
Slovo kazatele úvodem 
Přestože ještě vládne zimní měsíc únor, je ve 

vzduchu cítit blížící se jaro. Na některých 
zahrádkách se již objevily rozkvetlé sněženky. 
Potýkáme se s vlnou chřipek, ale již se objevují 
náznaky ročního období, které přináší více světla, 
často i slunečního svitu a to má příznivý vliv na 
lidskou psychiku. Nezapomínejme ale především 
na „slunce spravedlnosti“, které svítí celý rok po 
všechna roční období. Svítí těm, kteří žijí v Boží 
blízkosti, a kteří přicházejí se zápasy svého života 
k nebeskému Otci, aby skrze Krista přijímali 
darovanou a dokonalou spravedlnost. Přicházejme 
pod paprsky tohoto slunce i my! 

Prosím, věnujte pozornost programu, který je 
označen jako Národní týden manželství. Máme 
možnost se připojit a udělat něco pro svá 
manželství, nebo nějakým způsobem povzbudit 
manželství kolem sebe. Jeden z nejtěžších útoků 
dnešní doby v našem prostoru Evropské unie je 
veden proti rodině. Společnost zaměřená na 
konzum a požitek atakuje manželský a rodinný 
život v mnoha rovinách. Člověk velmi snadno 
může dostat dojem, že je normální se zaměřit na 
sobecký zisk a užívání si svého života. Jak je 
snadné zapomenout, že to nejkrásnější v životě je 
dávat a sloužit druhým. V dnešní době jsou 
manželská nevěra a krátkodobé mimomanželské 
vztahy propagovány jako normální součást života. 
Dokonce můžete číst o tom, že např. muž je 
v zásadě polygamní a že nevěra je docela normální. 
Mnohá literární díla a filmy předkládají volnou 
lásku a nevěru jako něco normálního a neškodného. 
Málokdy jsou ale zachyceny devastace lidských 
vztahů, zraněné děti, rozbíjení rodinného života, 
samota a bolest opuštěných a zrazených. Není divu, 
že mnozí v naší zemi nemají už ani odvahu 
manželskou smlouvu před Bohem a lidmi uzavřít.  

Německý párový terapeut Hans Jellouschek 
připomíná, že následky nevěry jsou mnohem 
hrozivější, než si je člověk ochoten připustit. Přes 
všechen vládnoucí etický liberalismus bývá nevěra 
i ve světském prostředí těžkým problémem. Škoda, 
že tak málo bývá zachyceno svědectví manželských 
dvojic, které žijí ve věrnosti a které si jsou oporou 
v dobrém i ve zlém.  

Probíhající Národní týden manželství 2011 je 
výzvou k obnově manželských a rodinných vztahů. 

Pokání nám dává šanci začít znovu a obnovit i 
napravit to, co jsme pokazili.  

Pavel Černý 

Národní týden manželství 2011 
5. ročník Národního týdne manželství se koná 
od 14. 2. do 20. 2. 2011. Mottem Národního 
týdne manželství 2011 je: Věrnost není slabost. 

Tak snadno mnozí  manželé i manželky 
zapomenou na slib, který si dali ve svatební den, a 
ze zvědavosti, z nudy, nebo i proto, že věrnost 
považují za slabost, jej poruší. Věrnost není slabost, 
věrnost je odvážný čin a proto také něco stojí - 
znamená nezradit toho druhého, odolat pokušení, 
dodržet co jsme slíbili, chovat se odpovědně ke 
svému partnerovi, ke svým dětem. Ale věrnost se 
vyplatí.                

 Tým NTM 

Z Poselství předsedy vlády ČR  Petra Nečase 
k iniciativě Národní týden manželství: 

Dobře fungující rodina je základním a 
nezastupitelným kamínkem v mozaice dobře 
fungující společnosti. Proto s radostí vyjadřuji 
opakovaně podporu iniciativě Národní týden 
manželství. 

Přestože v manželství žije většina z nás, není to 
dnes v dynamicky se rozvíjející společnosti cosi 
samozřejmého. Manželství se už nefandí tolik jako 
dřív. Je to ale velká škoda. Podpora rodiny 
neznamená „jen“ tradiční konzervativní pohled na 
svět. V rodině založené na manželství je totiž každý 
její člen denně konfrontován s odpovědností. 

Institut manželství nelze lidem vnucovat, lze 
ale apelovat na jeho pozitivní stránky. Rodinné 
zázemí nelze ničím zcela adekvátně nahradit. 
Manželství je optimálním předpokladem vytvoření 
rodinného zázemí a je nejvhodnějším prostředím 
pro výchovu dětí. To platí pro všechny členy rodiny 
a všechny generační vrstvy. 

