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█▐Jesus Died Accept It
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také 
víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede 
spolu s ním k životu. (1Ts 4,14)

Starý potetovaný rocker s prošedivělými vlasy hluboko 
pod ramena na dálničním odpočívadle zaujal pozornost 
každého. Jeho image byla navíc zdůrazněna nápisem na 
zádech jeho trička: Jesus Died Accept It. Pentagram, obrá
cený kříž, typický styl kaligrafie i kresby Ježíšovy tváře 
s vyraženýma očima, z nichž vytékala krev, potvrzovaly sata
nistickou kulturu i filozofii muže, který se brzy ráno vracel 
z metalového koncertu. On, já i moje manželka jsme vypili 
kafe u McDonalds‘ a vydali se každý svou cestou s různým 
pochopením Ježíšovy smrti, kterou je třeba akceptovat 
a o níž nikdo z nás nepochybuje. 
Ježíš umřel, přijmi to. Jasná výzva evangelia, pohoršení, 
bláznovství a paradox kříže. Tak to je, kážeme Krista ukři
žo vaného a odmítnutého nejen satanisty. Všichni se na tom 
shodujeme, my i dav lačnící vidět popravu, teologické 
špičky, náboženský i světský soud, Židé i pohané, všichni 
dospěli ke stejnému závěru, dokonce i Pán Bůh, Ježíš a smrt 
patří k sobě.
Ježíš umřel, přijmi to. Narodil se jako všichni lidé, přišel na 
svět skrze ženu. Nečekal ho proto jiný úděl, než každého 
člověka. Narození je vždy předzvěstí smrti, je to zákonitost, 
přirozenost a řád našeho světa, ve kterém žijeme. Nemá 
cenu spekulovat o tom, že by Ježíš snad nemusel umírat. 
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Naopak skutečnost, že prošel buněčným dělením a adolescentním vývojem potvr
zuje nutnost jeho smrti, k níž směřuje každý živý tvor na zemi. Nestal se člo vě
kem jen jako, nežil na zemi jen v převlečení za člověka, narodil se smrtelný, musel 
skutečně umřít. 
Ježíš umřel, přijmi to. Všichni to potvrdili, očitých svědků bylo dost. Vojáci, kteří ho 
přibili na kříž, jejich velitel, prokurátor Pilát, který si dal úředně ověřit jeho skon 
a samozřejmě nespočet diváků fascinovaných pohledem na krev, utrpení a smrt. 
Posledními a nezpochybnitelnými svědky byli nakonec „funebráci“, kteří sundávali 
Ježíšovo tělo z kříže a uložili ho do skalního hrobu. Zavalený kámen byl tečkou za 
jeho pozemskou existencí. Není proto nic snadnějšího, než přijmout fakt Ježíšovy 
smrti, která nebyla zdánlivá, ale skutečná. 
Ježíš umřel, přijmi to. Což paradoxně potvrdili i lživí svědkové, kteří roznesli zprávu 
o tom, že Ježíšovi učedníci ukradli jeho tělo, aby mohli šířit falešnou zvěst o zmrt
výchvstání. Že tedy Ježíš umřel, věděli skutečně všichni a přijmout tuto sku tečnost 
bylo to nejjednodušší, co mohli udělat. Konečně i Ježíšovi učedníci ji potvrdili svým 
zklamáním, deziluzí, zoufalstvím a strachem. Někteří proto raději utekli z Jeruzalém 
frustrovaní, že Ježíše, kterého považovali za proroka a mesiáše od Boha, Židé ukři
žovali a zabili, konec. 
Ježíš umřel, přijmi to. Tak učí církev už dva tisíce let. Umřel skutečnou smrtí, ale ne 
proto, že by se mu jeho mise nepodařila, ale za tvoje hříchy, člověče. A kdyby jen za 
tvoje, za hřích celého světa! Jako obětovaný beránek. Přijmi Ježíšovu smrt, která 
byla zástupná a znamenala soud nad hříšníkem všech hříšníků, neboť spravedlivého 
Ježíše Bůh učinil hříchem. Přijmi Ježíšovu smrt na kříži, kde Bůh usmířil svět se 
sebou včetně tebe. 
Potetovaný metalista ovšem deklaroval něco jiného. Ježíš umřel, přijmi to a tečka. 
Taky na jeho tričku za anglickou větou tečka byla: Jesus Died Accept It. Nic dalšího 
od Ježíše nečekej, jeho smrt je potvrzením konečnosti příběhu muže z Nazaretu, 
žádné vzkříšení neexistuje, křesťanství je bezcenné a bezmocné. Jenomže toto 
jediné z výzvy na jeho tričku přijmout nemůžeme. Protože pokud by Ježíš nebyl 
vzkříšen, jsme skutečně nejubožejšími lidmi na světě a věříme ve lživé evangelium. 
Pokud by tomu tak bylo, nápis na rockerově tričku by měl pravdu a bylo by proto 
lepší uchýlit se k hédonismu, užít slastí, dokud to jde, vytlouct z pomíjivého života 
maximum, protože dříve nebo později zemřeme a tečka. Jenomže z nějakého důvodu 
se s ostatními křesťany už dva tisíce let nechceme vzdát naděje, která vychází 
z prázdného hrobu. 
A tak jsme s manželkou na zastávce mezi Prahou a Libercem dopili stejné kafe jako 
metalový kytarista, nasedli do aut a vydali se každý svou cestu hlásat Ježíše, který 
zemřel. Až na to, že naše výzva přijmout Ježíšovu smrt nekončí tečkou, třebaže 
to odporuje lidské přirozenosti a dokonce i gramatice: Jesus Died Accept It, neboť 
věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve 
víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

