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█▐Vánoce jsou svátky dárků
Mudrci vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; 
padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené 
dary – zlato, kadidlo a myrhu (Mt 2,11)

Vánoce jsou svátky dárků. Sice se občas zvrhnou ve svátek 
reciprocity, kdy lidé místo aby radostně zvažovali, jak dár
kem projevit lásku, přemýšlejí, jak finančně nákladný dar 
zakoupit, aby vztah vzájemně obdarovaných byl vy rov
naný. To ale neřešme, zůstaňme pokojně u toho, že dárkem 
chceme udělat radost.  
A skutečně, do krásně zabalené krabičky opentlené ba rev
nou mašlí lze zabalit mnohem víc než jen to, co jsme vybrali 
v obchodě nebo umně vyrobili, totiž lásku. A láska byla 
a vždy bude tím nejúžasnějším darem, jaký si lze představit. 
Navíc je kouzelná, protože se vleze i do toho nejmenšího 
balíčku, a je jí vždycky dost. Stejně tak, jako se nemůže 
celá vejít ani i do největší krabice na světě, jakou kdy lidé 
vyrobili. Ale teď už ke konkrétním darům a dárkům.
Byl jednou jeden muž a ten se neuměl omlouvat. Sice tomu 
nerozumím, ale neuměl to. Přesto dokázal projevit touhu 
po nápravě poškozených vztahů – darem. Vyprávěl mi jeho 
přítel, že spolu mívali hodně konfliktů, když tu najednou 
za ním přišel se slovy: „Na, to je tvoje,“ a odešel. Vrazil mu 
do ruky nůž, který sám vykoval. Nikdy se už nedozvíme, 
proč nůž, ale dokážeme si představit, že do výhně, po 
které se pak rozžhavená čepel prudkým ochlazením kalila, 
vložil všechnu svou zlost i vinu zároveň. Však také v Bibli 
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čteme, že jednou všichni projdeme ohněm. Jeho přítel na tento způsob usmiřování 
přistoupil a akceptoval ho. 
Pravda, zdá se mi, že je škoda, když lidé nedokáží říct, odpusť. Vím, že mnozí i dnes 
na toto jediné slovíčko čekají, a strašně by se jim ulevilo, marně. Asi jen Pán Bůh 
dovede posoudit, jeli to pýchou, nebo nějakou zvláštní psychickou dispozicí či 
spíše indispozicí. Říkala mi jedna žena, že za celou dobu manželství za ní s tímto 
kouzelným slovem manžel ani jednou nepřišel. 
Asi v tom bude nějaká potíž, soudě také podle toho, že některé děti mají z různých 
příčin vnitřní problém přijímat lásku rodičů. Když jsou ale oslabené nemocí, 
horečkou a utrpením, jako by jejich tvrdá skořápka, pod níž jsou nesmírně křehké, 
povolila, a v tu dobu bolesti nasávají rodičovské milování plnými doušky. Anebo 
taky právě tehdy, když dostanou dárek. Prostřednictvím hmotné věci chápou, že je 
rodiče mají skutečně rádi. Také tomu sice moc nerozumím, ale vím, že je to tak. 
A když se vztah rodičů k dítěti nezvrhne v uplácení dary, je právě dárek výbornou 
příležitostí, jak se dostat pod povrch dítěte a něco krásného si s chlapečkem nebo 
děvčátkem sdělit.
Vánoce jsou svátky dárků, taková je naše křesťanská tradice. Především my jsme 
obdarováni Kristem, ale také Kristus byl obdarován – zlatem, kadidlem a myr hou. 
Proto se i my učíme obdarovávat druhé i Pána Boha! V jeho očích jsme totiž stále 
jako děti, které od něj dostanou peníze: „Tady máš a můžeš mně jít koupit dárek.“ 
Dítě má radost a nebeský rodič taky, protože nejde o nic jiného a menšího, než 
o pro jevenou lásku. 
Dodnes si vzpomínám, jakou radost měla moje maminka z maličké a docela laciné 
voňavky, kterou jsem jí z je jích peněz koupil. No a já jsem zase skákal nadšením 
z hokejové helmy, chráničů a hlavně angličáků. Pokud tedy dnes ještě víte, co to bylo. 
Tak moc mě a mého bratra rodiče měli rádi!

