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█▐30 let
Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. (Lk 3,23)

Ve 30 letech je osobnost člověka definitivně hotová. Zfor mo
vané jsou názory, studium u konce, člověk nabyl potřebné 
zkušenosti, většinou založil rodinu. Pro mě ve 30 letech nastal 
nejdůležitější zlom života, zanechal jsem civilního povolání, 
s konečnou platností jsem opustil původní rodinu, pevné 
sociální prostředí města, církve, přátel a vydal se s mladou 
ženou a malými dětmi na nejistou a pro mě neznámou cestu 
kazatele evangelia. Asi to byla jen shoda okolností, i když 
možná doopravdy 30 let v životě člověka je důležitá hranice. 
Potvrzují to i tři mimořádné osobnosti, o nich čteme v Bibli, 
Josef, David a Ježíš Nazaretský. Pro všechny tři ve 30 letech 
začala zcela nová kapitola života. 
Josef si do 30 let užil své. Hýčkané protežované dítě, polo
sirotek bez maminky,  rozmazlovaný otcem, nenáviděný 
sou rozenci. Několikrát přežil svou smrt, to když ho bratři 
chtěli zabít, ale prodali ho jen do otroctví. Ocitl se v Egyptě, 
kde na něho číhaly nástrahy ohrožující jak jeho fyzický 
život, tak i mravní kredit. Na léta skončil v krušném vězení 
jen proto, že se zachoval čestně, neporušil věrnost svému 
otrokáři ani Bohu. Odmítl dělat milence sexuchtivé ženě, 
která uražena na něho ušila boudu. Stanul před soudem 
a byl rád, že nepopraven jen seděl za mřížemi bez vyhlídky 
na propuštění. Poznal zajetí bez možnosti cokoliv udělat, 
aby se z vězně stal svobodným člověkem. Ale právě tyto 
bolestné události života zformovaly jeho charakter. Dokázal 
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je zužitkovat ještě ve vězení, ale především pak ve vysoké politice, když se překvapivě 
stal ministerským předsedou a zachráncem světa: 
A farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach (to je po egyptsku Zachránce světa) a dal 
mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Ónu. Tak vzešel Josef nad egyptskou 
zemí jako slunce. Josefovi bylo třicet let, když stanul před faraónem, králem egyptským. 
Josef pak vyšel od faraóna a procházel celou egyptskou zemí. Země vydávala po sedm 
let přebohatou hojnost. (Gn 41,45–47) 
David také procházel 30 let školou života. Od útlého dětství tvrdě pracoval, pásl otcova 
stáda. Nejednou čelil divokým zvířatům, která ohrožovala jeho ovečky. Dokázal se 
ale vždy postavit na odpor a šelmy zahnat. Naučil se poslouchat otce, a třebaže se 
na něj ještě nevztahovala vojenská povinnost, jako jediný sebral odvahu postavit 
se proti Goliášovi. Nedal se odradit despektem ani urážkami starších sourozenců, 
spoléhal na Hospodina. Zužitkoval i to, že se v dětství naučil hrát na strunné nástroje, 
muzikoterapií sloužil králi Saulovi, i když ho královy záchvaty zuřivosti málem stály 
život. Než se stal definitivně vládcem nad celým Izraelem, měl za sebou zkušenost 
politického uprchlíka, disidenta a vzbouřence, kolem kterého se sdružovala skupina 
politicky nekorektních vyvrhelů, zatížených exekucemi. Král mu léta usiloval o život 
a měl také za sebou nešťastné manželství s Míkal, která jím hluboce pohrdala. 
Zachoval si však charakter, a přestože se mu nejednou naskytla příležitost zbavit se 
politického nepřítele, nezneužil možnosti zabít Saula. A vyzkoušel si, co znamená 
vládnout, 7 let stál v čele kmenů Judy a Benjamina, než byl požádán, aby se ujal vlády 
nad Izraelem: 
Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu 
uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi 
bylo třicet let, když se stal králem; kraloval čtyřicet let. (2Sm 5,3–4)
Ježíš Nazaretský žil 30 let v Galilei. Adoptovaný Josefem, milovaný matkou Marií. Jen 
z vyprávění věděl, že měl kdysi s rodiči statut uprchlíka, šlo mu o život, musel se 
skrývat před vládní mocí v sousední zemi. Zřejmě se u Josefa vyučil tesařem. Jeho 
rodina držela všechny podstatné náboženské zvyklosti židovské komunity. Ale jinak 
docela obyčejný život, nic nenasvědčovalo, že Ježíše čeká drama, které vyvrcholí 
popravou na kříži. Zlom nastal ve 30 letech, v čase, kdy jeho příbuzný Jan Křtitel 
svými kázáními burcoval národ k pokání: 
Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe 
a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: 
„Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 
třicet let. (Lk 3,21–23)
Zdá se, že ve 30 letech je skutečně osobnost člověka hotová. Ale jak je to naším 
národem, s církví a sborem? Před třiceti lety se zrodila politická svoboda s reálným 
dopadem na životy všech občanů, nás křesťany nevyjímaje. Možná že právě nyní po 
třicetiletých zkušenostech s demokracií nastal čas, abychom začali v našem sboru 
i v církvi novou kapitolu, abychom nově, odvážně a zodpovědně naložili s darem 
svobody a odvážili se nových věcí.

Bronislav Matulík
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█▐	Žijeme ve svobodě!
 vzpomínky na rok, kdy padl totalitní režim

Jako první se mi vybaví zahrada německé ambasády v Praze, kde stanovalo mnoho 
východních Němců, kteří chtěli emigrovat přes Prahu do západního Německa, a pak 
taky strašně moc trabantů, které nechávali napospas osudu v pražských ulicích.

