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█▐Ježíšova prezentace
Ježíš je začal učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavr
žen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech 
dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. (Marek 8,31–32)

Chcete-li se prosadit a realizovat své projekty, musíte mít 
profesionálně zpracovanouprezentaci svéhoplánu včetně
grafickysrozumitelnéhologa,kterézaujmenaprvnípohled.
Abyste přesvědčili investory a všechny, kteří s vámi mají
sdíletvašiviziauskutečnitvašedílo,musítevystupovatjako
důvěryhodnáosoba,ktomusloužísebeprezentace.Vníjde
oto,abystepůsobilisebevědoměanevzbuzovalinejmenší
pochybnostiosvékompetentnosti.Dásetonaučit.
EvangelistaMarek zařadil Ježíšovu sebeprezentaci dopro
středsvéhospisu.Ježíšužmnohéukázalipovědělanyníse
zeptalsvýchnásledovníků,cooněmsoudíveřejnost.Odpo
vědibylyvelmipříznivé.Lidéseshodovali,žeJežíš jepro
rockáosobnostformátutakovýchmužů, jakýmibyliElijáš,
JanKřtitelanebodokonceeschatologickýprorok,kterýmá
změnit osud Izraele, zkrátka vkládali do něj velké naděje.
Tobypovzbudilokaždého.Coaleoněmsoudíjehonejbližší
žáci?Primus třídy, který si většinou jakoprvníbral slovo,
zavšechnypověděl,vcoostatnítišedoufali:„TyjsiMesiáš.“
A je to tady! 
Na tom by se mohlo už leccos postavit. Odedávna to na
světěchodítak,žejakmilelidézískajínasvoustranumasy
obdivovatelů, svým charizmatem nadchnou nejbližší spo
lupracovníky a přesvědčí je o své výjimečnosti, dosahují
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vytčenýchcílů.AlenebylbytoJežíš,abynezvoliljinoustrategii,nežkterájesvětu
vlastní. Především odmítl jakoukoli medializaci a reklamu, energicky přikázal
učedníkům, aby o tom s nikým nemluvili, nepochopitelné! Načež jim představil
svůjplánaotevřeněprezentovalcíl svéhopůsobení.To jimpaknáslednědvakrát
zopakoval,abyotomnebylopochyb.Nepůjdecestouúspěchu,aleoběti.Jehologem
bude kříž. Čeká ho utrpení, zavržení od politiků i náboženských vůdců Izraele,
nejlepších teologové a znalci Zákona odmítnou jeho učení, nakonec bude zabit.
Dovětek,žepotřechdnechvstane,šokovaníposluchačinezaznamenali.
Nevím,jakbystenatakovousituacireagovalivy?KonečnějstenašliMesiáše,jemocný
v slovech i činech, uzdravuje nemocné, slepým otevírá oči, hluchým uši, démoni

semu podrobují a dává lidem chléb. Navíc káže tak,
žesevšichnidiví,kdesevněmberetakováautorita?!
Jehoučednícižasnouanechápou,kdoto jen je,žeho
iživlyposlouchají!Zdáse,žesenaplňujístaleténaděje
národanaspásu.Nakonectozavšechnyanahlasřekl
Petr: „Ty jsiMesiáš.“ I proto si tentýž Petr v souladu
smyšlenímostatních vzal Ježíše stranouna slovíčko:
„Takhledobřerozehranápartieseužnemůžeprohrát,
toseti,Ježíši,nesmístát,žebytězavrhliaještězabili!“
Myslím,žebychombyliimysPetremzajedno.Taková
prezentaceMesiášejenaprostonepřijatelná,lidésvěta
icírkevpotřebujísilnéaúspěšnévůdce,prokazatelné
alfasamce,alecosMesiášem,kterýnedokážepřesvědčit
politiky ani církevní představitele? Jen slaboch nebo
nešťastníkprohrajezadensoudnípřelíčeníaskončína
popravišti.
NikdyseJežíšneohradilvůčisvýmučedníků,azvláště
Petrovi,takostřejakonyní.Dovedljimříci,ženevědí,

jakéhojsouducha,vyčetlPetrovipochybnosti,aleteďPetranapomenulbezprece
dentně:„Jdimizcesty,satane;tvémyšlenínenízBoha,alezčlověka!“Načežhned
potomřeklnejensvýmučedníkům,žekdochcejítzaním,musízapřítsámsebe,vzít
svůjkřížanásledovatho.Tojejehoprogramaprogramprojehonásledovníky,kteří
sipakbudoupovšechnastaletíříkatkristovci,totižkřesťané.Křížbudevícenežsro
zumitelnélogo.
Nazávěrzvažme, jakmyprezentujemesvéosobníkřesťanstvía jaké jsouzáměry
našeho sboru. Jistě by bylo skvělé sjednotit se na nějakémmisijním či sociálním
projektu,sehnatgrantyanadchnoutlidíkjehorealizaci.Radovalibychomse,žese
námpodařilocírkviisvětuúspěšněprezentovatnašebohumiléplány.Jealeotázka,
jestlijenašemyšleníBoží,nebojenlidské?Jaktopoznáme?Asitak,žebudemejako
Ježíšpřipraveniobětovatseprodruhé,anebudemehledatuspokojenísvýchambicí,
byťbychomsepřitomujišťovali,žetodělámeprocírkevaproPánaBoha.Ježíštotiž
jasněprezentoval,žekřížneponesepouzeon…

Bronislav Matulík
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█▐	Covid a my
 Svědectví o Boží milosti a moci v čase pandemie

Všechnozléjekněčemudobré,toplatínejenvlidovémpřísloví,aleivcírkvi.Nemoc,
kteráužvícenežrokpostihujecelýsvět,senepříjemnědotýkáinás,aledávánám
taképříležitostvydávatdobrésvědectvíoBohu,kterýzdravéinemocnéneopustil.
My, kteří jsme zůstali živí, o tomvydáváme svědectví, protožeo tomnemůžeme
mlčet.Jsmektomupovzbuzeniiautoryžalmů:Což se o tvém milosrdenství vypráví 
v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy?(Ž88,11–12)Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo 
z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. 
Haleluja.(Ž115,17–18)
Protojsmeopětpožádalinašeuzdravené,abynáspovzbudiliapotěšilisvouzkuše
nostísnemocí,ajaképožehnánípřijalinavzdorycovidu19.