Bronislav Matulík

Děti  Sboru  Církve  bratrské  v  Praze 1  Vás  srdečně  zvou  na

V neděli 17. 12. 2017 v 10.00 hodin
v modlitebně Církve bratrské Soukenická 15, Praha 1

Dětskou vánoční slavnost
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  Neděle – 3. 12. 2017 
Ježíš se narodil… Aby způsobil rozruch A neklid
  (Mt 10,34–36;  Lk 2,34;  Lk 12,49–53) 

   Biblické studium – 5. 12. 2017 
  Ježíš se narodil… Aby nAplnil zákon
    (Mt 5,17) 

   Neděle – 10. 12. 2017 
Ježíš se narodil…  Aby sloužil A dAl svůj život 
   jAko výkupné zA mnohé 
   (Mt 20,28;  J 13,12–17)

    Biblické studium – 12. 12. 2017 
  Ježíš se narodil… Aby křtil duchem svAtým A ohněm 
    (Mt 3,11n;  J 1,26–34 a 3,5–8)

   Neděle – 17. 12. 2017
Ježíš se narodil…  Aby ho lidé přijAli 
   (Mt 1,20;  Mk 9,37;  J 1,11–13;  J 5,43)

   Dětská vánoční slavnost „Dárky“

    Biblické studium – 19. 12. 2017 
  Ježíš se narodil… Aby vydAl svědectví prAvdě 
    (J 18,37)

  Neděle – 24. 12. 2017
Ježíš se narodil… Aby vysvobodil lidi z hříchů 
  (Mt 1,21;  Lk 19,10;  Mt 9,13;  Mt 18,11) 

  Hod Boží vánoční – 25. 12. 2017
Ježíš se narodil… Aby byl světlem světA 
  (Lk 2,1–14;  J 1, 1–12;  J 9,39;  J 12,44–50)

Motto: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě (J 18,37)

proč se nArodil ježíš?
O smyslu Ježíšova příchodu podle jeho vlastních slov
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█▐	Proč se narodil Ježíš
 Advent a Vánoce podle Ježíšových výroků

Děti i dospělí znají příběhy o narození Pána Ježíše v Betlémě, jak ho Marie položila 
do jeslí a kterak mu mágové z Východu přinesli dary. Méně známé a v čase Adventu 
a Vánoc méně čtené jsou přímé citace samotného Ježíše, který se mnohokrát a v růz
ných souvislostech vyjádřil o tom, proč se narodil.  
Jedním z nich je: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal 
svědectví pravdě.“ (J 18,37) To řekl Ježíš Pilátovi před svou smrtí na kříži. A právě 
toto vyznání se stalo mottem letošního Adventu a Vánoc. Přemýšlejme proto znovu 
a nově o smyslu Ježíšova narození, proč přišel na svět, ale i o tom, proč my jsme se 
narodili a jaký smysl má náš život.
Zveme srdečně vás i vaše přátele prožít Advent a Vánoce spolu s Ježíšem.

Bronislav Matulík

█▐	SMArt Gospel 
 Benefiční koncert v Soukenické v sobotu 2. 12. 2017 v 18.00 hodin

SMArt Gospel koncerty se budou i letos konat tradičně vždy poslední sobotu před 
začátkem adventu v Praze, Plzni, Brně a Ostravě. Pražský koncert se koná již pošesté 
a tentokrát se můžete těšit na kapelu T’n’T, Let’s Go a jako host vystoupí s několika 
písničkami i paní Irena Budweiserová, která se roky věnuje právě interpretaci 
spirituálů a gospelu. Vstupné je dobrovolné. 

Alena Dobrovolná
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█▐	Marnatosnaha
 Adventní koncerty ve Vinařicích, v Kralupech a v Soukenické

▪ Koncert ve věznici Vinařice – 2. 12. v 14.00 hodin
▪ Koncert v Kralupech nad Vltavou v Hotelu SPORT, sál ZUŠ – 2. 12. v 18.00 hodin
▪ Nedělní bohoslužba v Soukenické – 3. 12. 2017 v 10.00 hodin
▪	Koncert v Soukenické – 3. 12. 2017 v 17.00 hodin

Kromě koncertu ve vězení Vás na všechny akce srdečně zveme a pozvěte i své 
přátele a známé.

