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█▐Všechno za svobodu
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými… Když vás 
Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. (J 8,32.36)

Na zámku Zbiroh vystavují dopis ze 17. století, ve kterém 
uvězněný muž nabízel všechen svůj majetek výměnou za 
svo bodu. Nádherný rukopis, úžasná památka mající více než 
histo rickou hodnotu. Dotýká se samotné podstaty lidství, 
která spočívá ve svobodě člověka. 

Vězení na Zbirohu bylo krušné, byť ur če né pro minentním 
věz ňům. V zámecké ex po zici ukazují mimo jiné i železnou 
masku, jakou známe z filmů o fran couzském králi, kterého 
nikdo nesměl iden ti fikovat. U nás ji po prohrané bitvě na 
Bílé hoře nasazovali VIP českým pánům, které pak nechali 
Hab s bur kové pro vý stra hu krutě a mon stróz ním způ sobem 
popravit na Staroměstském náměstí. Nej prve je zbavili svo
body a pak jim utínali údy, trhali jazyky, stínali hlavy… 
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Protikladem svobody je vězení. Už definice trestu jako jejího odnětí vypovídá o všem. 
Možná že i smrt je snesitelnější než nesvoboda. Ale i ve vězení člověk potřebuje 
najít a vytvo řit si alespoň maličký ostrůvek vnitřní svobody. Jako jistý muž, který je 
v dnešní době daleko od domova nucen dlouhá léta trávit na samotce. Našel něco 
málo, co může roz hod nout sám. Například, která jídla jíst bude a která ne. Koho 
z bachařů pozdraví a kterého bude ignorovat. Nebo na koho se při vycházce na 
dálku usměje či mu alespoň pokyne hlavou, a koho přejde bez povšimnutí. Jiný 
vězeň, který se stal během dlouhé vazby a pak trestu křesťanem, zbaven svobody, 
naměřil si na vycházkovém dvoře metry a den co den putoval, až došel vlastní cestou 
(camino) do Santiaga de Compostela. Pověstný je také Tulák po hvěz dách od Jacka 
Londona, který se inspiroval skutečným příběhem nespravedlivě odsouzeného 
a brutálně svazovaného muž jménem Ed Morrell. 
Jsou ale vězení, do kterých se zavíráme sami a činíme se nesvobodnými, ač bychom 
mohli udělat velmi mnoho pro své vysvobození nebo alespoň jediný krok správným 
směrem ke svobodě. Tyranizujeme ve vlastním vězení sami sebe, až se z nás stali 
lidé poznamenaní „prizonizací“. Dlouhodobým životem v nesvobodě navyklí na 
vnitřní vězení. A to navzdory tomu, že se jedná „jen“ o vězení niterné zloby, zášti, 
ukřiv děnosti či způsobu života způsobujícího všelijakou závislost. Ovlivněni 
takovým stavem mysli, stává se postupně vězení akceptovaným prostředím, 
člověk ztrácí vlastní iniciativu ke změně a už si ani nedovedou představit život 
na svobodě. Jako si týraný člověk zvykne na svého tyrana a dokonce si ho někdy 
i zamiluje, tak si uvězněný ve svém privátním vězení zvykne na nesvobodu a nechce  
se jí vzdát. 
Když Ježíš mluvil s židy o svobodě a poznání pravdy, která je osvobodí, vůbec mu 
nerozuměli a nechtěli připustit, že by měl pravdu. Oni přece byli svobodní lidé, děti 
Abrahamovy, nikdy nikomu neotročili! Vůbec nechtěli přiznat své otroctví hříchu. 
Konečně ono je až dodnes těžké přijmout fakt, že je něco v mém životě v nepořádku, 
natož že bych byl otrokem, snadnější je vidět chyby na druhých. Ale i když si to člověk 
nakonec připustí, ani tehdy není jednoduché životní situaci změnit. Z nějakého 
důvodu se láhev alkoholu, jiná droga či zlý návyk tváří jako poslední přítel. Duševní 
bolest způsobenou křivdou nebo výčitkami svědomí si bude člověk i nadále rozdírat 
jako vřed a paradoxně novou bolestí způsobovat částečnou úlevu… 
Ježíš mluví i k nám: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými… Když vás Syn 
osvobodí, budete skutečně svobodni. Stačí se pokorně a ve víře obrátit k Ježíši, 
napřáh nout ruce, v modlitbě a třeba jen tiše zvolat: „Pane, pomoz, už se nechci držet 
svého otroctví.“ Stačí poznat pravdu, totiž udělat dobrou zkušenost s Ježíšem, který 
nemoralizuje, neodsuzuje, všechno odpouští a dává sílu Ducha svatého. 
Uvězněný muž na Zbirohu nabízel všechen svůj majetek výměnou za svobodu. Čeho 
jsme ochotní vzdát my, abychom byli skutečně svobodní?! Podle všeho se zdá, že se 
onen dopis nikdy nedostal k svému adresátovi a nebohý muž se svobody nikdy 
nedočkal. Alespoň to ale zkusil. My můžeme mít jistotu, že náš „dopis“ s prosbou 
o svobodu se k Bohu dostane jistě, ale zkusíme to? 

