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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)
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Chcete-li se prosadit a realizovat své projekty, musíte mít
profesionálně zpracovanou prezentaci svého plánu včetně
graficky srozumitelného loga, které zaujme na první pohled.
Abyste přesvědčili investory a všechny, kteří s vámi mají
sdílet vaši vizi a uskutečnit vaše dílo, musíte vystupovat jako
důvěryhodná osoba, k tomu slouží sebeprezentace. V ní jde
o to, abyste působili sebevědomě a nevzbuzovali nejmenší
pochybnosti o své kompetentnosti. Dá se to naučit.
Evangelista Marek zařadil Ježíšovu sebeprezentaci dopro
střed svého spisu. Ježíš už mnohé ukázal i pověděl a nyní se
zeptal svých následovníků, co o něm soudí veřejnost. Odpo
vědi byly velmi příznivé. Lidé se shodovali, že Ježíš je pro
rocká osobnost formátu takových mužů, jakými byli Elijáš,
Jan Křtitel anebo dokonce eschatologický prorok, který má
změnit osud Izraele, zkrátka vkládali do něj velké naděje.
To by povzbudilo každého. Co ale o něm soudí jeho nejbližší
žáci? Primus třídy, který si většinou jako první bral slovo,
za všechny pověděl, v co ostatní tiše doufali: „Ty jsi Mesiáš.“
A je to tady!
Na tom by se mohlo už leccos postavit. Odedávna to na
světě chodí tak, že jakmile lidé získají na svou stranu masy
obdivovatelů, svým charizmatem nadchnou nejbližší spo
lupracovníky a přesvědčí je o své výjimečnosti, dosahují
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vytčených cílů. Ale nebyl by to Ježíš, aby nezvolil jinou strategii, než která je světu
vlastní. Především odmítl jakoukoli medializaci a reklamu, energicky přikázal
učedníkům, aby o tom s nikým nemluvili, nepochopitelné! Načež jim představil
svůj plán a otevřeně prezentoval cíl svého působení. To jim pak následně dvakrát
zopakoval, aby o tom nebylo pochyb. Nepůjde cestou úspěchu, ale oběti. Jeho logem
bude kříž. Čeká ho utrpení, zavržení od politiků i náboženských vůdců Izraele,
nejlepších teologové a znalci Zákona odmítnou jeho učení, nakonec bude zabit.
Dovětek, že po třech dnech vstane, šokovaní posluchači nezaznamenali.
Nevím, jak byste na takovou situaci reagovali vy? Konečně jste našli Mesiáše, je mocný
v slovech i činech, uzdravuje nemocné, slepým otevírá oči, hluchým uši, démoni
se mu podrobují a dává lidem chléb. Navíc káže tak,
že se všichni diví, kde se v něm bere taková autorita?!
Jeho učedníci žasnou a nechápou, kdo to jen je, že ho
i živly poslouchají! Zdá se, že se naplňují staleté naděje
národa na spásu. Nakonec to za všechny a nahlas řekl
Petr: „Ty jsi Mesiáš.“ I proto si tentýž Petr v souladu
s myšlením ostatních vzal Ježíše stranou na slovíčko:
„Takhle dobře rozehraná partie se už nemůže prohrát,
to se ti, Ježíši, nesmí stát, že by tě zavrhli a ještě zabili!“
Myslím, že bychom byli i my s Petrem zajedno. Taková
prezentace Mesiáše je naprosto nepřijatelná, lidé světa
i  církev potřebují silné a úspěšné vůdce, prokazatelné
alfa samce, ale co s Mesiášem, který nedokáže přesvědčit
politiky ani církevní představitele? Jen slaboch nebo
nešťastník prohraje za den soudní přelíčení a skončí na
popravišti.
Nikdy se Ježíš neohradil vůči svým učedníků, a zvláště
Petrovi, tak ostře jako nyní. Dovedl jim říci, že nevědí,
jakého jsou ducha, vyčetl Petrovi pochybnosti, ale teď Petra napomenul bezprece
dentně: „Jdi mi z cesty, satane; tvé myšlení není z Boha, ale z člověka!“ Načež hned
potom řekl nejen svým učedníkům, že kdo chce jít za ním, musí zapřít sám sebe, vzít
svůj kříž a následovat ho. To je jeho program a program pro jeho následovníky, kteří
si pak budou po všechna staletí říkat kristovci, totiž křesťané. Kříž bude více než sro
zumitelné logo.
Na závěr zvažme, jak my prezentujeme své osobní křesťanství a jaké jsou záměry
našeho sboru. Jistě by bylo skvělé sjednotit se na nějakém misijním či sociálním
projektu, sehnat granty a nadchnout lidí k jeho realizaci. Radovali bychom se, že se
nám podařilo církvi i světu úspěšně prezentovat naše bohumilé plány. Je ale otázka,
jestli je naše myšlení Boží, nebo jen lidské? Jak to poznáme? Asi tak, že budeme jako
Ježíš připraveni obětovat se pro druhé, a nebudeme hledat uspokojení svých ambicí,
byť bychom se při tom ujišťovali, že to děláme pro církev a pro Pána Boha. Ježíš totiž
jasně prezentoval, že kříž neponese pouze on…
Bronislav Matulík
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█▐ Covid a my

