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█▐	Základy
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhel - 
ným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stav ba pevně 
spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy 
společně budováni v duchovní příbytek Boží. (Ef 2,20–22)

Takový krásný dům, ale k čemu to je, když je domov v tros
kách?! Vyprávěla nám milá sestra Broukalová, jak viděla 
sousedy dávat do základů novostavby peníze a chleba, aby 
si tím zajistili trvale spokojený život. Dům sice stojí, ale ke 
štěstí to rodině moc nepomohlo. 
Lidé přirozeně touží po šťastném domově, takže se ho 
snaží všemožným způsobem zabezpečit, jen aby vydrželo. 
Oprávněně cítí, že nemají vše ve svých rukou, hledají tudíž 
oporu ve všelijakých duchovních sférách a zákonitostech. 
Pověrami se to pak jen hemží. Dávní i nedávní předkové se 
pro jistotu nespokojovali jen s chlebem a penězi. Do základů 
vkládali slaměná stébla ve tvaru kříže, sůl, obrázky svatých, 
svěcené skořápky z vajec, růženec, kousek železa a skla 
či pod kovy. Nakonec pak kropili stěny svěcenou vodou…
To ale není nic proti tomu, když se do základů hradeb 
i městských bran vkládaly ostatky narozených dětí, které 
byly usmrceny a obětovány bohům. Takovým způsobem se 
na příklad pokusil Chíel Bételský zajistit zdárné obno vení  
prokletého města Jericha (1Kr 16,34). Dopustil se strašlivých 
obětí ve víře, že bohové přece musejí přihlédnout k jeho 
jednání. Měl naději, že pro takový „dar“ město do budouc
na obstojí proti všem nepřátelům. Právem se nám zdá tak 
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odporný čin zavrženíhodný. Ale i dnes lidé ve jménu svého štěstí a úspěchu obětují 
mnohé včetně svých dětí, které si pak nesou šrámy na duši někdy i po celý život.
Mezi zdravou a pověrečnou křesťanskou vírou je rozdíl v tom, že lidé důvěřující 
Kristu nespoléhají na žádné věci, jevy či úkony, kterým by přisuzovali nadpřirozenou 
moc. Dokonce ani Bibli či modlitbě. Proto např. nedávají Písmo svaté pod postel, 
aby vyrušili geopatogenní zóny nebo pro klidný spánek. A stejně tak nevěří ani 
v moc samotné modlitby, třeba Otčenáše, ale v mocného Boha, který slyší a vyslýchá 
modlitebníka podle své dobré vůle. 
Proto základem a smyslem našich křesťanských životů, rodin, církve a sboru není 
chleba, nejsou to peníze, ani Bible jako amulet, a dokonce ani modlitba, která sice 
zmůže mnoho, ale ne všechno. Najdeme tam však živé svědectví apoštolů a učení 
starozákonních proroků, kteří apoštolskou zvěst dosvědčují. Tyto základy do nás 
vložili rodiče i prarodiče, učitelé besídky, vedoucí dorostu i mládeže, kazatelé a další 
věrní svědkové o Ježíši. 
Ale i tak může být náš křesťanský dům nakonec v troskách, protože jenom dobré 
základy nestačí. Vždyť Bůh pro hřích Izraele dovolil dvakrát zničit jeruzalémský 
chrám, a ten měl základy z vysoce kvalitního materiálu (1Kr 7,9n). Bylo marné 
zaklínat se klamnými slovy „Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.“ (Jr 7,4) 
Je proto dobře vědět, že ani dávno položený základ apoštolů a proroků není 
poslední zárukou našeho života. Tím je toliko Kristus, onen úhelný kámen zvaný 
klenák, který jediný dovede držet život člověka, rodinu i sbor pohromadě. V něm 
jsme společně budováni v duchovní příbytek Boží. Musíme se ho ale trvale držet, 
k němu směřovat a za ním jít, protože jinak ani náš krásný sborový dům neobstojí.

