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sboru poslouží německý evangelista Ulrich Parzany.
Dopoledne bude sloužit Božím slovem, odpoledne
od 15 do 17 hodin bude vyučovat o evangelizaci a
přípravě sboru na evangelizaci. Večer v 18:30 je
potom příležitost se setkat u evangelizačního
poselství a pozvat také své přátele. Zvěst evangelia
je to, co je nadějí pro nás i pro společnost, ve které
žijeme.
Pavel Černý

Slovo kazatele úvodem
Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu,
čas rychle utíká a začínáme nový školní rok.
Někteří jste o prázdninách a dovolených načerpali
nové síly a jiní jste i přes léto měli mnoho práce a
starostí. Někteří zápasí ve svých zaměstnáních, kde
vlivem hospodářské krize narůstala soutěživost, a
mít a udržet dobré zaměstnání se stalo náročným
úkolem. Máme ve sboru i ty, kterým se v těchto
dnech nedaří dobře, navštěvují lékařská zařízení a
podrobují se různým vyšetřením a někteří jsou i
v nemocnicích. Nezapomínejme se modlit za
nemocné, i za ty, kteří procházejí různými
zkouškami nebo dělají závažná rozhodnutí.
Po prázdninách opět začala práce v mládeži a
v dorostu. Zahajujeme také práci nedělní besídky a
výuku náboženství. Modleme se za mladou generaci
i za ty, kteří mezi nimi pracují. Žehnejme dětem,
studentům i učitelům do nového školního roku!
Poslední týden v červenci proběhla společná
sborová dovolená ve východních Čechách. Prožili
jsme tam pěkné chvíle a jistě se k tomuto pobytu
ještě vrátíme některými vzpomínkami a fotografiemi.
Církev bratrská si na konferenci v Náchodě
připomněla své 130. výročí. To nejkrásnější na
tomto ohlédnutí se zpět je, že můžeme Pánu Bohu
děkovat za mnohá milosrdenství a jeho dobré dary.
A nejen to! Boží dílo konané prostřednictvím
Církve bratrské trvá a dokonce se na některých
frontách rozšiřuje. Rozhodně nejsme musejním
spolkem či archaickou vitrínou, která konzervuje
uplynulá léta. V mnoha sborech probíhá zápas o
naplnění misijního poslání dnes, ve 21. století.
Ke 130. výročí Církve bratrské se vrátíme v rámci
svého sborového dne 7. 11. 2010. V odpoledním
shromáždění v 15 hodin si společně s pražskými
sbory připomeneme toto výročí a podíváme se na
základě Božího slova kupředu.
Několik poznámek našich delegátů z Konference CB v těchto Sborových listech naznačí něco ze
současného hledání cesty a zápasu o evangelizaci a
diakonii na různých rovinách. Je vidět, že každá
doba přináší nové výzvy, možnosti, ale také nová
pokušení a zápasy.
Věnujme pozornost neděli 12. září! V našem

Evangelista Ulrich Parzany
v České republice
a
Evangelizační neděle 12. září
v Soukenické
Ulrich Parzany bude v Česku kázat o potřebě
evangelizace v místních sborech
V neděli 12. září 2010 bude v Praze kázat a
přednášet Ulrich Parzany, německý evangelista,
kazatel a teolog, spolupracovník Německé
evangelické aliance a dlouholetý vedoucí projektu
ProChrist. Vyučování se uskuteční v neděli 12. 9.
2010 odpoledne od 15 do 17 hodin ve Sboru Církve
bratrské v Praze 1, Soukenická 15 a bude zaměřeno
na témata spojená s přípravou sboru/farnosti pro
evangelizaci.
V neděli večer bude na stejném místě také
probíhat evangelizační shromáždění se službou
Ulricha Parzany od 18:30. Obě akce společně
pořádají Sbor Církve bratrské v Praze 1, pražský
seniorát sborů CB, ekumenické společenství
pražských sborů, které společně pořádaly
velikonoční čtení Bible: Praha čte Bibli!
Cílem celé návštěvy evangelisty Parzanyho je
zvěstovat evangelium v různých sborech, vyučovat
a vést k potřebě evangelizace v místních sborech a
povzbudit sbory k využití "evangelizačního servisu
ProChrist".
Podrobný program návštěvy evangelisty
Ulricha Parzanyho v září 2010.
• 12. 9. 2010 CB Praha Soukenická, 15:00
(seminář) a 18:30 (evangelizace)
• 13. 9. 2010 Pastorálka kazatelů CB, Milovy
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• 14. 9. 2010 Opava, Městský dům kultury Petra
Bezruče, 18:00,
• 15. 9. 2010 Náchod, CB Purkyňova ulice, 17 a
18:30
• 16. 9. 2010 Brno, BJB Smetanova ulice, 16:30 a
19:00
• 17. 9. 2010 Vsetín, Dům kultury
• 18. 9. 2010 Třinec, SCEAV, 17:00 setkání
sborových pracovníků, zapojených v ProChrist
s Ulrichem Parzanym
• 19. 9. 2010 Komorní Lhotka, Evangelický den,
10:00 a 14:30
• 20. 9. 2010 Komorní Lhotka, pastorálka farářů
evangelické církve
Kdo je Ulrich Parzany?

