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█▐V Božích rukou
V rukou tvých jsou časové moji. (Žalm 31,16)

Náš život je ohraničen narozením a smrtí jako ve dvou 
závorkách. Tak o tom na začátku roku kázal jeden můj kolega 
ve svém sboru a mě to velmi zaujalo. První závorka je daná 
a druhá nás čeká. Ale tu ani onu nemáme ve svých rukou. 
Nikdo se nás neptal, jestli se chceme narodit, žít a vstoupit 
do času i prostoru našeho vesmíru. A smrt přijde dříve nebo 
později, jistě pak na konci našich dní. Také se nás nikdo 
neptá, chceme-li zemřít či ne, protože smrt nás přesahuje 
a nemine, byť bychom se ji jakýmkoli způsobem snažili 
oddálit či urychlit. Čeká každého z nás nevyhnutelně. Ale 
mezi těmito závorkami, v čase, který nám je dán, se ode hrá-
vají všechny naše „matematické úlohy“, ať už jejich výsledek 
je či bude správný nebo špatný.
Stojíme na počátku nového kalendářního roku, čas se pohnul 
a my jsme povzbuzeni Davidovým žalmem, abychom si pro-
zpěvovali o tom, že naši časové jsou v rukou Božích. Někteří 
překládají, že naše dny jsou v Božích rukou a jiní do konce, 
že náš osud je v rukou Boha. Mně se ale nejvíce líbí oni 
„ča so vé“, protože jak nás poučuje zkušený Kazatel, všech-
no dění pod sluncem má svůj čas, počínaje časem rození 
a konče časem umírání. Ale mezi tím je čas sázení i skliz ně, 
do konce je čas zabíjet i léčit, čas bořit i budovat, čas plakat 
i čas smát se… Ony časy ale nejsou osudově dány, nikdo, ani 
Pán Bůh do předu nepředurčil, jaký čas nás nutně, neo mylně 
a nevyh nu tel ně musí potkat v roce 2021. Náš osud není 
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fatálně vepsán na naši dlani, ve hvězdách ani u Nostradáma. Přesto je jisté, že veškeré 
dění pod nebem má a bude mít svůj čas. Přesně tak, jako je ráno čas vstávat a večer 
jít spát, nebo je čas začít chodit do školy či odejít do důchodu. Nyní je čas žít v kalen-
dář ním roce 2021, i když nevíme, jaký bude. 
Časy uplynulého roku nám ale ukázaly, že všechno může být jinak, než jak jsme 
vše dosud znali – a přece byly v rukou Božích! Uvědomili jsme si, kolik toho vůbec 
nemáme pod kontrolou a že se musíme podřídit vyšší autoritě – moci nemoci i moci 
vlády a jejích bezprecedentních opatření a omezení. Nad to však jsme byli v moci 
Boží. Prožili jsme časy jako na houpačce anebo jako v autě, ve kterém řidič jede 
stylem brzda-plyn. Anebo někomu se zdálo, jako bychom se vrátili o sto let zpátky 
do časů španělské chřipky, ale už nikdo si nepamatoval, jaké to tehdy ve skutečnosti 
bylo. I časy a praxe církve se změnily. Kromě nejtěžších časů pronásledování 
křesťanů nebylo slyšet, že by kdy byly kostely a modlitebny uzavřeny a věřící v Krista 
se nesměli shromažďovat. Ale protože jsou u nás časy svobody slova a vyznání, nastal 
čas online církve. Digitální média a sociální sítě přestaly být nepřáteli lidstva a církev 
zanechala moralistického kritizování internetu. Ba naopak křesťané spolu s celou 
společností začali tyto prostředky hojně využívat jako požehnání – hle, časy se mění. 
A nás nyní zajímá, jestli jsme uprostřed našich závorek obstáli, nebo ne, jestli jsme 
smysluplně a v mezích možností využili času minulého roku, který nám byl dan, nebo 
jej promarnili?
Náš život bude i v novém roce ohraničen závorkami narození a smrti. Tak jako každý 
rok, někdo se narodí, jiný zemře. Ale to nejdůležitější bude, jak jsme mezi tím ve svém 
čase žili, jaký byl a je výsledek našeho počínání. A tu se dostáváme k naději, kterou 
nám dává Kristus a naznačuje nám ji základní matematika. Pokud totiž všechno to, 
co žijeme uvnitř našich závorek, vychází negativně, my to žel nezměníme, ale Bůh 
poslal svého Syna, aby vytknul před naši závorku takové znaménko, které změní 
nepodařený výsledek našeho života. V určitou dobu přišel čas, kdy vstoupil do dějů 
a výpočtů světa Mesiáš, aby naše mínus změnil v plus, aby tam, kde se rozmohl hřích, 
se ještě více rozmnožila milost Boží.
Chtěl bych nás na závěr všechny povzbudit, abychom si po celý rok spolu s Davidem 
zpívali nadějnou písničku o tom, že naše časy jsou v rukou Božích. Ať už to budou 
časy radosti či smutku, štěstí či neštěstí, úspěchu nebo neúspěchu, nadšení anebo 
zklamání, pořád to budou časy, ve kterých smíme spočinout v rukou Všemohoucího. 
Jemu se až doposud svět ani náš život nevymknul, proto s tím počítejme i v časech 
s letopočtem 2021. 

