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█▐Vánoce s Adamem a Evou
I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila 
Kaina. Tu řekla: „Získala jsem muže a tím Hospodina. Dále 
porodila jeho bratra Ábela…“ (Gn 4,1n)

Otočíme list kalendáře a konečně Vánoce, Štědrý den nastal! 
Postní období je u konce, radost může začít, narodil se Kris
tus Pán, veselme se! Jenomže kdo čte pozorně, zjistí, že svá
tek má Adam s Evou, že narozeniny Ježíše budeme slavit až 
o den později na Hod Boží vánoční, a že Ježíš vlastně nemá 
vůbec žádný svátek a nikdy své jmeniny neslaví, alespoň 
u nás ne. 
Proč Adam s Evou, když se na Štědrý den v křesťanských 
rodinách čte příběh o narození Božího Syna? Poeticky 
vnímané road story podle Lukášova evangelia, jak se za 
císaře Augusta museli Josef s těhotnou Marií vláčet nějakých 
sto padesát kilometrů z Nazaretu do Betléma. Nasloucháme 
vyprávění o tom, jak pro ně v městě Davidově nebylo místo 
v žádné hospodě, až se konečně někdo smiloval a dal jim 
k dispozici alespoň stáj, kde se Ježíš narodil a Marie ho 
v plenkách položila do jeslí. O Adamovi a Evě ani slovo. 
Naštěstí, řekneme si, protože to by děti nevydržely. Začít 
v knize Genesis a než by se ve čtení došlo k evangeliím, 
to by byla celá věčnost. Už tak dvacet veršů z Lukáše je k ne
přeč kání, strašně to zdržuje dobu, než se začnou konečně 
rozbalovat dárky. Ale navzdory tomu budou mít stále 
Adam s Evou rok co rok na Štědrý den svůj svátek. Je to 
lidová a v našem prostředí i křesťanská tradice. Věnujme 
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jí proto svou pozornost, protože první lidé patří k vánočním svátkům překvapivě 
víc, než bychom čekali, rozhodně víc než mágové z východu nebo betlémští pastýři. 
Mysleme v předvečer Vánoc na svátek prvních lidí. 
Už jenom proto, že Adam s Evou vešli do světa přímo od Boha, jak čteme hned 
v násle dující kapitole Lukášova evangelia v Ježíšově rodokmenu. První lidé měli 
doslova božský původ, jako nikdo po nich. Ne že by byli bohové, ale byli ztělesněným 
obrazem Boha, schopni milovat, cítit, myslet, žasnout, tvořit, vládnout, pracovat, 
rozhodovat se a být spolutvůrci stvoření – plodili a rodili děti. Tedy dost důvodů, 
aby měli svátek a my s nimi. 
A to i přesto, že zakopli, říká se tomu pád prvních lidí. Otevřeli svá srdce touze po 
bohorovnosti, čímž spustili řetězovou reakci hříchu u sebe i svých potomků, nás 
nevyjímaje. Tomu se zase říká dědičný hřích. Ztratili nevinnost, schopnost otevřeně 
komunikovat, přišli o dobré svědomí a začali se skrývat jeden před druhým i před 
Bohem. Nechtěli přijmout osobní odpovědnost za své selhání, Eva sváděla vinu na 
satana, Adam na Evu a dokonce i na Pána Boha! Vyrovnávali s bolestnou zkušeností 
ztraceného Ráje, a moc jim to nešlo. Ale nevzdali to, naučili se žít ve změněných 
a výrazně zhoršených podmínkách. Díky jim jsme tady my a to je další dobrý důvod 
slavit jejich i náš svátek. 
Adam s Evou si zachovali nejen vzpomínku na rajskou zahradu, ale také touhu po 
Bohu a po nápravě. Podrželi ve své mysli zaslíbení, že jednou přijde na svět dítě 
z života Evy a za cenu smrtelného uštknutí rozdrtí satanovi hlavu, aby připravilo 
lidem novou budoucnost. Právě žena měla hrát ve spáse lidí důležitou úlohu, jak 
jinak než co by matka. Eva tedy otěhotněla a hned prvorozený syn v jejím srdci oživil 
naději. Vždyť dítě je takový zázrak! Bůh Evě i Adamovi požehnal, ztracené bylo zpět, 
získali Hospodina na svou stranu. Hned po něm počali znovu a Eva porodila Ábela. 
Jenomže pak přišlo hrozné zklamání a poznání strašlivé lidské pomíjivosti. Ovšem 
ani tak děsivé události, jako je úkladná vražda ve vlastní rodině, ztráta dětí a poznání 
neschopnosti se napravit, je neodradily. Dál žili, milovali se a přiváděli na svět nové 
děti v naději, že se třeba dočkají slíbeného zachránce. Sice se nedočkali, ale to není 
důvod, bychom neslavili jejich svátek. Už proto, že jsme jim tak podobní, a předně, 
že my jsme se dočkali! Jeden z Eviných potomků přemohl hřích i smrt. 
Až tedy konečně nastane Štědrý den, na který se všichni tak těšíme, a otočíme list 
kalendáře, připomeňme si nejprve Adama s Evou. Je dobrý důvod slavit jejich svátek 
v předvečer Hodu Božího, protože jedna epocha lidstva s nimi končí a s Ježíšem nová 
začíná. Přečtěme si na Štědrý den před narozením Krista příběh prvních lidí. Také 

