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█▐Facka nepomohla
Potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán, býval jsem jak nezkro
cený býček. Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, 
jsi můj Bůh. (Jr 31,18)
Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke mně, je výrok 
Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám… (Za 1,3)

Potkal jsem člověka, který se nezměnil. Ale mohl, protože 
už v dětství dostal za vyučenou. Na návštěvě poněkud pře
zí ravě nepřijal podanou ruku stejně starého chlapce. Otočil 
hlavu, dělal, že ho nevidí, nebyla to jeho úroveň. Ani se 
nena dál, a ten, kdo mu před tím ruku přátelsky podal, ne
snesl opovržení a tou stejnou dlaní mu uštědřil facku, až se 
všichni divili. Byly to malé děti…
Od té doby uběhly roky, desítky let a já mám pocit, že pot
kávám stále stejného člověka s nosem poněkud navrch 
hlavy a ptám se snad posté, jestli je možné, aby se člověk 
změnil. A když ano, co se musí stát, aby byl pohnut k pro
měně? Těžká otázka, snad jen prorok, který vidí dál než 
ostatní, by na ni dokázal odpovědět. 
A prorok odpovídá, dokonce proroci dva, Jeremjáš se Za
char jášem. Jejich odpovědi jsou stejné – člověk musí chtít. 
Bez toho se nezmění nikdo, leda k horšímu. Člověk musí 
připustit, že potřebuje, aby se změnil, že něco či mnohé 
nebo dokonce všechno je v jeho životě nastaveno špatně. 
Většinou to ovšem vidí lidé kolem něj, jenom on ne. V tom je 
potíž, ale překvapivě i skrytá naděje. 
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Samozřejmě se člověk nebude chtít měnit, když neuvidí důvod! Jsou ale lidé kolem, 
kteří ho vidí jinak, a když se nebojí ozvat, jejich hlas může být hlasem prorockým. 
Jenomže proroci by nám vyprávěli, jak je Pán Bůh pře mlouval, přemáhal a zbavoval 
je strachu z lidí, a co se pak namluvili, ale nic se nezměnilo. Lidská srdce byla tvrdá, 
doslova z kamene, takže nakonec se všechno obrátilo proti prorokům, kteří byli 
umlčováni, často zabíjeni, až ztichli docela: Dokonce i Pán Bůh se někdy odmlčel, 
když člověka po všech pokusech o proměnu ponechal napospas jeho žádostivostem. 
Přesto mělo cenu, že proroci nemlčeli, alespoň pro nás. Díky Jeremjášovi sledujeme 
nářek Božího lidu nad sebou, to když uznal, že se v mládí choval jako nezkrocený 
býček, bujně a zpupně. Ale nyní se nevymlouval na své mládí a nezkušenost, přijal 
Boží výchovnou facku, uznal trest a nahlas se modlil: Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, 

Hospodine, jsi můj Bůh. Volal o pomoc, sám se 
nedokáže navrátit, ale když mu Bůh pomůže, ono 
to půjde. Načež sledujeme úžasnou změnu myš
lení, skutečné obrácení, proměnu mocí Boží, která 
začíná hluboko uvnitř zlomením pýchy a pokračuje 
aktivní snahou člověka o vlastní proměnu. 
To prorocký hlas Zacharjášův odkazuje na odstra
šující hříchy otců, které se táh nou s lidem Božím 
často po generace a synové s dcerami mají ten dence 
opakovat stejné chyby. V každé generaci ale volal 
Hospo din svůj lid k obrácení, ke změně. Otcové si 
říct nenechali, neviděli nutnost proměny, ale snad 
dnešní mladí lidé nebudou zavírat očí před prav
dou o svém stavu a snad si vezmou k srdci výzvu: 
Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů,  