Ze staršovstva 
Sborový program pokračuje v neztenčené míře 

dalšími akcemi.  
Jsme rádi, že od 2. února byl Radou Církve 

bratrské zařazen do služby v našem sboru bratr 
Marek Šrámek, zatím jako misijní pracovník na 
poloviční úvazek. V součinnosti s ním se v našem 
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sboru konají také schůzky organizace Young Life, 
která se zaměřuje na misijní práci mezi mládeží.  

S vděčností konstatujeme, že se podařilo 
dokončit opravy v nebytových prostorách v přízemí 
předního domu (tzv. galerie s okny do ulice, bývalo 
tam knihkupectví Oliva a ještě před tím 
sklenářství). Právě tam je možné od minulého 
týdne pořádat další setkání klubového charakteru.  

V nejvyšším patře předního domu začala 
v bývalé klubovně dorostu působit misijní 
organizace „Ambassadors in Sport“, ve které slouží 
i někteří z našeho sboru (kazatel P. Plchot, Lukáš 
Beran, David Voves a J. Němeček ml. s manželkou 
Sandrou).  

Na neděli 27. 3. (odpoledne v 15 hodin) 
připravujeme členské výroční shromáždění, které 
má být také shromážděním volebním. Stále probíhá 
příprava kandidátky pro volbu staršovstva na další 
čtyřleté období. Prosíme o modlitby za vhodné 
kandidáty a za rozhodnost a odvahu pro ty, kteří by 
měli uprostřed sboru ve staršovstvu sloužit.  

Postupně začínáme připravovat velikonoční 
svátky, které jsou svou jedinečnou zvěstí o 
ukřižovaném a vzkříšeném Pánu základem 
duchovního života nás všech.  

Nezapomeňme si také všimnout pozvání na 
společnou sborovou dovolenou ve Vysokém nad 
Jizerou, která se má uskutečnit 23. – 30. 7. 2011. 

Pavel Černý 

40 dní s Biblí                 
Akce Církve bratrské ve všech jejích sborech 
Rada Církve bratrské se na základě zprávy bratra 
předsedy pro výroční Konferenci v Náchodě (2010) 
zabývala tématem biblického smýšlení.  
 Zveme tímto všechny členy a přátele Církve 
bratrské k rozhodnutí domácího čtení Bible, což 
v minulosti patřilo k automatickým základům naší 
osobní zbožnosti. V současné době zaznamená-
váme, že někteří naši členové přicházejí ke 
kontaktu s Písmem pouze v rámci nedělního 
shromáždění. Postrádají základní biblické znalosti, 
natož aby na nich mohli stavět, nebo se podle nich 
ve svém životě zásadně orientovat. I naše společné 
Vyznání víry nám připomíná, že „Písmo svaté jako 
Boží slovo je jediným měřítkem a autoritou naší 
víry a našeho života (2Tm 3,16; 2Pt 1,21)“, proto 
se k němu chceme trvale vracet. 

 
Zveme tímto jednotlivce, rodiny, skupinky, 

mládeže i celé sbory, aby se připojili k celocírkevní 
akci s názvem 40 dní s Biblí, která bude zahájena 
ve středu 16. března 2011 a potrvá celých 40 dní 

až do velikonoční neděle. Budeme velmi rádi, 
pokud se osobně připojíte osobním rozhodnutím 
čtení vybrané části Písma. 

Připravili jsme pro vás materiály, které můžete 
využít v případě vašeho rozhodnutí čtyřiceti-
denního čtení Bible. Někdo se rozhodne, že v této 
předvelikonoční době přečte část Bible, kterou si 
vybere sám, další si k četbě opatří jeden z nových 
českých překladů, jiný použije připravené 
materiály. Základní nabídkou je možnost přečíst 
Nový zákon za 40 dní. K dispozici jsou i jiné 
varianty, jistě i staršovstva na základě této 
celocírkevní výzvy navrhnou další možnosti 
osobního čtení Bible podle specifických potřeb 
místního sboru, případně celou tuto akci nějak 
zajímavě rozvinou. Ze strany Rady jsme připravili 
alespoň základní materiály, které jsou publikovány 
na těchto webových stránkách (www.cb.cz). 

