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█▐	Vypadat jako křesťan
Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali 
obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše… 
Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše 
Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.  (Gl 6,12–14)

Vypadat jako křesťan? O to přesně jde. Protože to, co je kdesi 
hluboko v člověku, dere se nezadržitelně ven. Ví se totiž, 
že zhruba do třiceti let člověk nemůže za to, jak vypadá, 
pak se ale na jeho tváři začne neomylně ukazovat, jaký ve 
skutečnosti je. Což mohu spolehlivě potvrdit z dob, kdy 
jsem byl fotografem. Portrétovat krásnou dívku bez vrásek 
je sice úchvatné, ale fotografovat tvář starého člověka, v níž 
je zachycen život, je fascinující. 
Vypadat jako křesťan? Není to trochu málo? Jistěže, jen 
vypadat nestačí, nicméně pro začátek se spokojme s imita tio 
Christi, tedy s napodobováním Krista. Třebaže ani s napo
dobováním nevystačíme, neboť nutná je hluboká proměna 
celé osobnosti, ne povrchové zdání. Ale nakonec připusťme, 
že i to by bylo dost, kdybychom se vážně rozhodli Krista 
následovat všude a ve všem. Dříve nebo později se pak 
ukáže, jaká je pravda o našem křesťanství.
Vypadat jako křesťan? Samozřejmě! Filozof Nietzsche o tom 
věděl své, když pověděl, že by uvěřil v Boha, kdyby křesťané 
vypadali více jako spasení. Jestli to byla výmluva, těžko 
soudit, vezměme však v úvahu, že není jedno, jak se jako 
křesťané druhým lidem jevíme. Ne kvůli nám, ale kvůli nim! 
Zdá se, že tento nešťastný muž z farářské rodiny, původem 
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luterán, vídal kolem sebe křesťany, kteří ho příliš nezaujali, možná pro malou dávku 
křesťanství. Což odrazuje nejen filozofy peroucí se s nihilismem, ale úplně všechny, 
kteří touží po spáse.
Vypadat jako křesťan? Nezbytnost. Neboť opravdu nejde jen o naši spásu. Také proto, 
že záchrana se netýká jen posmrtné existence, ale života už tady a teď, znamená 
viditelnou změnu k dobrému. Od nevíry k víře, od nelásky k lásce, od beznaděje 
k naději, od lži k pravdě, od zoufalého zaměření na sebe ke službě druhým i Bohu. 
Spasení znamená svobodu od hříchu a od sebe sama, takže lidé na nás vidí Krista, 
aniž bychom si toho byli vždy vědomi. 
Vypadat jako křesťan? Nutnost. Třebaže se taková snaha může zvrhnout v pokrytectví. 
Je proto třeba opakovaně vybalancovávat sklony k přetvářce a zakrývání hříchů za 
účelem, aby se nepohoršilo. Ale je třeba také neupadnout do pokušení striktního 
plnění přísných křesťanských norem ze strachu z hrozného Boha, a taky ve strachu 
z veřejného mínění církve. Což neomylně vede k neradostnému křesťanství včetně 
nemilosrdné kritiky druhých, kteří nevypadají dost křesťansky. 
Vypadat jako křesťan? Jak jinak by měl ale křesťan vypadat?! Přičemž jistě nejde o to, 
aby muži nosili „kristusky“, vytahaný svetr, vousy a vlasy po ramena. A děvčata na 
sebe oblékala výhradně asexuální tmavé šaty po kotníky s bílým límečkem upnutým 
ke krku, aby nesváděla chlapce k nemravným myšlenkám. Jako nejde ani o to, aby 
křesťan dával druhým na odiv, jak se obětuje a trpí, když se snaží prosazovat pravdu, 
zatímco druzí (farizeové z církve!) mu to neustále kazí, takže si trvale stěžuje, jak 
je to s těma křesťanama hrozný život! Protože jeli někdo křesťan, pozná se to pře
devším podle lásky – zvláště k těm méně dokonalým.
Vypadat jako křesťan? Inspirujících příkladů bychom našli mnoho. Polský kněz 
Maxmilián Kolbe, nabídl svůj život za život odsouzeného muže na smrt v kon
centračním táboře AuschwitzBirkenau. Německý lékař a varhanní virtuóz Albert  
Schweitzer, liberální teolog, ale člověk se srdcem na pravém místě, zanechal 
universitní i uměleckou kariéru a dal přednost nemocným v Africe. Pominout nelze 
albánskou Matku Terezu, řeholnici, která se věnovala nejchudším a umírajícím 
v ulicích Kalkaty. Z Čechů resp. Moraváků připomenu Jana Miliče z Kroměříže, 
královského úředníka, zanechal vysokého postavení v blízkosti Karla IV., aby se mj. 
věnoval pražským prostitutkám, pro které zřídil v dnešní Bartolomějské ulici dům 
zvaný Jeruzalém. Jsou to příklady mimořádných lidí, ale oni sami se tak zřejmě vůbec 
necítili. Jako se necítil mimořádně Alois Adlof, když denně nosil korespondenci 
bratřím na frontu první světové války, nebo sestra Božena Jehličková, která pečovala 
o sirotky ve Chvalech. 
Vypadat jako křesťan? Mimořádná šance. Jen jde o to porozumět, že nejde o kulturní 
obřízku, ale že musíme projít úzkými dveřmi. Prodrat se jako novorozenec na svět, 
zanechat za sebou placentu minulosti, odstřihnout se od konformního křesťanství 
a jít úzkou cestou kříže, tedy smrti a umrtvování starého člověka v nás. Protože 
jenom tak se projeví i na povrchu v pravdě křesťanský život v moci Vzkříšeného.