Bronislav Matulík



3KVĚTEN 2019  

█▐	Z Mongolska podruhé v Čechách
 Svědectví sestry Delgermurun Ragchaa

Poprvé jsem do Čech přijela v roce 1989. Tehdy dostali dva lidé z Mongolska 
jedinečnou příležitost studovat hudbu v Československu a já jsem byla vybraná. 
Bylo mi 20 let a studovala jsem klavír na konzervatoři v Pardubicích. 
Už odmala jsem se nadchla pro klavír a toužila jsem chodit do školy se zaměřením 
na hudební školu. To se podařilo, když mně bylo osm let. Hrála jsem moc ráda, 
ale zpívání mě tehdy moc nebavilo. To se ale 
změnilo o hodně let později, když k nám přijel 
jeden misionář z Jižní Koreje. Hledal zpěváky 
pro bohoslužby a vybral si i mě. Zpočátku jsem 
se bála, ale právě on mě naučil zpívat nahlas. 
Nevyrůstala jsem v křesťanské rodině, rodiče 
byli ateisti a babička buddhistka. Než jsem 
se stala křesťankou, myslela jsem si, že budu 
šťastná, když budu mít hodně peněz. Využila 
jsem nabídku jedné paní prodávat kosmetiku. 
A ta stejná ženě mě pozvala i do církve. Říkala, 
že když se modlí, vydělá víc peněz. No a to 
jsem chtěla taky, proto jsem s ní šla. Bylo to 
v hlav ním městě Mon golska Ulánbátaru. 
Chtěla jsem také vidět zázraky, o kterých mlu
vila, a svatý Duch se mě dotknul. Celou dobu 
jsem ve shromáždění plakala. V té době jsem 
totiž měla velké problémy v rodině s manželem, 
myslela jsem na nejhorší, nechtělo se mi žít… 
Ale kvůli dítěti jsem si na život nesáhla. 
Probudil se ve mně zájem o Pána Boha a církev. Sice jsem ještě nevěřila, ale jednoho 
dne, když kazatel kázal o tom, že Bůh stvořil svět, Duch svatý se mnou začal pracovat. 
Do té doby jsem věřila v Buddhovo učení a najednou jsem pochopila, že jsem věřila ve 
stvoření, a ne ve Stvořitele! Chtěla jsem věřit v Boha, ale Buddha byl jen indický princ. 
Zjistila jsem, že jsem věřila v člověka, a ne v Boha. Kázání o stvoření mě při vedlo k víře 
v Ježíše, který za mě zemřel na kříži. To mě nadchlo tak, že jsem o něm všude mluvila.
Bylo mi tehdy třicet sedm let a já jsem dostala novou naději pro svou rodinu. Manžel 
byl totiž hrozně žárlivý, je totiž o dost starší než já. Přicházela jsem ale ze sboru 
a vyprávěla mu, co jsem se tam dozvídala. A vykládala jsem mu také i o tom, jak 
Kristus vidí cizoložství a manželskou nevěru, že to není jen skutek, ale už chtivý 
pohled. Poslouchal a uvěřil, že ho nechci podvádět. 
A taky jsme se předtím pořád hádali. Když mě dráždil, dala jsem se rychle 
vyprovokovat. Ve sboru nás ale učili, abychom se ovládali. Modlila jsem se k Bohu, 
aby mně pomohl. A nastala u mě změna. Duch svatý mě změnil. To mu pomohlo, 
že začal uznávat mou víru. 
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█▐	Druhá šance
 Seriál kázání od Velikonoc k Letnicím

Letos jsme opět připravili mezi Velikonocemi a Letnicemi program s hostujícími 
kazateli. Tentokrát s názvem „Druhá šance“. Ať myšleno v tom smyslu, že ji dává 
přímo Pán Bůh, nebo že se jí uchopuje člověk sám. Nicméně se zdá, že všichni až 
zoufale potřebujeme mít novou naději, novou příležitost něco se svým životem 
udělat po malých prohrách nebo dokonce velkých životních katastrofách. 
Pravda ale je, jak nás učil psychoterapeut Jakub Hučín, že dát člověku druhou šanci, 
ještě jednou nebo i vícekrát to zkusit, bez jeho sebereflexe a bez pokání znamená neza
držitelně směřovat k recidivě. Nicméně se zdá, že Pán Bůh lidem opakovaně „druhou 
šanci“ dával a dává. Možná i proto, jak píše C. S. Lewis, že není hrdý. Otázka je, jak se jí 
uchopíme. Využijme času mezi Velikonocemi a Letnicemi k tomu, abychom i my jako 
jed not livci, manželské dvojice, rodiny i sbor znovu začali s Pánem Bohem. Neboť on 
s námi neztratil trpělivost a raduje se z každého našeho nového začátku, byť by to byl jen 
pokus, který ne vždy vyjde, čehož jsou židé, naši starší bratři ve víře, živým svědectvím.
Těšit se můžeme na následující program:
28. 4. 2019 První a druhý Adam Ř 5 Bronislav Matulík
   5. 5. 2019 Druhá šance po potopě Gn 6–8 Zdeněk Vojtíšek
12. 5. 2019 Druhé Desatero Ex 34 David Beňa
19. 5. 2019 Do Zaslíbené země na druhý pokus Joz 1–3 Roman Toušek
26. 5. 2019 Druhý chrám Ag 1 Daniel Fajfr
   2. 6. 2019 Nové nebe a nová země Zj 21 Jan Valeš ml.

