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█▐Jedno nezbytné
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se 
pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; 
vybrala si to, oč nepřijde.“ (Lk 10,41–42)

Psal se rok 1668 a Jan Amos Komenský ve své amsterdamské 
pracovně právě dokončil předmluvu k latinsky psané knížce 
Unum necessarium – Jedno nezbytné. Komenský měl 77 let, 
věděl, že se jeho život nachyluje ke konci a své myšlenky 
smě řoval k tomu, co by člověk měl vědět o tom, co skutečně 
potřebuje v životě, ve smrti i po smrti. Cítil se unavený ne nez
byt nými věcmi světa, rozhodl se proto defi nitivně směřovat 
k tomu opravdu jednomu nezbytnému. A není bez zajímavosti, 
že pero odložil 1. března, tedy v den, kdy vycházejí naše 
březnové Sborové listy, jen nás od toho okamžiku dělí 352 let. 
O svém působení v zemi Erasma Rotterdamského či Rem
bran dta van Rijn, kde mu byl na sklonku života poskytnut 
azyl, napsal: „Naposled jsem byl dvanáct let hostem v hlav
ním městě Holandska, tržišti světa, kde jsem měl příležitost 
pozorovat lépe než jinde ve svém životě, jak mnoho je 
toho, co můžeme postrádat, a věnovat se úvahám o jednom 
nezbytném. Mezi tisíci labyrinty jsem tak zatoužil se z nich 
dostat; mezi tisícerými balvany, které tu tisíce lidí den ně 
valilo, přestat dál valit vlastní starosti, ale postavit je do 
čtyř hranu a upevnit, a podobně, mezi šiky nenasytně hla
do vějí cích a žíznících Tantalů, jsem se naučil, díky Bohu, 
nehla dovět a nežíznit. A to už mi bude až do konce života 
největším pokladem a náhradou všech rozkoší.“
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Inspirací k onomu opravdu jednomu ne
zbyt nému v životě se mu stal evangelijní 
příběh, který znají naše děti od nedělní 
školy, příběh o Marii a Martě, které navštívil 
Ježíš. Kdo znáte Komenského, který sám 
sebe nazval „mužem touhy“, víte, že jeho 
život byl životem činorodého člověka, 
který se stále učil, byl v nepřetržitě pohybu, 
ve tvůrčí aktivitě a až do smrti si zachoval 
schopnost kritického myšlení. Možná vás 
nepřekvapí, jak sám sebe hodnotil: 
„Všechno pobíhání mého života se až do
sud podobalo pobíhání Marty, z lásky 
k Pánu a k jeho žákům; nic jiného si totiž 
ne mys lím. Jinak buď zlořečena každá 
hodina a každý okamžik jakékoliv práce, 
vyna lo žena jinak; sem zahrnuji i ty práce, 
které druzí označovali za domýšlivost 
a ne roz vážnost. Jako bylo didaktické úsilí, 
které jsem podnikal po mnoho let ve snaze 
osvo bodit školy a mládež od nejtěžších 
labyrintů a o kterém se mnozí domnívali, 
že se neshoduje s povoláním teologa.“

Jako Marta si Komenský dělal mnoho starostí o svou rodinu (zemřely mu dvě 
manželky i děti), strachoval se a pečoval o církev (zažil krach Jednoty bratrské, 
jíž byl posledním biskupem), přišel o své životní dílo, které pak obnovil (shořelo 
mu v polském Lešně), zkrachovalo jeho mírové úsilí ve prospěch svého národa 
(mocnosti přijaly Vestfálský mír a zavedly nemravný zákon „cuius regio, eius 
religi“ – koho země, toho víra) atp. Přesto na konci své knihy o jednom nezbytném 
nepsal jako rezignující stařec, ale jako realista víry: „Souhrn této nejvyšší moudrosti 
je: I. Nezatěžovat se ničím, co přesahuje životní nezbytnosti, spokojit se s mála 
věcmi, sloužícími k pohodlí a chválit Boha. II. Jestliže ty pohodlné chybí, spokojit se 
pouze s nezbytnými. III. Přijdešli o ně, snaž se zachovat sebe sama. IV. Nemůžešli 
ani sebe zachovat, zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil. Kdo totiž má Boha, může 
všecko postrádat, poněvadž má na věky své nejvyšší dobro s Bohem a v Bohu. A zde 
je také konec všech potřeb a přání.“ 
Dnes píšeme rok 2020, Jan Amos Komenský odpočívá poblíž Amsteradmu v maleb
ném městečku Naarden, ale jeho příklad i odkaz je pro nás inspirující i 350 let po 
jeho smrti. Rozhodně má smysl „pobíhání Marty, z lásky k Pánu a jeho žákům“, jak 
napsal. Má smysl, abychom s vypětím všech sil se snažili konat dobro ve prospěch 
druhých. Ale to jedno doopravdy nezbytné nespočívá v naší práci, byť pro církev 
a Boha, ale nalezneme to vždy jen u noh Ježíšových.