První s covidem
Kdyžjsemzjistil,žejsembylprvnívesboru,kdodostalcovid,připadaljsemsijako
prašivýpes.Dneskaužalevidím,žecovidnenístigma.Měljsemlehkýprůběh,první
denměbolelahlava,večer jsemmělzimnici,alebylo léto,venčil jsempsa, takže
jsemtopřičítaltomu,žejsemsenavečerníprocházkusepsemměllépeobléknout.
Třetídenmě ještě trochubolelahlavaapakužnic.Čtvrtýden jsemšelna testy,
užmibylodobře,alebyl jsempozitivní.Chvíli jsemsebál,žeumřu,bál jsemse,
kohovšehojsemnakazil,mocinformacíještěnebylo.Jakjevidět,anijsemneumřel,
nikoho dalšího jsem nenakazil, a to ani přesto, že jsme celou karanténu strávili
smámoua sKamilemv jednédomácnosti.Modlil jsemse, aby seminepřitížilo
anemuseliměodvážetdonemocnice,bál jsemse izolace.Nic z toho, čeho jsem
sebál, sedíkyPánuBohunestalo.Docelaměmrzelo,že jsmetehdykvůlicovidu
nemohlicelárodinanasborovku.Dostmitochybělo,alepředstava,žebychmohl
někohonakazit,byladěsivá.
Odtédobyužsemicovidvyhýbá.Nechcitunemoczlehčovat,alepřipadámi,žesedělá
spoustašpatnýchrozhodnutí.Modlímsezato,abysesituacevespolečnostizlepšila,
abysenedělalotoliknesmyslnýchopatřeníjakotřebatestování2×týdněapod.Takyuž
midostchybíspolečnásetkání.Dřívjsemchodil3×týdnědosboru–nabiblickou,do
mládežeavnedělinabohoslužbu.Teďse„setkáváme“pouzeonlinevmládeži,aspoň
něco.Snažímsesinatusituacinějakzvyknout.Hodnějsemsevposlednídobězačetl
dohistorickéliteratury,zajímajímědostčeskédějiny–Habsburkové,Lucemburkové
apod.Alerádbychsevpřítomnostiopětsetkávalslidmi.

Pavel Tauer

Covid v rodině
Covidnásužodpodzimuobcházel,cožjsmebylirádi.Předpodzimnímlockdownem
mělaAmátkapozitivníhospolužáka,takžemuselanatestyabýtvkaranténě.Doškoly
semohlavrátitnajedendenpředzavřenímškol.DíkyBohualebylanegativní.Teď
najařenáspotkalastejnásituace,Simíkmělpozitivníkontaktveškolce,takžebyl
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14dnůdomaajásním.Večtvrtekmukončilakaranténa,aleHonzovinebylodobře,
cítilsejakopřizánětudutin,nakterétrpívá.Protožemělnějaképracovnísetkání,
došelsipřednímprojistotunaantigennítestabylpozitivní.Dodnesnevíme,kdek
tomupřišel–asivobchodě,protožejsmenikamnechodili.Pozdějijsmenatestubyli

ijáaděti.Všichninegativní.Mněale
druhý den po testu nebylo dobře,
měla jsem jeden den horečku,
bolelaměhlavaabyla jsemhodně
unavená. Oba jsme byli. Navzdory
našemupřesvědčeníjsmestáhlido
tabletu a mobilu všechny možné
hry a házeli si korunou, kdo je víc 
unavený a kdo si vezme děti na
starost. A děti byly jako rybičky,
Simíksedlouhoudobudomanudil...
Byli jsme vděčni Ivě a Jendovi,
že alespoň jídlo se nám kouzelně
objevovalo na schodech, protože
uvařitmoc nebylo v našich silách.
Popárdnechsenámudělalotrochu
líp,játedyzačalakašlatakašluještě
teď po měsíci a dech mi dochází
i při malé fyzické aktivitě. Chuť
ačichjsemztratilaasinadvatýdny
a byl to pro mě zajímavý zážitek.
Štrůdlmi‚chutnal‘jakoslimákTeď
jsemopravduvděčná,žezasecítím
rozmanitéchutěavůně.

VestejnédobějakomyonemocněliHonzůvdědečeksmanželkou,kteřísenakazili
odsousedů.Bylopronástěžké,ženemůžemenijakpomoci,aledíkyBohutoipřes
pobytvnemocnicivypadánadějně.
Noavnedělinámskončilakaranténaavpondělízačallockdown,takžejsemnestihla
dětemkoupitnovéboty,čímžnejvíctrpíFilemon,kterýzevšechvyrostl.Stejnějako
napodzimsesnažímesladitškolu,práci,domácnostaduševnírozvojdětí,kterése
domanudí,chtělybyvidětkamarády,jítdobazénunebodozoo(anezbláznitse…).
Jsem Bohu vděčná za to, že nikdo z našeho blízkého okolí nezemřel, a s nadějí
očekávámjaroazlepšenísituace.VámvšempřejupožehnanéVelikonocearadost
vmysli.