Modleme se za duchovní užitek pro nás i pro náš sbor. Modleme se za duchovní 
probuzení způsobené Božím slovem. 

Bronislav Matulík

A pak jsem podruhé přijela do Čech. V Mongolsku jsem před tím čtyři roky studovala 
v teologickém semináři. Od třetího ročníku jsem se modlila k Bohu, co mám dělat? 
V roce 2009 mně Pán Bůh dal slovo, že mám jít zpět do Čech. Nejdříve jsem to ale 
nechtěla přijmout. Mnozí mladí studenti totiž měli zájem ze semináře jet do ciziny, 
ale leckdo si v Mongolsku myslel, že tam jezdí, aby si zlepšili životní úroveň. Byla 
jsem přesvědčena, že zůstanu navždy v Mongolsku, i když je to tam těžké.
Přesto jsem přijela do Čech podruhé, bylo to v září 2015. Nejprve jsem sloužila jen 
mongolské komunitě, až mě loni Pán Bůh přivedl na Soukenickou. Hledala jsem 
sbor v centru Prahy. Líbilo se mi na náměstí Míru, ale když jsem tam chtěla jet, 
z nějakého důvodu jsem nemohla najít adresu. Ale našla jsem adresu v Soukenické 
ulici. Modlila jsem se: „Pane Bože, kam mám jít?“ a Pán mě přivedl sem. 
Začala jsem tedy navštěvovat tento sbor. Asi při druhé návštěvě mě pozdravil bratr 
Jan Voves, skamarádili jsme se a přivedl mě i do pěveckého sboru. Moc se mi to líbí. 
No a teď čekám, co bude dál po mně Pán Bůh chtít. 

Murun
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www.klubsamari.cz                                     vstupné dobrovolné    

pořadatel:    
Sbor  
Církve bratrské 
v Praze 1 

mediální 
partneři: 

v předním domě Soukenická 15, Praha 1,  
vždy ve čtvrtek od 18 hodin 

ve spolupráci  
s domácím 
hospicem:        
 

podpořeno granty: 

Chris Vern & Live Band  
Autorské skladby zahrají 
Kryštof Verner - trubka, zpěv  
a Petr Svoboda - klavír. 
  

květen 
2019 

Petra Procházková  
Beseda s novinářkou, 
spisovatelkou a humanitární 
pracovnicí, v současnosti 
redaktorkou Deníku N. 
  

květen
2019

16. 5. Chris Vern & Live Band
 Autorské skladby zahrají
 Kryštof Verner – trubka, zpěv
 a Petr Svoboda – klavír.

30. 5. Petra Procházková
 Beseda s novinářkou,
 spisovatelkou 
 a humanitární pracovnicí, 
 v současnosti
 redaktorkou Deníku N.



6 KVĚTEN 2019 

█▐	Sborová dovolená 2019
 Ještě jsou volná místa!

Léto se nezadržitelně blíží a s ním i sborová dovolená. Letos se koná v termínu 
27. 7. – 3. 8. 2019 opět v Kletečné. A ještě pořád zbývá několik volných míst. Takže 
neváhejte, vezměte do ruky tužku, vyplňte přihlášku, zaplaťte zálohu a pak už se 
můžete jen a jen těšit na sborovku!

Petra Veselá

█▐	Zveme vás na oslavy!
 V úterý 30. dubna po odpolední biblické hodině

Milé sestry, milí bratři, srdečně vás zveme na oslavy několika krásných životních jubileí. 
V březnu slavily:  Zdeňka Sovová 75 let
 Gabriela Mančalová 70 let

V dubnu slaví: Věra Štěpánová 85 let
 Jitka Trávníčková 50 let
 
V květnu oslaví: Hana Vovsová 85 let
 
V úterý 30. dubna po odpolední biblické hodině se sejdeme ve Velkém klubu, 
abychom společně děkovali Pánu Bohu za životní jubilea nejen těchto našich sester, 
ale i dalších, které ale neslaví ani kulatiny ani půlkulatiny.
Pokud by kdokoliv z vás mohl přijít pomoci s přípravami, budeme za to vděční.

Vaše Markéta Holanová

█▐	Výlet besídky
 V neděli 12. května 2019

Začneme hned po dopoledním shromáždění společným obědem v jídelně a potom 
vyrazíme na výlet do Divoké Šárky. Jsou zvány všechny děti, které zvládnou cca 5 km 
dlouhý výlet. Samozřejmě se k nám můžou přidat i rodiče a kamarádi.
Do Divoké Šárky pojedeme tramvají, takže podle věku jsou potřeba dva lístky nebo 
průkazka na MHD. S sebou si vezměte oblečení podle aktuálního počasí (čepice 
proti sluníčku, pláštěnka), sportovní obuv a pití. Svačina bude zajištěna.
Kvůli obědu bychom rádi věděli, kolik dětí a případně dospělých se výletu 
zúčastní. Dejte prosím vědět svým učitelům besídky nebo přímo Ondřeji Pav
líčkovi (606 916 027, hundera@gmail.com).
Návrat do Soukenické bude přibližně v 18 hodin.
Těšíme se na Vás! Ondřej Pavlíček
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Ve středu
22. května 2019

19:00 hodin
Vstupné dobrovolné

Církev bratrská
Soukenická 15,
Praha 1 

Američanka, která se stala Češkou
Charlotta Garrigue Masaryková    

Komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice,
provázený lidovými písněmi a hudbou

Charlotta Garrigue se provdala za Tomáše Masaryka roku 1878 a po celý jejich život v lásce 
sdíleli dobré i zlé. Jejich velká rodina pro ni byla nejpřednější, ale účastnila se i veřejného 
života, který ji postavil před mnohé těžkosti, ba i tragedie, jež nesla s velkou statečností. 

