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█▐Buďme konečně dospělí ve víře
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem
jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem,
překonal jsem to, co je dětinské. (1K 13,11) Ve svém myš
lení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale
v myšlení buďte dospělí. (1K 14,20)
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Je to stejné jako v obyčejném životě, na začátku nás Pán Bůh
vodí za ruku a my se rádi necháváme vést. Ale pak musí
nastat zlomový okamžik, kdy i ve víře dospějeme. Jako se to
kdysi stalo naší dceři v čase raného školního věku. S napros
tou samozřejmostí jsem ji vzal za ruku, abychom spolu přešli
přes přechod, ale ona se z mé ruky vymanila a šla sama
spořádaně a bezpečně vedle mě. Od té chvíle jsem ji už nikdy
za ruku přes silnici nevedl a je to tak správné, sama si určila,
kdy dospěle začala zvládat život.
Čas dětské víry nelze pominout, ale stejně tak nelze zůstat
natrvalo dítětem neschopným samostatně se rozhodovat,
a to i kdybychom měli udělat chybu a natlouct si nos. Ideálem
křesťanské víry není stav, že se člověk bude neustále a pořád
dokola na každé křižovatce ptát, co má dělat. A stejně tak
není ideálem strach z rozhodování, strach se zmýlit. Ideálem
je duchovní dospělost, kdy se nebeský Otec raduje z toho,
že se jeho děti samy, dobře a správně rozhodují. Bylo by
smutné, kdybych ještě dnes převáděl své třicetileté děti přes
vozovku…
Opustit dětinské myšlení je velmi osvobozující. Kdysi jsem
měl dětskou představu, že v nebi existuje pro můj život
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dokonalý plán na způsob přesně napsaného scénáře, který bych měl znát, nebo
alespoň jeho nejbližší kapitolu. Například, kterou školu pro mě Hospodin určil, jakou
ženu mně ve své prozíravosti připravil, počítal jsem s tím, že v Božím plánu existují
všechna moje zaměstnání, místa bydlení atp. Modlil jsem se, abych správně a včas
nacházel jednu předurčenou kótu za druhou, podle níž bych měl životem postupovat.
Bylo to mé dětské přemýšlení a Pán Bůh mě skutečně vedl – byl jsem ovšem dítětem
ve víře.
Ale pak jsem porozuměl tomu, že Boží dokonalý plán se mnou, s církví a se světem
spočívá v něčem jiném a lepším. Skutečně existuje, ale jako pravidla hry, třeba
v hokeji. K tomu jsou dány mantinely,
kde má hra probíhat, abych se neo
citnul mimo hrací území, ale jestli
budu v bráně nebo v útoku či obraně,
to mi Pán Bůh neřekne, záleží na mně,
abych v daných mezích našel sám
sebe a zvládl svůj post, jak nejlépe
budu umět. Anebo ještě jinak, na to
mě upozornil Marek Vácha, křesťan
ský život není jako orientační běh, kdy
závodník musí co nejrychleji doběh
nout na předem dané stanoviště, a když ho nenajde, má smůlu, i když Bůh to zamýšlel
skvěle. Mnohem více se podobá dálkovému běhu, kde je dopředu dán jen start a cíl.
A ještě v něčem je třeba se stát dospělým. Děti mají tendence se vymlouvat, žalovat,
stěžovat si, kdo jim ublížil nebo to či ono rozbil atp. Apoštol nás povzbuzuje,
abychom byli v myšlení víry dospělí. Obecně platí, že se člověk dospělým stává
postupně, že se dospělost vynořuje až je jedinec schopen vyrovnat se se sebou
samým i s druhými lidmi, zvláště s těmi, kteří ho nějak poškodili. A tady se dostáváme
k tomu nejdůležitějšímu, křesťan musí dorůst do stavu, že si už nebude stěžovat na
rodinnou výchovu, na sbor a církev, na svět či na nedostatek příležitostí, na smůlu
nebo na klacky pod nohama, které mu tam někdo hodil. Vezme konečně s Boží
pomocí zodpovědnost za svůj život a hotovo. Stěžovavý křesťan je sobě i druhým
nesnesitelný, pro své okolí i nebeského Otce.
Je to velmi podobné vývojové psychologii. Na začátku je křesťan odkojen slovem
Božím, jí jen tekutou stravu, ale pak musí jíst stravu hutnou, musí se namáhat, aby
se sám a dobře rozhodoval a uměl rozpoznávat dobro od zla. Protože v Božím plánu
nikdy nebyl záměr mít na zemi lidi jako naprogramované roboty, ale svobodné
bytosti schopné lásky, protože jenom takový člověk může milovat Boha i lidi a na
lásku odpovídat láskou. A že se při tom modlí, to se samozřejmé. Žel ale někdy se
člověk rozhodne pro nezralou a nikdy nekončící zahořklost v duši a stěžování si na
druhé až do smrti. Takovému pak žel ani modlitby moc nepomáhají, ovšem to je
riziko, které Pán Bůh s námi lidmi i křesťany podstoupil a stále podstupuje…
Bronislav Matulík
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█▐ Dostala jsem právo a moc Božího dítěte
Marta Kunštová se znovu představuje