Svědectví o Boží milosti a moci v čase pandemie

Všechno zlé je k něčemu dobré, to platí nejen v lidovém přísloví, ale i v církvi. Nemoc,
která už více než rok postihuje celý svět, se nepříjemně dotýká i nás, ale dává nám
také příležitost vydávat dobré svědectví o Bohu, který zdravé i nemocné neopustil.
My, kteří jsme zůstali živí, o tom vydáváme svědectví, protože o tom nemůžeme
mlčet. Jsme k tomu povzbuzeni i autory žalmů: Což se o tvém milosrdenství vypráví
v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? (Ž 88,11–12) Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo
z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky.
Haleluja. (Ž 115,17–18)
Proto jsme opět požádali naše uzdravené, aby nás povzbudili a potěšili svou zkuše
ností s nemocí, a jaké požehnání přijali navzdory covidu-19.

První s covidem
Když jsem zjistil, že jsem byl první ve sboru, kdo dostal covid, připadal jsem si jako
prašivý pes. Dneska už ale vidím, že covid není stigma. Měl jsem lehký průběh, první
den mě bolela hlava, večer jsem měl zimnici, ale bylo léto, venčil jsem psa, takže
jsem to přičítal tomu, že jsem se na večerní procházku se psem měl lépe obléknout.
Třetí den mě ještě trochu bolela hlava a pak už nic. Čtvrtý den jsem šel na testy,
už mi bylo dobře, ale byl jsem pozitivní. Chvíli jsem se bál, že umřu, bál jsem se,
koho všeho jsem nakazil, moc informací ještě nebylo. Jak je vidět, ani jsem neumřel,
nikoho dalšího jsem nenakazil, a to ani přesto, že jsme celou karanténu strávili
s mámou a s Kamilem v jedné domácnosti. Modlil jsem se, aby se mi nepřitížilo
a nemuseli mě odvážet do nemocnice, bál jsem se izolace. Nic z toho, čeho jsem
se bál, se díky Pánu Bohu nestalo. Docela mě mrzelo, že jsme tehdy kvůli covidu
nemohli celá rodina na sborovku. Dost mi to chybělo, ale představa, že bych mohl
někoho nakazit, byla děsivá.
Od té doby už se mi covid vyhýbá. Nechci tu nemoc zlehčovat, ale připadá mi, že se dělá
spousta špatných rozhodnutí. Modlím se za to, aby se situace ve společnosti zlepšila,
aby se nedělalo tolik nesmyslných opatření jako třeba testování 2× týdně apod. Taky už
mi dost chybí společná setkání. Dřív jsem chodil 3× týdně do sboru – na biblickou, do
mládeže a v neděli na bohoslužbu. Teď se „setkáváme“ pouze online v mládeži, aspoň
něco. Snažím se si na tu situaci nějak zvyknout. Hodně jsem se v poslední době začetl
do historické literatury, zajímají mě dost české dějiny – Habsburkové, Lucemburkové
apod. Ale rád bych se v přítomnosti opět setkával s lidmi.
Pavel Tauer
Covid v rodině
Covid nás už od podzimu obcházel, což jsme byli rádi. Před podzimním lockdownem
měla Amátka pozitivního spolužáka, takže musela na testy a být v karanténě. Do školy
se mohla vrátit na jeden den před zavřením škol. Díky Bohu ale byla negativní. Teď
na jaře nás potkala stejná situace, Simík měl pozitivní kontakt ve školce, takže byl
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14 dnů doma a já s ním. Ve čtvrtek mu končila karanténa, ale Honzovi nebylo dobře,
cítil se jako při zánětu dutin, na které trpívá. Protože měl nějaké pracovní setkání,
došel si před ním pro jistotu na antigenní test a byl pozitivní. Dodnes nevíme, kde k