proto, že bez jejich naděje, kterou neztratili 
a vložili ji do svých dětí, by nový Adam nepřišel. 
A pokud si ještě vzpomeneme, že Ježíš skutečně 
nemá v kalendáři svůj svátek, tak to bude asi 
tím, že jeden den by bylo málo. Slavme proto 
narození Páně každý den, nejen o Vánocích.

Bronislav Matulík
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█▐	Bonboniéry pro chudé a Bible
 Vánoční vzpomínka na bratra Karla Berana a Zdeňka Koukola

V obsáhlé knize o jednom z našich zakladatelů, bratru Adlofovi, je věnována jedna 
stránka také bratru Zdeňku Koukolovi. Je to příliš málo pro tak významnou osobnost. 
Strejček Zdeněk byl po vojně zaměstnán v továrně na cukrovinky a po přestěhování 
do Prahy se rozhodl tomuto oboru věnovati. Odjel do zemí západní Evropy, do Švýcar
ska (firma Nestlé), Belgie, Německa a dalších s rozvinutým průmyslem výroby 
čokolády a cukrovinek.
Usadil se v Kutné Hoře (on sám pocházel z blízkého Kaňku) 
a vybudoval nejprve poloprovoz a později i celou velkou 
továrnu na čokoládu značky Lidka. Finance využíval od ven
kovského investora Michery. Lidka vyvážela do celé Evropy 
i do USA a Kanady. Postavil kutnohorskou modlitebnu, 
přispěl na modlitebnu na Valašsku (na Bystřičce) atd. Také 
založil Českou biblickou práci (kterou vedl bratr Dr. Chráska, 
otec našich tří členů), která vydávala převážně Bible.
K továrně patřila vila a velká zahrada s ovocnými stromy 
i s exotickým ovocem ze zemí z okolí Středozemního moře 
(např. obrovské švestky, dříve známé mergulány apod.). 
O tuto zahradu a přilehlé malé hospodářství se staral bratr 
Karel Beran. Já jsem hodně kamarádil jak se strejčkem 
Zdeňkem Koukolem (byl to můj rodný prastrýc), který 
mně povídal o filosofii, dalších vědách, v nichž se vyznal, i když vzděláním měl jen 
výuční list. Také chtěl, abych po válce šel studovat do USA. Také jsem kamarádil 
se strejčkem Karlem Beranem, s tím jsme povídali o přírodě, zvířatech apod. Naše 
věčná otázka byla „může pes věřit v Boha?“.
Bratr Beran každý rok už od léta vybíral několik chudých lidí (tak kolem pěti), 
od strýce Zdeňka pro ně vyfasoval po krásné bonboniéře a jedné pěkné Bibli. To byly 
jeho vánoční dárky. Ve dnech okolo Vánoc uspořádal pro každého zvlášť soukromý 
Štědrý večer, kdy si s dotyčným dědečkem nebo babičkou přečetli z Bible (většinou 
Lukáše 2. kapitolu), strejček Beran podal výklad a udělali si malou štědrovečerní 
večeři z toho, co strýček Beran donesl. Zazpívali si vánoční písně, pomodlili se a rozešli.
Těchto několik „štědrých večerů“, které bratr Beran pořádal každý rok kolem Vánoc, 
je to, na co myslím vždy v předvánoční době.
Po znárodnění Lidky, které znamenalo její zničení, strejček Zdeněk s dcerou Miluškou 
a mojí malou sestřenicí Miriam emigrovali do Kanady. Tam ovšem strejček nebyl 
šťastný a brzy umřel. Strýc Beran byl už starý a přemístil se do našeho starobince 
v Suchomastech u Berouna, kde jsme se vídali, když jsme tam jezdili zpívat ať už 
s mládeží nebo pěveckým sborem nebo když tam můj táta jezdil kázat atd. Většinou 
jsme si sedli spolu někam stranou a vzpomínali na staré časy. Bratr Beran se dožil 
poměrně vysokého věku.

