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█▐Vánoce ve zlaté Praze
Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s po stran
ními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji 
a budu radovat. (Fp 1,18)

Bylo to jako zjevení tehdy před padesáti lety na Vánoce. 
Mráz z Kremlu čím dál víc přituhoval, mnozí emigrovali na 
Západ, sovětská okupační armáda se dočasně zabydlovala 
v naší zemi, hranice byly opět neprodyšně uzavřeny a lidé 
se znovu začali bát. Na pracovištích probíhaly prověrky, 
kdo nesouhlasil se vstupem vojsk a s jejich internacionální 
pomocí potlačit kontrarevoluci, byl vyhozen z práce. Plnily 
se věznice politickými vězni, kotelny intelektuály a cenzura 
byla obnovena. Pojem „normalizace“ dostával přesné 
obrysy. Když tu v prosinci 1969 se na trhu k překvapení 
všech objevila gramofonová deska Vánoce ve zlaté Praze od 
Karla Gotta s nádhernými písněmi a skvělým doprovodem 
Praž ských madrigalistů. 
Tatínek vinylovou desku zakoupil a skoro po celý Advent 
a Vánoce se točila na našem starém monofonním gramofonu. 
Všechny písničky jsem zpíval s Gottem a dodnes mám 
nejraději Adeste fideles, starou koledu z konce 17. století od 
Johna Francise Wada. Máme ji také v našem Křesťanském 
kancionále skvěle otextovanou Samuelem Vernerem pod 
názvem Dnes jásejte věrní. Je to skutečně doslova triumfální 
píseň o narození Spasitele a emocionálně velmi naléhavé 
pozvání jít do Betléma přivítat Krále andělů a poklonit 
se mu.
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Na Štědrý den k nám tehdy před padesáti lety přijeli dědeček s babičkou ze Zlína. 
Babička něco pomáhala mamince v kuchyni a já jsem se rozhodl dědečkovi pustit ty 
úžasné křesťanské písničky od Karla Gotta. Věděl jsem, že dědeček je křesťan každou 
částí svého těla a písmák ze staré školy. Seděl v křesle, zavřené oči, poslouchal a já jsem  

čekal na jeho reakci. Chvíli to trvalo a mě se 
zmocňovala obava, že se mu to nebude líbit…
„Hlavně, aby to tak myslel,“ řekl dědeček 
a po slouchal dál. Nebyl jsem si jistý, jestli se 
mu hudba líbila a zda při ní nakonec neusnul. 
Bylo mi ale jasné, že tak úplně nesdílel moje 
osmileté nadšení z Gotta, kterého rok před 
tím proslavila Lady Carneval v Riu i u nás. 
Ale ta věta „Hlavně, aby to tak myslel“ se mně 
zapsala do paměti. Vlastně kdykoliv jsem 
si později pouštěl tuto desku, kladl jsem si 
stejnou otázku. 
Do hlavy druhého člověka ovšem nikdo 
nevidí, jen do své vlastní. Což je nyní dobrá 

příležitost, abych spolu s vámi rozvíjel dědečkův kratičký komentář o tom, jestli 
i my svoji víru a křesťanské písničky, které zpíváme, myslíme přesně tak, jak je 
autoři zapsali, buď v Bibli, nebo v notových záznamech, jestli to, co vyznáváme, 
vychází z pravdy našeho nejvnitřnějšího přesvědčení. Protože krásná hudba, svatá 
slova i nádherný hlas je jedna věc, ale nemusí být vždy v harmonii se skuteč ností 
a pravdou. Pochybnost, kterou dědeček zasel do mého dětského srdce, nezmi zela, 
a stále žije. Je určitě správné, aby při našich bohoslužbách zaznívala ta nejlepší 
hudba, abychom všichni, v lavicích i na stupínku, zpívali, jak nejlépe dovedeme, 
vždyť je to pro oslavu Boha a Spasitele! Ale nad to je nezbytné, abychom to tak 
mysleli, nejen cítili a krátkodobě zakoušeli, protože emoce a prožitky jsou 
dobré, ale velmi prchavé, důležitý je postoj srdce, přesvědčení mysli a skutečná  
upřímnost. 
Bylo to tehdy opravdu jako zjevení, když se před padesáti lety na Vánoce objevila 
nejnovější deska Karla Gotta s vánočními křesťanskými písněmi a koledami. Nikdo 
netušil, že to bude nejprodávanější LP v celé jeho pěvecké kariéře, a to navzdory 
zákazu její propagace. Možná i proto, že naše zem byla duchovně vyprázdněná 
a zamořená komunistickou ideologií marx-leninismu, kterou stejně nikdo nemyslel 
vážně. Vánoce ve zlaté Praze se tehdy za totality skutečně staly dlouhohrající deskou, 
doslova long play, elpíčkem, které lidem dávalo radost, navozovalo atmosféru 
Vánoc. A kdo ví, jak to jeho interpret myslel, když zpíval o narození Spasitele. My ale 
můžeme s apoštolem Pavlem osvobodivě povědět: „Ale co na tom! Jen když se 
jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho 
se raduji a budu radovat.“ Což by mohlo nakonec uspokojit i mého dědečka. 