Bronislav Matulík
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█▐	Rozdala svůj život
 vzpomínky na vlastu beranovou

Maminka Vlasta Beranová rozená Bílková se narodila 30. 9. 1928 do katolické 
rodiny v Dublovicích u Sedlčan jako třetí dítě. Rodinné poměry byly poměrně chudé 
a rodina se čtyřmi dětmi to neměla jednoduché, včetně vystěhování za války. Ona 
sama byla jako dívenka velice citlivá, poslušná, pracovitá a výborně se učila. Tyto 
vlastnosti ji provázely celý život. Světlým bodem jejího dětství byl děda Vojtěch, 
na kterého vždy ráda vzpomínala.
Maminka chodila v Praze do školy pro učitelky mateřské školy a také tak později 
pracovala. V roce 1945 se seznámila s Bohuslavem Beranem a o čtyři roky později se 
vzali a bydleli v Praze na Vinohradech. Od chvíle, kdy se poznala se svým budoucím 
manželem, prožívala nejkrásnější a nejšťastnější roky svého života. Zvlášť když se 
narodil v roce 1950 první syn Bohuslav. V roce 1956 nebyla maminka ušetřena velké 
bolesti, když jí zemřela půlroční dcerka. Rána se nezacelila nikdy úplně. Za dva roky 
na to se narodil syn Ivan a přestěhovali se na Pankrác.
Nádherné rodinné soužití trvalo 42 let. Velká láska ji provázela, krásná rodina, 
to vše bylo jejím štěstím. Když se jí v roce 1986 narodila první vnučka, dokonce ve 
stejný den jako ona, byla to moc světlá chvíle.
Byla korunou svého laskavého manžela, protože byla moudrá, rozumná, přirozeně 
inteligentní, obrovsky pracovitá, statečná, se smyslem pro humor. Skutečně nikdy 
nemyslela na sebe a času, který by věnovala sobě, bylo jako šafránu. Možná jen, 
když už byla hodně unavená. To byla myslím i chyba, a my jsme to mamince nikdy 
moc neulehčili a tak největší oporou jí byl tatínek. Mnoho lidí povědělo, že jsou to 
dva andělé.
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Její křesťanský život byl bez okázalých slov, spoléhala na Pána Boha a při jedné 
z evangelizací kazatele Františka Ciesara povstala a následně se stala členkou sboru 
v Soukenické. Následovala Krista, tak jak po nás požaduje, našla svoje poslání a úkol. 
Milovala rodinu děti, vnoučata i pravnoučata.
V roce 1991 jí nečekaně zemřel manžel. To byla pro ni druhá velká rána. Téměř 
29 let byla vdova. To nebylo lehké žití, ale ona měla na mysli, aby nás neobtěžovala, 
jak říkala: „Přeci nebudu vás pořád otravovat.“ Maminka se rozdala do slova a do 
písmene, pak už neměla žádnou sílu.

Syn Ivan

Kdybych měla v pár větách říct něco o mé babičce, bylo by to především to, že byla 
moudrá. Myslím, že to je to, co by si každý z nás přál, mít moudrost. Však i Šalamoun 
za ni prosil. A ona ji měla. Navždy si ji budu pamatovat jako veselou a statečnou 
ženu plnou elánu, co měla vždy ve všem pořádek – doma i ve svém životě. Obdivuji 
ji za to, co všechno dokázala ustát. Doby, ve kterých žila, a životní situace, kterými si 
prošla. A v tom všem neztrácela nadhled a svou víru. Bála se Hospodina. 
Nikdy jsem ji neslyšela, že by někoho pomlouvala, nebo si na něco stěžovala. Snad 
jen občas byla smutná – že tady na zemi nemohla být déle se svým milovaným 
mužem. Žila celým srdcem pro svou rodinu a dávala nám všechno, co mohla a měla. 
Děkuju Bohu za její život, že jsem ji mohla slyšet smát se z celého srdce, za to, že 
mi pekla koláče, vyprávěla to, jak byla malá, že mě uměla v lásce pokárat, a hlavně, 
že mi věnovala kus sebe v čase, který se mnou trávila a že ho nebylo málo. Byla 
a bude mi nadále příkladem ve víře i v životě. 

Vnučka Kamila

V životě babičky Vlasty byla na prvním místě rodina. Byla ženou, která nebudovala 
kariéru, ale starala se pečlivě o svého milovaného manžela, děti a domácnost. Dokud 
jí síly stačily, měla vždy naklizeno, navařeno a napečeno. Se stejnou láskou se pak 
snažila pečovat i o nás, vnoučata. Jako dítěti mi to přišlo někdy až moc přehnané. 
Až teď v dospělosti jsem pochopila její starost o nás. Narodily jsme se obě 30. září 
a myslím, že spoustu vlastností jsem po ní podědila. Obdivuji, jak žila skromně a bez 
zbytečností. Měla ráda sladké a vždycky nás uměla pohostit. Její slané amolety, 
linecké koláče a vanilkové rohlíčky si budu vždycky pamatovat.
Jako malá holčička jsem u ní bývala velmi často. V rámci her jsem si mohla oblékat 
její šaty, boty, kabáty i klobouky. Schovávat se do skříní, peřin a hodiny poslouchat 
staré kazety s Vladimírem Menšíkem a Jiřinou Bohdalovou. Také si pamatuji, jak 
mi sehnala kolo a chodila se mnou ven. Abych nemusela být o prázdninách v Praze, 
jezdila se mnou na venkov k příbuzným a na chalupu. 
Babička byla velmi silná a statečná žena, které život naložit mnoho bolestí a neleh
kých chvil. Ale i přesto se snažila být veselá, optimistická a pokorná. Nikdy nechtěla 
být nikomu nic dlužná a zbytečně někoho obtěžovat. Nikdy nezapomenu, babi!