Pořad připomíná ženu, na kterou se jako na českou vlastenku zapomíná.

Účinkuje umělecká skupina Česká duše
Marie Neudorflová – režie, příběhy 

Eva Novotná – čtení dopisů Charlotty
Lenka Veselá – čtení dopisů Alice

Robert Střihavka – viola, člen symfonického orchestru ND
Tomáš Kolařík – housle, člen symfonického orchestru ND

Jaroslava Kretschmerová, členka Divadla Ypsilon - zpěv
Jaroslava Kopecká – zpěv

Jana Veselá – zpěv
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█▐	Noc kostelů
 I letos jste srdečně zváni!

Letos proběhne Noc kostelů v pátek 24. května. I v našem sboru je připraven pestrý 
program. Proto neváhejte, vezměte své přátele a známé a přijďte v pátek v podvečer. 

17.00 – 21.30 Komentované prohlídky, občerstvení, vyrábění pro děti

18.00 – 19.00 Pronásledování křesťanů v Číně – film a modlitební ztišení

19.00 – 20.00 Noemova archa – Divadelní studio Bubec 
  Loutkové divadlo pro malé i velké

20.00 – 21.30 Večerní zpívání na schodech

Také uvítáme všechny ochotné dobrovolníky, kteří by prováděli návštěvníky po 
prostorách modlitebny. Předem vám za vaši pomoc děkujeme.

Za pořadatele Radek Novotný a Petra Veselá

█▐	Konference
 V pátek a sobotu 17 a 18. května 2019

Letošní výroční Konference sborů Církve bratrské se bude konat tradičně v květnu 
a netradičně ve smíchovském pivovaru. Náš sbor budou reprezentovat zvolení dele
gáti: Věra Bíbová, Marie Wagnerová, Ondřej Pavlíček, Jan Němeček st., vikář Tomáš 
Trávníček a kazatelé Bronislav Matulík a Pavel Černý jako kazatel senior. 
Jako vždy proběhne rekapitulace loňského roku (je to něco podobného jako naše 
výroční členské shromáždění), zazní zpráva tajemníka Petra Grulicha, ředitelky 
kan celáře a ekonomky v jedné osobě sestry Lydie Boszczykové a samozřejmě také 
zpráva předsedy Rady Davida Nováka. 
Projednávat budeme i návrhy a v neposlední řadě hlasovat o takových věcech, jako 
je schválení ordinací či ustanovení nových sborů. Podstatnou část budeme také 
věnovat duchovní oblasti života sborů Církve bratrské. Tomu se budou věnovat 
čtyři semináře na témata: Kazatel a staršovstvo (Petr Grulich a David Novák), Církev 
pro hříšníky (Bronislav Matulík a Tomáš Holubec), Pravdivost v lásce versus milo
sr denství (Petr Raus a Jaroslav Pokorný) a Modlitební zápas – modlitby za církev 
(Roman Toušek)
První den Konference vyvrcholí společnou bohoslužbou 17. 5. 2019 od 19.30 hodin 
v našem sboru v Soukenické ulici, kde mimo jiné proběhnou také ordinace nových 
kazatelů a diákonů. 

Bronislav Matulík
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█▐	Uvedení nového staršovstva
 V neděli 7. dubna bylo žehnáno novému staršovstvo

Na rozloučenou a na cestu dostali někdejší starší kromě poděkování také knížku 
od rabína Kushnera „Aby měl život smysl“, nové staršovstvo pak dostalo požehnání.
Bylo to i pro mě jako správce sboru v něčem nové a jiné spolu s druhým kazatelem 
vzkládat ruce a vyprošovat požehnání pro jednotlivé starší, kteří se ujímají svého 
úkolu na nadcházející čtyři roky. Mohli jsme si uvědomit, že role starších není jen 
a především organizační, ekonomickohospodářská, ale především duchovní. 
Apoštol Pavel vedl svého mlad
šího kolegu Timotea, aby na 
nikoho rychle nevzkládal ruce. 
Jinými slovy, aby nikoho ukva
peně neustanovoval ke službě. 
Vidíme, jak je dnešní církev jiná, 
než byla v době, kdy se teprve 
formovaly prvokřesťanské sbory. 
Není to u nás sám jeden hlavní 
pastýř, který nese odpo věd nost 
za vyvolení ke službě a „úřadu“, 
ale je to celé členské shro máž
dění, které volí – kazatelé „jen“ 
žehnají. 
Přejeme tedy našim novým 
starším, aby je Boží požehnání 
provázelo po celou dobu jejich 
mandátu a aby se stali požeh ná
ním pro celý sbor.