Bronislav Matulík
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█▐	Loučení, ale smutek v tom není
 rozhovor s Lydií boszczykovou

Kolik let jsi strávila v Soukenické?
Sedmnáct, i když v Praze jsem byla osmnáct let, ale ten první rok jsem si udělala 
takový exkurz po pražských sborech a postupně jsem si je obešla všechny. 
S těšínským pěveckým sborem jsme dříve hodně jezdili po republice, takže jsem 
mnoho kazatelů znala už z dřívějška. A pěvecký sbor byl to, co mě přitáhlo právě 
do Soukenické, tehdy ho tady diri-
go vala Olina Sovová. Postupně 
jsem se zapojila i do další práce. 
Několik let jsem spolupracovala na 
vedení Awany s Jindrou Koudelou, 
a poté jsem ji taky chvíli vedla spolu 
s dalšími. Až pak mě oslovila Marta 
Skalická, abych začala učit v besídce. 
Napřed jsem se tomu bránila, 
protože mým domovským sborem 
pořád zůstával Český Těšín a já 
tam stále jednou za měsíc jezdím, 
ale nakonec jsem to vzala. Besídce 
se totiž věnuji už od svých 15 let, 
kdy jsem začala vypomáhat svému 
tatínkovi. 

A v Těšíně jsi vedla besídku česky 
nebo polsky?
Bylo to různé. Je pravda, že dřív se 
tam mluvilo hodně polsky. Svou 
první Bibli v besídce jsem taky 
dostala v polštině. Ale postupně 
byly všechny materiály v češtině 
a celkově se dneska v těšínském 
sboru mluví více česky. Taky třeba 
pokud chceš dělat misii, musíš 
mluvit jazykem, kterému všichni 
rozumí. V Těšíně je mnoho nových 
lidí, kteří by už polštině úplně nerozuměli. Ale třeba chvály se zpívají v češtině, 
polštině, slovenštině a není problém. Ale kázání, ta už jsou jen v češtině.

Bude ti něco v Těšíně chybět tady ze Soukenické?
Nevím, nejsem člověk, který by se trápil tím, co bylo. Spíš se těším na to, co přijde. 
Možná mě napadá, že miluju písně z kancionálu, a v Těšíně se zpívají hlavně chvály 
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a jen pár písní z polského kancionálu. Asi mi bude chybět pěvecký sbor, protože ten 
teď zrovna v Těšíně není. A pak asi taky sborová dovolená. Ocenila jsem, že v létě 
o prázdninách jsem se mohla několikrát účastnit týdenní sborové dovolené a poznat 
tak více rodin ze sboru.  

Co tě čeká v Těšíně?
Změna. V Těšíně mám velkou rodinu. Budu bydlet u tatínka, ale nad námi bydlí bratr, 
který má šest dětí a třináct vnoučat, a tetiny pomocné ruce se budou hodit. Vždycky 
jsem byla „hodná teta“ už od mých pětadvaceti. Mám i přezdívku „tetina“. Takže na 
tetinu už se tam docela těší. 
Neláká mě sedět na židli, takže se těším na cokoliv nového, co pro mě Pán Bůh 
připraví. Celý život jsem seděla na židli, tak třeba to teď bude trochu jinak. Ale říká 
se, že člověk plánuje a Pán Bůh se směje, takže to opravdu nechávám na něm.

