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█▐	Ježíš na zabití
Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
(Iz 53,5)

Sotva se Ježíš narodil, hned byl na zabití, netušil, jak dovedou 
být některá nemluvňata nebezpečná, když narazí na para
noidního člověka. Herodes zvaný Veliký, který se už dříve 
nerozpakoval ze strachu o svou moc zavraždit vlastní syny 
ani manželku, dal příkaz povraždit všechny novorozence 
z Betléma v naději, že skoncuje s nechtěným Mesiášem.
Ježíš byl obrazně řečeno na zabití i v pubertě, to když 
rodičům nic neřekl, zmizel, tři dny ho nemohli najít, aby jej 
pak objevili v chrámu, jak si nevzrušeně povídá s židovskými 
učenci! Možná je to trochu přehnané, ale rozhodně jeho 
chování nenechalo chladnou ani takovou světici, jako byla 
Panna Maria. Okamžitě Ježíše zahrnula výčitkami. Byla to 
však přirozená reakce matky, která se úzkostně strachovala, 
co je s jejím dítětem, a když ho pak našla živého, musela 
ulevit našponovaným nervům.
Uplynulo nějakých dvacet let, když si na Ježíše počíhal sám 
ďábel, a jak jinak než záludně. Co všechno se Ježíšovi motalo 
v hlavě po čtyřicetidenním postu na poušti, nevíme. Jisté ale 
je, že ho napadla i taková šílenost, aby vystoupal na jednu 
z chrámových věží a střemhlav se zřítil dolů v naději, že 
ho andělé na svých křídlech zachytí a bezpečně snesou na 
zem, jak je v Bibli napsáno. Naštěstí nepodlehl pokušení 
doslovného výkladu Žalmu, ani touze sám sobě dokazovat 
svou výjimečnost. 
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Když Ježíš zanechal tesařského řemesla, vydal se jako potulný rabín na cesty po 
Galileji. Vracíval se také do Nazaretu, kde vyrostl, a tam se potvrdilo staré známé 
přísloví, že žádný prorok není vítán ve své vlasti. Zpočátku mu sice nadšeně 
naslouchali, pak se ale spontánně rozhodli Ježíše zlikvidovat. Chtěli ho docela 
brutálně shodit ze skály, aby byl od něj klid. Jenom zázrakem tehdy Ježíš unikl smrti. 
Nicméně od té doby na něj měli políčeno neustále. Nejvíce proto, že podkopával 
samotný základ národní a duchovní identity, to když podle úsudku židovských 
autorit porušoval Smlouvu Hospodinovu, konkrétně ustanovení sedmého dne. Což 
především v těch nejzbožnějších ze zbožných vzbuzovalo takový odpor a nenávist, 
že vytvořili koalici dokonce i s herodiány a saduceji, se kterými by se za normálních 
okolností nebavili. 
Nakonec se Ježíše podařilo zabít. Jako falešného lžimesiáše jej zatkli, odsoudili 
v san hedrinu, aby si pak prokurátor Pilát pod tlakem davu nad ním umyl ruce a dal 
ho ukřižovat. Kohortě římských vojáků následně Ježíš posloužil jako hračka pro 
zvrhlou zábavu. Divákům lačným vidět utrpení a krev pak byl jen pro legraci, kterou 
jim však zkazil, když poněkud předčasně umřel. 
Sotva se tedy Ježíš narodil, hned byl na zabití a vydrželo mu to až do smrti. Přičemž 
Ježíš rozhodně nebyl prvoplánový provokatér, nebo fanatický martyr vyhledávající 
utrpení a mučednickou smrt. Neliboval si v askezi a týrání vlastního těla, vždyť ho 
častovali takovými výrazy jako žráč a pijan! Když ale nastal okamžik pravdy, utrpení 
na kříži se Ježíš nevyhul. Nikdo si tenkrát nedal do souvislosti Ježíše z Nazaretu 
s Izajášovým proroctvím o trpícím služebníku, který byl proklán pro naši nevěrnost 
a zmučen pro naši nepravost. To až o nějaký čas později, když byl vzkříšen…

Bronislav Matulík

proč zabít Ježíše
JEDEN důvod

▶   PRO ZÁCHRANU IZRAELE A SVĚTA
Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, 

že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ 

(Janovo evangelium 11,47–57)

Celopražské velkopáteční shromáždění
14. 4. 2017 v 10.00 hod.
Kázat bude předseda Rady Církve bratrské Daniel Fajfr.

Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15
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Neděle Judica 2. 4. 2017 v 10.00 hod. 