Vzpomínal Blahoslav Mikulecký
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█▐	Zpívejte a hrajte!
 Advent a Vánoce v našem sboru ve znamení hudby a zpěvu

Děti nám připravují na svou slavnost Vánoční muzikál a to byl impulz k tomu, 
abychom po celý Advent a dobu vánoční v našem shromáždění zpívali a hráli při 

█▐	Pěvecký sbor v Adventu
 Nabitý vánoční program a pozvání ke zpívání

Během prosince se s naším pěveckým sborem chystáme písněmi převyprávět 
příběh narození Krista na mnoha místech. Písněmi z Taizé budeme začínat každé 
adventní shromáždění v našem sboru. Ale nacvičili jsme toho více. Kromě malého 
příspěvku při Adventním koncertu budeme mít několik větších vystoupení, a to hned 
6. 12. v Domově pro seniory v Mělníku. Věříme, že to může být příležitost k dalším 
službám a setkávání stejně jako ve Šlejnické. Tam se samozřejmě chystáme už tra
dičně zpívat také. Letos to bude v neděli 9. 12. odpoledne. A těsně před Vánocemi, 
ve čtvrtek 20. 12. v podvečer doufám potěšíme několika písněmi Přátele Petrské 
čtvrti a všechny další kolemjdoucí na Petrském náměstí. A nakonec zazpíváme 
na největší vánoční svátek 25. 12. To už možná v menším počtu, ale s nemenší  
radostí.
Ráda bych vás pozvala, abyste se k nám přidali. Někdy nás zdecimují choroby, jindy 
jiné důvody a pak už je nás opravdu maličko. A tak pokud byste třeba s námi chtěli 
zpívat, vytvářet hezké společenství, naučit se nové písně a taky užít trošku legrace, 
budete vítáni.

Jana Matulíková

všech bohoslužbách – v Praze i na stanicích. Abychom zpívali 
veliké vánoční písně s autory dávnými i soudobými, a dokonce 
i s anděly! 
O nedělích budou znít novozákonní zpěvy o Mesiáši, např. 
Magnificat či Benedictus, a na biblických hodinách zpěvy 
o spasení ze Starého zákona, zpěv Mirjam, Debory aj. Bude to 
příležitost nejen se připojit srdcem i hlasivkami k oslavě Krista, 
ale také pozvat své blízké, známé, přátele a třeba i nepřátele. 
Neboť Ježíš přišel pro všechny, nejen pro lidi dobré vůle, ale 
i pro ty, kteří zrovna moc dobrou vůli ke konání ušlechtilých 
činů nemají. 

Neváhejte a připojte se svými hlasy k oslavě Pána, protože církev je jedno z mála 
míst, kde mohou a mají zpívat úplně všichni! Bez rozdílu se mohou připojit lidé 
hudebně školení i neškolení i ti, kdo mají či nemají hudební sluch. Hned první 
adventní neděle, která vyvrcholí velkým adventním koncertem, k tomu bude 
jedinečnou příležitostí. 

Bronislav Matulík
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█▐	Muzikál Neobyčejná noc
 Dětská vánoční slavnost netradičně!

Dětská vánoční slavnost netradičně? A jde to ještě vůbec? Ti, kteří už zažili pár jar 
i zim, by možná řekli, že ne. A přesto si dovolíme tvrdit, že letos to netradiční bude. 
Básničky? To už tu bylo. Písničky? No ty jsou snad přece povinnost! Vánoční pásmo? 
Taky známe! Divadelní hra? Pár už jsme jich viděli. 
Hm. Čím tedy překvapit? MUZIKÁL! 