Bronislav Matulík
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█▐	Tlumočnice, s kytarou, Biblí a s láskou k lidem
 Vzpomínka na sestru Rut Šimánkovou

Narodila se 23. listopadu 1931 v Praze jako jediné dítě svých rodičů Anny a Františka 
Hermonových. Anna Hermonová přišla do Prahy z Vídně, František z Vysočiny 
z malé vesnice Křižánky. Seznámili se v žižkovském sboru. Křižánky měla celý život 
ráda a trávila zde každé léto.
Rut studovala na anglickém gymnáziu, na kterém maturovala v roce 1950, těsně před 
uzavřením školy komunistickým režimem. Již v mládí měla velkou zálibu ve studiu 
cizích jazyků. Učila se švédštinu, turečtinu, srbochorvatštinu. Tímto obdarováním 
pak celý život sloužila v církvi. Jazyky byly jejím opravdovým koníčkem, jejich 
znalosti využívala nejen v průvodcovské činnosti v Praze, kterou milovala, ale také 
i v zahraničí.
Po maturitě začala studovat elektrotechniku na ČVUT. Zvala své spolužáky do shro
máždění. Seznámila se zde i se svým budoucím manželem Evženem. V roce 1956 
měli ve sboru v Soukenické svatbu a v roce 1964 se jim narodila dcera Rut. 
Sbor v Soukenické byl součástí jejího života. Velmi ráda zpívala v pěveckém sboru. 
Několik let také vedla hudební skupinu mládeže Šimband. Po roce 1989 sloužila 
v obnovené Armádě spásy nejen jako tlumočnice, ale věnovala se i lidem na okraji 
společnosti. Překládala z angličtiny a němčiny materiály pro Dětskou misii. Celý 
život obětavě navštěvovala potřebné. Na návštěvy brala kytaru a Bibli.
V roce 1988 se narodila její první vnučka Kristýnka, která potřebovala hodně 
lásky a péče. Byla jí skvělou babičkou. Rády spolu zpívaly, plavaly, cestovaly. Další 
vnoučata Daniel a Ester jí byla oporou v posledních letech života.
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Měla velmi ráda Advent a Vánoce. Sbírala vánoční povídky z celého světa, které 
přeložila a připravila v písemné podobě. Tyto povídky také nahrála na kazetu s vá
noč ními písněmi pod názvem: Čtení pod stromeček.
Zemřela v sobotu 3. února 2018 v osmdesáti šesti letech ve víře a naději, která došla 
naplnění.

Kým pro mne byla sestra Šimánková?

Vím, že v Církvi bratrské je zvykem, že věkem mladší věřící ty věkem starší oslovují 
tetičko, strýčku. A v roce 1983 mezi 21. květnem a asi polovinou prosince toho 
roku, kdy jsem naposledy byl ve sboru CB v Soukenické spolu se svou spolužačkou 
Julii Janickou před svým návratem natrvalo domů, jsem tato oslovení používal jako 
ostatní. Ale později jsem ji v dopisech oslovoval sestro Šimánková.
Pán Ježíš Kristus mi dal milost, že jsem se při svém učení v učebním oboru v Jedlič
kově ústavu pro tělesně postižené mohl setkat s křesťany ze sboru CB v Soukenické, 
a tam na svém prvním setkání mládeže jsem mohl uvěřit a ukončit svůj duchovní 
porod trvající několik málo měsíců. Domů na Karvinsko jsem se mohl vrátit 
vybaven Biblí a několika knihami, které mi byly sborem darovány. Spolu s Biblí  
byly mou duchovní potravou v prvních letech mého křesťanského života, kdy se 
o mne Pán dál staral skrze občasné návštěvy křesťanů z různých církví, společné 
sdílení, modlitby a skrze dopisy, které jsme si psali. Během těch mnoha let z toho 
dopisování, mi jako jedno z mála zůstalo to se sestrou Šimánkovou.

Po celá léta pro mne byla vzorem, poznal 
jsem ji jako věrnou křesťanku s velkým 
srdcem otevřeným pro mnoho lidí, 
kterým se věnovala, jak nejvíce mohla. 
Napří klad nikdy mi nezapomněla poslat 
k vánocům nějaký malý dárek. A vím, 
že jsem nebyl sám, pro koho to dělala. 
Věnovala se mnoha lidem a v každé 
těžkosti se opírala o Pána. Byla dobrým 
svědectvím i pro mou rodinu. Bude 
chybět nejen mně, mým rodičům, ale 
hlavně její rodině a mnoha lidem, kte
rým se věnovala, za které se modlila 
a kterým psala. Děkuji Bohu, že jsme ji 
mohli poznat. Útěchou nejen pro mne 
v této ztrátě je vědomí, že odešla ke 
svému milovanému Pánu Ježíši Kristu.