Bronislav Matulík 
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█▐	Soukenická je místo, kde jsem uvěřila
 Příběh Květoslavy Broukalové

Bylo to před třiceti šesti lety. Předtím jsem chodila na ve škole na náboženství Církve 
československé. V životní krizi, náhlém ovdovění ve třiceti šesti letech, jsem na 
doporučení kamarádky z dětství navštívila sbory Církve bratrské na Vinohradech, 
Smíchově, Žižkově a v Kladně. 
V Soukenické jsem byla při evangelizaci, kde probíhalo pásmo Slovo a věda, které 
organizovali bratři Hušek a Kábrt. Na výzvu jsem se přihlásila, že přijímám Pána 
Ježíše. Po rozhovoru ve staršovstvu jsem byla přijata za členku sboru v Soukenické. 
Potom jsem vykonávala různé práce ve sboru i v Rybništi, učila jsem v besídce, zapo 
 jila se do pěveckého sboru a do diakonie. 
Po vleklé nemoci jsem byla bez práce. 
V ma teř ské škole hledali pěstounku, při
jali mě a nastoupila jsem do pedagogické 
školy. Po absolvování jsem byla učitelkou 
a následně třicet let ředitelkou. 
Do sboru jsem chodila ráda, protože 
jsem tam pociťovala atmosféru domova 
a rodiny. S Košťálovými jsme se velice 
spřátelili, měli jsme u nich modlitební 
chvíle. Sestra Košťálová se často ve shro
máždění modlila. Srdečné přátelství 
pokračuje dodnes. Čle nové, kteří cestují 
auty, je navštěvují, píšeme si a voláme. 
I na společné dovolené jsme na vštívili 
sbor v Novém Městě nad Metují, byli 
srdečně přijati a mohli si povyprávět. 
Ráda jsem se zúčastňovala společných 
dovolených, protože jsme na sebe měli 
více času a program byl zaměřen tak, 
abychom získávali duchovní zkuše nosti. 
Vzpomínky na sbor mi připomínají, 
co všech no jsem se sborem mohla prožívat. Nejvíce jak děti z besídky dospěly, 
založily rodiny a mají děti. Vzpomínám na návštěvy nemocných sester, se kterými 
jsem prožívala období nemoci až do jejich odchodu. Tak jsem získala zkušenosti, 
které teď prožívám já. 
Raduji se z každého setkání, kde se posilujeme ve víře, radujeme se ze zaslíbení. 
Chovám úctu k bratřím a sestrám, kteří jsou mi vzorem ve víře, ze vzájemného 
očekávání na Hospodina. Současná nemoc mě přivedla k poznání, že svět je pomíjivý, 
a těším se do nebeského domova, kde zase budeme spolu. Děkuji bratřím kazatelům 
a sestrám i bratřím za jejich lásku a pomoc.

Květoslava Broukalová
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█▐	Kavárna Cesta domů
 Rozhovor s Vojtěchem Kozlíkem

Co je hlavním posláním Cesty domů? 
Cesta domů se snaží o to, aby se změnil pohled lidí u nás 
na konec života, na to, jak a kde umíráme, na to, jak a kde 
a s kým si umírat přejeme. Dělá proto dvě základní věci: 
nabízí péči rodinám, které se rozhodly pečovat o svého 
blízkého až do konce života doma, a mnoha způsoby se 
snaží o jakousi osvětu jak mezi odborníky, tak v široké 
veřejnosti. 

Jak k tomuto programu přispívá vaše kavárna? 
Kavárna podobně jako naše dobročinné obchody nebo třeba knihovna je otevřena 
úplně každému a každý si zde může „ochutnat“ nad kávou a koláčem i něco z nabídky 
informací o Cestě domů, koupit pohled nebo knihu, ale dostat i další informace. 
Kromě toho doufáme, že se tam lidé navzájem budou potkávat a kavárna bude mít 
„po svém“ jakýsi komunitní rozměr. 

Co všechno v kavárně můžeme jako hosté očekávat? 
Nabídka čajů a kávy je jako v každé kavárně, kávu nabízíme od Fair & Bio pražírny, 
k tomu pak nějaké slané a sladké zákusky. Populárními se rychle staly domácí polévky, 
které dodává Polífkárna. Někteří hosté ocení intimnější prostor na patře, maminky 
s dětmi zas hrací kout v zadní místnosti. Kromě toho je možné si pronajmout  
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na soukromé či firemní akce tento 
salonek v zadní části ka várny, což už 
mnozí rádi využili. Tamtéž se také 
konají představení našich knih i cesto
domové večírky pro zaměst nance nebo 
pracovní semináře. Doufá me, že spolu 
s inspirací od hostů se nabídka kavárny 
rozšíří. Nápadům jsme otevřeni. 