PORUŠOVAL ZÁKON
Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. (Mt 12,9–21)

Biblická hodina v úterý 4. 4. 2017 v 15.00 a 18.30 hod.

NARUŠOVAL 
ZAŽITÝ ZPŮSOB VÍRY 
Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít?“ 
Zástup odpověděl: „Jsi posedlý? Kdo tě chce zabít?“ (J 7,1–25)

Květná neděle 9. 4. 2017 v 10.00 hod.

NEPŘIJATELNÝ REFORMÁTOR
Velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, 
jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. (Lk 19,28–48) 

Biblická hodina v úterý 11. 4. 2017 v 15.00 a v 18.30 hod.

PRO PRAVDU
Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. 
Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ (J 8,34–53)

Velký Pátek dopoledne 14. 4. 2017 v 10.00 hod. 

PRO ZÁCHRANU IZRAELE
Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, 
že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ (J 11,47–57)

Velký Pátek večer  14. 4. 2017 v 18.30 hod.

BOHA NAZÝVAL VLASTNÍM OTCEM
To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, 
ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň. (J 5,18)

Neděle vzkříšení 16. 4. 2017 v 10.00 hod.

PŘEDURČEN BOHEM 
KE SMRTI A VZKŘÍŠENÍ
A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, 
být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit 
a po třech dnech vstát. (Mk 8,31) 

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15
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proč zabít Ježíše
SEDM důvodů



4 DUBEN 2017 

█▐	Tančila jsem se svým synem
 Příběh Jitky Trávníčkové

V devatenácti letech jsem onemocněla roztroušenou sklerózou a neviděla jsem před 
sebou žádnou budoucnost. Říkala jsem si: „Kdo si vezme holku s takovou diagnózou? 
Budu do smrti sama, bez muže bez dětí, bez rodiny. A ve třiceti se z toho zblázním.“ 
Tak jsem si představovala svou budoucnost. Byla jsem nešťastná, zoufalá, bez víry 
a naděje. V posledním vztahu jsem prožila těžké zklamání.
Krátce na to jsem začala chodit s Tomášem. Chtěla jsem věřit, že to vydrží, ale bála 
jsem se zklamání. Trvalo mi dlouho, než jsem znovu začala věřit v budoucnost. 
Po čtyřech letech chození jsme se vzali. Dnes, když započítám i dobu chození, jsme 
s Tomášem téměř dvacet sedm let. Prošli jsme si za tu dobu mnohými těžkými 
zápasy. Zpětně vidíme, že nás každá krize ještě více posílila a sblížila.
V našem manželství se cítíme oba šťastní. Jsme vděčni jeden za druhého. Dnes máme 
dospělého syna, který studuje gymnázium čtvrtým rokem. Zní to jako z pohádky, 
ale je to pravda. Na počátku byla totální beznaděj, ale dnes mohu říci, že krom 
zdraví mám vše, po čem jsem toužila. Dobře to vystihuje Davidův žalm, v němž píše:  
„Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě 
radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti 
vzdávat chválu věčně“ (Ž 30,12–13).

V lednu letošního roku jsme se zúčastnili 
maturitního plesu našeho syna Samuela. 
Ples byl nádherný, se skvěle připraveným 
programem. Studenti byli úžasní, stejně 
jako profesoři a profesorky. Všichni jsme  
si tu chvíli naplno užívali – rodiče, pro
fesoři, a především studenti. Ale tím 
nejsilnějším zážitkem pro mne bylo, 
že já, která jsem byla odsouzená k osa
mocenému, zoufalému životu, tančím se 
svým synem na jeho maturitním plese. 
Co na tom, že na vozíku, ale tančila jsem 
se svým synem. Nacvičili jsme spolu 
tajně dva tance a vyjeli na taneční plac. 
Když nás lidé viděli, mnozí tleskali. Byl 
to pro mne neopakovatelný zážitek: 
„Já tan čím se svým synem.“
Přátelé, to nejcennější co mám, je moje 
rodina. Jsem šťastná díky ní i díky Bohu, 
který mi dává sílu. Ale velký podíl na 
tom mají všichni dobří lidé, kteří mi 
vstoupili do mého života a zanechali po 
sobě hřejivý dotek lásky a přátelství.
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█▐	V čase postu postní pondělí
 V pondělí 10. dubna 2017 postní den a modlitby v 18.00 hodin