Bronislav Matulík

2021
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█▐	Radost v Taizé
 lydie Molnárová – povzbuzení pro náš sbor

Je to pro mne příjemná příležitost napsat o sobě pár slov, jelikož jsem díky vládním 
opatřením dosud neměla mnoho příležitostí se s vámi seznámit, i když jsem již půl 
roku členem Soukendy…
Pro mě s Martinem byl rok 2020 velikým požehnáním, a přestože mám ráda origi-
nální věci, takhle jsem si naši svatbu opravdu nepředstavovala. Deset přítom-

█▐	Pastýřský list
 Davida nováka, předsedy rady církve bratrské

Milé sestry, milí bratři,
rád bych Vás na přelomu roku 2020/2021 pozdravil slovy Žalmu 31,15–16: Já však, 
Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ 
Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Jeden z našich předních 
starozákoníků prof. Jan Heller tento text přeložil dle svých slov „podle jeho smyslu“ 
takto: Ale já navzdory všemu jsem se spolehl jen a jen na tebe, Hospodine! Řekl jsem si 
totiž: Ty sám jsi můj Bůh, a proto ve tvé ruce a nikde jinde jsou mé lhůty. Vytrhni mne 
(vychvať, vyrvi) z rukou mých nepřátel, od těch, kdo mne pronásledují.

ných, dvoumetrové rozestupy, zvukař a klavíristka 
z home officu, online streamování pro Martinovu 
ma min ku na Slovensku… Ale zase i díky tomu 
se na naši svatbu „dostali“ např. naši kamarádi 
a bratři z Taizé, kteří tou dobou na jaře museli 
kláš ter uzavřít, stejně jako byl doma uzavřen 
zbytek Evropy pod nejasným temnem koronaviru, 
o němž jsme v té době nikdo moc nevěděl. Když 
jsme potom v létě využili možnosti Taizé osobně 
navštívit, tito bratři nám vyprávěli, jak naše svatba 
byla pro ně povzbu zením a světlem, že i v této době 
vzniká něco nového, Bohem požehnaného. Toto se 
pak stalo povzbuzením pro mne samotnou, neboť 
moje požehnání nakazilo další a jejich požehnání 
pak zase, věřím, nakazilo další. Uvědomila jsem si, 
že od Božího doteku bych se neměla izolovat. Bo-
žím požehnáním bychom se měli všichni navzájem 
promořit, a to pořádně a opakovaně.
Do Nového roku přeji nám všem, abychom z očí nespouštěli Boží království a Hos-
po dinovy dary, i ty nejvšednější, tak, aby naše srdce zůstávala spokojená, klidná 
a v nadhledu nad pozemským života pachtěním.

Lydie Molnárová
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Stojíme nebo spíše jsme zamknuti v karanténě na konci velmi zvláštního roku, 
zároveň si asi všichni klademe otázku, jak dlouho to ještě bude trvat. Co pandemie 
udělá s ekonomikou, s našimi vztahy, naší prací, jak poznamená naše děti, církev? 
Na jednu stranu jsme vděčni za virtuální svět, který nám umožňuje alespoň nějaký 
kontakt, na stranu druhou tato „realita“ nemůže nahradit… realitu. Dvojí realitu 
navíc stále silněji vnímáme i v pojímání pravdy. Jakákoli skutečnost je napadána 
či přebíjena tzv. alternativními fakty, jsme svědky nebývalé dezinformační války 
a výsledkem je, že se v tom nejeden člověk začíná ztrácet. Jenže kdy jindy se má 
osvědčit naše víra a základy, na kterých stojí, než v nesnadných dobách?
V tomto kontextu snad ještě více vyniká žalmistovo vyznání: Důvěřuji tobě nebo 
Hellerův volnější překlad: Navzdory všemu jsem se spolehl jen a jen na tebe. Aby-
chom lépe pochopili toto krátké vyznání, je třeba se podívat na jeho konec, kde 
pisatel píše o nepřátelích. O koho či o co se v naší covidové době jedná? Jsou to 
různé dezinformace? Někteří nemoudří političtí vůdci? Virus? Nebo dokonce blízcí, 
se kterými si někdy i vlivem karantény lezeme na nervy? Bratři a sestry ve sboru, 
se kterými to nemohu vydržet a které dokonce někdy považuji za zdroj sborových 
pro blémů? Nikoli. Nepřátelé znamená vše, co nás vzdaluje od cesty následování, 
vše, co se staví mezi nás a Pána Boha. Jsou to síly a mocnosti, o kterých Pavel píše, 
že ovládají tento věk tmy (Ef 6,12), síly, které stojí za viditelnými zlými projevy. V pří-
padě pandemie se může jednat o nekontrolovatelný strach, úzkost, paniku, šíření 
zlých zpráv, nemoudrou komunikaci o některých důležitých věcech pomocí e-mailů, 
pocity marnosti, výbuchy hněvu způsobené stresem atd. Zároveň se ale nemusí 
jednat jen o pandemii a s ní spojená nebezpečí.
Aby pisatel nepodlehl strachu z budoucnosti ani nepřátelům, vyznává, že to, před 
čím má obavy (a přiznejme si, před čím máme obavy i my), má Hospodin ve svých 
rukách. Jinými slovy nás žalmista vede k důvěře a k vyznání, že budoucnost je v Božích 
rukou. Obavy jsou přirozené, ale nemají nás pohltit (či vyjádřeno slovy žalmu: 
pronásledovat). Jsme totiž v rukou milujícího Otce, který nás tím, co prožíváme, 
něco učí. Co konkrétně? To se většinou dozvíme, až když se ohlédneme zpět. Proto 
se spíše než proč se to či ono děje, ptejme: Co mě tím či oním chceš, Pane, naučit?
Jakkoli vstupujeme do roku, který je nejistější než roky předešlé, jedno zůstává 
jisté – jsme v Božích rukou. Zároveň právě v těchto dobách se naše sbory a církev 
může projevit jako „bratrská“, tedy jako církev, kde se vzájemně podpíráme, kde 
ještě trochu více než dříve můžeme zakusit sílu společenství. Zároveň jako církev, 
jejímž úhelným kamenem je Kristus, který nám nikde neslíbil klidný život, ale slíbil, 
že nás neopustí.
Moc si přeji, abychom, ať se stane cokoli, mohli jako církev prožívat Boží blízkost 
a aby nad námi neměla moc žádná síla, která by nás chtěla vytrhnout z Božích 
žehnajících rukou.
Těším se, že s mnohými z Vás budu moci v příštím roce spolupracovat a že společně 
budeme mít výsadu podílet se na růstu Božího království jak v naší zemi, tak i ve světě.
Váš v Kristu

