
1DUBEN 2019  

ČASOPIS SBORU
CÍRKVE BRATRSKÉ

V PRAZE 1
SOUKENICKÁ 2019

4

█▐Jděte do Galileje
Po vzkříšení Ježíš ženám řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte 
mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ (Mt 28,10)

V Galileji jsem byl, ale Ježíše jsem tam nepotkal, prožil jsem 
však jinou fantastickou věc…
Na hoře Blahoslavenství, kde stojí nádherný osmistranný 
kostel od architekta Antonia Berluzzi, je zbudovaný palmový 
a ibiškový háj. Zde podle tradice Pán Ježíš poprvé pověděl své 
nejznámější kázání – Kázání na hoře, které je též nazýváno 
jako jeho „magna charta“, tedy velká listina svobody. A na 
této hoře se prakticky neustále střídá jedna zahraniční 
návštěva za druhou. Přijíždějí lidé z celého světa, viděl jsem 
turisty z Kanady, Thajska, Itálie, Chorvatska, Řecka… a také 
z Čech. Všichni se ve velikém háji plném zeleně a květů usa
zo vali na kamenné lavice a ve svých rodných jazycích na
slou chali Ježíšovým slovům, která začínají: „Blahoslavení 
chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“
Říkal jsem si, to je úžasné! Před dvěma tisíci lety tady někde 
Pán Ježíš vyprávěl malému hloučku svých galilejských 
učedníků o podstatě křesťanské víry a života. A teď se sem 
sjíždí lidé ze všech národů, jazyků a ras, aby znovu a nově 
věnovali pozornost těm samým slovům, která Ježíš ve veliké 
moci sděloval ne jako striktní farizejskou nauku, ale jako 
mocné osvobozující evangelium. Na vlastní oči jsem viděl, 
že Ježíš k sobě přitáhl doslova celý svět! Fascinovaně jsem 
zíral na turisty sedící v půlkruzích kolem svých kazatelů 
a průvodců, kteří, jako kdysi Ježíš, vyučovali o tom, že si 
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nemusíme dělat starosti o život a dny příští, že si máme nechat poradit od krásných 
lilií, které dnes tady jsou a zítra nebudou. 
Vzpomněl jsem si, jak mi vyprávěl jeden bratr po návštěvě Izraele, že teprve tam začal 
rozumět tomu, čemu od dětství věřil. Říkal jsem si, že člověk přece nemusí jet až do 
Svaté země, aby se setkal s živým Ježíšem a teprve porozuměl hloubce křesťanské 
víry. Ale po své návštěvě Izraele jsem mu musel dát v něčem zapravdu. Nejde 

o informace, ty jsou všude stejné, 
nejde ani o osobní vztah s Ježíšem, 
ten lze také autenticky prožívat 
všude na světě, jde ale o emocionální 
zkušenost, kterou nezažijete jinde 
než v Zemi zaslíbené. 
A právě to se mi stalo na hoře 
Blahoslavenství. Do té doby jsem 
věděl, že evangelium proniklo už na 
všechny kontinenty, že Bible nebo 
alespoň jedna její část je přeložena 
do více než dvou tisíc jazyků, ale 
když jsem uviděl na vlastní oči, že 
Ježíš z nedalekého Nazaretu i dnes 
oslovuje celý svět, cosi se odehrálo 
v mém nitru. Radost a úžas z toho, 
že Ježíš, který jako to maličké pše
ničné zrnko tady kdysi žil, zemřel, byl 
pohřben, ale byl vzkříšen a přinesl 

obrovský užitek. Miliony ba miliardy lidí slyšeli jeho kázání a byli proměněni, když si 
vzali k srdci slova o opravdové zbožnosti, jak se postit, dělat dobré skutky, odpouštět 
a modlit se. A když se pak celým srdcem modlili modlitbu začínající slovy „Otče náš“, 
změnil se jejich život a vztah k Bohu, k bližním i k sobě samým. 
Jděte do Galileje, slyšeli apoštolové výzvu žen a poslechli. Šli, aby se setkali se 
vzkříšeným Ježíšem. Díky tomu se evangelium dostalo až k nám. Nevíme, na jaké hoře 
se tehdy sešli, zda se jednalo o horu Proměnění nebo snad o horu Blahoslavenství, 
to ale není podstatné. Důležité je, že přijali od Krista pověření jít do celého světa, 
kázat, křtít a vést lidi k tomu, aby žili podle Ježíšových slov. Načež nejen na hoře 
Blahoslavenství, ale i v našem městě jsme svědky toho, že Ježíš k sobě přitáhl a přita
huje doslova celý svět. 
Také jsem jel do Galileje, ale i když jsem tam Ježíše nepotkal, prožil jsem jinou 
fantastickou věc, uviděl jsem ovoce Ježíšovy i apoštolské služby. Mám proto naději, že 
se i letos dá Vzkříšený poznat leckomu z nás, vždyť dokáže projít i zavřenými dveřmi! 
Konečně, nesetkal se tehdy s učedníky jen v Galileji, ale také v Jeruzalémě, na cestě 
do vesnice Emauzy a poslednímu z apoštolů se zjevil až kdesi u Damašku, proč by se 
nedal poznat i nám v Praze? 