Bronislav Matulík

█▐	Jarní burza
 Svědectví

Nejprve bych chtěla moc a moc poděkovat všem, díky kterým mohla burza vůbec 
proběhnout! Za tak dlouhou dobu by leckdo mohl říci „rutina“. Ale čím déle ji v Sou
kenické pořádáme, tím víc to vnímám tak trochu jako zázrak.
Věci shromáždit, připravit, deset dní služby, nakonec vše pořádně zabalit a doufat, 
že se to vše odveze ve smluveném termínu. 
Letošní jarní burza byla co do kvantity velká. Shromáždili jsme hodně oblečení 
i knih, snad i více, než jsme měli v úmyslu. Ale po deseti dnech, kdy jsme na burzu 
zavítali my ze Soukendy, naši přátelé a hlavně potřební a bezdomovci, si Armáda 
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spásy mohla odvézt plné skříňové 
auto.
Po skončení nám spadl kámen ze 
srdce, malý klub se vyprázdnil 
a zase může sloužit svému účelu. 
Jsme rádi, že je to za námi! Ale světe 
div se, nad únavou převažuje pocit, 
že ta námaha stála za to, a vědomí, 
že Bůh byl s námi.
Moje sousedka se (zatím) nenechá 
pozvat do sboru, ale začala mi sama 

█▐	Na Zelený čtvrtek pascha s Ježíšem
 Soukenická pořádala Sederovou večeři

Na Zelený čtvrtek se sešlo třicet účastníků na Sederové večeři ve velkém klubu. 
Mohli jsme se tak vžít do dávného velikonočního příběhu. Tak nějak slavili židé 
Pesach od dob babylónského zajetí. 
Ježíš ho se svými učedníky pravděpodobně slavil tímto způsobem v horní místnosti 
a nově vysvětloval, jak se tento příběh naplnil v Něm. S úžasem sledujeme dávná 

od sebe pomáhat s burzou. O Bohu se moc bavit nechce, ale tuhle akci, kdy v dnešní 
době lidé nezištně pomáhají a zadarmo dávají – obdivuje. Možná je to jedna z cest, 
jak ukázat na milujícího a starostlivého Boha, který pečuje o vše, co se nás lidí týká.
Ještě jednou všem děkuji a dáli Pán – na podzim na shledanou.

Milada Málková

slova z Mojžíšovy doby, jak 
znovu ožívají a opět se naplňují 
ve světle Ježíšových událostí. 
V dneš ní době Seder neztrácí 
hloubku a patří (alespoň 
u mne) k jed nomu z vrcholů 
sla vení Veli konoc. 
Nezbývá než poděkovat těm, 
kteří naší Paschu pomohli při
pravovat. Myslím tím zejména 
manželé Veselých, Aničku Bí bo
vou, Pavla Tauera a Adlu Pav líč
ko vou, která vše krásně nazdo
bila. Děkuji také všem, kteří 
nako nec vše pouklízeli.

Radek Novotný
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█▐	Velikonoční ohlédnutí
 Velký pátek v Soukenické i u Klimenta a neděle na Letné a ve sboru

Velikonoce jsem ve svém životě zažila už 55 krát. Křesťanské Velikonoce už více 
než třicetkrát. A přece to není rutina s přesně daným programem a příslušnými 
biblic kými texty, kde už nic nepřekvapí, natož nově osloví. Letošní oslava mě totiž 
opravdu mimořádně potěšila. Především tím, že jsem si nově prožila to, že k sobě 
patříme nejen my v Soukenické, ale všichni křesťané. Na Velký pátek dopoledne byla 
naše modlitebna opravdu plná, křesťané z pražských sborů zaplnili lavice a židle do 
posledního místa, některé jsem viděla i stát. Spojený pěvecký sbor zazpíval s dopro
vodem hudebníků z ČCE. Davidovo kázání mě oslovilo a celá atmosféra mě naplnila 
radostí z toho, že do této rodiny můžu patřit. 
Večer jsme prožili další mimořádné sjednocení s jinými křesťany – společně jsme 
se sešli s našimi nejbližšími sousedy v evangelickém kostele u Klimenta. Vzájemně 
jsme si posloužili – CB kázáním a zpěvem, ČCE čtením textů, vedením shromáždění 
a doprovody písní, společně jsme přijali Večeři Páně a opět jsem si uvědomila, že 
máme jednoho Pána, který nás jistě nedělí na „cébáky“ a evangelíky. 
Poslední velikonoční společenství s dalšími křesťany jsme prožili v neděli ráno 
u ky vadla. K naší skupince, která se sešla při východu slunce, abychom spolu oslavili 
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vzkříšení, zpívali a modlili se, se přidali naši bratři a sestry z ukrajinského sboru. 
Takže se četly biblické oddíly česky i rusky, zpívalo se v obou jazycích, modlili jsme 
se a radovali spolu z nového dne, který nám Pán Bůh přidal. S některými jsme i spo
lečně posnídali a popovídali si ve Velkém klubu. 
Nakonec i na velikonoční pondělí jsem zažila mimořádné obecenství – tentokrát ve 
vinařické věznici, kde vězňům sloužili sestry a bratři katolíci. Přednesli část skladby 
Popelka nazaretská – dílo, které v 50. letech na samotce v leopoldovském kriminále 
napsal politický vězeň Václav Renč. Skladba byla částečně zpívaná a částečně 
recitovaná a byli jsme všichni zasaženi vírou a nadějí autora, který nepřestal doufat 
a připomínal sám sobě Kristův příběh od narození až po smrt a vzkříšení. Některé 
texty zvládl napsat a propašovat ven, jiné měl v hlavě až do svého propuštění po 
dvanáctiletém trestu. Na svobodě pak celé dílo zkompletoval a některé jeho části 
byly zhudebněny.  
Letošní Velikonoce byly pro mě opravdu mimořádně krásné. Prožívám radost nejen 
ze spásy, ale i z církve, z toho, že jsme tu jeden pro druhého, že můžeme společně 
sloužit, překonávat různé překážky a nesnáze (opravdu nelehké chvíle při nácviku 
skladeb pěveckého sboru i opravdu velmi brzké ranní vstávání v neděli) a že nás to 
posouvá někam dál na naší cestě a třeba i blíž ke Kristu.

