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█▐V koloně za Ježíšem
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme 
všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vy tr
vejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na 
Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.

(Židům 12,1–2)

Ať jedeme ve městě, po dálnici či na jiné silnici, musíme se 
řídit dopravními předpisy. Ale musíme se také přizpůsobit 
řidičům, kteří jedou před námi, vedle nás i proti nám – 
zvláště pak dostaneme-li se do kolony. Musíme udržovat 
bezpečný odstup a zároveň plynulost jízdy. Musíme zpo-
malit, když se objeví brzdová světla před námi, a přidat 
plyn, když se nám auta v koloně začínají vzdalovat. 
Rozhodně nemůžeme předjíždět, kdy se nám zamane. Byla 
by totiž strašlivá chyba myslet si, že jsme na vozovce sami 
a můžeme si jezdit jen podle svého. Nesmíme podlehnout 
pokušení, že jde především a o nás, náš způsob jízdy a že 
všichni ostatní by se proto měli přizpůsobovat pouze nám, 
ač takové řidiče občas potkáváme. Na ostatních účastnících 
dopravního provozu totiž velice mnoho záleží, často i náš  
holý život. 
A to stejné platí i v životě víry při následování Krista. 
Přizpůsobujeme se Ježíši, který jede docela dost daleko 
před námi, takže ho nevidíme, ale i jedni druhým, zvláště 
nejbližším, které máme nadohled. Jedeme v koloně 
za Kris tem, snažíme se neztratit jeho cestu z očí, ale 
logicky ještě více dáváme pozor na křesťany, kteří 
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jeli či jedou těsně před námi, protože jejich praktikované křesťanství určuje 
náš život víc, než si myslíme, a leckdy i víc, než bychom si přáli. Z kolony totiž 
jen tak nevybočíme, musíme stále pokračovat v jízdě. Když se však přece jen 
rozhodneme odbočit, musíme počkat na nejbližší sjezd či křižovatku, někdy to trvá  
i dost dlouho. 
Nikdo z nás křesťanů skutečně není ovlivněn jen čistě Ježíšem, ale ať se nám to líbí 
nebo ne, naše křesťanství mnohem víc vypadá podle toho, do jaké rodiny a tradice jsme 
se narodili, v jaké církvi jsme vyrůstali, jak vážně brali víru naši rodiče a prarodiče, 
jaké osobnosti na nás měly vliv ve formativním věku, jakými přáteli jsme se obklopili, 
a samozřejmě i to, kdo se stal naším životním partnerem. A pokud jsme měli štěstí 
a všichni jmenovaní šli za Ježíšem, jak nejlépe uměli, platí pro nás dobrá apoštolská 
výzva, upřít pohled nejen na Ježíše, ale také na naše předcházející souputníky víry: 
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili 
svůj život, a následujte je ve víře! (Židům 13,7)
Jenomže občas se stává, že ti před námi, za nimiž jedeme, zabloudili, odbočili, 
kam neměli, ztratili se. My jsme je důvěřivě následovali, načež jsme se ztratili 
s nimi. V takovém případě je nutné vrátit se co nejdříve zpět, najít správnou cestu, 
a zařadit se znovu do kolony, která dál věrně následuje Krista. Říká se tomuto 
návratu reformace, obnova či obrácení. A to stejné platí i v případě, že jsme se 
nabourali, neubrzdili své vášně, srazili se s druhými, ublížili sobě i druhým. 
Pak je nutné se nejen v pokání obrátit zpět, ale také napravit život, odvážit se 
znovu sednout za volant a křesťanství nevzdat. Nerezignovat po nehodě na život 
v církvi ani v manželství, nevzít zpět své dávné rozhodnutí následovat Krista, 
neodmítnout dobrá Boží přikázání, nezahořknout a nepodlehnout dojmu, že už nic  
nemá smysl. 
Už proto, že jako jiní ovlivňují nás, stejně my svým životním příkladem ovlivňujeme 
druhé. Našim dětem, sourozencům doma i v církvi, kolegům a přátelům často bezděky 
ukazujeme směr, kudy vede cesta za Ježíšem. A oni, podobně jako my, Ježíše přímo 
nevidí, ale pozorují nás, naše pojetí života, naši poctivou snahu jezdit podle Bohem 
daných předpisů, anebo sledují naši svévoli, nerozum či dokonce aroganci. Zvláště na 
dětech je patrné, že vlastně nemohou jinak než nás napodobovat. Nadějné ovšem je, 
že naše návraty, pokání a snaha život napravit, pro ně bývá často více inspirativní, než 
je pouze bezchybný a dokonalý život. 
Ať tedy jedeme kdekoliv, musíme se přizpůsobit ostatním – zvláště dostaneme-li se 
do kolony, která se úplně zastavila. Nevíme, co se kde vpředu pokazilo, ale nezbývá 
než trpělivě čekat, dokud se nerozjede. Není všechno v naší moci změnit. Ale může 
pro nás být nadějné, že po všech haváriích se vždycky kolona znovu rozjela. Než se tak 
ale stane, uvolněme maximálně místo pro Záchranáře, udělejme prostor Ježíši, který 
překvapivě nejede jen kdesi daleko před námi, ale řídí celý Integrovaný záchranný 
systém. Když totiž bude pomoženo jiným, bude pomoženo i nám. Proto se modleme 
jeden za druhého a přizpůsobujme svůj život ostatním – nejen proto, že musíme, ale 
z lásky.