Vnučka Ivča
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█▐	Ježíšova výzva – buď anebo
 Jarní sborový den 22. března 2020 v 10 hodin

Srdečně zveme na Sborový den, milé sestry a bratři ze sboru z Prahy i ze stanic 
v Kralupech a Neveklově. Zveme vás ke společné bohoslužbě, jejímž základem bude 
Ježíšovo slovo z Kázání na hoře. Konkrétně pak nám Ježíš dá na výběr mezi dvěma 
cestami, dobrým a špatným ovocem resp. pravým a nepravým učedníkem, zkrátka 
buď anebo bez kompromisu.
Těšit se můžeme, že nejen ve službě Božím slovem se zapojí více lidí, ale také ve 
svědectví, hudbě, a že se všichni připojíme k radostnému zpěvu ke slávě a radosti 
Boží. 
Po shromáždění připravujeme v Jídelně a ve Velkém i Malém klubu rychlé 
občerstvení na způsob fastfoodu. Každý dostane bagetu a občerstvit se budeme 
moci ještě pečivem. Prosíme sestry a bratry, aby přinesli s sebou sladkosti, se 
kterými se podělí s ostatními. 
A pak už na členy budou čekat v šatně vedle Velkého sálu prezenční listiny, abychom 
mohli včas začít a naše Výroční členské shromáždění se nedostalo do skluzu ještě 
dříve, než začne. Pro děti bude připravený program. Prosíme o přímluvné modlitby.

Bronislav Matulík

Moc vzpomínám na její vyprávění 
z mládí. Je pro mě ženou činu, prak
tickou a ne dos tižnou hospo dyň kou, 
která drží rodinu pevnou vlídnou 
rukou. Při svých 90. naro zeninách 
mi řekla, že ruka matky hladí a otec 
může trestat… Prostě stará dobrá 
škola. Věci brala tak, jak přicházely, 
s pokorou a klidem. Brala je tak, 
jak je Pán Bůh dával. Nikdy nebyla 
nespokojená, nestěžovala si, že by jí 
něco scházelo, nebo že by chtěla víc, 
než má.“
Naši kluci na ni vzpomínají jako na 
hodnou stařenku, která měla vlastně 
dobrý smysl pro humor. 
Já jsem jí udělal asi největší radost svou krátkou životní epizodou, kdy jsem měl 
krátké vlasy. To, proč máme 4 děti, asi nikdy nepochopila, stejně jako, jak je možné, 
aby se učitel oblékal jako já. Nikterak to ale nebylo na překážku ve vzájemném 
vztahu.

Nela a vnuk Aleš
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█▐	Ohlédnutí sboru za rokem 2019
 výroční členské shromáždění 22. března 2020 ve 13 hodin

V rámci Sborového dne nás čeká také Výroční členské shromáždění. Může to sice 
formálně vypadat jako schůze, ale vzhledem k tomu, že se jedná o setkání křesťanů, 
a kromě hlasování a diskutování, budeme také zpívat, číst z Písma a modlit se, 
zůstaňme u pojmu shromáždění. 
Jako obvykle nás čekají rozpravy nad zprávami kazatele – správce sboru, hospodáře 
a také nad ostatními zprávami, které mapují život našeho společenství v Praze i na 
stanicích za uplynulý rok s výhledem na rok následující. 
Zprávy budou pro členy k dispozici 14 dní před Výročním členským shromážděním, 
tedy v neděli 8. března po dopoledních bohoslužbách. Prosíme všechny, aby si 
zprávy vyzvedli, přečetli, přišli a aktivně se zapojili do diskuse o našem sboru, jeho 
činnosti i budoucnosti.
Pro informovanost uvádím výňatky z Řádu Církve bratrské, které se týkají členského 
a Výročního členského shromáždění.

Bronislav Matulík

Výňatek z Řádu CB

nejvyšším orgánem sboru je shromáždění Členů sboru. Členské shromáždění je opráv
něno samostatně rozhodovat o všech záležitostech sboru, určovat zásady jeho činnosti 
a personální obsazení jeho orgánů, pokud to není v rozporu s Ústavou nebo dalšími 
závaznými dokumenty církve bratrské. 

termín a místo jednání Členského shromáždění mají být oznámeny v dostatečném 
časovém předstihu, minimálně však dva týdny předem s uvedením hlavních bodů jednání, 
a pokud se koná volba, včetně seznamu kandidátů. 

Členové s hlasovacím právem stvrzují svou přítomnost na Členském shromáždění 
podpisem na prezenční listině. 

Členské shromáždění volí zapisovatele, neníli usneseno, že zápis pořídí zapisovatel 
staršovstva. zapisovatel pořizuje zápis jednání Členského shromáždění, všech usnesení, 
výsledků hlasování a voleb. zápisy následně předává k archivaci. k zápisu se přikládá 
prezenční listina. v případě volby se přikládá i protokol o jejím výsledku. zápis ověřuje 
staršovstvem pověřený Člen, který je po zapisovateli oprávněn žádat opravu či doplnění. 
zápis vedle zapisovatele podepisuje i ten, kdo průběh jednání řídil (při volbách i zástupce 
volební komise) nebo správce sboru. 