1984 - 2005

Generální tajemník YMCA
(Křesťanského sdružení
mládeže) v Německu

1987 - 2004

Člen hlavního představenstva
Německé Evangelické Aliance

od 1994

Vedoucím evangelizačního
„ProChrist“

od 1995

Řečník na ProChrist 1995, 1997,
2000, 2003, 2006, 2009

1998

Ulrich Parzany dostává od
prezidenta vyznamenání.

2000

Ředitel „Pavilónu naděje“ na
EXPO 2000 v Hannoveru.

2002 - 2005

Předseda Koalice pro
Evangelizaci v Německu

od 1967

Ženatý s Regine, 3 dospělé děti,
4 vnoučata

=================================

Pozvání na večer evangelia –
dobré Kristovy zprávy
Ulrich Parzany (narozen 24. března 1941 v Essenu)
je německý protestantský teolog, pastor a kazatel.

Božím slovem slouží:

Životopis Ulricha Parzanyho

1941

Narodil se v městě Essen.

1955

Uvěřil v Ježíše Krista a zapojil se
do misijní práce s mládeží.

1960 - 1964

Ulrich Parzany
„Tak je to správné a milé našemu
Spasiteli Bohu, který chce, aby
všichni lidé byli spaseni a došli
k poznání pravdy.“

Studoval teologii v městech:
Wuppertal, Göttingen, Tübingen
a Bonn.

1. epištola Pavlova Timoteovi 2,3-4 (Bible)

Během studia byl zapojen do
práce v SMD (Studentská misie
v Německu).
1967 - 1984

Srdečně zveme Vás i Vaše známé
k tomuto shromáždění, které se bude
konat v neděli 12. září 2010 v 18:30,
ve Sboru Církve bratrské v Praze 1,
Soukenická 15

Působil jako farář pro mládež ve
městě Essen.

1976 a 1988 Byl předsedou aliance pro
misijní kongresy mládeže
"Christival ‘76" v Essenu a
"Christival ‘88" v Nürnbergu.

Pořádají společně: Sbor Církve bratrské v Praze 1,
pražský seniorát sborů CB a ekumenické společenství pražských sborů a farností, které společně
pořádaly velikonoční čtení Bible: Praha čte Bibli!
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Pozvání k vyučování v oblasti
evangelizace

Chvalozpěv
Chválím Tě, Pane Ježíši Kriste, že jsi mne
zavolal na svou cestu.
Chválím Tě, že jsem směla uvěřit v Tebe jako
svého Spasitele. Chválím Tě, že jsi mi odpustil
všecka má provinění a přijal jsi mne za své dítě.
Chválím Tě, že jsi mi dal do srdce svůj pokoj a
svou radost.
Chválím Tě, že jsi mne vedl po svých cestách.
Chválím Tě, že jsi ke mně mluvil ve svém Slovu,
v kázání, prostřednictvím bratří a sester.
Chválím Tě, že jsi mne napomínal, káral, ale i
potěšoval.
Chválím Tě, že jsi mne znovu a znovu pozvedal,
když jsem klesala, že jsi napravoval mé cesty, když
jsem si šla po cestách svých.
Chválím Tě, že jsi zachoval mou víru až do
dnešního dne.
Chválím Tě, že jsi vyslýchal mé modlitby.
Chválím Tě i za ty, které jsi nevyslyšel.
Chválím Tě za milost, že jsem se směla narodit
věřícím rodičům, kteří mne od první chvíle mého
života vedli k Tobě a byli mi příkladem, jak Tě
následovat.
Chválím Tě, žes mi dal od dětství sbor na
Žižkově, později v Soukenické, bratry kazatele,
kteří mne vyučovali, bratry a sestry, kteří mne měli
rádi.
Chválím Tě za to, že jsem mohla vystudovat a
mít své povolání.
Chválím Tě za to, že jsi mi dal nesmírný dar pro
můj život – mého muže Čestmíra, s kterým jsi mi
dopřál prožít v manželství 52 let a se kterým jdu
společně cestou k nebi.
Chválím Tě za to, žes nám oběma daroval naše
dcery.
Chválím Tě za nezaslouženou milost, že obě
jdou cestou za Tebou.
Chválím Tě za to, že jsi Martě dal věřícího
muže a že spolu mohou už zde na zemi budovat Tvé
království.
Chválím Tě za to, že jsi nám dal Věrušku,
Madlenku a Alžbětku, které nesmírně obohatily náš
život.
Chválím Tě, že jsi nám do rodiny poslal Ondru
a že se mohl stát Jarmilčiným manželem.
Chválím Tě za krásný domov, který mám.
Chválím Tě, že můžeme žít v pokoji a míru.
Chválím Tě, že nemáme v ničem nedostatku a
že Ty o nás pečuješ denodenně.
Chválím Tě za všecky dary, kterými mne denně
zahrnuješ.
Jarmila Špačková