Jana Matulíková
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█▐	Vlčata u seniorů
 Skauti navštívili DPS ve Staré Boleslavi

Na velikonoční svátky by také lidé neměli být sami. Tak jsme se na skautské 
schůzce Bílých tesáků domluvili, že bychom navštívili seniory v místní DPS ve Staré 
Boleslavi. Každý kluk měl za úkol vyrobit jeden nebo více dárků pro návštěvníky 
našeho zpívání o Velikonocích. 
V DPS nás bylo přes třicet. Z toho polovina našich vlčat. Hodně jsme zpívali písně, 
které pějeme na schůzkách. Kluci vybírali písně jako: Mou cestu v rukou máš, 
Haleluja šabalaba labambam, Byl člověk jako já atd. Senioři pak vybrali písně jako 
Niagara, Okoř a my jsme přidali ještě Bednu od whisky a Tři kříže. Nechybělo ani 
velikonoční poselství o Bohu, který tak miluje člověka, že se v Kristu stal jedním 
z nás a vzal na sebe trest za naše hříchy. Díky tomu můžeme být čistí, svobodní, 
smířeni s Bohem i lidmi. Máme velikou naději, protože Kristus byl jako první 
vzkříšen z mrtvých. Ručně vyráběné dárky seniory dojaly. 
Všichni jsme měli krásný pocit z milého setkání. Už teď se těšíme na příště.

Radek Novotný, Staroboleslavský skaut

█▐	Alfa sjednotila církve v Boleslavi
 Kurzy, které budou probíhat každou neděli až do léta

Všechny nás to překvapilo. Křesťané ze všech církví našeho dvojměstí a Čelákovic 
se zapojili do pořádání Kurzů Alfa ve Staré Boleslavi a velmi si pochvalovali. Možná 
to překvapí i přes rozdíly, které mezi námi jsou, že atmosféra byla na Alfě skvělá. 
Na prvním setkání nás bylo sedmnáct včetně pětičlenného přípravného týmu. 
Alfa je známá ve více jak sto šedesáti zemích světa a zapojily se do ní desítky 
miliónů účastníků. V Čechách zatím jen desetitisíce, hlavně ve velkých městech. 
Křesťané tímto způsobem zvou kohokoliv, kdo chce přijít, na krátkou přednášku 
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█▐	Věrnost v málu
 O vytrvalé práci s dětmi v Neveklově

Již druhým rokem běží v neveklovské stanici práce s dětmi. Začali jsme o ní pře
mýšlet ale již dávno před tím. Rozhodnutí pustit se do práce urychlila jedna 
maminka, která tenkrát za mnou sama přišla, protože hledala pro svou desetiletou 
dceru něco jako výuku náboženství, ač sama nebyla věřící. Začali jsme se čtyřmi 
dětmi s obrovskými věkovými rozdíly, nejmladšímu tehdy bylo 5 let a nejstaršímu 
10 let. Čekali jsme úplně jiné složení a hlavně více dětí. Ale více dětí nepřicházelo, 
i když jsme se snažili. Ani po úspěšném náboru na základní škole, ze kterého byly 
děti nadšené, nikdo nepřišel. Zpočátku jsme z toho byli skleslí, ale později jsme si 
všimli, že kroužek děti baví, a to bylo pro nás důležité. 

a diskuzi u dobrého jídla. Je to příležitost dozvědět se pravdu o Bohu, o křesťanství 
a prozkoumat odpovědi na životní otázky. Těšíme se na další setkání, která budou 
až do léta probíhat každou neděli v podvečerních hodinách.

Za pořádající tým Radek Novotný
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Před prázdninami se nám ta desetiletá 
holčička („zakladatelka“) odstěhovala 
a nám zbyly děti tři. Mysleli jsme si, že asi 
skon číme, protože ani druhá náborová 
akce na škole nepřivedla nikoho nového. 
Ale znovu jsme si uvědomili, že děti chodí 
rády. A tak jsme si řekli, že když ony 
chodí rády, budeme se jim věnovat. Navíc, 
jako novoroční verš na rok 2019 jsme 
si vytáhli Žalm 18,26–27: „Ty věrnému 
osvědčuješ věrnost, muži dokonalému 
svou dokonalost, ryzímu svou ryzost 
osvědčuješ, s neupřím ným se však pouštíš 
do zápasu.“ To znělo jako povzbuzení 
k věr nosti. A tak jsme zůstali věrní v málu. 
Vánoční tvoření v rámci výstavy Betlémů 
přivedlo do našeho kroužku jednoho 
osmiletého chlapce. A tak už jsou zase 
čtyři. Uvědomili jsme si, že děti dnes tvoří 