Půst znamená mj. něco pustit. Přičemž není překvapující, že nejšťastnější lidé jsou ti,  
kteří pěstují mírnou askezi. To ale není pravý význam velikonočního postu, tím 
bychom podlehli duchu doby, kdy všechno lidské myšlení směřuje k osobnímu 
štěstí. Postíme se pro Ježíše Krista, abychom lépe rozuměli jeho Slovo, rozpoznávali 
Boží vůli, přemáhali pokušení a měli prázdné nejen žaludky, ale i ruce, aby nám do 
nich Bůh mohl něco nového dát. 
Srdečně proto zveme k účasti na postním pondělku 10. dubna 2017 a také na mod
litební hodinu v Malém sále. Budeme tak moci vstoupit po Květné neděli do veliko
nočního týdne vědomě prázdní a oproštění od samozřejmostí a darů, které běžně 
užíváme, abychom mohli být nově obdarováni nevšední obětí našeho Spasitele 
a radovat se z jeho vzkříšení. 

Bronislav Matulík

A jestli mohu něco dodat, tak bych chtěla povzbudit vás, kdo procházíte těžkostmi. 
I když dnes nevidíte světlo, jen samou temnotu, věřte, že nic nemusí být ztraceno. 
Vše se ještě může změnit. A proto neztrácejte naději.
Na závěr ocituji životní heslo maminky herečky Květy Fialové: „Za nocí nejtmavších, 
na světlo pamatuj.“ 

Jitka Trávníčková
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█▐	Sederová večeře
 Ve čtvrtek 13. dubna 2017 ve Velkém klubu

Tak jako v minulých letech pořádá naše mládež pro 
všechny zájemce velikonoční Sederovou večeři. 
Opět na Zelený čtvrtek, tentokrát 13. dubna 2017 
v 18.00 ve Velkém klubu. 
Sederová večeře je jedinečná příležitost, kdy se 
můžete na okamžik vžít do doby Pána Ježíše Krista. 
Můžete se cítit jako jeden z Dvanácti učedníků, 
který byl s Ježíšem u Poslední večeře těsně 
před Jidášovou zradou. Tento původní židovský 
velikonoční zvyk, který měl připomínat vyjití 
Izraele z egyptského otroctví do Zaslíbené země, 

█▐	Modlitební setkání na Letné
 V Neděli vzkříšení 16. dubna 2017 při východu slunce

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily 
vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo 
slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do 
hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily 
do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; 
i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl 
ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho 
učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ 
(Marek 16,1–7)

Ráno na Velikonoční neděli (16. 4.) budeme mít příležitost setkat se již tradičně 
k modlitbám, čtení Písma a k písním na Letné u „kyvadla“. Začátek bude při východu 
slunce v 6 hodin a 5 minut. Připomínáme si tak to, co prožily ženy, které šly v neděli 
po ukřižování k hrobu Pána Ježíše a zjistily, že hrob je prázdný a Pán byl vzkříšen.
Po ukončení jsou všichni účastníci zváni na společnou snídani ve Velkém klubu.

Jan Němeček st.

slavil právě na Zelený čtvrtek Pán Ježíš Kristus se svými apoštoly. Odtud vzešla 
svátost, kterou dnes slavíme jako slavnost Večeře Páně – eucharistie. 
Za dávných dob na tuto hostinu zvali staří Izraelci všechny své hosty, příchozí i sou
sedy. Pozvěte ty své také vy a přijďte.
Máteli zájem, napište se na arch, nebo dejte jinak vědět (třeba na tel.: 737 200 188). 
Počet je omezen na 30 osob.

Radislav Novotný 
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█▐	Velikonoční výlet
 V pondělí 17. dubna 2017

Letošní výlet na velikonoční pondělí bude mít tři varianty. Cyklovýlet, krátký pěší 
výlet a nenáročnou variantu skoro bez pohybu. Všechny varianty mají své vyústění 
ve 12 hodin v místě, kde se schází stanice CB Kralupy – bývalá synagoga, S. K. 
Neu manna 88. Tady vás bude čekat občerstvení na zahradě připravené Kralup
skými – opečené klobásy, zeleninový salát, buchty, čaj a káva. Ve 14.00 zakončíme 
krátkou bohoslužbou. Jakou variantu zvolíte, je čistě na vás, na vašich schopnostech, 
možnostech a chuti. 
Za variantu A) je zodpovědný Radek Novotný (737 200 188); B) Bronislav Matulík 
(724 285 687). Prosíme, přihlaste se jim, ať ví, s čím mohou počítat.