Bronislav Matulík

Na Hoře blahoslavenství
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█▐	Nové staršovstvo se představuje
 Tři otázky na začátku čtyřletého volebního období

Zeptali jsme se nově zvolených starších sboru: „Co pro vás zvolení do staršovstva 
znamená, co podle vás náš sbor nejvíce potřebuje a čím především byste chtěli ve 
sboru sloužit?“ Odpovědi starších uvádíme v pořadí podle abecedy.

Jiří Košťál
Co pro mne znamená zvolení do staršovstva? Velkou 
důvěru sboru. Příležitost něco udělat, na něčem se 
podílet. Modlili jsme se za to, takže nelze vyloučit, 
že to tak Bůh chtěl.
Sbor podle mého názoru velmi moc potřebuje 
ochotné srdce každého, kdo si přečte tyto řádky. 
Aby – byť malou službou – přispěl k tomu, že se 
z „jejich“ sboru stane „můj“ sbor.
Chtěl bych napomoci k růstu společenství v Kra lu
pech. Také bych rád byl k dispozici bratřím, případně 
i sestrám, když potřebují, aby jim někdo naslouchal 
či normálně lidsky stál po boku.

Jindřich Koudela
Je to pro mě samozřejmě čest a také velká zod po
věd nost.
Sbor potřebuje hlubokou změnu, vrátit se k první 
lásce.
Budu se i nadále věnovat službě dětem a modlitbě.

Jan Němeček
Zvolení do staršovstva pro mne znamená pověření 
službou ve sboru do dalšího období. Vnímám to 
jako výsadu, ale také jako zodpovědnost i břemeno. 
Prosím ty, kdo mne volili, ale i ty, kdo mne nevolili, 
o přímluvné modlitby.
Jako sbor (i jako jednotlivci) potřebujeme žít v Boží 
blízkosti, hovořit s ním v modlitbě chval, díků, pro
seb a přímluv. Učme se hledat u něj moudrost v roz
hodování o věcech sborových, rodinných i osob ních. 
Potřebujeme se učit jít úzkou cestou následování 
Boha se vším tím, co to přináší. Učme se radovat 
z toho, co nám dal i vzal, učme se ho i poslouchat 
a slou žit mu. Potřebujeme duchovní probuzení a du
chovní růst.
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Jedna věc je, čím bych chtěl sloužit – to by bylo pokračování v dlouholeté službě 
Slovem na stanicích, a dále se pak věnovat sborovému archivu (hlavně fotografiím 
ze sborového života a videozáznamům). Druhá věc je, co sbor ode mne aktuálně 
potřebuje a kde u mne rozeznává případná obdarování. Nechci se vyhýbat žádné 
takové službě.

Adam Sedláček
Především bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou mi členové sboru zvolením do 
staršovstva projevili. Vážím si toho a rozhodně nechci brát své zvolení na lehkou 
váhu. Uvědomuji si, že to nebude vždy jednoduché, a budu vděčný za přímluvné 

modlitby, abych spolu s ostatními bratry 
a ses trami v této službě obstál. Být součástí 
star šovstva je to pro mne příležitost, jak více 
porozumět fungování našeho sboru a jak 
přispět k tomu, aby se v něm každý mohl cítit 
přijí maný a našel si zde své místo.
Přiznám se, že nevím, co náš sbor potřebuje 
nejvíc. Myslím si ale, že by nám neuškodilo 
více odvahy dělat některé věci jinak. Nemyslím 
tím bezmyšlenkovitě měnit věci, které fungují, 
ale podívat se, jak jednotlivé oblasti sborového 
života fungují v jiných sborech a společenství 
a vzít si z toho to dobré a naopak se vyvarovat 
chyb, kterými již jiní prošli.
Jak jsem již předeslal ve svém představení 
před volbou, v rámci staršovstva bych se rád 
věnoval mladým rodinám, práci s mladými 
lidmi a jejich většímu zapojení do sboru, sbo
rové práce. Aniž bych chtěl mladou gene raci 
jakkoli vyzdvihovat nad ostatní, přeci jenom 
na ní bude záviset budoucnost a směřování 
našeho sboru.

Matyáš Šíma
Při promýšlení zvolení do staršovstva mi vyta
nou na mysli dvě slova: odpovědnost a služba. 
Jako vedoucí mládeže jsem cítil odpovědnost 
za mládežníky, cítil jsem, že mi je Pán Bůh 
dal v rámci naší sborové rodiny na starost. 
Teď podobně cítím zodpovědnost za celý 
sbor. To se, zvlášť při jeho velikosti, zdá jako 
ohromné břemeno. Naštěstí na to nejsem 
sám, ať už lidsky, ve staršovstvu nás bude víc,  
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tak především věřím v Boží pomoc. Odpovědnost, pokud je správně uchopena, 
potom vede k akci. Pokud máme někoho na starosti, měli bychom se o něj i starat 
a jako křesťané se za něj především modlit. 
Nevím ještě, jak přesně bude moje starání se vypadat, leží mi na srdci například 
mladé rodiny, mladí pracující, děti. Zároveň vnímám, jak jsem už psal v představení 
pro volbu, že by bylo dobré různé sborové skupiny více propojovat, a rád bych se 
na nějakém propojování podílel. Myslím, že by bylo dobré, aby sbor více fungoval 
společně, abychom měli nadšení pro budování sborového společenství a společnou 
službu.

