
Slovo kazatele úvodem 
Vážené sestry, milí bratři, 
z Boží milosti jsme vstoupili do nového roku 2011! 
Pán Bůh před námi otvírá nové příležitosti a 
možnosti, ve kterých máme osvědčit svou 
křesťanskou víru a stát na straně pravdy a lásky.  

Není pochyb o tom, že společnost, ve které 
žijeme, se zmítá v mnoha problémech. Českou 
republiku snad ani tolik nepostihuje hospodářská 
krize, jako neustálý příval korupčních skandálů, 
krádeží, tunelování, nejasných výběrových řízení a 
mnoha dalších podvodů. Kromě toho vidíme 
postupující destrukci manželství a rodiny. Již 40 % 
dětí se rodí mimo manželství a ty ostatní často 
přicházejí do neutěšených rodinných poměrů. Není 
divu, že další a další lidé přestávají uvažovat o 
vstupu do manželství a žijí ve volných a často 
nezávazných vztazích.  

Na jedné straně se dbá o ochranu osobních 
údajů, na druhou stranu se zveřejňuje na serverech, 
jako je např. WikiLeaks i tajná diplomatická pošta, 
vládní dokumenty a samozřejmě i dokumenty 
církevní. Pro naši republiku zůstávají pro letošní rok 
problémem výpovědi a odchody velkého množství 
lékařů. Mnohé korupční kauzy zůstávají nedořešené 
a za mnohé krádeže není nikdo potrestán. Mohli 
bychom pokračovat dál a dál a připojovat další 
problémy. Pán Bůh ale nechce, abychom zůstali na 
úrovni kritiky. On od nás čeká, že budeme zastávat 
právo a spravedlnost. Pán Bůh od nás čeká, že 
budeme dobře a poctivě konat svou práci a také tím 
budeme přinášet svědectví našemu Pánu a Spasiteli.  

Není pochyb o tom, že situace není snadná a že 
musíme být připraveni na vydání počtu ze své víry. 
Je možné, že bude zesilovat tlak na všechny, kteří 
nebudou v Evropské unii dostatečně politicky a 
eticky korektní a budou dál vyznávat Krista jako 
Pána. Je pravděpodobné, že bude sílit tlak na 
kolaboraci s božstvy Bále a Aštarty současné doby. 
Naše víra nás opravňuje k nadějnému pohledu. 
Křesťan nemůže být pesimistou, protože na jeho 
straně je svatý Bůh. Pán nezapomíná na svůj lid a 
doba jeho plného vítězství se blíží.  

Ze srdce Vám všem přeji, aby Vás v novém roce 
provázelo požehnání od Hospodina, láska Pána 
Ježíše Krista a moc a moudrost Ducha svatého. 

Pavel Černý 

Ze staršovstva 
Staršovstvo sboru přijalo na 
poloviční pracovní úvazek 
sestru Marii Hrdličkovou 
s datem nástupu 1. 1. 2011. 
Sestra Hrdličková jako 
diakonka bude pokračovat 
v práci, kterou v našem 
sboru konala před svou 
mateřskou dovolenou sestra 
Marta Grulichová. Jde o 
službu seniorům a nemoc-
ným. Považujeme tuto 
službu za potřebnou a reagu-
jeme tím na poměrně vysoký 
počet těch, kteří pro stáří či 
pro nemoc nemohou navště-
vovat shromáždění sboru. Diakonická služba od 
počátků církve vždy byla (Sk 6) a stále je důležitou 
součástí misie církve. Sestře Marii vyprošujeme 
Boží požehnání pro tuto práci. 

Staršovstvo se zabývá životem sboru po stránce 
bohoslužebné i pastorační. Uvědomuje si, že 
v dnešní době někteří bratři a sestry nemohou dát 
tolik svého času službě, kolik by chtěli. Mnozí jsou 
hodně zatíženi náročnými zaměstnáními, včetně 
častých služebních cest. Ukazuje se nutnost se vrátit 
k dřívějšímu modelu, kdy v našem sboru bývalo 
zaměstnáno více pracovníků (např. bratr kazatel Ján 
Liguš či vikář Karel Fáber). Druhý kazatel sboru 
Pavel Plchot převzal vedení dorostu, kontakt a 
rozvoj domácích skupinek a péči o stanici 
v Kralupech nad Vltavou. Ukazuje se, že 
potřebujeme posílit práci s mladou generací v centru 
sboru. Tuto potřebu vnímají i někteří z naší mládeže 
a touží po pravidelném kontaktu s kazatelem a po 
odborném výkladu náročnějších biblických textů. 
Náš vícegenerační a sociologicky rozmanitý sbor ve 
velkém městě potřebuje dále pracovat na vhodném 
liturgickém ztvárnění bohoslužby. Staršovstvo si 
uvědomuje velkou naléhavost rozvoje služby mezi 
mladou generací i směrem ke společnosti. Z tohoto 
důvodu vede jednání s radou Církve bratrské, aby 
byl od února 2011 na poloviční úvazek zařazen do 
služby jako misijní pracovník bratr Marek Šrámek. 
Bratr přišel do našeho sboru v září 2010 a 
staršovstvo ho pověřilo prací ve vedení mládeže. 
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Bratr pracuje také s misijní organizací Young Life 
mezi mladými lidmi. Staršovstvo chce bratra Šrámka 
(ordinovaného kazatele Církve bratrské) navrhnout 
členskému shromáždění jako kazatele na poloviční 
úvazek. K náplni jeho práce by patřila práce 
v mládeži, spolupráce při zlepšení hudební stránky 
společných bohoslužeb, vyučování, služba Božím 
slovem a misijní akce.  

