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█▐Křesťanství zmizelo
V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Sk 11,26)

Svět kolem nás je v neustálém pohybu, mění se a týká se 
to i křesťanství. Stačí navštívit zrenovované knihkupectví 
Luxor v obchodním komplexu Palladium. Ještě na podzim 
byl poměr regálů s názvy Ezoterika a Křesťanství pět ku 
jedné, nyní po modernizaci křesťanství zmizelo úplně 
a zcela splynulo s ezoterikou. Nemyslím, že z neznalosti 
managementu či samotných knihkupců, ale proto, že svět 
kolem nás začíná křesťanskou víru vnímat jako jednu 
z mnoha duchovních nabídek, srovnatelnou s ostatními 
a postupně se stává minoritní. Synkreticky smísili křes
ťan skou literaturu včetně biblí s knihami o čarodějkách, 
pomocných andělech, se všelijakými snáři, s knihami 
o vědo mém milování, které odhaluje léčebné účinky sexu, 
o čakrách atp. 
Neviditelná ruka trhu, říkejme jí poptávka a nabídka, odha
luje, že v současné době je přinejmenším pětkrát větší 
zájem o duchovní literaturu ezoterického zaměření, než 
o bible, biblické výklady, nebo i jen knihy takových autorů, 
jako jsou Tomáš Halík či Marek Orko Vácha. 
Ale ukazuje se rovněž, že lidé kolem nás přestávají rozlišovat, 
co je co. A protože Palladium není církev, zaměstnanci 
knihkupectví podle svého promíchali duchovní svět v jednu 
velikou nesourodou náboženskou směs a návštěvníci si z té 
nepřeberné nabídky spirituálních směrů mohou libovolně 
vybírat, co se jim hodí a vyhovuje. Nepřekvapilo by mě, 
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kdyby se křesťanská literatura postupem času ze stávajících ezoterických regálů 
téměř úplně vytratila. 
Netřeba se ale děsit ani rozhořčovat. Už proto, že samotné Palladium prošlo tolika 
metamorfózami a je jisté, že tomu ještě není konec. Navzdory tomu, že se nyní zdá, 
že tento nepřehledný obchodní komplex, kterému se říká bludiště, bude ještě na 
dlouhou dobu naplněn jiskřivým zbožím a nabídkou ve sto osmdesáti obchodech, 
restaurace nepočítaje, k uspokojení tělesného i duchovního konzumu. Jaká proměna 
ho však čeká, to dnes nikdo nedokáže odhadnout. Poučení ale lze najít v historii. 

Kolem roku 1350 staroměstský měšťan 
Jan Jakub založil na tomto místě Jakubův 
chudinský špitál s kostelem Panny Marie. Ten 
byl ale za husitských válek vypleněn a zničen. 
Kvůli atraktivitě místa se zde v 15. století 
na místo obnovení špitálu začaly budovat 
domy zámožnějších měšťanů a šlechtické 
rezidence. V roce 1630 tu byl ale založen 
kapucínský klášter a později postaven kostel 
sv. Josefa. V roce 1641 byla zahájena výstavba 
klášterního domu. V 90. letech 18. století 
získal objekt vojenský ubytovací úřad a do 
roku 1800 nechal bývalou budovu konventu 

upravit na vozatajská kasárna. V letech 1857–1861 byl konvent zbourán a na jeho 
místě vznikla Josefská kasárna, aby po vzniku Československa získal objekt název 
kasárna Jiřího z Poděbrad. V roce 1993 armáda objekt opustila a stát se rozhodl 
budovu i s pozemkem prodat. V roce 1996 vše zakoupila společnost European 
Property Development, která zde postavila v roce 2007 obchodní centrum.  
Zdá se tedy, že nic není trvalé. Proto se není třeba zneklidňovat nad tím, jak manažeři 
knihkupectví Luxor nakládají s duchovní literaturou. Stali se nám ale zrcadlem 
doby a nepřehlédnutelnou výzvou. Říkají nám tím, že jsme jako křesťané i se svou 
literaturou nevýrazní, málo čitelní a že jim splýváme i se zcela protichůdnými 
křesťanskými směry. Dále se dozvídáme, že o nás vlastně není moc velký zájem, 
že lidé hledají pomoc a naději jinde než v klasickém křesťanství. Hodně to vypovídá 
o vnitřním světě našich spoluobčanů, ale také o tom, že tatam je doba, kdy křesťanství 
bylo v myslích lidí majoritním duchovním směrem, a že církev už není místem, ke 
kterému by se většinově vztahovali při hledání naděje a smyslu života.  
Svět kolem nás se skutečně změnil a je výrazně jiný i než v časech první církve 
v Antiochii, kde jeho občané poprvé identifikovali lidi věřící v Krista jako křesťany. 
Ale právě v tom je naše naděje. Sami musíme znovu a nově pro sebe i pro naše bližní 
objevit Krista a žasnout nad ním! Nesmíme se přizpůsobovat myšlení dnešního 
světa, který rozhodně není ateistický, ale věří v kdeco. Problém není v ezoterické 
literatuře, ale v tom, aby nám křesťanství nezmizelo a aby lidé na nás poznávali 
Krista. Ostatní pak bude na nich, jako v Antiochii.