Jana Kunftová

Přesně si pamatuji na ten pátek, kdy se v kanceláři, kde jsem tenkrát pracovala, mluvilo 
o tom, že je odpoledne povoleno na Albertově setkání studentů, aby uctili památku 
svých kolegů z roku 1939. V té době jsem sice už rok studentkou nebyla, ale zajímalo 
mě to. Ale protože jsem čekala svoje první miminko, byla jsem unavená a nikam jsem 
se nevypravila. Večer při poslechu rozhlasové stanice „Hlas Ameriky“ jsme poprvé 
s Petrem slyšeli, že setkání studentů se vydalo na pochod Prahou, že došlo ke střetu 
s přísluš níky pohotovostního pluku VB a že pravděpodobně jednoho studenta na 
Národní třídě zabili. Byl to šok!
Od pondělí potom vždy v podvečer probíhaly demonstrace na Václavském náměstí. 
Nejprve jsme se báli, že zase vše rozmetá VB vodními děly, ale koncem týdne jsme se 
tam s Petrem také vypravili. Byl to úžasný pocit svobody a sounáležitosti s ostatními 
lidmi. Stáli jsme v podloubí obchodního domu Diamant a poslouchali Václava Havla, 
Alexandra Dubčeka, pátera Malého, zpívali společně státní hymnu…
V sobotu 25. 11. 1989 jsme jeli na Letnou. Pamatuji si, že byla veliká zima, a přesto se 
nás tam sešlo tolik! Nedělní demonstraci jsme už sledovali na malé černobílé televizi.
Ještě jedna vzpomínka: při pondělní generální stávce 27. 11., která trvala 2 hodiny, jsem s 
ostatními spolupracovníky vyšla do ulic Prahy a samozřejmě jsme zamířili na Václavské 
náměstí. Tam bylo obrovské množství lidí s vlajkami, trikolórami a transparenty. Dodnes 
si pamatuji na jednu skupinku lidí, která nás míjela na Můstku, nesla husitské zástavy, 
veliké erby s kalichem a nápis „Kdož sú Boží bojovníci“. To bylo pro mne do té doby něco 
nevídaného.
Jsem ráda, že naše děti se mohly narodit už v čase svobody. Díky Pánu Bohu za to.

Naďa Štěpánová

Nejvíc si vybavuji strach naší třídní a učitelky češtiny, která nás, co jsme organizovali na 
naší škole stávkový výbor, nabádala k velké opatrnosti se slovy: „Kluci, dávejte si velký 
pozor, my už jsme to jednou zažili a stálo nás to hodně.“ A my jsme tehdy ten strach 
vůbec nechápali, protože jsme o roce 1968 nic moc nevěděli.

Ladislav Veselý

V komunistickém Československu jsem prožil 29 let. S aktivní opozicí jsem přišel do 
styku již v dětství, kdy jsme s rodiči navštěvovali evangelický kostel v Libiši, kde byl 
farářem Jakub Trojan. Možná díky tomu jsem pak nebyl přijat na gymnázium do místa 
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bydliště v Mělníku, ale až na odvolání do relativně vzdálených Kralup. Na 17. listopad 
mám jen mlhavé vzpomínky. Šel jsem odpoledne s průvodem studentů na Vyšehrad. 
Vidím před sebou svíčky v rukou studentů procházejících branou ve vyšehradských 
hradbách za přibývajícího šera. Již tam bylo cítit určité napětí a odhodlání. Od průvodu 
pokračujícího na Národní třídu jsem se nakonec oddělil. Nejsem žádný hrdina, takže 
převážila snaha být v bezpečí. O to více se mne dotkla v následujících dnech falešná 
zpráva o smrti studenta při zásahu policie. I bez této „fake news“ byly postupně 
zjišťované informace o postupu policie a postojích tehdejších politiků natolik šokující, 
že jsem již na dalších demonstracích nechyběl. Ve škole jsme pak ve velkém tiskli 
plakáty na jehličkových tiskárnách a organizovali místní Občanské fórum. Nevím, jestli 
jsem si tenkrát uvědomoval sílu, ale i nebezpečí kolektivní zlosti. Myslím, že pokojnému 
průběhu hodně napomohlo klidné moderování demonstrací Václavem Malým. Podobně 
jsem vděčný současným moderátorům ze spolku Milion chvilek. I díky nim se snažím 
pohlížet na současnou situaci s alespoň trochu chladnou hlavou, i když mě to často svádí 
k „nekřesťanským“ myšlenkám.