Ulrich Parzany
německý evangelický pastor a evangelista
ProChrist, spolupracovník Německé
evangelické aliance a YMCA,
navštíví Prahu

Téma odpoledního vyučování:
1) Chceme mít duchovní děti?
2)Příprava sboru/farnosti pro evangelizaci

Zveme zájemce o evangelizaci
z křesťanských církví ekumeny z řad
kazatelů, studentů teologie, starších
sborů, pracovníků v mládeži a mezi
dětmi.
Vyučování se uskuteční
v neděli 12. 9. 2010
odpoledne od 15 do 17 hodin
ve Sboru Církve bratrské v Praze 1,
Soukenická 15
Pořádají společně: Sbor Církve bratrské v Praze 1,
pražský
seniorát
sborů
CB,
ekumenické
společenství pražských sborů, které společně
pořádaly velikonoční čtení Bible: Praha čte Bibli!

V neděli večer bude na stejném místě
probíhat evangelizační shromáždění se
službou Ulricha Parzany od 18:30.

Přijďte a pozvěte své přátele
============================
Pro zabezpečení řádného průběhu všech tří
setkání (dopoledního, odpoledního a večerního)
potřebujeme zajistit, mimo jiné, pořadatelskou
službu a službu v šatně.
Prosíme ty, kteří jsou ochotni při některém ze
shromáždění pomoci, aby se zapsali na papír, který
bude na okně v mezipatře.
Podrobné informace jsou k dispozici u bratra
hospodáře Jana Němečka.
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BYLO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

9. 5. Den modliteb za volby
14. 5. - 15. 5. celocírkevní konference Církve
Bratrské v Náchodě
5. 6. sborové sportovní odpoledne v jízdárně
v Radonicích u Toušků
6. 6. výlet besídky a náboženství
10. 6. rozloučení se sestrou Jarmilou Špačkovou
19. 6. svatba Adama Sedláčka a Daniely
Huškové.
Na začátku července letní tábor dorostu v Poušti
u Bechyně. Tématem tábora bylo vyjití Izraelců
z Egypta.
17. 7. svatba Jana Němečka mladšího a Sandry
Techlové
24. - 31. 7. sborová dovolená v Orlických
horách
21. - 28. 8. RELAX (akce mládeže)
1. 9. vstoupila v platnost smlouva o pronájmu
větší části nebytových prostor v přízemí
předního domu s firmou Jan Bíca – SAMUEL,
biblická práce pro děti.
4. 9. svatba Olgy Sovové a Zdeňka Kutílka

•

•

Nakladatelství Samuel
Nakladatelství Samuel vydává křesťanskou
literaturu pro děti, mládež, rodiče a učitele.
Od jeho založení v roce 1990 je jeho vizí, aby
dorůstající generace založila svůj život na Bibli.
Knihami, které vydáváme, chceme sloužit jak přímo
dětem a mládeži, tak všem, kdo se jim věnují:
rodičům, učitelům i pracovníkům s dětmi a mládeží.
Historie nakladatelství Samuel
Historie nakladatelství Samuel se datuje od
března 1991, kdy Jan Bíca opustil své dosavadní
zaměstnání sborového bratra v Českobratrské církvi
evangelické a v jednom pokoji bytu jeho rodičů
vznikla „kancelář“ nakladatelství. Brzy na to vyšel
první evangelizační letáček pro děti „Ahoj!“ a
později brožurka křesťanských základů „První
kroky za Ježíšem“.
Nakladatelství Samuel se od začátku řídí heslem
„Děti mají právo na pravdu“ a věří, že děti potřebují
založit svůj život na Božím slovu. Tak jako biblický
malý Samuel se i dnešní děti potřebují naučit slyšet
Boží hlas.
Hned od počátku bylo proto cílem nakladatelství
šířit evangelium mezi dětmi a pomáhat těm, kteří se
tomuto úkolu věnují – rodičům a církevním
pracovníkům. Velkou inspirací pro tuto práci byly
materiály z Holandska a USA.
Kromě nakladatelství již od počátku paralelně
fungovala i přímá služba pracovníkům s dětmi
(později organizovaná pod Sdružením Samuel). Na
jejím formování se zásadně podílela misionářka
Jeanette McKee. Ve spolupráci s ní vznikl Biblický
klub v Evangelické církvi metodistické, byla
založena Biblická škola pro rodiče a učitele a
zorganizovány první konference pro služebníky
dětem. Biblická škola a následný Korespondenční
kurz fungovaly ještě řadu let po Jeanettině odjezdu z
České republiky. V současné době jsou
organizovány především periodické semináře a
konference.
Tým nakladatelství se rozšiřoval postupně.
Kromě Janovy manželky Ráchel přibyl Martin
Mizur, který se stará o distribuci a prodej, a později
redaktorka Markéta Pytlíková, díky níž se velmi
zvýšila úroveň textů vydávaných knih. Rozšířil se
také externí tým překladatelů a korektorů, a díky