Bronislav Matulík
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█▐	Odcházela z tohoto světa klidná a smířená
 Vzpomínka na sestru Drahomíru Staniekovou

Sestra Drahuška Stanieková, rozená Klimešová, se narodila v roce 1932 v Ostravě. 
Brzy se ale s rodiči přestěhovala do Prahy. Byla druhá ze sedmi dětí. Vyrůstala ve 
věřícím prostředí a na své rodiče vzpomínala s láskou a vděčností. Vystudovala 
Obchodní akademii, a i když se později rodiče 
s mladšími sestrami přestěhovali do Loun, ona 
zůstala již trvale žít v Praze. Nejdříve bydlela se 
starší sestrou u známých ve Vršovicích a pak 
dlouhé roky v bytě na Střížkově. Pracovala jako 
úřednice na ministerstvu hutního a těžkého 
průmyslu. Byla krátce vdaná, ale téměř celý 
život žila sama. Brzy se stala členkou sboru 
CB na Žižkově a v roce 1987 přešla k nám do 
Soukenické. Skoro dvacet let už ale do sboru 
nechodila. S věkem přicházely různé zdravotní 
problémy a ona se uzavřela ve svém bytě a ve 
svém světě…
Návštěvy nevyhledávala, ale ráda telefonovala 
a psala dopisy. Často poslouchala rádio, hlavně 
nedělní bohoslužby. Znala dobře Bibli a oblí
bené oddíly a verše uměla zpaměti. Měla ráda 
i duchovní písně. Známé měla hlavně v žiž kov
ském sboru. Z našeho sboru byla v kon taktu 
se sestrami Miladou Markovou, Duťkou Vernerovou a Hanou Janovskou. Nejbližší 
si ale byla se sestrou Věrou Bernatzikovou, která jí několik let velice nezištně 
a obětavě pomáhala. Když jsem začala pracovat v Diakonii, poznala jsem Drahušku 
i já a převzala po Věrce štafetu. Na sedmnáct let. Spolu se mnou jí několik roků 
pomáhala i Marta Grulichová a Maruška Šedivá (Hrdličková). S velkou trpělivostí se 
o ni staral i synovec David, rodina kazatele Daniele Fajfra a její sestra Marta z Loun.
Postupně ubývalo v Soukenické těch, u kterých Drahuška dokázal ke jménu přiřadit 
i tvář, ale o dění ve sboru a církvi se zajímala. Modlila se za nemocné. Pravidelně 
četla tištěná nedělní kázání, Sborové listy i časopis Brána. Vždycky ji potěšilo 
přání k narozeninám či k Vánocům. Měla radost ze vzniku seniorské skupiny CB 
na Proseku, kterou dlouhé roky vedl bratr Jan Hušek a která se stala kazatelskou 
stanicí žižkovského sboru.
Pomáhat Drahušce nebylo vůbec jednoduché. Snad i proto, že se vždycky musela 
v životě postarat o sebe sama. Byla náročná, vždycky trvala na svém a bylo těžké jí 
vyhovět. Často mě trápila její věčná nespokojenost. Vím ale naprosto jistě, že nás 
všechny měla ráda a sboru i rodině byla za vše vděčná.
Poslední rok byl pro Drahušku hodně těžký. Loni v květnu doma upadla, a přestože 
nedošlo k žádnému úrazu, vzhledem k celkově špatnému zdravotnímu stavu se již 
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domů nevrátila. Delší dobu byla v nemocnici na Bulovce, krátce v LRS Chvaly, tři 
měsíce v LDN v Bohnicích, od října v Domě seniorů ve Vysočanech a poslední týden 
na chirurgické JIP opět na Bulovce, kde ráno 28. ledna zemřela. Drahuška odcházela 
z tohoto světa klidná a smířená, na svůj odchod byla připravená. Rozloučení s ní 
proběhlo v malém rodinném kruhu a bylo moc pěkné.