Bronislav Matulík

█▐	Klub Samaří
 Stopařem na této zemi v kavárně Cesta domů 
 7. 12. 2017 v 18.30 hodin

█▐	Vánoční tvoření
 V sobotu 9. 12. v 14.30 hodin

Srdečně zveme velké i malé děti s rodiči na Vánoční tvoření. Můžete si vyrobit 
přáníčka, svíčky z včelího vosku, andílky nebo stromečky z korálků, „zasněžené“ 
skleničky na svíčky nebo srdíčko jako dárek. Můžete se také těšit na vánoční 
slovíčko pro děti. K občerstvení bude káva, čaj a cukroví. Tvoření se uskuteční ve 
Velkém klubu našeho sboru.

Monika Rechová

█▐	Dobročinný Jarmark 2017
 V neděli 3. 12. a 10. 12. 2017 od 11.30 hodin v Malém klubu

Rády bychom vás pozvaly na již tradiční předvánoční Dobročinný Jarmark. Výtěžek 
bude věnován na program „Andělský strom“ – dárky pro děti, které mají rodiče ve 
vězení (http://andelskystrom.cz/).
Zapojit se mohou všichni – poskytnutím drobností do prodeje (další informace 
najdete na pozvánce), ale zejména nákupem dárků a dárečků na tomto Jarmarku.

Hostem dobročinné kavárny bude Ladislav Heryán, 
salesiánský kněz, biblista a pe dagog, představí svoji 
novou knihu. Bližší informace: www.klubsamari.cz; 
vstupné dobrovolné.

Jan Voves
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█▐	Generálka na Dětskou vánoční slavnost
 V sobotu 16. 12. v 9.30 hodin

Generálka na vánoční slavnost se koná v sobotu 16. 12. od 9.30 hod. Předpokládaný 
konec je kolem 12.30 hod.
Pro děti bude připravena svačina (slaná i sladká) a bude pro ně zajištěno i pití. 
Vzhledem k tomu, že je to naše jediná zkouška přímo na stupínku, tak je potřeba, 
aby se všechny účinkující děti generálky zúčastnily, a to i v případě, že nemají žádný 
text nebo jen krátký text. 

Prosíme Vás také o to, aby děti přišly včas.
Marta Skalická a Petra Veselá

█▐	Symbolická Dvanáctka
 Silvestrovský program v neděli 31. 12. v 17.00 hodin

Dvanáctka je vedle sedmičky a desítky nejdůležitější číslo naší kulturní tradice. 
Je možno ji rozložit matematicky na 3 × 4 nebo na 7 + 5. Především je odpozorována 
z pohybu nebeských těles. Za jeden rok vymění měsíc dvanáctkrát své čtyři fáze. 
Dvanáct bylo patriarchů i apoštolů a nám všem nyní uplynulo dvanáct měsíců 
kalendářního roku. 
Dvanáctka se tedy stane symbolem našeho silvestrovského večera plného písní, 
modliteb, vděčnosti, svědectví a taky zábavy. Můžete se těšit na sborovou hitparádu, 
kvíz a inspirativní fotografie. Určitě přijďte, kromě jiného si samozřejmě budete 
moci s sebou odnést Boží slovo na rok 2018.

Bronislav Matulík

Výrobky, které přijímáme do prodeje:
– vánoční a dekorační předměty (květináče, keramika, svícínky…),
– ručně vyrobené šperky a bižuterii,
– textilní doplňky či výrobky (ubrusy, trička, ponožky, polštářky, šály…),
– obrazy, knihy, hračky…,
– marmelády, džemy, bylinné čaje, drobné pečivo…,
– drobné dárky, které udělají radost.

Příjem výrobků bude probíhat v  neděli 3. 12. a 10. 12. od 9.00 do 9.45 hodin v Ma
lém klubu. Výrobky označte cenou, za kterou prodáváte. Po konzultaci můžeme 
cenu upravit dle aktuální nabídky a poptávky. Výrobky, které se neprodají, budou 
vráceny dárci, případně po domluvě uchovány pro další dobročinnou akci.
V případě dotazů se, prosím, obracejte na Naďu Štěpánovou nebo Marii Wagnerovou.
Těšíme se, že společně podpoříme dobrou věc.