Měla bych se představit jako nový člen sboru, ale jsem staronový člen. Věřím,
že mnozí z generace padesátníků ví, o koho jde.
Jsem dcerou „strýčka“ Pospíchala a toho zase asi zná většina starších. Za to jsem
také vděčná, že jsem vyrůstala právě v této rodině, kde se moc nemluvilo, ale víra
se žila. Zásadní pro mou osobní víru, obrácení a začátky cesty s Pánem Ježíšem byly
roky 1979 až 1983 (mládež Petra Mančala a Petra Vernera), večerní nedělní shro
máždění, kázání bratra Košťála a objetí tetičky Košťálové, vřelost tetičky Vernerové,
pohostinnost a láska u Marků, kde jsem spávala.
Božími praktickými doteky byly shromáždění na Mělníce u Vovsů i Slabých. Vzpo
mínám i na hájovnu ve Strunkovicích nad Blanicí i jiné akce s mládeží. Život jsem si
pak zkomplikovala rozhodnutím vzít si neobráceného manžela. Jsem vděčná, že Pán
Ježíš neopouští a jeho věrnost a láska všecko přemáhá, a tak jsem hledala a nachá
zela svou sílu v těžkostech u Něho.
Děkuji za dar rodiny a dnes již tři samostatně žijící děti s rodinami. Raduji se již i ze
4 vnoučat. Míša a Petr s rodinami žijí 5 minut chůze ode mne a hodně mi to pomohlo,
když manželovi v květnu 2019 diagnostikovali lékaři rakovinu v pokročilém stádiu
bez možnosti vyléčení. Milan všechno přijal statečně a pokorně. Byla to doba
7 měsíců, kterou jsem i já přijmula jako milost, kdy se dalo tolik věcí do pořádku,
a prožili jsme odpuštění a vděčnost za vše i tiché smíření s Bohem. Byl do konce
doma a bez bolestí, úplně na lůžku jen měsíc.
Ráda jsem četla knížky od Kristíny Royové, Corrie ten Boom, Joni, žádná idylka,
mnohokrát v životě mi byly lidským vzorem, s jakou jistotou víry snášely těžkosti
a překážky. Boží ujištění „neboj se“ a kříž, kde zaznělo „dokonáno jest“, mi dává
jistotu a naději, že i přes všechny nedostatky jsem dostala právo a moc Božího dítěte.
Modlím se za to, abych opravdu všechno z těch Božích rukou dovedla brát a byla
odleskem Jeho lásky ke mně. Děkuji za rodinu církve v Neveklově i Praze a věřím,
že se uvidíme, a pokud by někdo chtěl, bydlím ve Vrchotových Janovicich, kde máme
i hezký park a zámek. Zajeďte na návštěvu.
Marta Kunštová