Markéta Holanová

█▐	Prorocké slovo pro náš sbor
 Duchovní obnova podle proroka Sofonjáše a krále Jóšijáše

Náš sbor potřebuje duchovní obnovu. Tím není řečeno, že je špatný, ale že obnova 
je něco zcela přirozeného a nutného. Napříč generacemi, jednotlivci, rodinami 
a sku pinami potřebujeme kontinuálně prožívat to, co je vyjádřeno zásadou ecclesia 
semper reformanda, tedy církev stále reformovaná.
Pomocí nám může být slovo proroka Sofonjáše, otce reformace v Judsku, která pak 
nastala za krále Jóšijáše. První tři březnové neděle budeme naslouchat prorockým 
slovům, která mohou oslovit i nás, když jim otevřeme svá srdce.

Rabín S. Kushner s velkým vhledem do současnosti napsal: „Bojíte se změny? Bojte 
se víc možnosti, že byste nebyli schopni se změnit.“ Přemýšlejme o tom…

Bronislav Matulík

3. 3. 2019
Bůh sklidí úplně všechno
Touha po Bohu a odvaha otevřít srdce pravdě
(Sof 1,1–6; 2Kr 22; Lk 21,5–6)

10. 3. 2019
Boží soudy
Radikální duchovní očista
(Sof 2,1–3; 2Kr 23,1–25; Lk 19,45–46)

17. 3. 2019
Bůh uprostřed svého lidu
Návrat ke kořenům aneb co znamená reformace
(Sof 3,1–11.14–30; 2Kr 23,26–30; Lk 17,20–21)
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█▐	Dětské odpoledne
 Nedělní odpoledne pro děti z besídky, náboženství i z Awany

Zveme děti z besídky a Awany na dětské odpoledne, které se koná v neděli 17. 3. 2019.
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 pouze po domluvě a pouze s doprovodem rodičů.)
Budeme mít společný oběd, pak chceme společně zpívat, soutěžit, vyprávět si nebo 
si zahrát biblický příběh a i něco vyrábět. Předpokládaný konec bude asi v 16.00 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 besídky Marta Skalická 

█▐	40 dní s Biblí
 Pro dospělé i pro děti od 13. 3. 2019

Již devátým rokem jsme zváni ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu 
a rozjímání v předvelikonočním čase v rámci akce 40 dní s Biblí. Téma na rok 2019 
zní Jste pokřtěni v Krista. Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve 
středu 13. března 2019. Uvádíme níže rozpis osobního čtení, který vám může být 
pomocníkem při tomto čtyřicetidenním rozjímání. 
V letošním roce je akce rozdělena zvlášť pro děti a pro dospělé tak, aby byla oběma 
skupinám bližší. Další informace můžete najít na stránkách: 
https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli

Petra Veselá 

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13. 3. Žalm 42
14. 3. Žalm 43
15. 3. Žalm 44
16. 3. Žalm 45
17. 3. Žalm 46

18. 3. Žalm 47
19. 3. Žalm 48
20. 3. Žalm 49
21. 3. Žalm 50
22. 3. Žalm 51
23. 3. Žalm 52
24. 3. Žalm 53

25. 3. Žalm 54
26. 3. Žalm 55
27. 3. Žalm 56
28. 3. Žalm 57
29. 3. Žalm 58
30. 3. Žalm 59
31. 3. Žalm 60

   1. 4. Žalm 61
   2. 4. Žalm 62
   3. 4. Žalm 63
   4. 4. Žalm 64
   5. 4. Žalm 65
   6. 4. Žalm 66
   7. 4. Žalm 67

   8. 4. Žalm 68
   9. 4. Žalm 69
10. 4. Žalm 70
11. 4. Žalm 71
12. 4. Žalm 72
13. 4. Žalm 73
14. 4. Žalm 74

15. 4. Žalm 75
16. 4. Žalm 76
17. 4. Žalm 77
18. 4. Žalm 78
19. 4. Žalm 79
20. 4. Žalm 80
21. 4. Žalm 81
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█▐	Volba do staršovstva
 Zpráva volební komise a seznam kandidátů

Volební komise byla ustavena ve složení: Daniel Beran, Jiří Košťál (předseda), Josef 
Pavlíček, Petr Štěpán a Marie Wagnerová.
Práci na přípravě volby do staršovstva jsme zahájili v říjnu loňského roku. Měli jsme 
rozhovory s více než 80 bratry a sestrami. Sešli jsme se celkem 5× ke společným 
modlitbám a koordinaci práce. Pomocí při práci byly také výsledky předvolebního 
průzkumu, koho by si členové sboru přáli ve staršovstvu.