A) Cyklovýlet (cca 25 km):
 9.15 Parkoviště Zoologické zahrady v Tróji

B)	 Pěší	výlet (3,5 km):
I. S prohlídkou zámku Nelahozeves
 Sraz 9.30 Masarykovo nádraží. Odjezd 9.41 do stanice Nelahozeves zámek 

(10.24). Prohlídka zámku trvá cca 50 min. (www.zameknelahozeves.cz). Po pro
hlídce povede cesta krásnou krajinou po břehu Vltavy do Kralup nad Vltavou.

II. Bez prohlídky zámku 
 Sraz 10.30 Masarykovo nádraží. Odjezd 10.41 do stanice Nelahozeves zámek 

(11.24). Zde sraz s první skupinou. Odtud krásnou krajinou podle Vltavy do 
Kralup nad Vltavou. 

C)	 Nenáročná	varianta
 Vlastní dopravou, nebo vlakem 11.11 z Masarykova nádraží do Kralup nad 

Vltavou (11.45). Cesta z nádraží trvá cca 8 minut pěšky.
 Odjezd 15.12 z nádraží Kralupy nad Vltavou – příjezd Masarykovo nádraží 

(15.46).

Těšíme na vás.

         Radislav Novotný

Budova bývalé synagogy 
(s tabulí Cukrárna) 
v Kralupech nad Vltavou
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█▐	Pozvání na brigádu
 V sobotu 8. dubna a ve středu 12. dubna 2017

Hospodářská rada a staršovstvo předložilo na členském shromáždění myšlenku 
znovu zahájit pravidelné brigády ve sboru, ale v trochu jiné podobě, než tomu bylo 
dříve – jednu sobotu a jeden všední den v měsíci. Členské shromáždění nemělo 
námitky, a tak jsme se rozhodli začít. V dubnu budeme mít příležitost se setkat při 
společné práci v sobotu 8. 4. a ve středu 12. 4. 2017.
V sobotu můžete přijít kdykoli mezi 8. a 18. hodinou a na tak dlouho, jak se Vám to 
bude hodit. Bude připravena práce pro kohokoliv – od drobných a jednoduchých 
prací kolem domu i v domě až po náročnější činnosti. Pro každého se práce najde, 
pracovní pomůcky budou připraveny na místě. Stejně tak bude připraveno i občer
stvení v poledne. Vezměte si s sebou prosím pracovní oděv. 
Ve středu 12. 4. budeme začínat v 16 hodin a končit ve 21 hodin. Opět platí to, že mů
žete přijít kdykoliv v tomto rozmezí a odejít podle toho, jak budete potřebovat. 
Stejně jako v sobotu bude připraveno i občerstvení.
Proč znovu začínáme s brigádami? Ve sborových budovách (a jejich nejbližším okolí) 
je potřeba udělat spoustu drobných věcí a prací, které jsou na jedné straně příliš 
velké pro jednoho člověka (správce domu) a příliš malé nebo organizačně složité 
pro dodavatelské firmy. Navíc je to příležitost se i navzájem poznávat a udělat si 
i lepší představu o našich budovách a jejich fungování.
Pokud budete předpokládat, že přijdete, napište se prosím na připravený list papíru 
v mezipatře, případně dejte vědět hospodáři sboru, který má obě brigády na starosti. 
Pomůže nám to lépe naplánovat práci a vše připravit.

Jan Němeček st.

█▐	Jarní burza
Jarní burza dětského oblečení, bot, hraček a knih proběhne v našem sboru od neděle 
23. dubna do úterý 2. května 2017.
Pro	zvané bude burza otevřena:
Neděle  23. 4.  11.30 – 18.00
Pondělí  24. 4.       zavřeno
Úterý  5. 4.  13.00 – 18.00
Středa  26. 4.  09.00 – 14.00
Čtvrtek  27. 4.  13.00 – 18.00
Pátek  28. 4.  09.00 – 14.00
Sobota  29. 4.  09.00 – 18.00
Neděle  30. 4.  11.30 – 18.00
V pondělí 1. 5. a v úterý 2. 5. bude burza otevřena	pro	všechny	zájemce:
Pondělí  1. 5.  09.00 – 18.00
Úterý  2. 5.  09.00 – 18.00
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Prosíme, přinášejte věci už probrané a pouze v takové kvalitě, které byste si sami 
odnesli.
Věci na Burzu budou přijímány jen do 2. 5. 2017.
Věci, které chcete na burzu věnovat, noste prosím od 2. 4. a to pouze v neděli. Pře
vezmou je od vás sestry Málková a Beranová v suterénu sboru.
Prosíme i o modlitby, aby burza mohla proběhnout v klidu a splnila účel, pro který 
ji pořádáme.