Bronislav Matulík
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█▐	Solo a dio sia la gloria
 italské dobrodružství

Na konci loňského roku jsme si říkali, že bychom mohli zase po letech vyrazit k moři. 
Že dvojčátkům už budou 3 roky a že už bychom si to mohli zase společně hezky užít... 
tak jsme začali plánovat, hledat... a těšili se, že první půlku června strávíme u moře 
v Itálii... To jsme ale nevěděli, že přijde koronavirus. Dovolenou jsme pak zrušili, 
nebo spíš přesunuli na příští rok. Když pak ale zrušili kvůli koronaviru Radkův 
studijní pobyt v Německu, kde měl strávit celé září, narychlo jsme se rozhodli, že 
tedy k tomu moři přeci jenom pojedeme ještě letos. Děti z toho měly velkou radost 
a my se těšili, že budeme konečně spolu jako rodina, v létě se totiž jako rodina moc 
nesejdeme.
1. září šly děti do školy pozdravit po dlouhé době paní učitelku a své spolužáky a pak 
jsme naskočili do auta a vyrazili na jih. Vše vypadalo jako idylka. Cesta tam byla 
dlouhá, noc v autě náročná, ale všichni jsme to zvládli skvěle a těch 10 dní u moře 
jsme si maximálně užili! Děti se těšily domů, do školy, prostě vše bylo tak, jak má. 
Před odjezdem jsme se společně modlili, děkovali jsme Pánu za krásnou dovolenou 
a prosili Ho, aby nás chránil a abychom dorazili domů v pořádku.
Po třech hodinách jízdy jsme si udělali malou přestávku, protáhli jsme se, zašli na 
WC, najedli se a jeli dál… Uběhla ani ne hodinka a mně se začínalo chtít spát, říkala 
jsem si, že by si holky mohly dát šlofíka, že bych se k nim přidala, ale najednou 
Radek zastavuje a s nervozitou v hlase říká, že je něco s autem, že nejede. Rozpálená 
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dálnice, svištící auta kolem, 5 dětí v autě a nejistota, co bude dál. Všichni jsme 
pořád věřili, že auto za chvíli naskočí a pojedeme domů, ale nic. Radek telefonoval, 
domlouval odtah z dálnice, pomalu nám docházela zásoba vody. Modlili jsme se 
a stále jsme věřili, že za pár hodin budeme moct pokračovat v jízdě. Když pro nás 
přijel žlutý odtahovák, měli jsme radost a jízda ve výšce se nám všem moc líbila. 
Pak ale přišla první studená sprcha, když nás nechali kdesi na parkovišti a řekli 
nám „čao“, a že servis bude v pondělí. Byl sobotní podvečer. Pořád jsme nechtěli 
přijmout to, že v Itálii budeme muset opravdu pár dní zůstat. Sami kdesi na italském 
parkovišti, vedro, komáři štípali, holčičkám se chtělo kakat, no prostě paráda. Radek 
kouká na mapu, kde přesně jsme a kde je nejbližší hotel. Telefonuje s pojišťovnou a ta 
nakonec potvrdí, že máme rezervované pokoje v tom nejbližším hotelu. Sláva, díky 
Bohu. Bereme si pár věcí do jednoho kufříku, tašku s jídlem, autoledničku a vyrážíme 
pěšky k hotelu – podél silnice asi 2 kilometry. Po cestě mě Radík strašil, že po mně 
určitě budou chtít doklady, které jsem v tom kalupu při „rychlobalení“ zapomněla 
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doma. A měl pravdu, chtěli je. Ufff, takhle náročných 15 minut jsem nezažila už 
hodně dlouho. Pán na recepci byl sice milý, trpělivý, ale trval na tom, že mu musím 
dát alespoň kopii své občanky, pasu nebo řidičáku. Neměla jsem nic. Pán Bůh ale 
dělá zázraky, a tak jsem nakonec i já spala v hotelu. Neděle ráno, rychlá snídaně a už 
si to šineme do nádherné Mantovy na bohoslužbu. Radík říkal, že z fotek na webu 
to vypadá na tradičnější sbor. Představovala jsem si velký evangelický kostel plný 
lidí, kde si ani nevšimnou, že přišel někdo cizí. Ale opak byl pravdou, hned u dveří 
nás vítali a ptali se, odkud jsme, hned nám chystali židle… A po shromáždění začali 
řešit naši situaci, zjišťovali, zda někdo neví o nějakém dobrém autoservisu na té 
správné straně Mantovy, kde jsme měli naše auto. Během chvilky zjistili, že jedna 
sestra už léta pracuje v autoservisu, který je blízko našeho auta. Slovo dalo slovo 
a druhý den ráno už měli naše auto v péči. Tolik požehnání během jednoho dne! 
Radek tam hned ráno běžel, my se zatím nasnídali, sbalili si věci a čekali na Radíka 
a na dobré zprávy. Radík přišel těsně před polednem a dobré zprávy nenesl. Není 
to žádná banalita, jak jsme si přáli, nebude to opravené za chvilku, jak jsme doufali 
a modlili se. Budou muset rozebrat motor a zjistit, jak moc je poškozený a co vše se 
bude muset vyměnit, opravit… Co teď?! Vybavuji si ten pocit zklamání. „Vždyť jsme 
se tak modlili, Pane, co teď?“ 
Seděli jsme v hotelovém lobby, děti zlobily, měly hlad na oběd, Radík stále telefonoval 
a jeho výraz ve tváři mě nutil se stále modlit a prosit Pána o pomoc. Pak jsme vzali 
všechny věci, všechny děti a vyrazili do autoservisu. Klaudia – sestra ze sboru, která 
v autoservisu pracuje, a její manžel Ricardo, naložili naše věci a všechny nás (asi 
na třikrát) odvezli do sborového domu, kde prý můžeme zůstat, jak dlouho bude 
potřeba. Odsunuli jsme lavice a ustlali si postele přímo před kazatelnou. 
Přes všechny ty špatné zprávy, které stále přicházely – náš odjezd z Itálie se stále 
odsouval, Kryštof přišel o školu v přírodě, na kterou se moc těšil a kterou jsme 
zaplatili, cena opravy auta stále stoupala. Přes to všechno jsme cítili obrovskou 
vděčnost za to, že máme kde být, že máme co jíst, že máme nové přátele, že máme 
velikou oporu v našem sboru. Bylo moc krásné zakoušet to, že jako Boží děti jsme 
opravdu jedna velká rodina a můžeme si vzájemně pomáhat! Jsme moc vděční za 
to, jak nás italští sourozenci z Mantovy přijali a podpořili nás, jak opravdu dohlíželi 
na to, aby v servisu naše auto dobře opravili, a snažili se co nejvíce snížit konečnou 
cenu opravy. Jsme moc vděční za to, jak jste nás celou dobu podporovali vy, ať už 
modlitbami, které byly opravdu cítit každou chvíli, nebo tím, že jste byli ochotni 
pro nás přijet, nebo tím, že jste nám volali, psali a snažili se nás povzbudit. Moc 
děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně, moc si každého daru vážíme! A i když 
to chvílemi vypadalo dost černě, znovu jsme se mohli přesvědčit o tom, že Pán Bůh 
opravdu svým dětem nepřipraví zkoušku, která by byla nad jejich síly! 
Přesně po týdnu jsme mohli konečně vyrazit na cestu domů. Tedy domů – přijeli 
jsme v neděli ve 3 hodiny ráno do Soukenické, kde jsme na pár hodin složili hlavy, 
a v 10 hodin už jsme mohli společně s vámi chválit Pána! Protože On si to zaslouží!