Jan Řežábek ml. s rodinou
(AC Karviná)
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█▐	Milovník historie
 Vzpomínka na bratra Jana Štěpána

Již rok uplyne 15. března od chvíle, kdy byl do nebeského domova odvolán bratr 
Jan Štěpán. Narodil se v Praze dne 11. 5. 1932. Vyrůstal v rodinné péči obou rodičů. 
Duchovní růst mu umožnila především maminka, která ho od mala vodila do sboru 
tehdejší Jednoty českobratrské na Žižkově. Jeho duchovní vývoj v mládí ovlivnily 
především tábory dorostu v Hamru nad Nežárkou. Sám nejvíc vzpomínal na tato 
společenství křesťanské soudržnosti a vzájemné pomoci, která zůstala v jeho mysli 
až do konce života. Pomocí mu také bylo, když sám na Žižkově dorostové tábory opa
kovaně připravoval a vedl. Zvláště pak na ten na Valašsku často vzpomínal nejen on,  
ale i dorostenci, kteří se ho zúčastnili. 
Po maturitě chtěl pokračovat ve 
studiu historie a archeologie, které 
ho od mládí přitahovaly. Z důvodu 
tuhé totalitní doby to ale nebylo 
možné. Ani přírodní vědy mu nebyly 
vzdálené, a tak po dvouleté práci 
v projektové kanceláři vystu doval 
Přírodovědeckou fakultu Vyso
ké ško ly pedagogické, obor bio lo
gieche mie. Zde poznal svou bu
doucí man želku Věru. Prožili spolu 
krás ných, ale někdy i nesnadných 
60 let. Po ukončení studia pracoval 
jako odborný asistent na katedře 
botaniky této fakulty. Ale totalitní 
doba opět zasáhla. Jeho náboženské 
přesvědčení a hluboká víra nebyly 
s pedagogickou prací v té době slu
čitelné. Proto odešel do ústavu pro 
územní plánování, později se plně 
věnoval tehdy u nás začínající pro
ble matice péče o životního prostředí. Po roce 1989 byl rehabilitován a přednášel 
na začínající Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. Odtud odešel do důchodu, ale ne na odpočinek. Mohl se totiž vrátit ke 
své milované historii, které se pak plně věnoval až do konce života.
Jedním domovem mu byla Praha, druhým městečko Rožmitál pod Třemšínem a jeho 
okolí. Velmi si oblíbil tento kraj jižních a středních Brd, prochodil jej jako botanik 
křížem krážem. Byl spoluzakladatelem přírodní rezervace Getsemanka uprostřed 
brdských lesů. Ještě v roce 2016 za ním do Rožmitálu přijeli pracovníci Chráněné 
krajinné oblasti Brdy a společně probírali problematiku této části chráněného 
území. 
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Vraťme se ale několika vzpomínkami zpět do Prahy. Zde pracoval celou řadu let v re
dakční radě Evangelického týdeníku – Kostnických jisker a přispíval do něj svými 
články. Mnoho let se také věnoval archivu Rady Církve bratrské. Jeho pozornost 
celý život přitahovaly tři významné osobnosti našich novodobých dějin. Byl to 
náš první prezident T. G. Masaryk, jemuž věnoval mnoho ze svého bádání. Spolu 
s prof. J. Smolíkem vydal knihu „T. G. Masaryk ve třech stoletích“. Druhou osobností 
byl spoluzakladatel Církve bratrské kazatel Alois Adlof. S širokým kolektivem 
spolupracovníků připravili obsáhlou monografii o tomto vlivném teologovi a evan
gelistovi. Třetím z této trojice byl humanista, kazatel a sociální pracovník Přemysl 
Pitter. Jan Štěpán byl členem vedení Nadace P. Pittra. Věnoval se archivu P. Pittra, 
zvláště po jeho přemístění ze Švýcarska do Pedagogického muzea v Praze. Byl také 
aktivním členem Kruhu českých duchovních tradic a pravidelně se zapojoval do 
jeho práce. Jeho poslední knihou, kterou dokončil a vydal, bylo „Babylónské zajetí 
církve“, ve které pro současníky i budoucí generace shrnul příběhy z doby totalitního 
útisku církve. Do roku 2017 vyprovázelo J. Štěpána biblické heslo Jan 12,26: „Kdo 
mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsme já, tam bude i můj služebník. Kdo mně 
slouží, dojde cti od Otce“. A tato Ježíšova slova se pro něj naplnila již počátkem 
minulého roku. Pánu Bohu děkujeme za život a práci našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka. 