Jan Voves

█▐	Listopad 2019
 pastýřský list Davida nováka, předsedy rady církve bratrské

Milí přátelé, bratři a sestry, nikdy jsem doposud nepsal pastýřský dopis k nějakému 
výročí, nicméně v souvislosti s třicetiletým výročím pádu komunismu si dovoluji udělat 
výjimku a pár slov napsat. 
Asi všichni známe podobenství o rozsévači. Mám za to, že tento text v určitém smyslu 
nepřímo shrnuje problém svobody. Jak? Boží slovo symbolizované rozsévaným 
semenem nepřinese kýžený užitek u jedněch kvůli pronásledování (Mk 4,17) u dalších 
pak kvůli časným starostem, vábivosti majetku a chtivosti ostatních věcí (Mk 4,19). 
Podobenství ukazuje, že jak nedostatek svobody, tak svoboda se mohou stát pastí. 
Vzpomínám si, jak na jedné konferenci před mnoha lety probíhala diskuse o časopisu 
Bratrská rodina. Když diskuse gradovala, kdosi řekl následující slova: „Podařilo se nám 
náš časopis uchovat za totality, a nemělo by se nám to podařit teď?“ Tenkrát mi něco 
došlo. Onen povzdech vycházel z přesvědčení, že totalita byla horší než období svobody. 
Jenže obě období v sobě nesou potenciál víru zničit. Nakonec vidíme, že největší eroze 
křesťanství probíhá v svobodném světě… V totalitě hrozilo, že to, co nesnášíme a k čemu 
jsme byli nedobrovolně nuceni, nás zničí, ve svobodě hrozí, že to, co milujeme a čemu se 
dobrovolně poddáváme, nás zničí. V totalitě bylo složité dostat se k dobrým informacím, 
ve svobodě se v informacích topíme a těžko si vybíráme ty, které mají hodnotu. V totalitě 
jít do církve bylo spojeno s rizikem represí, ve svobodě mnozí nechodí, protože mají 
tisíce jiných možností kam jít. V totalitě byla pravda potlačována, ve svobodě mnozí na 
její hledání rezignovali. Vidíme, že obě polohy mají svoje výzvy. 
Když přemýšlím nad svobodou, vybavuje se mi text ruského autora Dostojevského 
z knihy Bratři Karamazovi. Monolog, který uvedu, se odehrává v Seville v šestnáctém 
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století, kdy se církev hrozí dopadu reformace ve Španělsku. Proto přichází inkvizice 
a upaluje kacíře. Jednoho dne se ve městě objeví neznámý člověk, který žehná lidem 
a uzdravuje je. Když vzkřísí děvčátko na cestě ke katedrále, kde mělo být pohřbeno, 
inkvizitor nařizuje jeho zatčení a další den dotyčného vyslýchá. Brzy pozná, že před 
ním stojí Kristus. Inkvizitor mu vyčítá, že „přišel církev rušit.“ Poté mu rozhořčeně 
říká: „Chceš jít do světa s holýma rukama, jen s jakýmsi slibem svobody, který lidé ve své 
prostomyslnosti a vrozené nezřízenosti nemohou ani pochopit, kterého se děsí, neboť pro 
člověka a lidskou společnost nikdy nebylo nic nesnesitelnějšího než svoboda!“ Autor v této 
alegorii geniálně vystihuje paradox svobody, po které mnozí lidé sice touží, ale se kterou 
si časem přestanou vědět rady. V tomto duchu je i další inkvizitorova výčitka: „Nebyl jsi to 
ty, kdo tenkrát řekl: chci vás učinit svobodnými? Ale teď jsi viděl ty „svobodné“ lidi. Konečně 
jsme dokonali to dílo ve tvém jménu. Patnáct století jsme se soužili s tou svobodou, ale teď 
je to dokončeno a nadobro vyřízeno“. 
Jako kdyby inkvizitor Kristu říkal, „přecenil jsi lidi, oni na svobodu nemají, proto jsme 
jim svobodu sebrali. Tak je to pro ně lepší“. V podobném duchu vidíme zápas Izraelců na 
cestě z otroctví do svobody, kdy jejich cesta je charakterizována neustálým lamentováním 
proti Hospodinu a Mojžíšovi a zároveň vzpomínáním na zlaté časy v Egyptě, kde sice 
byli otroky, ale měli hrnce plné jídla. Jinými slovy říkají „Mojžíši, svoboda je fajn, ale ještě 
nikdo si svobodou nenaplnil žaludek, a proto ji vlastně ani tak moc nechceme“. Jenže 
Hospodin na rozdíl od inkvizice a mnoha dalších organizací či vládců nikdy člověku 
svobodu nevezme. 
Jako národ a jako církev si připomínáme třicet let svobody, zároveň mnozí z nás se 
znepokojením vnímají, že o ni přicházíme. Nikoli tím, že by se za křesťany začaly zavírat 
brány žalářů, ale hrozí nám, že se staneme otroky výkonnosti, úspěchu, sociálních sítí, 
ale i nejrůznějších polopravd a falešných informací, že nás, řečeno s Markem „zachvátí 
časné starosti a vábivost majetku“, nebo že budeme ti, které inkvizitor popisuje 
jako „věčně se třesoucí strachem“. A kdo má strach, rád svobodu odevzdá do rukou 
nejrůznějších šarlatánů, kteří přicházejí s rychlými řešeními. 
Ukazuje se, že svoboda je náročná, zároveň by to měla být právě církev, která poskytuje 
prostor svobody, která, pro někoho možná paradoxně, vzniká tam, kde se člověk 
podřizuje Kristu. 
Jistě stojí za připomenutí, že jako křesťané stále máme jako jedna z mála zemí světa 
přístup do škol, pro víru nejsme pronásledováni, v našem jazyce existují tisíce 
křesťanských knih, jinými slovy máme svobodu, není to žádná samozřejmost, ale nemusí 
to trvat věčně. Proto přemýšlejme nad tím, jak s darovanou svobodou nakládáme. 
A nejen přemýšlejme… ale též konejme. 
Vyjádřeme našemu Pánu u příležitosti 17. listopadu vděčnost za politickou svobodu 
a zároveň si položme otázku, zda skutečně jsme svobodní i vnitřně, a dále jak s nabytou 
svobodou jako sbory a jako jednotlivci nakládáme pro růst Božího království. 
S vděčností za dar svobody a pocitem zodpovědnosti, jak s ní naložit.