Výsledná kandidátka obsahuje 11 jmen (řazeno podle abecedy):
 Jiří Košťál Matyáš Šíma
 Jindřich Koudela Tomáš Trávníček
 Romana Michalková Petr Verner
 Jan Němeček st. Petra Veselá
 Petr Němeček Marie Wagnerová
 Adam Sedláček

Volba do staršovstva proběhne na členském shromáždění v neděli 24. 3. 2019. 
Každý přítomný člen sboru obdrží hlasovací lístek, na kterém zakřížkuje nejvýše 
9 kandidátů (může zakřížkovat i méně než 9). Člen může na kandidátku dopsat jako 
kandidáta i jiného člena sboru, ale tak, aby počet zakřížkovaných nepřekročil 9.

Volba v předstihu
Komise se v souladu s Řádem CB rozhodla vyjít vstříc těm členům, kteří se z vážného 
důvodu nebudou moci zúčastnit volby v uvedeném termínu. Zapečetěná volební 
schránka bude k dispozici:
a) v neděli 17. 3. po shromáždění,
b) v týdnu 18. až 23. 3. navštíví komise doma ty členy, kteří o to požádají (možno 

volat Josefu Pavlíčkovi 728 142 282),
c) v neděli 24. 3. po dopoledním shromáždění.

Sborové čtení

Neděle 17. 3. Mk 1,1–13: Pán přichází
Neděle 24. 3. Mk 10,35–45: Moc služby
Neděle 31. 3. Mt 28,16–20: Pán národů
Neděle 7. 4. Sk 2,32–47: Nové společenství
Neděle 14. 4. 1K 10,1–13: Dar a závazek
Velký pátek 19. 4. Ř 6,1–11: Jedno s Kristem
Neděle 21. 4. 1Pt 3,15–4,1: Moc Vzkříšeného
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█▐	Kdo je viníkem
 Film o krutém pronásledování křesťanů v Číně

Máme mezi sebou dvě sestry z Číny, Aničku a Evu. V Číně vládne komunistická strana, 
která pronásleduje křesťany a likviduje státem neuznané církve. Ale navzdory tomu 
podzemní církve rostou, byť za cenu velkých obětí a perzekucí.   
Z jakých poměrů k nám Anička s Evou přišly, o tom se můžeme dozvědět pro střed
nictvím filmu s názvem Kdo je viníkem. Ke zhlédnutí je na webové stránce: https://
drive.google.com/file/d/1SCLmD_zz9F4lAnIy306AcVSEZ2ChcW3C/view

Jedná se o příběhy dnešních křesťanů, kteří byli podrobeni pronásledování a mučení 
komunistickou policií. Modleme se nejen za Aničku s Evou, ale i za jejich rodiny 
a sestry a bratry v Číně. A tím víc děkujme Bohu, že v naší zemi máme nyní možnost 
pokojně žít na základě náboženské svobody, která není samozřejmostí.

Bronislav Matulík

█▐	Sborový den
 Sborový den a výroční členské shromáždění 24. 3. 2019

Milé sestry a bratři, rok se s rokem sešel a opět se můžeme těšit na jarní sborový 
den a výroční členské shromáždění. Je to příležitost být spolu jako sbor ze všech 
jeho částí, tedy nejen z Prahy, ale také ze stanic z Neveklova a Kralup nad Vltavou. 
Při dopolední bohoslužbě se připojíme k celocírkevnímu předvelikonočnímu 
programu čtení Písma s názvem „Jste pokřtěni v Krista“. Kázat budeme my kazatelé 
včetně našeho vikáře. A jistě přivítáme svědectví kohokoliv z vás, kdybyste chtěli 
vyznat svou víru a co pro vás váš křest znamenal a znamená osobně. 
Následovat bude společný oběd na způsob lehkého občerstvení. Jako v loňském 
roce objednáme bagety a k nim pak budeme moci zakousnout něco ze sladkého či 
slaného pečiva s kávou a čajem.  
Výroční členské shromáždění začne bezprostředně po obědě, tzn. ve 13.00 hodin 
prezencí přítomných členů. Oficiální začátek je pak naplánován na 13.15 hodin. 
Prosím členy sboru, aby si tuto neděli vyhradili pro naše setkání také i proto, že 
budeme rozhodovat o budoucnosti sboru volbou nového staršovstva. Za to se také 
modleme k našemu Pánu.