a já se obrátím k vám. Nemusí to skončit Boží výchovnou fackou, nemusí vůbec 
dojít k tomu, že se člověk vzdálí Bohu a Bůh člověku. Naopak, jakýkoli i sebe menší 
pokus o obrácení je nadějí, že Bůh k člověku obrátí svou milostivou tvář. Tak mluvili 
proroci o změně člověka a mluví dodnes. 
Potkal jsem tedy člověka, který se zatím nezměnil a nepomohla mu ani facka v mládí. 
Je tedy otázka, co jiného by mu mohlo ještě pomoci? To ví jen Pán Bůh, pokud mu 
ovšem pomoci je. Nás by ovšem mělo mnohem více zajímat, co pomůže nám, mně 
či vám? Je snadné přemýšlet o druhých, vidět jejich chyby a mluvit o tom, v čem by 
se druzí měli změnit, ale přitom zůstat slepými ke svým špatnostem. Nicméně dalo 
by se této „snadnosti“ dobře využít. Připustímeli, že možná skutečně nevidíme, 
v čem bychom se měli změnit, odvažme se na to zeptat svých bližních. Možná, že se 
nám už dlouho bojí něco říci. Anebo si alespoň zkusme vzpomenout na všechny 
životní facky, které jsme dostali od života (nebo snad Pána Boha) a zamysleme se 
nad sebou. Neboť je veliká pravda, kterou zapsal zkušený pedagog v knize Přísloví: 
Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý. (Př 20,11).

Bronislav Matulík
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█▐	Noví správcovi
 Manželé Miffkovi nám představují sebe a svou rodinu

Jmenuji se Karel Miffek. Je mi 42 let. Do svých 20 jsem se hledal, prožil dost bouřlivou 
pubertu. K Pánu Ježíši jsem se obrátil za dramatických okolností, kdy mi šlo o život. 
Bůh odpověděl na modlitby mojí ségry Martiny, která za mě svedla úspěšný zápas 
a přivedla mě do sboru KS Praha. To mi bylo 20 let. 
Začal jsem pracovat jako zahradník, přestože jsem měl vystudovanou hotelovou 
školu, ale práce v gastronomii mi moc nešla. Dálkově jsem vystudoval zahradnickou 
školu v Mělníku a začal se specializovat na arboristiku (péči o stromy), které se 
věnuji dodnes. Protože jsem rád sportoval (lezl po skalách), vystudoval jsem ještě 
fakultu tělesné výchovy a sportu. V současnosti uvažuju, že bych začal učit tělocvik 
a arboristiku omezil. 
Po svatbě jsme nějaký čas žili v Praze, ale mě srdce táhlo do skal na venkov. Postavili 
jsme svépomocí dům, kde jsem získal mnohé cenné zkušenosti se stavebním 
řemeslem. Nebojím se drobnějších zednických prací, výšek, oprav střechy atd. Baví 
mě práce se dřevem. Manželka říká, že nemám smysl pro detail, ale zato mě baví 
masivní záležitosti (tesařské konstrukce, velké kameny atd.). Myslím, že bych mohl 
vypomáhat při nějakých sborových akcích v přírodě. S kamarády jsme dlouhá léta 
jezdili na kolech nebo chodili krajinou jen se spacáky v létě i v zimě. 
V současnosti se vracíme zpět do Prahy a sháněli jsme byt i práci pro manželku. Také 
jsme se poohlíželi po nějakém pražském sboru. Uvažovali jsme o CB na Šeberově, 
protože tam máme dost kamarádů. Jakmile jsme se dozvěděli o Vaší nabídce, zdálo 
se nám to velmi blízké tomu, co jsme hledali.



4 ŘÍJEN 2018 

Jmenuji se Ester Miffková a je mi 37 let. V Ježíše jsem uvěřila, když mi bylo 7 let 
společně se svou maminkou. Vystudovala jsem na Univerzitě Hradec Králové obor 
Sociální práce. Pracovala jsem jako pečovatelka v domově důchodců, ale většinu 
času jsem byla s dětmi doma. Protože jsme toužili po velké rodině, máme čtyři děti – 
syny Elijáše (14), Samuela (11), Benjamina (9) a Jonáše. 
Jonáškovi budou začátkem září tři roky, a tak jsem začala hledat práci slučitelnou 
s rodinou. Na venkově jsme strávili deset let a bylo především mým přáním vrátit 
se do Prahy. Jsem pečlivá a ráda udržuji pořádek. Mám ráda lidi, církev považuji za 
svou rodinu a jsem ráda, když se něco děje. Myslím, že bychom se s manželem v roli 
správců dobře doplňovali.

