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█▐Potřebujeme nesvaté
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, 
abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2K 5,21)

Pro Krista Ježíše jsme všichni křesťané svatí, ale církev dnes 
možná více než jindy potřebuje mezi sebou nesvaté. A to tím  
víc, čím víc se rozmnožuje nepravost, a my podléháme hří
chům, které pro nás ještě včera byly nepřekročitelným tabu. 
Snadná příležitost ke hříchu se totiž ukazuje být blíž a blíž. 
Potřebujeme mezi sebou nesvaté, kteří vědí, co je to hřích 
i Boží slitování, a my o nich víme, že to vědí. 
Proč? To hned vysvětlím. Svatých a povinně dokonalých, 
co nikdy nechybují, mají pevnou vůli a dokážou se za všech 
okolností ovládat, se totiž bojíme. Svatí, o jejichž selháních 
jsme se nikdy nic nedozvěděli, možná proto, že se jich 
opravdu nedopustili, anebo že je dokázali skrýt, jsou pro 
nás nedů vě ry hodní. Církev, kde svatí nehovoří o svých pá
dech a působí na druhé jen svou dokonalostí, nedovoluje 
nám slabým hříšníkům nalézt zpovědníka, který by se 
nedivil a neodsuzoval nás. Nemáme totiž důvěru v příliš 
svaté lidi, že by porozuměli nám tak všelijak defektním, 
kteří si nad sebou zoufáme. 
Potřebujeme nesvaté, protože jenom oni nám budou schopni 
s porozuměním naslouchat a pomoci, neohrnou nad námi 
nos, nebudou se pohoršovat a ptát se, jak je možné, že jsme 
se mohli toho či onoho dopustit?! Nebudou nám zklamaně 
dávat najevo, že o nás měli vyšší mínění a my tak tragicky 
selhali. Potře bujeme nedokonalé. Někdy je to právě žák, 
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který dokáže spolužákovi vysvětlit obtížnou látku lépe než kantor, kterému už je 
všechno dávno jasné a nedovede si už vůbec představit mozeček, který nechápe tak 
triviální zadání. 

Mám na mysli dávného přítele Ramblina Rexe, který po jednom ze svých koncertů 
dokázal naslouchat i rozumět Stevu Whitovi. Mladík se už dlouhé roky trápil 
s al ko holem. Ramblin, také alkoholik, ale léta abstinující, dobře věděl, s čím se 
Američan, hledající štěstí v Čechách, potýká. Nejenže chápal, jaké úzkosti vedly 
Steva opakovaně hledat východisko v láhvi, nejenže mu dokázal vracet porozumění 
a vyprávět mu svůj alkoholový příběh a o zničeném jednom i druhém manželství, 
ale také nabídnout pomoc, něco na způsob, jako když se žebrák dělí s žebrákem 
o chléb. Pověděl mu o Bohu a také o lidech, kteří se vzájemně drží nad vodou, říkají 
si Anonymní alkoholici. Nezůstalo ale jen u naslouchání a dobře míněných rad, vzal 
ho pryč z Prahy a přivedl do církve. 
Přesně takové „anonymní“ nesvaté, kteří pomáhají jiným hříšníkům, kolem sebe 
v církvi potřebujeme. Konečně i pro známého amerického spisovatele Philipa 
Yancey se Anonymní alkoholici stali jakýmsi vzorem pro církev dneška, která by 
si měla ve svých členech vzájemně pomáhat, držet se nad vodou a mít pochopení 
jeden pro druhého. 