Lenka Novotná
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█▐	Sborový den
 v neděli 13. září 2020 jsme se sešli, ale ne všichni…

Sborový den v září byl mimořádný. Překvapivě a k radosti všech se podařilo dát 
dohromady zajímavou sestavu sedmi hudebníků z vlastních řad. Jen považte, dvě 
houslistky, flétnistu, saxofonistu, baskytaristu, kytaristu, samozřejmě varhaníka 
a klavíristu v jedné osobě a dvě zpěvačky. Přijímali jsme do sboru Míšu a Petra 
Šťastných s jejich dětmi. Vyjádřili jsme vděčnost za dlouholetou službu dětem 
v besídce a náboženství Martě Skalické a Peki Němečkovi v dorostu. Žehnali jsme 
novému vedení dorostu i mládeže a také učitelům besídky. Základem ke kázání 
bylo Ježíšovo podobenství O staviteli a králi a pak jsme slavili večeři Páně. Kazatel 
Radislav Novotný měl kázat o staviteli, ale protože zůstal s pokaženým autem 
v  tálii, jeho kázání nezaznělo. Uvádíme ho však níže pod tímto článkem, abychom 
o něj nepřišli.  
Na ranní slavnostní bohoslužbu navázalo po krátkém občerstvení odložené Výroční 
členské shromáždění. Při něm jsme ale prožili rozpaky a zklamání, že se nám 
nepodařilo sejít se v nadpoloviční většině. Což mělo za následek, že jsme nemohli 
provést volbu a instalaci našeho kazatele Tomáše Trávníčka a ani rozhodnout 
o odprodeji pozemků v Neveklově, neboť k tomu je právě nutné, aby se sbor a jeho 
členové sešli minimálně v nadpoloviční většině členů. 
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█▐	O nákladech na stavbu
 kázání radislava novotného podle Lukáše 14,25–33

Většina z nás nepatří k milovníkům statistik a tabulek. Stačí si vybavit nepřítomný 
výraz některých během probírání hospodářské zprávy při členském shromáždění. 
Přesto tu a tam nám neunikne, kolik lidí se účastnilo té či oné akce, kolik to stálo 
a jak efektivní to bylo. Jak je na tom naše členská základna a jak si na tom finančně, 
alespoň tak přibližně, stojíme. Z pohledu čísel si na tom nestojíme špatně. 
Stejně tak letmý pohled na Ježíšův zástup mohl být celkem uklidňující. Poté, co Ježíš 
způsobil nemálo zázraků, pronesl plamenná kázání, vypořádal se s duchovními 
pokrytci a politickými kolaboranty, nasměroval svou další trasu do Jeruzaléma. 
To způsobilo nemalá očekávání a nárůst vzrušení. Z proroka Ježíše by se brzy mohl 
stát politický mesiáš. Ano, Ježíš si získával čím dál více důvěry. Lidé za ním rádi 
chodili, rádi ho poslouchali, na zázraky se dobře koukalo a jeho kázání byla skvělá. 
Jak se církev od té doby nezměnila. Mnozí vyhledávají příjemná církevní společenství, 
chtějí zažít zázraky, slyšet dobrá kázání a konzumovat dobře zorganizované služby, 
prostě ten správný náboženský servis, kam můžeme dát v klidu své děti, kde se 
o nás ve stáří postarají a kde nás budou bohoslužby inspirovat k vroucnějšímu 
duchovnímu životu. Když vše funguje, jak má, rádi si za to i zaplatíme a rádi 
takové společenství tu a tam navštívíme. Tedy pokud nám v tom nezabrání práce, 
učení, včerejší večerní akce, nedělní únava, spánkový deficit uplynulého týdne, 
chalupářství, dovolená, víkendová návštěva, kterou přeci v neděli nemůžeme vzít 
na bohoslužbu. 
Být Ježíšovým učedníkem, zdá se, není pro každého. Jakmile se za Ježíšem objeví 
veliké zástupy, z našeho pohledu zcela trestuhodně, Ježíš ty zástupy odhání: Šly 
s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede 
se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, 
nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být 
mým učedníkem.“ (Lk 14,25-27) Proč je odhání? Měl by je přeci ještě více přilákat. 
Na kafe po bohoslužbě, na prima sborovku, nebo nějakou akcičku na dvoře. Kdo 
z nás si vzpomene na své období před křtem nebo před přijetím do sboru? Šlo nám 