Milada Málková

█▐	Velikonoce 2017
 na Staroměstském náměstí

Po letech byl opět osloven a požádán bratr Kazatel Robert Filip, zda by uspořádal 
na Staroměstském náměstí v čase Velikonoc program, který by v záplavě lidových 
a komerčních tradic připomenul křesťanský (respektive i židovský) rozměr těchto 
svátků. 
Náš sbor se spojil s organizacemi TAICO a CIM ČR a připravili dva vstupy, při nichž 
zazní křesťanské či židovské písničky, evangelium Ježíše Krista a bude také možnost 
lidem nabídnout křesťanskou literaturu. Budeme rádi, když přijdete pomoci právě 
s touto částí programu, dát se s lidmi do řeči a poskytnout jim text evangelia z České 
biblické společnosti, nebo úvahy o Velikonocích z Brněnské tiskové misie.

Program	bude	vypadat	takto:

Středa 5.	dubna	2017;  17–18 hodin
Zahraje hudební skupina Nenadarmo

Žánr: Chill out acoustic / Worship
Členové skupiny: Gabriela Horníčková, 
Martin Koutecký a Jordan Tomeš

Úterý 18.	dubna	2017; 18–19 hodin
Zahraje hudební skupina 
Shirim	Ashirim

Žánr: World music
Členové skupiny: Renáta Ulmannová, 
To máš Najbrt, Daniel Matulík, Michela 
Švorc a Tomáš Knotek

Přijďte	pomoci,	pozvěte	
a	modlete	se	i	za	tuto	příležitost.

Bronislav Matulík
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█▐	Co nového v programu M4?
Program M4 připravuje Evangelikální aliance pro skupiny, které by chtěly v budou
cnu založit sbor. Náš kralupský tým se dostal do poslední fáze tohoto tříletého 
programu. Zúčastnili jsme se všech čtyř dvoudenních seminářů, které byly konány 
každý půlrok. Master – Pán, Mission – Poslání, Multiplication – Růst, Movement – 
Hnutí. Nyní nás čeká období, kdy už musíme samostatně studovat, pracovat 
a připravovat půdu pro vybudování sboru v Kralupech nad Vltavou. Jak dlouhé to 
bude období? Nikdo z nás neví. Představa, že by vznikl v Kralupech sbor, je pro nás 
sice pěkná, ale v současné době víme, že situace k tomu ještě nenazrála. Jsme vděčni 
za podporu mateřského sboru v Soukenické, bez které se zatím neobejdeme. 
Na co se dál soustředíme? V prvé řadě je to budování vedoucích. V tomto směru 
stanice v Kralupech učinila významný posun. Členové týmu M4 déle na sebe nehledí 
pouze jako na příjemce služby druhých, ale vnímají, že řada je teď na nich. Postupně 
se ujímají péče o stanici, intenzivně se modlí, podporují její růst a zapojují se do 
sborových služeb. Velice nám v tom pomáhá zakládání malých skupinek. Dále se 
soustředíme na vzdělání. Bylo to vzdělání, které nám dodalo sebedůvěru, odvahu 
vykročit a naději, že se dílo podaří. Třetí oblastí je misie. Zjistili jsme, že můžeme 
dělat programy, které jsou primárně učeny jak pro nás, tak pro naše mimocírkevní 
přátele. Sem patří legoklub, oslavy, zahradní párty, výlety, koncerty, různé kurzy, 
přednášky a semináře. Díky tomu získáváme nové přátele, podněty pro další práci 
a práce nás baví. 
Máme radost, když vidíme plné lavice, že musíme přidávat židle, aby se lidé mohli 
vejít. Je to milost a máme naději dalšího růstu. Snad to bude, jako když se nabaluje 
sněhová koule. Ta na začátku bývá dlouho malá, ale jakmile jednou začne na sebe 
sníh balit, poroste čím dál větší rychlostí. Přijeďte nás do Kralup podpořit. Rádi vás 
uvidíme. Děkujeme za vás, vaše modlitby a vaši podporu.

Radislav Novotný

█▐	Klub Samaří
 V dobročinné kavárně Cesta domů

Program na duben: vždy ve čtvrtek od 18.30; vstupné dobrovolné.