David Novák
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SAMSON
charismatický silák

  3. 1. 2021  –  Vyvolení zachránce

on line

█▐	Samson silný a slabý jako my
 v lednu a v únoru nás čekají kázání o charismatickém soudci

V Brně nás mládežníky učil kazatel Bronislav Kaleta: „S hříchem se nedá bojovat, 
před hříchem je třeba utéct! Nikdo není tak silný, aby si s hříchem poradil.“ 
Samson byl silák. Měl své slabosti, ale všechno zvládal, vítězil a dvacet let vykonával 
funkci charismatického soudce v Izraeli. Byl za mimořádných okolností vyvolen, 
povolán a také zmocněn. V síle Ducha Hospodinova žil jako vítěz a nepřátelé se 
ho báli. Překonal všechny nástrahy a lsti Pelištejců. Přesto i takový muž, jakým byl 
Samson, si to nikdy s pokušením a hříchem neměl rozdat, protože nikdo není tak 
silný, aby hřích přemohl. 
Samson se zamiloval. Tak hezky začínal jeho pád, tak krásně, romanticky a vzrušeně 
začínala jeho tragédie a konec. V náručí krásné, ale cizí a bezbožné ženy. Dalila se 
stala Samsonovi osidlem a pastí. 
Samson ale dlouho odolával. Byl chytrý (nikoliv moudrý) a nepodlehl hned všem 
léčkám. Život, své manželství i svou sílu měl pod kontrolou. Užil si při tom všem 
možná i dost legrace, když hravě přetrhal nevyschlé syrové houžve. Odolal pak 
ještě dvakrát, ale nakonec se i silák Samson unavil… Nechal si vzít své zasvěcení, 
ztratil všechnu Boží sílu, ztratil svou čest a také respekt u svých nepřátel. Z Božího 
služebníka se stal slepý a ponížený otrok.
Aby byl člověk zachráněn, stačí uvěřit v Krista, který z člověka snímá všechen hřích. 
Aby žil člověk vítězný život, musí žít z moci Ducha Božího. Aby to člověk s hříchem 
neprohrál, nesmí si s ním nikdy začínat! Existuje tisíce pokušení zkusit něco, o čem 
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dobře víme anebo jen tušíme, že je to hřích. A tak na nás číhá pokušení doslova všude, 
při práci s počítačem, za volantem auta, v očích krásné ženy anebo v osobnosti cizího 
muže. Číhá předně v mé vlastní mysli, v mých otázkách a v neukojených žádostech 
mého těla, číhá v možnostech získat ne zcela čestným způsobem majetek atd. Dost 
dlouho křesťan vydrží mít hřích pod kontrolou a sloužit i Bohu – jako Samson.
S hříchem se ovšem doopravdy nedá bojovat, před hříchem je třeba utéct! Nikdo 
není tak silný, aby si s hříchem poradil. Dobrá, ale co dělat, když už je po bitvě, 
po pro hrané bitvě? Složit ruce v klín a vzdát to? Evangelium Ježíše Krista je zvěstí 
o naději pro každého hříšníka, pro mne i pro vás. Jak to může v praxi vypadat, 
naznačil Pavel: „Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste 
vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si 
dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni 
druhých, tak na plňte zákon Kristův.“ (Gl 6,1–2)
Rozhodl jsem se v našem sboru kázat „odstrašující“ evangelium podle Samsona. 
Odstrašující proto, abychom přijali za své neblahou zkušenost Božího služebníka, 
aniž bychom ji sami museli podstupovat. Evangelium proto, že Boží smilování je 
větší než lidský hřích a týká se každého z nás. Nás, kteří jsme si možná s hříchem 
zahrávali, až jsme se stali jeho otroky, ztratili hlavu, zrak i sebeúctu a ocitli se 
ponořeni do bez naděje na vysvobození. Protože Bůh nad námi nezlomil svou hůl. 