Tomáš Trávníček
Mohu jen zopakovat to, co jsem psal do zpráv 
pro členské shromáždění: Vidím v tom logické 
a praktické propojení mé práce ve stanici 
s ma teřským sborem Praha 1. 
Mám celkem dobrou představu o tom, co po
tře buje stanice Neveklov. Jednoduše více slu
žebníků, kterým by leželi na srdci lidé a kteří by 
byli schopní navazovat kontakty a být svě dec
tvím o své víře. Bylo by dobré, kdyby povstal 
služebník, který by se uměl přiblížit mládeži 
potulující se po městě. Co se týče Soukenické, 
zde se moje poznání neodvíjí od vlastního po zo
rování, pro tože v místě nežiji a informace mám 
většinou zpro středkované. Líbí se mi touha po 
pro po jo vání generací, kterou jsem za znamenal 
u nových kandidátů do star šovstva. 
Mohu pokračovat v tom, co dělám – pracovat ve staršovstvu, pomáhat s pastorační 
péčí, programem na biblické, různými mimořádnými programy podle potřeby 
(např. občas bohoslužbou v domově pro seniory v Dejvicích, atp.). Mám rád všechny 
generace, a tak se nebráním posloužit všem podle poptávky a možností.

Petr Verner
Politici používají termín „mandát od voličů“. Přesně tohle asi to zvolení pro mě 
znamená. Jinými slovy řečeno: I když jsem v předvolebním představení uváděl 
kontroverzní věci (čerpám i v jiných společenstvích, v Soukenické jsem zakusil 
dobré věci, ale i nepochopení a hořké zkušenosti), přeci členové chtějí, abych se 
k vedení sboru vyjadřoval, pomáhal s ním svými silami a dary.
Myslím, že duchovní obnovu každého člena i návštěvníka. Potřebuje, abychom každý 
z nás popošli na naší cestě víry. Pak se zaplní modlitební chvilky, lavice i galerie, 
dorost i mládež. Ale ten první krok musí udělat každý sám. C. S. Lewis, můj oblíbený 
autor, jednou řekl: „Náš Otec pro nás na cestě připravil několik dobrých hos tin
ců. Jen nechce, abychom si je spletli s domovem.“ Tak musíme ven z té hospody,  
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kde je tak útulno a pocit jako doma. Cesta 
pokračuje! A lidi venku, co koukají okny 
dovnitř, čekají. Nebo už šli k jiným dveřím?
Čekám, k čemu si Bůh to, co mi daroval, 
použije. Ano, chtěl bych sloužit svým 
čeká ním na Boha. Samozřejmě nečekám 
vsedě, v „hospodě“ (viz výše). Čekám na 
cestě – letos třeba na Camino del Norte/
Pri mitivo, čekám v pohybu.

Petra Veselá
Zvolení do staršovstva je pro mě určitě vel
kým projevem důvěry vás všech a v osob
ní rovině pak nová forma odpo věd nosti za 
tento sbor. Prakticky to pak při nese změny 
i do mé referentské práce, protože už se 
nebudu moci vymlouvat, že čekám, až to 
rozhodne staršovstvo (smích).
A co podle mě potřebuje tento sbor? Nové 
probuzení, nové ochotné služebníky a více 
energie. 
A jak už jsem psala dříve, k tomu všemu se 
budu s Boží pomocí snažit přispět všude 
tam, kde mě bude potřeba – ať už v oblasti 
ekonomické, manažerské, umělecké, řeč
nic ké, psychologické, kulinářské nebo jiné.

Marie Wagnerová
Zvolení do staršovstva pro mě znamená 
přijetí Boží vůle. Znovu uvědomění si 
velké zodpovědnosti vůči sboru, ale i za
myš lení se nad sebou a mnohými svými 
nedos tatky.
Myslím, že potřebujeme vyjít s důvěrou 
a modlitbou ke Kristu. Vyjít ze svých ulit 
a přiložit ruku k Božímu dílu.
Ve sboru se snažím sloužit na více různých 
místech, ať už u dětí, v kuchyni či hos po
dářské řadě. Takže nemám jednu prioritu, 
ale chci se pokusit víc naslouchat lidem 
a být připravena pomoci, kde budu moci.

Ptal se Bronislav Matulík
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█▐	Slib nového staršovstva
 Slavnostní slib se uskuteční první neděli v dubnu 7. 4. 2019

Na první dubnovou neděli je připraveno slavnostní shromáždění s kázáním Božího 
slova, s večeří Páně a také se slibem nově zvolených starších. Proto si přečtěme, co 
budou slibovat a k čemu se zavazovat, ale také výzvu, která zazní na adresu celého 
sboru:

Slib starších sboru
Milí bratři a milé sestry, byli jste zvoleni za starší tohoto sboru a přijímáte svou 
volbu jako Boží pověření ke službě. Nyní máte veřejně slíbit, že svěřenou službu 
chcete plnit podle příkladu novozákonní církve. Vaším úkolem je pečovat spolu 
s kazatelem o sbor jako o Boží vlastnictví. Nejste povoláni k tomu, abyste nad 
ním panovali, nýbrž abyste nad ním bděli, chránili jej, sloužili mu, povzbuzovali 
ho i napomínali a byli mu příkladem. Očekává se od vás, že budete rozvíjet svůj 
duchovní život a podle svěřených darů se podílet i na další službě. Budete se 
pravidelně účastnit porad Staršovstva, podílet se na jeho rozhodování a službě 
a zachováte mlčení o všem, co má zůstat důvěrné.
Budete svého kazatele podpírat modlitbami a pomáhat mu nést všechna 
břemena služby a starosti, pomáhat mu svými radami, povzbuzovat ho, podle 
potřeby jej laskavě usměrňovat, biblicky napomínat, sdílet se s ním a ochotně 
přijímat jeho pokyny. 
Slibujete, že budete na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své 
práci dodržovat Vyznání víry, jako i základní i závazné dokumenty Církve 
bratrské. Přijímáteli tento úkol jako Boží povolání ke službě a chceteli jej 
věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám vás, jako váš spolustarší a správce 
tohoto sboru, abyste mi každý za sebe podali pravici se slovy: S pomocí Boží 
slibuji! 