Váš v Kristu

David Novák
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█▐	Dětská vánoční slavnost 2019
 příprava a informace hlavně pro rodiče

Je krásnou tradicí našeho sboru, že v období Vánoc nás naše děti oblaží zajímavě 
zpracovaným pojetím Vánoční zvěsti. Ano letos tomu nebude jinak. V neděli 15. prosince 
během dopolední bohoslužby budeme mít možnost shlédnout muzikál Rodokmen 
Ježíšův. 
Přípravy už se rozjely a my bychom chtěli poprosit především rodiče, aby se pokusili 
nevynechávat nácviky, které budou probíhat každou neděli v rámci Nedělky. Generální 
zkouška pak bude v sobotu 14. prosince od 9.00 do 16.00 hodin. Pokud už teď víte, 
že vaše děti v některém termínu nebudou moci přijít, dejte nám to vědět. Předem 
děkujeme.

Za organizátory Ondřej Pavlíček a Petra Veselá

█▐	Modlitby Taizé
 9. listopadu 2019

V sobotu 9. 11. od 19.30 hodin proběhne v naší modlitebně Taizé modlitba, kterou 
dobrovolníci pořádají jednou ročně v různých kostelech a modlitebnách v Praze.
Taizé je jméno vesničky ve Francii, kam se během 2. světové války usadil bratr 
Roger Schütz, aby zde založil ekumenický klášter. Centrem života společenství jsou 
tři denní modlitby, jejichž liturgie zpočátku stála na zpívání žalmů ve francouzštině. 
V 60. letech tam začali masově putovat mládežníci z různých zemí Evropy. Ve snaze 
o větší přístupnost začali bratři zpívat písně v různých jazycích s krátkými opa
kujícími se texty, které se mohou naučit i lidé z jiných zemí. Vznikl tím specifický 
žánr písní, který se stal celosvětově známým (4 písně jsou i v našem Křesťanském 
Kancionálu, např. Každý den Pán mi sílu dává). Kromě zpívání písní se modlitba 
skládá ze čtení Písma, přímluv a několika minut ticha pro osobní ztišení. V Taizé se 
při každé páteční večerní modlitbě připomíná ukřižování Krista modlitbou kolem 

kříže a v so botu jeho vzkříšení tím, že si 
účastníci modlitby pomocí svíček předávají 
plamen jako symbol vzkříšení Krista. A právě 
tomuto večeru se říká slavnost světla – tak 
tomu bude i v sobotu v Sou kenické.
Tato modlitba je dvojí příležitostí: Pro 
pražské křesťany různých denominací je 
pří ležitostí obje vit společenství a modli
teb nu jinak skrytou za předním domem, 
pro nás je pak příležitostí zažít modlitbu – 
pono ření do Boží blízkosti – trochu jiným 
způ sobem.

Martin Molnár
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█▐	Návštěva Teen Challenge
 17. listopadu 2019

Každoročně na podzim náš sbor při bohoslužbách navštíví děti, o které se stará 
Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha. Je to křesťanské centrum, které patří 
do sítě mezinárodní organizace na pomoc závislým lidem Teen Challenge Inter
na tional. Od roku 2001 pomáháme dětem a mladým lidem ohroženým rizikovým 
chováním.
Teen Challenge International je křesťanská mezinárodní organizace, která vznikla 
v 50. letech v USA a dnes je rozšířena do mnoha zemí světa. V České republice působí 
od roku 1994. Teen Challenge provozuje v ČR kontaktní centra, resocializační stře
diska, domy návratu a dětská centra.
Centrum dětí a mládeže založili na Žižkově v roce 2001 manželé Pohankovi. 
Vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, 
kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Je snaha dětem a mládeži 
poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes 

█▐	Pozvání na burzu
 10. až 19. listopadu 2019

Nastal podzim. Možná jste už letní boty uklidili a procházeli oblečení, které teď 
bude aktuální. A to je vhodná chvíle na pořádání další charitativní burzy v našem 
sboru. Konat se bude od 10. do 19. 11. 2019. 

 Otevírací hodiny:
 Neděle 10. 11. 11.30 – 18.00
 Pondělí  11. 11. ZAVŘENO
 Úterý 12. 11. 13.00 – 18.00
 Středa 13. 11. 09.00 – 14.00
 Čtvrtek 14. 11. 13.00 – 18.00
 Pátek 15. 11. 09.00 – 13.00
 Sobota 16. 11. 09.00 – 18.00
 Neděle 17. 11. 11.30 – 18.00
 Pondělí 18. 11. 09.00 – 18.00
 Úterý  19. 11.  09.00 – 18.00

Burza je organizovaná pro všechny nás, co si rádi něco vybereme jen tak pro radost. 
Ale hlavním cílem je podělit se s tím, co máme navíc, s těmi, kteří čekají, že si budou 
moci pořídit něco, co jim schází. A to, co na burze zbude, si odveze Armáda spásy. 
Věci, které chcete věnovat na burzu, můžete nosit do sboru. Prosíme: Noste takové, 
které byste si rádi s sebou odnesli! Je mnoho způsobů, jak pomáhat…
Těšíme se na vás 

Milada Málková
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doučování, pomoc při psaní 
úkolů, volnočasové aktivity 
až po konkrétně zaměřené 
prevenční programy (alkohol, 
šikana, záškoláctví, drogy, 
kouření, kriminalita atd.). 
Naším cílem je pomoci těmto 
dětem a teenagerům nejen 
vyhnout se jevům, které 
devastují život člověka, ale 
založit svou budoucnost na 
správných hodnotách a po
sto jích, přijmout zod po věd
nost sám za sebe, začlenit 

