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█▐Na červenou
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní 
jako hadi a bezelstní jako holubice. (Mt 10,16)

Myslím, že to byl Woody Allen, kdo vtipně poznamenal: 
„To, že jsi paranoik, ještě neznamená, že po tobě nejdou.“ 
Ale i když má člověk pro strach uděláno, ač s Jiřím Suchým 
nevíme, co máme mít uděláno, neb to lidové přísloví neříká, 
měl by se mít takový nebojsa přinejmenším na pozoru. Pro
tože svět, ve kterém žijeme, není úplně bezpečný a hemží se 
to všelijakými vlky. 
O tom mluvil Ježíš se svými následovníky. Mají se mezi lidmi 
chovat rozumně a opatrně jako plaší hadi. Zároveň si ale 
mají zachovat vnitřní čistotu, ryzost a bezelstnost. Nepo
kazit se a být jako holubice, které nikomu neublíží a jsou 
symbolem čistoty a pokoje. Mají mít v sobě mírnost neag re
siv ních oveček, ne však být nerozumní. 
Uvedu několik příkladů z velkoměsta, do kterého nás kdysi 
rodiče vpustili samotné jako ovce mezi vlky. K tomu nám 
dobře poslouží semafor s červenou barvou. Každý ví, co to 
zna mená – stůj! Jenomže ono je mnohdy dobré zůstat stát 
i na zelenou, ač tato barva přímo vyzývá k tomu, aby se 
člověk pohnul z místa a šel. 
Zmáčkl jsem na křižovatce knoflík pro chodce a čekal, až se 
rozsvítí zelená. Konečně, rozhlédnul jsem se doleva i do
prava, když tu projel náklaďák. Nezastavil, ještě šlápl na plyn, 
profrčel náměstím Míru bez ohledu na chodce i semafor. 
Vyplatila se mi zásada být opatrný i na zelené, nespoléhat 
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na to, že druzí budou respektovat alespoň základní pravidla 
slušného chování. Vyplatilo se mi neprosazovat své právo jít 
vpřed, i když mně to obecně uznávaný předpis umožňoval, 
ba dokonce mě k tomu vyzýval.
Je ale pravda, že červenou na semaforu mnohem častěji 
porušují chodci než automobilisti. Říkal mně můj učitel 
autoškoly, když jsme občas viděli přebíhající chodce přes 
křižovatku: „V autě by sis to na červenou netroufl, chodec 
klidně.“ Sice to absolutně neplatí, ale většinou ano. Chodci 
často mívají pocit, že když nic nejede, klidně mohou 
nerespektovat zákaz. Popravdě, také jsem to už párkrát 
udělal, takže vím, o čem je řeč. Proč stát, když mně nic 
nehrozí?! Proč to tak dlouho trvá, už dávno jsem mohl být na 
druhé straně! A tak někdy jdu… V autě bych si to ale opravdu 
nedovolil, ani kdyby byla křižovatka sebeprázdnější. Přitom 
je chodec na křižovatce ve větším ohrožení než řidič.
Stát na červenou a chodit opatrně na zelenou se učíme 
v naší civilizaci od dětství. Všichni vědí, co znamená 
toto bezpečné pravidlo. Přesto občas vídám přebíhat na 
červenou nejen dospělé jedince, ale i rodiče s dětmi nebo 
dokonce prarodiče s malými vnoučaty! Šílený hazard! 
Ne proto, že by je zrovna v tu chvíli mělo něco přejet a zabít,  
tak hloupí dospělí vět šinou nejsou, ale proto, že dětem 
dávají špatný příklad. Vysílají jasný signál, že se i ta nej
zá kladnější pravidla nemusí dodržovat, a ještě jim to 
prochází. Nic se nestalo, žádný postih nehrozí a mnohdy je 

to dokonce legrace. Už slyším mravní naučení: „Ale samy to nedělejte, milé děti,  
porušovat pravidla můžete jen s dospělými!“ No a co se v mládí naučíš…  
Svět, ve kterém žijeme, skutečně není zcela bezpečný, proto je dobré respektovat 
dobrá Boží přikázání i pravidla bezpečného provozu, kvůli sobě i kvůli druhým. Ale 
přitom nežijme neustále ve strachu, protože strach mívá velké oči a nebývá dobrým 
rádcem. I o tom vlastně mluvil Ježíš, když učedníky posílal do světa jako ovce mezi 
vlky, strachu navzdory! Nelze nic neriskovat, kvůli tomu jsme se nenarodili. 
Konečně riskoval i Ježíš. Nebeský Otec ho poslal na misi do našeho světa, žil moudře 
i ryze, přesto ho nakonec zabili. Ačkoliv zcela zjevně neměl paranoiu, šli po něm! 
Jeho riskantní cesta mezi námi vlky a smrt na kříži však přinesly spásu celému 
světu. Spásu, která znamená nejen věčný život a vzkříšení po smrti, ale záchranu 
od mnohého zla a nebezpečí už tady na zemi. A jak taková spása konkrétně vypadá? 
Člověk začne respektovat dobrá pravidla pro život, která dříve suverénně a sebejistě 
porušoval. Jako např. náš dobrý přítel Diesel, který už nechodí ani na červenou 
a život je hned lepší. Je však dobré se rozhlédnout i na zelenou…