tomu přišel – asi v obchodě, protože jsme nikam nechodili. Později jsme na testu byli
i já a děti. Všichni negativní. Mně ale
druhý den po testu nebylo dobře,
měla jsem jeden den horečku,
bolela mě hlava a byla jsem hodně
unavená. Oba jsme byli. Navzdory
našemu přesvědčení jsme stáhli do
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,
Simík se dlouhou dobu doma nudil...
Byli jsme vděčni Ivě a Jendovi,
že alespoň jídlo se nám kouzelně
objevovalo na schodech, protože
uvařit moc nebylo v našich silách.
Po pár dnech se nám udělalo trochu
líp, já tedy začala kašlat a kašlu ještě
teď po měsíci a dech mi dochází
i při malé fyzické aktivitě. Chuť
a čich jsem ztratila asi na dva týdny
a byl to pro mě zajímavý zážitek.
Štrůdl mi ‚chutnal‘ jako slimák Teď
jsem opravdu vděčná, že zase cítím
rozmanité chutě a vůně.
Ve stejné době jako my onemocněl i Honzův dědeček s manželkou, kteří se nakazili
od sousedů. Bylo pro nás těžké, že nemůžeme nijak pomoci, ale díky Bohu to i přes
pobyt v nemocnici vypadá nadějně.
No a v neděli nám skončila karanténa a v pondělí začal lockdown, takže jsem nestihla
dětem koupit nové boty, čímž nejvíc trpí Filemon, který ze všech vyrostl. Stejně jako
na podzim se snažíme sladit školu, práci, domácnost a duševní rozvoj dětí, které se
doma nudí, chtěly by vidět kamarády, jít do bazénu nebo do zoo (a nezbláznit se…).
Jsem Bohu vděčná za to, že nikdo z našeho blízkého okolí nezemřel, a s nadějí
očekávám jaro a zlepšení situace. Vám všem přeju požehnané Velikonoce a radost
v mysli.
Sandra Němečková
Byl jsem připraven, že si mne Pán může povolat k sobě
Jmenuji se Miroslav Pospíchal, je mi 87 let a jsem členem stanice Neveklov. Setkání
s covidem nebylo pro mne překvapením. Všiml jsem si, že v poslední době onemocněli
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lidé z blízkého okolí, a tak jsem nějak počítal,
že se nákaze asi ani já nevyhnu.
Vzhledem k mému věku a vážné plicní
chorobě, kterou jsem prodělal v mládí,
jsem počítal s tím, že pokud onemocním,
možná si mne Pán zavolá k sobě. V mládí
jsem prodělal zápal pohrudnice a lékaři
mi předpovídali trvalé následky. Tehdy
jsem vážně uvažoval o tom, jestli se vůbec
mám oženit, protože podle slov lékaře
nebylo jisté, zda se dožiju 30 let. Nevím, jak
je to možné, ale žádné trvalé následky se
nedostavily.
Dva dny před prvními příznaky chřipky
jsem byl na antigenním testu, který vyšel
negativně. Proto jsem si nedělal velké
starosti a únavu, rýmu a trochu zahlenění
průdušek jsem považoval za nějakou tu
obyčejnou chřipku. Tři dny odpočinku mi
navrátilo síly, a když se mi udělalo dobře, došel jsem si čtvrtý den na antigenní test,
abych mohl navštívit známé v domově pro seniory. K mému velkému překvapení byl
covid pozitivní.
O sebe jsem strach neměl, jen o ty, kdo přišli se mnou do kontaktu, a patří do rizikové
skupiny. Jak se mi ulevilo, když mi přišla zpráva, že k tomu nedošlo. Vše nakonec
dobře dopadlo i v naší rodině. Sice se nám nákaza nevyhnula, ale průběh nemoci byl
mírný. Byli jsme schopni udržet chod hospodářství. Považuji to za milost, protože ke
kravičkám bychom asi těžko za sebe hledali kvalifikovaný záskok.
Po rozhovoru s M. Pospíchalem napsal Tomáš Trávníček