Důvodů, proč se tak stalo, bylo jistě více, ale vede nás to i k tomu, abychom nově 
zvažovali význam členství v Soukenické a smysl našeho vztahu ke sboru. Protože 
se opět ukázalo, že členství v našem pojetí církve je velmi praktické a dodejme – 
vztahové. Velmi bych si přál, abychom členství ve sboru prožívali a praktikovali více 
než jako povinnost, ale jako samozřejmou odpovědnost. Něco na způsob, když se 
má sejít rodina, aby se domluvila na důležitých věcech. Proto doufám, že se v náh-
rad ním termínu v neděli 4. 10. sejdeme v odpovídajícím množství a budeme schopni 
učinit rozhodnutí, která prospějí všem. 

Bronislav Matulík



8 říjen 2020 

tehdy o takové výhody? Ne! Tehdy jsme Pánu Bohu a církvi dokázali slíbit, možná 
až příliš velkohubě jako svatý Petr Ježíšovi před ukřižováním, velmi moc. Dovedli 
jsme žít představou, že se dokážeme zříci pro Ježíše naprosto všeho. Bez zardění 
bychom zazpívali: „Všeho vzdám se pro Ježíše, vše ti v oběť dám!“ Pro Ježíše bychom 
byli ochotni zříci se své rodiny, svého majetku, času i dokonce nás samých. Nyní to 
je ale jiné. Stačí pomyslet, jaký bývá problém na staršovstvu najít vhodné datum 
pro členské shromáždění, aby nás byla alespoň polovina. Jaký bývá problém s obsa-
zením různých služeb. Dalo by se pokračovat. Je dobré občas se zamyslet nad tím, 
co jsme Pánu Bohu slíbili při svém křestním slibu, co církvi ve svém členském 
závazku, manželce, manželovi při svém manželském slibu, co slibují starší, nebo 
my kazatelé při své ordinaci. To už pak nebude zardění, ale opravdové začervenání, 
bohužel i u mne. 
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo 
z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení 
stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, 
kteří to uvidí. `To je ten člověk´, řeknou, `který začal stavět, ale nemohl dokončit´. 
(Lk 14,27-30) 
Možná jste, jako já, nedokázali spočítat, kolik vás to bude doopravdy stát. Ono se to na 
začátku špatně odhaduje, zvláště když chybějí zkušenosti, co to znamená „být Kristu 
cele oddán, být jeho učedníkem, být kazatelem, manželem, členem sboru“. Stejně 
jako při stavbě domu těžko odhadnete, jestli se vám podaří sehnat materiál levně, 
jestli vám oprava nějakého špatného stavebního postupu neprodraží celý náklad. 
Nikdy nevíte, jestli vám nedojdou síly, nepodraží služby, extrémně nevyšplhají ceny 
úroku hypotéky, jestli vám špatné počasí nezpozdí kolaudaci a nezvýší se tak cena 
celé stavby. 
Viděl jsem už mnoho nedokončených staveb. Většinou to byly hrubé stavby. Ty jdou 
rychle. Jakmile se dodělají základy, pak vám stavba roste krásně před očima. Takřka 
v několika dnech či týdnech máte zdi, první podlaží a střechu. Pak necháte vsadit 
okna a z vnějšku se veškeré dění na stavbě jakoby zastaví. Pak se na dlouhou dobu 
nejdůležitější práce dějí uvnitř. Uvnitř se rozhoduje, jestli stavba bude dokončena. 
Tam, kde zvenčí nikdo nevidí.
Většina z nás se nachází v této fázi. Z vnějšího pohledu jsme vybudovaní křesťané. 
Zajetí ve svých kolejích. V zajetí svých stereotypů. Dokonce máme svá vysezená 
místečka v kostelních lavicích. Je nám tu příjemně a celkem vzato nám tu nic nechybí. 
Snad až na pár mladých tváří, nebo i těch starších, které se postupně někam vytratily. 
Nastal čas, kdy je potřeba opět sednout a spočítat náklad. Dokončíme tu stavbu? 
Budeme patřit k spokojenému zástupu jdoucímu za Ježíšem, nebo budeme skutečně 
jeho učedníky, kterým jde o „tu věc“, o kterou jde Ježíšovi v prvé řadě? Už jsme se 
rozhodli všeho vzdát se pro Ježíše? Jsme stále připraveni opustit vše a zříci se všeho 
kvůli budování jeho království a jeho Církve tady na zemi? Nejde o to, kolik je nás 
na světě statisticky křesťanů, ale kolik mezi námi má Ježíš skutečných učedníků. Ale 
nalezne Ježíš své učedníky tady mezi námi?