█▐	Časopis BRÁNA
 předplatné na rok 2020

Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí Církve bratrské. 
Již dva roky je Církev bratrská vydavatelem časopisu BRÁNA. Redakční rada časopisu 
získala za tu dobu řadu zkušeností a připravila pro Vás spoustu zajímavých článků, 
rozhovorů a informací. Doufáme, že Vám Brána přináší povzbuzení i podněty k pře
mýšlení a osobnímu růstu. 
Protože se již připravujeme na rok 2020, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o objed
návku časopisu na příští rok. 
Z důvodu rostoucí ceny tisku Rada CB rozhodla mírně zvýšit cenu časopisu 
o 3 Kč, tedy na 46 Kč za jedno číslo. Roční předplatné za 10 čísel časopisu činí 
460 Kč. Objednávky Brány se s ohledem na poštovné nevyřizují individuálně, ale 
prostřednictvím sborového distributora za celý sbor či celou stanici. 
Hromadnou objednávku je třeba odeslat nejpozději do 30. 11. 2019. Obracíme se 
také na ty, kteří časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby případnou objednávku zvážili. 
Přejeme Vám všem Boží požehnání pro další dny. 
Za ústředí a kancelář Rady Církve bratrské 

Renáta Ulmannová, ředitelka kanceláře 
Marta Grulichová, distribuce časopisu na sbory 

distribuce.brana@cb.cz; 777 854 731

se do společnosti a vést plno hodnotný, spokojený život. Věříme, že každý člověk 
potřebuje ve svém životě Boha, Jeho lásku a odpuštění, proto je součástí našich 
programů křesťanská výchova.
CDM sídlí od roku 2013 na Havlíčkově náměstí 11, Praha 3 a jeho současným vedou
cím je Bc. Pavel Bukáček. 

Podle www.cdmpraha.cz Bronislav Matulík
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█▐	Žijeme spolu jako rodina
 sborový den 24. listopadu 2019

Srdečně zveme celý sbor ke společenství poslední neděli církevního roku. Během roku 
máme vlastně jen tři příležitosti být cíleně spolu, na jaře, kdy je sborový den spojen 

s výroč ním členským shromážděním, 
v létě na sborové dovolené a na podzim 
těsně před Adventem. 
Sborový den je tedy příležitost být spolu 
při bohoslužbách, ale také při společném 
obědě, při společných modlitbách, chva
lozpěvech a také diskuzích. 

Dopolední program: Znaky církve
Na dopoledne připravujeme slavnostní 
shromáždění, při kterém si připomeneme 
čtyři důležité znaky církve: apoštolské 
učení, společenství, večeři Páně a mod
litby. A to přesně podle svědectví první 
církve: 
Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni 
a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce 
lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, 
byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech 
se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly 
se stalo mnoho zázraků a znamení. 

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek 
a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně 
v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. 
Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které 
povolával ke spáse. (Skutky 2,41–47)

Odpolední program: Žijeme spolu jako rodina
Na úvod a závěr se sejdeme ke společným modlitbám a chvalozpěvům. Odpolední 
program pak bude zaměřen na skutečnost, že jako sbor je rodina víry. Rozdělíme 
se opět do tří skupin (každý si opět bude moci vybrat dvě), na kterých se budeme 
společně sdílet o tom, co znamená mít jeden druhého za přednějšího sebe, tedy 
o našich vztazích. Budeme diskutovat, jak svými dary, charismaty a hřivnami 
chceme pečovat o společné tělo, totiž náš sbor. A konečně, že církev je místem pro 
všechny, staré i mladé, silné i slabé a především pro hříšníky.  
Vyhraďte si čas pro sborovou neděli a modlete se, prosíme, za naše společné setkání 
a sdílení.

Bronislav Matulík
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mediální partneři:podpořeno granty:

pořadatel: Sbor Církve bratrské v Praze 1
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listopad
prosinec
2019

 7. 11. Člověk 
  jako politická bytost
	 	 Reflexe	z	perspektivy	 

teologické	antropologie.	
Přenáška	Petra	Jandejska,	
ředitele	Institutu	ekumenických	
studií.

 21. 11. Evangelium 
  lesní moudrosti
	 	 Duchovní	odkaz	zakladatele	

skautingu	E. T.	Setona.	
Přednáška	Pavla	Hoška,	
vedoucího	katedry	religionistiky	
ETF	UK.

 5. 12. Karavana / autorský 
večer

	 	 Umělecká	platforma	Karavana	
sdružuje	umělce	napříč	obory	 
a	denominacemi.	 
V	rámci	večera	představí	tvorbu	
několika	umělců	a	svoje	aktivity.
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█▐	Fusion – a co to je?
 příležitost oslovit mladé