Bronislav Matulík 
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█▐	PF 2017
 Novoroční přání někdejších správců soukenického sboru
Bývá zvykem, že veřejnoprávní i soukromá média na konci starého a na začátku roku 
nového oslovují známé celebrity, aby popřály čtenářům, posluchačům či divákům vše 
nejlepší do nového roku. Také jsme se obrátili na celebrity (od latinského celebrate – 
oslavovat), bývalé správce našeho sboru, kteří ovšem v Soukenické sloužili nikoli ke 
své cti, ale k oslavě Boží. Jsou to Miloslav Košťál s manželkou, Pavel Černý, Bronislav 
Kaleta a Petr Grulich. 

MILOSLAV A HANA KOŠŤÁLOVI 

Milé sestry a milí bratři,
byla nám dána zvláštní příležitost, abychom Vás letos všechny ve vzácné době Vá
noční a při vstupu do nového roku mohli srdečně pozdravit. Rádi jsme přijali od 
bratra kazatele Matulíka telefonický návrh, že můžeme všem Vám společně napsat.
Máme tak možnost Vám povědět, že prožitá léta v Soukenickém sboru jsou pro nás, 
až doposud, i po plných 28 letech, nezapomenutelná. Vzpomínáme rádi a s oprav
dovou vděčností, že nám Pán Bůh svěřil 12,5 roků žít duchovně s Vámi. S mladší 
generací se už vzájemně neznáme, ale naše stáří úžasně obohacuje to, že lidské 
vztahy založené vírou v našeho Spasitele Pána Ježíše Krista, jsou i při osobní vzdá
lenosti trvalé. Důkazem toho jsou různé projevy Vaší lásky – především Váš stálý 
zájem přijímáme v dopisech, telefonech, emailech, nebo i osobně.
Nemůžeme Vám na tomto místě nezmínit, jak hluboce jsme vděční, že Vám dnes 
můžeme psát ještě oba, a to ve vědomí, že pokud můžeme začínat v našich letech 
každý nový den jeden vedle druhého a ještě i uprostřed našeho sborečku v Novém 
Městě – je pro nás viditelný důkaz Boží milosti. Přijměte od nás upřímné ujištění, 
že i když vzdáleně, prožíváme s Vámi dodnes,  
čím sbor prochází. Např. loučení při ukon
čení kazatelské služby s milými manžely 
Černými, instalaci a přijetí jejich nástupců 
milých manželů Matulíkových, působení ka
za tele Novotného, ale také všechna roz lou
čení s těmi, kteří jsou odvoláváni na věčnost. 
Nejen slovy, ale opravdu ze srdce Vám všem 
přejeme požehnaný další nový rok 2017, 
aby byl pro Vás každého osobně i ve sboru 
prožíván ve vzájemné lásce, Boží blízkosti 
s darovaným Božím pokojem.