█▐	Srovnávání
 Mateřská rubrika aneb mami, povídej…

Na téma srovnávání mne přivedla situace na dětském hřišti, na které přišla maminka 
se stejně starými dětmi, jako mám já. Evelinka jejich přítomnost ihned zaregistrovala 
a nadšeně si běžela povídat, nejprve s maminkou a potom i s holčičkou. Ve věku tří 
let začínají mít děti tendenci předvádět, co už vše dovedou a mají rády pozornost. 
Evelin tak začala ukazovat mamince i její dcerce, jak se umí houpat na houpačce, 
jak vyskočí vysoko, jak vyleze na prolejzačku. Přítomná maminka nejprve Evelinku 
chválila, říkala, jak je šikovná, ale po chvíli jako by se v ní něco zlomilo a začala svou 
malou dcerku také pobízet k aktivitě. 
„Klárko, ukaž, že umíš taky vyskočit, pojď se taky pohoupat, vždyť to taky umíš. 
Podívej, jak holčička zvládne sama vylézt na prolejzačku, vylez tam taky.“ „Klárka 

prima partu, že se všichni vidíme moc rádi a těšíme se na sebe. Úžasné je, že až na 
jedno jsou to děti z nevěřících rodin. Moc si toho vážíme. 
Na vedení se podílíme dva: Josef Tezner a já. Štěpánka Teznerová nám vydatně 
pomáhá. Někdy mezi nás zavítá i moje manželka Jitka, a tak si děti mnohou zvykat 
na spolupráci s člověkem na vozíku. Berou to, jak se říká, úplně normálně, na rozdíl 
od některých dospělých, kteří si s tím neví rady. Myslím, že Jitka má obdarování pro 
kontakt s dětmi a děti ji mají rády. 
Děkujeme sboru za podporu a modlitby. 

Tomáš Trávníček
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má taky doma kolo, viď, Klárko, že máš doma kolo, taky umíš jezdit, a helmu máš 
taky viď.“
Malou holčičku Klárku ale paradoxně toto pobízení a srovnávání nemotivovalo 
k aktivitě, nýbrž jí to stále víc a víc uzavíralo do sebe. S maminkou jsme si potom 
chvíli povídaly a několikrát z ní vypadlo, jak mám šikovné děti, že to ty její ještě 
neumějí a nedělají a jak jsou pozadu a opožděné. Bylo mi z toho smutno. Bylo mi 
smutno z toho, že má potřebu srovnávat naše děti a že díky tomu možná vlastně 
přehlíží kvality vlastních děti a nevědomky jim ubírá sebevědomí právě tím, že je 
nahlas srovnává s druhými. Zamýšlela jsem se nad tím, jak je možné, že máme stále 
tendenci se s někým porovnávat. Ona má vlnité vlasy a já rovné, já jsem hubená, 
ty jsi tlustá. Ta se zvládá postarat o děti, chodit na výlety a ještě mít uklizený byt 
a uvařeno, a já se celý den jen plácám doma, chovám plačící děti, urovnávám hádky 
a nezvládnu nic z toho, co jsem si na ten den naplánovala. Po takovém dni a při 
takových myšlenkách, pak nemáme na konci dne vůbec dobrou náladu, připadáme 
si neschopné, nemožné, je nám na nic. 
Dnešní doba nás neustále nevědomky pobízí k tomu sledovat, co mají druzí, jak žijí, 
jací jsou a vlastně možná tak trošku závidět. Veškeré sociální sítě jsou přesně tím 
místem, kde se to děje. Na nich dokonce nabýváme pocitů, že druzí mají dokonalý 
život, mohou si toho tolik dopřát, nemají žádné starosti, zatímco já v životě bojuji 
s tolika věcmi a tolik si toho nemohu dovolit. To v nás může vyvolávat smutek, ale 
zároveň i vztek. Nedokážeme druhým to dobré přát. Toužíme po tom, co mají oni 
a zapomínáme tak na to, co dobrého v našem vlastním životě máme. Mnozí žijeme 
nesmířeni se sebou, nespokojeni, v protestu vůči druhým, světu a vlastně i vůči 
Bohu. Toužíme být jiní, mít jiné schopnosti, jiné přátele, jiné povolání. Utíkáme k ne
reál ným snům a touhám, jací bychom chtěli být a promeškáváme život se vším tím 
dobrým, co je právě teď a tady. 
Teolog Anselm Grün říká, že cestou z tohoto bludného kruhu srovnávání se s dru
hými je změna perspektivy. Zahledění do sebe, smíření se sebou a přijetí sebe sama. 
Zaměření na to, co je v mém životě dobré a za co jsem Pánu Bohu vděčný. Modlitby 
vděčnosti a díků. Neboť ve chvíli, kdy se na své děti dokážeme podívat bez srovnávání 
s druhými, uvidíme, jaké opravdu jsou, jaké kvality mají, v čem jsou jedinečné. Když 
se dokážeme podívat na sebe a na svůj život z perspektivy vděčnosti, uvidíme, 
kolik dobrého v našem životě Pán Bůh koná, jak se o nás stará, co vše máme, co vše 
umíme a dokážeme. Každý jsme jedinečný a ono přijetí naší jedinečnosti (s tím 
dobrým, i špatným) a smíření se sebou samým je cestou k osvobození. Člověk tak 
získá ztracené sebevědomí a vlastně již nebude mít potřebu srovnávání s druhými. 
Moc bych nám všem přála, abychom dokázali přijmout svou jedinečnost, vidět 
sebe i okolí v přítomné chvíli. Abychom dokázali sobě i druhým přát dobré. A aby 
nám touhy a sny nebraly životní elán, nehnaly nás k pasivitě, zlobě či zármutku, 
ale motivovaly nás k přiměřené aktivitě. Kéž se dokážeme modlit modlitbami díků 
a jsme Pánu Bohu vděční, že náš stvořil jako jedinečné, originální bytosti.