Karel a Ester Miffkovi

█▐	Žena statečná
 Vzpomínka vnučky na život Daniely Cvrčkové

Daniela (Dana, Danuška) Cvrčková se narodila 28. dubna 1928 ve Zlíně Ludmile 
a Čeňkovi Matulíkovým jako třetí z jejich celkem pěti dětí. Rodina Matulíkových 
stála u zrodu sboru Církve bratrské ve Zlíně, tehdy ještě stanice vsetínského sboru. 
Daniela byla tedy spolu se svými třemi bratry a jednou sestrou vychovávána v činné 
víře v Pána Ježíše, kterou si uchovala až do posledních dnů svého života. Sbor, který 
se tehdy scházel v domě Matulíkových, podporoval svými návštěvami také kazatel 
Josef Cvrček. V roce 1947, ve svých devatenácti letech se Daniela provdala za jeho 
syna Jana.
Daniela a Jan Cvrčkovi žili po celý svůj společný život v Praze v Karlíně, stali členy 
a nedílnou součástí sboru v Soukenické ulici, stejně jako jejich tři dcery Daniela, 
Jana a Pavla, kterými je Pán Bůh obdařil.
V mnoha ohledech se podobala Daniela Cvrčková ženě statečné, kterou popisuje 
kniha Přísloví: Profesí kuchařka pracující na směny, zvykla si vstávat ještě za noci, 
aby zajistila potravu svému domu. Velice dobře a ráda vařila a pekla. Mezi vámi 
přítomnými jsou jistě někteří z mnoha těch, kterým zajišťovala občerstvení na 
svatbě a pekla svatební dort. Ale nejen na svatbách, ale i na mnoha dalších sborových 
akcích nezištně pomáhala zajistit občerstvení
Výborně však nejen vařila a pekla, ale také krásně a ráda šila, pracovala s chutí 
vlastníma rukama.
Jejím mimořádným obdarováním byla schopnost velice prakticky a účinně pomoci, 
kde bylo třeba. Jakmile vycítila, že se někdo ocitl v nouzi, ochotně pomáhala a její 
dlaň byla vždy otevřená pro potřebného. Byla obětavou a štědrou hostitelkou. 
V domácnosti Cvrčkových byly vždy dveře otevřené a mnozí mládežníci – studenti 
bývali o nedělích zváni na oběd.
Uznáván byl v branách její manžel, který zpíval v mužském pěveckém sboru, byl 
starším sboru, ale také se podílel na kazatelské práci na sborových stanicích, zejména 
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v Ouholicích a jeden čas byl pověřen 
radou CB, aby pomáhal jako kazatel ve 
sboru v Benátkách nad Jizerou.
V těch nejtěžších chvílích svého života, 
zejména když ovdověla a krátce na to 
jí zemřela dcera Jana, prokázala, že je 
opravdu ženou statečnou.
Dočkala se jednoho vnuka a šesti vnuček 
a později, když už byla vdovou, také 
sedmnácti pravnoučat.
Když se později na stáří odstěhovala 
za dcerou Pavlou do Teplic a na léto 
jezdívala za dcerou Danielou do Jižních 
Čech na chalupu, přijímala veškerou 
péči a pomoc, které se jí dostávalo, 
s krom obyčejnou vděčností, pokorou 
a trpělivostí. Sbor CB v Teplicích si oblí
bila a do posledních dnů, které strá
vila v domově Bethesda ve Chvalech 

█▐	Křesetice
 V sobotu 22. 9. 2018

Nedaleko Kutné Hory je malá vesnička Křesetice, kde stojí krásný katolický kostel, 
jehož historie sahá až do 14. století. A do tohoto kostela jsme byli pozváni na sobotní 
večer 22. 9., abychom zde s místními věřícími a jejich hosty společně prožili „Večer 
chval“, při kterém posloužíme písněmi.
Do Křesetic jsme přijeli v komorním složení (manželé Jana a Broněk Matulíkovi, 
manželé Petra a Láďa Veselých a já). V kostele nás mile přivítali a byla chvilka i na 
krátké rozezpívání.
Před zahájením večera jsme se sešli v sakristii kostela k modlitební chvilce.
Náš program, který jsme měli připravený, obsahoval 21 písní, čtení z Bible, krátké 
zamyšlení bratra kazatele Matulíka a společné modlitební ztišení.
Setkání při „Večeru chval“ v Křeseticích bylo velmi milé a cítili jsme upřímné přijetí 
od všech přítomných. Prožili jsme Boží požehnání  my zpěváci a věřím, že i většina 
posluchačů.