Co bys vzkázala soukenickému sboru?
Bolestí tohoto sboru je, že jsme tady tak trochu ukrytí. Většina lidí bydlí daleko, 
je tady více starších lidí. A my bychom měli mít vždycky na srdci, že jsme tady 
pro Pána Boha. Myslím si, že tady taky chybí důraz na misii. Moc fandím mladým 
lidem v tomto sboru, aby se nebáli a přiváděli nové lidi. Moje neteř spolupracuje 
s Milanem Szturcem na vedení Fusionu. A tam je důležité, být mezi mladými, umět 
s nimi mluvit, vytvářet vztahy. Na malém městě je to jednodušší. Tady třeba nemáš 
kde zaparkovat, když se mají sejít maminky, je to pro ně složité a navíc je tu mnoho 
dalších příležitostí, co dělat. Musíte neustále hledat další příležitosti, jak oslovit lidi 
zvenčí, jak je přitáhnout ke Kristu, jak radostně svědčit svému okolí.

I my ti přejeme, ať se těšíš v Těšíně, ať ti Pán Bůh dává ještě dlouho sílu zpívat, 
protože tvůj zpěv je opravdu velkým potěšením…

Ptala se Petra Veselá

█▐	Dobročinný jarmark
 8. prosince 2019 v soukenické

Rády bychom vás pozvaly na již tradiční předvánoční Dobročinný jarmark, který 
proběhne 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
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5. 12.  Karavana  /  autorský večer
   Umělecká platforma Karavana sdružuje umělce  

 napříč obory a denominacemi.  
 V rámci večera představí tvorbu několika umělců 

   svoje aktivity.
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█▐	Rodokmen Mesiáše
 adventní program 2019

V Bibli jsou rodokmeny Pána Ježíše hned dva, u Matouše a u Lukáše. Něco si o nich 
povíme na úvodní adventní biblické hodině začátkem listopadu. Pro letošek se ale 
přidržíme především genealogie podle Matouše, který začíná otcem víry Abra-
hamem a končí Ježíšem. 
Zastavíme se samozřejmě jen u několika málo jmen a budeme žasnout. Především, 
že ryze židovský Mesiáš, jehož jméno znamená „Hospodin je spása“, se stal Mesiášem 
pro všechny národy světa. A neméně zůstaneme v údivu nad tím, že všechny postavy, 
muži i ženy, bez ohledu na jejich charakter i složitost života, směřují k Ježíši a Ježíš 
by se bez nich nenarodil. 
Na biblických hodinách, kromě celkového úvodního přehledu obou rodokmenů, 
se ve výkladech zastavíme jen u tří významných mužů – Abrahama, Davida a Josefa. 
Nedělní zvěstování adventního a pak vánočního evangelia nám zprostředkuje pět 
žen – Támar, Rachab, Rút, Bat-šeba a nakonec na Hod Boží vánoční jako vrchol  
Marie.

____________

Úterní biblické hodiny

26. 11. 2019 Rodokmeny Mesiáše  —  Bronislav Matulík
   3. 12. 2019 Abraham  —  Radislav Novotný
10. 12. 2019 David  —  Tomáš Trávníček 
17. 12. 2019 Josef  —  David Balcar

Nedělní bohoslužby a středeční Hod Boží vánoční

   1. 12. 2019 Támar  —  Bronislav Matulík
   8. 12. 2019 Rachab  —  Radislav Novotný
15. 12. 2019 Rodokmen Ježíšův  —  Dětská vánoční slavnost

A něco o Rút jako slovíčko pro dospělé

22. 12. 2019 Bat-šeba  —  Bronislav Matulík
25. 12. 2019 Marie a Hod Boží vánoční  —  Bronislav Matulík

____________

Všichni jsou srdečně zváni k prožití skutečnosti, že i naše jména mohou patřit 
do seznamu těch, kteří náleží ke Kristu. 