Sandra Němečková

Byl jsem připraven, že si mne Pán může povolat k sobě
JmenujiseMiroslavPospíchal,jemi87letajsemčlenemstaniceNeveklov.Setkání
scovidemnebylopromnepřekvapením.Všimljsemsi,ževposlednídoběonemocněli
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lidézblízkéhookolí,atakjsemnějakpočítal,
žesenákazeasianijánevyhnu.
Vzhledem k mému věku a vážné plicní
chorobě, kterou jsem prodělal v mládí,
jsem počítal s tím, že pokud onemocním,
možnásimnePánzavoláksobě.Vmládí
jsem prodělal zápal pohrudnice a lékaři
mi předpovídali trvalé následky. Tehdy
jsemvážněuvažovalotom,jestlisevůbec
mám oženit, protože podle slov lékaře
nebylojisté,zdasedožiju30let.Nevím,jak
je tomožné, ale žádné trvalénásledky se
nedostavily.
Dva dny před prvními příznaky chřipky
jsembyl na antigenním testu, který vyšel
negativně. Proto jsem si nedělal velké
starostiaúnavu,rýmuatrochuzahlenění
průdušek jsem považoval za nějakou tu
obyčejnou chřipku.Tři dnyodpočinkumi
navrátilosíly,akdyžsemiudělalodobře,došeljsemsičtvrtýdennaantigennítest,
abychmohlnavštívitznámévdomověproseniory.Kmémuvelkémupřekvapeníbyl
covidpozitivní.
Osebejsemstrachneměl,jenoty,kdopřišlisemnoudokontaktu,apatřídorizikové
skupiny.Jaksemiulevilo,kdyžmipřišlazpráva,žektomunedošlo.Všenakonec
dobředopadloivnašírodině.Sicesenámnákazanevyhnula,aleprůběhnemocibyl
mírný.Bylijsmeschopniudržetchodhospodářství.Považujitozamilost,protožeke
kravičkámbychomasitěžkozasebehledalikvalifikovanýzáskok.

Po rozhovoru s M. Pospíchalem napsal Tomáš Trávníček
 
Já a můj nezvaný host
Kdyžsemělidéptají,jakýjsemmělprůběhcovidu,nevím,coodpovědět.Většinou
odpovím,žezpohledučlověka,kterýmuselbýthospitalizovánnaodděleníJIP,jsem
mělvelmilehkýprůběh,azpohledučlověka,kterýměltýdenchřipkovépříznaky,
jsemmělprůběh,řekněme,horší.
Cotedybylonaprůběhuonemocněnínáročné.Náročnáprotělo,alehlavněpsychiku
byladélkanemociajejíneobvyklýprůběh.Zatímcoobyčejnouchřipkuvyležímdo
týdne,scovidemjsembylnemocný6týdnů.Přesnějiscovidemasi30dní,zbytek
bylodoléčovánípocovidovýchpříznaků.Průběhonemocněníbyl jakonahorské
dráze – jednou nahoru, jednou dolů. To, že se mi ráno přitížilo, neznamenalo,
ževečer(ano,čtetedobře–večer)semineudělálépeanaopak.
Velkoukomplikacíjetakéto,žescovidemuvrhnetedokaranténynejensebe,aleisvé
bližní.Tímpádemjstebezmožnostinákupupotravin,lékůatp.Pokudnemáteširší
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okruhpřátel,máteproblém.Dalším,zčehojsem
mělstrach,byloto,abychnenakazilsvéblízké,
hlavně manželku, které by covid mohl trvale
zhoršit její základní onemocnění. Vyloučit se
tonedalo,protožejsemseonimuselpostarat
(jakasivíte,jejízdravotnístavsitovyžaduje).
Aabytohonebylomálo,potřebovalaodvéztdo
nemocnicenaVinohradechnadoplněnílékudo
přístrojeimplantovanéhovjejímtěle.
Další,zčehojsemmělobavy,byloto,abycovid
nezacvičilsmýmiplícemianemusel jsemdo
nemocnice.Kdobysepakomouženupostaral?
Vše nakonec dobře dopadlo. Své blízké jsem
nenakazil,manželkuodvezlnadoplnění léku

Pepa,manžel asistentky Štěpánky,méplíce nepodlehly nátlakunemoci a nemoc
nezanechalažádnévážnénásledky.Ještědoléčujinějakédozvuky,alecítímsestále
lépealépe.
Napsal jsem, comněkomplikovalosituacivnemoci, anyníuvedu, cominaopak
pomohlo.Mocmipomohlipřátelé,kteříbyliochotnipřivéztnámnákup.Nabídek
jsemmělvíce,nežjsemnakonecvyužil,alebylotomocpovzbuzující,kdyžmilidé
zavolalianabízelipomoc.Pomohlymi takémodlitby lidízesboru. Jižpoprvním
nedělnímoznámeníjsemcítilzlepšení.Pomohlomitaké,žeknámmělapovoleno
přicházet asistentka Štěpánka, abychom tak alespoňminimalizovalimůj kontakt
smanželkou.PomohlamivíravBoha,ale také to,že jsemsenenechalstrachem
aobavamirozložit.Atakémoježenabylaobdivuhodněklidnáasilná.Mělastrach
omézdraví,alenepodlehlapanice.
Nepodlehnoutpanicejemocdůležité,abysičlověkneubíralsílu,kteroutělopotřebuje
prozápassnezvanýmnepříjemnýmadotěrnýmhostemjménemcovid19.
Děkujivšemzapomoc,zamodlitbyazájem.