Jednání Členského shromáždění je neveřejné. o účasti hostů nebo vybraných osob 
z okruhu širšího společenství sboru rozhoduje staršovstvo. ve výjimečných případech 
může Členské shromáždění na návrh staršovstva pozastavit právo účasti nezletilých 
Členů na Členském shromáždění po dobu projednávání takových záležitostí, kdy by byla 
jejich účast nevhodná. 
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Členské shromáždění je schopno se usnášet, jeli přítomna alespoň jedna třetina Členů 
s hla sovacím právem. Členské shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných 
Členů s hla so vacím právem. v případě volby, odvolání a hlasování o trvání mandátu 
správce sboru nebo dalšího kazatele, při rozhodování o nemovitém majetku sboru, 
o návrhu na rozdělení, sloučení či zrušení sboru, nebo pokud o tom rozhodne Členské 
shromáždění, se vyžaduje přítomnost alespoň jedné poloviny Členů s hlasovacím právem, 
přičemž k platnosti usnesení je v takových případech třeba alespoň dvou třetin hlasů 
přítomných Členů s hlasovacím právem. 

výroční členské shromáždění se schází v jednom místě a čase (včetně Členů ze stanic 
a samo s tatných stanic) nejpozději do 31. března každého roku. nesejdeli se výroční 
členské shro máždění v příslušném roce ani do 30. září, musí správce sboru nebo 
staršovstvo bezodkladně informovat radu. 

na programu výročního členského shromáždění je vždy rozprava o naplňování poslání 
sboru (podle ustanovení čl. 4 odst. 3 Ústavy), hodnocení činnosti staršovstva a dalších 
složek sboru včetně života samostatných stanic (jsouli ustaveny). 

podkladem pro jednání výročního členského shromáždění je výroční zpráva o činnosti 
sboru předložená staršovstvem včetně statistiky Členů a výroční zpráva hospodáře. 
o přijetí účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy hospodáře, se vždy hlasuje na 
základě zprávy revizorů. o Účelovém zařízení sboru (jeli zřízeno, např. pobočka Diakonie, 
škola apod.) předkládá ve doucí zařízení prostřednictvím staršovstva písemnou zprávu, 
která obsahuje informace o jeho činnosti a hospodářské výsledky za uplynulé období. 

Další běžné provozní nebo organizační záležitosti sboru se na program výročního 
členského shromáždění zařazují až po projednání základní části programu. 

Členskému shromáždění jako nejvyššímu orgánu sboru přísluší (čl. 4 odst. 7 Ústavy) 
oprávnění pozastavit nebo zrušit rozhodnutí staršovstva nebo Místního staršovstva či 
jiných orgánů sboru, které je v rozporu s usnesením Členského shromáždění. 

█▐	40 dní s Biblí
 v roce 2020 bude věnováno biblické knize Jeremjáš

Již desátým rokem vás zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a roz
jímání v předvelikonočním čase v rámci akce 40 dní s Biblí. 40 dní s Biblí bude letos 
zaměřeno na studium biblické knihy Jeremjáš (viz tabulku na následující straně).
Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 4. března 2020.
Na webové stránce https://portal.cb.cz/2020-40-dni-s-bibli naleznete podrobnější 
mate riály pro účastníky. Na parapetu v soukenické modlitebně si pak můžete vy
zvednout harmonogram, který vám může posloužit jako pomůcka při čtení a studiu.

Petra Veselá
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Datum Ráno Večer Kázání a biblické studium 

4. 3. 1,1-19 2,1-13 

Jr 1,1-10: Povolání Jeremjáše 
5. 3. 2,14-31 2,32 - 3,5 

6. 3. 3,6-18 3,19 – 4,8 

7. 3. 4,9-31 5,1-19 

8. 3. 5,20 – 6,9 6,10-30 Jr 5,20-31: Zločin a trest 

9. 3. 7,1-15 7,16 – 8,3 

Jr 8,4 – 9,23: Hospodinův zápas 

10. 3. 8,4-23 9,1-15 

11. 3. 9,16-25 10,1-16 

12. 3. 10,17-25 11,1-17 

13. 3. 11,18 – 12,6 11,7 – 13,11 

14. 3. 13,12-27 14,1-10 

15. 3. 14,11-22 15,1-9 Jr 14,11-22: Reakce na Boží soudy 

16. 3. 15,10-21 16,1-21 

Jr 15-20: Prorokův zápas 

17. 3. 17,1-18 17,19-27 

18. 3. 18,1-23 19,1 – 20,6 

19. 3. 20,7-18 21,1-14 

20. 3. 22,1-19 22,20-30 

21. 3. 23,1-22 23,23-40 

22. 3. 24,1 – 25,14 25,15-38 Jr 24,1-10: Soud a milost 

23. 3. 26,1-24 27,1-22 

Jr 29,1-32: Pokoj pro současnost i budoucnost 

24. 3. 28,1-17 29,1-20 

25. 3.  29,21-32 30,1-24 

26. 3. 31,1-14 31,15-26 

27. 3. 31,27-40 32,1-15 

28. 3. 32,16-25 32,26-44 

29. 3.  33,1-26 34,1-7 Jr 33,1-16: Bohatství spásy 

30. 3. 34,8-22 35,1-19 

Jr 36: Moc a slabost Božího slova 

31. 3. 36,1-20 36,21-32 

1. 4. 37,1-21 38,1-28 

2. 4. 39,1-18 40,1-16 

3. 4. 41,1-18 42,1-22 

4. 4. 43,1-13 44,1-14 

5. 4. 44,15-30 45,1-5 Jr 45: Boží pastorace 

6. 4. 46,1-24 46,25 – 47,7 

Jr 46: Hospodin a národy 
7. 4. 48,1-27 48,28-47 

8. 4. 49,1-22 49,23-39 

9. 4. 50,1-20 50,21-30 

10. 4. 50,31-46 51,1-19 Jr 50,33-44: Přelíčení s nepřítelem 

11. 4. 51,20-40 51,41-64  

12. 4. 52,1-30 52,31-34 Jr 52,24-34: Život navzdory smrti 

 
  