Bronislav Matulík
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█▐	Přirozený člověk
 Vzpomínka na Jana Světlíka

Vzpomínku bych uvedl slovem apoštola Pavla: „Bratři, napodobujte mne.“ (Fp 3,17) 
Pavel neříká, napodobujte Krista, ale mne! Chci vám představit krásný životní 
příklad, nemá sice žádnou svatozář, ale vyzývá každého z nás k napodobení.
Myslímli na strýce Jana, posledního z Mohykánů rodiny Světlíků, připomínám si 
slovo C. S Lewise, skvělého britského filosofa a myslitele. Když se jej studenti ptali: 
„Pane profesore, řekněte nám jednou větou, co je to být křesťanem?“ Lewis reagoval 
k jejich překvapení stručně: „Být křesťanem, to je být přirozeným člověkem.“ Možná 
si mysleli, tak málo… být přirozeným… Já si Lewisův výrok překládám takto: být 
přirozeným, být lidským, to je obraz Boží, imago Dei v nás. Obyčejný, přirozený 
člověk z masa i krve – a takový byl i strýc Jan.
Enček, jak se mu říkalo, byl od dětství obdarován pěknou, veselou a usměvavou 
povahou. Skotačivý vtipálek, někdy možná trochu úzkostný, citlivý, aby někoho 
nezranil. Vyrůstal na samotě zvané Krupárna se čtyřmi sourozenci. Ve svých 
pamětech uvádí spoustu zajímavých příběhů i klukovských rošťáren. Včetně často 
tradované napínavé story, jak ve čtyři ráno kluci vstali a vedeni nejstarším bratrem, 
mým otcem Miličem, šli pytlačit pstruhy k Panskému splavu. Po získání první kořisti 
se však ozvala píšťalka a z křoví vybíhají četníci. A tu jsou odchyceni sami kluci. Jiný 
úsměvný ranní příběh: Malí hoši, Jeník a bráškové, už kolem čtvrté ráno táhnou tmou 
na okraj kilometr vzdáleného lesa Ochoze. Tam budou i hodinu čekat do rozednění, 
aby totiž vtrhli rychle do hvozdu dříve než jejich bratranci z druhé strany, a vysbírali 
jim před nosem všecky krásné úlovky hřibů a křemenáčů.
Z hřejivého domova u laskavé maminky Emilky a přísnějšího otce Bohumila odchází 
Jan po měšťance do učení v oboru textil v Hradci Králové. Aktivně se zapojuje ve 
sboru i do dění v mládeži, slouží slovem a zpěvem, zvláště v tandemu s Jiřím Mackem. 
Přichází rok 1952 a Jenda nachází životní partnerku, věrnou, pečlivou a vytrvalou 
Martu. A pak v letech 1953 a 1956 jsou obdarováni dvěma krásnými chlapci, Jiřím 
a Alešem. Jan pracuje ve Škodových závodech, dálkově zvládá čtyřletou technickou 
školu. Jeho život je několikrát negativně ovlivněn tím, že má původ z rodiny 
živnostníka. Kolem roku 1968 se stává ke své velké radosti vedoucím textilního 
obchodu. A to na hlavní třídě. Sám jsem u něj kupoval s rodiči látku na oblek a byla 
to slavnostní, příjemná chvíle. Vstřícný nejen vůči nám, ale i dalším kupujícím. Tak 
mi to později řeklo několik lidí – ten váš strejda ve kšeftu je opravdu profík.
Nu a pak přichází čtyřicetiletá emigrace. Německo, Siegen, život ve Freie Ev. Gemeinde. 
Pobyt v cizině, to nebyla žádná procházka růžovým sadem, ale příklad pracovitých 
rodičů otce Jendy i matky Marty byl povzbuzením pro syny. Ke studiu a k zařazení 
se do nového prostředí. Navzdory kolizím a všelidským zápasům vykazuje široká 
německá Světlíkova rodina jasné rysy Božího požehnání a posvěceného života. 
I služby pro církev, včetně adopce malých bezbranných dvojčat z dalekého Nepálu. 
Díky strýci Janovi a rodině i mnozí čeští kazatelé prožili v Siegenu milé teplo 
hřejivého přijetí a podpory. 
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Po letech však přichází do srdcí Jana 
a Marty „homesickness“ – stesk po do
mově. Je to silná touha. A tak se jako 
stěho vaví ptáci vrací Jan i Marta pod 
rodný krov – do Prahy. A zde v centrálním 
pražském sboru našli nový duchovní 
domov, který si zamilovali. Zvláště službu 
bratří kazatelů Daniele Heczka, Pavla 
Černého i nynějšího Bronislava Matulíka. 
A strýc Jan zde s vděčností přijímal Boží 
slovo.
A ještě uvedu několik charakteristik 
strýčka Jendy jako přirozeného člověka:
Příjemný společník, sportovec, lyžař, 
plavec, pěstitel exotických orchidejí, 
milovník hor i moře, vášnivý houbař. 
Vidím jeho jásající tvář a jiskřící oči, 

