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Spektrum sborové práce
Informace a podklady pro jednání výročního členského shromáždění
Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15
také občas obměňuje. Na podzim ukončili práci
v besídce Daniel Toušek a Lída Beranová. Chtěla
bych jim poděkovat za dlouholetou sluţbu dětem
i za jejich obětavost a popřát jim Boţí poţehnání
a Boţí vedení i do dalších úkolů, do kterých je Pán
postaví.
Jiţ dlouhodobou bolestí je malý počet dětí,
který nyní ve sboru máme. Celkem se ve všech
třech oddělení besídky schází něco málo přes
20 dětí a v náboţenství tři aţ čtyři děti. Můţeme se
modlit za nové rodiny s dětmi v našem sboru i za
moudrost, jak pracovat s malými skupinkami dětí.
První oddělení besídky je určeno pro předškolní
děti (tj. přibliţně od 3 do 6 let). S radostí sledujeme,
ţe nám v této besídce postupně přibývají děti
a těšíme se, ţe to tak bude pokračovat. Před prázdninami zde děti probíraly příběhy o Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi a na podzim příběhy o Jozefovi.
Od podzimu se v tomto oddělení střídají tři dvojice
učitelů Naďa Štěpánová a Marie Wágnerová, Věra
Bíbová a Marie Bydţovská, Klára Dolejší a Zina
Nikiforová a jako náhradník Petr Verner.
Rodičům připomínám, ţe děti mohou začít
chodit do besídky přibliţně od tří let – podmínkou
je, ţe chvíli vydrţí v klidu poslouchat příběh (pár
minut v kuse) a dají si říci. Nelze přesně říci, kdy je
pro dítě ten správný čas, protoţe kaţdé dítě je jiné.
Chceme i v tomto oddělení předávat dětem Boţí
slovo (na jejich úrovni). Naopak nechceme, aby se
z toho oddělení stalo pouhé hlídání dětí.
Druhé oddělení besídky je určeno pro děti
z první aţ třetí třídy. Toto oddělení bylo před prázdninami naše nejpočetnější oddělení, ale po prázdninách se z něj stalo oddělení nejmenší, a to i kvůli
tomu, ţe dva chlapci přestali do sboru chodit. Od
podzimu se ve druhém oddělení střídají učitelé
Olina Nebeská, Ondřej Pavlíček a Robert Kunft.
Třetí oddělení je určeno pro děti přibliţně ze čtvrté
aţ šesté třídy. Od podzimu se zde střídají učitelé Iva
Němečková, Martin Pavlíček, David Rubeš a Daniel
Serbín.
Ve druhém a třetím oddělení besídky probíraly
děti před prázdninami příběhy ze ţivota Pána Jeţíše
(hlavně pašijové příběhy a několik podobenství)

Úvodní slovo
Třetí letošní číslo Sborových listů je věnováno
přípravě na členské shromáţdění, ke kterému se
sejdou členové našeho sboru v neděli odpoledne
21. března v 15 hodin. Z tohoto důvodu byly do
tohoto čísla zařazeny zprávy z oblasti práce sboru,
aby bylo moţné alespoň částečně přehlédnout
a rekapitulovat období roku 2009. Bratr kazatel
Pavel Plchot dovršuje sedm let sluţby v našem
sboru. Podle Řádu CB má následovat hlasování
staršovstva i hlasování staršovstva o dalším setrvání
kazatele ve sborové sluţbě. Toto hlasování o setrvání vede vţdy člen Rady CB. Na členském shromáţdění mezi sebou přivítáme bratra Karla Fojtíka,
který hlasování provede. S aktivitami a prací bratra
kazatele Plchota se můţeme seznámit v přiloţených
zprávách. Věříme, ţe Vás všechny zprávy ze sboru
zaujmou a ţe povedou k modlitbám a praktické i
finanční pomoci pestré sluţbě, která se v rámci
našeho sborového společenství koná. Jako vţdy
připojujeme několik oznámení, která se týkají
nejbliţšího období.
Přejeme Vám poţehnanou přípravu na velikonoční svátky a novou radost nejen z přicházejícího
jara, ale také z uţitků smrti a vzkříšení našeho Pána
a Spasitele Jeţíše Krista.
S přáním Boţího pokoje
Pavel Černý, kazatel

