
V Praze dne 20. května 2020 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas… (Kazatel 3,1) 

Milé sestry a bratři, 

je velmi osvobodivé vědomí, že jako křesťané nežijeme ve světě, který je dopředu určen 

nezvratným osudem, o tom je celá Bible. Naše budoucnost je otevřená, a proto je důležité žít 

především v přítomnosti, na ní všechno závisí, i naše věčnost. Protože ta, jak nás moudře učí 

C. S. Lewis, se nepojí s budoucností, ale právě s přítomností. Zrovna v tuto dobu žijeme v čase 

koronavirovém. Naše určená chvíle spočívá v tom, moudře zvládnout nynější mimořádnou 

dobu, i když netušíme, jak dlouho bude trvat, což je na tom všem zřejmě nejnáročnější, neznáme 

konec. Můžeme se ale sebezáchovně zařídit tak, jako bychom konec znali, uvedu příklad. 

Čekalo mě 730 dní na vojně. Číslo, které se nesmělo ani vyslovit, byla to neuchopitelná věčnost. 

Konec povinné služby v armádě Varšavské smlouvy se zdál v nedohlednu, přestože jsem věděl, 

že za dva roky půjdu domů, dožiju-li samozřejmě. Oproti lidem, kteří se před 100 lety také dva 

roky vyrovnávali se Španělskou chřipkou, ti tehdy nemohli tušit, kdy vše skočí. Já jsem horizont 

znal, byť světlo na konci tunelu ještě nebylo vidět. 

Když jsem tedy v roce 1982 opouštěl svobodný svět, a byl nedobrovolně uzavřen za vrata 

kasáren, dostal jsem od zkušeného otce radu: „Nedívej se až na konec, ale sleduj nejbližší 

možný dobrý cíl.“ Byl říjen, upřel jsem tedy pozornost jen k času prvního dopisu, první 

návštěvy, k prvním vánocům, k prvnímu opušťáku… Adaptoval jsem se na nové nesnadné 

podmínky, abych neztratil z dohledu reálnou naději. Říká se tomu perspektivní linie, mít před 

sebou blízké, střední a vzdálené cíle, protože ani křesťan nedokáže dobře žít jen z nekonečně 

uchopitelné radosti kdesi na věčnosti. Pomohlo mi to a to stejné nyní děláme i my, neboť to je 

naše určená chvíle pod nebem. Začínáme se vracet k normálu, sledujme tedy následující 

postupné kroky, jak je staršovstvo pro náš sbor projednalo a připravilo. 

Můžeme chodit na úterní biblické hodiny, je otevřená možnost pro setkávání mládeže, dorostu 

a také jsme zváni na nedělní ranní modlitební setkání, po němž se může každý osobně zúčastnit 

bohoslužby, která bude samozřejmě přenášená online. Na stanicích v Neveklově a v Kralupech 

jsou nedělní bohoslužby otevřené již od 17. května t. r. 

Na Letnice 31. května v 10.00 hodin jsme konečně všichni zváni, abychom přišli na 

Soukenickou. Jistěže každý zodpovědně zvažte své možnosti i rizika. Sice budeme v rouškách 

a rozestupech, ale budeme moci být už spolu. Sejdeme se na dvoře před modlitebnou pod širým 

nebem, kde oslavíme vylití Ducha svatého na církev. Těšit se můžeme na mimořádné hosty! 

V případě špatného počasí budeme samozřejmě v modlitebně. 

Od následující neděle, tedy 7. června 2020, nastane další pozitivní změna, která bude trvat do 

konce měsíce. V neděli se budou konat pro náš sbor i návštěvníky dvoje bohoslužby. První od 

9.30 do 10.20 hodin standardní a od 11.00 do 12.00 hodin rodinná zvláště určená dětem. Protože 

až do konce školního roku nebude moci být besídka, chceme pro naše děti připravit speciální 

program a být s nimi. Od července se vrátíme ke konání jednoho shromáždění s obvyklým 

začátkem. Dobrá zpráva je, že trvale počítáme s online přenosy bohoslužeb. 

Tak to je naše perspektivní linie. Modleme se, ať Pán Bůh dopřeje zdaru a požehnání těmto 

plánům, abychom zvládli přítomnost i nejbližší budoucnost.   

Těším se na vás 

Bronislav Matulík 