Bronislav Matulík

█▐	Epištola Koloským
 nový seriál biblických hodin

Epištola Koloským se teologicky střetává s lidmi, kteří ke zvěsti evangelia o Kristu 
ukřižovaném a vzkříšeném přidávají další duchovní příměsky či mezistupně, skrze 
které je třeba přicházet k Bohu a tím i ke spasení. Jestliže např. galatští křes ťané byli 
zneklidňování židokřesťany a byl na ně opakovaně vkládán požadavek Zákona, jako 
podmínky ke spasení, pak křesťané v Kolosách se vyrovnávali s vlivy orientálních 
náboženství, které by se dnes označily jako esoterismus. Vyzna čovaly se jistým 
mysticismem (emocionálním prožíváním duchovních tajemství) a všelijakým odha-
lo váním skrytých Božích duchovních pravd. Přičemž pro ně byl Kristus jen jakýmsi 
mezistupněm spásy! Rozhodující bylo dosáhnout poznání. 
Položíme-li si otázku, jaký význam má pro dnešní církev epištola Koloským, pak 
jednou z odpovědí může být tato: Dějiny lidí mají tendenci se opakovat a my se mů-
že me poučit z jejich chyb. Prostředí, ve kterém se dnes pohybujeme, je nápadně 
podobné tomu, ve kterém žili křesťané v prvním století. 
Římská říše vytvářela globální svět, který byl propojen novými komunikacemi, 
migrací obyvatel, jednotným jazykem, obchodem, podobnou kulturou, bezpečnostní 
politikou postavenou na odstrašující síle římské armády atd. Svět to byl zároveň 
globální i pluralitní, takže kultury se propojovaly a s nimi i náboženství všeho druhu. 
Na Západ pronikaly nauky Východu už od Alexandra Velikého! 
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Raná církev se musela vyrovnávat s tím, že tyto nauky zasahovaly do myšlení a cítění 
křesťanů. Někteří se nedokázali rozhodně vypořádat se svou minulostí (Šimon kou-
zelník – Sk 8,18-24, nebo efezští křesťané – Sk 19,18–20) anebo tak, že se dali ovlivnit 
mimořádností poznání, zážitků a duchovních zkušeností falešných učitelů (křesťané, 
kteří podlehli vlivu učení gnóze – 1Tm 6,20–21).
Město Kolosy leželo ve vnitrozemí provincie Asie (v dnešním Turecku) poblíž 
známých měst Laodicea a Efes, kterým Jan posílal dopisy z ostrova Pathmos. Město 
leželo na obchodní cestě, která spojovala Řím s Východem. Kolem roku 60 n. l. bylo 
město zničeno zemětřesením.
Není jisté, zda a kdy apoštol Pavel toto město navštívil, ale je velmi pravděpodobné, že 
sbor zde byl založen v době jeho působení v Efesu (během třetí misijní cesty). Byli to 
pravděpodobně Pavlovi spolupracovníci (mezi nimi bohatý občan Epafeas, kterého 
apoštol přivedl ke Kristu), kteří podnikali cesty do vnitrozemí a hlásali evangelium 
i v Kolosách. Právě Epafras ve městě žil. 
Vedou se diskuse o autorství dopisu do Kolosis. Např. z důvodu, že dopis nese plno 
významných podobností s dopisem Efezským. Z toho někteří usuzovali, že epištola 
Koloským je jen jakýmsi opisem listu Efezských anebo že tento dopis sestavil až 
některý z Pavlových žáků. 
Docela zajímavá je teorie o tom, že list napsal Timoteus podle Pavlových instrukcí 
z vězení. Problematikou autorství se ale nenechejme zneklidňovat. List nese 
jednoznačně apoštolské základy, na kterých stojí dodnes Kristova církev, přičemž 
rozhodující je vždy Duch Kristův.
Rozdělení biblických hodin:

5. ledna 2021 Úvod do epištoly – Koloským 1,1–14

 12. ledna 2021 Kristus je obraz Boha neviditelného – Koloským 1,14–23

 19. ledna 2021 Apoštolská služba – Koloským 1,24–2,5

 26. ledna 2021 Nový život v Kristu – Koloským 2,6–15

 2. února 2021 Odmítnutí falešných učitelů – Koloským 2,16–23

 9. února 2021 Všechno čiňte ve jménu Ježíše – Koloským 3,1–17

 16. února 2021 Pravidla soužití křesťanů – Koloským 3,18–4,1

 23. února 2021 Praktické pokyny na závěr – Koloským 4,2–18

Pavlův list Koloským je listem konfrontačním a výrazně christocentrickým. A tady 
docházelo a dochází k nesmiřitelnému střetu na způsob Petrova vyznání: A není 
v žád ném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze 
které bychom mohli spaseni býti. (Sk 4,12) Takové vyznání je provokativní a žel i v ně-
kterých křesťanských kruzích existují pokusy „smířit kříž a pohoršení Kristovo“ 
s jiný mi duchovními směry, kterými je svět zaplaven (srov. 1 K 1,22n). Dejme se i my 
kon frontovat a poučit epištolou Koloským. 