█▐ Radost v Neveklově
Slavnost na konci srpna

Asi není větší radosti pro kazatele, než když vidí přicházet nové lidi do sboru. A na
stanici to platí dvojnásob.
V neděli 22. 8. jsme měli tu radost přijmout do našeho společenství tři nové členy:
Martu Kunštovou, Michala Hlávku a Jaroslavu Hlávkovou. Ve všech třech nám
Pán posílá zralé křesťany ochotné sloužit. Marta Kunštová k nám přestoupila ze
zaniklého sboru Evangelické církve metodistické v Sedlčanech, kde byla členkou asi
září 2021

3

deset let. Před tím byla členkou v našem sboru, ve stanici Neveklov, kde vyrostla
po boku svých rodičů Lýdie a Miroslava Pospíchalových. Michal a Jarka Hlávkovi
se do našeho městečka přistěhovali z Prahy, kde chodili do sboru v Šeberově.
Do našeho společenství přicházeli pravidelně již asi dva roky, kdy si rekonstruovali
dům po rodičích v Neveklově. Michal je
šikovný truhlář a ochotně se ujal prací
v modlitebně spojených se dřevem.
Jeho mnohé praktické výrobky oceňují
dospělí i děti. Michal je velkou posilou
i pro naši hudební skupinu chval, kde
hraje na bicí.
Bylo to moc pěkné a radostné shromáž
dění na které přišlo také mnoho hostů.
Děkujeme Moravskému kvartetu ve slo
žení manželů Veselých a Matulíkových
za službu zpěvem. Po shromáždění jsme
byli pozváni k výtečnému pohoštění,
které nám poskytlo příležitost si také
popovídat.
Tomáš Trávníček
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█▐ Sbor od září 2021

Pár slov kazatele Matulíka o šanci, kterou můžeme využít

Před 30 lety jsem opustil Brno a přípravy na vybudování nového sboru a přestěhoval
jsem se s rodinou do Trutnova. Poslechl jsem hlas a volání církve. Nelituji toho
a přesvědčil jsem se, že nejsem tak důležitý a že i beze mne může Boží dílo vyrůst,
mám na mysli onen připravovaný nový sbor v Brně, který vznikl beze mne. V Trut
nově jsem se „vyučil“ kazatelem, vystudoval během služby Biblickou školu, pracoval
na základních i středních školách a začal sloužit i v odolovské věznici. A Pán nás
obdaroval přátelstvím s bluesmanem Ramblinem Rexem a s Tomášem Graumannem,
jedním z dětí Nicolase Wintona.

Před 20 lety mě Pán Bůh zbavil strachu a já jsem se odvážil přijmout pozvání do Prahy,
konkrétně na Smíchov. 15 let jsem tam žil beze strachu a pokojně jsem pak odešel.
Byla to dlouhá a požehnaná doba stability a postupného růstu sboru. Po Ramblinu
Rexovi nám vstoupil do života jiný muzikant – Tomáš Najbrt, vznikla skupina Shirim
Ashirim zpívající hebrejské chvály, dál se rozvíjela moje a nyní i s manželkou služba
ve věznicích. Zajímavé také bylo, že mně církev svěřila Bratrskou rodinu a dala mi
volnou ruku ji přetvořit. S pomocí Jirky Sedláčka a Ondřeje Košťáka se to podařilo
a práce šéfredaktora mě velmi těšila.
Před 5 lety jsme se přestěhovali do Soukenické. Co trvalo v Trutnově týdny a na
Smíchově měsíce, trvalo nám zde tři roky. Mám na mysli soužití. Pán Bůh zde zvláště
manželce otevřel dveře ke službě nejen pastorační, ale i hudební. Jako dirigentka
používá metodu „cukr a cukr“ a přináší to skvělé výsledky. Byla zde ordinovaná jako
diakonka a tolik zázraků, o kterých vypráví, že se dějí za mřížemi, to jsme neče
kali. A navzdory pandemii a lockdownu se i zde k naší velké radosti odehrávají
krásné události na poli hudby, vznikla kapela SouZnění, přijali jsme do sboru Petra
Šťastného, Jiřina Dvořáková nám nejednou prostřednictvím varhan dá dotknout se
okraje nebe, a hlavně se objevuji noví či staronoví hudebníci.