Výzva pro sbor
A nyní se obracím s apoštolskou výzvou také k vám, členům tohoto sboru: 
„Žádám vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi 
představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro 
jejich dílo. Podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás 
zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, ne s nářkem; to by vám nebylo na 
prospěch. Žijte mezi sebou v pokoji!"

Slavnostnímu slibu budou účastni nejen členové, ale i děti a nečlenové, neboť služba 
kazatelů a starších se týká všech, kteří se ve sboru shromažďujeme. Modleme se za 
nové staršovstvo.

Bronislav Matulík
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█▐	Pastýřský list předsedy Rady CB
 David Novák napsal sborům před Velikonocemi

Milí přátelé, sestry a bratři,
srdečně vás zdravím tímto dopisem na začátku „40 dní s Biblí“, během kterých se 
chceme jako církev společně připravovat na největší událost křesťanského roku, 
na Velikonoce. Tentokrát je naším společným tématem „jste pokřtěni v Krista“. 
Když čteme listy apoštola Pavla, pak si brzy všimneme, že se Pavel někdy jakoby 
opakuje. Spojení „v Kristu“ se v jeho čtrnácti listech vyskytuje celkem 164krát. 
Někteří biblisté říkají, že celý pavlovský kánon by se dal shrnout do těchto dvou 
slov. „V Kristu“ je jedním z klíčů k Pavlovu myšlení a shrnutím jeho učení. Jedním 
z textů, který pootevírá, co v Kristu znamená, je v 2K 5,17: „Kdo je v Kristu, je nové 
stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ Pro Pavla být v Kristu bylo spojeno 
s obnovou vnitřního já, s proměnou mysli a srdce. Znamená to přemýšlet, jako 
přemýšlel Kristus, mít stejné ideály jako on, milovat to, co miloval on. Znamená to 
proměnu, kterou sami nejsme schopni způsobit, ale kterou v nás působí Kristus. 
Znamená to být, slovy názvu jedné knihy, Kristem uchvácen… 
Vím, že to, co píšu, může znít jako fráze, jenže bez bytí v Kristu je naše služba, 
úsilí a snaha marná. Z našeho křesťanství se stává náboženství bez radosti a moci. 
Z našich sborů pak spíše kulturní spolky. Být v Kristu nás osvobozuje od sebe 
samých. Znamená to umírat sama sobě, aby na mně byl patrný Kristus a aby druzí 
mohli povstávat k životu s Kristem. 
Dobře toto umírání popsal teolog Walter Burkhart: „Umírat vlastnímu já znamená žít 
pro druhé a pro Boha. Z mé vlastní zkušenosti po nás každodenní umírání vyžaduje 
dvojí. Předně musíme ke svým bratrům a sestrám přistupovat s vědomím vlastní 
zlomenosti. Nejsme lidé beze strachu a bez slz, bez jizev a bez pohnutí. Naopak, 
jsme zranění léčitelé – a jsme velmi, velmi zranitelní. Za druhé v sobě musíme zničit 
malost a sebestřednost, jež je pro lidský život příznačná: Neustálé zabývání se 
sebou samým, jako by záleželo jen na tom, co chci já, co potřebuji já, jako by nebylo 
nic jiného než mé vlastní bolístky a tajné libůstky. Ne! 
Drama svatého týdne volá NE! Pokud jsi vstal spolu s Kristem, pak pro lásku 
Kristovu žij vzkříšený život! Buď velkorysý a hodně miluj. Dokonce se – proti všemu 
očekávání – budeš cítit lépe. 
Když stojíme na začátku čtyřicetidenního období, které nás uvede do Velikonoc, 
a jsmeli v Kristu, nechme na základě hluboké důvěry v toho, který je centrem 
Velikonoc, nechat umřít to, o čem víme, že v nás umřít má. Umřít svým antipatiím, 
zraněním, vzteku, smutku, pýše, neodpuštění a nevím čemu ještě. Tím se v nás 
prolomí nový život, který vede od páteční smrti k nedělnímu ránu, od temnoty ke 
světlu. 
Přál bych nám všem, aby právě období 40 dnů, propojené společným čtením, nám 
v tom bylo pomocí.