„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho,  
On sám bude jednat.“  Ž 37,5 

Vřele všem ruku tiskneme, stále Vaši
Hana a Miloslav Košťálovi
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PAVEL A HANA ČERNÝCH

Milí sourozenci ze Soukenické,
srdečně Vás i se svou manželkou Hankou zdravím na počátku nového roku 2017! 
Vzpomínáme na Vás všechny a uvědomujeme si, jak jsme s naším sborem spojeni. 
Měli jsme tu výsadu, že jsme v Soukenické sloužili dokonce dvě období (1988–1994 
a 2010–2016). Mnohé z vás známe v delším časovém intervalu a jiné jsme poznali 
teprve nedávno. Každý z vás je originálem Božího stvoření a milovaným Božím 
dítětem. Prožili jsme mezi vámi krásné chvíle společného hledání Boží blízkosti 
a duchovního souladu, ale také chvíle nesnadných zápasů o spásu a návraty na Boží 
cesty. Co přát církvi v Soukenické do nového roku?
My kazatelé se v takových chvílích bráníme momentálním nápadům a snažíme se 
i přání zakotvit v Písmu. Vždyť jen Pán Bůh sám ví, co sbor potřebuje. Dobrá stopa 
vede k závěru úžasného listu mého jmenovce – apoštola Pavla do Říma: Sláva tomu, 
který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: 
v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno 
prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby 
je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na 
věky věků. Amen.
I my společně s vámi potřebujeme upevnění ve víře podle učení Pána Ježíše 
předávaného apoštoly. Bez tohoto upevnění se budeme v roce 2017 zmítat ve vlnách 
jako člun bez kormidla. V Písmu je nám odhaleno tajemství duchovního života, který 
nás směřuje k následování Krista a k nebeskému království. 
V závěrečné doxologii apoštol nazývá Boha moudrým! Žijeme v rychle se měnícím 
světě. Staré doby se nevrátí, a to ani v církvi. Je tolik změn, tolik zápasů, hledání, 
napětí, sporů, válek, lži a korupce. Jak žít? Jak dál v roce 2017? Nutně se potřebuje
me přimknout k moudrému Bohu. Jediný moudrý Bůh je také jedinou nadějí!  
To vám ze srdce přejeme! Objevujte pro svůj život i pro život sboru Boží moudrost 

a vedení do všedních dnů. 
Potřebujeme Boží moudrost 
pro své rodiny, pro výchovu 
dětí, pro manželství, pro sa
motu, pro práci a pro službu 
Kristu a lidem. Ať vás Boží 
moudrost získávaná v roz
hovoru u Písma, v mod litbách 
i v kontaktu s dalšími Ježíšo
vými učedníky vede přes 
překážky a je vám posi lou  
a radostí na cestě víry v no
vém roce!

Vaši Pavel a Hanka Černých
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PETR GRULICH

Už je to celá řada let, co jsem v Soukenické 
kázal o fíkovníku. Další neděli mi jeden 
z posluchačů přinesl fíkový prut se slovy: 
„Bratře kazateli, dejte jej nejprve do vody a až 
se objeví kořínky, zasadíte ho do květináče.“ 
To jsem také udělal. Zhruba za rok, když už 
mu byl květináč malý, přesadil jsem ho ven, 
hned vedle hlavního schodiště do modli
tebny. Říkal jsem si při tom: „Syna už jsi 
zplodil, teď je na řadě nějaký ten strom.“
Fíkovník je zvláštní, listy mu každý rok 
spadnou, ale ovoce se na něm objevuje na 
jaře, v létě, na podzim i v zimě. Tak se to 
také říká, že zdravý fík nese ovoce prakticky 
celý rok. Jednou jsem se o něj docela bál, 
protože v centru Prahy bylo tři dny po sobě 
–15 stupňů Celsia. Ale ani takový mráz ho 
nespálil. A tak vždycky když jdu kolem, 
vzpo menu si na to kázání, a říkám si, že Pán Bůh i od nás očekává konkrétní ovoce. 
A to nejenom občas, ale prakticky po celý rok. 
Co si tedy přát do roku nového? Sborovým listům přeji, aby ty jejich listy ani v roce 
2017 neopadaly. A čtenářům pak přeji, aby i na nich po celý rok zrálo dobré, skutečně 
to dobré a chutné ovoce. A Pán Bůh ať všem bohatě požehná!