Bronislav Matulík
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█▐	Adventní koncerty dvou sborů
 17. prosince 2019 v 18.00 hodin soukenické a jinde…

V čase Adventu a Vánoc se zpívá a hraje všude. Také na Praze 1, v Soukenické i Kli-
mentské, rovněž na Petrském náměstí, ale i za zdmi věznic. Po Velikonocích, kdy se 
dali dohromady hudebníci z Českobratrské církve evangelické u Klimenta a zpěváci 
z našeho sboru, jsme se rozhodli počínající tradici podpořit i v čase adventním. 
Připravili jsme společný koncert adventních a vánočních písní a chybět nebude 
ani duchovní hudba, smyčce, flétna a varhany. Zahrajeme a zazpíváme spolu 
hned několikrát. Nejdůležitější bude koncert v úterý 17. prosince v 18 hodin. Ale 
muzicírovat budeme i jinde.

7. 12. 2019  –  sobota Advent za mřížemi
Věznice Vinařice – 14.30–16.00 – zpívá sbor Soukenická, doprovod Jiřina Dvořáková

15. 12. 2019  –  neděle Adventní radost
DPS Šlejnická  –  14.30 – zpívá sbor Soukenická, doprovod Jiřina Dvořáková

17. 12. 2019  –  úterý Adventní koncert
CB Soukenická & ČCE Klimentská – 18.00 – zpívá sbor Soukenická, doprovod hudebníci 
od Klimenta

19. 12. 2019  –  čtvrtek  Advent na náměstí pro kolemjdoucí
Petrské náměstí – 17.30 – zpívá sbor Soukenická, doprovod hudebníci od Klimenta

V úterý 17. prosince se sejdeme už v 16 hodin v CB Soukenická na biblické hodině. 
Výkladem Božího slova poslouží bratr farář David Balcar. Potom jsme zváni k vánoč-
nímu posezení pro seniory, na což následně naváže v 18:00 hodinový adventní 
koncert, na který jsou zváni úplně všichni. Těšíme se!

Bronislav Matulík

█▐	Vánoce se seniory
 pozvání na úterý 17. prosince 2019

I letos zveme všechny, nejen seniory, na předvánoční setkání, které začne v 16 hodin 
společnou biblickou hodinou s hostem, farářem ČCE Davidem Balcarem. Po ní bude 
příležitost k rozhovorům u malého vánočního občerstvení a možná budou i drobné 
dárky…
V 18.00 se pak všichni můžeme těšit na Adventní koncert našeho pěveckého sboru 
spolu s hudebníky z evangelického sboru u Klimenta, který se uskuteční ve velkém sále. 
Ať už koncert skončí kdykoliv, můžeme seniorům zajistit odvoz až domů. Takže 
nemusíte utíkat, ale můžeme si vychutnat společný předvánoční podvečer!
Srdečně zvou 

Markéta Holanová a Petra Veselá
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█▐	Silvestr 2019
 radost ze svobody v soukenické!

Silvestr bývá obvykle radostný, ani letos tomu nebude jinak. Tématem našeho 
setkání bude radost. Konkrétně radost ze svobody. Ať už míněno politicky, církevně, 
psychologicky nebo duchovně. Dopřejme si o letošním Silvestru skutečnou radost. 
Přijďme s osobními svědectvími o tom, co nás nejen letos, ale i za posledních 30 let 
naplnilo radostí.
Svoboda je velmi široký pojem. A tak někdo třeba dosvědčí radostnou svobodu 
v kon trastu s hříchem nebo komunistickou totalitou. Jiný jako skvělou příležitost 
využít darů a možností, které svoboda člověku skýtá. Další třeba se bude radostně 
sdílet o tom, jak dokonale je naše svoboda usměrněna Desaterem nebo svobodou 
druhého tam, kde končí svoboda jeho atp.
Přijďte v úterý 31. prosince v 17 hodin s nakažlivou radostí. Kverulování a nářky 
nechejme doma, vždyť stojí za to si nechat poradit od apoštola Pavla nejen na Sil-
vestra, abychom se radovali v Pánu vždycky a poslední den v roce provedli duchovní 
i duševní hygienu, občerstvili se a přemýšleli o všem: co je pravdivé, čestné, spra
vedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co 
sklízí pochvalu. (Fp 4,8)