Besídka a náboţenství
Práce s dětmi v besídce a náboţenství probíhá
kaţdou neděli během školního roku.
V minulém roce jsme ve sboru měli tři oddělení
besídky a jedno oddělení náboţenství. K tomu je
potřeba tým spolupracovníků, aby byl zajištěn
program a aby se mohli učitelé vystřídat (ti, co učí
v besídkách, nemohou být ve shromáţdění). Jsem
Pánu vděčná za tým spolupracovníků, kteří se dětem
ochotně a obětavě věnují. Můţete nám všem vyprošovat moudrost a vedení od Pána pro tuto sluţbu
jako celek i konkrétně pro jednotlivá setkání.
Tento poměrně velký tým spolupracovníků se
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a po prázdninách příběhy o Jozuovi, soudcích,
Saulovi a Davidovi.
V náboţenství, které se schází před shromáţděním a navštěvují je děti od sedmé aţ do deváté třídy,
jsme před prázdninami dokončovali cyklus lekcí
z věrouky podle Karafiátova katechismu a navázali
jsme krátkým cyklem o Bibli (jak vznikala, o překladech, jak číst Bibli apod.). Po prázdninách jsme
začali probírat lekce z církevních dějin. Od podzimu
jsou v této skupině pouze 4 dívky. V náboţenství se
střídají učitelé Milan Václavík, Marta Skalická
a Petr Štěpán.
Kromě vyprávění příběhů se děti učí také
jednotlivé
veršíčky
z Bible
(vztahují
se
k probíranému tématu). Navíc se snaţíme, aby se
školní děti naučily i souvislejší texty z Bible. Byli
bychom rádi, kdyby k tomu rodiče své děti více
povzbuzovali – i jako dospělí se můţeme učit
společně s dětmi. (Zájemcům ráda poskytnu oddíly,
které se děti učí. Nikdy nevíme, kdy se budeme
muset obejít bez Bible.)
Rodiče bychom chtěli poprosit, aby si s dětmi
povídali o probíraných příbězích a pomohli jim
s učením veršíčků nazpaměť – ty mladší by se ho
bez pomoci rodičů ani nenaučily. Vţdyť i my dospělí si tak můţeme některé verše zopakovat a jiné
se přiučit.
Besídka má také vlastní nástěnky, o které se
obětavě stará sestra Naďa Šímová. (Nástěnky jsou
umístěny v suterénu v chodbě u výtahu.)
Kromě práce v rámci nedělního shromáţdění
máme v práci besídky a náboţenství i některá
mimořádná setkání a aktivity.
Asi nejvíce viditelná je dětská vánoční slavnost,
která vyţaduje od dětí i od učitelů obzvláštní nasazení – chtěla bych poděkovat všem, kdo se na té
poslední podíleli, zvláště Ivě Němečkové za nácvik
zpěvu a Martinovi Pavlíčkovi za technickou podporu.
Na jaře se navíc uskutečnilo i několik mimořádných setkání – společně s Awanou jsme uspořádali dětské odpoledne a pravidelný výlet. Se staršími dětmi jsme se sešli také na „Odpoledni Bible“.
Stalo se jiţ tradicí, ţe i během sborové dovolené jsme měli s dětmi ranní programy.

ţe Pán posílá učitele, kteří rádi, ochotně a se
zodpovědností pracují s dětmi;
 ţe můţeme svobodně s dětmi pracovat, ţe nám
to nikdo nezakazuje.
Při modlitbách můţete prosit:
 aby kaţdé z našich dětí mohlo jednou poznat
Pána Jeţíše jako svého Spasitele;
 za ochranu dětí před nejrůznějšími pokušeními
a špatnými vlivy;
 abychom uměli být misijně otevření i pro příchozí děti;
 aby nám dětí neubývalo, ale naopak přibývalo;
 aby učitelé uměli předat Boţí zvěst jasně,
srozumitelně; pravdivě a přitaţlivě;
 za jednotlivá setkání s dětmi – za moudrost pro
učitele i za poţehnání pro konkrétní setkání;
 za rodiče – za moudrost pro výchovu dětí, a to
i tu duchovní (besídka, dorost, Awana mohou
ve výchově pomáhat, ale hlavní odpovědnost za
duchovní vedení dětí zůstává na rodičích);
 prosme za nás dospělé (rodiče, učitele i ostatní),
abychom dětem nebyli překáţkou na cestě za
Pánem.
Marta Skalická

Awana
Jiţ čtvrtým rokem pracuje v našem sboru klub
AWANA, který je zaměřen na děti ve věku 5-12 let.
V tomto klubu probíhají sportovní aktivity, dále
učební část, při níţ se děti učí nazpaměť verše
z Bible a nakonec společná část, kde zpíváme
a máme společný program. Ve společných programech se snaţíme dětem přiblíţit základy křesťanského ţivota a především zvěstujeme dětem evangelium o spasení.
V současné době je v klubu 12 dětí, z nichţ
převáţná část je mimosborová - buď to jsou děti
z jiných církví (KS, SŢ, ŘKC) nebo jejich nevěřící
kamarádi. Také se nám rozšířil počet nejmenších,
předškolních dětí, ale i přesto se snaţíme, aby tato
činnost byla zajímavá jak pro ně, tak pro ty starší
děti. V průběhu roku se scházíme pravidelně
v jídelně sboru vţdy ve čtvrtek mezi 16:30 – 18:00
hod. Kromě pravidelných schůzek také pořádáme
během školního roku také jiné akce např.: společné
odpoledne či výlet s naší besídkou, z dalších akcí to
je např.: promítání animovaného filmu Ben Hur,
plánujeme také další výlet a kaţdoročně se některé
z našich dětí účastní letního tábora, který pořádá
jiný klub Awany (např. Praha 13 nebo Pardubice).
V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili celostátní
akce Awana kviz v Pardubicích a získali jsme
Čestné uznání za účast. Celostátních Awana her
jsme se pro malý počet dětí nemohli zúčastnit.
V polovině roku 2009 ukončila práci vedoucího
Awany Marta Grulichová a Naděje Šímová.
V letošní roce skončila svou sluţbu Míša Zimová,

Náměty k modlitbám
Vím, ţe se mnozí za práci s dětmi i děti samotné
modlíte. Prosím Vás, abyste v tom vytrvali.
Děti, jak dá Pán, budou jednou tvořit sbor,
a jaký vztah k němu získají, závisí i na dnešním
přístupu sboru k nim. Náměty k modlitbám sice jsou
dlouhou dobu stejné, ale stejně asi neškodí si je
připomenout.
Je celá řada věcí, za které můţeme Pánu děkovat:
 ţe nám dal a dává i do našeho sboru děti;
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takţe v Awaně nyní pracují: Jindra Koudela, Lydie
Boszczyková, od září 2009 pak Lukáš a Alţběta
Grulichovi a od února 2010 Lenka Zimová.
Jsme Bohu velice vděčni za tuto sluţbu
a chceme ji i nadále spolu s Vámi nést na modlitbách.
Jindra Koudela

lí, vánoční setkání a společné připomenutí toho, jak
Ţidé (tedy i Pán Jeţíš s učedníky) oslavovali a
oslavují Velikonoce i s ochutnávkou jídel. Stejně
jako většina skupinek se i maminky setkávají ve
středu, ale dopoledne.
Pavel Plchot

Dorost

Jiţ druhý školní rok se jednou měsíčně vţdy ve
čtvrtek schází skupinka tatínků. Většinou je nás
okolo pěti a sdílíme se o radostech a strastech
ţivota. Zvláště potom o roli zodpovědných otců
a manţelů, kteří se jako křesťané snaţí ţít podle
Kristova vzoru ve všech těch rolích, které máme.