Jak to do budoucna vypadá s klu
bem Samaří? 
S klubem spolupracujeme a doufáme, 
že příští rok budeme spolupracovat 
i na dále, především na výstavách, pří
pad ně dalších akcích. Budeme rádi, 
když klub Samaří nepřestane prostory 
kavárny využívat. 

http://www.cestadomu.cz/cz/kavarna.html
https://www.facebook.com/kavarnaCD/

V čem vidíte možnost užší spolupráce s naším sborem? 
Jednoznačně nejvíce asi takto, přes klub Samaří, dále předpokládám, že i když 
prostor máme nyní pronajatý my, že k němu lidé ze sboru neztratí vztah a budou 
i nadále těmi, kdo nejen kavárnu užijí ke svým setkáním či aktivitám, ale že budou 
i těmi, kteří ji trochu mají za svou a stojí v dobrém smyslu při ní, propagují ji mezi 
svými přáteli a drží palce, aby „uspěla“. A co to znamená, to „uspět“? Snad nějaká 
zvěst o tom, že neziskové subjekty tu jsou a dokážou otevřít vstřícně prostor těm, 
kteří potřebují se potkat, ale i těm, kteří třeba potřebují pomoci či poradit. Nebo jen 
vědět, že tu pro ně jsme, až budou potřebovat. 

Na co jsem se nezeptala, ale bylo by to určitě zajímavé? 
Třeba jestli jsme rádi, že jsme tam, kde jsme. Jsme moc rádi. Kavárna není velká, ale 
je útulná a prostor má, jak jsem výše zmínil, šikovnou dispozici. A kromě toho máme 
vstřícného a přejícího majitele, a toho si považujeme. 
Pak by asi lidi zajímalo to, proč je kavárna dobročinná. Kavárna má nějaké náklady 
a poté, co je vypořádá, tak to, co vydělá nad ně, podpoří činnost Cesty domů. Zpočátku 
do ní musíme investovat, aby dobře fungovala, ale posléze z ní snad nějaký výdělek 
bude, a ten využijeme zas na to, co děláme. Myslím, že nabídka je dobrá: dáte si 
polévku či kávu v milém prostředí a svými penězi přispějete na dobrou věc. Těšíme 
se na všechny, které těší takhle to dělat. 

Petra Veselá

Votěch Kozlík, jednatel servisní společnosti ProCestu, s. r. o.
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█▐	Manželství není jen kus papíru
 Program Neveklova v Sedlčanech v rámci Národního týdne manželství

Snad každý člověk touží po pěkném zdravém vztahu, po partnerovi, vedle kterého 
by chtěl zestárnout. Manželům Janovi a Petruši Němcovým se to podařilo. Před půl 
rokem oslavili zlatou svatbu. Jsou spolu více než 50 let a jsou spolu rádi. Pojďme si 
14. 2. poslechnout jejich příběh a popovídat si s nimi. Jejich životní příběh a zku
šenosti mohou být pro nás inspirací. Večer bude doprovázen písněmi manželů 
Ladislava a Petry Veselých, kteří nám nejen zazpívají, ale také se s námi podělí o svůj 
životní příběh.
Tři setkání věnovaná tématu manželství se konají v rámci Národního týdne 
manželství. Rádi bychom inspirovali a povzbudili ty, kdo již do manželství vstoupili, 
ale i ty, kdo o manželství teprve uvažují.
Večer s názvem „50 let na cestě spolu a rádi“ je první ze tří večerů v rámci Národního 
týdne manželství. Na stejném místě se bude konat také 15. 2. přednáška „Manželství 
a právo“ a 16. 2. promítneme film „Druhá šance“ s Brucem Willisem a Michelle 
Pfeiffer.
Program se bude konat v Sedlčanech v Městské knihovně Centrum Lukáš vždy 
v 18.00 hodin. 