Naďa Štěpánová a Marie Wagnerová
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█▐	Od Kyrie přes Gloria k Agnus Dei
 Novoroční shromáždění v pondělí 1. 1. 2018 v 10.00 hodin

Jak na Nový rok, tak po celý rok, říkává lidové přísloví. Vím, že tomu tak není, že kdo 
na Nový rok vyspává Silvestra, pláče anebo se raduje, nemusí spát, plakat ani se 
smát po celý zbytek roku.  
Přesto však je začátek roku jakýsi symbol a dobrá tradice – začít spolu a začít dobře. 
Budeme tedy číst evangelium a ukážeme si skrze příběh o uzdravení deseti malo
mocných, jak by mohla růst naše víra, abychom nezůstávali jen u „Pane smiluj se!“, 
ale dostali se k oslavě Boha a dokonce až k sebeobětování. 

Bronislav Matulík

█▐	Bůh dělá zázraky
 Svědectví bývalého narkomana z centra Teen Challenge

Vyrůstal jsem v normální rodině, ale už od malička jsem moc neposlouchal. Na konci 
osmé třídy jsem se hlásil na Stavební učiliště na obor podlahář. Studium jsem ale 
nedokončil a od té doby jsem dělal, co chtěl. Rodičům jsem řekl, že až mi bude 
osmnáct, začnu pracovat. Našel jsem si tedy práci jako dělník ve vozovně na Žižkově. 
Tam jsem začal vydělávat peníze a pak chodit na žižkovské diskotéky, kde jsem 
se poprvé setkal s pervitinem. Nejdříve jsem ho jen šňupal. Brzo jsem ale skončil 
v práci, měl jsem mnoho absencí. Ve dvaceti jedna letech mně pak bývalý kamarád 
(dnes už po smrti) poprvé píchnul pervitin do žíly. V tu chvíli jsem si řekl, to je ono, 
to je to, co potřebuju. Následně jsem začal krást po krámech i doma v rodině, jen 
abych měl na drogu. 
V roce 2001 mě poprvé zavřeli do vězení v Drahonicích za krádeže v obchodním 
domě Tesco na Národní třídě. Rodiče se na mě moc zlobili, ale já jsem jim nasliboval, 
že až mě pustí, začnu pracovat. Máma s velkou láskou posílala do vězení drahé balíky, 
byla přesvědčená, že jsem se napravil. Když mě ale po roce pustili, přijel jsem domů 
za rodiči. Naše shledání bylo šťastné, máma mi dala peníze a já jsem řekl, že se půjdu 
projít. Šel jsem si koupit drogy a opakovalo se to samé jako před prvním uvězněním. 
Jednou se stalo, že jsem chtěl okrást narkomana na Albertově. On byl ale rychlejší 
a bodnul mě do zad. Díky Bohu, že šli kolem studenti, kteří mi zavolali záchranku. 
Odvezli mě do nemocnice. Po operaci jsem volal mámě, že jsem pobodaný v ne
moc nici. Zhroucená za mnou běžela do nemocnice. Lhal jsem jí o tom, co se přesně 
stalo. Jindy jsem byl s narkomanem na Nuselských hradbách, chtěl jsem ho okrást 
o telefon. Vzal jsem mu ho a sedl si na hradby. On mě ale ve vzteku strčil a já spadl po 
zádech ze šestnáctimetrové hradby. Dole jsem volal o pomoc, ale narkoman, který 
mě shodil, přiběhl pro mobilní telefon, ve vzteku vzal veliký kámen a hodil mi ho na 
hlavu. Kolemjdoucí paní mi naštěstí zavolala záchranku. 
Od prvního uvěznění jsem vydržel na svobodě dva a půl roku a opět jsem skončil 
ve vězení v Oráčově na šest měsíců znovu za krádeže. Z vězení jsem znovu rodičům 
psal, že se vše změní a já budu pracovat a chovat se slušně. Po mém propuštění 
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jsem šel za kurátorem, ten mi dal tisíc korun a já hned běžel za dealerem na Hlavní 
nádraží koupit drogy. Opět jsem skončil v parku na Karlově náměstí, kde se scházeli 
narkomani. Kradli jsme, smilnili a brali pervitin. Toto mě hrozně naplňovalo. 
Vždycky, když mi došly peníze a nevěděl, co mám ukrást, zašel jsem na Žižkov 