Bronislav Matulík
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█▐	Besídka a náboženství
 Jak v době koronavirové

Jedna z věcí, kterou nám minulý rok ukázal, je ta, že náš sbor není jen nedělní set ká-
vání v modlitebně v Soukenické. Protože navzdory všem omezením naše obecenství 
fungovalo v nějaké podobě i nadále. Většina setkávání se přesunula do online 
podoby, a nejinak tomu bylo i s besídkou. 
Začátek roku probíhal klasicky, začali jsme připravovat i jarní společné besídkové 
odpoledne a pak došlo k omezení všech akcí. Na jaře jsme se snažili alespoň při pra-
vovat materiály a posílali rodičům mailem, abychom je povzbudili a usnadnili jim 
domácí besídku s dětmi. Na konci května došlo k mírnému rozvolnění, a tak jsme 
v červnu mohli mít alespoň společná dětská shromáždění, která byla po klasickém 
shromáždění. V rozsahu tehdejších nařízení jsme se snažili nejen dětem předat Boží 
slovo, ale také s nimi co nejvíce zpívat a hrát.
Po prázdninách to sice chvíli vypadalo, že už budeme fungovat normálně, ale dlouho 
to nevydrželo. A tak jsme tentokrát zkusili pro děti připravovat „video besídky“ na 
youtube. Zapojilo se hned několik učitelů besídky ochotných si stoupnout před 
kameru, a tak vzniklo osm různých videobesídek.
Asi nejvíce ovlivnil koronavirus vánoční slavnost. Společný nácvik nepřicházel 
v úvahu a společné zpívání bylo „zakázané“. A tak nezbývalo, než aby každý připravil 
svou část slavnosti sám doma. S dětmi jsme alespoň na dálku nacvičili jednu vánoční 
písničku – Marie má dítě (je ke zhlédnutí na sborovém youtube). Všem dětem jsme 
poslali nahrávku klavíru a poprosili je, aby nám na kameru písničku nazpívali. A pak 
jsme všechny nahrávky spojili do jednoho videa. Když začala přicházet jednotlivá 
videa, tak jsem si nebyl úplně jistý, že z toho vůbec něco bude. Zpívat podle sluchátek 
není jednoduché ani pro dospělé, a tak jednotlivé dětské hlasy byly často trošku 
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mimo, lehce falešné, bez nástupů, s přeřeky… no určitě si to umíte sami představit. 
Ale když se vše spojilo dohromady, tak to najednou začalo znít, jak má, a vznikla 
z toho pěkná společná píseň. Uvědomil jsem si na tom, že i když jsme v této době 
vzájemně odděleni a nemůžeme se scházet, přesto můžeme tvořit jedno obecenství. 
V modlitbách i ve společných písních (každý sám v obýváku). A tak můžeme být 
spojeni Bohem jedním fungujícím společenstvím.
A jak dál? V tomto roce bychom zkusili besídku zase trochu jinak – tentokrát se 
zkusíme i s dětmi sejít 10 minut po nedělním shromáždění na některé z video-
konferenčních služeb.

Ondřej Pavlíček
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█▐	Alianční týden modliteb
 tváří v tvář i když každý sám

Letošní Alianční týden modliteb nese název Tváří v tvář. Právě pojem tváře je přitom 
jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, 
bezprostřednosti, hledání a vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží 
tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. 
Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří, zápasícím Jákobem, rozzářenou 
tváří Mojžíše, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím tvář nepřátelům. 
Záro veň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s covid-19 
a potřebami, které epidemie vyvolala.

Jiří Unger, Tajemník ČEA

V tomto roce se žel společné modlitby nebudou moci uskutečnit, ale i tak se lze 
v týdnu připojit individuálně od 10. do 17. ledna 2021. Program najdete na webo-
vých stránkách: http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021

Bronislav Matulík



11leden 2021  

mediální partneři:podpořeno granty:

pořadatel: Sbor Církve bratrské v Praze 1

www.klubsamari.cz vždy ve čtvrtek od 18 hodin

rádio STAROMĚSTSKÉ
NOVINY

SN

nakladatelství
karmelitánské

LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK

SOUKENICKÁ PRAHA15, 1SOUKENICKÁ PRAHA15, 1

leden
2021

14. 1. O kontemplativní
  modlitbě
Přednáška básníka a terapeuta 
Adama Borziče.

Podle aktuální situace
v kavárně Fofr Kafe v Soukenické
nebo přes aplikaci Zoom:
https://feectu.zoom.us/j/8591666258

28. 1. Mezi architekturou
  a poezií
Přednáška architektky, urbanistky
a básnířky Anny Beaty Háblové.

Podle aktuální situace
v kavárně Fofr Kafe v Soukenické
nebo přes aplikaci Zoom:
https://feectu.zoom.us/j/8591666258



12 leden 2021 

█▐	Dětská vánoční slavnost
 opravdu jen dětská?

Letošní Dětská vánoční slavnost se jako většina věcí nesla v duchu různých omezení. 
Děti se nemohly scházet, takže nebylo možné cokoliv společně secvičit, a přece se 
podařilo. Díky moderní technice děti „secvičily“, i když každé samo z tepla svého 
obýváku, společnou písničku. Některé přidaly i další své hudební dovednosti či 
divadlo. Letos ale ve větší míře zapojili i dospěláci a velmi významně i nejstarší 
generace. 
Vznikl tak unikátní dokument nejen o vánoční zvěsti, ale i o našem sboru, životě 
v nou zovém stavu a radosti, kterou žádná vládní opatření nemohou zničit. Celý 
doku ment můžete najít na našem webu nebo na našem YouTube kanálu CB Sou-
kenická.