Vás v Kristu David Novák
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19. dubna 2019
18.00 hodin

Bohoslužby s večeří Páně povede David Balcar, farář ČCE

Kázat bude Bronislav Matulík, kazatel CB

Na varhany bude hrát Jiřina Dvořáková

Zpívat bude spojený pěvecký sbor ČCE a CB skladby Františka Ignáce Antonína Tůmy 
za doprovodu hudebníků ČCE u Klimenta 

Srdečně zveme

Mimořádná velkopáteční bohoslužba s večeří Páně sborů 
ČCE Klimentská a CB Soukenická v Kostele u Klimenta

Velkopáteční ekumenické
shromáždění 

Sedm posledních slov 
Ježíše Krista
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█▐	Velikonoce 2019
 Program velikonočního týdne

• Květná neděle – 14. 4. v 10.00 hodin na téma: Křest je dar a závazek
• Biblická hodina – 16. 4. v 15.00 a v 18.30 hodin na téma: Večeře Páně
• Sederová večeře – 18. 4. v 18.00 hodin
• Celopražská velkopáteční bohoslužba – 19. 4. v 10.00 hodin na téma: Jsme 

jedno s Kristem
• Večerní velkopáteční bohoslužba s večeří Páně – 19. 4. v 18.00 hodin v Kostele 

u Klimenta v 18.00 hodin na téma: Sedm posledních slov Ježíše Krista
• Ranní vítání vzkříšeného Spasitele na Letné – 21. 4. v 5.58 hodin 
• Nedělní velikonoční bohoslužba – 21. 4. v 10.00 hodin na téma: Moc 

vzkříšeného a obnova křestního slibu
• Výlet na Neštětickou horu u Neveklova – 22. 4. v 10.30 hodin sraz pod 

rozhlednou

█▐	Sederová večeře 
 Na Zelený čtvrtek 18. dubna 2019 v 18.00 ve Velkém klubu

Přijměte srdečné pozvání na Sederovou večeři, židovský velikonoční zvyk, který 
připomíná vyjití Izraele z egyptského otroctví do Zaslíbené země. Přibližuje nám 
Poslední večeři Pána Ježíše Krista spolu s jeho učedníky. Za dávných dob na tuto 
hostinu zvali staří Izraelci své hosty a sousedy. Přijde nám to jako pěkná tradice…
Proto my ze soukenické mládeže zveme všechny přátele, bratry, sestry, sousedy 
a sousedky na hostinu připomínající Velikonoce, jak je kdysi slavil také Kristus se 
svými učedníky. Pozvěte další.
Máteli zájem přijít, napište se na arch, nebo nám dejte vědět, ať s vámi počítáme.

Radislav Novotný (737 200 188)

█▐	Výlet na Neštětickou horu
 Na velikonoční pondělí 22. dubna 2019 v 10.30 pod rozhlednou

Cílem je potěšit oko i ducha a prožít čas ve společenství. Na výlet zve stanice Neveklov.
Program: Sraz účastníků na parkovišti pod rozhlednou (silnice Neveklov – Vatěkov – 
Benešov) v 10.30 hodin. Výstup na horu (kočárková trasa), žehnání Neveklovsku 
a modlitby. Občerstvení a obecenství. Návrat s možností výběru jeho varianty. 
Technické poznámky: Délka trasy: 3,5–5 km dle výběru zpáteční trasy – svačinu 
s sebou. Na zpáteční cestě je možno navštívit kostelíček Chvojínek s pěkným roz hle
dem i atmosférou místa (kočárky obtížně).

Josef Tezner (739 189 363)
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█▐	O křtu nejen pro děti 
 Svědectví sestry Pavly Turkové na sborovém dnu

Milé děti, ráda bych vám řekla, co mě a manžela vedlo k rozhodnutí nechat se 
pokřtít, jako se nechají pokřtít lidé, kteří uvěří v Ježíše Krista.
Představte si, že jsem od malička četla Bibli, Bibli Kralickou, znala jsem dějiny 
i historii z Písma svatého od Genesis až po Zjevení Jana, Starý a Nový zákon… modlili 
jsme se k Bohu, a snažili jsme se dělat všechno možné, abychom se Bohu líbili… 
A Bůh na nebesích byl nějak daleko, moc daleko.
Hledali jsme stále svého Pastýře, běhali jsme „po lese“ jako zatoulané ovečky a pla
kali jsme, že jsme se ztratili. I ovečka, která se zaběhne do lesa, tak pláče a volá bééé, 
bééé, bééé a čeká, že ji Pastýř uslyší a vynese si ji z lesa zase domů.
A my tak běhali a plakali a volali mnoho a mnoho let… až nás Pán uslyšel a poslal 
anděly a Ducha svatého a přivedl mě do Církve bratrské, kde zrovna byla Ekumenická 
bohoslužba… Bylo to v lednu, v zimě přede dvěma lety a já viděla mnoho věřících 
lidí, kteří se tam sešli… 
A tenkrát se mě Pán mocně dotýkal a já se rozplakala, až jsem vzlykala, že jsem 
všechny okolo rušila, ale nešlo s tím nic dělat… když jsem přišla domů, říkala jsem to 
manželovi a chtěla jsem jít za týden mezi ty věřící lidi znovu, a tak jsem šla a manžel 
čekal, co mu povím…
Přišla jsem a všimla si v modlitebně nápisu na stěně, byl tam verš z Bible, byla to 
slova Pána Ježíše: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“ a já si uvědomila, že k Bohu můžu 
jedině skrze Ježíše Krista… protože Bůh bydlí ve světle nepřistupitelném a Boha 
nikdy nikdo neviděl, ale Ježíš nám o něm pověděl, a při „Kázání na Hoře“ řekl vel
kému zástupu lidí, kteří ho poslouchali: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí 
Boha“, to je tak krásné zaslíbení pro ty, kteří mají čisté srdce...
Sedla jsem si do lavice a pak už bylo kázání, bratr otevřel Bibli, Písmo svaté a četl 
a vysvětloval, co tam bylo napsané… Ale zase jsem plakala a tak se čistilo moje 
srdce… no a další neděli jsme už začali chodit s manželem oba… doma jsme si četli 
Bibli a najednou jsme viděli, jak je Ježíš pro nás hříšné a nedokonalé lidi důležitý, 
jak nás miloval, protože za nás zemřel a trpěl a všechny naše hříchy a nemoci přibil 
na dřevo kříže…
A tak jsme začali přijímat živého Ježíše do našeho srdce a mysli… když jsme začali 
slyšet hlas našeho Pastýře, jak nás k sobě volá, jak volá na svoje ztracené ovečky, tak 
jsme se k němu rozběhli…
To se ovšem nelíbilo tomu zlému, satanovi a ďáblovi, a hned nám chtěl radost 
pokazit… pan doktor mně řekl, že musím na operaci, nebo můžu zemřít… ale já už 
věděla, že můj Pastýř je blízko, že mě ochrání, že mě vysvobodí od smrti… A všichni 
křesťané ze sboru se za mě modlili, povzbuzovali mě z Písma svatého, protože 
taková je láska Boží, a já jsem se uzdravila…
To už bylo jasné, že chci žít jen se svým Pastýřem, se svým zachráncem, s Ježíšem 
Kristem, a rozhodli jsme se s manželem, že Pánu Ježíši dáme svůj život a dáme se 
pokřtít…
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Chtěli jsme křest ve vodě, jako komorník, kterého pokřtil apoštol Filip, když mu 
vysvětlil Písmo svaté a proroctví o Ježíši. Uvěřil, že je Ježíš Syn Boží, a když uviděl 
řeku, zvolal: „co mně brání, chci být pokřtěný“ a Filip ho pokřtil…