Radek Novotný
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█▐	Hřejivá vzpomínka
 radost z ordinace kazatele tomáše trávníčka v neděli 20. září 2020

Na oslavu mé kazatelské ordinace, zůstala v mém srdci hřejivá vzpomínka. Byl to 
moc pěkný den. Oslavě ale předcházelo několik okolností, které pořádně rozbušily 
moje srdce. Covidová situace v zemi se horšila právě ve chvíli, kdy přípravy byly 
již poměrně dost rozjeté, a my jsme si začali klást otázku, zda oslavu nezrušit. Vše 
bylo připravené, modlitebna uklizená, pohoštění objednané, hosté pozvaní. Další 
nejistotou bylo, že jsem nevěděl, jestli bude v půjčovně volný gril. Na tomto stroji 
stála nejdůležitější část odpoledního občerstvení – krocan na rožni. Září bylo 
nádherné a lidé si půjčovali grily o sto šest. Nakonec vše dobře dopadlo, vláda 
opatření nezpřísnila, z půjčovny zavolali, že gril je volný. 
Oddechl jsem si. Je sobota odpoledne, já štípu poslední metry dřeva na topení, aby 
zahrada byla volná k oslavě, a tu zazní telefon. Ne, to snad ne, volá pán s grilem; 
nešťastný tón v hlase. To není dobré, pomyslel jsem si. A taky že nebylo. Pán mi 
oznámil, že gril, který jsem si měl zapůjčit, se jim vrátil rozbitý. Pokusí se to ještě 
nějak vyřešit, ale není si jist, jestli to půjde. Tak to je malér, pomyslel jsem si. Doma 
dvacetikilový krocan připravený na rožeň a rožeň nikde. Pokoušel jsem se dovolat do 
jiné půjčovny, ale marně. Tak jsem to s modlitbou vše vložil do Božích rukou a čekal 
na zázrak. Za půl hodiny se ozval pán z půjčovny a slíbil, že gril doveze v neděli v osm 
hodin ráno až k nám na zahradu. „Pane, díky,“ oddechl jsem si podruhé. Představa, 
že bych musel hostům vysvětlovat, že k obědu bude syrový krocan, mě prostě děsila. 
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Na vzdory všem překážkám, které se chtěly stavět do cesty, oslava se moc povedla. 
Měli jsme pěkné dopolední shromáždění, slovem nám posloužili kazatelé Broněk 
Matulík a Pavel Černý a já jsem pověděl svědectví. Zpěvem a hrou na kytaru nás 
na zvěst Písma připravil Tomáš Najbrt. Blok chval vedla naše neveklovská skupina 
chval ve složení: Michal Hlávka, Richard Novák a Samuel Trávníček, který doprovázel 
také písně z kancionálu. Důležitou součástí slavnosti bylo požehnání, které pro mne 
vyprosili bratři Broněk Matulík a Pavel Černý společně s Mirkem Pospíchalem st. 
a Josefem Teznerem, kteří jsou členy rady stanice. Jejich modlitby se mne hluboce 
dotkly a jsou pro mne povzbuzením do mé služby. Po pěkném shromáždění 
následovala zahradní část slavnosti, která byla také úžasná. Krom dobrého jídla 
a nádherného slunečného počasí, jsme si užili příjemného společenství. Lidé se 
bavili mezi sebou a nikdo nezůstal sám, nikdo se nebavil jen s někým. Jednoduše 
řečeno, byla tam pohodová atmosféra. Všichni se dobře bavili, užívali si oslavy a děti 
si hrály na zahradě s našimi morčaty. 
Za vše bych rád poděkoval všem, kdo se zúčastnili, kdo se modlili a kdo pomáhali 
s přípravami i během oslavy. Moc děkuji, protože ta pohoda byla díky vám. Děkuji 
také Pánu za požehnání, které bylo cítit z celé oslavy.

Tomáš Trávníček
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█▐	Měj se krásně, mami
 začala nám škola