9březen 2020  

podpořeno
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LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK

VŽDY VE TVRTEK OD HODIN V PŘEDNÍM DOMĚ SOUKENICKÁ PRAHAČ 18 15, 1VŽDY VE TVRTEK OD HODIN V PŘEDNÍM DOMĚ SOUKENICKÁ PRAHAČ 18 15, 1

březen
2020

	5.	3.	 Křesťanství	
a	budhismus

  Přednáška Ivana Štampacha, 
docenta na katedře religio
nistiky University Pardubice, 
o historii a současnosti vztahů, 
dialogu a sdílení mezi těmito 
náboženstvími.

	19.	3.	Evangelium	podle	 
Jaroslava	Foglara

  Pavel Hošek, profesor 
  na Evagelické teologické  

fakultě UK, naváže na 
svou loňskou přednášku 
o duchovním rozměru krásné 
literatury.

Dále	připravujeme:	
 2. 4. Jan	Voborský	a	Jan	Pudlák	– hudební vystoupení jazzového dua. 
 16. 4. Hana	Alisa	Omer, izraelská grafička a malířka
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zneužití
Sexuální

28. března 2020
10.00 – 16.00 hodin
Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15

   9.30 – 10.00  Registrace
10.00 – 10.30  Zahájení a biblický úvod
10.30 – 11.30 Evangelikální církev a zneužití autority – Novák
11.30 – 13.00 Právní odpovědnost církve a jejích pracovníků
   za sexuální delikty – Bartoň
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.30 Sexuální zneužití, ochrana a prevence – Drábek
15.30 – 16.00  Závěr

Typo K_design

Bc. David Novák M.Th.
Kazatel a předseda Rady Církve bratrské. Po ukončení 

teologického studia na ETS dálkově vystudoval Fakultu 

humanitních studií a pak International Baptist Seminary, 

pod University of Wales. Vyučuje na ETS homiletiku, 

misiologii, filozofii a etiku sociální práce. 

JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D, LL.M.
Advokát, studoval práva v Praze, Aténách a Cambridge, teologii 

v Praze a Paříži. Působí jako samostatný advokát v Praze a jako 

odborný asistent na ETF UK. Ve své advokátní a akademické praxi 

se zaměřuje na náboženskou svobodu, lidská práva a pomoc 

obětem trestné činnosti, zastupoval několik obětí sexuálního 

zneužívání v církevním prostředí.

P. ThLic. Marek František Drábek, DiS. 
Kněz, nemocniční kaplan a člen premonstrátského řádu.

Vystudoval KTF UK v Praze a licenciát z pastorální teologie získal 

na Mezinárodním institutu pastorální teologie ve zdravotnictví 

Camillianum v rámci Lateránské univerzity v Římě.

Absolvoval semestrální kurz ochrany nezletilých před sexuálním 

zneužíváním na Papežské Gregoriánské univerzitě.

Přihlášky: 
do 22. 3. 2020 na adrese:

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

Platba převodem: č.ú. 2900230978/2010,
v.s. 28032020

Odbor pro manželství
a rodinu pořádá Konferenci 

na závažné téma

Porozumění, prevence a ochrana v církevním 
i rodinném kontextu

Program: 
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█▐	John de Jong
 svědectví o křesťanském muzikantovi z anglie