Skupinka tatínků

Rok 2009 byl velice zajímavý z hlediska dorostu.
Došlo totiţ na spojení našeho dorostu s klubem
Robinson, coţ je vlastně dorost sboru CB Praha 13 Stodůlky. Ke spojení došlo především kvůli malému
počtu dětí v obou skupinách.
Zima a jaro bylo přípravným a zároveň plánovacím obdobím. Ještě jsme měli páteční setkávání
sami, ale byl uţ jeden společný pátek a hlavně se
připravoval společný tábor. Na pravidelných
schůzkách jsme probírali knihu Jozue, na Velikonoce jsme byli v Benátkách nad Jizerou a tradičně
jsme se zúčastnili biblické stezky dvěma hlídkami.
Jedna postoupila i do celostátního finále.
Tábor uţ jsme tedy měli společně s klubem Robinson na louce u Myslívě a tentokrát jsme ztroskotali
spolu s Robinsonem a nakonec se nám povedlo se
i zachránit a z pustého ostrova se v pořádku vrátit
domů :-).
Od září máme společně setkání. I tým vedení je
tím obohacen. Na podzim se byli stodůlečtí vedoucí
i představit na našem nedělním shromáţdění. Hlavními vedoucími jsou tedy Dan Jokl a Pavel Plchot
a dále jsou ve vedení Marie Hrdličková a Peki
Němeček ze Soukenické, Lenka a Dáda Masopustovy a Vítek Malý ze Stodůlek. Díky spojení na
pátečních setkáních bývá okolo 15 dětí. Na přání
dorostenců jsme na podzim probírali knihu Zjevení.
Hlavní podzimní akcí bylo setkání dorostů při bitvě
o Orlík. Moc děkujeme za všechny modlitby za
dorost a budeme moc rádi pokud i nadále budou ti,
kdo se za dorost budou modlit.
Pavel Plchot

Pavel Plchot

Misijní a pastorační sluţba,
práce v přístavku
Témata, s nimiţ jsem v uplynulém období přicházela do kontaktu, se příliš nelišila od těch v minulých
letech.
Setkání se sestrami a bratry probíhala jednak
v duchu bilancování za období, v němţ jsme spolu
hlouběji nemluvili, v duchu povzbuzení a modliteb.
Jde o setkání jedenkrát, dvakrát do roka.
Dále probíhala opakovanější setkávání se
sestrami a bratry, kteří patří do společenství, dále
s těmi, kteří nebývají pravidelně ve shromáţdění.
Pak s těmi, kteří z nějakých důvodů odešli do jiných
sborů či církví, či zcela mimo církev a zůstaly nám
velmi úzké vztahy. Jde o jakousi dobíhající pastoraci a udrţování kontaktu. V některých případech o
obnovování vztahu k církvi či sboru.
Jednalo se i o poradenství či pastoraci členů
jiných praţských i mimopraţských sborů.
Více jsem se angaţovala v setkávání maminek.
Jednak účastí a programem na schůzkách maminek,
jednak při návštěvách, výjimečně i pohlídáním dětí,
při čemţ si povaţuji ,ţe jsou maminky ochotny mi
děti svěřit. Zvláště mi záleţelo na rodinách, které
patří k našemu sboru, ale jiţ delší dobu neměly, ne
vţdy proto, ţe by nechtěly, se sborem kontakt.
Spolu s kazateli jsme např. usilovali o návrat jedné
mladé rodiny s malým dítětem, pokoušela jsem se
i více trávit čas s mladou maminkou, pomoci
v domácnosti, ale nakonec se nám rodinu zpět vrátit
stejně nepodařilo.
Starám se i o osamělou, rozvedenou maminku,
bývalou narkomanku, která při pobytu v Praze
navštěvovala Alfu, maminky, čtvrteční skupinku,
která potřebuje morální, materiální i duchovní
podporu.
Zprostředkovávám a doprovázím maminky do
Psychologicko-pedagogické poradny, (maminky
někdy potřebují odbornou radu, ale častěji jen
ubezpečení a povzbuzení, ţe to dělají dobře). Máme
velikou výhodu, psycholoţkou je naše bývalá člen-