Petr Grulich

Bratr kazatel Bronislav Kaleta sbor pozdravuje a pro nemoc se omluvil, že nemohl 
napsat. Aloise Adlofa, Františka Zdychynce a Josefa Michala jsme již oslovit nemohli, neb 
ti již delší čas spolu s Kristem k Boží slávě koncelebrují věčnou bohoslužbu v nebesích. 
Děkujeme tedy těm, kteří nám napsali, a také jim přejeme Boží požehnání. No a nakonec 
se připojuji i já se svou manželkou Janou, abychom vám společně popřáli, abyste co 
nejlépe a nejvěrněji v roce 2017 následovali Krista k oslavě Boží.

Bronislav Matulík
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Sbor
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým.  (Jan 13,35)

Neveklov
Otevři svá ústa, naplním je.  (Žalm 81,11)

Kralupy
Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní  

(Žalm 5,13)

Mělník
Jako pás přilne k bedrům muže, tak jsem k sobě přimkl 
celý dům izraelský a dům judský, je výrok Hospodinův, 

aby se mi stali lidem, jménem, chválou a oslavou.  (Jeremjáš 13,11)

Staršovstvo
V konání dobra neumdlévejte.  (Galatským 6,9)

Nedělní besídka
Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.

(Žalm 33,20)

Náboženství
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ 

Hospodine, tvář tvou hledám.  (Žalm 27,8)

Dorost
Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel.  (Žalm 61,5)

Awana
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.  

(Žalm 34,3)

█▐	Hesla 2017
 Biblické verše pro sbor
Na rok 2017 jsme podle tradice vybírali na Silvestra bib
lické verše pro sbor a jeho jednotlivé části, skupiny a služby. 
Tentokrát s modlitbou pro nás hesla vybíral bratr Jan Světlík.
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Modleme se, aby k nám Pán Bůh mluvil i skrze tato Slova. Čtěme je v kontextu a ho
vořme spolu, jak jim rozumíme. 

 Bronislav Matulík

Mládež
Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku 

ani jistota kroku na tom, kdo jde.  (Jeremjáš 10,23)

Oldstars
Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď!  (Žalm 5,9)

Maminky
Nyní napravte své cesty a své skutky, poslouchejte Hospodina, svého Boha.  

(Jeremjáš 26,13)

Nestárnoucí generace
„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.  (Pláč 3,24)

Pěvecký sbor
Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde 

jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší radost, 
než mívají oni z hojných žní a vinobraní.  (Žalm 4,7–8)

Hudební skupina
Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.  (Žalm 6,10)

Skupinky
Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.  (Přísloví 21,23)

Diakonie
S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.  (Izajáš 12,3)

Hospodářská rada
Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho!  (Žalm 22,24)

Samaří
Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho 

svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život.  
Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.  (Žalm 30,5–6)
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█▐	Klub Samaří
Srdečně zveme na setkání klubu Samaří, která se nově konají ve čtvrtek od 18.30 
v příjemném prostředí Dobročinné kavárny Cesta domů v předním domě. V lednu 
a únoru se můžeme těšit na programy:

19. 1.   Kolem Annapurny – Pavel Dušek a Tomáš Voves
Studenti Akademie výtvarných umění Pavel Dušek a Tomáš Voves promítnou 
fotografie z cesty nepálským Himalájem, kterou absolvovali v loňském roce. Trek 
okolo Annapuren, jak se trasa nazývá, je jedním z nejpopulárnějších treků na světě. 
Vede kolem mohutného masivu Annapurny (8 091 m), desáté nejvyšší hory světa. Celé 
pohoří obsahuje několik dalších sesterských vrcholů s výškou nad 7 000 m a z několika 
míst je nádherný výhled na sedmou nejvyšší horu světa Dhaulágiri (8 167 m) a na 
začátku treku i na osmou nejvyšší Manaslu (8163 m). Trasa prochází různými typy 
kulturní krajiny, od nepálských terasovitých políček po typicky tibetskou krajinu. 
Nejvyššími body celé trasy jsou sedla s nadmořskou výškou nad 5 000 m. Sestupuje se 
pak údolím řeky Kali Gadanki, které je považováno za nejhlubší údolí světa.