Bronislav Matulík

O zvolení za staršího sboru rozhoduje pořadí kandidátů podle počtu získaných 
hlasů. Ke zvolení za staršího je potřeba získat nadpoloviční počet hlasů přítomných 
členů. Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti, neváhejte se nás zeptat.

Za Volební komisi Jiří Košťál, Josef Pavlíček
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█▐	Starosti
 Mateřská rubrika aneb mami, povídej…

Taky si někdy děláte starosti? Je to asi přirozeně lidské a obzvlášť u rodičů dětí, 
ať už malých nebo odrostlejších, dost běžné a pochopitelné. 
My rodiče máme často starost o to, jestli budou naše děti zdravé, jestli se budou 
správně vyvíjet, nebudou v ničem zaostávat za svými vrstevníky, budou vycházet 
s dětmi a učitelkami ve školce, jestli budou zvládat všechno ve škole, jestli budou 
slušně vychované, najdou si dobrou práci, partnera… 
Malých i velkých starostí se najde spousta na každý den. Vlastně od doby, co jsem 
matkou, mi často rezonují slova Pána Ježíše, která řekl Martě: „Děláš si starosti 
a trápíš se pro mnoho věcí.“ (Lk 10,41) Od doby, kdy jsem se před téměř patnácti 
lety stala matkou, jsem se menších či větších starostí v podstatě nezbavila. Když už 
z naší starší dcery vyrostla mladá, zdravá, chytrá a slušně vychovaná mladá slečna 
a starostí začalo výrazně ubývat, přišla druhá dcera a s ní pro mě starostí ještě víc. 
Ono se to zřejmě s věkem zhoršuje a samozřejmě u nás je to dáno i tím, že Anička se 
narodila hodně předčasně, což často může způsobit zdravotní komplikace, které se 
projeví až v pozdějším věku. A tak jsem se ani já neubránila neustálému pozorování 
Aniččina vývoje v obavách, jestli není nějak pozadu, neprojeví se u ní nějaká forma 
DMO (dětská mozková obrna, častá komplikace u předčasně narozených dětí), bude 
mít v pořádku plíce a dýchání, jelikož je při porodu rozhodně neměla plně vyvinuté, 
případně jiné komplikace. A díky Bohu nic jsem nevypozorovala. 
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Nejhorší ale asi je, že i teď ještě neustále pozoruji, jak Anička roste a přibývá na váze. 
Je totiž pořád o dost menší a lehčí oproti svým vrstevníkům a co je nejhorší, ani se 
jí moc nechce jíst a pít. A tak kolikrát strávím celý den vymýšlením, plánováním 
a připravováním jídel, která by jí mohla chutnat. A pořád se ptám: Je to špatně, dělat 
si takové starosti? Respektive, co je na tom špatného? Je přece přirozené, že matka, 
a samozřejmě i otec, chtějí pro svoje dítě jen to nejlepší. Když ale pak večer uklízím 
kuchyň a odkládám nebo dojídám zbytky těch pěti různých chodů, ze kterých si 
Anička zobla po dvou až třech lžičkách z každého, uvědomuji si, že není v mých 
silách ji přinutit cokoliv jíst a taky tím já nijak nezměním to, jestli povyroste aspoň 
o milimetr a přibere o pouhý gram. A ještě víc si pak uvědomím zbytečnost těchto 
starostí, když na další den dostane Anička rýmu, teplotu nebo průjem a nejí pak už 
vůbec nic a moje největší starost se pak rázem z jídla mění na to, aby jí zase bylo 
dobře a vesele si hrála. A opět slyším, jak Pán Ježíš říká: „Nemějte starost o život…, 
život je více než pokrm… Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, budeli 
se znepokojovat? Nedokážeteli tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to 
ostatní?“ (Lk 12,2231) 
Toto Ježíšovo slovo z Lukáše 12. kapitoly je sice především o tom, že si nemáme 
dělat starosti o to, co budeme jíst a co si na sebe oblečeme. V těchto starostech 
v dnešní době a naší společnosti žijeme víceméně všichni, rodič nerodič, ale mě to 
krásně zapadá i do těch mých starostí. A tak to musím vyznávat a činit pokání. Přece 
jenom Marie (sestra Marty z výše zmiňovaného příběhu z Lukáše 10. kapitoly) volila 
dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Marie se nenechala vyrušovat běžnými starostmi, 
když mohla naslouchat tomu, co říká Ježíš. Ani já totiž nechci, aby starosti udusily 
semeno Božího Slova ve mně, tak, že by nepřineslo úrodu, jak to čteme v Ježíšově 
vysvětlení podobenství o rozsévači v Lukášovi v 8. kapitole: „Semenem je Boží 
slovo… Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek 
a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu.“ (Lk 8,14)
Přinášet úrodu je totiž cílem mého života s Bohem. Jedině tak, když bude Jeho slovo 
ve mně růst a přinášet ovoce, budu moct naplnit Boží plán pro můj život. I když bych 
sice Boží slovo pravidelně četla a slyšela, ale nechala ho v sobě udusit starostmi, 
budu pořád jen stát na počátku své cesty s Bohem a připravím se tak o požehnání 
z nových rozměrů, které chce Bůh v mém životě otvírat. 
No jo, a co teda s těmi starostmi? Znamená to, že si už žádné v životě nesmím 
dovolit? To přece není ani možné. Naštěstí i na to nacházíme odpověď v Božím Slovu: 
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte 
své žádosti Bohu.“ (Fp 4,6). 
Starosti tady vždycky byly a budou, bez toho život tady na zemi asi ani není možný. 
Jako Boží děti máme ale tu výsadu, že je můžeme přinášet Bohu na modlitbách 
a věřit, že nám na ně odpoví. A tak přeji nám všem rodičům dětí malých i velkých 
i všem „nerodičům“, abychom nikdy nenechali žádné starosti přehlušit Boží slovo, 
kterým chce Bůh proměňovat naše životy. Věřím totiž, že Bůh má pro každé své dítě 
připravený nádherný plán pro život s Ním.