Když se necháme pokřtít a jsme ponořeni 
pod vodu, tak umíráme našemu starému 
životu bez Krista a začínáme nový život 
s Pánem Ježíšem… tím, že jsme pokřtěni, 
vnoříme se do Boha a jsme jeho součástí 
v Duchu svatém… jsme Boží děti… jsou 
nám odpuštěny naše hříchy… a jsme pod 
ochranou jeho pláště… On je už stále 
s námi a nikdy nás neopustí, pokud mu 
zůstaneme věrni…
Křest je začátek nové cesty v pravdě 
a k životu… pak musíme měnit svoji mysl 
na mysl Kristovu a nést ovoce Ducha 
svatého a to je dennodenní spolupráce 
s Pánem a pomalu rosteme, jako ta rost
linka, která vzejde z úrodné půdy a roste 
nahoru a vzhlíží k nebi…

Vy děti máte zaslíbení Pána Ježíše Krista, Vám on slíbil a říká „nechte maličkých 
přijít ke mně, neboť jejich je království nebeské“…
Ale nebudete pořád dětmi, až budete větší a větší, taky se budete rozhodovat, koho 
chcete poslouchat a následovat…
Věřím, že půjdete za Pánem Ježíšem, že se necháte pokřtít, že budete plní Božího 
slova, které je Pravda, a že tak půjdete po cestě k životu věčnému, zaslíbenému od 
našeho Spasitele, který za nás zemřel, ale vstal z mrtvých, sedí po pravici Boží a byla 
mu dána všeliká moc na nebi i zemi… 
On je vítěz, On zvítězil nad světem, jsme na straně vítěze, Krále králů a Pána pánů, 
na straně Ježíše Krista, Mesiáše a s ním uvidíme Boha…

Pavla Turková

█▐	Kurz Alfa ve Staré Boleslavi
 Připravujeme misijní projekt v rámci ekumeny

Více jak před rokem mě oslovil bývalý šéf české verze kurzů Alfa Miloš Poborský 
(současný ředitel ETS). Chtěl, abych se věnoval jednomu absolventovi Alfy. Tomáš bydlí 
ve Staré Boleslavi. Vyšlo to. My i naše rodiny jsme se začali přátelit. Napadlo nás, že 
bychom mohli udělat také kurz Alfa ve Staré Boleslavi. Našli jsme prostory a staršovstvo 
souhlasilo. Tak koho pozveme ke spolupráci? Oslovili jsme okolní sbory CB, ale nakonec 
i katolíky, evangelíky a husity. Katolický kněz ihned reagoval – nadšeně! Katolíci 
přišli s tím, že minulý měsíc prošli seminářem, jak dělat kurz, ale netroufli si na to.  
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Naše iniciativa byla pro ně znamením od Pána Boha. Na koordinační schůzce jsme 
našli nebývalou jednotu. Bratr Vladimír vzpomínal, jak naposled dělal Alfu s Karlem 
Fáberem v Kralupech. Sestra Irena byla mojí předchůdkyní – vedla staroboleslavská 
vlčata ve skautu. Nakonec nám vyšli i skauti vstříc a dali nám k dispozici skautskou 
klubovnu. Zapojila se i čelákovická CB a evangelíci. Vařit si budeme sami. Jsme nadšeni 
a plní očekávání. Tak se těším, až vám příště něco nového povím… 