Bronislav Matulík

█▐	Vyhledat Ježíše
 novoroční shromáždění ve středu 1. 1. 2020 v 10 hodin

Už jste asi prožili zkušenost, že vám něco v životě chybí, uniká, že vám z nějakého 
důvodu nestačí nic z toho, co jste dosud žili, dělali a dokonce že vás úplně 
neuspokojuje vaše zbožnost a morálka, ani chození do shromáždění? Možná že navíc 
po všem silvestrovském veselí na vás ještě dolehne splín, únava a mírná skepse… 
Ale to je právě nejlepší důvod hned zrána jít na setkání s Ježíšem. Někdo by možná 
řekl – zase do kostela? Na nový rok, tak brzo ráno, není to trochu moc? A já na to 
odpovídám, vyhledejme Ježíše, on nám jde vstříc, můžeme se s ním setkat. Ať jsme 
více nebo méně zbožní, mladí či staří, významní nebo docela obyčejní lidičkové. 
Všem, kterým něco v životě chybí, se dostane dobrého Ježíšova slova na cestu nejen 

do nového roku, ale především po-
vzbuzení následovat Ježíše, který 
nás má rád. A že nevíme, kde to 
skončí? To není tak důležité, bu-
dou c nost je nám sice skryta, ale 
bude-li s Kristem, bude to dobré. 
Tak neváhejte na Nový rok přijít 
a vyhledat Ježíše v 10 hodin ráno.

Bronislav Matulík
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█▐	Žijeme spolu jako rodina
 ohlédnutí za sborovým dnem poslední den církevního roku

Sešli jsme se jako rodina víry, která k sobě patří. Ze sboru a stanic, z Prahy, Kralup 
a Neveklova. Navzdory „sociologické nemožnosti“, jak o ní mluvil kazatel Pavel Černý, 
prožili jsme, že jsme sourozenci v Kristu a jedno tělo. 
Společným jmenovatelem byla radost. Radost ze Slova, z písní a hudby, radost z při-
jetí nových členů, Pavly a Pavla Turkových, radost ze společenství u stolu Páně 
i z monumentální varhanní dohry. A samozřejmě radost ze společenství u stolů při 

obědě, ze setkání, rozhovorů, vzájemných 
modliteb, chval a také tří diskusních 
skupin, z nichž pro náš sbor leccos 
zajímavého vyplynulo. Já jsem měl navíc 
ohromnou radost z jednoho rozhovoru 
s mladou dívkou o křtu. 
Diskuse o vztazích ve sboru – trvale 
platí, že je pro nás výzvou vzájemně více 
budovat vztahy lásky. K tomu by nám 
mohlo pomoci, kdybychom překonali své 
komfortní zóny a vytvářeli nové vztahy, 
nově oslovovali ty z nás, které ještě 
neznáme. Zaznělo moc milé pozvání na 
skupinu maminek pro starší a nejstarší 
generaci. Právě spojování generačních 
skupin i dalších skupin sboru by bylo 
velmi prospěšné všem. 
Diskuse o službě ve sboru – objevovat 
vlastní hřivny a charizmata. A stejně tak 
objevovat obdarování sester a bratří, 
to je velká výzva. Snad nejlépe tak, že 
na základě konkrétních potřeb a služeb 
ve sboru oslovíme druhé a pozveme je 
k práci. A stejně tak i sami sebe necháme 
oslovit a pozvat. Někdy se to pozná podle 

obyčejné odbornosti, jindy podle talentu a ještě jindy na základě modliteb a zvláštního 
rozpoznání skrze Ducha svatého. Prospěšné by bylo i to, dát sboru na vědomí, 
co všechno by bylo třeba ve sboru dělat. 
Diskuse o misii – lidé sice v naší zemi nemají v lásce církev, ale mají rádi křesťany. 
Proto vytvářejme v našem sboru prostředí lásky a přijetí pro druhé. Jednak osobní 
misií, ale také službou lidem. Misie okolí (i v centru Prahy) je stálá výzva. Skvěle se 
daří misie Awany při službě dětem. Dobré je využití sborového dvoru a otevření 
modlitebny. Nesmí však chybět vztahy. 