Setkávání maminek
Nejsem maminka ani se necítím být vedoucím této
skupinky, ale zároveň není teď jedna osoba vedoucí
tuto skupinku, tak něco píší já. Do skupinky maminek potenciálně patří asi 20 maminek, ale z různých
důvodů některé z nich nemohou nebo jim to prostě
nevychází. Schází se tedy průměrně 3-5 maminek
s různým počtem dětí - podle toho, které maminky
dorazí - a občas i více. V poslední době se daří
zajistit i hlídání pro děti díky ochotě několika sester
a maminky tak mají více klidu na společné sdílení a
modlitby. O programy a vedení se průběţně dělí Ela
Mančalová, Hanka Vernerová, Pavel Plchot a občas
některá z maminek. Jistou tradicí se stalo společně
tvoření adventních věnců před první adventní nedě-3-
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ka sboru Jana Jirátová , která nám zatím vţdy
ochotně vyšla vstříc.
Pokud přehlíţím řešené problémy, tak k řešení
těch minulých letos výrazně přibyly manţelské
krize, nebo přímo rozvodové situace. Snaţím se,
pokud to trochu jde, slouţit ke smíření, ale většinou
není zájem obou stran nebo je vztah uţ natolik
odumřelý a nesourodý, ţe si kladu otázku, zda
obnova nepřinese více trápení neţ pokoje.
Pokračuji v pastoraci některých členů Neratovického sboru, seznámili jsme se s novým kazatelem-vikářem a plánujeme občasnou spolupráci na
některých pátečních setkáváních.
Vedu pravidelná setkávání nad Biblí
v přístavku jednou za 14 dnů. Z této skupinky se
evangelizačně a pastoračně snaţím zvlášť věnovat
mladému hochovi, který v důsledku ztráty obou
rodičů trpí silnou depresí a nemá ţádné rodinné ani
zatím sborové zázemí.
Také pokračovaly večery u mě doma.
Jako kaţdý rok proběhly v přístavku
i mimořádné večery otevřené pro kaţdého:
Za přítomnosti bratra Josefa Valušiaka jsme
v květnu promítali „Lesní jahody“, v listopadu
„Deník venkovského faráře“ a nyní v únoru „Hosté
večeře Páně“.
V dubnu 2009 jsem byla pozvána do Ostravy
na konferenci ţen k přípravě a vedení semináře na
téma „Proč chodit s nevěřícím“ a „Osamělost“.
V říjnu 2009 jsem byla pozvána k vedení
semináře do Pardubic na konferenci pro ţeny
s tématem „Přátelství“.
V prosinci 2009 byl hostem v přístavku nynější
předseda Rady CB bratr kazatel Daniel Fajfr a
zamýšleli jsme se nad tématem „Přátelství“.
V lednu nás opět navštívil bratr kazatel Petr
Kučera s povídáním a obrázky z Ukrajiny. V lednu
jsem měla také krátký příspěvek v Neratovicích při
uvedení do sluţby vikáře bratra Kadlece.
V únoru jsem se účastnila v Neratovicích,
jednak prostřednictvím projektu „Freefaces“ (Projekt podpory kulturního ţivota v Neratovicích),
jednak v rámci Dnů pro manţelství
večera
s tématem „Nevěra“ a „Budování vztahu“.
Alespoň jednou jsem se dostala na naši stanici
do Mělníka. Vícekrát se podařilo navštívit Neveklov.
V přístavku dále občas probíhá setkávání
maminek, tatínků, některé středeční skupinky,
setkávání České evangelické aliance, Dětského
odboru, apod.
Gabriela Mančalová

V současné době registruji v našem sboru čtyři
takové
„pomládeţnické“
skupinky.
Někteří
v mládeţi tedy nejsou uţ delší dobu, ale jiní ještě do
mládeţe i chodí. Nejstarší skupinka z hlediska doby,
jak dlouho se schází, je ta, kterou momentálně vede
Michal Rech, potom jsou dvě stejně „staré“, kde
jednu vede Dan Beran a druhou Pavel Plchot,
„nejmladší“, která vznikla před necelými 2 lety,
vedou prý všichni společně :-). Všechny skupinky
jsou otevřené pro další zájemce. Zároveň pokud
někdo o zaloţení nějaké skupinky uvaţujete, ozvěte
se mi, rád pomohu.
Pavel Plchot
Naše skupinka, která letos působí jiţ sedmým
rokem, se schází kaţdou středu od 18 hodin většinou na třech místech, a to u Koudelových, Rechových a děvčat Vernerových na Palmovce, a to vţdy
ve středu v 18 hodin. Kromě Koudelových
a Rechových se skupinky účastní Petra a Jana
Vernerovy, Jitky Václavíková a Hermanová, Maruška Bydţovská, Honza Kalina a nově další Jan a
téţ další dvě sestry z jiných sborů. Celkem je nás
tedy třináct, pravidelně se nás schází tak v průměru
7. Jak je vidět, převaţují ţeny, ale to neplatí o
našem "potěru", coţ jsou 4 kluci - Honzík, Jirka,
Kubík a Míša. Skupinka je místem vzájemného
sdílení, snaţíme se o vytvoření přátelské atmosféry
a vztahů. K tomu, jak věříme, v současnosti přispívá
i modlitební řetěz zaměřený na naše vzájemné
potřeby i problémy našich blízkých, do kterého se
kaţdý člen skupinky jeden den v týdnu můţe zapojit
(případně i s postem). Skupinka je i místem pravidelných biblických programů, v současnosti vytvářených na základě knihy Dereka Prince "Duchovný
boj". K ţivotu skupinky téţ nedílně patří modlitby,
chvály a kromě duchovního občerstvení i to fyzické.
Snaţíme se téţ o aktivní zapojení všech členů do
chodu skupinky podle charakteru jednotlivých
obdarování.
Věříme, ţe skupinka je pro všechny posilou pro
náš duchovní ţivot, pro dny "všední" i mimovšední,
kde můţeme čerpat i dávat, a kde, jak věříme,
působí ţivý Bůh.
Michal Rech
Uţ čtvrtým rokem se scházíme téměř kaţdou středu
ke společným chválám, modlitbám, sdílení a vzdělávání. Vzhledem ke kupě malých dětí je to teď
trochu náročnější. Základní sloţení je následující:
Beranovi, Pavlíčkovi, Hrnkovi, Baja Marek, Olina
Sovová. Dočasně nás z důvodu práce v zahraničí
opustil náš milý člen Honza Kozempel.
Uvědomujeme si, jak velkým přínosem pro náš
duchovní ţivot je naše skupinka. Vzájemná sluţba,
odpovědnost, vykazatelnost, společná chvála, nesení
se navzájem, praktická pomoc, hlubší studium
biblických knih, vedení ke sluţbě, podpora k osobní
evangelizaci, duchovní poctivost – to vše jsou věci,