Štěpánovi

█▐	O povolání k misijní službě
 Svědectví Jeffa Griffitha

Stejně jako mnoho dětí v USA v 60. letech, jsem chodil do nedělní školy a na boho
služby téměř každou neděli. Naše rodina taky chodila do shromáždění skoro 
každý nedělní večer, protože můj táta zpíval v pěveckém sboru. Těchto večerních 
shromáždění se často účastnili také misionáři a vyprávěli nám o své službě. Vzpo
mínám si na jeden večer, když jsem je poslouchal, obrátil jsem se k mamince a řekl: 
„Až budu dospělý, chci se stát misionářem.“
Nicméně když přišel čas pro výběr vysoké školy, nebyl jsem schopen jít na Biblickou 
školu, ale vybral jsem si studium elektroniky. Říkal jsem si, že když se nestanu 
misionářem, mohl bych aspoň vydělat spoustu peněz na podporu misie. 
Během studií jsem začal učit v besídce děti v 5. a 6. třídě. Po dokončení vysoké školy 
jsem si našel práci v jiném městě. Netrvalo dlouho a začal jsem tam sloužit jako 
vedoucí mládeže a učitel besídky. V průběhu příštích let jsem věnoval službě ve sboru 
veškeré svoje kapacity. Pak v roce 1981 jsem měl příležitost jet na krátkodobou 
misii do Bolívie. Byl jsem překvapen kolik lidí, kteří navštěvují katolickou církev, 
nevědí, kdo je Ježíš. A právě na této misijní cestě mi dal Bůh jasně najevo, že je čas, 
abych přestal dávat peníze na misii, ale dal do ní sám sebe.
Váhal jsem a nakonec jsem v roce 1983 začal studovat Biblický seminář na Colum
bia International University. Mé magisterské studium trvalo 7 let, protože jsem 
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při studiu ještě pracoval na částečný 
úvazek, abych zaplatil své životní 
a škol ní náklady. Během svého půso
bení v Columbii, SC Bůh otevřel mé 
oči pro chápání duchovních potřeb 
v různých koutech světa. Když jsem 
se začal modlit a prosit o to, kde Bůh 
chce, abych Mu sloužil, začal jsem mít 
pocit, že mám jet do Japonska. Hledal 
jsem misijní organizaci, ke které bych 
se připojil, a v roce 1988 jsem vstoupil 
do organizace TEAM. 
Když jsem v roce 1989 končil svá studia semináře, začaly se dít velké změny ve 
střední a východní Evropě. Železná opona pomalu začala padat a ukazovaly se nové 
příležitosti pro misii, které předtím dlouhá léta nebyly Američanům k dispozici. 
TEAM se nás zeptal, jestli bychom se nemohli modlit či dokonce jet do zemí bývalého 
Sovětského Svazu a zejména do východního Německa, Československa, Rumunska 
a Jugoslávie. Po konzultaci se staršími mého domácího sboru v Ohiu a starším 
v církvi v Columbia SC jsem byl povzbuzen jít do Rumunska.
Po ukončení semináře v roce 1990 jsem začal shánět finanční podporu, abych mohl 
jet do Rumunska. Byl to delší proces, než je obvyklé, a po dvou letech jsem měl jen 
75 % potřebných prostředků. Takže na základě doporučení, jsem byl připravený 
jet do Rumunska, abych získal více informací o službě, které bych měl být součástí. 
23. prosince 1992, tři dny předtím, než jsem měl odletět, jsem dostal zprávu, 
že TEAM zrušil práci v Rumunsku, ale stále platilo pozvání letět do Vídně a mluvit 
s misionáři tam.
Poté, co jsem přiletěl do Vídně, jsem zjistil, že jediné místo, kde je teď možné se zapojit 
do služby je Česká republika, protože v Jugoslávii je válka a misie ve východ ním 
Německu byla připojena k práci v západním Německu. Takže pokud jsem chtěl zůstat 
ve východní nebo střední Evropě, jediným místem, kde bylo možné sloužit s TEAMem, 
bylo Československo, které se mělo brzy stát Českou republikou a Slovenskem. 
Takže 2. ledna 1993 jsem jel vlakem z Vídně do PrahyHolešovic, kde jsem se setkal 
s misionářem, který mě vzal do penzionu naproti metra stanici Staroměstská. 
Během příštích několika dní jsem se setkával s misionáři a chodil po městě. Jeden 
večer jsem stál na Hradčanech a při pohledu na město, jsem řekl Bohu: „Tady 
nemohu sloužit. To je pro mě až příliš příjemné a krásné místo.” Ale Bůh dal jasně 
najevo mému srdci, že toto je to místo, kde chce, abych sloužil. Po několika hodinách 
chůze a dohadování se s Bohem, jsem konečně přijal jeho plán pro mě. Moje mysl 
řekla ano, ale mé srdce pořád říkalo ne. 
Poté, co jsem se vrátil do USA, jsem pokračoval v návštěvách sborů a mluvil s lidmi 
o duchovních potřebách v České republice. Ale přicházela jen malá podpora. 
Vzhledem k tomu, že získávání podpory trvalo tak dlouho, někteří lidé v mém 
domovském sboru začali mít pochybnosti, jestli mě Bůh opravdu povolal do misie. 
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I když to byla těžká doba, byl to pro mě čas růstu a učení se trpělivosti a vytrvalosti.
Největší výzvou ale bylo to, že jsem stále zápasil s Bohem. Moje mysl říkala ano, ale 
moje srdce ještě pořád říkalo ne. Byla jsem unavený ze zápasu proti Bohu. V lednu 
1994 jsem úplně odevzdal své srdce Bohu a řekl ano nejen svou myslí, ale také svým 
srdcem. Netrvalo ani dva měsíce a Pán mi zbývající potřebnou finanční podporu dal 
a 8. dubna 1994 jsem přiletěl do Prahy.
Navzdory tomu, že mi Bůh jasně ukázal, že mě tady chce mít tím, že jsem dostal 
potřebnou podporu, jsem stále měl pochybnosti a obavy. Vzpomínám si, jak jsem 
si řekl ten poslední večer v USA: „Ty blázne! Co to děláš! Necháš být velmi slušnou 
práci, dům a pěkné auto?!“ Přesto měl Bůh pro mě na taková slova strachu odpověď: 
„Jeffe, neboj se. Kristova církev už na tebe čeká, i když neví, kdo jsi.“ 
Bůh je dobrý. Můj první víkend v Praze jsem šel do Smíchovského sboru a byl jsem 
vřele přivítán mládeží. Příští víkend jsem se účastnil anglického kempu, který 
mládež organizovala. Následující víkend jsem jel s mládeží na sjezd do Veselí nad 
Lužnicí. Během těchto víkendů mi několik Čechů začalo pomáhat s výukou češtiny 
a vysvětlováním české kultury. Ve vlaku zpět ze sjezdu, několik mládežníků mluvilo 
o tom, jak jsou Američané divní. Jeden mladík řekl: „Buďte zticha! Jeff je Američan.“ 
Ale další říkali: „On není Američan. Je jeden z nás.“ V tu chvíli jsem zjistil, že to, 
co řekl Bůh mému srdci před dvěma týdny, byla pravda. Kristova církev v Česku 
mě doopravdy miluje takového, jaký jsem a toto je to místo, kde mám sloužit. Od té 
doby jsem neměl žádné pochybnosti, pokud jde o mé povolání být misionářem 
v České republice. 
Je to láska Boží skrze vás, Jeho děti, která nám i nadále potvrzuje, že tady je to místo, 
kde máme sloužit. Děkujeme vám za tuto lásku k nám. Je to opravdu čest sloužit 
svého Pána spolu s vámi! 