k rodičům, počkal na mámu, prosil ji o peníze, o vyprání věcí a jídlo. Potom jsem šel 
opět fetovat. Hodně jsem jí tím ubližoval a trápil ji. 
V roce 2005 jsem seděl na Karlově náměstí. Přišel za mnou známý narkoman, jestli 
nemám hlad. Řekl mi, že ví, kde jsou hodní lidé, kteří nám dají najíst. Odjeli jsme 
do Vršovic a zamířili do kavárny Teen Challenge v Kodaňské ulici. V kavárně se 
na nás všichni usmívali, byli milí a cítil jsem z nich lásku, ještě jsem ale nevěděl, 
že je to Boží láska. Dali nám najíst a začali hrát na kytaru písně o Bohu. Absolutně 
jsem nechápal, co se děje. Po nějaké době mi nabídli, že mě odvezou do střediska 
Teen Challenge v Poštovicích, kde je křesťanská komunita. Jelikož jsem byl hrozně 
unavený a nevyspalý, souhlasil jsem a jel s nimi. Tam jsem vydržel tři měsíce, než 
jsem se dal do kupy. O Bohu jsem tam nic nechápal. Byl jsem přesvědčen, že už jsem 
zdravotně v pořádku a odešel opět na ulice fetovat. 
Následovalo období, kdy jsem žil střídavě v Teen Challenge a na ulici, období, kdy ke 
mně sice mluvil Bůh, ale já dál bral drogy…
Po dalších dvou letech mne chytla policie a byl jsem opět zavřený, tentokrát 
v Příbrami na čtrnáct měsíců. V den mého zatčení jsem věděl, že nejsem sám, 
cítil jsem, že je se mnou Bůh. Ve vězení jsem potkal člověka, kterému jsem ublížil 
(okradl jsem ho i s jeho přítelkyní). Ten mě chtěl nechat zbít. Hrozně jsem se bál. Šel 
jsem do koupelny, padl na kolena a volal k Bohu, aby mne zachránil. Tenkrát jsem 
odevzdal Bohu noční život i drogy se vším okolo. Bůh udělal zázrak. Ten člověk mě 
neublížil. Nikdo si na mne nic nedovolil. Zároveň se mne ujala evangelická kaplanka 
Vendula Kalusová. Po obrácení jsem seděl ještě třináct měsíců. Svědčil jsem o Bohu 
spoluvězňům, říkal o Boží moci a lidech z Teen Challenge. Většina lidí mi nadávala, 
ale nikdo mi neublížil, byl jsem pod Boží ochranou.
Když se blížil konec výkonu trestu, měl jsem velké obavy, že si venku opět píchnu 
drogu. Vyzvedl mne můj bratr Martin a já s ním jel do Prahy. V autě jsem se modlil 
a vůbec netušil, jak moc veliký zázrak Bůh udělal. Přijel jsem do Prahy na Žižkov, 
šel k rodičům domů. Bylo to šťastné shledání. Druhý den jsem navštívil kurátora 
kvůli penězům. Šel jsem zpět pěšky k rodičům, v polovině cesty jsem se zastavil. 
Věděl jsem, že se něco stalo. Bůh vzal ode mě chutě na drogy. Najednou jsem se cítil 
svobodně. Věděl jsem, že už drogy nepotřebuji, byl jsem vysvobozen. 
Takto jsem žil svobodný od drog asi rok. Stále se mi zdálo, že Bůh mě volá do Teen 
Challenge. Chodil jsem na bohoslužby a na kavárnu Teen Challenge. Lidé viděli, že jsem  
čistý a úplně jiný člověk. Když jsem jim řekl o Božím volání, vzali mne pošesté do 
Teen Challenge. Program byl pro mne tentokrát snadnější, protože jsem byl cele 
odevzdaný Bohu. Po sedmi měsících v roce 2012 jsem úspěšně dokončil program. 
Začal jsem chodit do církve KS Palmovka a poctivě pracovat. Bůh mi dal milost, 
že mohu být nyní v insolvenci a mohu splácet dluhy, které jsem napáchal. Nyní 
pracuju již čtyři roky. Mohl jsem absolvovat biblickou školu v KS Praha. V prosinci 
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2016 má babička v devadesáti jedna letech přijala do svého srdce Pána Ježíše. 
Má máma v lednu 2017. Jsem za to Bohu opravdu vděčný, jsem nejšťastnější muž 
pod sluncem. Nyní sloužím v dětském centru Teen Challenge.