Nyní nastupuji do celocírkevní služby v Radě CB. Opět na zavolání církve. Zároveň
ale zůstáváme s manželkou v Soukenické a budeme vám sloužit s maximálním
úsilím, jakého jsme schopni. To proto, že jsme si vás zamilovali, a také proto, že nás
staršovstvo požádalo, abychom na sboru zůstali. Po zkušenostech, které jsme
udělali, to vidím tak, že je to šance, kterou můžeme všichni dobře využít. Třeba i ve
větší aktivitě mnohých z nás, ale také v nové inspiraci skrze Ducha svatého a s celou
církev – nejen bratrskou. Pro mě osobně to znamená také mnohé odložit. Odkládám
službu v redakci Brána, přestali jsme s ženou pracovat v Odboru pro manželství
a rodinu, a konečně já nyní zastavuji svou činnost na Pankráci. Svůj čas budu dělit
mezi církev a sbor. Svobodně pak posoudíme, jak jsme tuto šanci využili.
Bronislav Matulík
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█▐ Církev na křižovatce

Prorocké slovo na rozcestí našeho sboru a našich životů

Proroctví není neodvratná věštba, ale slovo na rozcestí – je pravdivé, ale může se
stát a nemusí. To záleží na nás, jak s ním naložíme. Jistou nápovědou by mohli být
obyvatelé Ninive, když je navštívil Jonáš. Tak je tomu třeba rozumět a také s tím
pracovat.
Od počátku září a až do listopadu budeme společně otevírat Malé proroky. Je jich
symbolicky 12, tedy plnost Božího oslovení.
Náš sbor a možná mnozí z nás jsme na křižovatce. Někdo by ale třeba řekl, že jsme
si zajeli na slepou silnici, odkud se dá jen vrátit. Anebo ještě jiný by užil značky
kruhového objezdu, kde můžete jezdit stále dokola, dokud se nerozhodnete, kam
konečně odbočíte…
Malí proroci jsou malí jen co do počtu stran, ale Slovo je to veliké. Je důležité,
abychom byli Duchem svatým stejně naladěni, jako byli jejich autoři. Modleme se,
aby tvůrčí prorocké slovo s námi a v nás konalo nové věci, aby nás přivedlo k novým
dobrým rozhodnutím.
V neděli vždy otevřeme jednoho z proroků a budeme zvěstovat to podstatné, co nám
Pán Bůh chce říci. Následující úterní biblickou hodinu nás bude zajímat osobnost
proroka a jeho svědectví životem.
Bronislav Matulík
NEDĚLE

ÚTERÝ

5. září 2021 Bronislav Matulík
Podobenství Hospodinovy lásky
Ozeáš 3

7. září 2021 Tomáš Trávníček
Boží láska je silnější než lidský hřích
Ozeáš 11

19. září 2021 Karel Fáber
Připrav se na setkání s Bohem
Ámos 4,6 – 13

21. září 2021 Robert Kunft
Den Hospodinův
Ámos 5,16 – 27

12. září 2021 Radislav Novotný
Vraťte se k Hospodinu celým srdcem
Jóel 2,12 – 17

26. září 2021 Tomáš Trávníček
Neraduj se z neštěstí druhých
Abdiáš 12
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14. září 2021 Radislav Novotný
Výzva k pokání
Jóel 1,13 – 20

28. září 2021 Radislav Novotný
A nastane království Hospodinovo
Abdiáš 21
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NEDĚLE

ÚTERÝ

3. října 2021 Bronislav Matulík
Lidské zlo před Boží tváří
Jonáš 1,1 – 3

5. října 2021 Robert Kunft
Bůh litoval, že chtěl učinit zlo
Jonáš 3,1 – 10

17. října 2021 Tomáš Trávníček
Hospodin je Bůh žárlivý
Nahum 1,14

17. října 2021 Tomáš Trávníček
Běda městu, jež se brodí v krvi
Nahum 3,1 – 19

31. října 2021 Bronislav Matulík
Bůh sklidí z povrchu země úplně
všechno
Sofonjáš 1,1 – 18