2. 2.   Kam jsme dnes došli? – Pavel Fischer 
aneb Česká společnost v odrazu dlouhodobých empirických výzkumů. Přednášet 
bude Pavel Fischer (*1965). Absolvoval filosofickou fakultu UK v Praze, v Ženevě 
studoval sociální učení církve (práce na téma Migranti a uprchlíci v učení Jana 
Pav la II.) a v Paříži prestižní školu ENA. V kanceláři prezidenta Václava Havla řídil 
Politický odbor. Pracoval jako Politický ředitel MZV. Působil jako velvyslanec ve Francii 
a v Monaku. Je nositelem řádu Čestné legie a řádu svatého Karla. Spolupracoval se 
řadou neziskových organizací, má bohatou praxi v analýze společenského a poli
tického dění. V současnosti je ředitelem institutu empirických výzkumů STEM.

23. 2.   Lidská dimenze totality – Jindřich Kabát 
O psychologii komunismu bude přednášet autor stejnojmenné knihy Jindřich Kabát. 
Díky jeho přednášce se budeme moci podívat na období komunismu nejen z hlediska 
historie, ale především uvidíme člověka, který uvnitř komunistické mašinerie žil svůj 
každodenní život. Jindřich Kabát (*1953) absolvoval Filosofickou fakultu UK, obor 
Psychologie se zaměřením na klinickou a sociální psychologii. Studoval i v zahraničí, 
nejprve v Polsku na takzvané podzemní universitě, poté prošel zahraničními stážemi, 
např. v Paříži, v Londýně či v Illinois. Většinu života vyučoval na univerzitách, nejdéle 
na pražské DAMU a jako profesor univerzity ve Virginii. V Praze nyní učí nyní na Anglo
Americké univerzitě Psychopatologii umění a Psychologii totalitních režimů. Jeho 
životní zkušenost zahrnuje i deset let klinické praxe na psychiatrické klinice a členství 
ve vládě České republiky, kde byl prvním ministrem kultury. Kromě odborných knih 
napsal také psychologickou novelu Groh (2013), dramatickou novelu z doby po únoru 
1948 Útěk (2014) a povídky Nenažraná a jiné texty (2016).

Jan Voves
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█▐	Církev z pohledu Ježíše Krista
 Inspirujme se sbory novozákonní církve

Od poloviny nového roku budeme v našem sboru zvěstovat Boží záměry s církví 
a vyučovat o prvních křesťanských sborech. Inspiraci pro nedělní kázání budeme 
brát v knize Zjevení, v sedmi dopisech sedmi církvím. Jednat se bude skutečně 
o velmi hlubokou sondu. Modleme se, aby nám Duch svatý pomohl živě aktualizovat 
Kristovo slovo pro náš sbor. 
Pro biblické hodiny (a třeba i pro skupinky) jsme se inspirovali novozákonními 
sbory, jak o nich čteme především ve Skutcích apoštolů a také v historických pra
menech. Ponor do prvních sborů bude doplněn portréty významných osobností 
mužů a žen, kteří se podíleli na vzniku jednotlivých církví.

 Sbory podle knihy Sbory podle Osobnosti 
	 Zjeveni	Jana	 Skutků	apoštolských	 prvních	křesťanských
	 	 	 sborů

 Efez Jeruzalém Petr a Jakub
 Smyrna Antiochea Barnabáš a Pavel
 Pergámo Filipy Lydie a Priscilla
 Thyatira Tesalonika Timoteus a Titus
 Sardy Korint 
 Filaelfia Efez 
 Laodikea Řím 

 Bronislav Matulík

█▐	Alexander Shonert v Soukenické
Bylo dojemné, když během svého koncertu 4. 12. 2016 houslista ze Sibiře vzpomenul 
loni zesnulého Bohuslava Kejře ml. Jako bylo fascinující slyšet podmanivé pianissimo 
na jedné jediné vysoké struně, anebo mohutné fortissimo, kdy dal zaznít v podstatě 
všem strunám na svém nástroji najednou. Také izraelská hymna se Smetanovou 
Mou vlastí strhla obecenstvo k nadšení. 
To důležité ale bylo, že jsme se mohli dotknout skrze tóny hudby židovské a křes
ťanské tradice, být spolu, zakusit setkání nejen s umělcem (doprovázela ho na klavír 
maminka), ale především slávy Boží. Bylo milé, že cestu do naší modlitebny našli 
lidé, kteří běžně do shromáždění nechodí. 
A potěšující bylo i to, že nám Alexander zahrál i na Hod Boží vánoční. Už ne kon
certně, ale bohoslužebně, že nám dal zakusit slávu nebeskou a vedl nás rovněž na 
závěr ke ztišení a meditaci. 