Bronislav Matulík
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Milí bratři v Kristu,
moc děkujeme za dnešní krásný den prožitý v Soukenické. Děkujeme za požeh
nání a za modlitby. Děkujeme, že jsme součástí tak velké Boží rodiny, za přijetí 
a za důvěru s Boží pomocí. 
Děkujme za dnešní krásné písně, a hudba v hojném počtu byla tak dojemně silná, 
že při pomínala, jak to bude v nebi u Božího trůnu. Člověk se cítil víc v blíz kosti 
Boží a nějak si v tu chvíli připadal lepší, čistší skrze Kristovu svatou krev.
Děkujeme za dárky a za kytičku, už je ve váze za oknem. Děkujeme za pohoštění 
a oběd obětavým sestrám, které to vše připravily.
Bůh vám všem žehnej v životě i na zdraví.

Pavla a Pavel Turkovi
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█▐	Manželské večery
 ohlédnutí za kurzy v soukenické a kralupech

„Cože? Kam to chodíte?? A vy jako máte nějaké problémy? Hustýýýý, to musí být 
dobrý! No, tak tam bych toho svýho nikdy nedostala…“ A nejen to jsem slyšela od 
svých kama rádek, když jsem jim u kávy řekla, kam každý týden s manželem chodíme. 
Manželé jsme již sedm let a ve skříni se nám za tu dobu nahromadilo mnoho 
kostlivců, se kterými jsme si nevěděli rady. A nejen „jazyková“ bariéra (já z Ostravy 
a manžel z Prahy) přispěla k tomu, že hádky přibývaly. Také jsem často byla unavená 
z probdělých nocí u dětí, a to se pak projevila má výbušná povaha. Hádky přibývaly 
a my už nevěděli, jak z nich ven. Chtěla jsem jít do poradny, ale manžel ne…
Jednou jsem si postěžoval svědkyni… a Terka mi řekla o manželských večerech. Navrhl 
jsem to Lucii a ona souhlasila. Nejtěžším oříškem bylo přesvědčit rodiče, aby nám osm 
večerů pohlídali naše dva malé rarášky. Ale povedlo se. 
Nyní máme za sebou téměř celý kurz. Každý večer začínal přivítáním vedoucích kurzu, 
střídali se manželé Matulíkovi a Veselí. Výborná večeře při svíčkách s tlumenou hudbou 
nás příjemně uvolnila a naladila na sebe. Následně pustili video s přednáškou, a to teprve 
začalo to „drama“ s vytahováním kostlivců ze skříní… Video přednáška se v průběhu 
zastavovala a manželé plnili různé úkoly. K zpříjemnění řešení úkolů manželům 
organizátoři podávali kávu a výtečné zákusky – přeci jen láska prochází žaludkem.
Každá lekce má vlastní téma. Postupně jsme se učili komunikovat, řešit konflikty 
a od pouštět. Také pomáhá manželskému páru pochopit a poznat svou rodinu, která 
ovlivňuje vztah i manželství. Každý z nás jsme si našli oblíbenou kapitolu – Luboš 
Manželství a sex (manželka se směje) a Lucie Láska v praxi. Domácí úkoly nám 
pomohly procvičit to, co jsme se v jednotlivých lekcích naučili. Ještě nás čeká závěrečná 
manželská párty, na kterou se moc těšíme.
Po osmi týdnech u nás doma ubylo hádek, situace řešíme klidněji, více spolu 
plánujeme a mluvíme. V úterý večer se snažíme zahnat naše raubíře brzy do pelíšků 
a mít opět malý „večer pro manželství“. Také náš vztah k tchýním a tchánům se 
zlepšuje a snažíme se jejich „rady“ pochopit a ne hned odsoudit… Kurz je moc dobrý 
a vhodný pro všechny manželé v každém věku, kteří chtějí upevnit a prohloubit své 
manželství. Nás ještě čeká na našem vztahu hodně práce a dlouhá cesta, na kterou 
jsme díky manželským večerům, opět vyšli ruku v ruce.