když jsme před dvěma lety stáli na palouku na Šumavě a kolem nás byla spousta 
křemenáčů. Oba jako malí kluci jsme stáli a křičeli, možná až hulákali jak na lesy. Řekl 
mi: „No to je požehnání,“ a objímal mne. Ráno se modlil za alespoň dva křemenáče 
a ono je jich tam nakonec 58!
Jenda byl milovník Božího slova. Vroucí, skoro něžný modlitebník. Veřejné modlitby 
i skrytý přímluvný zápas doma. Svědek evangelia druhým. Přirozený člověk plný 
radosti, laskavosti, rozdávající úsměvy. Dora Rappardová řekla: „Některé starší 
lidi si nedovedu v nebi vůbec představit, jsou stále jakoby na kyselo. Ale jiné si 
představuji v nebi snadno – vlastně budou takoví, jací byli zde na zemi.“ To druhé 
platí o strýci Janovi. 
Můj otec mi o svém bratříčkovi Janovi řekl: „Víš, Jenda byl jiný než my, kteří jsme 
bojovali se srovnáváním se a se závistí. On každému přál jen to dobré, nikdy druhým 
nezáviděl. To není mezi českými náturami moc časté.“ Napodobujme jej v jeho 
vděčnosti a přejícnosti.
Teď bych určitě dostal strýčkovo pokárání, ale to mi nevadí, vysvětlím to. Když jsem 
něco ze svých vzpomínek řekl při jeho 90. narozeninách, přišel ke mně, objal mne 
a řekl jemně otcovsky: „Pavle, hochu, to jsi opravdu přehnal, přece víš, že to byla 
všecko přeci jen Boží milost.“ „Ano vím“, řekl jsem tenkrát. Jindy mi řekl: „Víš, byl 
jsem také někdy světlíkovsky prchlivý, asi po tatínkovi Bohumilovi, naše geny nás 
opravdu někdy skličují a těžko z nich vyskakujeme, ale tam kde je Ježíš v našem 
středu, tam přece jen nakonec září Kristus i v nejhlubších stínech našeho bytí.“
Napodobujme jej – našeho milého strýčka Jana. Žijme rádi a naplno svůj život, 
přejme druhým dobro a úspěch. Nesrovnávejme se a nevzdávejme své zápasy, ani 
když přichází stáří. Buďme lidští, přátelští. Hledejme u Krista sílu i k usměvavé 
tváři. Jenda byl krátce před svou smrtí v rehabilitačním stacionáři ve Chvalech. Když 
se v noci probouzel, jak říkal později manželce, myslil, že je doma na Krupárně… 
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█▐	Napodobujte mě!
 Sborový den v Soukenické 25. 11. 2018

Na závěr podzimního cyklu o Pavlovi připravujeme sborový den. Pokusíme se 
inspirovat příkladem apoštola: Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle 
příkladu Kristova. (1K 11,1) Je jisté, že Pavel tato slova nepsal jako neuskutečnitelnou 
výzvu, ale jako zcela reálnou možnost čerpat z jeho životních zkušeností a osobních 
zápasů povzbuzení k našemu napodobování Krista. 

Dopolední kázání ponese název: Život podle Pavlova příkladu 
Vystřídá se nás za kazatelnou více kazatelů, abychom v co největší šířce a hloubce 
poro zuměli, co znamená žít jako apoštolové a dokonce i jako Pán Ježíš Kristus. 
(1Ts 1,6)
Abychom měli porozumění jeden pro druhého (Ga 4,8–14), abychom dokázali brát 
ohled na druhé a neprosazovat hlavně sebe (1K 10,23–11,1), a konečně, abychom 
usilovně běželi k cíli pro nebeskou cenu, neboť naše křesťanství ještě není u konce 
(Fp 3,12–21). Pokusíme se vžít do apoštolovy prosby, abychom jednali podle jeho 
příkladu (1K 4,16). Protože Pavel skutečně kázal nejen svými slovy, ale především 
způsobem života.

Po dopoledním shromáždění bude následovat: Společný oběd, na který jsou všichni 
zváni. 

Odpolední program jsme koncipovali jako: Život podle Pavlových výzev: 
Po společném úvodu se podobně jako v loňském roce rozejdeme do tří skupin. 
V půlhodinových blocích vezmeme vážně, k čemu nás apoštol nabádá: K chvále 
a mod litbám (1Ts 5,16–18 a Ef 5,19n), ke společenství a modlitbám (Ř 15,7; Fp 2,1–5;  
1Ts 5,14 a Gl 6,2.10) a konečně k misii a modlitbám (1Tm 2,1–4 a 2Tm 4,1–5). 
Budeme zpívat, sdílet se, hovořit a především se spolu modlit. Každý bude mít 
příležitost si během odpoledne vybrat dvě skupiny, a tedy absolvovat dvě témata. 
Všechny srdečně, prožijme spolu navzájem živou inspiraci apoštolem Pavlem. 
Modleme se proto už nyní za požehnání a pozvěme i své přátele a blízké.