Já a můj nezvaný host
Když se mě lidé ptají, jaký jsem měl průběh covidu, nevím, co odpovědět. Většinou
odpovím, že z pohledu člověka, který musel být hospitalizován na oddělení JIP, jsem
měl velmi lehký průběh, a z pohledu člověka, který měl týden chřipkové příznaky,
jsem měl průběh, řekněme, horší.
Co tedy bylo na průběhu onemocnění náročné. Náročná pro tělo, ale hlavně psychiku
byla délka nemoci a její neobvyklý průběh. Zatímco obyčejnou chřipku vyležím do
týdne, s covidem jsem byl nemocný 6 týdnů. Přesněji s covidem asi 30 dní, zbytek
bylo doléčování po-covidových příznaků. Průběh onemocnění byl jako na horské
dráze – jednou nahoru, jednou dolů. To, že se mi ráno přitížilo, neznamenalo,
že večer (ano, čtete dobře – večer) se mi neudělá lépe a naopak.
Velkou komplikací je také to, že s covidem uvrhnete do karantény nejen sebe, ale i své
bližní. Tím pádem jste bez možnosti nákupu potravin, léků atp. Pokud nemáte širší
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okruh přátel, máte problém. Dalším, z čeho jsem
měl strach, bylo to, abych nenakazil své blízké,
hlavně manželku, které by covid mohl trvale
zhoršit její základní onemocnění. Vyloučit se
to nedalo, protože jsem se o ni musel postarat
(jak asi víte, její zdravotní stav si to vyžaduje).
A aby toho nebylo málo, potřebovala odvézt do
nemocnice na Vinohradech na doplnění léku do
přístroje implantovaného v jejím těle.
Další, z čeho jsem měl obavy, bylo to, aby covid
nezacvičil s mými plícemi a nemusel jsem do
nemocnice. Kdo by se pak o mou ženu postaral?
Vše nakonec dobře dopadlo. Své blízké jsem
nenakazil, manželku odvezl na doplnění léku
Pepa, manžel asistentky Štěpánky, mé plíce nepodlehly nátlaku nemoci a nemoc
nezanechala žádné vážné následky. Ještě doléčuji nějaké dozvuky, ale cítím se stále
lépe a lépe.
Napsal jsem, co mně komplikovalo situaci v nemoci, a nyní uvedu, co mi naopak
pomohlo. Moc mi pomohli přátelé, kteří byli ochotni přivézt nám nákup. Nabídek
jsem měl více, než jsem nakonec využil, ale bylo to moc povzbuzující, když mi lidé
zavolali a nabízeli pomoc. Pomohly mi také modlitby lidí ze sboru. Již po prvním
nedělním oznámení jsem cítil zlepšení. Pomohlo mi také, že k nám měla povoleno
přicházet asistentka Štěpánka, abychom tak alespoň minimalizovali můj kontakt
s manželkou. Pomohla mi víra v Boha, ale také to, že jsem se nenechal strachem
a obavami rozložit. A také moje žena byla obdivuhodně klidná a silná. Měla strach
o mé zdraví, ale nepodlehla panice.
Nepodlehnout panice je moc důležité, aby si člověk neubíral sílu, kterou tělo potřebuje
pro zápas s nezvaným nepříjemným a dotěrným hostem jménem covid-19.
Děkuji všem za pomoc, za modlitby a zájem.
Tomáš Trávníček
Covidový deník
IZOLACE, den 1: Paní z hygieny se ptá: "Jste v izolaci?" Rozhlédnu se po posteli,
ve které se se mnou válí většina z členů naší šestičlenné domácnosti. Paní pokračuje:
"Ať nechávají jídlo přede dveřmi vašeho pokoje. Záchod po každém použití vydezin
fikujte, mějte pro sebe vlastní sadu nádobí." Zní to jako krásný sen (opravdu se snažíme
mít aspoň každý vlastní zubní kartáček, ale je jich tolik, a ty barvy se tak pletou). Bylo
by hezké mít tu navíc místnost, do které bych se mohla zavřít, ale do komory, která má
metr na metr, a je tam zima jako v morně, mě nikdo nedostane… Než mi přišla SMS
z hygieny, necítila jsem se moc dobře. Ale když jsem najednou viděla černé na bílém,
že mé trápení je TA nemoc, která už rok plní stránky novin, pocítila jsem nesmyslný
závan euforie. Tak teď tu budeme neprodyšně zavření i my a konečně prožijeme to
jediné dobrodružství, které v dnešních dnech začít lze: KARANTÉNA!
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IZOLACE, den 2: V noci zhoršení, úsměv malinko tuhne na rtech. Divné stěhovavé
bolesti. Dorazil rohlík.cz s nákupem politým prasklou smetanou, který se z roz
močené papírové tašky vysypal. Už ležíme tři. Pozitivní (sic!) na tom všem je to,
že jsem zjistila, kde jsem se nakazila. Z pondělní online porady učitelů jsme si virus
odnesli čtyři. Nechtěla jsem tomu věřit, ale šéf mi potvrdil, že riziko přenosu přes
počítač existuje, pokud je uživatel u monitoru blíž než dva metry. Což jsem nevěděla.
Takže si na to prosím dejte pozor, obecně se tahle informace málo ví.
IZOLACE, den 3: Někde jsem slyšela, že v pekle jsou hrnce plné lahůdek, ale děravé
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
chuti a čichu už méně. Je to
jako dostat novou botu na
amputovanou nohu.
IZOLACE, den 4: Očividně
má koronavirus vliv nejen
na nakažené, ale i na jejich
okolí. Aktivoval kolem nás
vlnu lásky a péče. Nejde
nepociťovat radost, když
je člověk obklopen tako
vou účastí. A tak bych Vám
všem chtěla poděkovat za
chleby, polévky, vyprání, ale
i za milá slova a modlitby.
Někdy se člověk musí dostat
do průšvihu, aby doopravdy
uviděl, koho kolem sebe má.
Vidíte to stejně?
IZOLACE, den 5: Tak už jsme pozitivní čtyři. Panuje tu dobrá nálada a povzbuzujeme
ty chudáky dva negativce, kteří v našich řadách odolávají.
IZOLACE, den 6: Dnes jsme prožili kontemplativní netflix day. Carrie to má fakt
těžký, teroristů, které musí zlikvidovat, je nekonečná řada a pravá láska se jí už
mnoho dílů vyhýbá. Jdu spát a budu jí držet palce, ať jí to vyjde aspoň v příští sérii.
Náš život je proti tomu naprostá nuda, pomalu se dáváme do kupy.
IZOLACE, den 10: Ve svém dospělém životě jsem ještě nikdy deset dní nemarodila,
a navíc s plnou penzí. Jsem za tu zkušenost vděčná, ale taky mám radost, že už je to
za námi, i když karanténa ještě dobíhá. Teď nepřepálit start, jednou to stačilo!
Ester Miffková
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█▐ Vzpomínka