6.	4.	2017	–	Dobrá	smrt – Přednáška socioložky a publicistky Jiřiny Šiklové, autorky 
několika knih: Deník staré paní, Dopisy vnučce, Matky po emailu, Vyhoštěná smrt… 

27.	4.	2017	–	Krása	nejistoty	– Přednáška bratislavského kazatele, básníka, pro
zaika a výtvarníka Daniele Pastirčáka autora básnických sbírek: Tehilim, Kristus 
v Bruseli… a knih: Damianova rieka, Čintet alebo more na konci světa aj. 

Jan Voves

www.klubsamari.cz
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█▐	Sborová dovolená
Těší nás, že stále stoupá zájem o sborovou dovolenou. Je to příležitost nejen 
navázat hlubší vztahy se sourozenci ze sboru, ale také pozvat své přátele, kteří 
do církve nechodí, aby zažili naše společenství v neformálním prostředí. Je to 
příležitost seznámit se s lidmi, s dětmi prožít nezapomenutelný týden, odpočinout 
si a duchovně načerpat. Je zde čas popovídat si s kazateli, přijmout povzbuzení ve 
společném nebo osobním ztišení před Bohem. 
Rekreační středisko Kletečná se nachází v nádherné krajině Českomoravské 
vysočiny nedaleko od Humpolce. V areálu najdete mnoho míst ke společnému 
posezení, sály, zastřešenou vyhlídkovou terasa a dvě ohniště. Jsou zde k dispozici 
dvě učebny s TV a plátnem. Pro sportovní vyžití jedno hřiště na nohejbal nebo 
volejbal, hřiště na fotbálek, streetbal, stolní tenis a přírodní bazén 30 × 30 m – více: 
http://www.zelivka.com/aktuality?k 

Termín: 29. 7. – 5. 8. 2017 (příjezd na večeři).

Prvním typem ubytování jsou pokoje v hlavní čtyřpatrové budově, které mají vlastní 
sociální zařízení. Pokoje jsou tří, čtyř a pětilůžkové. (pětilůžkové jsou s jednou 
palandou). 
Druhým typem ubytování jsou bungalovy, které mají vlastní WC a umyvadlo. Sprchy 
pro bungalovy jsou společné v areálu RS. V bungalovu jsou dva pokoje, jeden 
pro 4 osoby na dvou palandách a druhý pro 5 osob na dvou palandách a jedné 
samostatné posteli. 
V hotelu pro nás bude zajištěna strava v plné penzi, se svačinkami a pitným režimem 
pro děti.

K pobytu je možné se přihlásit do 30. dubna 2017 a případně později pouze při 
nezaplněné kapacitě. Zálohu je nutné zaplatit do 30. dubna 2017. Doplatek pak do 
30. června 2017.

Pokud se přihlásíte, je nutné:
1. Odevzdat přihlášku Tomášovi Němcovi, Radkovi Novotnému nebo do schránek 

na příspěvky.
2. Zaplatit zálohu ve výši poloviny celkové ceny za osobu, podle příslušné instrukce, 

na sborový účet číslo: 1938917359/0800 v.s. 222 do poznámky uveďte Vaše 
jméno.

Dotazy můžete osobně konzultovat s Tomášem Němcem ve sboru, elektronicky na 
adrese nomin@volny.cz a nebo na telefonu 603 579 273 (ne SMS!).

Radislav Novotný a Tomáš Němec
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█▐	AGLOW
 Setkávání žen v Soukenické

Aglow je mezinárodní a mezidenominační společenství křesťanských žen. Bylo 
založeno 1963 v USA manželkami členů Sdružení obchodníků plného evangelia, 
které bylo primárně pro muže, jako jeho ženská obdoba. 
Název Aglow je vzat ze staré angličtině podle epištoly Římanům 12,11: aglow in the 
spirit – vroucí v duchu (vroucího ducha).