Michal Najman (redakčně kráceno)

█▐	AWANA
 Veselá škola v Soukenické

Když jsme v Awaně letos na jaře přemýšleli, jak bychom mohli oslovit děti v okolí 
našeho sboru, rozhodli jsme se zkusit pozvat k nám děti z Veselé školy v protějším 
domě v Soukenické ulici a uspořádat pro ně Awana hry.
Na začátku června jsem proto navštívil zástupkyni ředitelky Veselé školy a nabídnul 
jsem jí, že na konci června, kdy se děti již neučí a učitelé pro ně hledají nějaký 
smysluplný program, můžeme pro děti prvního stupně u nás ve sboru uspořádat 
tzv. Awana hry. To jsou ty hry, které vždycky hrajeme na začátku každé schůzky 
Awany a které znáte např. ze sborové dovolené, kde je také vždy hrajeme.
Přes svého bývalého kolegu učitele Mar
tina Jeřábka jsme postupně v posled ním 
týdnu v červnu pozvali čtyři třídy prvního 
stupně a čtyři dopoledne jsme s nimi hráli 
Awana hry. Také se nám podařilo ještě na 
začátku září pozvat nové prvňáčky, takže 
nakonec náš sbor navštívilo celkem sto 
žáků. Bylo to samozřejmě dost časově 
náročné pro naše vedoucí, kteří museli 
obětovat hodně ze svého volného nebo 
školního času, ale všem dětem se naše 
Awana hry moc líbily. Děti mnohokrát 
během her mohutně povzbuzovaly tak, 
že se Soukenickou nesl jejich hlasitý řev. 
Součástí každé schůzky byla i prohlídka 
velkého sálu s vyprávěním o našem 
sboru. Na konci jsme vždy dětem rozdali 
pozvánky do naší Awany. 
Od října k nám pravidelně chodí dvě děti 
z Veselé školy a máme naději, že se nám 
v budoucnu podaří oslovit i některé další. 
Prosíme, modlete se za naši službu těmto 
dětem, mysleme i na to, jak bychom mohli 
děti z Veselé školy nově oslovit a pozvat 
ke sdílení evangelia. 

Jindra Koudela
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█▐	Z hospodářské oblasti života sboru
Od července sbor funguje bez správce sborových budov. Činnosti z jeho pracovní 
náplně, které jsou nezbytné pro chod sboru, byly rozděleny mezi okruh 
spolupracovníků. Povinnosti spojené s otvíráním a zavíráním řeší uklízečka, admi
nistrativní pracovnice a kazatelská rodina. Komunikaci s firmami zajišťuje hospodář 
spolu s hospodářskou radou. Běžná údržba a drobné opravy jsou zatím zajišťovány 
brigádnicky, rozsáhlejší práce tohoto druhu budou placené a budou na ně uzavírány 
odpovídající smlouvy.
Nového správce intenzivně hledáme formou inzerátů v časopisech Brána a Život víry, 
skrze oznámení ve všech sborech CB a osobní kontakty. Přihlášky zájemců posuzovala 
hospodářská rada a staršovstvo, jedna z nich byla vyhodnocena jako vyhovující 
a daného bratra jsme pozvali k rozhovoru. Hovořili jsme o náplni práce, prošli jsme 
společně budovu, probrali jsme i otázky spojené s bydlením a se mzdou. Bratr projevil 
ochotu ujmout se úkolu správce sborových budov, ale později nás informoval, že z ro
din ných důvodů nemůže nastoupit. V současné době probíhá druhé kolo hledání. 
Opět byly vytištěny inzeráty v časopisech, znovu jsme požádali sbory, aby oznámily, 
že hledáme správce našich budov. Modlete se, prosím, za tuto situaci, a pokud máte 
nějaký nápad, koho oslovit, dejte vědět kazateli nebo hospodáři sboru.
Po odchodu správce sborových budov byly provedeny úpravy ve správcovském bytě 
tak, aby byl připraven pro nového uživatele. Byla odvezena většina nábytku, který 
v bytě zůstal, byla provedena oprava části elektroinstalace a nově řešena teplá voda 
v bytě. Nakonec byl celý byt vymalován.
Před zahájením topné sezóny odborná firma zkontrolovala kotle v kotelně, a když 
se ochladilo, bylo zatopeno. V současné době probíhá řada stavebních akcí, s je
jichž přípravou byl sbor sezná men na výročním členském shromáždění a které 
byly popsány ve zprávě hospodáře sboru. V průjezdu byla vyměněna dlažba za 
protiskluzovou, je řešeno lepší osvětlení a v řešení jsou i nástěnky a informace 
na stěnách průjezdu. Probíhá i úprava stěn u vnitřního schodiště do modlitebny, 
vrcholí přípravy na rekonstrukci invalidního WC v suterénu. Připravujeme i výměnu 
nevyčistitelného koberce ve spolku/mládežovně za lino. 
Došlo k další poruše na mechanizmu otevírání vrat do průjezdu. Problémy obdob
ného druhu se opakují. Proto bylo rozhodnuto pohon vrat vyměnit za nový. 
Hledáme dočasnou náhradu za uklízečku na období cca únor až srpen 2018 
(mateřská dovolená). Připravujeme přechod vedení sborového účetnictví do 
nového účetního SW od 1. 1. 2018.
I přes ztíženou situaci probíhá v hospodářské oblasti života sboru mnoho akcí. 
Hledáme správce budov a dočasnou náhradu za uklízečku. Přemýšlíme o systému 
parkování ve dvoře, promýšlíme pracovní náplň správce a její časové rozvržení. 
Modlete se, prosím, i za tuto oblast života sboru i za všechny ty, kteří se na ní podílejí. 
Budeme vděčni i za vaše postřehy, nápady a připomínky.