Děkujeme Ti, Pane náš, že i přes všechna omezení, která my lidé nyní zakoušíme, 
ty vládneš neomezeně a dokážeš si použít ke své oslavě všelijaké prostředky. 
Děkujeme za novou zkušenost s virtuálním světem, ve kterém může znít Chvála 
Tobě, Pane Kriste!

Petra Veselá
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█▐	Navigace z nebe
 online půlnoční bohoslužba církve bratrské

Vzhledem k pandemické situaci se Rada CB rozhodla nabídnout všem sborům 
a členům naší církve společnou půlnoční online bohoslužbu. Volba padla na naši 
modlitebnu a náš sbor. A vzhledem k tomu, že měla být opravdu pro mnoho lidí, 
i přípravy vyžadovaly účast mnoha lidí.
Jsme velmi vděční našemu Pánu za Jeho ochrannou ruku nad celou organizací a pří-
pravou. Vždyť se na ní podílelo v různé fázi více jak 20 lidí, kteří se nemohli potkávat 
všichni společně. Natáčelo různě po menších skupinách, a přesto celek dával smysl 
a z ohlasů víme, že byl k užitku a potěšení více jak dvou tisíc sledujících. 
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Děkujeme proto všem hudebníkům, zpěvákům, technikům, kazatelům, a především 
Broňku Matulíkovi, na jeho bedrech spočívala celá organizace, a který i přesto, 
že ve stej ném čase pomáhal s organizací dalších sborových bohoslužeb a setkání, 
připravil i Půlnoční velmi pečlivě a profesionálně.

Petra Veselá
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█▐	Silvestrovské ohlédnutí
 Mimořádné osobnosti sboru cb – soukenická

Dostal jsem za úkol pro silvestrovský program vybrat sedm osobností spojených 
s historií našeho sboru. Asi se někteří budou ptát, proč jsem vybral právě toho, a ne 
jiného. Výběr je jistě subjektivní. Náš sbor měl velmi mnoho výrazných osobností. 
Vybral jsem sedm osobností podle toho, jak jsem je prostředkovaně či osobně znal. 
Podle Božího pohledu to mohou být i jiné osobnosti, protože Hospodin se dívá 
přímo k srdci, a to já neumím.

Alois Adlof – kazatel, výborný teolog, spisovatel, básník, překladatel, a především 
pastýř se širokým srdcem. Je to člověk, který zažil samotné začátky církve a tím 
i našeho sboru. Byl velmi obdarovaným kazatelem, miloval lidi a byl obdařen velkou 
moudrostí a pílí. Měl velké pochopení pro práci Ducha svatého a jeho pozvání 
ke Kristu nikdy nebyla násilná, ale vždy plná Kristovské lásky. Z odkazu kazatele 
Adlofa čerpáme dodnes a také v KK máme řadu jeho písní. Adlof pomohl ukotvit 
věrouku nově vznikající denominace a také zavedl některá praktická pravidla pro 
bohoslužbu a život církve.
Měl velké pochopení pro mládež. Založil Křesťanský spolek mladíků a při stavbě 
naší modlitebny se zasadil o zařízení tělocvičny. 

Kazatel Alois Adlof 
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Samuel Verner – básník a překladatel (pod pseudonymem Josef Tkadlec) publikoval 
básně, články. Věnoval se např. Dostojevskému. Přeložil Merežkovského zajímavou 
knihu: Z boje o náboženství v Sovětském Rusku. Jak byli křesťané pronásledování 
od revoluce v Rusku.
Překládal Rilkeho a další, publikoval odborné studie a básně. Podílel se velmi 
hluboce na životě sboru svým kázáním a svými modlitbami. Kázal i přednášel 
i v jiných sborech a církvích. 

Miloslav Košťál – původně archivář, doktor historie. Jednou zaslechl Boží povolání 
a opustil práci, kterou měl rád, a vstoupil do kazatelské služby. Nejdříve to bylo 
v Náchodě, kde si ho sbor velmi vážil. 
Potom přišlo pozvání do Soukenické, kde působil 12 let. Vždy mi připomínal Aloise 
Adlofa. A to fyziognomií, podobou, výrazem a potom také některými biblickými 
důrazy. Velmi mu šlo o spásu druhých lidí. Miloval evangelizaci a také ji i prakticky 
konal. Jeho oporou byla jeho manželka Hanička, která s ním věrně sloužila. Bratr 
Košťál zemřel před dvěma lety, ale jeho manželka dnes žije v Novém Městě na Metují 
a ví téměř všechno o našem sboru. Je to žena, která žije vírou a stále se věrně modlí 
za náš sbor. Její srdce stále patří do Soukenické.

Alois Adlof na letním táboře 
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Karel Smetana – poznal jsem ho již jako student. Vedl knihkupectví Kalich, kde 
dovedl vždy poradit. Měl přehled. Byl starším našeho sboru – vzpomínám na jeho 
modlitby. Věděl, co znamená být starším – se sborem žít, mít v něm svůj domov! 
Bratra Karla Smetanu velmi podporovala jeho tichá manželka, zdravotní sestra. 
Smetanovi neměli své vlastní děti, ale svou láskou přijímali za svůj celý sbor. 
Bratr Smetana také psal básně, které někdy zaznívaly při různých sborových 
setkáních. A já o tom nebudu jen mluvit, ale kousek jedné básně vám přečtu: Úryvek 
z básně CESTY (květen 1966):

 Nad hlavou nebe plné hvězd, 
 svou bezmoc nemohl jsem snést
 v předtuše neúprosné zmaru 
 jsem toužil zproštěn být všech svárů, 
 o pomoc volal každým nervem 
 jíž není v světě trojrozměrném.