Bronislav Matulík

a prožíval blaho tohoto pocitu domova. Dokonce ráno jednou řekl: „Sestřičko, co vy 
tady na Krupárně děláte?“ Silný prožitek domova.
Už dosáhl skutečného domova, touha po domově je naplněna, vždyť se držel celý 
život Kristova: „Jdu, abych vám připravil místo, a odejduli, opět přijdu a vezmu vás 
k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“
Nezapomeňte na Jana. Ukazuje mně i vám k Ježíši. 

Pavel Světlík
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█▐	Předvolební průzkum
 Než nastanou volby do staršovstva

V březnu příštího roku bude náš Sbor volit nové Staršovstvo. Volbu připravuje již 
zvolená Volební komise, která se řídí ustanoveními Řádu správy CB a odpovídá za 
výběr kandidátů. Z tohoto Řádu vyplývá, že volební komise je během přípravy volby 
Staršovstva povinna posoudit vhodnost všech kandidátů pro výkon služby staršího 
Sboru na základě biblických kritérií.
Za starší Sboru a Samostatných stanic je možno volit Členy, kteří se osvědčili, splňují 
novozákonní kritéria staršího zejména podle 1Tm 3,1–7; Tt 1,5–9; 1P 5,1–4, jsou 
způsobilí kázat, příp. jinak předávat či tlumočit Boží slovo a pastýřsky doprovázet 
druhé, souhlasí s Vyznáním víry a jsou ke dni nástupu do funkce alespoň čtyři roky 
Členy s hlasovacími právy. 
Volební komise může provést předvolební průzkum ke zjištění, koho by si Členové 
přáli za starší. Výsledky takového průzkumu komise plošně nezveřejňuje, ale využívá 
je ke své další práci a k rozhovorům s případnými kandidáty.
Možnosti předvolebního průzkumu chceme využít i při této přípravě volby 
Staršovstva, a to při Sborovém dnu v neděli 25. listopadu. Budou k dispozici lístečky, 
na které bude možno napsat návrhy na kandidáty do Staršovstva, ty pak vhodit do 
připravené krabičky. Pro ty Členy sboru, kteří na Sborovém dnu nebudou moci být, 
bude možné zúčastnit se tohoto průzkumu již v neděli 18. listopadu.
Zdůrazňujeme, že se jedná o předvolební průzkum, nikoliv o volbu. Přesto i za toto 
bychom se měli modlit.

Volební komise

█▐	Propojování generací
 O medu a o včeličkách se včelařem při písničkách

S nápadem udělat program pro děti o včelách přišla Marie Kozáková. Její jméno máte 
asi spojené s koncerty v synagoze a v modlitebně v Neveklově. Delší dobu jí ležel na 
srdci program pro malé děti. Měla připraveno pásmo písní a básní, některé i vlastní 
tvorby. Napadlo ji oslovit našeho člena Mirka Pospíchala staršího, aby s ní coby včelař 
na programu spolupracoval. Mirek souhlasil, a tak jsme začali plánovat podobu 
programu. Při rozhovorech jsme si s Marií uvědomili, že máme společnou vizi – 
propojovat generace. A to se nakonec povedlo. Dětem se program moc líbil. Mirkovo 
vyprávění bylo více než souborem informací o včelách. Mirek dětem předal i kousek 
sebe sama. Ve svém povídání vedl děti i k vděčnosti za domov. Děti poslouchaly, ptaly 
se a některé sdílely i své vědomosti o včelařství. Vyprávění doplňovala Marie písněmi 
o včelách a o medu a děti se pod jejím vedením k písním přidávaly. Za dopoledne 
se u nás vystřídaly dvě třídy třeťáků a jedna třída čtvrťáků. Všichni mohli na závěr 
ochutnat medové cukroví a Mirkův med. Osobně smekám před Mirkem, že ve svém 
věku měl odvahu předstoupit před tři třídy dětí. Mnozí mladší tuto odvahu nemají.
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█▐	Služba v nemocnici
 Kaplanská služba v nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov

Na schůzkách benešovské ekumeny se kolegové domlouvali na službách v nemocnici. 
Zpočátku jsem se nezapojoval, ale po čase jsem si všiml, že koordinátor má občas 
problém služby obsadit. Nabídl jsem tedy pomoc a nabídka byla přijata. Na oddělení 
lůžek dlouhodobé lékařské péče sloužím již dva roky, dvakrát do měsíce. Je to služba, 
která mě velmi vyčerpává a velmi naplňuje. To zní jako protimluv, ale není tomu tak. 
Vyčerpávající je náročnost úkolu. Setkávám se s lidmi ve vážném zdravotním stavu, 
s lidmi velmi starými i mladšími, s lidmi umírajícími. Vyslechl jsem řadu silných 
dramatických životních příběhů, mnoho bolestí. Život zde poznávám v jedné z jeho 