Letošní 1. září jsem očekávala s rozporuplnými pocity. Loňské září se nám nevyvedlo, 
tedy aspoň ne tak, jak jsme si představovali. Teprve na konci srpna byly Davídkovi 
3 roky, a tak jsme neplánovali školku, ale chtěli jsme ho aspoň na 2 dny v týdnu dát 
do dětské skupiny. Jenže Davídek na to měl jiný názor. Na jaře se mu narodil mladší 
bratr, a tak si v srpnu uvědomil, že si maminku musí dobře hlídat, aby o ni náhodou 
nepřišel, a ideálně se od ní nehnout na krok. Plánovanou dětskou skupinu a nástup 
do školky jsme tedy nakonec raději odložili. 
Jenže letos už byly Davídkovi 4, už i já sama jsem byla přesvědčená, že režim 
a pravidelný program se stejně starými dětmi mu prospěje a že už je dost velký, 
aby to zvládl. Měla jsem radost z Davídkových pravidelných modliteb: „Pane Ježíši, 
děkujeme, abysme si dobře hráli a abysem si SÁM užil 
v nový školce...“. Stejně jsem podvědomě očekávala 
velké protesty a nevěděla, jak já je zvládnu. Věty typu 
„Jak se těšíš do školky? To už jsi velký kluk, když jdeš 
do školky.“, jsem u nás doma naprosto zakazovala. 
Jenže prázdniny jsou neúprosné a 1. září nakonec při-
šlo. A přišlo s očekávanými slovy: „Nechci do školky. 
Chci být pořád jenom s tebou a Izínkem doma!“ Dlouhé 
loučení a domlouvání v šatně mělo přesně opačný 
účinek, Davídek protestoval čím dál víc, až jsem ho 
nakonec plačícího ve školce nechala a odešla. Při od-
cho du ze školky se chtělo brečet i mně. Ještě venku jsem 
ho slyšela volat jeho zoufalé „mami“. Ale letos už jsem 
nějak s pokojem věděla, že to zvládne, že je při pra ve ný, 
že mu neubližujeme. Přesto jsem v nejistotě prosila Pána Boha, aby se mu tam líbilo, 
aby byl v pohodě, až si pro něj přijdu. Když jsme ho první den po dvou hodi nách 
vyzvedávali, přivítal mě s úsměvem. „Jak ses měl?“ ptám se. „Krásně!“, odpověděl. 
První dva týdny byly ještě nahoru, dolů, museli jsme si najít režim, ranní rituály… 
Potřeboval se seznámit s denním programem a ujistit se, že ho vždycky přijdeme 
vyzvednout. Obrovské povzbuzení pro mě bylo, když mi druhý týden v pátek ráno 
v šatně řekl: „Tak ještě se pomazlíme, dáme pusu a bude.“ Dneska s jistotou mohu 
říct, že (nejen mé) volání k Pánu Bohu, aby se mu tam líbilo, našel si kamarády a byl 
tam spokojený, nezůstalo bez odpovědi. Tenhle týden jsme už zvládli i první spaní 
ve školce. Jako třešničku na dortu mohu napsat, že jeho paní učitelky se jmenují 
Terezka a Janka, stejně jako maminky jeho hodně dobrých kamarádek, které 
důvěrně zná od narození. Minulý pátek (3. týden) jsem se s ním loučila v šatně mezi 
protestujícími dětmi, které nechtěly zůstat ve školce, a říkám mu: „Měj se krásně!“ 
Davídek se na mě podíval s úsměvem v očích a spokojeně odpověděl: „Měj se krásně, 
mami.“

Daniela Sedláčková
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█▐	FofrKafe otevírá své brány
 příležitost setkat se s bohem bez kompromisů v nabízených službách

Před časem jsme s lítostí oznamovali, že kavárna Cesta domů ukončila svou činnost. Teď 
s mnohem větší radostí přicházíme s informací, že v polovině října otevře své dveře nová 
kavárna FOFRKAFE. Poprosili jsme jejího majitele, pana Leoše Pavlatu, o pár slov.

Jsme dva obyčejní mladí lidé milující Boha. Zhruba před čtyřmi lety, kdy se náš život 
ustálil, nás začal trápit fakt, že jsme obklopeni stále stejnou skupinou lidí. Začali jsme 
si uvědomovat, že křesťané, ač by velmi rádi byli světlem pro druhé lidi, nemají moc 
příležitostí. Zjistili jsme, že „ranní káva na stojáka před prací“ v oblíbené kavárně dává 

Co se sortimentu kavárny týče, vše si děláme sami z poctivých surovin, sladkou 
nabídku máme vždy bezlepkovou. Kávu připravujeme výhradně výběrovou. Ačkoliv 
jsme začínali jako laici, dostali jsme se dokonce do knihy Lukáše Hejlíka, a i když 
se v Liberci zvyšuje stále počet zákazníků a my už občas nestíháme, snažíme se 
nedělat kompromisy. Je pro nás důležité, aby projekt fungoval tak, jak byl zamýšlen. 
Jako světlo pro lidi, místo, kde budou mít příležitost setkat se s Bohem, ale bez 
kompromisů v nabízených službách. 
Prostor s podobnou myšlenkou bychom rádi vytvořili i v Soukenické.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Leoš Pavlata

možnost navázat vztahy s lidmi, 
které bychom jinak ani nepotkali. 
Najednou jsme mohli zcela 
otevřeně mluvit s lidmi, kteří 
o to ale opravdu stáli. A došlo 
nám, že tohle má smysl. Vytvo řit 
místo, kde budeme moci budo-
vat vztahy. A tak vznikla kavár na 
v Liberci. Na zdi máme napsa ný 
bib lický verš, který příle ži tost-
ně obměňu jeme. A lidé chodí, že 
cítí rozdíl v pří stupu. Služba to 
nakonec je i pro zaměst nance, 
protože se zde potká vají mladí 
křesťané z růz ných církví. Začaly 
se tak pro hlu bovat vzájemné 
vztahy a napříč denominacemi 
zjišťu je me, že se můžeme mít 
rádi, po má hat si a podporovat se.
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█▐	Spolkový den Prahy 1
 ktc se opět představilo ve čtvrtek 17. září 2020

Spolkový den je také už několik let tradiční záležitostí. Náš sbor a Křesťanské 
terapeutické centrum se jej letos účastnili teprve podruhé, ale pro některé 
organizátory už jsme se taky zařadili mezi tradiční účastníky. Každý třetí zářijový 
čtvrtek je v parku na Kampě určen pro setkání obyvatel Prahy 1 s různými spolky 
a společnostmi, které v této městské části organizují pro její obyvatele volnočasové 
aktivity. 
Na rozdíl od jiných akcí se tato opravdu vydařila. Návštěvníků bylo minimálně stejně 
jak loni, což bylo pro všechny milé překvapení. Každý spolek měl vlastní stánek 
a také možnost krátce se z pódia představit všem návštěvníkům. U našeho stánku 
se zastavovaly desítky lidí a mnohem víc než loni se zajímali o to, co děláme, kde a 
kdy nás mohou najít, a také byli mnohem otevřenější v otázkách víry. Vypadalo to, 
že současný stav světa v lidech otevírá touhu jít za hranice viditelného, do hloubky 
svojí duše. Byli jsme vděčni za příležitost dát lidem povzbuzení a naději. A máme 
naději, že Pán Bůh si může použít i tako akce. 