Katarina Kunftová
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█▐	Pololetní akce Dorostu
 Tradiční výlet do Trhového Štěpánova

Letos jsme na pololetní prázdniny s dorostem, jako už tradičně, vyrazili do Trhového 
Štěpánova. Na třídenní akci jelo 7 dorostenců. Počasí nám celkem přálo, i když nás 
trochu mrzelo, že tentokrát po většinu akce nebyl sníh. 
Hned v pátek po cestě vlakem a dobrém obědě jsme absolvovali „krátkou“ procházku 
po okolí. O něco delší procházka následovala v sobotu dopoledne, kdy jsme se byli 
podívat po stopách již dávno zrušené železnice. Ta vedla z Benešova právě přes 
Trhový Štěpánov až do Dolních Kralovic, které jsou dnes ukryté pod hladinou Želivky. 
Na obou procházkách se stalo oblíbenou kratochvílí těch, kdo na to měli vhodnou 
obuv, klouzání a „bruslení“ po všech dostatečně pevně zamrzlých loužích v okolí. 
V sobotu odpoledne byly na programu společné deskové hry a večer film. V neděli 
dopoledne jsme navštívili shromáždění ve Vlašimi a krátce po poledni už odjížděl 
vlak směrem na Benešov u Prahy. Cesta do Prahy nám sice kvůli nedělní náhlé 
sněhové nadílce trvala o něco déle, než bylo původně v plánu, ale jak se říká: „změna 

je život“. Na Hlavní nádraží 
jsme dorazili okolo půl třetí, 
a tím naše letošní Pololetky 
oficiálně skončily.
Na akci jsme tentokrát 
neměli klasické biblické 
pro gramy, ale i díky rela
tivně menšímu počtu dětí 
jsme se rozhodli využít 
společný čas k vzájem
nému sdílení. Oba večery 
jsme si společně sedli ke 
stolu a každý z pří tom ných 
dostal prostor říct nám něco 
víc o sobě. Sdíleli jsme se 
o věcech, které momentálně 
řešíme, které nás baví, 
i které jsme prožili. Zaznělo 
i pár svě dectví o cestě 
k Bohu. Rozhodně to byl 
hezky strávený čas sloužící 
k pro hlu bování vztahů mezi 
námi, a to je podle mě taky 
jeden z mnoha důvodů, proč 
jezdíme s dorostem na akce.