Jan Němeček, hospodář sboru
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NAROZENINY
Matějovský Lukáš 1. 12.

Tauerová Blanka 2. 12.

Šímová Jana 4. 12.

Němečková Anna 6. 12.

Váňa Zdeněk 7. 12.

Žežulová Hana 8. 12.

Beran Šimon 9. 12.

Švrčková Marcela  9. 12.

Matulík Bronislav 12. 12.

Sluga Jaroslav  13. 12.

Hrnko Milan 17. 12.

Pavlíková Alena 17. 12.

Bartošová Eva 18. 12.

Borovičková Daniela 20. 12.

Černá Hana 26. 12.

Baron Milan 29. 12.

█▐	Informace ze staršovstva
Setkávání neslyšících – staršovstvo schválilo, že se naši bratři a sestry neslyšící 
budou moci scházet v neděli od 14.00 hodin v Přístavku.

Sborový den – staršovstvo hodnotilo sborový den jako velmi dobrý a inspirativní. 
Diskusní formát se osvědčil, příště chceme diskusím věnovat ještě trochu více času. 
Všem podnětům staršovstvo věnovalo pozornost a bude je ještě zpracovávat.

Dětská vánoční slavnost – staršovstvo prodiskutovalo a schválilo termín Dětské 
vánoční slavnosti. Uskuteční se v neděli 17. 12. dopoledne a generálka bude o den 
dřív v sobotu 16. 12. od 9.00 hodin. 

Hod Boží vánoční a Nový rok – při obou 
shromážděních bude také vysluhována 
Večeře Páně.

Kralupy – v neděli 10. 12. bude v Kra lu
pech ustavena Rada stanice, jejímiž členy 
budou kazatel Radislav Novotný, Jeff 
Griffith a Zdeněk Váňa. 

Neveklov – bratr Tomáš Trávníček připra
vuje pro děti ve městě skupinu Royal 
Rangers, dále výstavu betlémů ve dnech 
11. až 15. 12. a 24. 12. po vánoční dopolední 
bohoslužbě ještě půlnoční bohoslužbu 
ve spolupráci se školou. Připravuje také 
vánoční program v LDN Benešov s hudeb
ním doprovodem M. Kozákové.

Pozvání k modlitbám – Sbor CB v Brně 
Betanie zve k modlitbám celou církev. 
Na odkaze: http://modlitebni.cloud/ se 
lze připojit. Heslo je cbmodlitby. Chceme 
vás povzbudit k tomu, abyste se připojili 
k prosincovému modlitebnímu řetězci naší 
církve. Více informací na nástěnce sboru. 

Příští staršovstvo – schůzka staršovstva 
proběhne v pondělí 11. 12. 201. 

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
Adventní koncerty – v sobotu 2. 12. v 18,00 hodin v Kralupech a v neděli 3. 12. 
v 17.00 hodin v Soukenické bude hrát a zpívat zlínská kapela Marnatosnaha. 

Dětská vánoční slavnost v Soukenické – v neděli 17. 12. v 10.00 hodin všechny 
zveme v rámci dopolední bohoslužby na Dětskou vánoční slavnost s názvem Dárky. 