Petra Veselá
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█▐	Zažít město jinak
 aneb všechno bylo jinak v sobotu 19. září 2020

Rok 2020 je zvláštní v mnoha ohledech a pro tradiční akci Zažít město jinak to 
nebylo jinak. 
Možná, že pro lidi je letos té jinakosti už opravdu hodně, ale spíš bych řekla, 
že hlavně kvůli všem protiepidemiologickým opatřením letos nepřišlo příliš mnoho 
účastníků. To nám ale nezabránilo připravit pro ně milé přivítání v podobě nějakého 
toho baleného občerstvení, komentované prohlídky naší modlitebny, meditační 
cesty se sedmi zastaveními a pak také mnoha písní našeho mírně prořídlého ale 
naprosto funkčního pěveckého sboru. No prostě byli jsme čtyři, ale z každého hlasu 
jeden, takže vlastně akorát. 
Lidí přišlo přesně třináct, ale všech třináct odcházelo s úsměvem a s pocitem, že ve 
vší té letošní jinakosti jsou přece jen některé trvalé hodnoty, které ani podivný virus 
nijak nepoznamenal. A jen tak pro zajímavost třeba na Letné, kde je běžně i několik 
tisíc lidí, jich prý letos bylo jen kolem stovky. Tak snad to příští rok bude lepší.

Petra Veselá
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Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské 
pořádá seminář pro pracovníky sborů na téma 

ZRALÉ 
MANŽELSTVÍ 
Když stáří přichází - starší manželé, 
manželství prázdného hnízda, konec pracovní 
kariery… 

 
Přednášejícím bude: 
Ing. Pavel Raus,  
M.A. Clin. Psy,  
M.A. Theol, Ph.D. 
 
Přihlášky:  
jana.matulikova@cb.cz 
Termín: 4. 10. 2020 
Cena: 200 Kč 

 

10. října 2020 
10.00 až 15.00 hodin 

Sbor Církve bratrské v Praze 1  
Soukenická 15, Praha 1 
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mediální partneři:podpořeno granty:

pořadatel: Sbor Církve bratrské v Praze 1

www.klubsamari.cz vstupné dobrovolné

rádio STAROMĚSTSKÉ
NOVINY

SN

nakladatelství
karmelitánské

LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK

SOUKENICKÁ PRAHA15, 1SOUKENICKÁ PRAHA15, 1

říjen
2020

 1. 10. Jan Voborský 
 19. hod. a Jan Pudlák
  Koncert jazového dua. Dva 

mladí hudebníci zahrají 
jazzové skladby pro kytaru 
a klavír.

 15. 10. Spojení 
 18. hod. Praha – Jeruzalém
  Malířka Hana Alisa Omer 

bude vyprávět příběh 
svého života na Slovensku, 
v Izraeli a v Praze 
a prezentovat svoji tvorbu.

 29. 10. Byl jsem na cestách
 18. hod.	 a	přijali	jste	mne
  Beseda s Tadeášem Firlou o pomoci 

cizincům a lidem na okraji společnosti.
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█▐	OpenFest
 aneb zpívat se bude

Pěveckému sboru se v letošním roce moc nedaří. Na jaře nás zastavil a zahnal do 
našich příbytků koronavir. Každý si ale může díky Bohu zpívat doma. Přes všechny 
trampoty jsme pěvecko-nepěveckou sezónu ukončili v červnu ŠlusFestem.
Skončily prázdniny a bylo tu září, vše znovu začalo, školy i bohoslužby, proto jsme 
i my odstartovali zkoušky zpěvu. Jak jinak než OpenFestem. Dobře jsme udělali. 9. 9. 
jsme se sešli u nás na zahradě, bydlíme kousek pod Strahovem a kousek zeleně se 
tam najde. Dobrý gril, díky Michalovi, taky masa i jiných dobrot bylo dost. Počasí 
nám přálo, bylo krásně teplo a covid nebyl přítomen. Sešlo se nás sice jen deset, ale 
s dobrou náladou, a bylo z toho příjemné posezení.
Těšili jsme se, jak se za týden všichni sejdeme, naladíme odpočinuté hlasivky a Sou-
kenickou se bude linout Bohu milý zpěv. Opak se stal pravdou, přišel nezvaný host 
a všichni zase nosíme roušky. A tak jsme zrušili další pěveckou zkoušku. Nakonec 
jsme se ale přece jen začali scházet, sice jen v menším počtu a s rouškami. Neztrácíme 
naději.
„Zpívejme Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.“ Žalm 98,1

Marie Wagnerová
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█▐	Velké a milé překvapení
 poděkování za známky do vězení

Milí přátelé,
moc vám všem, kteří jste zareagovali na moji prosbu o známky pro odsouzené, 
děkuju! Pan kolega vychovatel byl překvapen, kolik jsem jich přinesla! Říkal, že tohle 
vůbec nečekal, a já jsem moc ráda, že jsme mohli jako církev takhle rychle a ochotně 
někomu potřebnému prospět. A upřímně – ani já jsem nečekala, že jich budu mít 
tolik. 
Oproti situaci z minulého měsíce, kdy jsem tu prosbu psala, se situace ještě více 
zpřís nila, a myslím, že to není konec. Předpokládám, že se věznice opět úplně uza-
vřou pro všechny nezaměstnané osoby. Takže děkuju ještě jednou, i díky vaší pomoci 
nezůstanou ti nejpotřebnější bez kontaktu se svými milými.