Že potřebujeme nesvaté, věděl i Pán Bůh, když poslal na svět svatého a dokonalého 
Krista a učinil jej hříchem. Jen si pozorně všimněme, jaké lidi Ježíš v evangeliích 
nejvíc kritizoval. Nebyli to společensky odepsaní, mravně chabí, sexuálně nebo jinak 
občansky selhávající, ale paradoxně ti nejslušnější ze slušných. Nemohl vystát svaté 
farizeje, oddělené od hříšníků, kteří opovrhovali všemi, co vědomě či nevědomě 
porušovali svatý Boží zákon. Ježíšovi vadili dokonale zbožní, nesnášející méně 
zbožné, a obviňující je z toho, že svými hříchy brání brzkému příchodu Mesiáše. 
Jenomže tito dokonale zbožní si vůbec nevšimli, že Mesiáš už přišel a byl k nalezení 
pohoršlivě právě mezi hříšníky. 
Pro Krista jsme skutečně my všichni křesťané svatí. Pozemská církev ale dnes 
opravdu potřebuje ne příliš svaté, kteří mají za sebou kdeco, ale Bůh se nad nimi 
slitoval a nyní jsou naplněni Duchem svatým, jako byl plný svatého Ducha Ježíš. Jeho 
nezpochybnitelná svatost jej ale od hříšníků neoddělovala, a ti se ho proto nebáli. 
Neboť svatý Ježíš se ztotožnil s hříšníky až na kříž mezi lotry. 
Potřebujeme tedy nesvaté, kteří budou svatými na způsob Ježíše Krista. Nebudou 
farizejsky oddělení od nesvatých, ztotožní se s nimi, my to poznáme a nebudeme 
se jich bát. Potřebujeme mezi sebou nesvaté naplněné tak moc svatým Duchem,  
že se nebudou pohoršovat nad pády nás slabých, ale ponesou s námi naše bře mena, 
aniž by bagatelizovali hřích. Potřebujeme svatě nesvaté, kteří celým svým způ
sobem života budou jako Bůh, který miloval hříšný svět, že pro něj dal to nejdražší,  
co měl.

Bronislav Matulík
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█▐	Lidé odcházejí na věčnost, ale vzpomínky zůstávají
 Pán Bůh odvolal sestru Martu Klemperovou

Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak 
každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci. Lepší je zakončení věci než její 
počátek. (Kazatel 7,2 a 8)

V neděli 21. 5. 2017 jsme v našem sboru poděkovali za život sestry Marty 
Klem perové a o den později jsme se s ní na Olšanech rozloučili. Pán Bůh sestru 
odvolal o týden dříve v pondělí 15. 5. 2017 a tak ji vysvobodil z trápení těla. 
Dvě vzpomínky dvou blízkých sester nyní uvádíme v našich Sborových listech:

S Martou jsme se seznámily asi 
v mých šestnácti letech, byla starší 
než já. Pocházela z Kladna, kde 
navště vovala sbor Jednoty česko
bra trské, kam byl později, po svých 
studiích ve Švédsku, delegován 
bratr kazatel Jaromír Ondráček, 
který také sloužil v Soukenické.
Kromě němčiny a angličtiny se Marta 
naučila ještě švédsky, neboť po 
roce 1945 navštěvovala pravidelně 
Švédsko, což jí zařizoval bratr ka
zatel Ondráček. Také po válce jezdila 
na různé akce mládeže a později, 
v 70. letech jsme spolu jezdily na 
sobotní zájezdy s Kostnickou jed
notou.
Když její rodiče postavili vilu v Dej vicích, bydlela s nimi a neprovdala se. Měla pěkné 
zaměstnání – na různých fakultách dělala sekretářku.
Znala jsem její oba rodiče – zemřeli ve vysokém věku a Marta jim dosloužila. Pak už 
zůstala sama. Celá léta jsme se vzájemně navštěvovaly, i po odchodu rodičů. Trávila 
v mé rodině několikrát i Vánoce, aby nebyla sama.
Při našich vzájemných návštěvách jsme se spolu modlily a řešily různé problémy, 
během týdne jsme také spolu telefonovaly. Pán nám žehnal…

V poslední době byla od 18. 8. 2016 hospitalizována po mozkové mrtvici v pražské 
Vojenské nemocnici, pak byla jeden měsíc ve Chvalech, další měsíc v LDN – Chittu
ssiho a od listopadu 2016 v LDN v Roztokách u Prahy, kde 15. 5. 2017 zemřela. 
Minulý rok v prosinci se dožila 92 let! Čest její památce!

Vzpomínala Milada Pavlíčková / Štoková, rozená Špačková
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Sestra Marta Klemperová se narodila 
před vánoci 20. prosince roku 
1924 na Kladně, kde také strávila 
své dětství. S rodiči navštěvovala 
kladenský sbor a ráda vzpomínala na 
bratra kazatele Josefa Štiftra. 
V padesátých letech se s rodiči 
přestěhovala do Prahy, kde si posta
vili rodinný domek se zahradou, 
o kterou se Marta s láskou a péčí až 
do svých téměř 92 let pilně starala. 
Marta vystudovala obchodní školu, 