Po léta v Soukenické řešíme několik zásadních otázek. Jak oslovit evangeliem 
nevěřící? Jak zasáhnout mladou generaci? Jak si mladou generaci ve sboru udržet? 
Jak zhodnotit výhody centrálně umístěného sboru v Praze? Jak zatraktivnit náš sbor 
pro nově příchozí? Chápeme, že obsah máme dobrý, ale s obalem je to horší. Není 
zrovna lákavý. A v dnešní době ve světě nelákají věci bez pěkného obalu. Otázku 
„zda nám už neujel vlak?“ zaháním do kouta. 
Díváme se kupředu. Co například program Fusion (Fjůžn)? Co nám může nabídnout? 
Fusion (angl. spojení) více jak deset let vytváří most mezi církví a světem. Je to mož
nost, jak oslovit, zaujmout a přivést mladé ve věku 13–20 let na naše programy. 
Fusion je nejen o hudbě a společném vystupování na koncertech. Je předně o vzta
zích a hudba je k tomu prostředek. 
Nejprve proběhne atraktivní „nábor“ na školách do hudebního souboru s živou 
kapelou produkující moderní poprockovou hudbu. Nábor vrcholí koncertem a poz
váním na první zkoušku. Tým dobrovolníků, který se pak o studenty stará a Fusion 

vede, jsou členové a přátelé místního sboru. 
Na pravidelných zkouškách, workshopech 
a pobytech studentům dávají „zažít“ Boží 
lásku, přijeti a zájem. Zde také často poprvé 
uslyší evangelium a osobní svědectví 
křesťanů. Mnozí studenti zareagují a kromě 
Fusionu začnou navštěvovat mládež, dorost, 

bohoslužby a někdy nezřídka poté, co uvěří, se zapojí do chval a jiných služeb 
ve sboru. Zní to dobře a jak se vyjádřil jeden z našich starších „je to fantastický 
program“. 
Co by to ale znamenalo pro náš sbor? Nebyla by to příliš velká zátěž? Pro jednoho 
dobrovolníka to může znamenat 4–12 hodin týdně. Znamená to finanční zátěž – 
vyba vení, jídlo (a příprava), cestovné, tábory, propagace – to jsou tisíce ročně. 
Neutrpí tím další služby? Jako je doprovod nedělních bohoslužeb, odliv vedoucích 
a aktivních členů z dalších služeb? Bude připravena na tento program naše mládež 
a dorost? A jsme vůbec připraveni přijmout mladé lidi, často odlišné svým chováním, 
vzezřením, jinakostí? Budeme je milovat? Postaráme se o ně? Dáme jim „zažít“ 
přijetí, jakým je přijímá Kristus? Nebo je budeme vnímat jako cizí a nepatřičný 
element našeho sboru? Dokázali bychom tuto službu vnímat celý sbor jako náš 
způsob, jakým chceme oslovit mladé lidi a ukázat jim na Krista? A v neposlední 
řadě to nejdůležitější: Vede nás k tomu Duch svatý? Je to Jeho záměr? Chce Pán Ježíš 
Kristus, abychom takto jako sbor světu sloužili?
Prosíme, modlete se spolu s námi, s celým staršovstvem, s ochotnými lidmi a s dal
šími, kteří zvažují, zda podpořit tuto službu v našem sboru a zapojit se do ní. Srdečně 
děkujeme.

Radislav Novotný, Petra Veselá, Šimon Kupilík, Ladislav Veselý
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█▐	Požehnání dětí
 Mateřská rubrika 
 aneb mami povídej…

V říjnu byl požehnán náš druhý poto
mek Eliáš. Vlastně požehnání pro
běhlo už v srp nu, když se narodil. 
Opravdu jsem to vní mala jako stě
žejní a požehnanou chvíli jeho i na
šeho života, protože pro nás bylo 
jeho narození ve zdraví zázrakem 
a ohrom nou úlevou.
Užívali jsme si první společné týd ny 
a pře mýšleli, kdy přineseme Eliáše  

Představení Eliáše
Kulturní vsuvka 

Srpnový čtvrtek, 
 teplíčko, sluníčko,
Eliáš nejprve ukázal pozadíčko.

Žádný malý miminko,
čtyři kila a malinko. 

Od té doby dělá radost 
 mámě, ségře, tátovi,
nejradši má pohlazení 
 a náš hlásek medový.

Je to mimčo klasický,
trápí ho dost prdíčky.

Nicméně je hrdina,
a celkem brzy usíná.

Už se na nás taky směje,
kouká, co se kolem děje.

Máme velkou radost z něj, 
Pán Bůh mu teď požehnej.

k požeh nání do našeho sboru. Dohodli 
jsme termín, a jak čas ubíhal, přemýšlela 
jsem, jestli vlastně není lepší miminka 
pokřtít. Jestli to třeba není větší přiblížení 
Pánu Bohu, protože přece chci pro 
dítě, jako jeho rodič, udělat to nejvíc, 
co můžu. Sama jsem pokřtěná jako malá 
u evangelíků. Tak proč někdo křtí a jiný 
žehná… To, co člověku přijde spoustu 
let jasné, se s vlastními dětmi ocitá pod 
novým osobním drobnohledem, ales poň 
u mě to tak je. A tak jsem pře mýšlela. Do
konce jsem se skrze sestru starší, mou 
mamku, dozvěděla, že i v Církvi bratrské 
je možný křest. Takže kdo jste, stejně 
jako já, nečetl pozorně řád naší církve,  
je to tam. 
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█▐	Dobročinný jarmark
 8. prosince 2019 v soukenické

Rády bychom vás pozvaly na již tradiční předvánoční Dobročinný jarmark, který 
pro běhne v neděli 8. 12. 2019 od cca 11.30 hodin v Malém klubu. 
Výtěžek bude věnován na program „Andělský strom“ (dárky pro děti, které mají 
rodiče ve vězení) http://andelskystrom.cz/. 
Zapojit se mohou všichni – poskytnutím drobnosti do prodeje, ale zejména nákupem 
dárků a dárečků na tomto Jarmarku. Těšíme se, že společně podpoříme dobrou věc.