Několik dní po akci jsem volal paní ředitelce ZŠ. Moc si program pochvalovala 
a říkala, že děti i paní učitelky byly nadšené. Škola má zájem o pokračování pro další 
třídy prvního stupně, na které se ještě nedostalo. Nabídl jsem paní ředitelce vánoční 
program, do kterého opět zapojím Mirka Pospíchala staršího a Marii Kozákovou. 
Program se bude jmenovat „Dědečku, vyprávějte, tetičko, zazpívejte.“ Marie společně 
s dětmi zazpívá koledy a Mirek bude vyprávět o svém dětství a o Vánocích. Ale o tom 
až v příštím článku.  

Tomáš Trávníček
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nejdrsnějších podob. To s sebou nutně 
nese dávku emocí. Když přijdu z nemoc
nice domů, mám za sebou osm, až osmnáct 
setkání, rozhovorů, pastorací a několik 
pobožností. Potřebuji odpočinek, duše 
obtí žená bolestí musí načerpat sílu. 
Na této službě mne asi nejvíce naplňuje, 
že má smysl, že někomu pomáhá, že je 
o ni zájem, že ji setry i lékaři dobře 
hodnotí a jsou za ni mnozí vděční. A také 
to, že i lidé ze světa hodnotí službu 
církve v této oblasti hodně vysoko. Rád 
poslouchám životní příběhy lidí. Vzpo
mínám, jak mi jedna devadesátiletá žena 
vyprávěla, že když se jako děti večer 
pomodlily, bylo zvykem políbit pak 
rodičům ruce. Vzpomínám na ženu, která 
mi vyprávěla, že pracovala v úžasném 
pracovním kolektivu, nebo na jinou ženu, 
která vyprávěla, jak v dětství chodila do 
měšťanky mnoho kilometrů za každého 
počasí. Vzpomínám na vyprávění muže, 

kterému brzy zemřela žena, dětem bylo kolem osmi let a on se o ně staral celý život 
sám. Padesátá léta byla tvrdá, peněz bylo zoufale málo, a tak k obědu nemíval víc 
než hospodskou polévku a dvě housky. Vzpomínám na muže, který oslepl v polovině 
života, a přeci se na nikoho nehněval. Byl vděčný za každou mou návštěvu a za 
popovídání. Ale nejvíce asi vzpomínám na muže, který zemřel po těžké chorobě. 
Mohlo mu být asi šedesát let. Již dvacet let trpěl vážnými zdravotními problémy, se 
kterými se však naučil žít. Měl pěknou rodinu, děti ho měly rády, a brávaly ho na 
víkend domů. K tomuto člověku jsem se chodil tajně učit pokoře. Nechtělo se mi 
věřit, že není křesťanem. Měl dobré srdce a pokorného ducha. Vyzařovala z něho 
úcta k člověku. Rád jsem si s ním povídal. Být v jeho přítomnosti bylo občerstvující. 
K personálu nemocnice se choval laskavě a ohleduplně, stejně jako ke všem lidem, 
přesto, že mu nebývalo dobře, měl velké bolesti a věděl, že umírá a nechává doma 
děti a vnoučata. Jen jednou ukončil telefonní rozhovor s příbuznými sám. Laskavě 
se omluvil, že mu dnes není opravdu dobře. Pár hodin na to zemřel. Na tohoto muže 
nikdy nezapomenu. Na takové lidi vzpomínají i sestřičky s úctou a některé možná  
i se slzami v očích. 
Jsem Bohu vděčný za službu v nemocnici. Spolupracuji také s nově vzniklým 
mobilním hospicem Křídla v Sedlčanech (www.hospickridla.cz). Zde se služba 
teprve rozjíždí, tak uvidíme, co přinese. Za vaše přímluvy děkuji.

Tomáš Trávníček, vikář, stanice Neveklov
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█▐	Velké povzbuzení víry
 Křty v Kralupech nad Vltavou

Poslední neděle září tohoto roku byla pro kralupské společenství CB velkým 
povzbuzením. Ještě před ranním přívalem koupání chtivých občanů jsme si 
pronajali dětskou část městského bazénu. Nebylo to za účelem, že bychom se chtěli 
vykoupat, protože se stydíme před pronikavými pohledy spoluobčanů. Byli jsme 
tu, abychom byli svědky rozhodnutí Pavla a Pavly obléknout Krista ve křtu. Byl to 
skutečně nádherný pohřeb, jak bylo zmiňováno v kázání. Pavla a Pavel v pohřebních 
rubáších sestoupili do vody, aby tam symbolicky utopili starý život a přijali ten nový 
v Kristu Ježíši. Slzy křtěnců a přihlížejících svědčily o ryzosti a vážnosti situace. 
Vykoupení v Kristu je všem nadosah! Jejich křest je skutečně pro nás zázrakem. 
Nejenže je krásné sledovat lidi ve zralém věku, jak přijímají záchranu v Kristu. Totiž 
křest bývalých dlouholetých členů organizace Svědků Jehovových je zatím něčím 
u nás neobvyklým. Přejeme Pavlovi a Pavle požehnání a radost Pána Ježíše Krista 
a do dalších let mnoho osvobozující milosti a lásky ve všech oblastech života.