jezdila do Švédska, naučila se jazyk, a po celý svůj život udržovala kontakty se 
švédskými přáteli, které tam navázala. Zřejmě po únoru 1948 se musela vrátit zpět, 
pokud tu nechtěla zanechat rodiče samotné, jelikož neměla žádné sourozence.
Marta se o své rodiče pečlivě starala až do konce jejich životů. Později pravidelně 
navštěvovala jejich hrob U Matěje na Hanspaulce.
Marta byla velice pilná, aktivní, zajímala se o dění ve společnosti, kultuře, ráda 
cestovala, dokonce i ve vyšším věku jezdila s bývalými kolegyněmi z ČVUT Fakulty 
Elektrotechnické na různé zájezdy.
Marta byla věřící od svého útlého mládí, z kladenského sboru přešla s rodiči do CB 
v Praze. Svoji modlitbu před jídlem, když jsme byly spolu, začínala slovy: „Spasiteli 
náš“, to bylo pěkné.
Prožili jsme mnoho krásného, autovýlety, vernisáže, vzájemné návštěvy, slavnostní 
obědy na Hod Boží vánoční, velikonoční i novoroční obědy, oslavy našich narozenin, 
rodinná setkání… Vzpomínám na ni s láskou a bude mi chybět.

Ivanka Bauerová

Sestra Marta Klemperová 
v nemocnici s Miladou Pav
líčkovou
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█▐	Lepší, než jsme čekali
 Informace z výroční Konference sborů CB v Písku

Letošní písecká konference se dobře zapsala do dějin církve z několika důvodů. 
Byla to konference, která se konala v krásném prostředí obrovské multifunkční 
haly v píseckém Elimu. Tato basketbalová hala, která se každou neděli mění na 
bohoslužebný prostor, pojala velmi snadno dvě stovky delegátů, a ještě zbylo hodně 
místa kolem. Kromě této vzdušné a příjemné haly bylo dost prostoru i na rozhovory 
o přestávkách v celé řadě nejrůznějších sborových kluboven. Ne nadarmo se říkává, 
že přestávky na konferencích mají zvláštní důležitost nejen kvůli občerstvení, ale 
především pro možnost přátelských setkání a rozhovorů se vzácnými lidmi, které 
bychom jinak nepotkali. Dobrá atmosféra byla vytvářena obětavými spolupracovníky 
obou píseckých sborů CB, kteří svorně pečovali o delegáty a maximálně vycházeli 
vstříc v nejrůznějších organizačních a provozních potřebách. 
Každá konference má své radostné a povzbudivé části, ale také několik jednacích 
bodů, které jsou povinné, a je třeba jimi projít. Při každé konferenci se vyskytne 
nějaký kontroverzní bod, který na chvíli vytvoří mezi delegáty napětí a vzrušenou 
atmosféru, aby po chvíli opět došlo ke zklidnění a přešlo se k bodům jednání, které 
jsou povzbudivé. Letos jisté napětí vytvořily některé neuvážené konferenční návrhy. 
Jednalo se např. o návrh, který chtěl těsně před volbou Rady CB měnit pravidla pro 
kandidáty. Aniž byl tento návrh projednán a schválen, objevil se v kon ferenční 
brožuře kandidát, který daným kritériím nevyhovoval. Konference ro zum ně 
tento návrh odmítla, protože by mohl působit problémy v přijetí volby nové Rady. 
Dalším neuralgickým bodem je stále nevyřešené napětí mezi dosavadní Radou CB 
a Sdružením Chvaly ohledně pravomocí a záruk ve využití areálu Chvaly pro do stavbu 
a provoz dalších potřebných zařízení. Tak jako na loňské konferenci, i letos bylo 
vidět, že věc není ještě vyřešena po vztahové a právní stránce. Delegáti byli ujištěni, 
že se na kauze pracuje a že je naděje na přijatelné kompromisní řešení složitého 
problému. Některé konferenční návrhy se týkaly vylepšení nového Řádu CB, který 
byl ušit „horkou jehlou“ a který stále ještě vykazuje některé nedostatky. Řada návrhů 
k vylepšení Řádu byla celkem rychle přijata. 
Ke třem funkcionářům Rady CB zvoleným již na loňské konferenci, přibylo ještě 
zbývajících šest členů. Do Rady byl opět zvolen i náš kazatel Bronislav Matulík. 
Z devítičlenné Rady byli obměněni tři členové. Zcela novými členy Rady se stali 
kazatelé Roman Toušek z Havířova, Jaroslav Pokorný z Českého Těšína a z nekazatelů 
místopředseda staršovstva ze Vsetína – Jasenky Tomáš Hurta. 
Povzbudivé bylo, že delegáti hlasovali ukázněně a rozumně. Formální věci prošly 
velmi rychle a tam, kde šlo o přesné znění toho, co mělo být přijato, proběhla 
kratší diskuse a potom se přistoupilo k hlasování. Často bylo nutné počítat hlasy, 
protože některá rozhodování byla složitá a mezi delegáty byly různé pohledy. 
Ne všichni delegáti přijeli připraveni s hotovými stanovisky svých staršovstev. Zde 
musím pochválit naše staršovstvo, které vybavilo své delegáty rozborem všech 
konferenčních návrhů a doporučilo pro co a v jakém směru hlasovat.
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V některých částech jednání byla na konferenci pěkná a svobodná atmosféra, 
do které občas zaznělo i něco veselého. Dobrým rozhodnutím se ukázalo zaměřit 
sobotní jednání na ryze duchovní problematiku života a směřování CB. Toto jednání 
bylo otevřeno pro veřejnost, jako bývají bohoslužebná shromáždění. Připojila se 
k nám řada účastníků z píseckých sborů a z okolí. Začali jsme slavením sv. večeře 
Páně, které nás spojilo poutem jednoty v Kristu. Bylo krásné sledovat dlouhé řady 
přistupujících účastníků dopředu ke stolu Páně a přijímajících v pokoře a vděčnosti 
Kristovu oběť v podobě chleba a kalicha. Hlavními projednávanými tématy soboty 
byla modlitba, zpráva předsedy Rady zaměřená také na modlitbu a potom rozprava 
o životě církve a činnosti sborů. Součástí byla také panelová diskuse. V této příliš 
dlouhé diskusi se zdálo, že otázky na panelisty byly hodně těžké, a proto i odpovědi 
byly příliš dlouhé a méně konkrétní.
S velkou naléhavostí a jasností vyznělo kázání o duchovní obnově od píseckého 
kazatele Ondřeje Kymla ze sboru v Tyršově ulici a druhé biblické slovo kazatele 
Davida Nováka o Ježíšově velekněžské modlitbě za učedníky. Oba výklady se velmi 
dobře doplňovaly a ukazovaly hlubokou harmonii Písma. V sobotu večer nás mile 
překvapil dechový kvintet z Českých Budějovic, který pod vedením trumpetisty 
Jiřího Pelikána krásně doprovodil písně z kancionálu. Letošní konference patří 
minulosti, ale dojmy si delegáti nesou ve své mysli do svých domovů i sborů.