těšíme se na společné čtení Bible  
za všechny organizátory Petr Grulich 

Pastorálka 
Od pondělí odpoledne do středečního oběda (31.1.-
2.2.), jsme se zúčastnili (kazatelé) pastorální 
konference v Havlíčkově Brodě. Tématem 
tentokrát byla homiletika - tedy jak kázat, jak 
připravovat kázání. Do tématu nás uvedl předseda 
studijního odboru Pavel Černý. Před spánkem jsme 
ještě absolvovali školení řidičů. V úterý Pavel 
Paluchník vykládal pasáž, ve které Ježíš mluví o 
farizejích a zákonících, poté Roman Toušek mluvil 
o jednom ze způsobů, jak se dá tvořit kázání. 
Odpoledne a večer jsme měli semináře ve 
skupinách po 10-20 lidech. Dopoledne a potom 
ještě večer byly informace z Rady CB a také od 
různých kazatelů a o různých aktivitách a službách. 
Ve středu Pavel Světlík mluvil na text z Izaiáše 50 
o Božím služebníků a potom Pavel Hošek o kázání 
jako pozvání do velkého příběhu Božího díla. Na 
závěr jsme měli Večeři Páně. Stejně jako asi vždy 
jsem odjížděl s mnoha novými impulsy a obohacen 
společenstvím s ostatními kazateli. 

Pavel Plchot 

Volby do staršovstva a práce 
volební komise podle Řádu CB 
Článek 47: Volby ve sborech  

(1) Volby v Církvi bratrské probíhají v souladu 
s jednacím a volebním řádem církve, obsaženým v 
Ústavě CB, čl. 30. Volba mimo členské 
shromáždění je přípustná, pokud k tomu dá souhlas 
staršovstvo.  

(2) Ordinovaní kazatelé, staršovstvo, revizoři a 
delegáti pro Konferenci a Společnou konferenci 
jsou ke své práci voleni členským shromážděním. 
Tyto volby nemají vyjadřovat jen přání a vůli 
členů, ale mají být výrazem Boží vůle.  



(3) Volby kazatele a staršovstva jsou konány 
v členském shromáždění v sídle sboru a mohou se 
konat i na stanicích sboru, a to vždy tajně hlas-
ovacími lístky. Pokud je některá stanice vzdálena 
sídlu sboru nebo je sídlo sboru pro členy těžko 
dostupné, může celosborové staršovstvo pověřit 
místní volební komisi vykonáním volby. Na takové 
stanici potom hlasování proběhne v předstihu a 
podepsaný zápis z výsledku volby se přiveze do 
sídla sboru, kde ho volební komise přičte 
k výsledku hlasování příslušného členského 
shromáždění. Pokud volba probíhá na stanici ve 
stejný den, může místní volební komise operativně 
sdělit výsledek volby do sídla sboru např. telefo-
nicky. Zápis musí být dodán později.  

(4) Při volbách je zvolen ten, kdo dosáhne nad-
polovičního počtu hlasů z celkového počtu 
přítomných.  

(5) Volbu kazatele připravuje po dohodě 
s Radou staršovstvo sboru a řídí ji člen Rady.  

(6) Pro volbu do místních staršovstev jsou 
ustanoveny místní volební komise.  

(7) Před volbou staršovstva musí být určeno, 
kolik členů se volí nebo podle jakého klíče bude 
vytvořeno celosborové staršovstvo. Klíč pro počet 
zástupců v celosborovém staršovstvu má být vy-
tvořen v poměru k počtu členů na jednotlivých 
místech. Tato rozhodnutí je vhodné uskutečnit již 
v předcházejícím členském shromáždění, aby je 
volební komise mohla při své práci uplatnit.  

(8) V případě přímé volby do celosborového 
staršovstva připravuje volbu volební komise, zvo-
lená členským shromážděním. Volební komise je 
složena z duchovně osvědčených bratří a sester, 
kteří jsou schopni posoudit vhodnost kandidátů pro 
výkon služby starších. V komisi mají být zastou-
peny všechny složky sborového obecenství a 
dosavadní staršovstvo nesmí mít ve volební komisi 
většinu.  

(9) Úkol volební komise není jen administra-
tivní. Komise je povinna zvážit vhodnost kandidáta 
pro volbu do staršovstva. Volební komise připraví 
seznam volitelných členů, které považuje za 
vhodné pro službu staršího sboru dle biblických 
kritérií (1Tm 3,1-7; Tt 1,5-9). Počet kandidátů má 
aspoň o polovinu převyšovat počet, který bude 
volbou obsazován. V seznamu se má pamatovat na 
rovnoměrné zastoupení sboru. Tento seznam je 
sestaven na základě rozhovoru s vhodnými kan-
didáty. Seznam se před jeho uveřejněním projedná 
se staršovstvem, které má právo připomínek, ale ne 
právo veta. Seznam kandidátů je třeba zveřejnit 
vyvěšením ve sboru nejméně dvě neděle před vol-
bou.  