Tomáš Trávníček
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█▐	Pasti moderní rodiny
Odbor pro manželství a rodinu připravil pro letošní rok celocírkevní konferenci 
na téma Pasti moderní rodiny. Řečníkem bude PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D., který 
bude mluvit o tom, co zřejmě řeší každá rodina, a totiž jak zvládnout děti u počítačů 
(Digitální dětství) a jak je naučit správně hospodařit (Ro dina a finance). Konference 
se z praktických důvodů uskuteční ve dvou termínech a na dvou místech, 11. 3. 2017 
v Praze ve Sboru Církve bratrské na Smíchově a 25. 3. 2017 v Olomouci. Protože se 
jedná o aktuální témata, srdečně vás zveme! Program je celodenní, cena pro pražský 
termín je 250 Kč s obědem, pro olomoucký 100 Kč, ale bez oběda. Bližší informace 
najdete na stránkách Církve bratrské (www.cb.cz) nebo u mě. Přihlášky na pražskou 
konferenci lze zasílat do 28. 2. 2017 na adresu Jana.Matulikova@cb.cz, na olomouckou 
pak do 18. 3. 2017 na adresu asistent@betanie.cz. Těšíme se na vás! 

Jana Matulíková

█▐	A proč neslavit Valentýna?
Není to tak dávno, co se v naší zemi k mnoha významným dnům přidal i 14. únor 
a svátek svatého Valentýna jako svátek zamilovaných. A přitom v mnoha částech 
světa je to svátek prastarý sahající do středověku. Svatý Valentýn byl podle jedné 
legendy ve třetím století křesťanským knězem v jižní Itálii a v době, kdy císař 
Claudius II. zakazoval svým vojákům sňatek, aby mu neodcházeli k rodinám, byl to 
právě kněz Valentýn, který je tajně oddával, a za to prý byl 14. února popraven. 
Ale dost bylo legend. Vraťme se do naší současnosti, kde svatý Valentýn pro mnoho 
lidí znamená pouze další komerční trik, kterým se má podpořit prodej v podstatě 
čehokoliv od květin, čokolád či šperků až po kola, lyže, domácí spotřebiče či visací 
zámky. Ale může na tomhle novém svátku být pro nás pro křesťany něco zajímavého 
a užitečného? Jak se můžeme připojit ke dni nabitém energií partnerské lásky? 
Mnoha způsoby. Nejznámějším veřejným připojením se je Národní týden manželství, 
na jehož průběhu se spolupodílí mnoho církví a organizací po celé Evropě, a který 
probíhá vždy v týdnu kolem Valentýna. Organizátoři už před dvaceti lety pochopili, 
že není nutné bojovat s komerčností tohoto svátku, ale je lepší přidat k pozornosti, 
která se kolem 14. února věnuje partnerské lásce, další rozměr – duchovní. Zkrátka 
využít této pozornosti k zamyšlení se nad smyslem a krásou manželství, k vyčištění 
a ozdravení pochroumaných vztahů, k znovunalezení smíření skrze Boží lásku. 
Vždyť láska je ten největší dar, který nám Pán Bůh dal, tak se nebojme hledat další 
a další důvody, jak Mu ukázat, co všechno jsme s jeho darem schopni dokázat, 
překonat, prožít. A jestli je den, který i naši nevěřící přátelé považují za zasvěcený 
lásce, nebojme se jim ukázat, jak se ta Boží láska zrcadlí i v našich životech.
Já už se moc těším na svatého Valentýna, a jak si ten den s manželem užijeme 
zpěvem našich milovaných písní. A co vy, jaký máte plán?

Petra Veselá
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moderní rodiny
Pasti

Digitální dětství
co se supernormálními podněty aneb začněme si s dětmi číst

Rodina a finance
naučit se hospodařit s penězi je celoživotní úkol, který začíná 
v dětství. Diskutovat budeme o dluhových pastech a exekucích 
jako realitě dneška, a jak se chovat, aby se to nestalo nám
ani našim dětem

11. března 2017
10.00 – 16.00 hodin
Sbor Církve bratrské v Praze 5 – Smíchov
Vrázova 4

   9.30 – 10.00   Registrace
10.00 – 10.30  Zahájení a biblický úvod
10.30 – 12.00  Digitální dětství 
12.00 – 13.30  Oběd
13.30 – 15.00  Rodina a finance
15.00 – 16.00  Závěr