Naďa Štěpánová, Věra Bíbová a Marie Wagnerová

Po všech úvahách nám stejně vždycky vyvstala slova: „Nechte je, ať jdou ke mně, a ne
braňte jim. Jejich místo je u mne. Kladl na ně ruce a žehnal jim.“ (Matouš 19,14–15) 
Došlo mi, že my sami stejně nejsme schopni našim dětem zajistit VIP místa v nebi, 
že to můžeme podpořit našimi životy a modlitbami, ale jinak to má v rukou Pán.
A tak už máme doma dvě požehnané děti a věříme, že je Pán Bůh chrání a chránit 
bude.

Martina Caltová

Prison Fellowship
Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.

Mezinárodní vězeňské společenství je křesťanské sociální hnutí, které pomáhá 
obětem trestných činů, vězňům, a propuštěným, rodinám vězňů, zejména dětem, 
ale i pracovníkům justice na bázi restorativní justice (usmiřující justice). všichni 
pracovníci a dobrovolníci Mvs jsou věřící z širokého spektra církví. sloužíme všem 
potřebným lidem, kterých se jakkoli dotkl zločin a máme na srdci předávání Dobré 
zprávy o spáse skrze oběť Ježíše krista citlivým způsobem, který ukazuje cestu 
a boží lásku.  
Letos se připravuje už 9. ročník projektu andělský strom. Jedná se o posílání 
vánočních dárků dětem, které mají rodiče ve vězení a současně jsou z chudých 
rodin. odsouzený rodič napíše svému dítěti vánoční dopis, ke kterému přidáme 
dárek (s každou rodinou se domlouváme na vhodném a potřebném dárku) 
a nabídku další pomoci rodině, včetně duchovní. tento projekt pomáhá posilovat 
rodinné vazby. 
k andělskému stromu se může připojit každý, buď přímo zasláním dárku (po pře
dešlé konzultaci s Mvs), anebo finančním příspěvkem, za který bude dárek koupen. 
Minulý rok bylo posláno více než 1100 dárků, a to díky lidem z celé Čr, kteří se 
ochotně zapojili. bez nich bychom to nezvládli.
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█▐	Nová církevní škola v Praze
 toužíme vtělit evangelium do každodenních situací i do školního vyučování

V neděli 10. listopadu proběhne při bohoslužbách prezentace vznikající křesťanské 
základní školy, programu pro křesťanské učitele a duchovních formací pro všechny 
křesťany.

Školu Celým srdcem zakládá tým lidí z různých sborů Církve bratrské a chceme vás 
k tomu přizvat.
Bude to základní škola pro 90 dětí od 1. do 9. třídy, kde se budou učit poznávat samy 
sebe, svět kolem a vytvářet společenství. Chceme děti vést k hodnotám VOSK – víra, 
vzta hovost, opravdovost, odvaha, svoboda, spolehlivost (zodpovědnost), kreativita, 
konti nuita (vytrvalost). Škola bude otevřeně křesťanská, ale budou v ní vítané věřící 
i nevě řící děti. V září 2021 bychom rádi začali s 1. až 6. třídou.
Přejeme si, aby jádrem naší školy bylo opravdové společenství učitelů. Proto od února 
2020 otevíráme program pro křesťanské učitele – ty, kteří by později chtěli učit 
v naší škole, i ty, kteří prostě chtějí růst v oblasti křesťanské pedagogiky. Účastníky 
čeká několik kurzů: Škola – místo milosti, Výchova jako dobrodružství, Škola s hodnotami 
VOSK, výjimečně promyšlené duchovní formace Proces Celým srdcem, společné reflexe 
pedagogické praxe, setkání se zajímavými hosty a exkurze do inspirativních škol. Pří
padně se lze přihlásit do jednotlivých kurzů, některé lze absolvovat i přes Skype.
Proces Celým srdcem je otevřený pro všechny křesťany, kteří chtějí růst v poznávání 
Božího srdce, svého srdce i pomáhat druhým nahlížet běžné situace z Boží perspektivy. 
Proces se skládá z 28 týdnů denních ztišení a týdenních sdílení v týmu 3–5 lidí. „Dokázal 
jsem rozpoznat, kdy na manželku moc tlačím a omluvit se jí za to. Když na skupince 
kamarádka sdílela svoje trápení s dětmi, pomohl jsem jí v tom objevit strach, který může 
přinést Bohu. Začal jsem vidět a být zvědavý, jak druzí jedinečně odrážejí Boží srdce, 
a mohl jsem jim to říct a povzbudit je. Evangelium se vtělilo do mých každodenních situací 
a vztahů,“ říká účastník Martin.

Po bohoslužbě vám budeme k dispozici, dáme vám nahlédnout do našich po(d)kladů, 
zodpovíme vaše otázky a budeme vděční za vaše modlitby. K dispozici bude i „petice“ za 
založení školy, která hraje důležitou roli, jestli ministerstvo školství novou křesťanskou 
školu schválí.
Přihlášky do programu Jeremiáš i do Procesu Celým srdcem se uzavírají 30. listopadu. 
Ochutnávka obého proběhne v neděli 24. listopadu od 14 hodin v prostorách CB Tři
náctka, Mukařovského 1986/7; metro B – Luka. Více informací najdete na webové 
adrese www.celymsrdcem.cz/jeremias.