Odešel bratr Jaroslav Skalický z Nových Ouholic

V neděli 14. března 2021 Pán Bůh odvolal našeho bratra, kterého znali především
na naší stanici v Kralupech nad Vltavou. Požádali jsme jeho dceru Naďu Klicnarovou
a pak bratra Jaroslava Slugu, aby pro nás napsali
vzpomínku.
Stručné připomenutí života: Jaroslav Skalický byl
vyučený automechanik. Krátce sloužil jako voják
z povolání a pak celý život pracoval v elektrárně
v Miřejovice jako strojník. Měl tři děti, dcery
Naďu a Evu a syna Tomáše. Spolu s manželkou
Evou rádi cestovali. Po smrti tchána se stal hrdým
chovatelem včel. Také se celý život věnoval pěs
tování zeleniny a květin. Měl sedm vnoučat a šest
pravnoučat. Spolu s rodiči a dvěma sourozenci žil
celý život v nových Ouholicích.
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.
8
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█▐ Velikonoce 2021

Program velikonočního týdne

Nikdo nemůže nic změnit na skutečnosti, že si Bůh zamiloval svět a poslal svého
jednorozeného Syna, aby smířil svět se sebou a aby každý, kdo v něho věří, měl život
věčný. Ani světová pandemie nezabrání, abychom neslavili Velikonoce, Kristovu
oběť a vzkříšení. Ať nuceně zůstaneme doma, nebo se alespoň v malém počtu
společně sejdeme, budeme slavit Velkou noc a ještě větší Neděli. Dokonce i kdyby
vypnuli proud a byli bychom odříznuti od online přenosů, budeme slavit Ježíšovo
vítězství nad smrtí, které se nás týká.
Ale protože to nebude tak zlé, jistě se v nějaké podobě a formě uvidíme a spojíme
dohromady, protože sdílená bolest je poloviční bolestí a sdílená radost je nejméně
dvojnásobnou radostí. Připravili jsme v rámci sboru pro nás následující program:
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,
kdo budete chtít přijít. Bude to jediná neděle z celého postního období, kdy se jásá
a raduje více než jindy.
Určitě zazní velmi nadějné evangelium, ve kterém nás Ježíš povzbudí k neokázalé
bohoslužbě našich činů. Protože on si všímá každého, i toho nejmenšího, kterého
žádná kamera nezaznamená, hodnotí vysoko, i docela obyčejnou chudou vdovu,
která dá kupodivu Bohu víc než všichni, kteří dostávají na videích stovky a tisíce
pochvalných laiků.
Ke slyšení Ježíšova slova nás připraví svými písničkami Tomáš Najbrt, možná
dokonce uslyšíme v premiéře i zcela neoposlouchanou písničku, která nás potěší
a rozradostní.
Zelený čtvrtek a sederová večeře
Na Zelený čtvrtek bychom si mohli udělat v rodinách Sederovou večeři. Bratr kazatel
Tomáš Trávníček pro nás v té věci natočí týden před Velikonocemi vide. K tomu také
přikládáme návod a program nabídnutý církvi školou Celým srdcem, konkrétně pak
od sestry Dany Koutecké, který byl také uveřejněn v březnovém vydání časopisu
BRÁNA.
Vánoce jsme zvyklí slavit v rodinném kruhu, ale Velikonoce obvykle slavíme v církvi.
Letos už podruhé budeme hledat, jak si význam Velikonoc připomenout doma.
Škola Celým srdcem nabízí způsob, jak rodinnou slavnost uchopit. Vychází při tom
ze zkušenosti svých zakladatelů, kteří strávili dvoje Velikonoce v Izraeli v mesián
ském společenství.
10
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V období Velikonoc se v Izraeli slaví pesach, kterým si celý národ připomíná vyvedení
z otroctví Egypta. Slaví ho i mesiánští Židé, kteří věří v Ježíše jako Mesiáše, Spasitele.
Ti navíc během pesachu oslavují vyvedení z otroctví hříchu skrze Ježíšovu oběť.
První den pesachu usedá celý Izrael k slavnostní večeři – tzv. sederové večeři.
Na stole leží chleby bez kvasu (macesy), nastrouhaná jablka s oříšky, petrželová nať
a další. Večer začíná zapálením svíček a modlitbou. Pak se čte z příručky k sederové
večeři, která postupně vede k pojídání jednotlivých pochutin a také vysvětluje jejich
význam. Například jablka s oříšky servírována uprostřed dvou kousků macesu