Pavel Černý

Konference CB 2017: chvály před večeří Páně
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Na letošní, moji první, konferenci jsem odjížděl se spoustou očekávání, ale i obav, 
jak bude jednání a doprovodný program probíhat. Měl jsem sice spoustu referencí 
od přátel, kteří již zkušenost s celocírkevní konferencí měli, ale každá konference je 
jiná a navíc není nad osobní zkušenost. S radostí musím říci, že se mnoho z mých 
očekávání v pozitivním smyslu naplnilo a naopak na mé obavy povětšinou nedošlo. 
Přestože jsem mnoho účastníků konference osobně neznal, cítil jsem přijetí a zájem 
projevený mnoha delegáty v osobních rozhovorech.
Mnohá jednání o konferenčních návrzích byla dlouhá a ne vždy zcela věcná, jak už 
to u demokratických platforem bývá. Přesto vnímám možnost zapojit se do diskuze 
a vyjádřit svůj souhlas nebo i nesouhlas za důležitou součást budování pocitu sou
náležitosti s naší církví a s jejím směřováním a doufám, že se nejedná pouze o pocit. 
Osobně mi nejvíce podnětů k zamyšlení dala první část zprávy předsedy Rady CB, 
bratra Daniele Fajfra, která pojednává o mladých lidech v Církvi bratrské. Otázka, 
jak zaujmout a koncipovat program pro mladé lidi v církvi, kteří mají tolik možností, 
jsou samostatní a mnohdy velmi vzdělaní, ve mně rezonuje. Sám za sebe vidím část 
odpovědi na tuto otázku v kvalitním biblickém vyučování a v myšlence, kterou bratr 
předseda vyřkl, že mladí lidé jsou přítomností, ne budoucností církve. Podle toho 
bychom se k nim jako církev a jednotlivé sbory měli stavět. Být jim oporou, vést je, 
ale dát jim také důvěru, kterou pro práci ve sboru potřebují. 
Na závěr bych uvedl ještě jeden návrh, který v souvislosti s mladými lidmi v církvi 
na konferenci zazněl a který mne zaujal. A to, že by na příští konferenci jeli jako 

Konference CB 2017: dechový kvintet z Českých Budějovic
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delegáti pouze samí mladí lidé. Nevím, jestli tento návrh byl myšlen vážně, nebo ne. 
Osobně si myslím, že asi spíš ne, ale bylo by jistě zajímavé a poučné sledovat, jak 
místo slovutných bratří diskutují o konferenčních návrzích mladí lidé, kteří mnoho 
věcí vidí z jiné perspektivy.