Jeff Griffith
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JEŽÍŠ a JÁ
Neděle 4. 3.  (káže B. Matulík)

Ježíš a Jidáš
 
 Úterý 6. 3.  (káže T. Trávníček)

 Ježíš a ananiáš 

Neděle 11. 3.  (káže P. Černý)

Ježíš a Petr

 Úterý 13. 3.  (káže B. Matulík)

 Ježíš a Herodes antiPas

Neděle 18. 3.  (káže R. Novotný)

Ježíš a Pilát

 Úterý 20. 3.  (káže R. Novotný)

 Ježíš a šimon z Kyrény

Květná neděle 25. 3.  (káže B. Matulík)

Ježíš a BaraBáš 

 Úterý 27. 3.  (káže B. Matulík)

 Ježíš a Jan

Velký pátek ráno 30. 3.  (káže D. Novák)

Ježíš a matKa marie 

Velký pátek večer 30. 3.  (káže R. Novotný)

Ježíš a Josef z arimatie

Velikonoční neděle 1. 4.  (káže B. Matulík)

Ježíš a BuH otec 

VELIKONOCE  2018

Sbor Církve bratrské v Praze 1,  Soukenická 15
cb.cz/praha1  •  soukenicka@cb.cz   •  724 285 687

ZAČÁTKY SHROMÁŽDĚNÍ

Nedělní bohoslužby v 10.00 hod.
Velkopáteční bohoslužby v 10.00 a 18.30 hod.

Úterní biblické hodiny v 15.00 a 18.30 hod.

o
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█▐	Nedělní odpoledne 
 pro děti z besídky, náboženství i Awany
 V neděli 18. března 2018

Program je určen především pro školní děti a pro předškoláky přibližně od pěti let. 
U předškoláků je třeba zvážit, jestli by s nimi neměl zůstat jeden z rodičů. Mladší 
děti mohou přijít pouze po domluvě a pouze s doprovodem rodičů!
Budeme mít společný oběd a pak chceme společně zpívat, soutěžit, vyprávět si 
nebo si zahrát biblický příběh i něco vyrábět. Předpokládaný konec bude přibližně 
v 16 až 16.30 hodin.
Rádi bychom alespoň orientačně věděli (hlavně kvůli obědům), kolik dětí (případně 
dospělých) se zúčastní – dejte prosím vědět svým učitelům nebo přímo Martě 
Skalické.

za učitele Marta Skalická

█▐	Výroční členské shromáždění
 Na Květnou neděli 25. března 2018

V nejradostnější den velikonočního měsíce, jímž začíná Velikonoční týden, se sej
deme společně z Prahy i ze stanic v Soukenické, abychom oslavili Krista, který 
přichází a překvapivě vstupuje do našich životů. Jako v případě Barabáše, Ježíšova 
spoluvězně. 
Po společné bohoslužbě bude připraveno v dolních prostorách sboru „rychlé 
občerstvení“, abychom mohli ve 13.00 hodin začít naše „členské schůzování“. Jak 
ale vždy připomínám, členské shromáždění není schůze, ač se při něm musí leccos 
odhlasovat, ale je to společenství těch, kteří se členským slibem přijali odpovědnost 
za sbor, ve kterém žijí. 
Modleme se za tuto příležitost být spolu, za povzbuzení Božím slovem a za moudrost, 
jak žít ve sboru, do kterého nás Kristus alespoň na čas postavil.