připomínají cihly s maltou, s kterými Izraelci pracovali jako otroci v Egyptě.
Uprostřed večera rodič rozlomí jeden maces, zabalí ho do utěrky a někde ho schová.
Po hlavním chodu ho děti hledají. Když ho najdou, dospělý čte: „Stejně jako tento
chléb byl Ježíš ukřižován (zlomen), zabalen do plátna, uložen do hrobu a po třech
dnech nalezen vzkříšený. Kdo našel ukrytý maces, dostal jako odměnu sladkou
dobrotu. Kdo najde Ježíše, dostává velikou odměnu – odpuštění hříchů, Boží blízkost
a věčný život.“
Sederová večeře v mesiánském pojetí je krásný způsob, jak slavit Velikonoce v rodin
ném kruhu. Pro každého, kdo by si to chtěl vyzkoušet, nabízí Škola Celým srdcem
příručku, která vás celou slavností provede krok po kroku.
Průvodce najdete: https://owncloud.koutecky.name/index.php/s/NFwzLzJz9QjzC9Q
Velkopáteční dopolední bohoslužba
Na Velký pátek 2. dubna 2021 se opět uskuteční v 10:00 hodin tradiční velkopáteční
dopolední bohoslužba, která se v Soukenické koná v rámci Církve bratrské už od
doby Aloise Adlofa. Letos se poprvé stává online celorepublikovou a celocírkevní
bohoslužbou. Zůstává samozřejmě to, že evangelium o ukřižovaném Kristu bude
kázat předseda Rady Církve bratrské David Novák.
Je to skvělá a výmluvná tradice, protože ať už to byli po Adlofovi Urbánek, Zdychy
nec, Beneš, Urban, Kubový, Černý, Fajfr nebo nyní Novák, evangelium je stále stejné
a stejně pravdivé a mocné. A navíc, křesťané ze všech sborů se sjednocují pod jed
ním křížem.
Ke společnému zpěvu a chvále nás povede kapela SouZnění, která byla počata v Sou
kenické a v našem sboru má svou domovskou scénu. Loni nás oslovili pražští kazatelé,
tentokrát nás prostřednictvím videa pozdraví pět seniorů z Čech, Moravy a Slezska.
Velkopáteční večerní bohoslužba s večeří Páně
Tentýž den na Velký pátek 2. dubna 2021 se budeme moci sejít v 18.30 hodin pro
střednictvím aplikace Zoom při večerní bohoslužbě. Kázat bude Tomáš Trávníček
a večeři Páně pro nás bude vysluhovat Radek Novotný. Bronislav Matulík vás pak
s manželkou pozdraví z modlitebny.
DUBEN 2021
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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
doma chleba a víno, budeme mít tak možnost mít účast na darech milosti společně
a viditelně u našich obrazovek.
Brzy ráno na den vzkříšení
V neděli 4. dubna 2021 přesně v 6.32 hodin nastane rozbřesk a my si budeme moci
spolu zazpívat i přečíst o ženách, které hned zrána šly ke hrobu. Opět bude pro nás
připravena aplikace Zoom a kdo by se chtěl potkat nad Prahou u Kyvadla, jistě bude
zván. Přenos začne v 6.20 hodin.
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
prostřednictvím fotografií a videí. Budeme si modlit.
Neděle je symbol, proto se jako křesťané od samotného počátku scházíme první den
po sobotě, protože Ježíš vstal z hrobu, smrt ho nepohltila. Ne jinak tomu bude i letos
a budeme moci oslavit Kristovo vzkříšení hned s rozbřeskem, těšíme se. A snad
příští rok naživo.
Velikonoční neděle s večeří Páně
Na Den vzkříšení 4. dubna 2021 se samozřejmě potkáme v 10.00 hodin i v Souke
nické. Ať už prostřednictvím video přenosu, nebo někteří osobně. Připravíme tu
nejlepší slavnost, jaké budeme schopni. A také tu nejradostnější večeři Páně bude
me moci slavit a přijímat.
Velikonoční týden vyvrcholí právě tímto dnem a zároveň se uzavře program 40 dnů
s Biblí s titulem „Pane, nauč nás modlit se“. Spolu s poutníky do Emauz prožijeme
Ježíšovu přítomnost a také skutečnost, že se můžeme vracet jeden ke druhému,
abychom se ujistili o tom, že: Ježíš byl vzkříšen – jistě byl vzkříšen!
Proto vás zveme, abyste se přihlásili a přišli na Soukenickou. Jistě dodržíme všechna
potřebná hygienická opatření, ale bude dobře, abyste přišli a radostně pověděli,
co pro vás živý Ježíš znamená. Těšíme se!
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