(10) Podmínku pětiletého členství lze ve 
výjimečných případech pominout, např. při ne-
dostatku vhodných kandidátů nebo v malých 

sborech (Ústava, čl. 17, odst. 5). Pětileté členství, 
stanovené pro možnost být volen do staršovstva, 
lze zkrátit až na jeden rok v případě člena, který do 
některého sboru Církve bratrské přišel z jiné 
křesťanské církve, kde byl členem aspoň čtyři roky.  

(11) Členské shromáždění volí předem stano-
vený počet členů staršovstva. V případě nenaplnění 
stanoveného počtu starších se pokračuje doplňko-
vou volbou, kdy jsou na jedno zbývající místo 
navrženi dva dosud nezvolení kandidáti, kteří v 
předchozím kole voleb dosáhli nejvyššího počtu 
hlasů. I v doplňkové volbě mohou být do 
staršovstva zvoleni pouze ti, kteří dosáhli nad-
polovičního počtu hlasů z celkového počtu 
přítomných voličů.  

(12) Volební komise řídí volbu staršovstva, 
sčítá hlasy a oznamuje předsedovi členského 
shromáždění výsledky. Voliči nejsou při volbě 
vázáni jmény uvedenými v seznamu. Zvolení starší 
jsou do služby uváděni složením slibu (viz Hlava 
V., část VII.) před sborem.  

(13) Celosborové staršovstvo je sestaveno 
z členů volených přímou volbou za jednotlivé části 
sboru (sídlo sboru, samostatné stanice, stanice) 
nebo ze zástupců delegovaných z místních 
staršovstev.  

Brazílie, Sao Paolo, AIS 
(Ambassadors in Sport) 
Začátek jednačtyřicátého roku života si budu dobře 
pamatovat díky tomu, že jsem mohl spolu s Ondrou 
Mazaným jet do Brazílie na konferenci 
Ambassadors in Sport. Byl to po všech stránkách 
velice zajímavý zážitek. V letadle jsme se moc 
nevyspali, ale shlédli jsme několik filmů, tak to 
aspoň rychleji uteklo. V Brazílii nás přivítalo 
deštivé léto. Rovnou z letiště jsme jeli do hor asi 
3 hodiny od Sao Paula. Konference AIS se konala 
v krásném centru pro pobyty zvláště mladých lidí, 
kde mohlo být až 600 lidí. Nás na konferenci bylo 
skoro padesát z 18 zemí. Na konferenci jsem jel 
především proto, abych více poznal, co vše 
Ambassadors in Sport dělají v různých zemích. 
Zvláště povzbuzující bylo slyšet, co vše se děje 
v Africe. Když člověk naslouchá tomu, jak jsou 
tam lidé otevření pro evangelium, nejradši by se 
tam vydal. V Africe jsou základním projektem AIS 
tzv. „Hope Academy“ (akademie naděje), což je 
služba především mezi dětmi a mladými lidmi. 
V podtitulu tohoto projektu je „football, faith, 
future“ (fotbal, víra budoucnost). Děti se tedy učí 
nejen fotbal, ale i o Pánu Bohu a také se vzdělávají, 
aby mohli s nadějí vyhlížet do budoucnosti.  

Na Haiti mají AIS tým fotbalistů, kteří mají jen 
jednu nohu a hrají s berlemi, dokonce se zúčastnili i 
mistrovství světa těchto týmů v Argentině. 
V Anglii zase AIS pracují ve vězeních, 



s bezdomovci a také s lidmi z ulice. V Brazílii 
se věnují dětem ve favelách (tak se říká tamním 
slumům). Všechny aktivity a projekty se vždy 
realizují ve spolupráci s místními sbory. Na tzv. 
TREC kempech probíhají tréninky a vyučování, 
aby tuto službu mohli dělat lidé v co nejvíce 
sborech a mohli i skrze fotbal přinášet naději pro 
věčnost. Na konferenci jsme společně hovořili o 
tom, jak podporovat stávající práci a zároveň 
rozšířit službu i do dalších zemí. Pokud by někdo 
měl zájem dozvědět se ještě více o konferenci a 
službě AIS můžete přijít na setkání 5. března 
v Soukenické. 