Jana Matulíková

Rozhodli jsme se začít v tomto novém 
školním roce výjimečně slavnostně. 
Přece jen jarní zpívání jsme museli 
hodně omezit a spoustu plánů jsme 
nemohli uskutečnit, včetně setkání 
na zahradě u Wagnerů. Za to už ale 
nemohl coronavirus, jen nepřízeň 
počasí. Naštěstí nás Marie pozvala 
po prázdninách znovu, takže jsme 
mohli tento školní rok zahájit zase 
u skvělého jídla, pití a společenství. 
Zdálo se mi, že se zpěváci rádi 
vzájemně potkali. Aspoň já jsem to 
tak měla určitě. Bylo to fajn, třeba se 
to stane novou tradicí.
A ačkoli náš podzimní „rozjezd“ je 
dost pozvolný, přece jen zažíváme 
trošku omezení, doufám, že pro vás 
i pro další posluchače mimo církev 
budeme moct něco nového nacvičit! 
Snad se situace brzy zklidní a my 
znovu najedeme na běžný provoz. 
Už se na to těším. A do té doby ať vás 
všechny Pán Bůh chrání od všeho 
zlého!

Jana Matulíková
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█▐	Ze staršovstva

Členské shromáždění – staršovstvo jed-
nalo o proběhnuvším členském shro máž-
dění dne 13. 9. 2020. Pro způsob fun go vání 
sboru, jak je dán Řádem správy CB, potře-
bujeme odpovědné členy, kteří budou spolu 
se staršovstvem spravovat sbor v nej dů le ži-
tějších otázkách.
Do usnášeníschopného stavu nám chybělo 
40 lidí, situace v minulých letech také nebyla 
dobrá a s obavami se čekalo, bude-li nad-
po loviční většina. Sbor má po mnohá léta 
hodně formálních členů, kteří se sborem 
nežijí. Nastal čas se domluvit na ukončení 
člen ství. Zároveň ale je třeba je povzbudit 
v tom, že i nadále s nimi chceme udržovat 
kon takt, pokud budou sami chtít.
Na členském shromáždění nemohl být 
zvolen ani instalován kazatel Tomáš Tráv-
níček a nemohlo být rozhodnuto ani o pro-
deji neveklovských pozemků. Další členské 
shromáždění připravíme v nej bliž ším mož-
ném termínu 4. 10. po shromáždění, bude 
v Soukenické i na všech stanicích.

Pokračování služby správce sboru kaza
tele Matulíka – staršovstvo dis ku to valo 
o mož ném pokračování služby jako správ-

narozeniny
Kunftová Jana 1. 10.
Cimlerová Pavla 2. 10.
Sovová Petra 2. 10.
Synáček Ladislav 2. 10.
Dolejší Petr 3. 10.
Fritschová Marie 6. 10.
Štruncová Václava 6. 10.
Mohr Gedeon 8. 10.
Griffith Jeffery 9. 10.
Stojmenov Krum 9. 10.
Václavíková Jitka 10. 10.
Bíbová Věra 11. 10.
Hájek Jaromír 14. 10.
Štěpán Petr 14. 10.
Hrubešová Miroslava 19. 10.
Liguš Jan 25. 10.
Macal Jan 25. 10.
Misiarzová Olga 26. 10.
Rechová Monika 26. 10.
Kupilík Šimon 28. 10.
Zikmundová Vítězslava 28. 10.
Málková Milada 29. 10.
Michalková Margita 29. 10.

ce sboru. Staršovstvo se opa ko va ně shodlo na pokračování práce kazatele Matulíka. 
Bronislav Matulík staršovstvu sdělil, že za předpokladu shody star šov stva a kazatele 
o způsobu služby a spolupráce, souhlasí s tím, aby zůstal i nadále správcem sboru.

Hygienická opatření – ve vnitřních prostorách musíme nosit roušky, necháváme 
svobodu v podávání rukou (i nepodání je slušné a v pořádku). Dokoupíme další stojan 
na desinfekci. Od 5. 10. se může bohoslužeb účastnit jen 100 lidí, nesmí se zpívat.

Domácí škola – opět umožníme setkávání. Bratr Jan Koudela vytvoří dokument, jak 
se mají děti a rodiče chovat z hlediska hygienických opatření.

Sborová dovolená 2021 – opět pojedeme do Orlických hor na Chatu Horalku, 
konkrétně v termínu 7. až 14. 8. 2021. Organizací byla pověřena sestra Petra Veselá.
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█▐	Mimořádná shromáždění
Den díkůvzdání – na neděli 4. října 2020  jsme připravili Den díkůvzdání za úrodu. 
Uprostřed města to bude vypadat jinak než na vesnici, kde jsou lidé bytostněji spjati 
s půdou. My budeme děkovat Bohu za všechny dary života. Inspirací nám bude kniha 
Rút. Ke zpěvu nás doprovodí kapela a zvláště projevíme díkůvzdání při večeři Páně.
Po shromáždění se zdrží členové sboru, v Praze i na stanicích v Kralupech a Neveklově, 
aby provedli volbu kazatele Tomáše Trávníčka a rozhodli o prodeji pozemků v Neve-
klově.

█▐	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

█▐	Pravidelná setkání v našem sboru
 

Neděle 9.00
9.00

10.00

modlitební chvíle
výuka náboženství
NeDěLNí BOHOSLUŽBA našeho sboru

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