Áá jéé, už to slyšíme – příliš velké sousto, no to snad ne, co ti mladí dneska nevymyslí, 
zvládnete to? 

Tak se přijďte podívat, co ti mladí letos vymysleli, zdali neukousli příliš, zkrátka jak 
to vlastně zvládli. 
Prostě letos přišel odvážný nápad pustit se do vánočního muzikálu Neobyčejná noc. 
Už na zkouškách je vidět, že se všem hra moc líbí, děti chodí připravené, písničky 
znají líp než učitelé, zpívají krásně a už se moc těší, až vám to předvedou.
Takže i my věříme, že v neděli 16. prosince v 10 hodin, kdy to celé vypukne, 
se před vámi zjeví krásná vánoční zvěst v novém kabátku a rozhodně to nebude 
nuda!

Jolana Kupilíková, Ondřej Pavlíček a Petra Veselá

Děti Sboru Církve bratrské v Praze 1 
vás srdečně zvou na 

Vánoční muzikál 

NEOBYČEJNÁ NOC
 

V neděli 16. prosince 2018 v 10.00 hodin

Sbor Církve bratrské v Praze 1
Soukenická 15

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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█▐	Silvestr 2018
 News special aneb silvestrovské Sborové listy

Staňte se očitými svědky a tvůrci sborových novin! Jaký byl rok 2018 a jaký bude ten 
následující? Názory, komentáře, svědectví a rozhovory. 
Nejen ohlédnutí zpět, ale také prognózy a odvážné pohledy do budoucnosti se 
dočtete a uslyšíte. Nebudou chybět tradiční rubriky, ale samozřejmě objevíte i jednu 
novou čistě silvestrovskou – Přání do nového roku.
Zapojte se, ale především přijďte a nechejte se překvapit, co uvidíte, uslyšíte a co si 
také odnesete s sebou domů. Zároveň prosíme, abyste neodmítali naše redaktory, 
když vás budou žádat, abyste poskytli svůj pohled i neotřelý názor. 
Těšíme se na vás 31. prosince 2018 v 17 hodin. A samozřejmě jako i v loňském roce 
nebudou chybět písničky, raut ani Boží slovo a biblická hesla na rok 2019.

Bronislav Matulík

█▐	Vánoce se seniory
 Pozvání na úterý 18. prosince 2018

Milé sestry, milí bratři, stalo se příjemným zvykem, že odpolední biblická hodina, 
která se koná v posledním adventním týdnu, bývá trochu jiná a má slavnostní 
atmosféru. V této tradici budeme pokračovat i letos. 
Srdečně vás proto zveme 18. 12. odpoledne. Sejdeme se k rozjímání nad Biblí, ale 
i k malému vánočnímu posezení. 
Rádi bychom, aby program byl společným dílem nás všech. Zamyšlením nad Božím 
slovem nám poslouží bratr kazatel Radek Novotný, budeme zpívat vánoční písně 
a koledy, ochutnáme cukroví a rozdáme si dárky. Kohokoliv z vás prosíme o krátké 
vánoční zamyšlení, příběh, báseň nebo svědectví. Vítaná je i pomoc při přípravě 
občerstvení. 
Na všechny se moc těší 

Markéta Holanová

█▐	Samaří
 v Dobročinné kavárně Cesta domů
 vždy ve čtvrtek od 18 hodin

6. 12.  –  INDONÉSIE
 Nasi Campur s Jakubem Sedláčkem, 
 Lucií Vovsovou 
 a Magdalénou Vopařilovou.
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█▐	Povzbuzeni apoštolem Pavlem
 Sborový den v Soukenické 25. 11. 2018