BUDE
•

•
•

•

•

•

•

zkušenost.
V sobotu 6. 11. proběhne ve sboru konference
dětské misie
Sborový den 7. 11. bude spojen s oslavou 130
let církve. Přes poledne bude společný oběd a
od 15 hodin proběhne společné shromáždění se
službou předsedy Rady CB Daniele Fajfra.
Předběžný termín dětské vánoční slavnosti je
4. adventní neděle 19. 12. od 15 hodin.

V neděli 12. 9. bude v našem sboru evangelista
Ulrich Parzany. Bude kázat během dopoledního
shromáždění.
V neděli 12. 9 odpoledne od 15:00 proběhne
vzdělávání na téma evangelizace s U. Parzanym
V neděli 12. 9 od 18:30 bude evangelizační
shromáždění s Ulrichem Parzanym
Pozn: Všechna shromáždění budou k dispozici
také prostřednictvím internetového vysílání
30. 9. - 2. 10. 2010 LEGOPROJEKT: děti
budou mít možnost stavět z velikého množství
částí stavebnice lego městečko o velikosti
základny 8 x 3 metry. Tato stavba bude vznikat
od čtvrtka do soboty v Malém sále našeho
sboru. V nedělním shromáždění 3. 10. 2010 na
tuto iniciativu dětí navážeme a účastníci
dopolední bohoslužby uvidí výsledek práce dětí.
V neděli 10. 10. bude během nedělního
shromáždění prezentace Centra dětí a mládeže
Teen Challenge.
Od 16. do 26.10. bude burza dětského oblečení,
hraček, knížek apod. K dispozici budou pro
zájemce staré, dnes již nepoužívané
kancionály. Máme jich několik stovek a
zájemcům by ještě mohly posloužit na chatách,
chalupách apod. Pokud by někdo věděl o
dalších zájemcích, může jim je poskytnout.
Kancionály, které zbudou, půjdou do sběru.
4. - 5. 11. Evangelikální teologická konference
na téma: Konverze - základní křesťanská
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Během prázdnin došlo v předním domě ke
vloupání do nebytového prostoru v nejvyšším patře
a tak hospodářská rada zvažuje opatření, která by
snížila riziko opakování takovéto nepříjemnosti.
Na období po prázdninách plánujeme další
vyklízení „nikomu nepatřících“ předmětů na půdě
předního domu, za domem apod. Nájemníci budou
dopisem vyzváni k tomu, aby si předměty označili a
pokud se jedná o předměty, které v některých
prostorách nesmějí být umístěny, aby je odstranili.
Před prázdninami pokračovaly práce i v zadním
domě – malování jídelny, opravy některých oken
apod.
Práce v zadním domě budou pokračovat. Větší
chystanou akcí je úprava kuchyňky tak, aby byla
lépe použitelná při sborových akcích. Na sborové
dovolené jsme diskutovali po večerech různé
varianty a jednu z nich manželé Kunftovi zpracovali
ve formě jednoduchého projektu. V září proběhne
další diskuse nad touto plánovanou novou podobou
kuchyňky, poté budou provedeny poslední úpravy
v plánu. Dalším krokem bude projednání
v hospodářské radě, odhad nákladů a pokud to
finanční situace sboru dovolí, tak realizace ještě
v tomto roce.
Průběžně probíhá obnova a doplňování části
zvukařské techniky. Problémy, které byly na jaře,
jsme dočasně odstranili jiným zapojením mixážního
pultu, při kterém není vadná část používána. Ale to
omezuje jeho celkové možnosti a tak musíme do
budoucna počítat s jeho výměnou. Předtím ale
chceme vyměnit některé velmi staré části zařízení
(více než 25 let) a směřovat tak k uspořádání, které
by mělo fungovat i v budoucnu. Jakmile budou
dokončeny práce na vlastním elektronickém
vybavení a budeme přesně vědět, co všechno na
„pracovišti“ zvukaře bude, začneme uvažovat o
nové podobě uspořádání techniky v zadní části
velkého sálu.
Neodkladnou akcí, která je před námi, je
nalezení a odstranění zdroje vlhkosti ve stěně
Malého klubu. Zatím se nám nepodařilo zjistit, proč
je zeď tak vlhká, že z ní opadává malba, místy a
omítka. Bude nutné rozkopat zem za čelní stěnou
domu a zjistit, zda není porušené potrubí odvádějící
dešťovou vodu nebo jaký je nějaký jiný zdroj vody.
Ke konci září má v úmyslu ukončit svoji práci
na pozici uklízečky Milada Málková. To znamená,
že od 1.10.2010 budeme potřebovat někoho, kdo by
se ujal úklidu sborových budov. O rozsahu práce je
možno se informovat u správce budov bratra
Anatolije Nikiforova, o formálních záležitostech u
sekretářky sboru sestry Petry Sovové.
Hledáme i někoho, kdo by byl ochoten se starat
o květiny před modlitebnou i za modlitebnou, a to
jako dobrovolnou službu.
Vzhledem k tomu, že provoz ve sborových