Nedávno jsme se s Johnem a jeho ženou Yelly setkali v pizzerii a vzpomínali, jak 
jsme se vlastně poznali. Bylo to na jaře v roce 1990 v Náměšti nad Oslavou, těsně po 
sametové revoluci. 
Do republiky tenkrát začaly jezdit různé misijní skupiny ze zahraničí, mezi nimi 
i z Vinice (Vineyard Fellowship), která měla sbory kromě USA také v Británii 
a Rakou sku. V Náměšti proběhlo několik dnů se skupinou z Vinice naplněné 
semináři, hraním na náměstí a večerním koncertem. Při semináři bylo volné místo 
vedle nenápadného blonďáka – Angličana s holandskými kořeny. Dali jsme se nezá
vazně do řeči a já jsem mohla zúročit dřinu na lekcích angličtiny. Zjistila jsem o něm 
lámavou angličtinou, že je muzikant a skladatel z Vinice v Manchesteru a že bude 
mít večer koncert. Po chvilce povídání mne pozval do Anglie, a protože neměl tužku 
a papír k napsání kontaktů, daroval mi kazetu se svými nahrávkami, kde byla na 
bookletu jeho adresa. Když jsem ho večer slyšela zpívat, tak se mne velmi hluboce 
dotýkaly jeho jemné písně chval. Odvážila jsem se tedy využít pozvání a za rok jsme 
cestovali stopem z Chebu do Manchesteru. 
John a jeho rodina nám otevřeli svůj domov a postarali se o celý náš pobyt v Anglii. 
Slovo dalo slovo a domluvili jsme se, že zkusím zorganizovat koncertní turné Johna 
po naší zemi. Nakonec se mi podařilo zajistit během následujících let několik jeho 
turné s různými doprovodnými hudebníky, které si John přivezl s sebou. Na oplátku 
zase jela naše tehdejší krnovská skupina Simeon s koncertním turné hebrejských 
písní, chval a spirituálů do sboru Vinice v Manchesteru. Při té příležitosti nás vzali 
na výlet do nádherné přírodní jezerní oblasti na severu Anglie – the Lake District – 
a při procházce nás s Johnem napadlo založit Mezinárodní letní školu pro křes
ťanské hudebníky. Následující rok se již sešlo 60 hudebníků na horské chatě v Jese
níkách. John s sebou přivezl skupinu z Velké Británie, USA, Švýcarska, Rakouska 
a Jihoafrické republiky. Bylo to povzbuzující a radostné setkání s přednáškami, 
workshopy, muzicírováním a vzájemný sdílením se. Škola se rozvíjela v průběhu 
let a Johna s manželkou to táhlo do Čech. Nakonec se spolu přestěhovali do Prahy. 
Zde John vytvořil hudební skupinu The John de Jong Trio s českými hudebníky 
Romanem Patočkou (housle) a Ondrou Malinou (kytara), se kterou koncertují po 
republice. John vydal několik CD se svými vlastními písněmi, některé z nich byly 
přeloženy do češtiny a ve sborech zdomácněly. 
Po několikaleté přestávce, kdy jsme se s Johnem a jeho rodinou neviděli, jsme se 
opět setkali a od té doby udržujeme kontakt, což je velmi milé. Měla jsem později 
také čest stát se součástí produkčního týmu, který se snažil získat sponzory 
a dotace pro provedení rockové opery The Rock Mass, kterou John vytvořil společně 
s brněnským hudebníkem Danielem Kyzlinkem. Je to úchvatné dílo, jen je škoda, 
že u nás není pro něj dostatečná finanční podpora. Rocková opera byla provedena 
dvakrát v Karlových Varech s karlovarským symfonickým orchestrem a jednou 
v brněnském divadle hudby. 
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█▐	Manželství v síti
 valentýn v soukenické

Tento rok to bylo už potřetí, co se valentýnský večer stal i v našem sboru příležitostí 
pro manželské či snoubenecké páry strávit romantický večer ve třech. A tím třetím 
není nikdo menší než sám náš Pán. Letošní večer se nesl v duchu motta Národního 
týdne manželství – Manželství v síti. 
Všechny páry tak měly možnost spolu i před Pánem v klidné a romantické atmosféře 
promýšlet témata jako síť rodinných vztahů, sociální sítě, síť církevních vztahů 
a podobně. 
Jsme velmi vděční, že máme možnost prožívat svůj život obklopeni sítí našich 
nejbližších, i našich bratří a sester v Kristu a že máme i tuto příležitost pro posilování 
našeho vztahu partnerského. Příští rok se budeme těšit opět na viděnou.

Láďa a Petra Veselí

Je mi líto, že kvůli brexitu, se John s Yelly rozhodli vrátit v červnu zpět do Velké 
Británie a vlastně je to takové symbolické, že jsem byla u jeho prvních koncertů 
v České republice a pomáhám zorganizovat koncert v Soukenické, který doufám 
nebude jeho posledním koncertem v Čechách.

Renáta Ulmannová



15březen 2020  

█▐	Jak se mají maminky ze Soukenické
 Maminky, povídejte…

Udělejte si pohodlí, a přečtěte si, co zažívají maminky z našeho sboru. Jaké radosti 
i starosti zažívají, jak se mají. Položila jsem jim tři otázky, které nám poodhalí, jak se 
jim daří a zároveň to může být výzva k modlitbám nebo povzbuzení a inspirace pro 
ostatní maminky.

Otázky: 1.	Jaká	jsou	aktuální	témata,	kterými	žiješ?
	 2.	Čím	tě	v	poslední	době	tvé	děti	opravdu	pobavily?
	 3.	Co	ti	zaručeně	udělá	radost	v	každodenním	koloběhu?

Šárka	Beranová:
1. Dýchala bych za chlapečky, včetně toho největšího (185 cm), ale pak zjišťuji, že 

nemám sílu dýchat ani sama za sebe, takže s pokorou a s Boží pomocí se snažím 
hledat správnou cestu mezi tím, jak být dobrou maminkou, manželkou, dcerou, 
sestrou, přítelkyní a oporou mým milým a blízkým kolem mě (ať už to má spo
čívat v tom je rozesmát nebo třeba uspořádat kampaň za účelem, abychom si 
v rámci Soukendy šli v co největším počtu nechat odebrat vzorek krve a zapsat se 
do registru dárců kostní dřeně…).

2. Tomášek (2 roky a 10 měsíců) s To
biáš kem (10 měsíců) vymýšlí neu
stále cokoli, hlavně aby nemuseli 
spát, takže mě rozesmáli ve chvíli, 
kdy spolu hráli hru curling, byť s mír
nou obměnou.

 Klasický Curling na olympijských 
hrách: Vha zuje se kámen a hráči koš
tě tem podle potřeby před jedou cím 
ka me nem zame tají led. Chýňský Cur
ling: Tobiášek leze po zemi a Tomá
šek před ním rejdil s vysavačem po 
plovoucí podlaze.