V dnešní době i v Církvi bratrské jsme citliví na imperativy, tedy příkazy a silná 
dopo ručení. Většinou zdůrazňujeme milost a učíme se být milosrdní k druhým 
i k sobě, když nám křesťanská praxe moc nejde. Oprávněně, přesto jsme poslední 
den cír kev ního roku slyšeli samé výzvy do života, zkoušeli jsme je realizovat a bylo 
nám to k dobrému. 
Při dopoledním shromáždění nám podle apoštola Pavla kázali bratři Novotný, 
Trávníček a Liguš o tom, že máme mít ohled jeden na druhého, porozumění pro silné 
i slabé, nesoudit a pamatovat, že jsme ještě na cestě, že musíme v sebekázni běžet až 
do cíle. Odpoledne pak jsme se snažili realizovat apoštolovy výzvy chválit Boha, nést 
jeden druhého na modlitbách a zápasit o to, abychom kázali evangelium nejen sobě, 
ale i druhým, kteří s námi nesedávají v lavicích modlitebny. Říkal jsem si, že by bylo 
dobré, aby po každé neděli byla příležitost hned realizovat to, co jsme slyšeli. 
K povzbuzení nám bylo i to, když jsme si připomněli rozsah misijních aktivit 
a možností, které jako sbor máme: AWANA, spolupráce s Veselou školou, programy 
v DPS Šlejnická, otevřený dvůr (koncerty, divadla, Noc kostelů, Zažít město jinak), 
Bazar oblečení, zpěv pěveckého sboru na veřejnosti, Klub Samaří, služba ve 
věznicích, sborová dovolená, koncerty v Kralupech, v Neveklově i v Praze, služba 
v nemocnici v Benešově, výstava betlémů a další spolupráce se školou v Neveklově, 
Skaut ve Staré Boleslavi, samozřejmě osobní evangelizace atp.   
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█▐	Vděčné ohlédnutí
 Mateřská rubrika aneb mami, povídej…

Je to už dávno, co jsem přišla studovat do Prahy, začala chodit do mládeže a zpěvu. 
Zde mi Pán Bůh připravil muže na celý život. A je to dávno, co nám Pán Bůh dal 
čtyři děti. Byla jsem vděčná, že jsem s nimi mohla být dvacet let doma a plně se jim 
věnovat a bylo to nejhezčí období našeho života. Byl čas na hraní, výlety, večerní 
čtení a zpívání.
Chodili jsme do sboru, někdy jezdili na zájezdy mužského sboru, kde manžel celá 
léta zpíval. Dovolenou jsme trávili ve sborovém domě v Rybništi. Rádi vzpomínáme 
na společné vaření, výlety a večery při sdílení, zpěvu a modlitbách. 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na našem sborovém 
dnu. Že jste přišli, upekli cukroví, připravili oběd i všechny prostory, umývali nádobí 
a taky že jste pomohli nakonec uklidit a samozřejmě i vám, kteří jste nás vedli 
k Božímu slovu a k modlitbám. 

Bronislav Matulík
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█▐	Informace ze staršovstva

Křesťanské terapeutické centrum – připravuje se registrace zapsaného spolku

Kancelář Evangelického týdeníku – na konci října se přestěhovala kancelář ET 
Kostnické jiskry z Ječné (ECM) do Soukenické v přístavku. 

Dětská vánoční slavnost – dětská slavnost se uskuteční v neděli 16. 12. v 10 hodin 
a den před tím generálka v sobotu 15. 12. od 9 hodin. 

Seniorátní setkání – uskutečnilo se u nás v Soukenické 12. 11. za náš sbor se účastnili 
bratři B. Matulík, J. Koudela, P. Verner. Staronovým seniorem byl zvolen bratr kazatel 
Robert Hart. Účastníci seniorátu poděkovali našemu sboru za možnost setkat se u nás. 

Využití prostor ve sklepích předního domu – staršovstvo otevřelo téma využití 
prostor ve sklepení předního domu. K tématu se vrátí na příštím jednání včetně 
možného zadání pro Hospodářskou radu. 