Adam Sedláček
•  •  •

Ve sboru Elim Písek, kde se konala letošní konference, jsem byl poprvé. To co mě 
okamžitě zaujalo po příjezdu, byla provázanost školy a sboru. Sborová budova byla 
postavena jako základní škola. Jsou zde klasické, moderně zařízené, školní učebny 
a veliká tělocvična. Zároveň ale vedle školních nástěnek jsou nástěnky Awany 
a vedle učeben i místnost pro besídku. V tělocvičně je výklenek, ve kterém se po 
otevření objeví kazatelna a nástroje hudební skupinky a z tělocvičny se tak rázem 
stane sborový sál, nebo jako v našem případě konferenční místnost.
Budova skutečně slouží současně jako škola i modlitebna zároveň. A přijde mi to 
jako úžasné propojení sborového života i misijní služby okolí. Vždyť kde děti stráví 
více času než ve škole? A takto se pro ně stane sborové prostředí samozřejmostí. 
Denně se setkávají s křesťany a přijít do shromáždění není o nic složitější než přijít 
do školy.
Můj druhý dojem z letošní konference je, že se, aspoň myslím, poprvé podařilo 
skutečně oddělit správní a duchovní část konference. Všechny praktické a „hla
sovací“ záležitosti se stihli už v pátek a v sobotu zůstal čas na duchovní program, 
zprávu předsedy rady a diskuzi na téma směřování církve. Sice je trochu náročné 
stihnout během jednoho dopoledne dvě různá kázání a ještě další dvě diskuze nad 
duchovními tématy, ale jistě je to lepší než rychlé dotazy k předsednické zprávě 
mezi hlasováním o návrhu a odchodem na oběd, jak se to stávalo na předchozích 
konferencích.

Ondřej Pavlíček
•  •  •

Cestování přináší člověku zajímavé poznatky a důležité pohledy. Třeba to, že se 
z cest těší domů na svou rodinu a svou postel. Ale i jiné, například lidé a budovy. 
Sbor CB Elim před pár lety vybudoval moderní budovu pro sborové účely. Nečekejte 
celý týden prázdný kostel. Ta budova žije každý den množstvím lidí. Hlavně dětmi. 
Celá budova je postavena jako školakostel. Fascinuje mě tato kombinace. Přímo 
geniální! Musím pochválit naše elimské sourozence. Nebáli se riskovat a vyšli na 
pole neorané. Zadlužili se a postavili dům, který dopoledne slouží škole, odpoled
ne a o víkendech sborovým potřebám. Centrem budovy je obrovská tělocvična, 
aula, modlitebna šikovně zařízená tak, aby splnila všechny své účely, a mají to 
vymyšleno – bravurně. Co by byla pěkná budova bez vřelých lidí? A lidé z Elimu 
tu jsou a byli úžasní. Světlý dům, zářící lidé, z každé místnosti číší život v podobě 
čerstvých nástěnek, obrázků a fotek. Jejich pohostinnost a laskavost, nadbytek 
všeho, několik hudebních těles při bohoslužbách, plány nové velkolepé přístavby, 
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to vše umocnilo dojmy, že tady to žije a vše ke slávě Ježíše Krista. Bohu díky i lidem, 
kteří jsou v Kristu stateční a nebojí se nevyšlapaných cest. Jsou pro mě inspirací.

Radislav Novotný
•  •  •

Mezi mé povinnosti jakožto celocírkevního pracovníka patří také účast na výročních 
konferencích. Nejsem řádně zvolenou delegátkou, proto nemám hlasovací právo, 
nemusím se úplně moc soustředit, o čem se aktuálně hlasuje, a můžu se dívat přece 
jen trošku s nadhledem. 
Konference v Písku byla dobře organizačně zvládnutá, bratři i sestry poměrně 
ukázněně dodržovali časy, předsednictvo Konference ji řídilo laskavě a přísně. 
Proto se diskuse většinou zbytečně neodchylovala od tématu a držela se v mezích. 
Je dobře, že přes různost názorů a mnohá nepochopení, se církev nakonec na všem 
domluvila a schválila, co bylo potřeba. Také delegáti zvolili novou Radu, já osobně 
jsem s volbou spokojená. Můj celkový dojem z Konference – byla náročná, únavná, 