Lucie a Luboš Oppitzovi, Praha

„Moc nám to pomohlo,“ řekl jeden pár po skončení kurzu, myslel to vážně a bylo to 
poznat. Jistě nebyl první ani poslední, kdo takto radostně a vděčně vyznal, že těch 
osm večerů stálo zato. Takových lidí za celou dobu bylo na světě i v naší republice 
nespočet, ale když bezprostředně vidíte, že se něco pozitivního posunulo ve vztazích 
manželů, je to skvělé! A nám organizátorům to dodalo odvahu za rok či dva, podle 
poptávky, připravit Manželské večery znovu. 

Jana a Bronislav Matulíkovi
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Manželské večery v Kralupech jsou ve finále!

Po osm středečních večerů se sedm manželských dvojic věnovalo investování do 
svých vztahů. Čas pro manželství, umění komunikace, jak řešit konflikty v man žel-
ství, dobrý manželský sex i pět jazyků lásky, to jsou témata, která jsme se – po dobré 
večeři a v laskavé atmosféře – učili lépe zvládat. Kurs nás povzbudil v tom, že Boží 
řády jsou dobré a trápení nepřináší. 
Kurs byl z větší části obsazen hosty (z CB pouze 3 páry), proto na konci zaznělo 
i pozvání do našeho společenství v Kralupech.
To, že se Večery mohly uskutečnit i v poměrně malém společenství, vidíme jako 
zázrak, ke kterému Bůh použil ruce obyčejných lidí. Velký dík proto patří všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na jejich propagaci i samotném průběhu. 

Jiří Košťál
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█▐	Podzimní burza je minulostí
 poděkování staršovstva

I letos v listopadu proběhla další charitativní burza v našem sboru. Na jednání 
staršovstva jsme se všichni shodli, že chceme všem organizátorům a organizátorkám 
vyjádřit vděčnost a poděkování za práci a úsilí, které této službě věnovali. Chápeme 
tuto službu jako sociální pomoc nejen církvi, ale i svému okolí, ale i jako něco milého 
a radostného pro mnohé. Je také pěkné, že náš sbor může v této věci spolupracovat 
i s jinými sbory a organizacemi včetně Armády spásy.

Bronislav Matulík
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█▐	Vzali jsme děti na Letnou (a ne jednou)
 Mateřská rubrika aneb mami povídej…

Prší a je tam hrozná zima, ještě z toho budeme zase nemocní… Je to až večer, Davídek 
přece musí jít spát… Izíkovi jsou teprve 4 týdny, to ho nemůžeme brát do takového 
davu lidí… V takovém vedru stát s malými dětmi na náměstí, to z toho budou mít 
tak akorát úpal…
Ano, tyhle argumenty fungovaly dobře i pro nás. On se ten důvod, proč nejít vyjádřit 
svůj názor a raději strávit den s rodinou nějakým příjemnějším způsobem, vždycky 
najde. A přece jsme s dětmi na Václavské náměstí a později i dvakrát na Letnou nakonec 
vyrazili. Vždyť 17. listopadu 1989 také nebylo počasí vhodné na průvod Prahou ani 
postávání v ulicích města. A přesto i díky 
těm, kteří se rozhodli navzdory dešti a zimě 
vyrazit do ulic, jsme si minulý měsíc mohli 
připomínat 30 let demokracie. 
Patřím mezi tu šťastnou část naší populace, 
která prožila v podstatě celý svůj život ve 
svobodě. V době Sametové revoluce mi 
byly dva roky, takže dobu socialismu si „pa-
matuju“ pouze z vyprávění. Jsem vděčná, že 
jsem celé dětství a mládí mohla neome zeně 
chodit do dorostu, mládeže a jezdit na různé 
křesťanské akce. Nikdy mě nenapadlo, že by 
mi v tom někdo mohl bránit, a přece to tu 
vždycky nebylo. Svobodu a demokracii jsme 
se už naučili brát jako samozřejmost. Čelní 
představitelé našeho státu však svou moc 
zneužívají ve vlastní prospěch a opět se 
snaží naši zemi směřovat na Východ. Proto si 
poslední dobou nejsem jistá, jestli svobodu 
a demokracii pomalu opět neztrácíme. 
Myslím tedy, že je důležité, aby se děti už od mala učily, jak je důležité vyjádřit svůj 
názor, a byly připravené bránit hodnoty demokracie. Musí vědět, že svo boda není 
samozřejmost a můžeme o ni přijít. 
Často jsem od spolužáků slýchala, že v listopadu 89 seděli rodičům „na koni“ a na 
náměstí zvonili klíči. Vlastně mě mrzelo, že nás rodiče vždycky „odložili“ k babičce. 
Vždyť jsem mohla být osobně u těch událostí, kdy se psaly československé dějiny. 
Ale sama bych se tehdy také možná bála vzít malé dítě s sebou. Dnešní demonstrace 
Milionu chvilek pro demokracii jsou díky Bohu opravdu mírumilovné. A tak jsme 
navzdory všem „vždyť“ a tomu, že Izíkovi bylo čerstvých 6 týdnů, vzali jednoho 
úterního večera dva kočárky a s oběma dětmi vyrazili poprvé na demonstraci. 