Radislav Novotný

█▐	Dětské odpoledne
 V neděli 17. března 2019

Na letošním dětském odpoledni se sešlo více než 30 dětí a poměrně velká skupina 
dospělých i mladších pomocníků.
Po výborném společném obědě, za který děkujeme Marii Wagnerové, jsme společně 
zpívali. Kromě osvědčených starších písní, jsme si připomněli písničky ze sborové 
dovolené a seznámili jsme se s několika novějšími písničkami.
Potom následovaly Awana hry. Jejich organizace se ujal Jindra Koudela, ale měl 
k tomu řadu mladších i dospělých pomocníků. Děti (od nejmenších po největší) 
soutěžily s velkou vervou, 
takže pak uvítaly občerstvení.
Po vyhlášení pořadí jsme se 
rozdělili na tři skupiny a každá 
z nich si připravila a potom 
předvedla jeden biblický pří
běh o Mojžíšovi. Viděli jsme 
tak příběh o zá chraně malého 
Mojžíše, příběh putování po 
poušti a daru many a vody 
ze skály, a konečně příběh 
o bron zovém hadu.
V poslední části mohly děti 
kreslit, tvořit (děkujeme Mo
nice Rechové) a hrát stolní hry. 
Myslím, že se letošní dětské 
odpoledne vydařilo, že jsme 
mohli být pohromadě. Velký 
dík patří všem učitelům i ve
doucím, kteří se na programu 
podíleli a pomohli celé odpo
ledne uspořádat.

Marta Skalická
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█▐	Jarní burza
 oblečení, bot, hraček a knih

Opět vás zveme na jarní burzu oblečení, bot, hraček a knih, která letos proběhne 
od neděle 31. 3. do úterý 9. 4. v Malém klubu. Věci, které chcete na burzu věnovat, 
od Vás převezme sestra Málková v suterénu vždy před nedělním shromážděním. 
V ostatních dnech se obracejte na sborové správce. Prosíme, přinášejte věci pouze 
v takové kvalitě, v jaké byste si je sami odnesli. Po 9. 4. již věci přijímány nebudou.

 Burza bude otevřena pro zvané:
Neděle  31. 3. 2019 11.30 – 18.00
Pondělí 1. 4. 2019 9.00 – 14.00
Úterý  2. 4. 2019 13.00 – 18.00
Středa  3. 4. 2019 9.00 – 14.00
Čtvrtek 4. 4. 2019 9.00 – 13.00
Pátek  5. 4. 2019 9.00 – 14.00
Sobota 6. 4. 2019 9.00 – 18.00
Neděle  7. 4. 2019 11.30 – 18.00

  Pro všechny zájemce bude burza otevřena:
Pondělí 8. 4. 2019 9.00 – 18.00
Úterý  9. 4. 2019 9.00 – 18.00

Milada Málková

█▐	Duchovní obnova podle Ezdráše
 Jarní pásmo biblických hodin

Po Velikonocích od 23. dubna do konce června 2019 budeme na biblických hodinách 
kapitolu po kapitole otevírat starozákonní knihu Ezdráš. Inspirující a náročné čtení 
s výklady o duchovní obnově. 
Vždy je těžší pracovat na obnově než začínat nové dílo na zelené louce. Je těžší 
motivovat sebe i druhé k práci na troskách, než se nadchnout pro něco, co tu ještě 
nebylo. Vracet se na původní místo a znovu něco dělat, vyžaduje větší morální sílu, 
než něco nového objevovat. Také většina židů zůstala v babylonské diaspoře, kde se 
za sedm desetiletí zabydlela. Reformace bývá těžší než formace a ne vždy se podaří. 
To je téma knihy Ezdráš.
Kniha Ezdráš (i její postava) je přelomová v dějinách Izraele a celého židovství. 
Poprvé v dějinách nahradily písemné dokumenty autoritu ústní tradice. Jinými 
slovy do popředí se dostávají texty především Mojžíše, ale i Proroků a Spisy, tedy 
Starý zákon. Duchovní obnova tehdy spočívala ve výkladu a správném porozumění 
Božího slova. A to je něco, co by i nás mohlo inspirovat a povzbudit nejen ke studiu 
Bible.

Bronislav Matulík
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www.klubsamari.cz                                     vstupné dobrovolné    

pořadatel:    
Sbor  
Církve bratrské 
v Praze 1 

mediální 
partneři: 

Grande Traversata 
Vyprávění a fotografie Martina Tušla  
z cesty na kole přes italské Alpy. 

březen 
duben 
2019 

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

Mír ve Svaté zemi 
O proměnách izraelské a palestinské 
společnosti v posledních dvaceti letech  
a mírových aktivistech pohledem 
zdomácnělého návštěvníka 
evangelického faráře Mikuláše Vymětala. 

ve spolupráci  
s domácím 
hospicen:        
 

podpořeno granty: 

Rach 
Pásmo písní šansonového dua  
Eliáš Urban a Mikuláš Tichý.  
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█▐	Informace ze staršovstva

Jednání s Hospodářskou radou – staršovstvo s Hospodářskou radou projednalo 
finanční situaci sboru, zdroje příjmů a výdaje roku 2018 a plánované příjmy a výdaje 
pro rok 2019.
Dále projednalo přípravu internetového videopřenosu z našich shromáždění včetně 
možného technického řešení a souvisejících legislativních aspektů.
Staršovstvo schválilo zprávou hospodáře za rok 2018 s výhledem hospodaření na 
rok 2019.

Návrhy na Konferenci – staršovstvo podalo pozměňovací návrh k návrhu Rady CB 
k financování ETS, staršovstvo navrhuje nehlasovat na konferenci o financování ETS 
a svolat k tomuto tématu mimořádnou podzimní konferenci. 