Naďa Štěpánová

a později v nemocnici na Bulovce, na něj vzpomínala a těšila se z pozdravů, které 
odtamtud dostávala. 
Z pozemského života odcházela pokojně, smířená s Bohem a v nadějném očekávání 
setkání s Ním.

Daniela Klimešová
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www.klubsamari.cz                                     vstupné dobrovolné    

pořadatel:    
Sbor  
Církve bratrské 
v Praze 1 

mediální 
partneři: 

Spiritualita soucitu 
Přednáška a seminář  
s básníkem, psychoterapeutem 
a teologem Adamem Borzičem. 
2. díl.  

Karmelitánské 
Knihkupectví 
U sv. Vojtěcha 

říjen 
listopad 

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, 
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin 

Strach a naděje v post-
optimistické době 
Přednáška teologa a religionisty 
Pavla Hoška, profesora na ETF UK. 

 

ve spolupráci  
s domácím 
hospicen:        
 

podpořeno granty: 

Spiritualita laskavosti 
Přednáška a seminář  
s básníkem, psychoterapeutem 
a teologem Adamem Borzičem. 
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█▐	Zažít město jinak
 V sobotu 15. 9. 2018

Už před rokem mě zaujala výzva „Zažijte město jinak“. Na zapojení se však nezbývalo 
dost času, proto jsme se rozhodli, že se připojíme až letos a dobře se na to připravíme. 
Takže letos v květnu, kdy se rozběhly přípravy tohoto ročníku, nebylo proč váhat. 
Akce probíhá ve všech větších městech celé České republiky a třeba v Praze se letos 
tzv. sousedských slavností konalo 69. My jsme se připojili ke Spolku pro Petrskou 
čtvrť a spolu s nimi jsme připravovali program, plakáty, letáky, propagaci. My jsme 
zaměřili víc na muziku, divadlo, dobré jídlo a rukodělné práce, oni kromě večerního 
koncertu nabídli lidem možnost směny oblečení, rostlinek, či chvilky v pohodlném 
sofa, kdy zapomenete na ruch velkoměsta a můžete se jen tak zasnít.
Hlavní myšlenkou projektu „Zažít město jinak“ je totiž něco i pro nás velmi 
podstatného, pozvat sousedy, lidi ze svého nejbližšího okolí, představit se jim, a dám 
jim pocit, že i u nás jsou doma, že město nemusí být jen shluk anonymních postav. 
Nakonec si k nám našlo cestu přes sto návštěvníků povětšinu opravdu lidí bydlících 
v bezprostřední blízkosti našeho sboru. Bylo moc příjemné vidět, že mnoho z nich 
se živě zajímalo o to, co se to tady u nás vlastně děje, co že to slýchají v neděli 
dopoledne za svými okny, a někteří projevili i zájem přijít k nám častěji. 
Během dne se na dvoře vystřídalo taky skoro dvacet lidí z našeho sboru, kteří 
pomáhali se vším, co bylo potřeba a za to jim moc děkujeme. A už teď se těšíme na 
příští ročník, na který i vás všechny srdečně zveme.

Petra Veselá
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█▐	Oskar a růžová paní
 Evangelium, které stálo zato vidět

Skvělý autor Eric Emmanuel Schmitt a vynikající herci Jan Sklenář s Martinou Eliá
šovou dali prožít přítomným divákům doslova evangelium. Náročné evangelium, 
protože zvolit téma umírání desetiletého dítěte je snad to nejhorší, s čím se může 
člověk vyrovnávat. A přece právě tato krajní situace poskytla umělcům představit 
trpícího Boha, který nese na kříži naše nemoci. Zřejmě vrcholná scéna, kdy malý 
Oskar spočinul v náručí Růženky – obraz piety.
Jako organizátoři jsme trochu riskovali, navzdory předpovědím, které se naplnily 
téměř na vteřinu, jsme uspořádali představení v otevřeném dvoře u fíkového 
stromu. Chyběla nám hodina, aby celé drama proběhlo pod širým nebem. Herci 
i zvukař byli ale úžasní, po krátké přestávce a za deště přestěhování do velkého 
klubu navázali tam, kde byli přerušeni a dohráli hru ve strhujícím tempu. Odměnou 
jim byl mohutný potlesk, modrá a růžová kytice a pro nás dojaté diváky duchovní 
zážitek, který jen tak nevyprchal. 