Radislav Novotný
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█▐	Skaut ve Staré Boleslavi
 Křesťanská družina vlčat

Před více jak třemi lety se mi naskytla příležitost zapojit se spolu s mými dětmi 
do Staroboleslavského Junáka – skautu. Nejdříve se zdálo, že budu jen pomáhat 
s předškoláky, ale nakonec jsem se stal vedoucím vlčat, dětí přibližně od první do 
páté třídy. Když jsem se dostal na tábor, byl jsem překvapen, kolik dětí i vedoucích 
si chtělo popovídat na duchovní téma. Dokonce mě pozvali k táboráku velcí skauti 
(10–15 let) a na mnoho věcí se vyptávali. To mě vedlo k tomu, že jsem navrhl 

█▐	Podzimní burza
 Burza oblečení, bot, hraček a knih v Malém klubu v přízemí

Oznamujeme, že letošní podzimní burza se bude konat od 11. do 20. listopadu 2018.
Věci, které byste chtěli na burzu věnovat, můžete nosit každou neděli. Převezme je 
od vás sestra Milada Málková dole v suterénu u výtahu – vždy před a po nedělním 
shromáždění. V ostatní dny se obracejte na správce sboru. Prosíme, přinášejte věci 
pouze v takové kvalitě, ve které byste si je sami odnesli. 
Bližší informace o časech otevření v jednotlivých dnech naleznete na sborových 
nástěnkách v modlitebně nebo na webu. 

Milada Málková

vedení našeho skautu, jestli 
bych moji družinu mohl 
vést jako tzv. „duchovně 
orientovanou“. Tento termín 
skauti chápou jako křes
ťansky vedenou skupinu. 
K mému překvapení nikdo 
nebyl proti. Nakonec ani 
jeden z rodičů to nevzdal 
a všechny děti mi posílají 
dál. V současné době máme 
plný stav 16 dětí, se kterými 
si každý týden čteme z Bible, 
zpíváme do ros tové písničky, 

modlíme se a na prosto přirozeně si povídáme o Pánu Ježíši. V tom mi pomáhají 
další roveři (15–18 let). Osobně z toho mám velkou radost a těší mě, že se otevřela 
možnost oslovit děti i rodiče ze sousedského okolí a říct jim o Pánu Ježíši. Tím, 
že jsem se stal vedoucím skautu, otevřely se mi dveře i ve školských zařízeních a na 
dalších místech. Jsem zvědavý, co dále Pán zamýšlí, protože takové přijetí a ochotu 
naslouchat Kristu jsem dosud jinde neviděl.

Radislav Novotný
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█▐	Besídka
 

ZMĚNY MEZI UČITELI
Ráda bych Vás informovala o současném složení učitelů besídky, protože došlo 
k několika změnám, proti tomu, jak jsem v září představovala učitele. Děkuji Pánu 
za všechny, kteří jsou ochotni se na této práci podílet.

V prvním oddělení (pro děti přibližně od 3 do 5 let) se střídají tři dvojice učitelů:
1. Naďa Štěpánová a Marie Wagnerová
2. Věra Bíbová a Marie Bydžovská
3. Petr Verner a Lucie Štěpánová

Ve druhém oddělení (pro těsně předškolní děti a 1. třídu) se střídají učitelé:
1. Katka Pavlíčková
2. Jola Kupilíková
3. manželé Eva a Jiří Štěrbovi

Děti z těchto dvou oddělení si rodiče vyzvedávají. Prosíme rodiče, aby byli k učitelům 
ohleduplní – besídka by neměla sloužit jako hlídání dětí po shromáždění.

Ve třetím oddělení (pro 2. a 3. třídu) se střídají učitelé:
1. Jitka Václavíková ml.
2. Petra Hrnková
3. manželé Lukáš a Pavla Beranovi
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Ve čtvrtém oddělení (pro 4. až 6. třídu) se se střídají učitelé:
1. Milada Málková
2. Lydie Boszczyková
3. Daniel Toušek ml.

Děti z těchto dvou oddělení odcházejí po skončení shromáždění z besídky již 
samostatně, tj. nečeká se, až si je rodiče vyzvednou. 