Po konferenci jsme ještě tři dny zůstali v Sao 
Paulu v rodině kazatelé tamní evangelikální církve, 
která si v minulém roce připomínala 50 let služby 
v Brazílii. V neděli jsme se zúčastnili shromáždění, 
kde jsme mohli říct pár slov o České republice. 
V neděli odpoledne a v pondělí jsme se byli podívat 
na centrum Sao Paula. Město je to v porovnání 
s evropskými městy stále mladé - první jezuitští 
misionáři tam přišli v roce 1554. Dnes je ale Sao 
Paulo se svými 20 milióny obyvatel největším 
městem Jižní Ameriky. Ve městě je také 6 miliónů 
aut, takže v dopravní zácpě tam člověk může strávit 
klidně i 4  hodiny. Na tržnici s ovocem se s námi 
dal do hovoru jeden prodavač a když jsme řekli , že 
jsme z České republiky, hned si vzpomněl na Petra 
Čecha z Chelsea a z naší fotbalové reprezentace a 
Pavla Nedvěda :-). Dal nám ochutnat několik druhů 
ovoce, které jsem ještě nikdy nejedl. V den odjezdu 
jsme se obávali, zda se dostaneme na letiště, 
protože kvůli každodenním nočním dešťům byla 
mnohá místa zatopena. Během dne pak bylo vždy 
zase slunečno a okolo 30 stupňů, a tak i na letiště 
jsme se dostali včas. Stále ještě ve mně doznívají 
zážitky a vůbec celkový dojem z návštěvy Brazílie.  

Pavel Plchot 

Kalendář akcí v našem sboru 
• 25. 2. v 18:30  Singles - setkání svobodných 
• 27. 2. v 10 h  Nedělní rodinná bohoslužba 
• 6. 3. v 10 h  Bohoslužba se sv. večeří Páně 
• 27. 3. v 15 h  Členské výroční shromáždění.       

Toto shromáždění je pouze pro členy sboru! 
• 22. 4. v 10 h  Velkopáteční bohoslužba 
• 22. 4. v 18:30  Večerní velkopáteční bohoslužba  
• 24. 4. v 10 h  Slavnostní bohoslužba neděle  
   vzkříšení 
• 27. 5. 18:00 - 24:00  Noc kostelů.  
Otevřená modlitebna v Soukenické pro veřejnost. 

• 23. - 30. 7.  Sborová dovolená 
 Vysoké nad Jizerou,Hotel Větrov  
• 23. 10.  Sborový den (dopoledne v 10 h a 
  odpoledne v 15 hodin) 
 

Hesla pro rok 2011 – k zamyšlení 
SBOR: Bedlivě dbej, aby ses neobracel 
k ničemnosti a nevolil ji raději než utrpení.  

Jób 36,21  
Staršovstvo: To máme od Boha přijímat jenom 
dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10  
Hospodářská rada: Lidský synu, srdcem přijmi a 
ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím.  

Ezechiel 3,10  
Diakonie: Nyní tedy, je výrok Hospodinův, 
navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a 
nářku.                                                          Jóel 2,12  
Neveklov: Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze 
Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom o-
spravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném 
životě, k němuž se upíná naše naděje.    Titovi 3,6-7  
Kralupy: Všecko, čeho je třeba k zbožnému 
životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme 
poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a 
mocnými činy.                                2. list Petrův 1,3  
Mělník: Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě 
spravedlností a právem, milosrdenstvím a sli-
továním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospo-
dina.                                                   Ozeáš 2,21-22  
Besídka a náboženství: Jak dobré je vzdávat 
Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět 
žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci 
tvou věrnost.                                          Žalm 92,2-3  
Awana: Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, 
do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým 
cestám a my budeme chodit po jeho stezkách.  

Micheáš 4,2  
Dorost: Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na 
napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí 
na scestí.                                             Přísloví 10,17  
Mládež: Všechny, kdo ho milují, Hospodin och-
raňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.  

Ž 145,20  
„Nestárnoucí generace“: Zasnoubím si tě navěky, 
zasnoubím si tě spravedlností a právem, milos-
rdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a 
poznáš Hospodina.                             Ozeáš 2,21-22  
„Singles – Professionals“: Vy, kdo se bojíte 
Hospodina, dobrořečte Hospodinu.       Žalm 135,20  
Maminky: Všecko, čeho je třeba k zbožnému 
životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme 
poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a 
mocnými činy.                                2. list Petrův 1,3  
Skupinky: Všechny, kdo ho milují, Hospodin 
ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.  

Žalm 145,20  
Pěvecký sbor: Ukaž na mně dobré znamení, ať to 
vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že 
jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!  

Žalm 86,17 