Tereza Šímová
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Námo níci 
 

Letní p ím stský tábor 
Pro d ti od 6ti do 14ti let 

 

pond lí 19. 8. - pátek 23. 8. 2019 
 

 

dopoledne zábavné hry, vyráb ní, písni ky, 
          odpoledne hry, výlety (Zoo), koupání, t locvi na 

tábor se otevírá od 7:45-8:15 hod a vyzvednout 
d ti lze od 16:00-16:30 hod 

d ti mají vždy zajišt n teplý ob d, dopolední i 
odpolední sva inu a pitný režim 

d ti mají po celou dobu dohled dosp lých a 
zdravotníka 

tábor omezený po tem 30 ú astník  
prostory sboru Církve bratrské Praha 1, 
Soukenická 15 

 

Cena:  
 celý tábor 1000 K ,   

druhé dít  900 K ,  
t etí 800 K  a další o 100 K  mén ,  

nebo 200 K / den, 
V cen  jídlo, pití, vstupné (ZOO, t locvi na, bazén), materiály, doprava 

 
Další informace: 737 200 188, radislav.novotny@cb.cz 
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NAROZENINY
Davidová Jaroslava 1. 5.
Košťál Jiří 1. 5.
Němeček Jan st. 2. 5.
Skalická Marta  2. 5.
Koudela Jindřich 4. 5.
Vovsová Hana 4. 5.
Hlavnička Jiří 5. 5.
Paterová Hana 8. 5.
Bíba Vladimír  10. 5.
Kupilíková Jolana 10. 5.
Marek Blahoslav  10. 5.
Sadloňová Renata 10. 5.
Försterová Věra 11. 5.
Holanová Markéta 13. 5.
Bydžovská Marie 14. 5.
Drábková Kateřina 14. 5.
Trávníček Samuel 14. 5.
Žežulová Adolfa 15. 5.
Serbin Daniel 18. 5.
Davidenková Dana 20. 5.
Kupilík Václav  20. 5.
Černý Pavel 21. 5.
Tauer Pavel 23. 5.
Borovičková Hana ml. 24. 5.
Calta Michal 24. 5.
Pospíchal Miroslav ml. 24. 5.
Váňová Alžběta 25. 5.
Špinarová Eva 27. 5.
Hruška Miloslav 28. 5.
Němec Tomáš 28. 5.
Pavlíček Josef  28. 5.
Poláková Hana 28. 5.
Ligušová Daniela 31. 5.
Skalický Milan 31. 5.
Váňová Andrea 31. 5.

█▐	Ze staršovstva

Staršovstvo zvolilo statutární zástupce 
a zapisovatele – místopředsedou byl zvo
len Jindřich Koudela a hospodářem Jan 
Něme ček st. Zapisovateli byli zvoleni Petra 
Veselá a Jiří Košťál.

Služba staršovstva – pro kázající starší 
včetně dalších zájemců připravíme semi
náře o kázání, práci s Biblí, rétorický 
semi nář, liturgii atp. Také chceme ustavit 
diakon skou a pastorační skupiny.

Hospodářská rada – jmenovaná byla Hos
po dářská rada ve složení: Dan Beran, Miro
slav Beran. Ivan Beran, Robert Kunft st., 
Michal Calta, Marie Wagnerová.

Promítání bohoslužeb – staršovstvo 
schvá lilo zakoupit zařízení k promítání 
našich bohoslužeb. V té věci dořeší práv
nickou otázku ohledně GDPR.

Rozhovor s Davidem Košťálem – star
šov stvo hovořilo s bratrem o jeho víře 
a sou hlasilo s jeho křtem a s přijetím do 
sboru, což se uskuteční v neděli 28. 4. 
2019 ponořením.

Kavárna Cesta domů – na konci dubna 
končí činnost kavárny, během května pro
běhne předání – staršovstvo jedno my slně 
souhlasí s žádostí o ukončení nájemní 
smlouvy. Staršovstvo vedlo a ještě povede 
rozhovory, jak využít prostor kavárny?

Ukončení kázně bratra Petra Bartoše – 
staršovstvo souhlasí s obnovením členství.

Kralupy – v Kralupech probíhají přípravy 
na podzimní kurz Manželské večery.
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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
Konferenční bohoslužba – v pátek 17. května 2019 v 19.30 hodin se uskuteční 
v našem sboru mimořádné celocírkevní konferenční shromáždění. Kázat bude před
seda Rady Církve bratrské David Novák a ordinovaní budou noví kazatelé a diákoni.  