Staršovstvo svolává členské shromáždění na 
neděli 27. března 2011 v 15 h. Prosíme všechny 
členy, aby si tento termín vyhradili ve svých 
kalendářích pro toto důležité členské shromáždění. 
Kromě přehlédnutí obvyklých zpráv, budeme také 
volit nové staršovstvo na další čtyřleté období. 

Staršovstvo Vás členy i přátele sboru prosí o 
modlitby za zvěstování Božího slova, biblické 
vyučování, pastoraci, diakonii i hospodářské úkoly. 
To vše je součástí misijního poslání církve, které 
musí být vždy orientováno i na službu církve 
směrem ke společnosti. Velmi si přejeme, aby i naše 
sborové budovy byly v pořádku a mohly sloužit pro 
akce sborové, misijní i celocírkevní. Přejeme si, aby 
sbor mohl být duchovním domovem pro nás 
všechny, a z něj jsme mohli vycházet ke svým 
úkolům doma i ve světě. Přejeme si, aby náš sbor byl 
otevřen pro všechny ty, které Pán církve chce pozvat 
a povolat.  

Vaše staršovstvo  

Alianční týden modliteb 2011 
Alianční týden modliteb je nejstarší ekumenickou 
modlitební iniciativou, která je spojena se vznikem 
Evangelické aliance. První modlitební týden se konal 
v Anglii, v Londýně, roku 1846. Od této doby se 
křesťané různých církví scházejí vždy na počátku 
nového kalendářního roku ke společným modlitbám. 

V letošním roce probíhá tento modlitební týden 
v České republice od 9. do 16. ledna. 

Téma: 

„Sedm posledních slov 

Ježíše Krista na kříži“ 
 

Texty zamyšlení na jednotlivé dny vyšly tentok-
rát z pera několika českých autorů - spisovatelky 
Jany Šrámkové, zakladatele KAMu Dava Pattyho, 
šéfredaktora časopisu Život víry Tomáše Dittricha a 
dalších výrazných osobností z širokého spektra 
církví.  

Brožura letošního Aliančního týdne modliteb 
přináší i několik novinek, které mají obohatit podobu 
konání modlitebních setkání a obsah našich přím-
luvných modliteb. Poprvé jsme zařadili 
návrh programu pro modlitební setkání žen, které 
pro ČEA připravilo Modlitební společenství Lydie. 

Jeden blok modliteb je věnován i přímluvám za 
regiony, které jsou v ČR nejméně zasažené evan-
geliem. Oslovili jsme sbory z těchto oblastí a po-
prosili je o podněty "z první linie". Odráží možná 
někdy drsnou realitu, ale věřím, že o to budou naše 
modlitby informovanější a relevantnější. Pro 
doplnění celkového obrazu jsme přidali i mapy uka-
zující na stav nezaměstnanosti, potratovosti a re-
ligiozity v daných regionech.   

Na posledních stranách modlitebního průvodce 
najdete také podněty k různým formám modlitebních 
setkání a společných modliteb a návrh programu 
modlitebního večera. Je ovšem zcela na vás a vašich 
tradicích, jakých liturgických forem se budete držet. 
Jako ČEA ctíme jedinou prioritu a to, aby čas 
k modlitbám byl delší než čas kázání a úvodů 
k modlitbám. Buďte kreativní v tom, jak do modliteb 
zapojit co nejvíce lidí.   

Přeji vám požehnaný čas na modlitbách 
v přítomnosti našeho Pána.  

Mgr. Jiří Unger, tajemník ČEA  
Převzato z www stránek České evangelikální aliance, 
www.ea.cz. Tam jsou také zmíněné texty k dispozici. 

 

Pondělí 10. 1. 
Modlitebna Českobratrské církve evangelické 
v Praze 8 - Libni, U Pošty 1098/6 
Slouží Pavel Černý (CB) a Petr Procházka (ECM). 
Večeru předsedá Roman Mazur (ČCE). 
Úterý 11. 1.  
Modlitebna Církve bratrské v Praze 1,Soukenická 15 
Slouží Ester Čašková (ČCE) a Lubomír Ondráček 
(KS).  
Večeru předsedá Pavel Černý (CB). 
Středa 12. 1.  
Modlitebna Evangelické církve metodistické 
v Praze 2, Ječná 19 
Slouží Jiří Unger (ČEA) a Bronislav Kaleta (CB). 
Večeru předsedá Pavel Hradský (ECM). 
Čtvrtek 13. 1.  
Modlitebna bratrské jednoty baptistů v Praze 3, 
Vinohradská 68 
Modlitební setkání pražských mládeží.  
Organizuje František Duda (CB Praha 13) 
 Pro ostatní paralelně probíhá: 
Čtvrtek 13. 1.  
Modlitebna Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4 
Slouží Daniel Fajfr (CB).  
Večeru předsedá Bronislav Matulík (CB). 

 
Všechny večery modliteb začínají v 18:30! 
 
--------------------------------------------------------------- 

Srdečně vás všechny zveme                 
ke společným modlitebním večerům. 
  