Bronislav Matulík

█▐	Sederová večeře
 Na Zelený čtvrtek 29. března 2018 v 18.00 ve Velkém klubu

Také letos pro Vás připravujeme Během Sederové (pesachové) večeře se můžete na 
okamžik přenést do posledního večera Pána Ježíše Krista s jeho učedníky. Jak pochopili 
slova Ježíše Krista Dvanáct učedníků u stolu v horní místnosti? Původní židovský veli
konoční zvyk připomíná vyjití Izraele z egyptského otroctví. Právě na Zelený čtvrtek 
Pán Ježíš Kristus vysvětlil nově smysl celé večeře, připomíná nám jeho smrt i příchod. 
Dnes ji slavíme jako slavnost Večeře Páně – eucharistie.  
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█▐	Vzkříšení na Apríla
 V neděli ráno 1. dubna 2018 na Letné a pak ve sboru

Nebude to novinářská kachna, když se po celé planetě začne na Apríla šířit zvěst 
o tom, že Ježíš byl vzkříšen a opustil hrob. Žertíky stranou, přestože právě vzkříšení 
je pro křesťany tou nejradostnější zprávou. Šok pro všechny! Sice ho čekáme, ale 
dáváme se jím opakovaně překvapit.
A proto se sejdeme na Letné před rozbřeskem (východ slunce bude v 6.37 hodin), 
abychom nad celou Prahou zazpívali, že smrt byla poražena, pohltila sama sebe 
a my spolu s Ježíšem vstáváme k novému životu. Ne obrazně, ale skutečně. Tam, kde 
stála „Fronta na maso“ v čele s Josifem Vissarionovičem Stalinem, tam, kde velký 
metronom udává tep doby, tam oslavíme Boha Otce, který vzkřísil svého Syna.  
Po krátké bohoslužbě nad Prahou se sejdeme ve sboru na snídani, abychom pak 
pokračovali v 10.00 hodin ve chválách a radování se, že hrob je prázdný a ani nás 
neudrží ve své moci hřbitovy se všemi hroby, kolumbárii a rozptylovými loučkami. 
Budeme zvěstovat Boha Otce, který se přiznal ke svému Synu, ačkoliv ho před tím 
vydal lidem do rukou. 
Všichni jsou srdečně zváni k nejradostnější neděli v roce!

Bronislav Matulík

Izraelci k večeři zvali všechny hosty, 
příchozí i sou sedy. Pozvěte své sousedy, 
známé také vy a přijďte. Účast potvrďte 
v archu na okně, nebo dejte jinak vědět. 
Můžete se podílet také na přípravě. 
Počet účastníků je omezen na 30 osob. 
Akci zaštiťuje naše mládež.

Radislav Novotný (737 200 188)

█▐	Celopražské shromáždění
 Velký pátek 29. března 2018 v 10.00 hodin

I letos vstoupíme do tradice staré jako naše církev, že se sejdeme u nás v Soukenické 
na celopražském velkopátečním shromáždění dopoledne v 10.00 hodin. Kázáním 
Božího slova poslouží kazatel David Novák, předseda Rady Církve bratrské. 
Náš sbor se pak na Velký pátek sejde večer v 18.30 hodin ke stolu našeho Pána 
a zpěváci ještě před tím navštíví DPS ve Šlejnické, aby tam zazpívali o Kristu, který 
na sebe vzal naše nemoci.

Bronislav Matulík
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█▐	Sborová dovolená
 28. července až 4. srpna 2018

Jako minulý rok budeme na oblíbeném místě v rekreačním středisku v Kletečné 
u Hum polce. Tématem celého týdne bude: „Má křesťanská etika šanci?“ A nejen 
v ne církevní společnosti, ale také u nás křesťanů. 
Ubytování bude jak v hotelové části, tak v bungalovech, případně i v chatkách. Tomu 
budou odpovídat také různé ceny. Během několika málo dnů dostanete k dispozici 
přihlášky. Prosíme, věnujte pozornost důležitým informacím. Například do kdy 
budou akceptovány přihlášky, abyste dostali požadované ubytování. Kdo pojede 
na celý týden, bude mít přednost v kvalitě ubytování. Vše se v pravý čas dozvíte. 
Za přípravný tým se těší…  