Anna Bíbová 
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█▐	Valentýn v Soukenické
 aneb Rande ve třech

Už podruhé se manželské páry sešly na svátek svatého Valentýna 14. února u nás 
ve Velkém klubu. Téma bylo prosté ale silné – vztah. Všechny manželské páry měly 
možnost zažít romantický večer ne nepodobný prvnímu rande s dobrým jídlem, 
krásnou hudbou, kytkou a především se svou nejbližší milovanou bytostí. V takovéto 
poklidné a romantické chvíli měli všichni možnost zamýšlet se znovu nad tím, čím je 
pro ně jejich partner/ka stále jedinečná/ý, obdivuhodná/ý a nezastupitelná/ý. Kéž 
tohle malé zastavení není jedinou chvílí v roce, kdy můžeme svým nejdražším znovu 
vyznávat lásku a Pánu Bohu vděčnost za naše manželství!

Petra Veselá
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www.klubsamari.cz vstupné dobrovolné    

pořadatel:   
Sbor 
Církve bratrské
v Praze 1

mediální
partneři:

Jak vzniká náboženství?
S religionistou Zdeňkem Vojtíškem 
o vzniku a dynamice náboženských 
společenství na příkladu stoletého 
vývoje Hnutí Grálu.

únor
březen
2019

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

Nevěstka Raab
Proč se ocitla v Bibli 
a o čem vlastně je její příběh? 
Přednáška Jana Fingerlanda s diskusí.

ve spolupráci 
s domácím
hospicen:       

podpořeno granty:

Večer s Lucií Vopálenskou
Rozhovor s redaktorkou Českého 
rozhlasu nad aktuálními 
lidskoprávními tématy. 
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█▐	Informace ze staršovstva

Setkání s volební komisí – staršovstvo se setkalo s Volební komisí, která infor
movala o své činnosti. Seznámila staršovstvo s kandidáty pro volbu a bylo dohod
nuto, že počet členů starších zůstane zachován, že se tedy bude volit 9 členů 
staršovstva. Vyvěšení kandidátky se uskuteční 3. 3. na nástěnky a do Sborových 
listů. Staršovstvo dále schválilo uspořádat předstihovou volbu o týden dřív pro ty, 
kteří z vážných důvodů nebudou moci být na členském shromáždění.

Hospodářské úkoly – pokračují pravidelné sborové brigády vždy 1. sobotu v měsíci.
Pokračuje příprava realizace obrazového internetového přenosu (vč. schválení 
člen ským shromážděním).
Sbor osloví archiv ČT ve věci možnosti získání záznamů televizních vysílání z našich 
shromáždění – staršovstvo souhlasí.
Staršovstvo schválilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro Petra a Annu 
Němečkovy o další 4 roky.
Staršovstvo schválilo návrh hospodáře na zvýšení pravidelných měsíčních splátek 
zasílaných jako misijní podpora našeho sboru vybraným misijním organizacím, 
a tím optimalizovat závěrečnou roční platbu pro tyto účely.

Dokument ČT o našem sboru – na sbor se obrátil režisér Petr Sojka a požádal 
o možnost natáčení reportáže o naší modlitebně a životě sboru pro ČT v rubrice 
Z metropole. Staršovstvo souhlasí. Natáčení se uskuteční v jarních měsících.

Neveklov – Tomáš Trávníček informoval staršovstvo o úzké spolupráci se základní 
školou.

Jarní burza – staršovstvo schválilo konání jarní burzy oblečení a hraček v termínu 
od 31. 3. do 9. 4. v obvyklém režimu.
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NAROZENINY
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. 
Kejřová Daniela 23. 3.
Bartošová Lenka 24. 3.
Chrásková Jaroslava 24. 3.
Veselá Petra 25. 3.
Toušková Jindra 27. 3.
Kozempel Ján 29. 3.

Kralupy – Radislav Novotný informoval 
staršovstvo o záměru uspořádat Kurzy Alfa 
ve Staré Boleslavi s možným oslovením 
místní ekumény, staršovstvo se záměrem 
souhlasí a akci sbor podpoří i finančně.