Tomáš Trávníček

Covidový deník
IZOLACE, den 1: Paní z hygieny se ptá: "Jste v izolaci?" Rozhlédnu se po posteli,
vekterésesemnouválívětšinazčlenůnašíšestičlennédomácnosti.Panípokračuje:
"Aťnechávajíjídlopřededveřmivašehopokoje.Záchodpokaždémpoužitívydezin
fikujte,mějteprosebevlastnísadunádobí."Znítojakokrásnýsen(opravdusesnažíme
mítaspoňkaždývlastnízubníkartáček,alejejichtolik,atybarvysetakpletou).Bylo
byhezkémíttunavícmístnost,dokterébychsemohlazavřít,aledokomory,kterámá
metrnametr,ajetamzimajakovmorně,měnikdonedostane…NežmipřišlaSMS
zhygieny,necítilajsemsemocdobře.Alekdyžjsemnajednouvidělačernénabílém,
žemétrápeníjeTAnemoc,kteráužrokplnístránkynovin,pocítilajsemnesmyslný
závaneuforie.Takteďtubudemeneprodyšnězavřeníimyakonečněprožijemeto
jedinédobrodružství,kterévdnešníchdnechzačítlze:KARANTÉNA!
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IZOLACE,den2:Vnocizhoršení,úsměvmalinkotuhnenartech.Divnéstěhovavé
bolesti. Dorazil rohlík.cz s nákupem politým prasklou smetanou, který se z roz
močenépapírové taškyvysypal.Už ležíme tři.Pozitivní (sic!)na tomvšem je to,
žejsemzjistila,kdejsemsenakazila.Zpondělníonlineporadyučitelůjsmesivirus
odnesličtyři.Nechtělajsemtomuvěřit,alešéfmipotvrdil,žerizikopřenosupřes
počítačexistuje,pokudjeuživatelumonitorublížneždvametry.Cožjsemnevěděla.
Takžesinatoprosímdejtepozor,obecněsetahleinformacemáloví.
IZOLACE,den3:Někdejsemslyšela,ževpeklejsouhrnceplnélahůdek,aleděravé
naběračky, takže hříšníci trpí hlady, obklopeni tím nejskvělejším jídlem. Nějak
tak se cítím. Systém otevři
dveře a vem si uvařený
oběd (snídani, večeři), se
mi velice zamlouvá, ovšem
konzumovat ty dobroty bez 
chutiačichuužméně.Jeto
jako dostat novou botu na 
amputovanounohu.
IZOLACE, den 4: Očividně
má ko ro navirus vliv nejen 
nanakažené, ale i na jejich
okolí. Aktivoval kolem nás
vlnu lásky a péče. Nejde
nepociťovat radost, když
je člověk obklopen tako
vouúčastí. A takbychVám
všem chtěla poděkovat za
chleby, polévky, vyprání, ale 
i za milá slova a modlitby.
Někdysečlověkmusídostat
doprůšvihu,abydoopravdy
uviděl,kohokolemsebemá.
Vidítetostejně?
IZOLACE,den5:Takužjsmepozitivníčtyři.Panujetudobránáladaapovzbuzujeme
tychudákydvanegativce,kteřívnašichřadáchodolávají.
IZOLACE, den 6: Dnes jsme prožili kontemplativní netflix day. Carrie tomá fakt
těžký, teroristů, kterémusí zlikvidovat, je nekonečná řada a pravá láska se jí už
mnohodílůvyhýbá.Jduspátabudujídržetpalce,aťjítovyjdeaspoňvpříštísérii.
Nášživotjeprotitomunaprostánuda,pomalusedávámedokupy.
IZOLACE,den10:Vesvémdospělémživotějsemještěnikdydesetdnínemarodila,
anavícsplnoupenzí.Jsemzatuzkušenostvděčná,aletakymámradost,žeužjeto
zanámi,ikdyžkaranténaještědobíhá.Teďnepřepálitstart,jednoutostačilo!

Ester Miffková
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█▐	Vzpomínka
 Odešel bratr Jaroslav Skalický z Nových Ouholic

Vneděli14.března2021PánBůhodvolalnašehobratra,kteréhoznalipředevším
nanašístanicivKralupechnadVltavou.PožádalijsmejehodceruNaďuKlicnarovou

apakbratraJaroslavaSlugu,abypronásnapsali
vzpomínku.
Stručnépřipomenutíživota:JaroslavSkalickýbyl
vyučenýautomechanik.Krátcesloužiljakovoják
zpovoláníapakcelýživotpracovalvelektrárně
v Miřejovice jako strojník. Měl tři děti, dcery
Naďu a Evu a synaTomáše. Spolu smanželkou
Evourádicestovali.Posmrtitchánasestalhrdým 
chovatelemvčel.Takésecelýživotvěnovalpěs
továnízeleninyakvětin.Mělsedmvnoučatašest
pravnoučat.Spolusrodičiadvěmasourozencižil
celýživotvnovýchOuholicích.

Naďa Klicnarová

První a poslední setkání s Jaroslavem Skalickým

První setkání při bohoslužbě na kazatelské stanici Nové Ouholice,
v rodinném domku rodičů mé ženy Daniely,
na naší svatbě při svatebním slibu na zámku Nelahoeves,
přepravě autem do zámecké restaurace Mělník a cestě dál,
na svatební požehnání do modlitebny CB v Kralupech.
Tam potom opakovaná setkání a po léta pravidelná při bohoslužbách v Ouholicích,
v modlitbách, písních, rozhovorech.
Zapůjčil chalupu na několik dní odpočinku,
ochotně pomohl s opravou auta, radou, činem,
vždy s úsměvem.

Poslední setkání vloni, po pohřbu jeho obětavé ženy Evy,
u jednoho stolu rodinného domu dcery Nadi,
v okruhu početné rodiny a blízkých,
s přáním a příslibem dalších rozhovorů.
I ve svých devadesáti letech plný chutě do dalšího života.
Zákeřný koronavir změnil tyto plány,
ale nemohl vzít naději, 
že v Pánu Ježíši Kristu,
nebylo toto setkání poslední.