Radislav Novotný

█▐	Nechte děti chodit za mnou
 Mateřská rubrika aneb mami, povídej

Jako malá jsem chodívala s rodiči k evangelíkům. Z toho období si pamatuji jen 
velmi málo, ale díky fotografiím si můžu čas od času připomenout některé důležité 
okamžiky, jako byl například můj křest. Jsem ráda, že mě nechali rodiče ve víře 
pokřtít jako malé miminko, nicméně jsem také ráda, že jsme později přišli do Církve 
bratrské, protože mi to zprostředkovalo zase trochu jiný pohled na víru. Možná 
s přibývajícím věkem i jiným prostředím jsem si začala uvědomovat, že se víra 
rodí na základě mého vlastního rozhodnutí a vztahu, a ne naplněním očekávání či 
zvyklostí. 
A tak jsem ráda, že jsme mohli a můžeme naší holčičku předkládat Pánu Bohu, ale 
také si uvědomovat, že další kroky jsou zcela na ní. Přichází ovšem otázka, co můžeme 
dělat pro to, abychom víru dětem přibližovali, a nevytvářeli jim traumata nebo 
odpor. Pro mě osobně je nejdůležitější občasné zastavení se nad vlastním životem 
a přemítání o svých hodnotách, chování, postojích, protože malé děti se nejlépe 
učí nápodobou, a já bych ráda byla dobrým vzorem. Za druhou podstatnou oblast 
považuji tradice, které jsou pro děti pevným bodem uprostřed někdy chaotických 
dní. Vítám, když jsou děti součástí shromáždění, a tím nemyslím zavřené za dveřmi, 
kde si hrají, ale to, když mohou být od malička alespoň nějakou chvíli součástí 
bohoslužby a sdílet ten společný čas, i když je občas slyšet smích, vyjeknutí, nebo 
dupot dětských nohou. Jak jinak proniknou do společenství a naučí se pozornosti? 
Těší mě, když naše dcera rozzáří obličej babičky ze sboru, když během chval hlasitě 
pronese: „Ještě bude!“, protože chce ještě zpívat. Nebo když si s ostatními stoupne 
a sepne ruce k modlitbě, a i když to dlouho nevydrží, chce být součástí toho, co se 
děje a je tím formována.
Je fascinující kolik toho mohou děti naučit i nás samotné skrze určité stereotypy, nebo 
opětovné zvídavé otázky. Velice často nám připomínají, že jsme na něco zapomněli, 
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a také nás nutí k hledání odpovědí. Oboje je únavné, obohacující i úsměvné zároveň. 
Když se podívám na své modlitební skóre, vyhrávají spíš prosby, což vyrušila jedna 
z našich zvyklostí. Každý večer před spaním děkujeme za všechny fajn věci, které se 
ten den staly, tím si zrekapitulujeme, co jsme dělali a zároveň vyjádříme vděčnost 
Pánu Bohu.
Každá rodina má své rituály a vede děti k Pánu Bohu i do života svým způsobem. 
Nikdo nemá ideální návod, ale věřím, že tím nejlepším, co každý z nás může udělat, 
je modlit se za svou rodinu, podívat se čas od času na své počínání a ptát se sám 
sebe, zda je právě tento styl života tím, který si představuje pro své dítě. Vždycky je 
možnost něco změnit k lepšímu! Ať jsou nám naše děti inspirací a my jim oporou!

Martina Caltová

█▐	Valentýn v Soukenické
 aneb rande ve třech

Říkáte si, co to je za podivný novodobý svátek ten svatý Valentýn? To si už ti ob
chodníci nemají co vymyslet, aby přitáhli zákazníky a zvýšili si tím tržby? 
Možná vás trošku vyvede z omylu, že jistý kněz Valentýn oddával tajně snoubence 
podle křesťanského ritu už ve 3. století n. l. a zemřel za to mučednickou smrtí a od té 
doby se na jeho památku slaví v den jeho smrti tj. 14. 2. svátek všech zamilovaných. 
Takže obchodníci jsou v tom tentokrát nevinně.
I v Soukenické se ve středu 14. února sešlo ve 
Velkém klubu osm manželských párů ani ne 
proto, že by chtěli uctít památku svatého Valen
týna, ale proto, že chtěli zažít večer vděč nosti za 
to, že je Pán Bůh spojil do svazku manželského, 
že až do dnešního dne žehná jejich vztahu a že 
třetím v jejich manželství je právě Pán Ježíš jako 
to nejpodstatnější a nej tr va lejší v jejich vztahu.
Mnoho z nás si mohlo znovu po delší době zažít 
atmosféru prvního rande, kdy člověk zapomněl 
na starosti všedního dne a v klidu přijímal 
potravu pro své tělo i pro svou duši, věnoval se 
své drahé polovině a společně s ní pak rozjímání 
nad tím, jak Pán Bůh působí v našem vztahu.
Přejeme i všem párům, které neměly možnost 
se tohoto večera zúčastnit, aby si uměly vždycky 
najít čas na posilování svého vztahu a společně 
pak na svůj vztah s Pánem Ježíšem.