tomu může vycházet stále více kvalitních titulů.
Mezi bestsellery nakladatelství Samuel patří
„Jak se modlit za své děti“ a „Jak přivádět děti ke
Kristu“ pro rodiče a učitele, knihy pro děti
“O srdíčku“, „Poklady pod sněhem“ či „Ovečka
Barborka“ nebo knihy pro mládež od Joshuy
Harrise „S nikým nechodím a nejsem cvok“, „My
dva spolu“ a „Ani ň“. Od roku 2007 do okruhu knih,
které naše nakladatelství vydává, přibyly také tituly
určené především ženám, například „Jak se modlit
za nevěřícího manžela“. Je pro nás velkou radostí,
že knihy z naší produkce pomáhají a slouží
čtenářům z různých církví. Těší nás také to, když se
můžeme v nabídce titulů doplňovat s dalšími
křesťanskými nakladatelstvími.
Práce v nakladatelství není vždy jednoduchá –
ne vždy se dostává financí, ne vždy jde vše tak, jak
bychom si přáli. Ale když se ohlížíme zpátky,
radujeme se z Boží milosti a věrnosti. Jsme vděční
Bohu za všechno, co se v uplynulých letech
podařilo, a těšíme se na to, co pro nás má i v letech
dalších.
Sdružení Samuel
Sdružení Samuel, Biblická práce pro děti, je
nedenominační křesťanská organizace, která byla
založena roku 1990 s cílem šíření biblického
poselství zejména mezi dětmi a mládeží. Sdružení
se během své existence podílelo na misijní práci
mezi dětmi na českých školách i ve východní
Evropě a organizovalo také oblíbenou Biblickou
školu pro pracovníky s dětmi.
Z internetových stránek

Informace z hospodářské rady.
Období prázdnin a doba těsně před nimi byly
poznamenány několikanásobným stěhováním ve
sborových budovách. Z předního domu se
odstěhoval bratr Karel Fojtík z poloviny
rozděleného tajemnického bytu ve 3. patře. Po
nezbytných úpravách a opravách, které zajišťovala a
financovala Rada CB, se tam nastěhovala rodina
stávajícího tajemníka bratra Petra Grulicha. Tím se
uvolnil kazatelský byt v zadním domě. Do něj se po
vymalování a několika drobných vylepšeních
nastěhovali Plchotovi. Jejich bývalý byt ve 3. patře
předního domu byl vymalován a přestěhovala se do
něj sestra Lydie Boszczyková, se kterou sbor
uzavřel smlouvu o užívání bytu na dobu určitou.
Úpravy v tomto bytě nejsou ještě dokončeny –
zbývají práce spojené s kuchyňskou linkou a
vybavením kuchyně. Čeká nás i přepojování
zvonků, telefonů, počítačové sítě apod.
Další akcí, která probíhá v předním domě, je
úprava WC a sprchy v bytě, který používá sestra
Michalová. Cílem této akce je, aby příslušenství
bytu bylo lépe přístupné.
-5-
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osobním pohledem kupředu na podstatné aspekty
života naší církve a za krátkou dobu, kterou je ve
funkci předsedy se nezabývá událostmi v uplynulém
roce.
Zmiňuji zde jen pár klíčových důrazů, které ve
zprávě zazněly:
- Otázka řízení církve. Současná velká
centralizace je potřeba změnit delimitací
kompetencí na sbory a regiony. V této souvislosti
byly zmíněny oblastní senioráty, jejichž vznik je
dán narůstajícím počtem sborů a kazatelů a jejich
potřebnou pastorací.
- Co nejvíce lidí by se mělo podílet na vedení
církve.
- Zjednodušení ústavy a řádu CB na základní
principy. Tyto by neměly obsahovat detaily. Rovněž
ústava CB by měla být shodná pro českou i
slovenskou CB. Připomínka br. Pavla Černého
v tomto ohledu se týká důležité skutečnosti, že
pokud by se ústava rozdělila, zákonitě by to
znamenalo oddělení CB v Čechách a na Slovensku.
- Agenda, která není součástí Ústavy, by měla
být dynamická na Božích principech lásky a není
neměnná v čase. V organizační struktuře seniorátů
by neměl být opomenut laický prvek (nejenom
kazatelé).
- Velkou slabinou naší současné církve je
nedostatečné soustavné biblické vzdělávání členů
církve někdy hraničící až s biblickou negramotností.
Toto by mělo být plně na zodpovědnosti kazatele
správce sboru a příslušného staršovstva. Slabinou je,
že paradoxně se biblicky vzdělávají dlouholetí
členové, kteří většinou písmo znají a ne nově
příchozí, pro něž je soustavné a systematické
biblické vzdělávání naprosto nezbytné. Biblické
hodiny navštěvuje zlomek účastníků nedělních
bohoslužeb.
K tomuto
bodu
se
rozvinula diskuze
jednotlivých delegátů ukazující na konkrétní
zkušenosti jednotlivých sborů.
Zmiňuji zde pár postřehů delegátů v diskuzi:
Petr Jareš (Tábor): Kurzy Beta - před biblickou
hodinou pro absolventy alfa kurzů. Dále důraz na
studium písma v domácích skupinkách, zvyšování
biblické gramotnosti v generačních skupinkách,
např. výjezdní zasedání se studiem Bible.
Petr Grulich (tajemník CB): Pokud systematické
biblické vzdělávání chybí, je povinností správce
sboru zjednat nápravu. Rada navrhne příští rok před
velikonocemi akci 40 dní -> “březen, za kamna
s Biblí vlezem”. Rovněž se bude zasazovat pro
ustanovení skupinek pro studium bible. Jednotlivé
sbory se mohou přihlásit.
Rosťa Staněk (Náchod): Škola formou kurzu
uvádění výsledků studia bible do konkrétních
životních aplikací. Obohacování se navzájem o
životní zkušenosti.