Jaroslav Sluga
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on line

David Novák
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█▐	Velikonoce 2021
 Program velikonočního týdne

Nikdonemůženiczměnitnaskutečnosti,žesiBůhzamilovalsvětaposlalsvého
jednorozenéhoSyna,abysmířilsvětsesebouaabykaždý,kdovněhověří,mělživot
věčný. Ani světová pandemie nezabrání, abychom neslavili Velikonoce, Kristovu
oběť a vzkříšení. Ať nuceně zůstaneme doma, nebo se alespoň v malém počtu
společněsejdeme,budemeslavitVelkounocaještěvětšíNeděli.Dokonceikdyby
vypnuliproudabylibychomodříznutiodonlinepřenosů,budemeslavitJežíšovo
vítězstvínadsmrtí,kterésenástýká.
Aleprotožetonebudetakzlé,jistěsevnějaképodoběaforměuvidímeaspojíme
dohromady,protožesdílenábolestjepolovičníbolestíasdílenáradostjenejméně
dvojnásobnouradostí.Připravilijsmevrámcisborupronásnásledujícíprogram:

Květná neděle

V neděli 28. března 2021 v 10.00 hodin se budeme radovat při online přenosu
a v malém počtu v Soukenické z Ježíšova slavnostního příchodu. Zatelefonujte,
kdobudetechtítpřijít.Budetojedinánedělezceléhopostníhoobdobí,kdysejásá
aradujevícenežjindy.
Určitězaznívelminadějnéevangelium,vekterémnásJežíšpovzbudíkneokázalé
bohoslužběnašichčinů.Protožeonsivšímákaždého,itohonejmenšího,kterého
žádná kamera nezaznamená, hodnotí vysoko, i docela obyčejnou chudou vdovu,
kterádákupodivuBohuvícnežvšichni,kteřídostávajínavideíchstovkyatisíce
pochvalnýchlaiků.
Ke slyšení Ježíšova slova nás připraví svými písničkami Tomáš Najbrt, možná
dokonceuslyšímevpremiéře izcelaneoposlouchanoupísničku,kteránáspotěší
arozradostní.

Zelený čtvrtek a sederová večeře

NaZelenýčtvrtekbychomsimohliudělatvrodináchSederovouvečeři.Bratrkazatel
TomášTrávníčekpronásvtévěcinatočítýdenpředVelikonocemivide.Ktomutaké
přikládámenávodaprogramnabídnutýcírkviškolouCelýmsrdcem,konkrétněpak
odsestryDanyKoutecké,kterýbyl takéuveřejněnvbřeznovémvydáníčasopisu
BRÁNA.
Vánocejsmezvyklíslavitvrodinnémkruhu,aleVelikonoceobvykleslavímevcírkvi.
Letos už podruhé budeme hledat, jak si význam Velikonoc připomenout doma.
ŠkolaCelýmsrdcemnabízízpůsob,jakrodinnouslavnostuchopit.Vycházípřitom
zezkušenostisvýchzakladatelů,kteřístrávilidvojeVelikonocevIzraelivmesián
skémspolečenství.
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VobdobíVelikonocsevIzraelislavípesach,kterýmsicelýnárodpřipomínávyvedení
zotroctvíEgypta.SlavíhoimesiánštíŽidé,kteřívěřívJežíšejakoMesiáše,Spasitele.
TinavícběhempesachuoslavujívyvedenízotroctvíhříchuskrzeJežíšovuoběť.
První den pesachu usedá celý Izrael k slavnostní večeři – tzv. sederové večeři.
Nastoleležíchlebybezkvasu(macesy),nastrouhanájablkasoříšky,petrželovánať
adalší.Večerzačínázapálenímsvíčekamodlitbou.Paksečtezpříručkyksederové
večeři,kterápostupněvedekpojídáníjednotlivýchpochutinatakévysvětlujejejich
význam. Například jablka s oříšky servírována uprostřed dvou kousků macesu
připomínajícihlysmaltou,skterýmiIzraelcipracovalijakootrocivEgyptě.
Uprostředvečerarodičrozlomíjedenmaces,zabalíhodoutěrkyaněkdehoschová.
Pohlavnímchoduhodětihledají.Kdyžhonajdou,dospělýčte:„Stejnějakotento
chlébbylJežíšukřižován(zlomen),zabalendoplátna,uložendohrobuapotřech
dnech nalezen vzkříšený. Kdo našel ukrytý maces, dostal jako odměnu sladkou
dobrotu.KdonajdeJežíše,dostávávelikouodměnu–odpuštěníhříchů,Božíblízkost
avěčnýživot.“
Sederovávečeřevmesiánskémpojetíjekrásnýzpůsob,jakslavitVelikonocevrodin
némkruhu.Prokaždého,kdobysitochtělvyzkoušet,nabízíŠkolaCelýmsrdcem
příručku,kteráváscelouslavnostíprovedekrokpokroku.
Průvodcenajdete:https://owncloud.koutecky.name/index.php/s/NFwzLzJz9QjzC9Q

Velkopáteční dopolední bohoslužba

NaVelkýpátek2.dubna2021seopětuskutečnív10:00hodintradičnívelkopáteční
dopoledníbohoslužba,kterásevSoukenickékonávrámciCírkvebratrskéužod
dobyAloiseAdlofa.Letossepoprvéstáváonlinecelorepublikovouacelocírkevní
bohoslužbou. Zůstává samozřejmě to, že evangeliumoukřižovanémKristubude
kázatpředsedaRadyCírkvebratrskéDavidNovák.
Jetoskvěláavýmluvnátradice,protožeaťužtobylipoAdlofoviUrbánek,Zdychy
nec,Beneš,Urban,Kubový,Černý,FajfrnebonyníNovák,evangeliumjestálestejné
astejněpravdivéamocné.Anavíc,křesťanézevšechsborůsesjednocujípodjed
nímkřížem.
KespolečnémuzpěvuachválenáspovedekapelaSouZnění,kterábylapočatavSou
kenickéavnašemsborumásvoudomovskouscénu.Loninásoslovilipražštíkazatelé,
tentokrátnásprostřednictvímvideapozdravípětseniorůzČech,MoravyaSlezska.