Kurzy Alfa ve Staré Boleslavi – staršovstvo souhlasí s uspořádáním kurzu.

Otevřený dvůr U fíkového stromu – na jaro připravujeme program: Dopisy 
Charlotty Masarykové (květen – termín bude upřesněn) – hraje Jaroslava Kret
schme rová a další a poté koncert kapely Jablkoň 14. 6.

Povelikonoční program – s hostujícími kazateli na téma „Druhá šance“, kázat u nás 
budou Daniel Fajfr, Zdeněk Vojtíšek, David Beňa, Roman Toušek, Jan Valeš ml.

█▐	Sborová dovolená 2019
 První informace

Srdečně zveme na Sborovou dovolenou od 27. července do 3. srpna. Sice jsme 
původně chtěli do Střelských Hoštic, kde jsme měli už dva roky rezervaci. Ale na 
poslední chvíli nám změnili podmínky a my museli sáhnout rychle po tom, co bylo. 
Rekreační středisko v Kletečné u Humpolce nám vyšlo vstříc, a tím naši společnou 
dovolenou zachránilo. Jak slyším od mnohých z vás: Chceme být hlavně alespoň 
jednou za rok všichni spolu! Souhlasím! A proto se na vás všechny moc těšíme! 
Ubytování se nabízí v hotelové části, v bungalovech, případně i v chatkách. Tomu 
odpovídají i různé ceny. K dispozici jsou přihlášky. Prosíme, věnujte pozornost 
důležitým informacím. Například do kdy budou akceptovány přihlášky, abyste 
dostali požadované ubytování. Kdo pojede na celý týden, bude mít přednost 
v kvalitě ubytování. Pokud byste měli nápad, jak zpříjemnit náš společný pobyt 
různým generacím (např. dětem, seniorům), nebo byste se chtěli zapojit do služby, 
je to nejen vítáno, ale i velmi podporováno. Za přípravný tým se těší…

Radislav Novotný
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NAROZENINY
Pomahačová Naděje 2. 4.
Šíma Vojtěch 4. 4.
Novák Richard 5. 4.
Čekelská Marta 6. 4.
Štěpánová Naďa 6. 4.
Voves Jan  6. 4.
Hrnková Petra 7. 4.
Kunft Robert 9. 4.
Kunftová Karin 9. 4.
Jiroušková Eva 10. 4.
Shameti Arjana 10. 4.
Klíma Jiří 12. 4.
Zimová Lenka 12. 4.
Chuchlová Marie 14. 4.
Velová Květoslava 15. 4.
Kubový Vlastimil ml.  18. 4.
Němečková Sandra 18. 4.
Kučerová Klára 20. 4.
Šímová Tereza Anna 22. 4.
Šíma Matyáš 23. 4.
Teznerová Štěpánka 23. 4.
Fáber Jan 25. 4.
Štěpánová Věra 25. 4.
Beran Štěpán 26. 4.
Jurčíková Eva 27. 4.
Málek Jan 27. 4.
Beran Ivan 28. 4.
Caltová Martina 28. 4.
Trávníčková Jitka 29. 4.
Sojka Pavel 30. 4.
Voves Tomáš 30. 4.

Letnice – staršovstvo rusky mluvícího 
sboru potvrdilo, že letos, stejně jako v loň
ském roce, připravíme společnou slav
nostní bohoslužbu k oslavě seslání Ducha 
svatého. 

Kavárna Cesta domů končí – pan V. Koz
lík informoval nejprve dopisem a pak 
osobně o ukončení provozu kavárny. Před 
staršovstvem a sborem je otázka, jak s pros
torem již zavedené kavárny účelně naložit. 
Provoz bude ukončen ke konci dubna. 

Nabídka přenosů našich bohoslužeb – 
z Rádia 7/TWR přišel dotaz ve věci pří
mých přenosů nebo záznamů našich shro
máždění, staršovstvo souhlasí.

Noc kostelů – staršovstvo schválilo prog
ram Noci kostelů v Soukenické, která se 
bude konat 24. května 20219.

Příměstský tábor – sestry Renata Kou de
lová a Jolana Kupilíková navrhují připravit 
na konci srpna příměstský tábor pro děti, 
staršovstvo souhlasí. 

Neveklov – bratr Trávníček informoval 
o akci spolků, ZŠ a stanice v rámci maso
pustu, o přednášce Petra Vernera o pouti 
do San tiaga de Compostela. Dále stanice 
při pra vuje Noc kostelů a na Velikonoce 
sede rovou večeři a výlet na velikonoční 
pondělí. Požehnaně se rozrůstá bratrova 
služba v nemocnici Benešov.

Kralupy – bratr Novotný představil smě
řo vání práce v Kralupech. Stanici by velmi 
prospěla přítomnost pracovníka (vikáře), 
který by v Kralupech bydlel a na místě 
rozvíjel místní práci. 

Příští staršovstvo – v pondělí 1. 4. 2019.
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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
Neděle vzkříšení – 21. dubna 2019 v 5.58 hodin nejprve přivítáme na Letné Kris
tovo vzkříšení zpěvem chval a modlitbou. Následovat bude společná snídaně ve 
Velkém klubu a v 10.00 hodin začne slavnostní bohoslužba s večeří Páně a obnovou 
křestního slibu. 