budovách o víkendech neutichá, ale naopak leckdy
narůstá, pracuje správce budov, bratr Anatolij
Nikiforov, i o víkendech. Aby byl alespoň přibližně
respektován pětidenní pracovní týden, má podle
odpracované doby o víkendu volno ve všedních
dnech, obvykle v úterý a ve čtvrtek. V tyto dny má
službu v budovách některý jiný zaměstnanec našeho
sboru nebo někdo z kazatelů.
Na závěr ještě několik organizačních témat
k zamyšlení:
Pokud chceme, aby po shromáždění byla
možnost setkání u kávy a čaje, musí kávu a čaj
někdo uvařit. Před prázdninami byl několikrát velký
problém najít někoho, kdo by se této služby ujal. Na
pultu v Klubu je papír, na který se můžete
zapisovat.
Stále diskutovanějším se stává hluk z malého
sálu, který je slyšet při shromáždění ve velkém sále.
Je pochopitelné, že když se zvýšil počet dětí, které
tam jsou, narostla i hladina hluku. Ale jsou určité
momenty, kdy to ve velkém sále dost ruší – a to jsou
ty chvíle, kdy je v sále ticho (v určitých okamžicích
modlitebního ztišení, při večeři Páně apod). Určitě
stojí za zvážení, jestli by nešlo soužití provozu
v malém a velkém sále vylepšit.
Jan Němeček