Velkopáteční večerní bohoslužba s večeří Páně

TentýždennaVelkýpátek2.dubna2021sebudememocisejítv18.30hodinpro
střednictvímaplikaceZoompřivečerníbohoslužbě.KázatbudeTomášTrávníček
avečeřiPáněpronásbudevysluhovatRadekNovotný.BronislavMatulíkváspak
smanželkoupozdravízmodlitebny.
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Bude to podobný formát, jako když jsme slavili Silvestra, anebo jako když se po
nedělních bohoslužbách potkáváme, abychom byli spolu. Připravte si prosíme
domachlebaavíno,budememíttakmožnostmítúčastnadarechmilostispolečně
aviditelněunašichobrazovek.

Brzy ráno na den vzkříšení

Vneděli4.dubna2021přesněv6.32hodinnastanerozbřeskamysibudememoci
spoluzazpívatipřečístoženách,kteréhnedzránašlykehrobu.Opětbudepronás
připravenaaplikaceZoomakdobysechtělpotkatnadPrahouuKyvadla,jistěbude
zván.Přenoszačnev6.20hodin.
Sejdeme se na zoomu, někdo pro nás zajistí i přímý přenos. Zazní jedno či více
slovíček k prázdnému hrobu a vzkříšení. Připomeneme si i již proběhlá setkání
prostřednictvímfotografiíavideí.Budemesimodlit.
Nedělejesymbol,protosejakokřesťanéodsamotnéhopočátkuscházímeprvníden
posobotě,protožeJežíšvstalzhrobu,smrthonepohltila.Nejinaktomubudeiletos
a budememoci oslavitKristovo vzkříšení hned s rozbřeskem, těšíme se. A snad
příštíroknaživo.

Velikonoční neděle s večeří Páně

NaDenvzkříšení4.dubna2021sesamozřejměpotkámev10.00hodinivSouke
nické.Aťužprostřednictvímvideopřenosu,neboněkteří osobně.Připravíme tu
nejlepšíslavnost,jakébudemeschopni.AtakétunejradostnějšívečeřiPáněbude
memocislavitapřijímat.
Velikonočnítýdenvyvrcholíprávětímtodnemazároveňseuzavřeprogram40dnů
sBiblístitulem„Pane,naučnásmodlitse“.SpoluspoutníkydoEmauzprožijeme
Ježíšovu přítomnost a také skutečnost, že semůžeme vracet jeden ke druhému,
abychomseujistiliotom,že:Ježíšbylvzkříšen–jistěbylvzkříšen!
Protovászveme,abystesepřihlásiliapřišlinaSoukenickou.Jistědodržímevšechna
potřebná hygienická opatření, ale bude dobře, abyste přišli a radostně pověděli,
coprovásživýJežíšznamená.Těšímese!

Připravil Bronislav Matulík
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PESACHOVÝ SEDER
(POŘÁDEK VEČEŘE)

Nejprve: Bdikat chamec – velikonoční očista od kvasu, nečistoty a hříchu

1 קדש KADEŠ Zahájení modlitbou kiduš, 
posvěcení svátku, 1. pohár

2 ורחץ URCHAC První omytí rukou bez požehnání

3 כרפס KARPAS
Karpas (kořenová zelenina) 

ponoříme do slané majim (vody) 
a sníme

4 יחץ JACHAC Rozlomení prostředního macesu 

5 מגיד MAGID Otázka dítěte a vyprávění 
o odchodu z Egypta, 2. pohár

6 רחץה RACHCA Druhé omytí rukou před 
požehnáním a jídlem

7 מוציא
מצה

MOCI
MACA Jedení kousku macesu

8 מרור MAROR Jezení maror – hořkých bylin

9 כורך KORECH Sendvič z macesu, maror (salát) 
a charoset (malta)

10 שולחן
עורך

ŠULCHAN
ORECH

Prostřený stůl: předkrm bejca 
(vejce natvrdo) a zro´a (kost), 

pak večeře

11 צפון CAFUN Zákusek – hledání ukrytého 
macesu

12 ברך BARECH Poděkování po jídle a žehnání 
3. poháru, dveře

13 הלל HALEL Po čtení a svátečních 
chvalozpěvech 4. pohár

14 נרצה NIRCA Prosba, aby Bůh oběť přijal
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█▐	Církev a svět po Velikonocích
 Od Velikonoc po Letnice budeme dosvědčovat, že Kristus byl vzkříšen!

Užpočtvrtéjsmepřipraviliprogrammezidvěmadůležitýmikřesťanskýmisvátky.
VždyjsmeodVelikonocdoLetnicknámzvaliavítalihostyzjinýchsborů,aleuž
v loňském roce kvůli pandemii jsme simuseli vystačit sami, nejinak tomubude
iletos.
BudemespolečněvevangeliíchaknizeSkutkůotevírattexty,kterésvědčíoudálos
technásledujícíchbezprostředněpoJežíšověvzkříšení.Provšechnyženy,apoštoly
adalšísvědkytonebylovůbecsnadnéobdobí.Ježíšsezjevoval,kdychtělakomu
chtěl,onisamihledalisvémístovBožímplánuavyrovnávalisespověřením,které
jimJežíšdal.
AnimynemámeJežíšepodkontrolouanepřicházínanašezavolání,alepřestose
inámdávápoznat,častonečekaněapřekvapivě.KéžinásletosnášPánvčaseod
VelikonockLetnicímpřekvapíatakénověnaplnísvýmDuchem.