Domácí skupinky
„Postmládeţnické“ skupinky
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o které na skupince usilujeme a chceme v tom dále
růst.
Daniel Beran
Také čtvrtým rokem se schází naše skupinka, jen
snad s tím rozdílem, ţe se nescházíme kaţdou
středu, ale kaţdou druhou středu. Většinou u Plchotů doma, ale v poslední době také u Rubešů nebo
v přístavku. Kromě Rubešových a všech Plchotových, patří do skupinky ještě Dolejší, Joni Verner,
Lukáš Beran, Maty Šíma, Honza Hruda a Martin
Hejzlar. V březnu jsme dokončili společné rozhovory nad knihou kazatel, nyní hledáme, co probírat na
dalších setkáváních. Společně se sdílíme, modlíme a
občas i zpíváme.
Pavel Plchot
Naše skupinka vznikla na jaře minulého roku.
K jejímu vzniku vedla hlavně touha jednotlivých
lidí po bliţším společenství, které nebylo v mládeţi
moţné, protoţe ta čítala přibliţně 40 lidí. Ke skupince se scházíme téměř kaţdý týden, z praktických
důvodů pokaţdé jiný den, čímţ je naše skupinka
originální. Naše setkání trvá vţdy přibliţně dvě
hodiny, scházíme se v nějaké z domácností, nebo ve
sborové budově. Pravidelně se nás schází 6-8 (celkem nás je 11) a střídáme se v tom, kdo má na
starosti občerstvení fyzické i duchovní. Měli jsme
seriál programů o sedmi smrtelných hříších, debatovali jsme o Boţí trojjedinosti i o půstu a mnohém
jiném. Zpravidla si někdo připraví téma, o kterém
společně debatujeme, poté se společně sdílíme a
navzájem se za sebe modlíme. Do naší skupinky
patří několik členů našeho sboru, někteří účastníci
pravidelně navštěvují sbor či mládeţ a další jsou
členy mimopraţských sborů, kteří v Praze přes
týden studují či pracují. Skupinky se tedy účastní
tito lidé: Lukáš Beran, Martina Wagnerová, Martin
Molnár, Marie Hrdličková, Jan Němeček ml.,
Sandra Techlová, Vojtěch Hrabal, Zuzana Hebká,
Filip Legát (CB Hradec Králové), Anna Lachmanová a Martina Doleţalová (obě CB Trhový Štěpánov). Mimo klasických skupinek pořádáme i občasné zábavné skupinky, abychom mohli více
prohloubit naše vztahy (byli jsme na ekumenické
pouti na Řípu, společně jsme oslavili vstup do
Nového roku nebo sledovali hokejový zápas našich
hráčů na olympijských hrách a další.). Jsme rádi, ţe
naší skupinku máme. Je celkem mladá, ale uţ jsme
v ní ledacos zaţili. S důvěrou tedy vyhlíţíme to, co
nám Pán chystá i v tomto našem malém společenství.
Sandra Techlová a Jan Němeček ml.

začala fungovat po jedné mládeţnické prázdninové
akci před cca 25 roky. Po celou tuto dobu se setkáváme obvykle 1x za 14 dnů aţ měsíc ke společnému
sdílení, přemýšlení nad Biblí, modlitbám a občas
i zpěvu. Během let se sloţení skupinky měnilo,
v současné době se setkáváme ve sloţení Hana
Borovičková ml., Markéta Holanová, Martina a Jiří
Košťálovi, Iva a Jan Němečkovi, Zina a Anatolij
Nikiforovi, Marta a Milan Sklaličtí, Naďa a Petr
Štěpánovi a Bohdan Voves.
Iva a Jan Němečkovi

Stanice sboru
Kralupy
Pro sluţbu v Kralupech nad Vltavou byl rok 2009
jiţ 81. rokem činnosti. Výročí 80 let jsme si společně připomínali na podzim 2008. Od léta 2008 působí v Kralupech bratr Jeff Griffith s rodinou. Společně s tzv. kralupským organizačním týmem se snaţí
koordinovat sluţbu a další rozvoj práce. V roce
2009 z tohoto týmu odstoupila Radka Koutská,
která dlouhou dobu slouţila dle potřeb společenství
(vdala se a spolu s manţelem přestoupili do jiného
společenství). Rok 2009 byl rokem společného
hledání, jak rozvíjet sluţbu v Kralupech.
Otevřel se nově zrekonstruovaný prostor blízko
synagógy, který umoţnil začít kromě stávajících
večerních skupinek, téţ dopolední setkávání maminek a odpoledne s angličtinou pro školní děti pod
vedením misionáře Jeffa Ggriffitha. Nový prostor a
pomoc Lisy Griffith umoţnil téţ rozdělit nedělní
besídku na dvě věkové kategorie, abychom se tak
postarali o děti, které přišly spolu s maminkami.
Nadále funguje spolupráce s ČCE Libčice - střídáme se v zodpovědnosti za nedělní bohosluţby a
stále se scházíme v bývalé synagoze.

Pavel Plchot
Neveklov
Práce na této kazatelské stanici pokračovala obvyklým způsobem odpoledními shromáţděními na 1., 3.
a 5. neděli. Staršovstvo se v poslední době Neveklovem vícekrát zabývalo. Důvodem bylo hledání
koncepce práce pro tuto poměrně vzdálenou stanici.
V průběhu roku silně do všeho uvaţování zasáhl
poţár autobusu zaparkovaného před sborovým
domem. Poţár zcela zničil venkovní okna v přízemí
(modlitebna) i v patře a částečně také fasádu přední
strany domu směrem do náměstí. Staršovstvo hledá
řešení opravy v návaznosti na celou koncepci vyuţití sborového domu i přilehlého hospodářského
stavení a pozemku.
Pavel Černý
Mělník
Shromáţdění v Mělníku se konala jednou měsíčně a
to střídavě u Vovsů, Klímových a v Brozánkách.
Jedná se vţdy o společné studium Bible a následné