DUBEN 2021
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█▐ Církev a svět po Velikonocích

Od Velikonoc po Letnice budeme dosvědčovat, že Kristus byl vzkříšen!

Už počtvrté jsme připravili program mezi dvěma důležitými křesťanskými svátky.
Vždy jsme od Velikonoc do Letnic k nám zvali a vítali hosty z jiných sborů, ale už
v loňském roce kvůli pandemii jsme si museli vystačit sami, nejinak tomu bude
i letos.
Budeme společně v evangeliích a knize Skutků otevírat texty, které svědčí o událos
tech následujících bezprostředně po Ježíšově vzkříšení. Pro všechny ženy, apoštoly
a další svědky to nebylo vůbec snadné období. Ježíš se zjevoval, kdy chtěl a komu
chtěl, oni sami hledali své místo v Božím plánu a vyrovnávali se s pověřením, které
jim Ježíš dal.
Ani my nemáme Ježíše pod kontrolou a nepřichází na naše zavolání, ale přesto se
i nám dává poznat, často nečekaně a překvapivě. Kéž i nás letos náš Pán v čase od
Velikonoc k Letnicím překvapí a také nově naplní svým Duchem.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.

Kristus, jedenáct apoštolů
a velké poslání

Mt 28,16–20

Radislav Novotný

Univerzální evangelium
pro všechny národy

Lk 24,46–52

Bronislav Matulík

Kristova radikální výzva
k následování

J 21,1–14

J 21,15–23

Pavel Černý

Bronislav Matulík

Mk 16,9–20

Radislav Novotný

Sk 1,1–25

Bronislav Matulík

Sk 2,14–36

Bronislav Matulík

Nové objevování Krista

Kristus na nebesích,
křesťané na zemi
Nanebevstoupení

Budete pokřtěni Duchem
svatým
Petrovo kázání o Kristu
na letnice
Letnice

Bronislav Matulík
14
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█▐ Radikální evangelium

Biblické hodiny podle listu Galatským

Chcete-li v Novém zákoně najít argumentačně nejvyhrocenější a nejradikálnější
knihu, pak otevřete list adresovaným galatským křesťanům. Jednalo se o okružní
pastýřský list do vícera sborů. A my se můžeme těšit z toho, že se dostal prostřed
nictvím Bible i k nám. Každé úterý od Velikonoc až do prázdnin se můžeme těšit,
že je strávíme studiem
Apoštol Pavel viděl, že křesťané v Galacii jsou zasaženi přímo do srdce křesťanské víry.
Prožíval, že mohou zcela sejít od Krista, přestože si to patrně vůbec neuvědomovali,
když se snažili plněním Mojžíšova zákona připojistit svou spásu.
Existuje teologický spor o to, zda může člověk ztratit spasení. List do Galacie nám na
to odpovídá zcela jasně. Nejde o spekulativní otázku, jde o velmi vážný teologický
a pastorační problém!
Pavlův list je silně konfrontační. Buď, anebo. Hned po Velikonocích ho tedy začneme
číst, studovat a znovu a znovu budeme vyzýváni, abychom měli dost na Kristu.
K němu nelze nic přidávat, ale samozřejmě od něj ani nic ubírat. Spása v Kristu je
dokonalá, ale i nám se může stát, co Galatským, že nás někdo nějakým jiným učením
nebo falešným pojetím Bible omámí a zmate. I proto stojí za to tuto epištolu číst
a nechat se inspirovat její radikalitou.
Bronislav Matulík
DUBEN 2021
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█▐ Velikonoce s dětmi

Mateřská rubrika aneb babi, povídej

Mimo to, že společně s dětmi prožíváme svátky Velikonoc v ryze křesťanském duchu
a vysvětlujeme jim pravou podstatu tohoto období, a to sice, že Pán Ježíš, o kterém
slyší doma, ve sboru i jinde, opravdu kdysi chodil po této zemi jako člověk a zemřel
za nás, abychom mohli žít ve svobodě. Radujeme se také z toho, že přichází jaro
a probouzí se příroda. S tím se pojí i nejrůznější zvyky, které lidé za dlouhá léta
vymysleli. Některé jsou milé, jiné tak úplně ne. Nicméně i zábavné české tradice
mohou být pro děti radostným závěrem Velikonoc, který navazuje na křesťanskou
tradici, a můžou potěšit i ostatní – třeba v duchu vzpomínek Lídy Beranové.
Vzpomínky maminky a babičky Lídy Beranové na Velikonoční pondělí
Zvyky Velikonočního pondělí mi připadaly vždycky divné. Aby kluci chodili na holky
s pomlázkami a ony jim za to dávaly vajíčka!? Co je to za hloupý zvyk? A tak jsem ty
pondělky o Velikonocích neměla vůbec ráda.
Po mnoha letech, když jsme se scházeli na chatě s našimi vnoučaty, jsme udělali
takový pokus. Děti se oblékly „po staročesku“ a my je vyslali po sousedech, které
jsme znali. Ti je vždy s úsměvem přijali a obdarovali vajíčky a sladkostmi. Někde
vykoukli i jiní a ptali se: „K nám nejdete? Tak si vás aspoň vyfotíme!“
Příští rok jsme dali dětem čokoládová vajíčka s likérem, aby taky sousedům něco
přinesly, když dostávají do košíčků plno dobrot. „Za rok k nám nezapomeňte zase
přijít!“ slýchávaly děti.
A nám vzkazovali: „Poš
lete nám tu vaši dět
skou skupinku, už se
na ni těšíme.“ A tak,
když jsme vždy udě
lali někomu radost, ne
připadá mi to pondělí
o Velikonocích už tolik
divné!
Požehnané
a radostné Velikonoce
vám všem!

Připravila
Martina Caltová
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SOUKENICKÁ 15, PRAHA 1
vždy ve čtvrtek od 18 hodin

www.klubsamari.cz

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 rekto
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
Čempelová budou vyprávět o dobrovol
nické pomoci v uprchlických táborech
v Řecku.
Přes aplikaci Zoom:
https://zoom.us/j/91516413973
pořadatel:
podpořeno granty:

Sbor Církve bratrské v Praze 1
mediální partneři:
karmelitánské
nakladatelství

rádio
DUBEN 2021

LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK
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STAROMĚSTSKÉ
NOVINY
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█▐ Sborová dovolená

Připravuje se v termínu od 7. do 14. srpna 2021

Tradice sborových dovolených je v našem sboru opravdu dlouhá. Máme naději,
že ani letos tuto tradici neporušíme. Ale pochopitelně hlavní bude pandemický stav
v naší společnosti. Určitě nebudeme chtít porušovat jakákoliv opatření.
Prozatím plánujeme i letos sborovou dovolenou. Opět se pojede do Orlických hor na
chatu Horalka. Tentokrát máme rezervovaný termín od soboty 7. srpna do soboty
14. srpna. Cena se prozatím řeší, ale je dost pravděpodobné, že se mírně zvýší. Bližší
informace včetně přihlášek budeme posílat v nejbližších dnech.
Těšíme se, že i letos budeme mít příležitost prožít spolu chvíle odpočinku, rozjímání,
radosti, her, a především Boží přítomnosti mezi námi.
Petra Veselá