Společenství Aglow se rozšířilo do všech kontinentů. Po revoluci mohlo začít i u nás.
Těžištěm jeho služby zde jsou pravidelná setkávání v jednotlivých městech a jednou 
ročně se koná celorepubliková konference.
Struktura setkání je podobná bohoslužebnému shromáždění. Zpíváme, modlíme 
se, sdílíme svá krátká svědectví, ale místo kázání je (delší) svědectví, které má náš 
host – obvykle sestra odjinud či ze zahraničí. Sdílí to, jak s Ježíšem žije svůj „všední“ 
život – jako manželka, matka či žena v zaměstnání.
Cílem je povzbudit ženy, ukázat, jak lze žít s Kristem prakticky, na místě, kde se 
nacházíme.
Po setkání je také nabízena individuální služba modlitby – podle aktuální potřeby 
či tématu večera.
Na tato setkání je možno také přivádět ty, které Krista ještě neznají – proto jsou 
nabízeny i modlitby sloužící k přijetí Krista. Ženy se mezi ženami cítí volněji a ně
které se dají pozvat právě sem. Aglow má tedy i evangelizační zaměření.
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Naše setkání jsou někdy chybně in
zerována jako modlitební (záměna 
s mod litebným sdružením Lydie asi) –  
těmi v zásadě nejsou. K mod lit
bám, zejména přímluvným, za tato 
setkání, se však jako výbor scházíme 
pravidelně.
Celou činností také demonstrujeme 
jednotu Božího lidu, za kterou Ježíš 
zaplatil na kříži. Boží láska zde zje
vená, projevená Boží milost, která 
nás zachránila – to jsou hodnoty, 
které máme společné, i když patříme 
k různým denominacím či společen
stvím.
Již řadu let se my v Praze scházíme 
v prostorách soukenického sboru (ke 
kte rému někdo patříme, někdo z něho 
pocházíme) a jsme za tuto mož nost 
vděčné.
Radujeme se i z příležitosti sdílet tyto 
řádky s vámi a chtěly bychom vás 
tímto pozvat – můžete se k nám přijít 
podívat. Jsme tu především pro ženy, 
ale když přijde nějaký muž či manželé 
dohromady, nevadí nám to (ostatně 
jeden bráška nám pravi delně „pomáhá“ 
při chválách). Jsme tu, kromě dubna 
(kdy je konference) a léta, druhý pátek 
v měsíci, od 18 hodin.
Také na modlitbách vyhlížíme další, 
zejména mladší věkem, které by se 
k nám připojily do výboru a podílely se 
tak aktivně na přípravě setkání.
Další informace najdete na: celorepub 
likové stránky: 
http://www.aglow.cz/ 
a kon takt na nás je:  
daniela.cizkovska2@gmail.com; 
tel. 732 164 282 (síť CB).

Za výbor Aglow v Praze
Daniela Čížkovská rozená Štoková
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█▐	Sborový den a členské shromáždění
„No dopoledne dobrý, oběd paráda, i když jsou jen bagety, ale odpoledne, ti řeknu, 
to bude mazec.“ Tento lakonický popis sborového dne jsem zaslechla již před časem 
a myslím, že jeho autor měl možnost je letos poopravit. 
Ale názory, že dopolední program, poté čas na osobní setkání, kávu, oběd, jsou víta
nou částí sborového dne, kdežto odpolední členské shromáždění je naopak noční 
můrou, jsem slyšela častěji. Tentokrát jsem ale několikrát zaslechla cosi jiného:
• „Díky moudrosti našich kazatelů se i členské neslo v Božím duchu.“
• „Letos to nebyla taková nuda. A docela to i uteklo.“
• „Když jsem měl před sebou čísla a nečetla se všechna, tak to docela šlo.“
• „Když se na konci řešily i některé záležitosti, co lidi docela rozdělují, měla jsem 

  pocit, že ta schůze fakt má něco do sebe.“

Nebudu vypisovat všechno i proto, že ani zdaleka nevím všechno. Ale moc ráda bych 
vás poprosila o vaše názory a komentáře, a to jak ke členskému shromáždění, tak 
k jakýmkoliv dalším událostem, které se dějí, nebo naopak nedějí a dít by se mohly, 
v našem sboru. Předem vám všem moc děkuji za pomoc.

Petra Veselá

█▐	Ohlasy dětského dne
Neděle jako každá jiná? Ale kdepak – tedy minimálně pro děti a některé rodiče 
5. března 2017. Ten den se totiž v našem sboru konala speciální akce pro všechny 
děti, které navštěvují besídku. 
Po shromáždění byl pro všechny připraven společný oběd, který jsme s manželem 
moc rádi připravili, protože přiznám se, že tolik rozzářených očí nad jídlem, které 
jsme ukuchtili, se jen tak nevidí. A člověku to dodá spoustu chuti do jakékoliv další 
práce. 
A co vlastně děti čekalo? Po obědě nacvičovaly nové písničky a šlo jim to náramně. 
Těším se, až bude příležitost, aby je zazpívaly celému shromáždění. A vy se můžete 
těšit taky. Poté se děti rozdělily do skupin a nacvičovaly scénky ze života krále 
Davida. Skvělá příležitost dozvědět se o něm něco nového. A protože energie bylo 
stále dost, přišly na řadu oblíbené Awana hry. A kromě legrace přinesly i krásné 
rozuzlení a to, že vlastně nikdo neprohrál, protože při neuvěřitelné rovnosti bodů 
se všechna družstva vešla na stupně vítězů. 
No a pak už energie přeci jen ubylo a přišel čas pro šikovné prstíky. Děti si totiž 
mohly vyrobit různé velikonoční dekorace, korunky a jiné ozdoby. A kdo neměl 
chuť vyrábět, mohl hrát všelijaké stolní hry. Zkrátka nikdo se nenudil. A rekce dětí? 
Vyberu jen některé: „Mám moc rád písničku Superman!“ „Jůů to chci každou neděli.“ 
„Tahle rajská je lepší než ve škole.“ „Awanu bych mohl hrát pořád.“