Poděkování – bratr Pavel Denk poděkoval 
za možnost uspořádat rozloučení s jeho 
maminkou Marií Denkovou v prostorách 
modlitebny.

Žádost KAMu o pronájem prostor na 
kurz Fusion – staršovstvo souhlasí s pro
nájmem na sobotu 16. 11. pro 50–70 osob. 

Kalendář akcí – 2. 3. (Pravidelná sborová 
brigáda), 17. 3. (Dětské odpoledne), 22. až 
23. 3. (Pánská jízda a Lady club dorostu), 
24. 3. (Sborový den a výroční členské 
shro máždění s volbou staršovstva), 31. 3. 
až 9. 4. (Jarní burza oblečení a hraček), 
6. 4. (Pravidelná sborová brigáda), 18. 4. 
(Sederová večeře na Zelený čtvrtek), 19. 4. 
(Velkopáteční celopražské shromáždění 
od 10 hod.), 19. 4. (Společné shromáždění 
se sborem ČCE u Klimenta s vysluhováním 
SVP), 21. 4. (Společné nedělní velikonoční 
ráno na Letné), 19. až 22. 4. (Velikonoční 
akce dorostu), 31. 5. až 2. 6. (Puťák do
rostu), 27. 7. až 3. 8. (Sborová dovolená) 

Noc kostelů 2019 – opět jsme se přihlásili 
k uspořádání Noci kostelů v našem sboru.

Návrhy na Konferenci – staršovstvo projednalo konferenční návrhy a k některým 
z nich poslalo pozměňovací návrh. 

Otevřený dvůr U fíkového stromu – staršovstvo schválilo záměr uspořádat na 
jaře tyto programy: Dopisy Charlottě GarrigueMasarykové (v podání Jaroslavy 
Kretschmerové) a koncert  kapely Jablkoň.

Příští staršovstvo – 5. 3. setkání s hospodářskou radou v 19.30 a 11. 3. pravidelné 
jednání od 18 hod.
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Kv
al
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í

partnerské 
vztahy

30. března 2019
10.00 – 16.00 hodin
Sbor Církve bratrské v Praze 5 – Smíchov
Vrázova 4

   9.30 – 10.00  Registrace
10.00 – 10.30  Zahájení a biblický úvod
10.30 – 12.00 Hodnotová blízkost a erotická přitažlivost 
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 15.00 Nevěrníci, romantici a ti druzí 
15.30 – 16.00  Závěr

Typo K_design

Mgr. Jakub Hučín 
Vystudoval filozofii a teologii v Praze a v Římě. 

Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci 
a pět let pracoval jako dobrovolný konzultant na 

Lince důvěry SOS centra Střediska křesťanské 
pomoci Diakonie ČCE. Absolvoval dlouhodobý 

psychoterapeutický výcvik v logoterapii
a existenciální analýze. 

Přihlášky: 
do 16. 3. 2019 na adrese:

jana.matulikova@cb.cz
cena: 250 Kč (s obědem)

Platba převodem: č.ú. 2900230978/2010,
v.s. 30032019

Odbor pro manželství 
a rodinu zve na Konferenci

s Jakubem Hučínem

Co stojí za velmi častým fenoménem nevěry; jaké všechny 
příčiny mohou k nevěře vést; nevěra jako vyústění 
nefunkčního vztahového procesu mezi oběma partnery; 
jak je dobré nevěru reflektovat, zpracovat a zda je možné, 
aby nevěra vztah nebo partnery posílila.

Dva pilíře kvalitního partnerského vztahu; hodnotová 
blízkost, která přináší stabilitu, podobnost, možnost 

sdílení, přátelství; erotická přitažlivost, různost partnerů 
přináší jiskru, napětí, je to prevence partnerské nudy; 

mužsko-ženská různost – pokud muž přestane být 
mužem a žena ženou, jiskra přitažlivosti se ztrácí.

A proč nás přitahují narušení partneři?

Nevěrníci, romantici a ti druzí Hodnotová blízkost a erotická přitažlivost 
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Sborové listy — vydává Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15, ročník XXIX
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 – v neděli 24. března 2019 se sejde celý náš sbor v 10.00 hodin při 
dopoledním shromáždění. Po společném občerstvení bude následovat Výroční 
členské shromáždění, na kterém si nejen připomeneme uplynulý rok 2018, ale 
budeme také volit nové staršovstvo na nadcházející čtyři roky.  