Bronislav Matulík
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█▐	Advent a Vánoce jsou svátky seniorů
 Zpívaná bohoslužba v DPS Šlejnická

V pečovatelském domě v Dejvicích jsme měli v prosinci překrásnou Adventní 
bohoslužbu. Vedení domu povolilo, abychom ji měli výjimečně v jídelně. A tak bylo 
dost prostoru, aby se Gloria, Laudate i ostatní písně k Boží chvále mohly rozezvučet 
nejen v přízemí, ale v celém domě. A bylo co poslouchat! Zpěváků bylo víc než 
posluchačů. Bylo totiž sobotní odpoledne, kdy je doba návštěv, a návštěvy jsou pro 
mnohé obyvatele velikou vzácností. Ale pro ty, kteří se mohli bohoslužby zúčastnit, 
byla tato Adventní bohoslužba s večeří Páně tou nejkrásnější, kterou tady mohli 
z milosti Boží zažít.
Máme příslib, že v tomto přicházejícím roce budeme mít bohoslužby v zimní 
zahradě každý měsíc.

Srdečně zdravíme. Vaši v Kristu Plichtovi

Čas Vánoc je pro mnohé lidi časem stresu, nervozity a zoufalé snahy obdarovat své 
blízké co možná nejhodnotnějšími dary. Myslím ale, že člověk by se měl především 
na chvilku zastavit, vydechnout a zapřemýšlet nad opravdovým smyslem Vánoc. 
Já jsem tu možnost dostal v dejvickém domě s pečovatelskou službou, kam jsme 
s naším smíšeným pěveckým sborem a naším kazatelem Broňkem Matulíkem přijeli 
posloužit Božím slovem a písněmi chválit našeho Pána. V jídelně se sešlo asi deset 
seniorů dychtivě toužících po Božím slově. Pro mě osobně nejsilnějším zážitkem byl 
pozdní příchod jedné sestry, která, jak mi sama řekla „se šla projít a neuvědomila si, 
kolik je hodin“. Smutek a lítost v jejích očích a hlase mi daly poznat, že věci pro mě 
tak samozřejmé, jako je nedělní kázání a možnost chválit Stvořitele v kruhu svých 
blízkých a přátel, není pro mnohé zase taková samozřejmost. 

Řekl bych, že slzy radosti v očích našich 
starších bratří a sester nebyly způsobeny 
nejnovějším tabletem, ani dra hým par
fémem, který našli pod stro mečkem. 
Mnohem důležitější byla možnost spo
lečně se radovat z Boží přítomnosti 
a z pocitu, že na vás někomu záleží. 
Toto sobotní odpoledne mě jen utvrdilo 
v tom, co je v životě opravdu důležité. 
Rodina, přátelé a především víra v na
šeho Stvořitele. Nejkrásnější ovšem bylo 
poznání, že tyto hodnoty nejsou platné 
jen o Vánocích, ale mají hodnotu trvalou. 
Proto budeme naše bratry a sestry 
v domově rádi navštěvovat i v průběhu 
celého roku. 

Ladislav Veselý
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█▐	Dětská vánoční slavnost
 aneb jak jsme hledali krále

Každoročně se naše děti připravují na vánoční oslavy Ježíšova příchodu mimo jiné 
i tím, že připravují vánoční slavnost. Letos jsem měla tu čest být součástí týmu, 
který dětem s přípravami pomáhal, a musím říct, že to byl nádherný čas. 
S nejmenšími jsme připravovali pásmo, ve kterém zvířátka sdělují svoje dojmy 
z Adventu a s těmi staršími jsme připravili pásmo „Hledali jsme krále“. A hledání to 
bylo vskutku příjemné. Děti byly na zkouškách skvěle připravené, živě se zajímaly 
o své postavy, kostýmy a především o podstatu našeho počínání. 

Věřím, že jejich zaujetí po věc bylo cítit i při samotném vystoupení před celým 
shromážděním. Měla jsem z nich velikou radost a moc se těším, že třeba budu mít 
příležitost zažít tu krásnou atmosféru zkoušek i premiéry znovu. A znovu si skrze 
děti připomínat, že i Ježíš přišel na tuto zemi jako bezelstné malé dítě, i když to byl 
pravý král. 