█▐ Ze staršovstva
Nouzový stav a hygienická opatření – staršovstvo opět projednalo nařízení vlády,
která se vztahují na život sboru. Nouzový stav a hygienická opatření budou trvat
nejméně do 28. 3. 2021, spíše však až do Velikonoc.
Bohoslužby v dubnu – nastane-li větší uvolnění, opět zavedeme google kalendář
pro 34 lidí. Možnost přihlásit se telefonicky kazateli sboru nebo přes kancelář sboru
zůstane zachována.
Rychlotesty – objednali jsme pro případ akutní potřeby tři rychlotesty pro kazatele.
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Slovíčka pro děti a video pozdravy – stále
trvá potřeba slovíček i pozdravů do zásoby.

Program od Velikonoc po Letnice – star
šovstvo detailně projednalo celý velikonoční
program a následně schválilo i návrh navazu
jícího programu až do Letnic.
Webové stránky sboru – ve středu 10. 3. se
sešla pracovní skupina (Bronislav Matulík,
Radislav Novotný, Adam Sedláček, Matyáš
Šíma, Jan Němeček a Ondřej Pavlíček), která
diskutovala úpravy webu. Staršovstvo se
seznámilo se změnami, které již nastaly
a které se i nadále připravují.
Konferenční návrhy a změny Řádu – po
změňovací návrhy nebudeme podávat.

Konference 2021 – Rada CB požádala náš
sbor o uspořádání Konference v čase pande
mie v Soukenické, konkrétně v červnu 19. 6.,
nebo v září 11. 9. – staršovstvo souhlasí.

Hospodářská oblast – ozval se zájemce
o koupi dvou našich pozemků určených k za
stavění v Neveklově. Staršovstvo řešilo veli
kost pracovního úvazku správce budovy.
Nákupu dalšího zvukařského vybavení –
stalo se tak v souvislosti s rozšiřováním
aktivit, ke kterému je využíváno (aktivní za
pojení více osob v rámci bohoslužby, diskuse
a další).

Sborová dovolená – plánujeme na 7. 8. až
14. 8. opět v areálu Horalka. Petra Veselá
a Jan Němeček prověří cenu pro letošní rok
(v minulém roce skončila sborová dovolená
se ztrátou přibližně 30 tisíc korun, je potřeba
navýšit cenu).
Staršovstvo
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NAROZENINY
Novák Richard

5. 4.

Štěpánová Naďa

6. 4.

Čekelská Marta
Voves Jan

Hrnková Petra
Kunft Robert 	

6. 4.
6. 4.
7. 4.
9. 4.

Jiroušková Eva

10. 4.

Klíma Jiří

12. 4.

Shameti Arjana
Zimová Lenka

Chuchlová Marie

Velová Květoslava

10. 4.
12. 4.
14. 4.
15. 4.

Kubový Vlastimil ml. 	 18. 4.
Němečková Sandra

18. 4.

Šíma Matyáš

23. 4.

Kučerová Klára

20. 4.

Teznerová Štěpánka

23. 4.

Beran Štěpán

26. 4.

Štěpánová Věra
Jurčíková Eva
Málek Jan

Beran Ivan

Caltová Martina

Trávníčková Jitka
Sojka Pavel

Voves Tomáš

25. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
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█▐ Mimořádná shromáždění
Velikonoce – jsou mimořádné proto, že na tyto svátky Bůh v Kristu dokonal spásu
světa. Sice si Vzkříšeného připomínáme každou neděli, ale jednou za rok jsme zváni,
abychom s velkou intenzitou prožili Boží lásku. Proto vás zveme ke všem shro
mážděním počínaje Květnou nedělí a konče Dnem vzkříšení, kdy Ježíš vstal z hrobu.

█▐ Pravidelná shromáždění
Neděle

Modlitební chvíle na Zoomu (9.15 hodin)

Online bohoslužby  (10.00 hodin) – video a audio
Online besídka (10 minut po konci bohoslužby)

Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek

Jsme spolu na online kávě (30 minut po konci bohoslužby)
Video pozdrav Radislava Novotného

Biblické studium: text a audio – Bronislav Matulík
Pastýřský list správce sboru

Video pozdrav Tomáše Trávníčka
Online mládež  (18.00 hodin)

Video pozdrav P. Veselé, J. Matulíkové, D. Košťála, J. Koudely,
P. Němečka, O. Pavlíčka ad.
Online dorost  (16.00 hodin)

Sborové listy — vydává Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15, ročník XXXI
redakce: Bronislav Matulík, Petra Veselá, Martina Caltová, Blahoslav Marek
e-mail: soukenicka@cb.cz ▪ http://cb.cz/praha1 ▪ č.ú.: 1938917359/0800
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