Bronislav Matulík

S Honzou Sklenářem jsem se poprvé viděla v evangelickém kostele v Brně. Stu
dovala jsem tehdy JAMU a mí přátelé z židenického kostela mě poprosili, abych 
s jejich dětmi připravila vánoční hru. Hned na prvním setkání s dětmi z besídky 
jsem pochopila, že mám před sebou velký talent. Tomu chlapci bylo sice teprve 
jedenáct, ale herecký talent z něj sršel od první vteřiny. V průběhu zkoušení jsem 
mu říkala, že by měl jednou zkusit herectví a ejhle za pár let se ozval, že je na JAMU. 
Od té doby sice uplynulo už hodně let, ale když jsem viděla Honzu na jevišti v roli 
desetiletého Oskara, cítila jsem, že neztratil nic ze své tehdejší bezprostřednosti, 
energie a entuziasmu, a užívala jsem lehkost, s jakou dokázal být znovu desetiletým 
klukem ale i s moudrostí, kterou nabyl během dalších skoro třiceti let svého života.

Petra Veselá
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Program klubu Awana nabízí dětem různé sportovní i jiné

     hry, Awana odměny, biblické vyučování a další aktivity

      v průběhu klubového roku. Na našich schůzkách se sna-

       žíme poskytnout dětem přiměřenou a všestrannou

        formou sportovní vyžití a také důležitou morální a du-

    chovní výchovu.

DĚTSKÝ  KLUB  AWANA  
zve na své schůzky všechny děti  

od předškolního věku do páté třídy!

Můžeš přijít každý čtvrtek v 16.30–18.00 hodin 
do modlitebny Církve bratrské v Soukenické 15, Praha 1. 

S sebou si vezmi sportovní oblečení. 
Schůzky začínají 4. října 2018.

 formou sportovní vyžití a také důležitou morální a du-

hovní výchovuv .

V Praze 1 klub Awany pracuje pod záštitou Církve bratrské, státem registrované protestanské církve. 

Hlavní vedoucí: Mgr. Jindřich Koudela,  tel.: 728 680 622,  e-mail: jindrich.koudela@gmail.com
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█▐	Informace ze staršovstva
Rozhovor s Karlem a Ester Miffkovými – staršovstvo jednalo s Karlem a Ester 
Miffkovými a po předchozích jednáních i s Hospodářskou radou vyjádřilo jedno
myslný souhlas s jejich přijetím za správce v našem sboru.

Rozhovor o sboru – staršovstvo diskutovalo o tom, jak dál vést sbor, jak sloužit sboru 
a jeho generacím, v něčem posunout sbor dál, jak víc otevřít sbor světu, městu i církvi? 
Tomuto obsáhlému tématu bude třeba věnovat celé výjezdní staršovstvo k modlitbám 
a rozhovorům o směřování sboru, které se uskuteční v sobotu 20. 10. v Neveklově.

Seniorátní shromáždění – uskuteční se u nás 12. 11. 2018 od 18.30 hod. v Sou ke
nické. Jako nového seniora navrhuje naše staršovstvo bratra kazatele Roberta Harta.

█▐	Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože 
 Mateřská rubrika neb tati a mami, povídej…

Dostali jsme za úkol podělit se s Vámi o něco z našeho rodinného života. 
Naše nejmladší Johanka (7) začala chodit do stejné školy, kam chodí už Noemka (10) 
a Mirinka (14). Johanka je na rozdíl od svých sester ze školy nadšená a zlobí se, proč 
víkend nemá jen jeden den.

Užíváme si teď období, kdy jsou děti už 
relativně samostatné, ale ještě chtějí být 
s námi. Nemůžeme uvěřit tomu, že za pár 
let budou plnoleté…
Každé dítě je úplně jiné a potřebuje spe
ciální zájem a pozornost, což se často pro
jevuje zlobením a kňu čením. Snažíme se 
děti nepo rovnávat a být s každou z nich 
někdy samostatně. Nechceme je moc napo
mínat tam, kde to není podstatné (uklízení 
je výjimka). Víme, že přes všechna naše 
poučování nejvíc uvěří tomu, co na nás vidí.