Láďa a Petra Veselí
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NARO
ZENINY

Kostadinová Stanislava 1. 3.
Rybínová Anna 1. 3.
Veselý Ladislav 3. 3.
Filipová Katarína 5. 3.
Štěpánová Lucie 6. 3.
Sovová Zdenka 11. 3.
Světlíková Marta 11. 3.
Matulíková Jana 14. 3.
Mančalová Gabriela 17. 3.
Beranová Martina 18. 3.
Nikiforov Anatolij 18. 3.
Hanuš Ondřej 19. 3.
Štěpán Marek 19. 3.
Slabá Erika 20. 3.
Václavík Petr 20. 3.
Bíba Milan ml. 22. 3.
Světlík Jan 22. 3.
Kejřová Daniela 23. 3.
Bartošová Lenka 24. 3.
Chrásková Jaroslava 24. 3.
Veselá Petra 25. 3.
Toušková Jindra 27. 3.
Kozempel Ján 29. 3.

Nežít  
v čekárně

seminář pro svobodné
9.–10. března, Praha

pátek večer a sobota,  
velký sál CB Smíchov (Vrázova 4, Praha 5) 

Řečníci a témata:  
Daniel Fajfr: Kdo skutečně jsme; Lucie Endlicherová a Tereza 
Kašparcová: Single po 30, single po 40; Petr Kučera:  Nevěřící 
partner – cesta po tenkém ledě; Jana Matulíková: Umění 
komunikovat; Jana Fajfrová: Co mi křesťanství dává a co bere; 
Lubomír a Věra Ondráčkovi: Nesnižuj laťku;  
Jana Matulíková a Lenka Vávrová:  
Singles na plné pecky;  
Petr Kučera: Být sám  
a nebýt sám – jak odolat  
nástrahám; panelová  
diskuse s řečníky 
Pořádá Křesťanská  
misijní společnost  
ve spolupráci s Církví bratrskou –  
Odborem pro manželství a rodinu.
Bližší informace a přihlášky:  
http://singles.kmspraha.cz
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█▐	Informace ze staršovstva
Setkání statutárů – v sobotu 10. 2. se sešli statutární zástupci sboru CB v našem 
sboru. Proběhlo školení bezpečnosti práce, diskutovalo se o GDPR (ochraně osob
ních údajů v církvi a na sborech), platech kazatelů atp. Za náš sbor se zúčastnili Jan 
Němeček a Bronislav Matulík.

Koncert korejského sboru – staršovstvo schválilo koncert korejského pěveckého 
sboru v sobotu 10. 3. 2018, na který jsme zváni. 

Od Velikonoc k Letnicím – po Velikonocích připravujeme program nedělních 
boho služeb s názvem Následování Krista. Pozvali jsme ke službě: Pavla Hoška, 
Daniele Kaletu, Danielu Klimešovou roz. Šeremetovou, Daniele Fajfra aj. 

Letnice s ukrajinským sborem – na Letnice 20. 5. 2018 připravujeme společnou 
dopolední bohoslužbu s ukrajinským sborem. 

Neveklov – ve čtvrtek 29. 3. 2018 připravuji neveklovští sederovou večeři, na veli
konoční neděli odpoledne pak zvažují pozvat bratra Petra Jaška. Staršovstvo 
pověřilo vikáře Tomáše Trávníčka vysluhováním Večeře Páně na Velký pátek

Kralupy – probíhá program „Objevujeme křesťanství“, pokračuje příprava English 
campu.

Výroční členské shromáždění – staršovstvo se věnovalo přípravě setkání členů 
našeho sboru, zprávy budou k dispozici od neděle 11. 3. 2018.

Velikonoční pondělí – připravujeme tradiční výlet sboru, tentokrát hledáme 
vhodné a zajímaví místo v Praze. Bližší informace budou podány v nejbližší době. 

Zápas o čistotu – staršovstvo schválilo uskutečnění konference Zápas o čistotu na 
sobotu 26. 5. 2018.

Kalendář akcí: 4. 3. 2018 (setkání s pracovníky), 18. 3. 2018 (Dětská neděle), 25. 3. 
(Sborový den a výroční členské shromáždění), 21. 4. 2018 (Akademie Domácí školy), 
28. 4. 2018 (Konference Dětského odboru), 20. 5. (Na Letnice společné shromáždění 
s ukrajinským sborem), 2. až 13. 7. (Tábor dorostu), 28. 7. až 4. 8. (Sborová dovolená).

Příští staršovstvo – 6. 3. 2018 v úterý s hospodářskou radou po biblické hodině 
a pak pravidelné setkání 19. 3. 2018 v pondělí. Na sobotu 7. 4. 2018 se připravuje 
mimořádné sobotní staršovstvo.

staršovstvo
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Sborové listy — vydává Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15, ročník XXVIII
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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 10.30 Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou
další informace: cb.cz/kralupy

█▐	Mimořádná shromáždění
Sborový den – na Květnou neděli 25. března 2018 se sejdeme z Prahy i ze stanic 
v 10.00 hodin ke společnému shromáždění a po společném obědě bude následovat 
výroční členské shromáždění ve 13.00 hodin.
Celopražské shromáždění na Velký pátek – tradiční bohoslužba v Soukenické 
30. března 2018 v 10.00 hodin. Kázat bude David Novák, předseda Rady CB, zpívat 
bude smíšený sbor ze Soukenické, Vinohrad, Smíchova a ze Žižkova.