3. Mám v telefonu aplikaci a každý den 
mi přijde verš z Bible a já si často 
říkám, že to je skoro pohlazení od 
Pána Boha, protože mi verše často 
při pomínají, že On ví o kaž dém našem 
soužení a trá pení, tak jak se píše 
v Matouši 10,29–31: „Neprodávají 
se dva vrabci za haléř? A ani jeden 
z nich nepadne na zem bez dopuštění 
vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i 
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Jana	Šímová:
1. Poslední dobou docela řeším téma domova. Hodně času nám (nebo teda hlavně 

mému muži) aktuálně bere budování nového domova, kam se snad v blízké 
budoucnosti přestěhujeme. A s tím je spojeno spoustu starostí, obav, ale i těšení 
se do „svého“ a představování si, jaké to tam asi bude a jak se nám tam bude žít. 
Zároveň teď ale v sobě hodně řeším i to, že se už delší dobu doma moc dobře 
necítím, a že to není jen místem, kde žijeme, a bylo by naivní si myslet, že se 
to samo změní jen tím, že přestěhujeme. A tak jsem se rozhodla, že s tím chci 
něco dělat, že už takhle nespokojená se stavem našeho domova dál být nechci. 
A narazila jsem na zajímavou knížku s názvem „Zamilujte si svůj domov“, kterou 
napsaly dvě ženy (maminky) z brněnského CB a která přesně popisuje to, jak se 
poslední dobou doma často cítím – pocit, že na mě všechno padá, že jsem ztracená 
uprostřed všeho toho chaosu věcí a povinností a že nevím, kde vlastně s tou 
změnou začít, a ani na to nemám sílu. Že vlastně doma spíš jen nějak přežíváme. 
A že z toho často raději utíkám pryč, a netěším se na návrat zpátky. A při padám 
si neschopná, že nedokážu náš domov udržet uklizený, hezký a útulný, aby nám 
v něm bylo všem dobře. A tak je pro mě povzbuzující číst, že podobné stavy 
doma zažíval i někdo jiný, že v tom nejsem sama a že z toho je cesta ven. A že ta 
cesta neznamená jen donekonečna uklízet, vařit a prát, ale že je hlavně o mém 
nastavení, o přístupu nejen k domovu jako místu, ale i k sobě samé, o tom, jaká 
budu já, jak budu pečovat o sebe, a jaký domov potom budu tvořit. Tak snad na tu 
cestu ke změně najdu dost sil i pevnou vůli.

všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; 
máte větší cenu než mnoho vrabců.“

 Taky mi udělá radost hlavně čoko
láda, hodně čokolády, po kolena 
v ba rev ném staniolu od vánočních 
figu rek mi přišlo, že snít se opravdu 
dá i s otevřenýma očima…, sluníčko 
a oprav dové objetí, v různém pořadí.

Pavla	Beranová:
1. Momentálně žiji dcerou Terezkou 

(10 mě síců) a vším, co souvisí s její 
péčí.

2. Terezka nás včera pobavila, když 
jsme ji našli v kou pelně oblečenou do 
mého svetru, který si sama vyndala ze 
sušičky.

3. Úsměv a smích Terinky mi vždy udělá 
velkou radost.
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█▐	Sborová dovolená 2020
 Horalka v orlických Horách

VJe to krásná a mnohaletá tradice, kterou chceme dodržet i letos – sborová dovolená. 
Společný čas pro osvěžení těla i ducha, upevnění přátelství, pobavení, odpočinek.
Tentokrát vás zveme v termínu od 8. do 15. srpna na chatu Horalka v Orlických 
Horách. Na webu http://www.chatahoralka.cz/ si můžete už nyní prohlédnout fotky 
areálu, kde na nás čeká spousta vyžití pro děti i dospělé, například bazén, sauna, 
tělocvična, několik hřišť (dětské, fotbalové, volejbalové a víceúčelové), ohnišť, párty 
stan, rybník pro rybolov, půjčovna sportovních potřeb, grill a další. Ubytování je 
možné v hlavní chatě, v bungalovech s vlastním sociálním zařízením i v chatkách se 
společným sociálním zařízením. 
Abyste si mohli být jistí, že budete mít to správné ubytování, prosíme, abyste se 
přihlásili co nejdříve. Od března budou na parapetu k dispozici přihlášky i bližší 
informace. Také prosíme všechny, kteří by se chtěli podílet jakýmkoliv způsobem na 
programu, aby neváhali a přinášeli své nápady a návrhy.

Za staršovstvo se těší Petra Veselá

2. Baví mě neustále 
spou stou různých 
věcí, ať už jsou to 
vtip né hlášky nebo 
situa ce. A mrzí mě, 
že je v tom kaž do
den ním kolotoči 
hroz ně rychle zapo
mí nám. Ale ne dávno 
mě pobavila Noemi 
(3,5 roku), když 
pro hlá sila: „Táta je 
v prá ci. Ale ty nejsi 
v prá ci, protože se 
o nás musíš starat. 
A to bude ještě 
dlouho trvat, než bu
de me dospělý. Tak to 
se o nás musíš ještě 
dlou ho starat.“

3. Kafe a něco sladkého. A když k tomu je i chvilka klidu, kdy si můžu přečíst třeba 
kousek Respektu nebo Sborových listů, je to fakt radost. Ale většinou mi musí 
stačit to kafe.

Připravila Martina Caltová
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█▐	Ze staršovstva

Setkání	s	pracovníky	sboru – staršovstvo projednalo přípravu na setkání s pra
covníky v neděli 1. 3. po shromáždění. Na programu bude sdílení, modlitby a inspi
race pro sbor, náměty pro sborový život i na základě listopadového sborového dnu. 