Myslíme, že tatínek udělá nejvíc pro své děti, když miluje jejich maminku (a naopak). 
Přes desítky přečtených knih o rodičovství zakoušíme, že život dětí nemáme pod 
kontrolou. A je to vlastně tak dobře, Pán Bůh je má ve svých rukou a může přikrýt 
všechna ta naše selhání a slabosti. Bez víry v Boží dobrotu bychom asi po tom, 
co jsme prožili při narození Mirinky, neměli už ani Noemi, ani Johanku.
Již přes dvacet let nás tak provází náš svatební verš: „Mnoho divů jsi už vykonal, můj 
Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.“ (Ž 40,6)

Martina a Dan Beranovi
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NAROZENINY
V ŘÍJNU

Kunftová Jana 1. 10.

Cimlerová Pavla 2. 10.

Sovová Petra 2. 10.

Synáček Ladislav 2. 10.

Dolejší Petr 3. 10.

Fritschová Marie 6. 10.

Štruncová Václava 6. 10.

Mohr Gedeon 8. 10.

Kraus Milan 9. 10.

Minářová Naděžda 9. 10.

Stojmenov Krum 9. 10.

Václavíková Jitka 10. 10.

Bíbová Věra 11. 10.

Hájek Jaromír 14. 10.

Štěpán Petr 14. 10.

Šimicová Stanislava 18. 10.

Hrubešová Miroslava 19. 10.

Liguš Jan 25. 10.

Macal Jan 25. 10.

Beranová Kamila 26. 10.

Misiarzová Olga 26. 10.

Rechová Monika 26. 10.

Sedláčková Markéta 27. 10.

Kupilík Šimon 28. 10.

Zikmundová Vítězslava 28. 10.

Málková Milada 29. 10.

Michalková Margita 29. 10.

Žádost Kostnické jednoty o pronájem kan
celáře v Soukenické – staršovstvo souhlasí 
s pronájmem od poloviny října do června 2019.

Kralupy – 30. 9. se uskuteční v Kralupech křest 
Pavla a Pavly Turkových.

Novoroční televizní bohoslužba v našem 
sboru – ČT ji z technických důvodů v Souke
nické odmítla.

Sborový den – 25. 11. 2018.

Programy pro veřejnost – Zažít město jinak: 
velmi kladné hodnocení, výborná zkušenost, 
odhadem více než 100 návštěvníků i z nej
bliž šího okolí. Divadelní představení Oskar 
a růžová paní: taktéž výborné hodnocení, 
skvělý výkon herců, překvapivě poměrně nízká 
účast ze sboru (odhadem celkem 30 lidí).

Sborová brigáda – vyhlášena na sobotu 6. 10. 
od 9.00 hod.

Hospodářská rada – novým členem hospo dář
ské rady sboru byl jmenován bratr Michal Calta.

Neveklov – Tomáš Trávníček informoval o pří
pravě programu pro školu. Na první schůzku 
Royal Rangers (RR) po prázdninách přišly 
2 nové děti, přesto chybí 1 člen do minimálního 
počtu pro hlídku RR. Staršovstvo přijalo návrh 
na fungování skupiny jako odnože našeho 
dorostu pracující formou RR.

Kalendář akcí – 6. 10. (Deskové hry dorostu); 
12. až 14. 10. (víkendová akce dorostu); 3. 11. 
(Konference Dětské misie); 16. až 18. 11. (ví
ken dová akce dorostu); 18. 11. (Návštěva z Teen  
Challenge); 25. 11. (Sborový den); 7. a 8. 12. 
(víkendová akce dorostu).

Příští staršovstvo – 8. 10. 2018.
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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
Modlitební setkání za probuzení – V pondělí 8. 10. se sejdeme v 18.00 hodin před 
staršovstvem k modlitbám. Zvláště chceme zápasit o duchovní probuzení našeho 
sboru. Přijďte! 
Požehnání dětí – V neděli 21. 10. budeme vyprošovat požehnání pro Olivera a Sáru 
Šímovy a o týden později 28. 10. 2018 se budeme modlit za požehnání pro Filipa 
Kaplana.