Konference CB 2017: poděkování Danielu Fajfrovi, odstupujícímu předsedovi Rady CB
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█▐	Duch svatý byl dán
 Letnice v neděli 4. června 2017

Vánoce, Velikonoce a Letnice – tři svátky, každý je jiný a každý jinak ve sboru 
prožíváme. Na Vánoce se těšíme nejvíc, Velikonoce chápeme jako vrchol naší spásy, 
ale Letnice? Naštěstí na Letnice nejsou v našem státě svátky, nehrozí prodloužený 
víkend a tudíž ani exodus z Prahy, můžeme se tedy na ně nejen připravit, ale také je 
společně prožít. 
Letos dopoledne ve sboru i na stanicích budou slavnostní bohoslužby, protože 
Duch svatý nám byl skutečně dán! A odpoledne pak v Soukenické se budeme moci 
setkat s bratrem Petrem Jaškem, který nám ve svědectví potvrdí, že moc Ducha se 
projevuje i v naší slabosti těla.

Všichni jsou srdečně zváni! 
Bronislav Matulík

víc v klidu, než jsem čekala, bratři a sestry z obou píseckých sborů vytvořili výborné 
zázemí, písně při společné bohoslužbě doprovázely dechové nástroje, prostě 
spousta zážitků na krátký časový úsek. Tak zase za rok.

Jana Matulíková
•  •  •

Ubytování v hotelu Cadillac, to byl silný zážitek z Konference, nejen proto, že před 
ním stál skutečný Cadillac k pronajmutí. Trochu jsem se divil, kde vzal hotel čtyři 
hvězdičky. Uvnitř leskle barevný interiér, ve vestibulu Herlley Davidson a vše ve stylu 
Rock ‚and‘ Roll. Do toho tak hlasitá hudba Elvise Presleyho, Chucka Berryho a dalších 
rokenrolových králů, že bylo jen s obtížemi slyšet vlastního slova. Pokoj evidentně 
stylizovaný v duchu 50. let minulého století v Americe s rozvrzanou ko vovou postelí 
pro manžele, pouze fotografie Boba Marleyho byly trošku ana chronické. Zato větrák 
pod stropem byl dokonalý, chyběly jen mrtvé mouchy za oknem a na podlaze. Kolega 
kazatel vyděsil ženu esemeskou, že jsme skončili v hodinovém hotelu. Do pokojů 
nás uváděl opilý portýr, který projevoval neskrývané nadšení, že jsme evangelíci 
a ne katolíci, o čemž se ale neustále ujišťoval. 
Na baru nás obsluhovalo střízlivé děvče. Objednali jsme si s manželkou dvojku 
bílého Chardonnay a při placení se rozvinul zajímavý rozhovor o pokání a Boží 
milosti. Opilému portýrovi pořád nebylo jasné, že se do nebe nechodí pro dobré 
cho vání, když se člověk polepší, ale jen z čiré Boží milosti. „Přece není možné,“ říkal, 
„že se člověk jenom poká, Bůh mu odpustí a on si pak zase bude klidně dělat, co chce 
a chovat se jako hovado!“ Tak v tom jsem mu musel dát částečně zapravdu. Ujistil 
jsem ale portýra, že Pán Bůh vidí do srdce každého člověka lépe než my a že ho 
nikdo falešným pokáním neobelstí. Takže i taková byla Konference v Písku.

Bronislav Matulík
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Příběh humanitárního pracovníka 
PETRA JAŠKA 
ze súdánského vězení, 
který je svědectvím o Boží milosti, 
síle modlitby 
a o úspěšné intervenci české diplomacie.

Pražské ekumenické setkání vděčnosti

 Moc Ducha 
        v slabosti těla

4. června 2017  •  17.00 hodin
Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15

Připravuje Sbor Církve bratrské v Praze 1 ve spolupráci se Sborem Křesťanské společenství Praha

Pozvání přijali:

Petr Jašek,  křesťanský humanitární pracovník mezinárodní organizace Hlasu mučedníků

Daniel Fajfr,  předseda Ekumenické rady církví a Rady Církve bratrské

Daniel Kaleta,  kazatel Sboru Církve bratrské v Kladně

Hrát bude kapela Worship Vision

L E T N I C E   2 0 1 7
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█▐	Postní den a modlitební hodina
 V pondělí 5. června 2017 v 18.00 hodin modlitební setkání

Na začátku června budeme moci opět vypustit ze svého života to, čím jsme běžně 
živi, totiž chléb vezdejší, podstoupit mírné utrpení a nesnáze spojené s hladem, ale 
o to víc se radovat z toho, že pro Krista se opravdu lze vzdávat komfortu. A hlavně, 
půst jako cesta Kristovského sebeodříkání je darem nejen k modlitbám, ale také 
k pokání a tedy k obnově. Završme postní den společnými modlitbami v Soukenické, 
přijďme v hojném počtu. 