Ohlédnutí za konferencí CB
Pátek, 14. května 2010 - dopolední část
1. Zahájení, úvodní pobožnost
Konference byla zahájena novým předsedou RCB
Danielem
Fajfrem
úvodní
pobožností
s vysluhováním SVP. Důraz byl kladen na obsah
vysluhování SVP ve dvou rovinách:
• posvěcení a vnitřní vyzbrojení každého křesťana
• vyslání do všedního života, který má být službou
ostatním, těm nejbližším i ve světě okolo nás.
Otázka Pána Ježíše Petrovi: Miluješ mě? Pas mé
ovce. Ovocem konkrétní lásky je služba mým
bližním.
2.
Volba
předsednictva
konference,
zapisovatelů a skrutátorů
Konferencí bylo zvoleno předsednictvo ve
složení: Předseda Daniel Kvasnička, zástupce Jan
Asszonyi, členové Josef Potoček (Hradec Králové),
Tomáš Pavlíček (Most), zapisovatelé Martin
Tabačan a Jan Hábl
3. Personální složení komise pro návrhy:
Předseda:
Miloslav Kloubek, členové: bratři
Mošner, Geldner, Orawski, Vlk a Novák
4. Schválení programu konference:
Navržený program byl schválen většinou delegátů,
nikdo nebyl proti, pouze pět delegátů se zdrželo
hlasování.
5. Komentář předsedy RCB ke zprávě o
duchovním stavu CB následné a rozpravě
delegátů.
Nový předseda Daniel Fajfr se zabývá svým
-6-
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Rozprava se mimo jiné také týkala nákladů na
rekonstrukci a otázky budoucího nájemného
předsednického bytu rady CB, který radě pronajímá
žižkovský sbor. Na základě revizní zprávy o
hospodaření, předložené revizory Evou Pavlíčkovou
a Jarmilou Chromčákovou, byla zpráva o
hospodaření konferencí CB schválena.
Tato zpráva si neklade za cíl být komplexním
referátem, jedná se pouze o snahu přiblížit sboru
podstatné aspekty jednání první části konference
z pohledu referujícího.
Petr Šíma
Pátek 14. května 2010, odpolední jednání
Představení vikářů, navržených k ordinaci za
kazatele CB
Ve všech dobách a za všech okolností jsou
věřící povoláváni ke službě, každý podle svých
schopností a svého obdarování, kazatelé pak
k pastýřské službě a ke kázání Božího slova. Církev
by nemohla být bez kazatelů a jsme vděční, že
každoročně jsou připravováni a vyučováni noví a
noví kazatelé ke službě a ke svědectví.
K letošní
konferenci bylo připravováno
k ordinaci na kazatele Radou CB a Studijním
odborem 6 vikářů. Někteří z nich již řadu let působí
na sborech CB, jsou to:
Karel Fáber, vikář ve Vsetíně. nar. 1969 v Praze,
absolvent
ETS,
působil
v našem
sboru
v Soukenické, v Kralupech, později v Neratovicích
a nyní od roku 2007 ve Vsetíně
Ĺudovít Fekete, vikář v Kolíně, nar. 1984
v Bratislavě, studoval v Banské Bystrici, rok na
ETS, působil na stanici Rajská zahrada a od roku
2008 je v Kolíně
Aleš Kratochvíl, vikář v Brně – Betanii, nar. 1964
v Kroměříži, studoval architekturu, stál u počátku
studentského hnutí Křesťanské vyučování a život,
po revoluci studoval v Rakousku a v Americe a od
roku 2003 je v Betanii, vikářem byl od roku 2006
Mark Potma, vikář v Praze 4 – Jižním Městě, nar.
1966 v Kanadě, vystudoval seminář v Kanadě a
v roce 1991 přijel jako misionář do Prahy, působil
na Smíchově, ve Stodůlkách, v roce 1996
spoluzakládal sbor v Praze 4, dnes Šeberov, od roku
2001 je na Praze 4 – Jižním Městě, dnes v nové
stanici na Skalce
Josef Sliž, vikář v Českém Těšíně, nar. 1961,
vystudoval seminář v Polsku, působil v Hrádku, ve
stanici v Oldřichovicích, působil v Radě CB za
těšínský seniorát
Karel Šustek, vikář v Třebíči, nar. 1961 ve Zlíně
v katolické rodině, vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Brně, studoval teologii v USA, dnes
dokončuje dálkové studium na ETS
Všichni navržení vikáři byli konferencí po
diskusi a hlasování schváleni k ordinaci, která se
pak uskutečnila při večerním slavnostním

Pavel Mošner (Vinohrady): Kompetence
jednotlivých sborů při přípravě nových členů ke
křtu a večeři Páně. Tato kompetence je zcela na
kazatelích a staršovstvech, radě pouze tyto
skutečnosti oznamovat.
Karel Taschner (Chomutov): Zdůraznil jako
klíčovou věc vliv Božího slova na nově příchozí
(gramotnost nových lidí v Božím slově). Zdůraznil
komplexní vlastnost kazatele, kterou je jeho
nerozdělitelná funkce pastýře a učitele. Uvádět do
praxe v dalším období konkrétně co chce Bůh s
námi dělat skrze své slovo.
Br. Matulík: Vytvoření databáze výkladu písma.
David Novák: Problém není v technickém řešení
a přístupu ke studijním materiálům, jsou k dispozici
na studijním odboru (br. Beňa). Rovněž sbory často
nehledají kazatele správce sboru podle kázaného
slova, ale podle seznamu volných kazatelů. Praxe na
západě, kde je hlavním kritériem pro obsazení
kazatele minimálně deset kázání adeptů na službu
ve sboru.
Po kázání by měla následovat konkrétní
aplikace kázaného Slova do všedního života.
Bronislav Kaleta: Studium Písma zdůraznit již
při přípravě ke křtu a doplnit o doprovodný kurz
studia bible. Dále se novým členům v této oblasti
věnovat, odpovědnost je na kazateli a staršovstvu,
nikoliv na novém členu.
Pavel Javornický: Při výchově v oblasti
soustavného biblického vzdělávání se soustředit
především na děti a dorost.
6. Zpráva tajemníka RCB 2009 (Karel
Fojtík) + aktuální informace tajemníka RCB
2010 (Petr Grulich).
Tajemnická zpráva se věnuje základním faktům
a událostem týkající se života CB za uplynulý rok.
- Mírné navýšení počtu členů CB ve všech
věkových kategoriích
- Založeny byly tři nové sbory CB: Černošice,
Ostrava – Poruba, korejský sbor CB se sídlem
v Praze.
Celkový počet všech sborů CB k 1.1. 2010 je 73.
Problém při obsazování sborů kazateli nastínil
současný tajemník rady CB Petr Grulich. 9-10 sborů
hledá kazatele, někteří kazatelé se rozhodují službu
ukončit. Nastává otázka zda „neteče CB do bot?“
V této souvislosti je třeba vést modlitebný zápas o
nové služebníky v církvi. Radostnou událostí je
představení vikářů navržených k ordinaci za
kazatele CB této konferenci.
Informace o statutu ETS, který již není
účelovým zařízením Rady CB, ale na základě
školského zákona nastal přesun na školskou radu.
CB jako zřizovatel má personální odpovědnost.
7. Zpráva ekonoma o hospodaření CB.
Dotazy na ekonomické hospodaření CB
odpovídala v rozpravě sestra Lydie Boszczyková.
-7-
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Celkově vizitační zprávy přinesly i mnoho
povzbudivých zpráv, které svědčily o dalším růstu
Božího díla mezi námi.
V sobotu se hovořilo k časopisu Brána.
Šéfredaktor Bronislav Matulík a redakční rada
sklízeli pochvaly a vděčnost za práci, kterou
obětavě konají. V diskusi zaznělo, že by časopis při
své vyšší intelektuální úrovni mohl více pamatovat
na čtenáře jiného typu. Také se objevila poznámka
ke grafice a diskutovala se komunikativnost tohoto
média. Za Bránu obecně zaznívá vděčnost a je
považována za časopis, který je možné šířit
v ekumeně i mezi nevěřícími občany.