 Hlas, který zazněl, slyším dosud 
 byla v něm síla, něha, osud,
 svoboden byl hrůz atomové smrti
 strachů, jež lidská hrdla škrtí,
 jak bystřina prudká z horských strání, 
 paprsek slunce za svítání

 „Bláhový synu, zanech bludných cest, 
 myšlení zlého zapuď klamnou zvěst, 
 V Otcovu náruč vrať se otevřenou…“
 Jako bych prošel mlhy stěnou
 V mrazivém vzduchu na úbočí
 A protřel zarosené oči,

 pohledem utkvěl v širé dálce,
 nad dílem nebeského tkalce…
 Mé srdce mírem naplněné,
 Hlas slyší, jenž se mocně klene
  Nad vesnice a města:
  „Já jsem ta cesta“.

Augusta Vernerová – sestra, kterou jsme někteří nazývali „andělem sboru“. Věděli 
jsme, že se za nás opravdu modlí. Když někomu řekla, že se za něj bude modlit, 
pak jsme se na to mohli spolehnout. Připomínala mi Annu, která žila modlitbami 
a posty. Žila Božím slovem. Nevyzobávala z něj jen jednotlivé verše, ale Boží slovo 
studovala a opatřovala si k tomu pomůcky. Když se mnou jela autem na některou 
stanici sboru, tak měla s sebou papírek a na něm celou řadu otázek. Někdy jsem se 
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pěkně zapotil při odpovědích a moc na chvíle těchto rozhovorů vzpomínám. V její 
přítomnosti nebylo možné používat hrubá slova, nebylo možné někoho pomlouvat. 
Protože takové věci se přece před anděly nedělají. Nikdy nechy běla svou účastí 
a modlitbou na sborových akcích a milo vala všechny členy i hosty sboru. Každého 
ráda přiví tala a otevřela duchovní rozhovor. 

Josef Valušiak – profesor na FAMU, považovaný za nejlepšího střihače filmů. Vždy 
mě oslovovala jeho pokora, jeho pokojný charakter. Jedno období sloužil také jako 
místopředseda staršovstva. Byl misijně zaměřený a přiváděl často své studenty do 
shro máž dění. Rád chodíval na tzv. misijní večery u Ely. Rád se vzdělával v apologetice 
a evangelizaci.
Ve svém životě prožil i těžké chvíle. Z jeho kázání vyza řo vala pokora před Bohem. 
Dovedl se radovat z Boží milosti. Na důchod se odstěhoval do Jilemnice, ale po 
dalších nemocech je nyní v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Jeho vědomí již není 
jasné a lidi nepoznává. Modleme se i za tyto lidi, kteří kdysi měli svěží a velmi jasný 
rozum a dnes je jejich vědomí zatemněné. Pán Bůh je ale i s nimi. 

Jan Štěpán – svou profesí byl botanik a ekolog. Ve svém životě prožil pronásledování 
z politických a nábo žen ských důvodů. Rehabilitován byl po roce 1989 a bylo mu 
umožněno učit na vysoké škole. Bratr Jan Štěpán pracoval také v našem staršovstvu 
a svou odbornou erudici dal do službě církevní historii. V důchodu se stal archivářem 
Rady Církve bratrské a byl členem redakční rady Evangelického týdeníku – Kost-

nické jikry. Z vědecké práce 
byl zvyklý pracovat velmi 
přesně. Někteří to po va žovali 
za zdlouhavé, ale brat ru Janu 
Štěpánovi se da řilo oddělovat 
legendy od sku tečné historické 
reality. Právě i v historii CB 
a našeho sboru opravil řadu 
chyb a zma poval některá ob-
dobí. Napsal a připravil zají-
mavé knihy. Např. s prof. Smo-
líkem knihu o T. G. Masa rykovi, 
dal dohromady tým a připravil 
monografii o Aloisi Adlofovi 
a také napsal knihu „Církev 
v baby lónském zajetí“, kde zma-
poval pro nás ledo vání církve 
v době komunistické tota lity. 
Bratr Jan Štěpán zemřel před 
třemi roky. 

Pavel ČernýJan Štěpán při představení knihy Babylónské zajetí církve
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Obrázky ze Soukenické ze „svatebniho komiksu“ pro bratra Josefa Šilara (1927)
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Sbor
Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl 

na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši.  (Žalm 31,8)

Stanice Neveklov
Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. 

Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, 
že nás spasil.  (Izajáš 25,9)

Stanice Kralupy
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno 

a doveď mě k cíli.  (Žalm 31,4)

Staršovstvo
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat 

na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, 
stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. (Žalm 23,1–3)

Hospodářská rada
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. 

(Žalm 25,4)

Diakonie
Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji.  (Žalm 119,94)

Pastorace
Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.  (2 Tesalonickým 3,3)

Besídka a náboženství
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.  (Jan 10,27)

Dorost
Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, 

zranil nás, také obváže.  (Ozeáš 6,1)

█▐	Boží slovo na cestu
 biblické verše pro rok 2021
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Awana
Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.  