Hodně jsme navštěvovali rodiče i sourozence, kteří bydleli mimo Prahu, i jejich 
sbory. Léto jsme trávili na chalupě rodičů, společně s bratranci a sestřenicemi dětí.
Byla také jiná doba. Nebylo mnoho věcí, vše se muselo shánět, měli jsme také jen 
jeden plat. Ale doma jsem vařila levněji, hodně jsem pletla, šila, háčkovala, a tak nám 
nic nechybělo. 
Také hraček bylo málo, ale naše děti si stejně nejvíce hrály s „paňáky“. Byly to 
obdélníčky z papíru prostřihnuté tak, aby měly ruce a nohy. Vyráběli jim oblečky 
také z papíru, pásky třeba z alobalu, všelicos se jim hodilo.
Fantazie pracovala. Každé dítě mělo jiný stát, měnu, prodávaly oblečení, příslušenství 
i své kolonie. Hlavně byly a hrály si stále spolu.
To jim zůstalo až do dnešní doby. Dnes mají společnou Rodinku, na skypu, kde si 
denně píší, svěřují se s problémy i radostmi, povzbuzují se. Jsme vděčni, že nás tam 
také přibraly, a tak jsme jakoby stále spolu a víme, co kdo prožívá. 
A jsme vděčni za chalupu, kterou máme společně se sourozenci po rodičích. 
Prožíváme zde společně některé víkendy, dovolenou v létě, vánoce a jsou zde i naše 
vnoučata a tak si mohou také společně hrát, poznávat se, společně pracovat na naší 
roubence. 
Jsme moc vděčni, že máme společný sbor, kam chodíme, jezdíme na sborové 
dovolené. Jsme vděčni za jejich partnery a děti. Jsou pro nás velkou pomocí ve 
věcech, kde už si sami nevíme rady a kde už není sil.
Teď jsme s manželem už sami doma, rádi vzpomínáme, za děti se modlíme a radu
jeme se z nich.

Petruše Němcová
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NAROZENINY
V PROSINCI

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.

Sborová dovolená 2019 – jak bylo již sděleno, nebylo našemu sboru umožněno 
realizovat sborovou dovolenou ve Střelských Hošticích. Bylo nutno urychleně zvolit 
náhradní řešení. Opět tedy pojedeme do Kletečné. Staršovstvo se shodlo na tom, 
že bude třeba pomoci mladým rodinám s dětmi, aby pobyt tam pro ně vyhovoval. 
Na další dva roky jednáme o rekreačním objektu Olšina, Lipno. 

Mělník – po letech bylo ukončeno pravidelné měsíční setkávání v Mělníku. Hledáme 
nyní možnost, jak a kde setkávání obnovit.  

Advent v Neveklově – 1. 12. (výlet RR – dorost Neveklov); 7. 12. (Adventní program 
v nemocnici v Benešově s M. Kozákovou); 10.–14. 12. (výstava Betlémů od 13 do 
18 hodin); 11. a 12. 12. (vánoční program pro ZŠ Neveklov); 13. 12. (vánoční tvoření 
s M. Fulí novou); 20. 12. (vánoční setkání RR – dorost Neveklov – program a posezení 
s dětmi a rodiči); 24. 12. (půlnoční – Dětský pěvecký sbor ZŠ Neveklov); 30. 12. 
(slav nostní shromáždění vděčnosti za uplynulý rok) 

Kralupy – Kralupští si připomínají 90. výročí stanice. V lednu bychom připravili 
slavností shromáždění.

Setkání sboru ČCE a CB – na základě 
jednání kazatele Matulíka a faráře Balcara 
staršovstvo schválilo setkání našich sborů 
ve čtvrtek 24. ledna 2019 na faře ČCE 
v Klimentské ulici. Kromě vzájemného 
pozná vání a čtení Božího slova bychom 
mohli hovořit o tom, jaké společné projekty 
bychom mohli společně pořádat v rámci 
našeho působení kolem Petrské čtvrti.

Kalendář akcí – 2. 12. (adventní koncert od 
16 hod.); 6. 12. (pěvecký sbor v Mělníku); 
7.–8. 12. (víkendová akce dorostu); 9. 12. 
(pěvecký sbor v DPS Šlejnická); 15. 12. 
(generálka na dětskou vánoční slavnost); 
16. 12. (Dětská vánoční slavnost); 20. 12. 
(vánoční zpívání na Petrském náměstí); 
25. 12. (Hod Boží vánoční); 31. 12. (Sil
vestr – shromáždění na ukončení roku); 
1. 1. 2019 (novoroční shromáždění).

Příští staršovstvo – 10. 12. 2018.

Staršovstvo
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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 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
Modlitby za probuzení – 10. prosince 2018 v 18 hodin v Malém sále.

Hod Boží vánoční – slavnostní shromáždění 25. prosince 2018 v 10 hodin. Na první 
svátek vánoční prožijeme spolu s celou církví vrchol Vánoc. Zazní andělské Gloria, 
ke kterému se budeme moci všichni připojit.