Další „postmládeţnickou“ skupinkou je asi nejdéle
fungující domácí skupinka v našem sboru
v generaci čtyřicátníků a padesátníků. Ta totiţ
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modlitby. Modlitby bývají bezprostřední a často za
konkrétní lidi a jejich potřeby a zápasy.
Pavel Černý

povzbuzením proţívat s mnohými přípravu na křest,
křest a přijetí do sboru a s tím spojené hledání, jak
ţít, jak Pánu Bohu slouţit. Zároveň jsem vnímal
i jako výsadu, kdyţ mohu být nablízku v čase
těţkostí či krizí.
Mým úkolem také bylo myslet na mladou
generaci lidí, kteří uţ z různých důvodů v mládeţi
nejsou (většinou uţ „odrostli“:-). Vnímal jsem to
také jako takovou trhlinu, kde bylo potřeba vytvořit
určité moţnosti pro duchovní růst a uţší společenství lidí v této generaci. Díky Boţí milosti se podařilo, ţe vzniklo několik skupinek, kde je prostor pro
osobní sdílení, modlitby i vzdělávání v uţším obecenství křesťanů. Zároveň jsou myslím všechny
skupinky otevřené i pro ty, kdo hledají cestu k Pánu
Bohu.
Co se týče mladé generace ve sboru, jistá
trhlina vznikla i ve vedení skupinky maminek. Není
to tak, ţe bych vedl skupinku maminek, ale snaţím
se povzbuzovat a napomoci k tomu, aby tato skupinka pokud moţno nezanikla. Vnímám ji jako
velice důleţitou pro sdílení o běţných strastech
a radostech rodičovství a také společné modlitby
a hledání moudrosti od Pána Boha.
V souvislosti se skupinkou maminek jsem si
uvědomoval, ţe moţná i tatínkové by se rádi občas
sešli a společně sdíleli a modlili za moudrost
a vedení ve velice důleţitém období ţivota rodiny.
Uţ druhým rokem se tedy jednou za měsíc scházíme, občas i s hostem k diskusi, sdílení, modlitbám.
Z vedení mládeţe jsem odešel především proto,
ţe bylo potřeba zacelit trhlinu ve vedení dorostu.
Druhou polovinu z těch sedmi let jsem tedy ve
vedení dorostu. Tradice práce s dětmi a zvláště
i s dorostem je Soukenické úţasná a doufám, ţe se
daří navazovat na vše dobré, co Pán Bůh i skrze tuto
sluţbu ve sboru dával. Jsem moc vděčný za děti
i spolupracovníky.
Dalším mým úkolem bylo a stále je slouţit
slovem v Soukenické i na stanicích dle potřeby.
Dříve jsem slýchával od starších kazatelů, ţe vnímají sluţbu slovem a s tím spojenou přípravu na kázání
jako ty nejhezčí chvíle ve sluţbě. Dříve jsem tomu
moc nerozuměl, jak to myslí. Čím jsem starší, tím
víc to snad chápu a rozhodně vnímám, ţe je to
veliká výsada a milost slouţit Boţím slovem.
V Soukenické mám jedinečnou moţnost slouţit
společně jiţ se třetím kazatelem správcem sboru.
S tím souvisí další úkol, který jsem si vţdy připomínal - být pomocí a oporou pro toho, kdo stojí
v zodpovědnosti správce sboru. Podle moţností a
schopností potom dělat to, co je potřeba co jeden
člověk v takovém společenství jako je sbor
v Soukenické sám nemůţe obsáhnout.
Kdyţ jsem přemýšlel, jak by se dala charakterizovat moje sluţba tady ve sboru, hned mě napadl
verš z Izajáše: ...nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny...

Hospodářská rada
Hospodářská rada fungovala v uplynulém roce ve
sloţení Jan Němeček (předseda), Miroslav Beran,
Jiří Davidenko, Pavel Kejř, Václav Kupilík
a Vlastimil Staněk. Pravidelně se našeho jednání
účastnil správce sborových budov Anatolij Nikoforov. Milými hosty našich jednání bývali i bratři
kazatelé našeho sboru.
V minulém roce se hospodářská rada setkávala
nepravidelně, podle potřeby. Na začátku roku jsme
se zabývali hodnocením roku minulého, bilancí
toho, co uděláno bylo a co všechno bylo potřeba
udělat. Řešili jsme i finanční situaci sboru
a rozpočet pro rok 2009. To vše jsme pak probrali
se staršovstvem na společném jednání a předloţili
sboru na minulém výročním členském shromáţdění.
Během roku jsme řešili údrţbu sborových
budov (drobné opravy, malování apod.), potřebné
větší opravy (výměna plynových topidel v jednom
z bytů předního domu) a zabývali jsem se
i výhledovými věcmi (nutná rekonstrukce výtahu
apod, změny v přízemí zadniho domu, úprava WC
apod.).
Na konci roku jsme se snaţili vytvořit dobré
zázemí pro práci nového správce sboru (úprava
hovorny na kancelář) a řešili formální záleţitosti
související s vyuţíváním sborového kazatelského
byu v zadním domě pro bydlení tajemníka Rady CB
bratra Petra Grulicha.
Nezanedbatelné byly administrativní a formální
záleţitosti, jako například řešení situace s jedním
neplatícím nájemníkem předního domu, kterému
jsme se rozhodli dát výpověď.
Snaţili jsme se reagovat i na podněty od členů
sboru – některé věci se podařilo vyřešit operativně,
další jsou ve výhledu.
Jan Němeček