Typo K_design

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Jeroným Klimeš (1967) se věnuje především rodiné 

a partnerské psychologii, také církevně-pastorální 
psychologii a dříve se zabýval i policejní

psychologií a psychologií reklamy.
Je autorem knih: Partneři a rozchody,

Křesťanství, sex a vztahy,
Psycholog a jeho svědectví o Kristu,

Budování identity dítěte, Nemoc a naše psychika aj.
www.klimes.us

Přihlášky: 
do 28. 2. 2017

na adrese: jana.matulikova@cb.cz 
cena: 250 Kč (s obědem) 

Platba převodem: č. ú. 2900230978/2010, 
VS 1403

Odbor pro manželství a rodinu
Církve bratrské zve na Konferenci

s PhDr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D.

Digitální dětství
a finanční gramotnost
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█▐	Krása evangelia
 Evangelikální fórum 2017 v Soukenické

Letošní Evangelikální fórum se bude konat 21. až 23. 2. 2017 v modlitebně Církve 
bratrské v Soukenické ulici v Praze. Pokud se chcete zaregistrovat, můžete tak 
učinit do 20. 2. 2017 na adrese http://evangelikalniforum.cz. Nebo pokud máte 
dotaz, tak nám zavolejte na číslo 777 842 000 nebo nám napište na info@ea.cz.

PROGRAM
ÚTERÝ 21. 2. 2017

18.30 Chvála ošklivosti: Drsná krása evangelia – Ted Turnau

STŘEDA 22. 2. 2017

9.00 Ježíšovo evangelium – Jiří Bukovský
10.15 Network I.
12.00 Network II.
14.30  Semináře:
 – Křesťan a umění (Daniel Pastirčák)
 – Tomáš Halík jako výzva pro evangelikály (David Novák)
 – Zdravé rodiny jako jedna z priorit vedoucího sboru (Jana Matulíková)
 – Charismatické projevy na shromáždění (Martin Moldan)
 – Konflikty v manželství (Pavel Raus)
 – Kulatý stůl – O učednictví v místním sboru (Pavel Plchot)

16.15 Panelová diskuse – (Ne)Vyšlapanou cestou – moderuje Radek Smetana
18.30 Překvapen stopami evangelijní krásy – Ted Turnau

ČTVRTEK 23. 2. 2017

9.00 Krása evangelia a ošklivá krása našich vztahů – Marek Macák
10.15 Network III.
12.00 Network IV.
14.30  Semináře:
 – Do Christians and Muslims Worship the Same God? (Andrew Funka)
 – Kazatel na dlouhý běh – jak žít a přežít jako vedoucí sboru (David Novák)
 – Duchovní cvičení v životě člověka a sboru (Kateřina Hodecová)
 – Jak oslovit českého Honzu? (Pavel Plchot)
 – Nežijme z evangelia – Žijme evangelium (Pavel Paluchník)

http://evangelikalniforum.cz/
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█▐	Klub Samaří
 Lidská dimenze totality s Jindřichem Kabátem – 23. února 2017

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. 
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 AngloAmerické 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

█▐	Singles party
První letošní setkání Singles+, tedy 
nezadaných nad třicet, se uskuteční 
25. 2. 2017 v našem sboru. Sejdeme 
se ke společnému obědu a povídání 
o sobě, o svých zaměstnáních, záli
bách, očekáváních… 
Patříteli do této skupiny a chcete se 
sejít s přáteli z naší církve a možná 
i odjinud, napište mi přihlášku na 
adresu Jana.Matulikova@cb.cz.

Jana Matulíková

 
Singles party   

Program na začátek nového roku, 
aneb něco končí a něco začíná 

Pojďme si povídat, co děláme, co nás živí a baví. V čem nás 
práce naplňuje či zatěžuje. Jak jsme k ní přišli, jak se v oboru 

zdokonalujeme, nebo zda pomýšlíme na změnu. Můžeme přidat 
svědectví o tom, jaký byl rok 2016 a co očekáváme od roku 2017. 