(Žalm 62,8)

Mládež
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, 

naději slož v Hospodina!  (Žalm 27,14)

Maminky
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. 

To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.  (Přísloví 3,7–8)

Nestárnoucí generace
Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti 

strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrajte dobře za hlaholu polnic.  
(Žalm 33,2–3)

Skupinky
Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.  

(Žalm 97,11)

Hudebníci
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, 

půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.  (Izajáš 43,2–3)

Zpěváci
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství 

a pro svou věrnost.  (Žalm 115,1)

Zvukaři, nahrávání, technici
Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný.  

(Genesis 17,1)

Samaří
Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši za sebou slovo: „Toto je 
cesta, jděte po ní,“ ať budete chtít doprava nebo doleva.  (Izajáš 30,20–21)
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█▐	SouZnění – k Vánocům
 kapela vzniklá v soukenické

Letnice v květnu, srpnová venkovní bohoslužba, říjnový Den díkůvzdání a štěd ro-
večerní Půlnoční. Pět muzikantů, každý z jiného sboru, ale jako kapela jsme doma 
na Soukenické. Proto Sou-Znění.
Vánoce jsou časem dárků. Jasně, jsme křesťani, takže víme, že správná odpověď je, 
že nejen dárků. Všichni se od mala učíme a pravidelně si opakujeme, že smysl Vánoc 
tkví v něčem jiném. Někde sice zvyk dávání dárků zrušili, někde ho omezili, čísla ale 
stejně mluví velmi jasně, kdy během roku nejvíc utrácíme. I my křesťani.
Od nepaměti platí jednoduchá dětská definice: tvrdá krabice – dobrý dárek, měkké 
balení – špatný dárek. Od nás tu máte jeden nehmotný dárek. Na portal.cb.cz si 
mů žete stáhnout pět úplně nových písniček a pro elektronickou podobu lze místo 
portal.cb.cz rovnou vložit odkaz https://modlitebna.info/program/20201225-
souzneni-k-vanocum/. Dáváme je zdarma ke stažení všem, ale chtěli jsme, abyste, vy 
naši milí soukeničtí, věděli, že na vzniku této hudby máte svůj významný podíl. Celý 
rok jste nás podporovali a povzbuzovali. A vy, kterým naše hudba sympatická není, 
jste k nám byli velmi ohleduplní. Děkujeme, že vás máme, přejeme vám, aby se vám 
nahrávky líbily a věříme, že se snad brzy uvidíme naživo!

Vaše SouZnění, Adéla – Věra – Petr – Daniel – Tomáš
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NAroZENiNy
leden 2021

Skalická Věra 1. 1.

Žežula Štěpán 3. 1.

Suška Čestmír 4. 1.

Kaněrová Simona 4. 1.

Trávníček Tomáš 12. 1.

Beranová Miriam 14. 1.

Jareš Bohuslav 14. 1.

Najbrtová Věra 14. 1.

Skočdopolová Blanka 14. 1.

Molnárová Lydie 14. 1.

Baronová Romana 18. 1.

Pospíchalová Věra 18. 1.

Klímová Jitka 19. 1.

Serbinová Eva 19. 1.

Hrušková Zlatuše 21. 1.

Verner Petr  22. 1.

Michalková Romana 23. 1.

Beran Miroslav 24. 1.

Bernatzik Karel  24. 1.

Marková Vladimíra 25. 1.

Šímová Marie 28. 1.

Klíma Tomáš 31. 1.

█▐	Miminko roku
 vzorové dítě Jindřich němeček

Jindra nám dělá radost už od narození. 
Narodil se vzorně na předpokládaný termín 
29. 11. a měl ukázkových 50 cm a 3,4 kg. 
Také ohleduplně počkal s narozením až po 
rodinné oslavě. Po prvním měsíci můžeme 
říct, že je to klidné a usměvavé miminko, 
které má rádo společnost, hlavně bráchu 
Béďu. Jeho jméno znamená vládce rodu či 
rodiny a už teď nás dokáže často všechny 
zaúkolovat. Jsme šťastní, že nám ho Bůh 
dal, a těšíme se na další společné dny, 
týdny a roky.

Peki a Ani Němečkovi
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█▐	Mimořádná shromáždění
Online bohoslužby a besídka – každou neděli v 10.00 hodin na webových strán-
kách našeho sboru. A děti se pak mohou připojit vždy 10 minut po skončení boho-
služby, aby byly spolu, neboť učitelé besídky na ně budou čekat s připraveným 
programem.  

█▐	Pravidelná shromáždění
 

Neděle Online bohoslužby  (10.00 hodin) – video a audio

Online besídka (10 minut po konci bohoslužby)

Pondělí Video pozdrav Radislava Novotného

Úterý Biblické studium: text a audio – Bronislav Matulík

Středa Pastýřský list správce sboru

Čtvrtek Video pozdrav Tomáše Trávníčka

Online mládež  (18.00 hodin)

Pátek Video pozdrav P. Veselé, J. Matulíkové, D. Košťála, J. Koudely, 
P. Němečka, O. Pavlíčka ad.

Online dorost  (16.00 hodin)