Petra Veselá
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█▐	Požehnaný prosinec v Neveklově
Prosinec roku 2016 byl opravdu požehnaným měsícem. Pán otevřel dveře ZŠ Jana 
Kubelíka v Neveklově, uspořádali jsme výstavu Betlémů, která přinesla zajímavé 
kontakty, proběhl vánoční koncert Shirim Ashirim, do členství byla přijata nová 
členka a s vánočním programem jsem navštívil soukromou mateřskou školku. 
Výstava Betlémů byla letos rušnější než vloni. Přišly se podívat i děti ze ZŠ a MŠ. 
V rámci naší výstavy proběhla také výstava Betlémů, které vyrobily děti ZŠ Jana 
Kubelíka. Betlémová porota se ale nemohla dohodnout, který exponát je nejhezčí, 
a tak cenu dostaly všechny děti. Výstava také přinesla mnoho milých setkání a roz
hovorů a výhledy na spolupráci do příštího roku.
Program, který jsme pořádali v říjnu v synagoze pro ZŠ Neveklov, zřejmě otevřel dveře 
pro další spolupráci. Nabídl jsem škole vánoční program a škola zareagovala kladně. 
Paní ředitelka mě požádala, abych ještě kromě dopoledního programu pro děti 
provázel slovem večerní program pro veřejnost. Velmi mě to potěšilo a povzbudilo 
v mé práci. Paní ředitelka si žádala, abych připravil program pro všechny děti od 
prvních do devátých tříd. Rozdělil jsem děti na tři skupiny podle věku. Děti byly 
úžasné – komunikovaly, odpovídaly, doplňovaly mé povídání. V médiích se často píše, 
že dnešní děti nevědí, kdo byl Ježíšek, a pletou si ho se Santa Clausem. Musím říct, 
že jsem nezažil ani jediný případ, ani u těch nejmenších dětiček ze školky. Nechtěl 
jsem, aby mé vyučování bylo jen o vánočních zvycích našich předků, ale aby mělo  

Z programu pro děti ze ZŠ Neveklov
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pedagogický dopad. A tak jsem každé 
skupině dětí předložil poselství, které 
mohou uplatnit ve svých životech. Mé 
povídání bylo proloženo písněmi dět
ského pěveckého sboru základní školy. 
Podle reakcí dětí, učitelek a paní ředi
telky soudím, že se program povedl.
Večerní program v aule základní 
školy pro veřejnost ve mně zanechal 
asi nejsilnější zážitek. Aula byla na 
prasknutí, za mnou hrála školní kape
la Candles vánoční písně všeho druhu 
a já jsem ve čtyřech pětiminutových 
vstu pech měl koncert doprovázet slo
vem. Kapela hrála skvěle, v aule byla 
vánoční atmosféra a já jsem se modlil, 
aby mi Pán dal moudrost. Nakonec 
jsem zahodil poznámky a nechal se 
vést Duchem svatým a hovořil k lidem 
o Boží lásce a o pravém smyslu Vánoc. 
V posledním vstupu jsem na závěr pře
četl nejkrásnější definici lásky z 1. Ko
rint ským 13. kapitoly. Když jsem dočetl, 
lidé začali spontánně tleskat. Nečekal 
jsem to a ještě teď mi vzpo mínka na 
tu chvíli vhání slzy dojetí do očí. Mým 
přáním bylo, aby tím, co budu říkat, 
byli lidé blíž ke Kristu. A lidé bouřlivě 
tleskali Božímu slovu. Slovo Boží je mocné a dotýká se lidského srdce. Na závěr mi 
přišla poděkovat paní ředitelka, několik učitelek a lidí ze souboru. Bylo důležité 
potvrzení, že se mnou byl Pán a vyslyšel modlitby.
Poslední adventní neděli proběhly dvě významné akce: Přijetí nové členky do sboru 
a vánoční koncert. Přijetí Eriky Slabé do členství sboru, bylo pro nás velkou radostí. 
Na nedělní odpoledne jsme měli naplánovaný vánoční koncert. Ve čtvrtek večer jsem 
se dozvěděl, že hlavní zpěvačka onemocněla, a akce byla na spadnutí. Díky skupině 
Shirim Ashirim se vše obrátilo v dobré. Koncert se povedl, skupina hrála moc pěkně 
a já jsem mohl říci lidem několik slov o poselství Vánoc. Modlitebna byla téměř plná. 
V pondělí mé kroky vedly do soukromé mateřské školky, kam jsem byl pozván, 
abych udělal program pro děti. Bylo to úžasné a moc mě to bavilo. Dětičky seděly 
v půlkruhu kolem mě a poslouchaly mé vyprávění o oslíkovi, který putoval 
do Betléma s Josefem a Marií. Zpívali jsme koledy a živě společně hovořili  
o Vánocích.