shromáždění.
Zprávy tajemníků pro evangelizaci, mládež,
dorost, manželství a rodinu
Na konferenci byly připraveny zprávy o činnosti
odborů Rady CB a byla příležitost se k činnosti
těchto odborů v diskusi vyjádřit.
Všechna konferenční jednání byla vedena
v přátelském duchu a vždy s jasným vědomím, že
CB je na cestě, že má svou krásnou 130letou
historii, ale nezůstává stát a má své poslání v této
zemi do příštích let.
Robert Kunft
Sobota 15. 5. 2010 dopoledne – 1. část
Sobotní jednání zahájilo slovo náchodského
kazatele Rostislava Staňka. Bratr nás svěžím
způsobem vedl k modlitbám. V modlitební chvíli
bylo slyšet to, co postrádáme v mnohých sborech,
včetně našeho. Zazněl proud modliteb, které
navazovaly, jedna na druhou a na základě
zvěstovaného slova vyprošovaly Boží požehnání
pro konferenci, pro církev i pro naši zemi. Řada
modliteb svědčila o tom, že mnozí delegáti neztratili
modlitebního ducha.
Velmi dobře přijatým příspěvkem bylo
vystoupení zástupce slovenské části církve. Byl to
nový tajemník slovenské Rady – bratr Ivan Markuš,
který nám přiblížil několik svých předchůdců, mezi
nimiž se zaměřil zvláště na Milana Jurčo a Štefana
Markuše. Vtipným a přitom uctivým způsobem
podtrhl jejich klady i to, co nedokázali naplnit.
Přiblížil i situaci církve na Slovensku a vysvětlil,
proč je pro slovenské sbory důležité, abychom
fungovali společně jako jedna církev.
Po tomto příspěvku následovaly zprávy
z vizitací dvanácti sborů. Jsou to citlivé správy,
které tentokrát nepodával předseda RCB, ale byly
předloženy jednotlivými vizitátory. Není snadné
v několika větách vystihnout a přiblížit život a
zápasy určitého sboru. Přesto tyto zprávy dávají
možnost nahlédnout pod povrch života církve a
ponořit se do řešení konkrétních otázek a hledání
správné cesty. V následné diskusi se někteří snažili
dotírat na vizitátory, aby pověděli více a někdy
chtěli vědět důvody určitých rozhodnutí Rady, která
na vizitace navazovala. Vizitátoři byli ochotní
otevřeně podat informace a to až na hranici toho, co
bylo a má zůstat důvěrné. Je třeba se smířit s tím, že
téměř dvě stovky delegátů nemohou být
informovány o všech pastoračních záležitostech.
Není divu, že zvláštní zájem se točil kolem odchodu
některých kazatelů ze služby. To jsou vždy bolestné
záležitosti a bývá za nimi mnoho pastoračních
rozhovorů, modliteb a hledání. Někdy je třeba se i
rozejít, když se ukazuje, že určitý přístup sboru
neprospívá, nebo je dokonce destruktivní. Ve větším
počtu kazatelů dochází také k osobním krizím
pracovníků a projeví se chyby a nedostatky.

Pavel Černý

Program týdne v našem sboru a
KDO je KDO
zkouška zpěvu – smíšený sbor
modlitební chvíle
výuka náboženství
nedělní shromáždění našeho sboru
po shromáždění je příležitost
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 mládeže
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 náboženství: Marta Skalická
Dorost: Pavel Plchot
Awana: Jindřich Koudela
Mládež: Matyáš Šíma
Setkávání maminek: Pavel Plchot (*Z)
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
e-mail soukenicka@cb.cz
Neděle:

-8-

8.45
9.00
9.00
10.00