V náboženství se střídají učitelé:
1. Ondřej Pavlíček
2. Petr Štěpán
3. Marta Skalická

PŘÍPRAVA VÁNOČNÍ SLAVNOSTI 2018
Chtěla bych Vás všechny pozvat na letošní Vánoční slanost, která bude – jak dá 
Pán – v neděli 16. 12. v dopoledním shromáždění. Přípravu mají letos na starosti 
Ondřej Pavlíček a Jola Kupilíková. 
Jako každým rokem začíná nácvik již první neděli v listopadu a generálka bude 
v sobotu dopoledne 15. 12. Chceme poprosit rodiče, aby děti pokud možno 
během nácviku nechyběly a aby měli rodiče pochopení, pokud během listopadových 
a prosincových nedělí nebude besídka končit hned s koncem shromáždění.

Za učitele Marta Skalická
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█▐	Šátek
 Mateřská rubrika neb mami, povídej…

I když babí léto a barevný podzim miluju, bývá pro mě září a říjen náročným 
obdobím. Dětem začíná škola, kroužky, je potřeba toho spoustu nakoupit..., a do 
toho většinou začnou přicházet virózy a nachlazení. U těch velkých dětí už to není 
taková hrůza, ale u miminek ty nemoci fakt nesnáším. Letos poprvé jsem zažila na 
vlastní kůži tu hrůzu, když se dítě v noci začne dusit a k tomu má čtyřicítku horečku. 
Do teď jsem laryngitidu znala jen z vyprávění. V těch chvílích jsem nesmírně vděčná 
Bohu za to, že můžu kojit a uvázat si mimčo do šátku, kde se vždy hned zklidní 
a spokojeně usne.
Vzpomínám si na to, jak před dvanácti lety, když jsme čekali první miminko, přišel 
Radek s tím, že koupíme šátek a budeme v něm miminko nosit. Pamatuju si, jak 
jsem na něj nechápavě koukala a myslela si o tom své. Nicméně jako poslušná žena 
jsem hned šátek objednala. Po porodu jsme spolu šli na kurz, kde jsme se naučili, 
jak miminko do šátku správně uvázat. Tenkrát by mě opravdu ani nenapadlo, že si 
nošení šátku tak zamiluju a že to jednou budu učit další maminky.
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Radek chodil denně s Karolínkou v šátku 
na ranní modlitební procházky a bylo moc 
hezké pozorovat, jak se jejich vzájemný vztah 
prohlubuje a jak si to oba užívají! Když jsme šli 
na procházku společně, vždy jsme se „hádali“, 
kdo dcerku ponese. Chtěli jsme ji nést oba, ale 
Radek většinou vyhrál s argumentem: „Ty jsi ji 
nosila devět měsíců v bříšku!“ Kryštůfka a Niky 
nosil taky, ale už míň, prý jsem mu je moc 
nechtěla půjčovat. To už jsem totiž věděla, jak 
rychle miminka vyrostou, a chtěla jsem si to co 
nejvíc užít! No a potom nám Pán dal dvojčátka, 
asi abychom se nehádali a oba si to užili do 
sytosti. 
Jsou to vlastně teď přesně dva roky, co jsem 
zjistila, že nečekám jedno plánované miminko, 
ale rovnou dvě. Byla jsem vyděšená a měla jsem 
pocit, že to nemůžu zvládnout. Plakala jsem 
a bála se, že budou miminka ochuzená právě o to 

nošení, že nebudou mít tolik péče, něhy, pozornosti, jako měly ostatní děti. Ale Pán 
Bůh opravdu nedá zkoušku nad naše síly! Zjistila jsem, že i dvojčátka se dají nosit 
v šátku a hlavně je nás na to mazlení a nošení doma víc. Pán Bůh vždy ví, co dělá! 
A dělá to dobře! A my už se nemusíme hádat.  

Lenka Novotná



15LISTOPAD 2018  



16 LISTOPAD 2018 

www.klubsamari.cz                                     vstupné dobrovolné    

pořadatel:    
Sbor  
Církve bratrské 
v Praze 1 

mediální 
partneři: 

Indonésie 
Nasi Campur s Jakubem Sedláčkem, 
Lucií Vovsovou  
a Magdalénou Vopařilovou. 

listopad 
prosinec 

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

Sofia coby smíření 
protikladů 
Hledání Sofie v ruském náboženském 
myšlení a ikonografii.  
Přednáška teoložky Kateřiny Bauer. 

ve spolupráci  
s domácím 
hospicen:        
 

podpořeno granty: 

Rozdělená společnost - 
co s tím? 
Diskusní večer s novinářem, 
spisovatelem a básníkem  
Martinem Fendrychem. 
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█▐	Informace ze staršovstva

Rozhovor s Davidem Košťálem – bratr vyjádřil žádost o křest. Na základě rozho
voru a bratrova svědectví staršovstvo souhlasí s přijetím Davida Košťála k přípravě 
ke křtu a přijetí do sboru.

Volební komise – staršovstvo se setkalo s Volební komisí pro přípravu volby do 
staršovstva. Bylo připomenuto, co k volbě říká Řád CB a diskutovalo se o práci komise 
a prvním termínu, kdy by komise předložila první výsledek své práce. Setkání bylo 
ukončeno modlitbami.