Tomáš Trávníček

Přijetí do sboru

Z výstavy betlémů
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Skalická Věra 1. 1.
Žežula Štěpán 3. 1.
Suška Čestmír 4. 1.
Valta Vladimír 5. 1.
Trávníček Tomáš 12. 1.
Bíbová Hana 14. 1.
Jareš Bohuslav 14. 1.
Najbrtová Věra 14. 1.
Skočdopolová Blanka 14. 1.
Baronová Romana 18. 1.
Pospíchalová Věra 18. 1.
Klímová Jitka 19. 1.
Serbinová Eva 19. 1.
Hrušková Zlatuše 21. 1.
Verner Petr  22. 1.
Michalková Romana 23. 1.
Beran Miroslav 24. 1.
Bernatzik Karel 24. 1.
Marková Vladimíra 25. 1.
Mášl Václav 25. 1.
Šímová Marie 28. 1.
Škopek Václav 28. 1.
Klíma Tomáš 31. 1.

NAROZENINY █▐	Informace ze staršovstva
Kralupy – úspěšně pokračují pravidelná 
set ká ní Legoklubu, Setkávání se přesune 
do pro stor Základní školy, protože nastaly 
pro blé my s pro nájmem prostor od CČSH 
(zá kaz podávání občerstvení ve sborových 
prostorech). 

Neveklov – 18. 12. byla přijata do sboru 
sestra Erika Slabá.

Bohoslužby v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Praze 6 – staršovstvo podporuje mož
nost pravidelného shromáždění jednou za 
měsíc, patrně v pátek odpoledne. 

Mimořádná konference na Žižkově – star
šovstvo jednalo spolu s delegáty o programu 
a návrzích. Především diskutovalo s bratrem 
Vladimírem Bíbou o novém Řádu CB a jeho 
slabých místech a nedostatcích. Staršovstvo 
většinově navrhlo nehlasovat pro schválení 
tohoto Řádu. Řád byl ale nakonec na Kon fe
renci 54 % většinou přijat. 

Převod členství – do husineckého sboru byl 
převeden bratr Vlastimil Staněk, do Děčína 
pak byli převedeni manželé Eflerovi. 

Hospodářské záležitosti – přeparcelování 
po zemků v Neveklově provedeno a zapsáno 
v katastru (na základě vícestranné smlouvy).

Adventní koncert Alexandera Shonerta – 
kladné hodnocení, účast cca 70 lidí. 

Evangelikální teologické fórum – 21. až 
23. února 2017 v našem sboru, staršovstvo 
předpokládá, že pravidelný program ve sboru 
nekoliduje s programem ETF, staršovstvo 
sou hlasí s poskytnutím sborových prostor.
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9. – 12. ledna 2017

PROGRAM
DATUM MÍSTO

ÚTERÝ 10. 1.

Ranní modlitební
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█▐	Pravidelná setkání v našem sboru
 

Neděle 8.30
9.00
9.00

10.00

zkouška smíšeného sboru
modlitební chvíle
výuka náboženství
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA našeho sboru
po skončení je příležitost k setkání v Klubu u čaje a kávy

Úterý 15.00
18.30

setkání nad biblí
setkání nad biblí

Středa 9.30
19.00

setkání maminek s dětmi
zkouška smíšeného sboru

Čtvrtek 16.30
18.00

setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu

█▐	Mimořádná shromáždění
Novoroční nedělní bohoslužba – 1. 1. 2017 v 10.00 hod. 

Bohoslužba večeří Páně a pozdrav hosta z FEET (Sdružení evropských evan ge
likálních teologů) – 8. 1. 2017 v 10.00 hod. 

Pražský Alianční týden modliteb – 9. až 12. 1. 2017 vždy od 18.30 hod.

Požehnání Davida Sedláčka v Soukenické – 29. 1. 2015 v 10.00 hod.