..... Nazvou tě tím, jenţ zazdívá
trhliny ......
Izajáš 58:12
Uţ je to téměř sedm let, co jsem se na pozvání
staršovstva a po zvolení na členském shromáţdění
přistěhoval do Soukenické 15 a začal zde ve sboru
působit jako K2 alias 2. kazatel. Tehdy jsem byl
ještě svobodný. Teď jiţ mám skoro šest let úţasnou
manţelku a Pán Bůh nám svěřil dvě děti.
Hlavní úkol, kterým jsem byl na počátku pověřen staršovstvem, bylo vedení mládeţe, kde tehdy
byla jistá trhlina - nebyl vedoucí. Tři a půl roku
jsem potom měl moţnost spolu s mládeţníky
a mládeţnicemi proţívat společné hledání, jak jako
mládeţ ţít a co a jak dělat. Bylo pro mne velkým
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Nemám moc zkušeností z práce zedníka a v této
oblasti bych si troufl spíš tak na přidavače. Doufám
však, ţe v oblasti zacelování trhlin při budování
Boţího chrámu, který se staví z ţivých kamenů
(1 Pt 2:5) není moje sluţba díky Boţí milosti marná
a přeci jenom se trhliny zacelují a je budován Boţí
duchovní dům.
Pavel Plchot

12 dnů v roce, v době vánoční. Základní otázky
lidské existence jsou v něm podané s laskavým
humorem, který pomáhá překonávat i nejtěţší rány
nesnadných ţivotních situací.
Reţie: Jaromír Pleskot (vynikající český reţizér, který nedávno zemřel)
Růţová paní: herečka Ljuba Benešová
Představení je určeno pro dospělé, pro mládeţ, ale
i pro vnímavé děti od 10 let.
Program týdne v našem sboru a KDO je KDO
Neděle: 8.45 zkouška zpěvu – smíšený sbor
9.00 modlitební chvíle,
9.00 výuka náboţenství
10.00 nedělní shromáţdění našeho sboru
 po shromáţdění je příleţitost k setkání
v Klubu u čaje a kávy
Úterý: 15.00 biblická hodina
18.30 biblická hodina
Čtvrtek: 16.30 setkání Awany
18.00 setkání mládeţe
Pátek: 16.00 setkání dorostu
Další dění: domácí skupinky, setkávání maminek,
generační setkání, …
Kazatelé: Pavel Černý (správce sboru, *Z), Pavel
Plchot (*Z)
Staršovstvo: Robert Kunft st. (místopředseda
staršovstva), Jan Němeček st. (hospodář sboru),
Josef Pavlíček, Martin Pavlíček, Ondřej Pavlíček (zapisovatel), Milan Skalický, Petr Šíma
Hospodářská rada: Jan Němeček (předseda),
Miroslav Beran, Jiří Davidenko, Pavel Kejř,
Václav Kupilík, Vlastimil Staněk
Misijní pracovnice: Gabriela Mančalová(*Z)
Besídka a náboţenství: Marta Skalická
Dorost: Pavel Plchot
Awana: Jindřich Koudela
Mládeţ: Matyáš Šíma
Setkávání maminek: Pavel Plchot
Diakonie: Markéta Holanová (*Z)
Smíšený sbor: Hana Černá
Varhaník: Šimon Kupilík
Redakce Sborových listů: Jan Němeček
Knihovna: Alena Pavlíková
Půjčování kazet: Augustina Vernerová
Správce sborových budov:Anatolij Nikiforov (*Z)
Sekretářka sboru: Petra Sovová (*Z)
Poznámka: (*Z) … zaměstnanec církve nebo sboru
Spojení: telefon/fax 222 317 268, 222 312 534

BUDE

 21. 3. výroční členské shromáţdění (15 h)
 1. – 5.4. bohatý Velikonoční program
Na Zelený čtvrtek 1. dubna se bude konat čtení
Bible pod záštitou Městské knihovny a v jejím
velkém sále na Mariánském náměstí. Tento večer,
ve kterém z různých biblických překladů budou číst
herci, začne v 19 hodin
Na Velký pátek 2. 4. se v 10 hodin v našem
sboru uskuteční společné tradiční velkopáteční
shromáţdění s kázáním předsedy Rady Církve
bratrské, kazatele Daniele Fajfra. Večer se setkáme
k velkopáteční zvěsti v 18:30 a budeme slavit
svatou večeři Páně.
Na velikonoční neděli 4. 4. se bude konat
slavnostní bohosluţba se svatou večeří Páně v 10
hodin
 17.4. výjezdní jednání staršovstva v Kralupech
 14.-15.5. celocírkevní konference CB
 22.5. sborový den
 6. 6. výlet besídky a náboţenství
 24. - 31. 7. sborová dovolená v Orlických
horách
 21. - 28. 8. RELAX

Oznámení - aktuality:
Tajemství srdce – Ţalmy.
Od neděle 7. 3. bude začínat další cyklus Studentských bohosluţeb v našem sboru. Všimněte si
pozvánky na nástěnce. Při těchto bohosluţbách se
kromě kazatelů CB vystřídají i hosté z křesťanské
ekumeny. Zváni jsou nejen studenti škol a fakult,
ale všichni studenti Bible, bez ohledu na věk. Studentské bohosluţby budou začínat v 19 hodin.
Petice
Připojte svůj podpis k petici poslankyně Michaely
Šojdrové, která se důrazně ozvala proti snaze
ministra Michaela Kocába umoţnit adopci dětí
homosexuálním partnerstvím. Petici najdete na:
http://www.sojdrova.cz/index.php
Divadelní představení
V neděli 11. 4. 2010 se odpoledne v 16 hodin uskuteční v našem Sboru Církve bratrské divadelní
představení: Oskar a Růţová paní.
Jedná se o příběh, který napsal francouzský
dramatik Eric Emmanuel Schmidt. Oskar a Růţová
paní je neobvyklý příběh malého Oskárka a babi
Růţenky, který se odehrává během posledních