Bronislav Matulík

█▐	Noc kostelů
 V pátek 9. června 2017

Již tradičně patří v Čechách druhý pátek v červnu – letos 9. 6. – Noci kostelů. Devátý 
ročník nabízí ke zhlédnutí 1500 chrámů, kostelů a modliteben. Jenom v Praze a ve 
Středních Čechách je to přes 300 míst, kam mohou lidé zavítat. Loni přišlo na Noc 
kostelů kolem 130 000 lidí a vytvořili kolem 500 000 návštěv. Co lidé v kostelech 
uvidí? Koncerty, komentované prohlídky, workshopy, divadelní představení. Bude 
možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad. Někde si zkusí 
zahrát na varhany, rozhlédnout se z věže nebo podívat se do starobylé krypty. I letos 
se bude konat Pouť světla přes Karlův most. Svíci lze obdržet v kostele sv. Tomáše 
na Malé Straně a přenést ji do kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém 
náměstí. U Karlova mostu bude obrovský ponton „Zakotvený kostel František“. Budou 
zde probíhat rozhovory moderátora, svatovítského kanovníka Tomáše Rouleho se 
zajímavými hosty. Smysl Noci kostelů je oslovit a nabízet, bez vnucování, zkušenost 
života víry v církvi. Měla by vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. 
Letos bude program Noci kostelů v Soukenické vyplněn osvědčenými vstupy, které 
v minulých letech měly hojnou účast. Díky divadelnímu uskupení Bubec uvidíme 
ne/tradičního Pejska a kočičku v 17 hod. a od 20 hod. se těšíme na Večer chval 
a modliteb. Sborová budova bude otevřena již dříve. Po celou dobu bude ve velkém 
sále probíhat promítání ze života sboru a v malém sále budou vystaveny fotky. 
Zavírat budeme ve 22 hodin. Pokud máte chuť se zapojit a například vítat příchozí 
jako milí hostitelé, ozvěte se prosím. Moc děkuji!

Radislav Novotný

PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA.
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█▐	Slavnost v Neveklově
 Uvedení vikáře Tomáše Trávníčka 
 v neděli 11. června 2017 v 15.00 hodin

Srdečně zveme na uvedení vikáře Tomáše Tráv
níčka do vikariátu. Dosud náš milý bratr sloužil 
v Neveklově jako misijní pracovník, od nynějška 
jako vikář. 
Za účasti neveklovského pana starosty Ing. Jana 
Slabého a dalších pozvaných hostů bude Tomáš 
Trávníček uveden do vikariátu. Slib složí do 
rukou tajemníka Rady CB Petra Grulicha. Vše 
pro tká svými písničkami zpěvák a muzikant To
máš Najbrt.
Po slavnostní bohoslužbě jsme všichni srdečně zváni na zahradní raut, kde si 
můžeme povídat, být spolu a přát našemu bratrovi, aby jemu i jeho rodině Pán Bůh 
žehnal na cestě služby, kdy vstup do vikariátu je jedním z mezníků.

Bronislav Matulík
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█▐	Klub Samaří
 V dobročinné kavárně Cesta domů

V červnu nás čeká poslední setkání hned první den v měsíci, jako vždy ve čtvrtek 
od 18.30 hodin, bližší informace najdete na stránkách www.klubsamari.cz; vstupné 
dobrovolné.

www.klubsamari.cz

█▐	Sborová dovolená – přihlaste se!
 Rekreační středisko Kletečná od 29. 7. do 5. 8. 2017

Přihlaste se, co nejdřív a pozvěte své přátele! Vyberte si z těchto možností ubytování:
Prvním typem ubytování jsou pokoje v hlavní čtyřpatrové budově, které mají vlastní 
sociální zařízení. Pokoje jsou tří, čtyř a pětilůžkové (pětilůžkové jsou s jednou 
palan dou). 
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 
čtyři osoby na dvou palandách a druhý pro pět 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.
Zálohu je nutné zaplatit co nejdříve, doplatek do 30. června 2017. 
Pokud se přihlásíte, je nutné:
1. Odevzdat přihlášku Tomáši Němcovi, Radku 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 anebo na telefonu 603 579 273 (ne SMS!).