Parkování ve dvoře – opět se zvýšila četnost nepovoleného parkování ve dvoře, hos
podář rozešle dopis všem organizacím v objektu s připomenutím pravidel parkování.

Sjezd dorostů CB – staršovstvo souhlasí s příspěvkem účastníkům z našeho sboru.

Sborová dovolená – Rekreační zařízení Střelské Hoštice nám zredukovaly nabí
zenou kapacitu (nabízejí pro 2019 a 2020 pouze 109 lůžek, což je pro nás málo), 
staršovstvo souhlasí s tím, že opět pojedeme do RZ Kletečná.

Křesťanské terapeutické centrum – staršovstvo projednalo a schválilo spolupráci 
s Křesťanským terapeutickým centrem, které připravuje ve spolupráci s dalšími 
psychology sestra Petra Veselá.

Kancelář pro Evangelický týdeník – v pondělí 29. 10. začalo stěhování ET Kost
nické jiskry do kanceláře v přístavku.

Advent a Vánoce 2018 – staršovstvo schválilo téma na letošní Advent: Zpěvy 
o Mesiáši. O nedělích i na biblických hodinách budeme společně hodně zpívat 
a otevírat poetické biblické texty, jako je Magnificat, Benedictus atp.

Dětská vánoční slavnost – bude v neděli dopoledne 16. 12., generálka se uskuteční 
den před tím, tj. v sobotu 15. 12. 2018.

Seniorátní setkání – uskuteční se u nás v Soukenické 12. 11. 2018. Na shromáždění 
bude volen nový senior a jednat se bude o návrzích, co bychom jako seniorát 
mohli dělat společně. Staršovstvo oba stávající návrhy projednalo (Roční vikariát 
v Praze, zajištění platu, bydlení a pracovní náplně pro vikáře na 1 rok) a Návrh CB 
Praha 10 – Skalka na zřízení centrální křesťanské poradenské služby. Staršovstvo 
návrhy nedoporučuje.

Příští staršovstvo – 19. 11. 2018.
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NAROZENINY
V LISTOPADU

Potzová Naděžda 2. 11.
Mohrová Milada 4. 11.
Beranová Alena 10. 11.
Kunft Robert  10. 11.
Melicharová Zdeňka 10. 11.
Němeček Petr 10. 11.
Brou Marta 13. 11.
Pavlíček Ondřej 14. 11.
Pavlíčková Milada 17. 11.
Nováková Anna 18. 11.
Košťáková Sára 27. 11.
Bíbová Jana 28. 11.
Stanieková Drahomíra 28. 11.
Koňáková Milena 29. 11.
Rech Michael 30. 11.

Burza
oblečení, bot, hraček a knih

 

 Datum zahájení:   11. 11. 2018 (neděle)
 Datum ukončení: 20. 11. 2018 (úterý)

Burza bude otevřena 
pro zvané:

 Ne  11. 11.  11.30 – 18.00
 Po  12. 11.  9.00 – 14.00
 Út  13. 11.  13.00 – 18.00
 St  14. 11.  9.00 – 14.00
 Čt  15. 11.  13.00 – 18.00
 Pá  16. 11.  9.00 – 14.00
 So  17. 11.  9.00 – 18.00
 Ne  18. 11.  11.30 – 18.00

Burza bude otevřena 
pro všechny zájemce:

 Po  19. 11.  9.00 – 18.00
 Út  20. 11.  9.00 – 18.00

Vše zdarma!
Prosíme, přinášejte věci pouze v takové 

kvalitě, které byste si sami odnesli.

Věci na burzu nebudou přijímány po 20.11. 2018.

Věci, které chcete na burzu věnovat, od Vás pře
vez me sestra Málková v suterénu sboru u výtahu – 
vždy před a po neděl. shromáždění. V ostatní dny se 

obracejte na správce sboru.

Kalendář akcí

3. 11. Konference Dětské misie
3. 11.  Deskové hry dorostu
11. – 20. 11.  Dobročinná burza
16. – 18. 11. Víkendová akce dorostu
18. 11. Návštěva z Teen
  Challenge
25. 11. Sborový den
2. 12. Velký adventní koncert
7. – 8. 12. Víkendová akce dorostu
15. 12. Generálka na dětskou
  vánoční slavnost
16. 12. Dětská vánoční slavnost
  (dopoledne)

Staršovstvo
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Sborové listy — vydává Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15, ročník XXVIII
redakce: Bronislav Matulík, Petra Veselá, Martina Caltová, 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 9.30
15.00
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání nad biblí
setkání nad biblí

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 a sbírka na Diakonii CB – na poslední neděli v listopadu 25. 11. 2018 
je připraven sborový den. Sejdeme se nejen z Prahy, ale také ze stanic v Kralupech 
nad Vltavou a z Neveklova. Uzavřeme nejen církevní rok a seriál kázání o apoštolu 
Pavlovi, ale také se připojíme k celocírkevní sbírce na diakonii. Srdečně všechny 
zveme!