11.4. Kristus,jedenáctapoštolů
a velké poslání

Mt28,16–20 RadislavNovotný

18.4. Univerzálníevangelium
provšechnynárody

Lk24,46–52 BronislavMatulík

25.4. NovéobjevováníKrista J21,1–14 PavelČerný

2.5. Kristovaradikálnívýzva
k následování

J21,15–23 BronislavMatulík

9.5. Kristusnanebesích,
křesťanénazemi

Nanebevstoupení

Mk16,9–20 RadislavNovotný

16.5. BudetepokřtěniDuchem
svatým

Sk1,1–25 BronislavMatulík

23.5. PetrovokázáníoKristu
na letnice

Letnice

Sk2,14–36 BronislavMatulík

Bronislav Matulík
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█▐	Radikální evangelium
 Biblické hodiny podle listu Galatským

Chceteli v Novém zákoně najít argumentačně nejvyhrocenější a nejradikálnější
knihu,pakotevřete listadresovanýmgalatskýmkřesťanům. Jednaloseookružní
pastýřskýlistdovícerasborů.Amysemůžemetěšitztoho,žesedostalprostřed
nictvímBibleiknám.KaždéúterýodVelikonocaždoprázdninsemůžemetěšit,
žejestrávímestudiem
ApoštolPavelviděl,žekřesťanévGalaciijsouzasaženipřímodosrdcekřesťanskévíry.
Prožíval,žemohouzcelasejítodKrista,přestožesitopatrněvůbecneuvědomovali,
kdyžsesnažiliplněnímMojžíšovazákonapřipojistitsvouspásu.
Existujeteologickýsporoto,zdamůžečlověkztratitspasení.ListdoGalacienámna
toodpovídázcelajasně.Nejdeospekulativníotázku,jdeovelmivážnýteologický
apastoračníproblém!
Pavlůvlistjesilněkonfrontační.Buď,anebo.HnedpoVelikonocíchhotedyzačneme
číst, studovat a znovu a znovu budeme vyzýváni, abychomměli dost na Kristu.
Kněmunelzenicpřidávat,alesamozřejměodnějaninicubírat.SpásavKristuje
dokonalá,aleinámsemůžestát,coGalatským,ženásněkdonějakýmjinýmučením
nebofalešnýmpojetímBibleomámíazmate. Iprotostojízatotutoepištolučíst
anechatseinspirovatjejíradikalitou.

Bronislav Matulík
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█▐	Velikonoce s dětmi
 Mateřská rubrika aneb babi, povídej

Mimoto,žespolečněsdětmiprožívámesvátkyVelikonocvryzekřesťanskémduchu
avysvětlujemejimpravoupodstatutohotoobdobí,atosice,žePánJežíš,okterém
slyšídoma,vesboruijinde,opravdukdysichodilpotétozemijakočlověkazemřel
zanás, abychommohli žítve svobodě.Radujemese takéz toho, žepřichází jaro
aprobouzí sepříroda.S tímsepojí inejrůznější zvyky,které lidézadlouhá léta
vymysleli.Některé jsoumilé, jiné takúplněne.Nicméně i zábavné české tradice
mohoubýtprodětiradostnýmzávěremVelikonoc,kterýnavazujenakřesťanskou
tradici,amůžoupotěšitiostatní–třebavduchuvzpomínekLídyBeranové.

Vzpomínky maminky a babičky Lídy Beranové na Velikonoční pondělí

ZvykyVelikonočníhopondělímipřipadalyvždyckydivné.Abyklucichodilinaholky
spomlázkamiaonyjimzatodávalyvajíčka!?Cojetozahloupýzvyk?Atakjsemty
pondělkyoVelikonocíchnemělavůbecráda.
Pomnoha letech,když jsmese scházelina chatě snašimivnoučaty, jsmeudělali
takovýpokus.Dětiseoblékly„postaročesku“amyjevyslaliposousedech,které
jsmeznali.Ti jevždysúsměvempřijaliaobdarovalivajíčkyasladkostmi.Někde
vykoukliijiníaptalise:„Knámnejdete?Taksivásaspoňvyfotíme!“
Příštírokjsmedalidětemčokoládovávajíčkaslikérem,abytakysousedůmněco
přinesly,kdyždostávajídokošíčkůplnodobrot.„Zarokknámnezapomeňtezase

přijít!“ slýchávaly děti.
Anámvzkazovali:„Poš
lete nám tu vaši dět
skou skupinku, už se
na ni těšíme.“ A tak,
když jsme vždy udě
laliněkomuradost,ne
připadá mi to pondělí
o Velikonocích už tolik
divné!

Požehnané
aradostnéVelikonoce
vámvšem!