25. 2. 2017 
Sbor Církve bratrské v Praze 1 

Soukenická 15 

Program: 
12.00 příjezd 

12.00 – 13.00 společný oběd 
14.00 – 18.00 program 

Příjem přihlášek do 22. 2. 2017  
Adresa: Jana Matulíková: jana.matulikova@cb.cz 

Cena: dobrovolný příspěvek 

Těšíme se na vás! 
___________________________________________________ 

Příští termín setkání: 29. 4. 2017 O Božím stvoření s RNDr. 
Viktorem Žárským, CSc. a v pražské Botanické zahradě 
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Němeček Jan, ml. 1. 2.
Slabá Miluše 1. 2.
Pečenka Jiří 2. 2.
Václavík Milan 7. 2.
Novotná Lenka  10. 2.
Dolejší Daniel 12. 2.
Kaprálová Petra 12. 2.
Klímová Michaela 14. 2. 
Melichar Bořivoj 14. 2.
Kučera Miroslav 18. 2.
Beranová Šárka 20. 2.
Cerman Martin 23. 2.
Griffith Lisa 27. 2.

NAROZENINY

█▐	Informace ze staršovstva
Bohoslužby v DPS Šlejnická – staršovstvo schválilo pravidelné bohoslužby každý 
poslední pátek v měsíci od 16.30 hod. Služby zabezpečí kazatelé sboru. 

Výroční členské shromáždění – bude se konat poslední neděli v březnu, tedy 
26. 3. 2017. Písemné materiály pro členy budou dodány kazateli sboru do konce 
února tak, aby mohly být dány členům k dispozici v neděli 12. 3. 2017. 

Singles party – staršovstvo schválilo žádost Odboru pro manželství a rodinu o po
skytnutí sborových prostor (Malý a Velký klub, případně Jídelny) pro setkání Singles 
v sobotu 25. 2. 2017.

Rozhovor s diakonkou Markétou Holanovou – sestra Markéta Holanová vyko
nává ve sboru již 15 let práci diakonskopastorační. Služba ji stále těší, je za ni 
vděčná, obohacuje ji, chce v ní pokračovat. Potřeb ve sboru je dost, poptávka 
převyšuje časové možnosti sestry, ale nemůže mít větší úvazek. Staršovstvo se se 
sestrou shodlo na tom, že je potřeba doplnit diakonská buňka ve sboru, zvláště 
o mladší ochotné spolupracovníky.

Neveklov – staršovstvo schválilo na žádost 
Tomáše Trávníčka zřízení Rady stanice, která 
bude sboru představena na výročním člen
ském shromáždění. Zvažujeme tradiční veli
konoční výlet do Neveklova z Prahy a vý jezdní 
zasedání staršovstva v Neveklově – předběžně 
v sobotu 18. 3. v 9.30 hod. 

Kazatelská pastorálka – za sbor se účastní: 
B. Matulík, R. Novotný, T. Trávníček a P. Černý.

Konference chval – Tomáš Polívka z ROSA – 
hudebního vydavatelství připravuje konfe
renci modliteb a chval na sobotu 3. 6. Obrátil 
se na sbor s žádostí o poskytnutí prostor. 
Staršovstvo souhlasí, 

Postní den – na pondělí 6. 2. 2017 staršovstvo 
vyhlašuje postní den. V 18.00 hod. se sejdeme 
v Malém sále k modlitbám, po kterých bude 
následovat jednání staršovstva. 

Staršovstvo
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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
Chvála ošklivosti: Drsná krása evangelia (Ted Turnau) – v úterý 21. 2. 2017 
v 18.30 hod. ve velkém sále.
Církevní lidé někdy Evangeliu přisuzují druh „krásy“, která Evangelium zduchovňuje, činí 
je něčím, co do tohoto světa nepatří, čímsi z kategorie buclatých cherubínů renezančních 
obrazů. To však není Evangelium, ale křesťanský dualismus. Skutečné Evangelium je 
protkáno škaredostí (ukřižování nebylo nic pěkného). Evangelijní krása září plně právě 
tehdy, když zahrne naši ošklivost a promění ji milostí. Krása Evangelia totiž syrová.

Lidská dimenze totality s Jindřichem Kabátem v Klubu Samaří – ve čtvrtek 
23. 2. 2017 v 18.30 hod. 

Singles party – 25. 2. 2017 v 10.00 hod.