Radislav Novotný a Tomáš Němec

1. 6. Sebastian Trio 
Koncert klasické hudby interpretované ko 
morním souborem ve složení: Kateřina Jan
sová (flétna), Simona Hečová (violoncello) 
a Alice Voborská (klavír).

Další program Klubu Samaří se připravuje 
na začátek října.

Jan Voves
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█▐	Informace ze staršovstva
Připravované programy o manželství s psy cho logem J. Klimešem – přesunuty 
na podzim.

Svatba ve sboru – staršovstvo schválilo svatební bohoslužbu bratra Daniele 
Dolejšího se sestrou Agátou Faltovou. Uskuteční se v našem sboru v pátek 7. 7., pří
pravu povede a snou bence oddává kaz. Radislav Novotný.

Kralupy – v květnu přiletěl z USA misionář Jeff Griffith, bude sloužit v Kralupech 
i v Neveklově na školách, staršovstvo se s bratrem sejde k podepsání dohody 
o spolu práci v pondělí 5. 6. 2017.

NAROZENINY
Koudelová Renata 1. 6.
Skalický Jaroslav 2. 6.
Slugová Daniela 2. 6.
Gerhartová Věra 5. 6.
Svobodová Jana 7. 6.
Jindrová Tereza 8. 6.
Košík Petr 8. 6.
Doležalová Marie 9. 6.
Pavlíčková Anežka 12. 6.
Pospíchal Miroslav 12. 6.
Suška Daniel 14. 6.
Špaček Čestmír 16. 6.
Kalinová Marie 17. 6.
Petrová Ivanka 17. 6.
Kupilíková Petra 19. 6.
Pavlíčková Kateřina  19. 6.
Hlaváčková Lucie 20. 6.
Beran Bohuslav 22. 6.
Kloučková Jarmila 23. 6.
Šnobl Jan 25. 6.
Liguš David 26. 6.
Pavlíčková Eva 26. 6.
Vernerová Hana 26. 6.
Beranová Lydie 27. 6.

Neveklov – Uvedení Rady stanice proběhlo 
v neděli 14. 5. 2017. 
Bratr Tomáš Trávníček byl na jednání RCB 
9. 5. přijat jako vikář do vikariátu; slib vikáře –
provede člen Rady.
Br. Trávníček plánuje programy v synagoze ve 
spolupráci se školou a ekumenické slavnosti 
M. J. Husa. Rada stanice zvažuje také spolupráci 
s Royal Rangers nebo Skautem (YMCA) pro děti. 

Hospodářské úkoly sboru – správce sborových 
budov bratr Anatolij Nikiforov potvrdil záměr 
stěhování do Ruska. Staršovstvo nyní hledá 
nového správce.
V neděli 28. 5. po shromáždění se koná na všech 
místech sboru krátké členské shro máždění,  
je třeba získat nutný souhlas s věcným bře me
nem na našem pozemku v Neveklově ve pro
spěch ČEZ. Staršovstvo doporučuje.

Pronájem sborového domu – staršovstvo sou
hlasí dát k dispozici sborové prostory ke svatbě 
(16. 9.) sestře Alžbětě Grulichové a bratru Da
nielu Litvanovi. 

Návštěva – sbor opět navštíví Teen Challenge, 
doporučený termín je 12. 11. 2017.

Příští staršovstvo – v pondělí 5. 6. 2017, začne 
modlitebním setkáním se sborem v 18.00 hod., 
samotné jednání pak v 19.00 hod.

Staršovstvo
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Sborové listy — vydává Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15, ročník XXVII
redakce: Bronislav Matulík, Petra Veselá, Jan Němeček, Blahoslav Marek

tel.: 724 285 687, 222 312 534  ▪  e-mail: soukenicka@cb.cz  ▪  http://cb.cz/praha1

█▐	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 10.30 Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou
další informace: cb.cz/kralupy

█▐	Zveme
Letnice – v neděli 4. června 2017 bude dopoledne slavnostní bohoslužba, odpo
ledne se v našem sboru uskuteční celopražské shro máždění vděčnosti s názvem 
Moc Ducha v slabosti těla. Hosty budou bratr Petr Jašek, humanitární pracovník 
organizace Hlas mučedníků, Daniel Fajfr, předseda ERC a RCB a Daniel Kaleta, 
kazatel CB v Kladně, hrát bude kapela Worship Vision. 