Program	na	Velikonoce – staršovstvo projednalo téma velikonočního týdne s náz
vem: Velikonoce s Ježíšem podle apoštola Petra.

Společný	Velký	pátek	večer	s	ČCE	u	Klimenta – farář David Balcar potvrdil zájem 
a rád by, aby z toho vznikla dobrá tradice. Varhanice Jiřina Dvořáková připravuje 
s Janou Matulíkovou písně pro zpěváky a orchestr. 

40	dní	s	Biblí – při celocírkevním čtení se bude letos studovat prorok Jeremiáš – 
program nabídneme sboru k osobnímu čtení nebo pro skupinky, uveřejníme ho také 
ve Sborových listech.

Program	Od	Velikonoc	po	Letnice – staršovstvo bylo informováno o programu 
s hosty po Velikonocích. Pozvání přijali kazatelé: Petr Jareš (ze Žižkova), David Beňa 
(z Litomyšle), Robert Hart (ze Šeberova) a Tibor Máhrik (z Ostravy).

Statistika za rok 2019 – ke dni 31. 12. 2019 jsme měli 275 členů a 90 dětí.

Koncert	Johna	de	Jonga – na neděli 29. 3. jsme přijali nabídku koncertu Johna de 
Jonga, který zahraje i na dopoledním shromáždění spolu s Renátou Ulmannovou. 
Večerní koncert se uskuteční v 18 hodin.

Brigády – zvaní na pravidelné brigády se nesetkává s velkým ohlasem. Zkusíme 
zvát „jen“ na konkrétní práce a možná ne každý měsíc. Zatím poslední termín 7. 3. 
zůstává zachován.

█▐	Příměstský tábor
 od 17. do 21. srpna 2020 v soukenické

V předposledním srpnovém týdnu se naše modlitebna opět otevře dětem, které 
budou mít možnost užít si týden plný her, zábavy, ale třeba i trochu poučení a věříme, 
že i setkání s Pánem Ježíšem.
Proto vás prosíme o vaše modlitby, aby i letošní příměstský tábor mohl být 
požehnaným časem pro všechny děti, jejich rodiče i vedoucí.
Bližší informace se brzy objeví na sborových nástěnkách i webu.

Za organizátory Petra Veselá
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narozeniny
Kostadinová Stanislava 1. 3.
Rybínová Anna 1. 3.
Veselý Ladislav 3. 3.
Filipová Katarína 5. 3.
Štěpánová Lucie 6. 3.
Sovová Zdenka 11. 3.
Světlíková Marta 11. 3.
Matulíková Jana 14. 3.
Mančalová Gabriela 17. 3.
Beranová Martina 18. 3.
Nikiforov Anatolij 18. 3.
Hanuš Ondřej 19. 3.
Štěpán Marek 19. 3.
Slabá Erika 20. 3.
Václavík Petr 20. 3.
Bíba Milan ml. 22. 3.
Kejřová Daniela 23. 3.
Bartošová Lenka 24. 3.
Chrásková Jaroslava 24. 3.
Veselá Petra 25. 3.
Toušková Jindra 27. 3.
Kozempel Ján 29. 3.

7. 3. Brigáda
16. 3. Teologické fórum SET: 

J. A. Komenský
22. 3. Výroční členské shro máž dění 

a sborový den
25. 3. Program s Bobem Fu
28. 3. Konference OMARu
29. 3. Koncert Johna de Jonga
4. 4.  Konference Dětského odboru
9. 4.  Sederová večeře
10. 4.  10.00  Velkopáteční boho služba
  18.00  Večerní program
11. 4.  Ekumenické ráno na Letné
12. 4. Velikonoční výlet
20. 4.  Teologické fórum SET: Křest 

v Duchu svatém
28. 5.  Folkový večer
5. 6.  Noc kostelů
4. – 17. 7. Dorostový tábor
8. – 15. 8.  Sborová dovolená
17. – 21. 8. Příměstský tábor
30. 8.  Konference FEED: 
 (kázání P. Černý/D. Beňa)
19. 9. Zažít město jinak

Kalendář aKcí

Návrhy	na	Konferenci – staršovstvo nemělo žádné pozměňovací návrhy. Na sa mot
nou konferenci pak nominuje kromě správce sboru Bronislava Matulíka, Radislava 
Novotného, Petru Veselou, Adama Sedláčka a Ondřeje Pavlíčka. Vikář T. Trávníček 
jede automaticky (bez hlasovacího práva).

Stanice	v	Kralupech – na začátku roku se objevila možnost zakoupit modlitebnu 
po Svědcích Jehovových. Staršovstvo rozhodlo, že budovu nebude kupovat, ale bude 
intenzivně pokračovat v debatě o pracovníkovi pro Kralupy a vizi pro Kralupy. Rada 
stanice tuto vizi připraví spolu s Jiřím Košťálem a Radislavem Novotným, následně 
ji předloží staršovstvu. 

Příští	jednání	staršovstva – 3. 3. 2020 v úterý s Hospodářskou radou a 9. 3. 2020 
standardní setkání staršovstva.
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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
Sborový	den	a	Výroční	členské	shromáždění – v neděli 22. března 2020 se sejde 
celý sbor z Prahy i stanic. Společně prožijeme slavnostní dopolední shromáždění. 
Po něm bude následovat lehké občerstvení pro všechny a ve 13 hodin začne prezencí 
Výroční členské shromáždění. Prosíme všechny členy, aby si tento den oddělili pro 
sborové společenství. 