Dana Koutecká, za tým Celým srdcem



17listopad 2019  



18 listopad 2019 

█▐	Ze staršovstva

Rozhovor s vedoucími rusky mluvícího sboru – statutáři sboru informovali star
šovstvo o jednání s pastorem rusky mluvícího sboru ve věci společného soužití, 
úklidu, užívání místností atp.

Rozhovor s Petrem Němečkem – rozhovor se nejprve týkal dorostu. Roste počet 
dětí, snížil se věkový průměr, přibyla Josefína Nebeská jako dorostová praktikantka.
Bratr uvažuje na konci školního roku a po dorostovém táboře ukončit svou službu ve 
vedení dorostu. Během školního roku by postupně předal vedení Davidu Košťálovi 
a Aničce Bíbové. Nabídl své služby pro vedení mládeže. Má vizi pro Mládež: oslovit 
lidi mládežnického věku ze sboru, aby do Mládeže začali chodit, povzbudit stávající 
mládežníky, aby přizvali své kamarády.
Dále bratr navrhl uspořádat večery chval – chtěl by pozvat ve sboru ty, kteří na něco 
hrají a rádi zpívají, ale ostýchají se ve sboru hrát, aby se postupně osmělili. Večery 
chval by mohly probíhat jednou za čtrnáct dní v pondělní.

Staršovstvo sboru – přední řada: Jiří Košťál, Marie Wagnerová,. Petra Veselá a Bronislav Matulík; zadní řada: 
Radislav Novotný, Jindřich Koudela, Tomáš Trávníček, Adam Sedláček, Petr Verner, Matyáš Šíma a Jan Němeček
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NARoZeNiNy
Potzová Naděžda 2. 11.
Mohrová Milada 4. 11.
Beranová Alena 10. 11.
Melicharová Zdeňka  10. 11.
Němeček Petr 10. 11.
Brou Marta 13. 11.
Pavlíček Ondřej 14. 11.
Pavlíčková Milada 17. 11.
Nováková Anna 18. 11.
Bíbová Jana  28. 11.
Koňáková Milena 29. 11.
Rech Michael 30. 11.
Matějovský Lukáš 1. 12.
Tauerová Blanka 2. 12.
Šímová Jana 4. 12.
Němečková Anna 6. 12.
Váňa Zdeněk 7. 12.
Žežulová Hana 8. 12.
Beran Šimon 9. 12.
Švrčková Marcela  9. 12.
Matulík Bronislav 12. 12.
Sluga Jaroslav  13. 12.
Hrnko Milan 17. 12.
Pavlíková Alena 17. 12.
Bartošová Eva  18. 12.
Borovičková Daniela 20. 12.
Černá Hana 26. 12.

Kavárna – po diskusích se staršovstvo 
vět ši nově shodlo, že osloví zájemce, bratra 
Leoše Pavlatu z Liberce, který by měl 
zájem v našich prostorách otevřít „Fofr
kafe“, misijní kavárnu, kde by zároveň 
mohly probíhat stávající programy Klubu 
Samaří, ale také další naše aktivity.

Sborová dovolená – bratr Tomáš Němec 
oznámil, že už nebude organizovat sbo
rové dovolené. Staršovstvo pověřuje orga
ni zací příští sborové dovolené sestru Petru 
Veselou.

Neveklov – manželům Novákovým se na
ro dila 23. 9. holčička Viktorie. 8 dětí se 
pra vi del ně účastní Royal Rangers.

Veselá škola – žádost o pronájem Velkého 
klubu 1× za 14 dní od 11.30 do 13.00 
v rámci literárního kroužku – staršovstvo 
schválilo, za akci odpovídá sestra Ester 
Miffková.

Převedení členství – Vojtěch a Tereza Ší
mo vi budou převedení do Pardubic. Šimon 
a Kamila Beranovi do Horní Krupé. Sestra 
Ivanka Petrová se vrátila do Bulhar ska, její 
členství bylo ukončeno.

Konference dětského odboru – star šov
stvo souhlasí s termínem konání 4. 4. 2020.

Kalendář akcí: 3. 10. až 28. 11. (Manželské 
večery v Soukenické; 9. 10. až 27. 11. (Man
želské večery v Kralupech);  2. 11. (Dětská 
konference); 9. 11. (brigáda); 9. 11. (Modlitby Taizé); 10. 11. (Neveklov: Večer 
chval); 10. až 19. 11. (Podzimní burza); 11. 11. (Konference SET); 11. 11. (Senio
rátní shromáždění); 17. 11. (Teen Chal lenge); 17. 11. (Večer chval); 30. 11. (Effatha – 
zkouška v sobotu); 2. 12. (bri gáda); 8. 12. (Dobročinný jarmark); 15. 12. (Dětská 
vánoční slavnost); 16. až 20. 12. (Neveklov: Výstava betlémů + pro gram pro školky); 
11. až 13. 2. (Teolo gické fórum, připravuje ČEA); 4. 4. 2020 (Konference Dětského 
odboru); 30. 8. 2020 (Konference FEED).
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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

email: soukenicka@cb.cz    ▪    http://cb.cz/praha1    ▪    č.ú.: 1938917359/0800

█▐	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
18.30

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. listopadu 2019 se sejde celý náš sbor. Nejen z Prahy, ale 
také z našich stanic z Neveklova a Kralup se sejdeme v Soukenické. Při slavnostním 
shromáždění budou přijati noví členové sboru, bude slavena večeře Páně a po spo
lečném obědě budeme společně hovořit o našem životě ve sboru, o našich vztazích 
a vzájemné službě i službě lidem, kteří ještě do našeho sboru nechodí. 