Daniela Sedláčková
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█▐	Ze staršovstva

Jednání staršovstva – staršovstvo projednalo a schválili nově upravený program 
svých jednání, na kterých se bude předně věnovat duchovní správě sboru, dále pak 
organizační, hospodářské správě sboru a stanicím. 

Sborový den – staršovstvo prodiskutovalo podněty ze sborového dne, zvláště z dis-
kus ních skupin. K podnětům ve věci misie, vztahů a služeb ve sboru se vrátí na 
příštím jednání. 

Ordinace Tomáše Trávníčka – bratr Tomáš Trávníček úspěšně absolvoval věro-
učný rozhovor v Odboru pro vzdělávání. Staršovstvo se jednomyslně shodlo na tom, 
že požádá Radu CB o návrh ordinace na Kon ferenci a následně o uspořádání volby 
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narozeniny
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.



za kazatele našeho sboru. I nadále bratr 
i staršovstvo počítají se službou v Neve k-
lově. 

Žádost dorostu z Ústí nad Labem – 
staršovstvo schválilo pobyt cca 10 do ros-
tenců včetně vedoucích v našem sboru ze 
7. na 8. 12. 2019. 

Adventní program – staršovstvo 
projednalo a schválilo program na Advent, 
Vánoce, Silvestr a Nový rok. 

Hospodářská rada – staršovstvo bylo 
infor mováno mj. o ukončení prací na fasá-
dách předního a zadního domu a schvá-
lilo proplacení faktur (zatím za práce 
na předním domě). Staršovstvo také 
pro jed nalo a schválilo návrh smlouvy 
o nájmu prostor v předním domě pro 
novou kavárnu. Dále schválilo nákup nové 
kopírky do kanceláře sboru a dalo souhlas 
s pracemi na zateplení stropu nad velkým 
sálem.

Kralupy – staršovstvo jmenovalo do Rady 
stanice sestru Lucii Hlaváčkovou. 

Neveklov – vikář Tomáš Trávníček infor moval staršovstvo o připravovaných 
adventních a vánočních programech pro Nemocnici Benešov s Marií Kozákovou; 
o výstavě Betlémů a programu pro mateř skou a základní školu v Neveklově; 
o štědrovečerní bohoslužbě a Tříkrálovém koncertu Tomáše Najbrta v neděli 5. 1. 
2020. 

Misijní projekt Fusion – v lednu se star šov stvo po dalším setkání s bratrem 
Szturcem a návštěvou koncertu a zkoušky v dejvickém sboru CB vrátí k diskusi 
o možnosti této služby v rámci našeho sboru. 

První kolo volby RCB – staršovstvo nomi no valo na předsedu kazatele Davida 
Nováka a do funkce dvou místopředsedů kazatele Roberta Harta a nekazatele Marka 
Orawského. 

Příští jednání staršovstva – 16. 12. 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
18.30

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
Hod Boží vánoční – celý Advent směřuje k narození Krista, což se v církvi slaví na 
Hod Boží vánoční. Náš sbor nebude výjimkou. Všechny srdečně zveme na středu 
25. prosince 2019 v 10 hodin k slavnostnímu shromáždění. Nejen přijďte, ale 
pozvěte i své příbuzné, přátele a známé, ať jako nikdy v roce zazní píseň Narodil se 
Kristus Pán. 