Petra Veselá
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█▐	Informace ze staršovstva
Jednání	 s	 Hospodářskou	 radou – br. Jiří 
Klíma požádal o uvolnění z členství v Hos
podářské radě, staršovstvo tuto informaci 
vzalo na vědomí a děkuje za bratrovu obětavou 
službu. Novým členem Hospodářské rady se 
stal br. Daniel Beran.

Staršovstvo přijalo zprávu hospodáře za rok 
2016 s výhledem na rok 2017.

Připravuje se obnova systému zámků ve sbo
rových budovách, instalace rychlo myčky ve 
Velkém klubu.

Návrhy	 na	 Konferenci	 CB – staršovstvo 
prodiskutovalo návrhy na Konferenci včetně 
pozměňovacích návrhů změn Řádu CB.

Dohoda	 s	 misionářem	 Jeffem	 a	 Lisou	
Grifithovými – staršovstvo projednalo aktu
ali zaci dohody s misionářským manžel ským 
párem. Geriffithovi se chystají do České re
publiky v květnu. 

Ustavení	 Rady	 stanice	 Neveklov – star
šovstvo ustavilo Radu stanice ve složení: 
Tomáš. Trávníček jako vedoucí Rady a čle
nové: bratři Josef Tezner a Miroslav Pospí
chal st.

Noc	kostelů	2017 – také letos se připojíme 
k Noci kostelů (9. 6.) a připravíme program. 
Organizací byl pověřen br. kaz. R. Novotný. 
Návrh programu: divadlo pro děti (nejpozději 
od 17 hod.), večer chval (max. do 21.30 hod), 
průběžně promítání ze života sboru.

Příští	staršovstvo – v pondělí 10. 4. 2017.

Staršovstvo

NAROZENINY
Pomahačová Naděje 2. 4.
Šíma Vojtěch 4. 4.
Toušek Daniel, st.  4. 4.
Čekelská Marta 6. 4.
Štěpánová Naďa  6. 4.
Voves Jan  6. 4.
Hrnková Petra 7. 4.
Kunft Robert  9. 4.
Jiroušková Eva 10. 4.
Shameti Arjana 10. 4.
Klíma Jiří 12. 4.
Zimová Lenka 12. 4.
Chuchlová Marie 14. 4.
Velová Květoslava 15. 4.
Kubový Vlastimil ml.  18. 4.
Němečková Sandra 18. 4.
Kučerová Klára 20. 4.
Plichta Milan  22. 4.
Šímová Tereza Anna 22. 4.
Šíma Matyáš 23. 4.
Teznerová Štěpánka 23. 4.
Fáber Jan 25. 4.
Štěpánová Věra 25. 4.
Beran Štěpán 26. 4.
Jurčíková Eva 27. 4.
Málek Jan 27. 4.
Beran Ivan 28. 4.
Caltová Martina 28. 4.
Trávníčková Jitka 29. 4.
Sojka Pavel 30. 4.
Voves Tomáš 30. 4.
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█▐	Pravidelná setkání v našem sboru
 

Neděle 9.00
9.00

10.00

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 setkání maminek s dětmi

Čtvrtek 16.30
18.00

setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu

█▐	Bohoslužby ve stanicích sboru
 

Neveklov Neděle 10.00 Malé náměstí 25, Neveklov
další informace: cb.cz/neveklov

Kralupy Neděle 10.00 Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou
další informace: cb.cz/kralupy

█▐	Zveme
Celopražská	 velkopáteční	 bohoslužba – srdečně zveme na tradiční dopolední 
velkopáteční bohoslužbu 14. dubna 2017 v 10.00 hodin. Božím slovem poslouží 
předseda Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a zpívat budou zpěváci soukenického 
a smíchovského sboru pod taktovkou Tomáše Najbrta. . 