Připravila 
Martina Caltová



17DUBEN 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

duben
2021

8. 4. Nebýt na vše sama –
	 pomoc	ženám	v	nouzi
Zuzana Fischerová představí Poradnu pro 
ženy a dívky v Praze.
Přes aplikaci Zoom:
https://zoom.us/j/91516413973

16.	4.	 Hádala	se	duše	s	tělem
 pátek 
O vztahu těla a duchovního života s rek to
rem kostela Pražského Jezulátka Pavlem 
Polou.
Přes aplikaci Zoom:
https://zoom.us/j/91516413973

22.	4.	 Iniciativa	
	 Vlny	solidarity
Bronislava Barošová, Jiří Linka a Barbora 
Čem pelová budou vyprávět o dob ro vol
nic ké pomoci v uprchlických táborech 
v Řecku.
Přes aplikaci Zoom:
https://zoom.us/j/91516413973
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█▐	Ze staršovstva
Nouzový stav a hygienická opatření–staršovstvoopětprojednalonařízenívlády,
kterásevztahujínaživotsboru.Nouzovýstavahygienickáopatřeníbudoutrvat
nejménědo28.3.2021,spíševšakaždoVelikonoc.

Bohoslužby v dubnu–nastanelivětšíuvolnění,opětzavedemegooglekalendář
pro34lidí.Možnostpřihlásitsetelefonickykazatelisborunebopřeskancelářsboru
zůstanezachována.

Rychlotesty–objednalijsmepropřípadakutnípotřebytřirychlotestyprokazatele.

█▐	Sborová dovolená
 Připravuje se v termínu od 7. do 14. srpna 2021

Tradice sborových dovolených je v našem sboru opravdu dlouhá. Máme naději,
žeaniletostutotradicineporušíme.Alepochopitelněhlavníbudepandemickýstav
vnašíspolečnosti.Určitěnebudemechtítporušovatjakákolivopatření.
Prozatímplánujemeiletossborovoudovolenou.OpětsepojededoOrlickýchhorna
chatuHoralka.Tentokrátmámerezervovanýtermínodsoboty7.srpnadosoboty
14.srpna.Cenaseprozatímřeší,alejedostpravděpodobné,žesemírnězvýší.Bližší
informacevčetněpřihlášekbudemeposílatvnejbližšíchdnech.
Těšímese,žeiletosbudememítpříležitostprožítspoluchvíleodpočinku,rozjímání,
radosti,her,apředevšímBožípřítomnostimezinámi.

Petra Veselá
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NAROZENINY
NovákRichard 5.4.

ČekelskáMarta 6.4.

ŠtěpánováNaďa 6.4.

VovesJan 6.4.

HrnkováPetra 7.4.

KunftRobert 9.4.

JirouškováEva 10.4.

ShametiArjana 10.4.

KlímaJiří 12.4.

ZimováLenka 12.4.

ChuchlováMarie 14.4.

VelováKvětoslava 15.4.

KubovýVlastimilml. 18.4.

NěmečkováSandra 18.4.

KučerováKlára 20.4.

ŠímaMatyáš 23.4.

TeznerováŠtěpánka 23.4.

ŠtěpánováVěra 25.4.

BeranŠtěpán 26.4.

JurčíkováEva 27.4.

MálekJan 27.4.

BeranIvan 28.4.

CaltováMartina 28.4.

TrávníčkováJitka 29.4.

SojkaPavel 30.4.

VovesTomáš 30.4.

Slovíčka pro děti a video pozdravy–stále
trvápotřebaslovíčekipozdravůdozásoby.

Program od Velikonoc po Letnice – star
šovstvodetailněprojednalocelývelikonoční
programanásledněschváliloinávrhnavazu
jícíhoprogramuaždoLetnic.

Webové stránky sboru–vestředu10.3.se
sešla pracovní skupina (Bronislav Matulík,
Radislav Novotný, Adam Sedláček, Matyáš
Šíma, JanNěmečekaOndřejPavlíček),která
diskutovala úpravy webu. Staršovstvo se
seznámilo se změnami, které již nastaly
akteréseinadálepřipravují.

Konferenční návrhy a změny Řádu – po
změňovacínávrhynebudemepodávat.

Konference 2021 – Rada CB požádala náš
sborouspořádáníKonferencevčasepande
mievSoukenické,konkrétněvčervnu19.6.,
nebovzáří11.9.–staršovstvosouhlasí.

Hospodářská oblast – ozval se zájemce
okoupidvounašichpozemkůurčenýchkza
stavění v Neveklově. Staršovstvo řešilo veli
kostpracovníhoúvazkusprávcebudovy.

Nákupu dalšího zvukařského vybavení –
stalo se tak v souvislosti s rozšiřováním
aktivit, kekterému jevyužíváno (aktivní za
pojenívíceosobvrámcibohoslužby,diskuse
adalší).

Sborová dovolená – plánujeme na 7. 8. až
14. 8. opět v areálu Horalka. Petra Veselá
a JanNěmečekprověří cenupro letošní rok
(vminulém roce skončila sborová dovolená
seztrátoupřibližně30tisíckorun,jepotřeba
navýšitcenu).

Staršovstvo
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█▐	Mimořádná shromáždění
Velikonoce–jsoumimořádnéproto,ženatytosvátkyBůhvKristudokonalspásu
světa.SicesiVzkříšenéhopřipomínámekaždouneděli,alejednouzarokjsmezváni,
abychom s velkou intenzitou prožili Boží lásku. Proto vás zveme ke všem shro
mážděnímpočínajeKvětnounedělíakončeDnemvzkříšení,kdyJežíšvstalzhrobu.

█▐	Pravidelná shromáždění
 

Neděle ModlitebníchvílenaZoomu(9.15hodin)

Onlinebohoslužby(10.00hodin)–videoaaudio

Onlinebesídka(10minutpokoncibohoslužby)

Jsmespolunaonlinekávě(30minutpokoncibohoslužby)

Pondělí VideopozdravRadislavaNovotného

Úterý Biblickéstudium:textaaudio–BronislavMatulík

Středa Pastýřskýlistsprávcesboru

Čtvrtek VideopozdravTomášeTrávníčka

Onlinemládež(18.00hodin)

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

Onlinedorost(16.00hodin)