Bankovní účet č. 1938917359/0800
(v.s. 10 pro příspěvky na práci sboru )
e-mail : soukenicka@cb.cz

Praha čte Bibli
Celonárodní čtení Bible – Velikonoce 2010
V 83 městech se loni o Velikonocích konalo veřejné
čtení Bible za nebývalé pozornosti médií a v ţivé
ekumenické spolupráci místních církví. Jak mnozí
-7-
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jiţ víte, iniciativa Celonárodní čtení Bible se bude
konat i letos. Nejde pouze o další velikonoční akci,
ale o unikátní moţnost prezentovat Bibli našim
spoluobčanům. K projektu se připojila Národní
knihovna a vyzvala všechny knihovny v ČR (6000
knihoven – nejhustší síť na světě), aby se připojily.
Záštitu čtení Bible dal jiţ Český rozhlas 6 a Městská
knihovna Praha, jedná se také s Praţským magistrátem, ERC, ČKA a ČEA.
V Praze bychom rádi uspořádali čtení v
předvelikonočním týdnu, protoţe na velikonoční
svátky mnoho Praţanů opouští město. Od pondělí
do středy by se četla evangelia např. Na
Václavském náměstí a na ulicích (podle počtu
zapojených sborů a farností). Praţské čtení vyvrcholí slavnostním večerem ve Velkém sále Městské
knihovny (Mariánské nám. 1) na Zelený čtvrtek 1.
dubna od 19 hodin. Zde budou číst přední čeští herci
a další osobnosti texty ze Starého i Nového zákona,
týkající se Velikonočního příběhu, a to z různých
českých překladů Písma. Chceme pozvat i zastoupení ČBK a FŢO (čtení ze SZ).

ním. (K přečtení budete potřebovat program Adobe
Reader.)

Hybridní text Bible21
Další pomůckou ke studiu Bible je unikátní hybridní
text Bible. Tento multimediální projekt spojuje
elektronický text s jeho zvukovou podobou. Hybridní Bible je uţitečná zvláště pro lidi se slabým
zrakem.

Mobilní Bible21
Existuje i Bible21 do vašeho mobilního telefonu s
podporou Java (všechny moderní telefony).

Bible21 pro THEOPHILOS a DAVAR
Bible21 je nyní součástí dvou v ČR nejpopulárnějších programů pro studium Písma - Theophilos a
Davar. Oba programy jsou freeware, tedy zcela
zdarma. Software Theophilos naleznete na stránkách www.theophilos.com. Nová verze programu
Davar je k dispozici na adrese www.davar3.net.
Bible21 pro tento software je také ke staţení.

Bible21 na Facebooku
Všechny čtenáře a sympatizanty srdečně zveme na
stránku B21. Jedinečná příleţitost sledovat aktuální
informace o novinkách a dění kolem Bible21, sdílet
postřehy a reakce, a také vytvářet komunitu lidí,
které zajímá šíření Boţího slova v dnešní, srozumitelné češtině.
B21 má na Facebooku uţ skoro 500 fanoušků.
Budeme moc rádi, kdyţ se připojíte - a pokud se
vám bude chtít, pozvěte i své přátele!
Aktualizace 6.3. Během dvou týdnů se ke skupině připojilo
přibliţně 200 nových fanoušků! Zajímavé je, ţe
rovná polovina z celkového počtu fanoušků je z
Prahy (335), následuje Ostrava (53) a Brno (32), z
Českého Těšína a Třince je dohromady 37 fanoušků

Přípravy na Celonárodní čtení Bible 2010 jsou v plném proudu
S potěšením oznamujeme, ţe veřejné čtení Bible
podpoříme i o letošních Velikonocích. Rádi tak
vyhovíme mnohým z organizátorů loňského velikonočního čtení, kteří se nám ozývají, ţe by se rádi
zúčastnili i druhého ročníku.
Letošní ročník se bude konat v průběhu celého
velikonočního týdne od 28.března do 4.dubna
2010. Naší touhou je opět za tři dny a tři noci přečíst na veřejných místech celou Bibli. Určitě budeme rádii i za místa, kde se přečte třeba pouze její
část.
Cílem NENÍ uspořádat další velikonoční akci či
program, ale upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství. Veřejné
čtení je organizačně i finančně nenáročnou akcí.
Naopak je nesmírně mediálně přitaţlivé a podle
zkušeností z loňského roku je i vřele přijímáno
lidmi v našich městech. Mediálním partnerem
v roce 2010 bude opět Český rozhlas 6. Usilujeme o
opětovné získání záštity Ministra kultury. Probíhají
také jednání o spolupráci s Národní knihovnou.
Chceme významně podpořit kaţdé město, které
se ke čtení přidá. Vloni si z veřejných čtení odnesly
Bibli desítky tisíc čtenářů. Rádi bychom tyto knihy
zpřístupnili i letos. Pro jednotlivá přihlášená

Bible21 na Bibleserveru
S radostí oznamujeme, ţe po několika měsících
pečlivé práce je Bible21 k dispozici také na stránkách BibleServer.com . Jedná se o velmi populární,
mezinárodně pouţívaný server umoţňující vyhledávání, čtení a srovnávání v řadě jazyků. Umístění
našeho překladu na tomto prestiţním internetovém
serveru je pro nás ctí a povzbuzením.
Vyzkoušejte si, jak je tato moţnost práce s
biblickým textem zajímavá i pro vás.
Převzato z http://www.bible21.cz/

města jsme připravili mimořádnou cenovou nabídku. Cenově dostupnější jsou hned všechny varianty

Bible21! Za zmínku stojí i CD(v MP3) s audio
Novým zákonem namluveným českými herci.

Bible21 ve formátu PDF
Plné znění Bible21 je k dispozici také ve formátu
PDF - v grafické podobě shodné s tištěným vydá-8-
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