Koncert ke dni reformace

2. listopadu 2021 Bronislav Matulík
Zavčas se vzpamatuj
Sofonjáš 2,1 – 15

7. listopadu 2021 Radislav Novotný
Vezměte si k srdci své cesty
Ageus 1,1 – 15

9. listopadu 2021 Radislav Novotný
Jak vidíme církev a náš sbor?
Ageus 2,1 – 9

21. listopadu 2021 Bronislav Matulík
Bůh pročistí svůj lid
Malachiáš 2,17 – 3,5

23. listopadu 2021 Robert Kunft
Odvážné diskuse s Bohem
Malachiáš 1,1 – 5

10. října 2021 Radislav Novotný
Bůh vede spor se svým lidem
Micheáš 6,1 – 8

24. října 2021 David Beňa
Hospodin je moje síla
Abakuk 3,17 – 19

14. listopadu 2021 David Novák
Vraťte se k Bohu a Bůh se vrátí k vám
Zacharjáš 1,1 – 6

Sborový den
září 2021

12. října 2021 Tomáš Trávníček
Zbožný vymizel ze země
Micheáš 7,1 – 7

26. října 2021 Radislav Novotný
Volám o pomoc
Abakuk 1,1 – 4

16. listopadu 2021 Tomáš Trávníček
Důtka satanovi
Zacharjáš 3,1 – 10
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█▐ Proměňujme se obnovou své mysli

Pastýřský list Davida Nováka, předsedy Rady Církve bratrské

Milé sestry, milí bratři,
srdečně vás zdravím na začátku dalšího školního roku. Zřejmě ve všech sborech
naší církve rok zahajujeme dvakrát. Jednou se jedná o kalendářní rok, podruhé
o rok školní, kdy začíná mnoho staronových aktivit. Začátek tohoto školního roku
bude ale specifický tím, že naše sbory téměř rok nefungovaly běžným způsobem.
Moc bych si přál, aby se vám rozjezd podařil.
V souvislosti s nastávajícím obdobím bych nám všem rád položil na srdce následující
texty.
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou,
svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto
věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží,
co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Řím 12, 2
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Fil 4, 8
Oba dva texty hovoří o naší mysli. Proč o tom píšu na začátku nového školního roku?
Domnívám se, že jedním z velikých bojišť bude v tomto roce naše mysl. Budeme
znepokojováni a možná i rozeštváváni kvůli… oblastem, které budou mít potenciál
působit strach, nejistotu a rozdělení. Velmi snadno se může stát, že naše mysl bude
vyděšená, podrážděná a znejistěná, a tato realita se může přenášet i do našich rodin,
sborů a vůbec do toho, jak se díváme na svět a v posledku i na Pána Boha. Ne vždy
bude možné ovlivnit okolnosti a to, co se okolo nás bude dít, ale můžeme ovlivnit,
jak o věcech, lidech a událostech přemýšlíme, jaký má to či ono dopad na naše životy,
postoje a naše vztahy k druhým a k Pánu Bohu.
Otázkou ale je, jak si nenechat mysl zaneřádit nejrůznějším smetím, jak ji slovy
Písma proměnit a obnovit? Potřebovali bychom nějaký jasný návod, jenže ten Pavel
nedává. Zároveň je jasné, že v záplavě nejrůznějších „alternativních pravd“, ale i zne
pokojivých zpráv a událostí to není a nebude snadné.
Pavel nám v uvedených problémech jemně naznačuje určitá východiska. Jednak ve
výzvě, že máme sami sebe přinášet jako živou, svatou a Bohu milou oběť. Znamená
to život, který je nastavený pro druhé a pro Pána Boha. Zdrojem tohoto postoje
zároveň není pocit viny, ale Boží milosrdenství, tedy to, co pro nás Pán Bůh udělal.
Další náznak je v zaslíbení, že pokud se naše mysl bude proměňovat, poznáme, co je
Boží vůle, co je Pánu Bohu milé a co je dokonalé. Jedná se o to, abychom si průběžně
kladli otázku: Jak si chceš, Pane, použít můj život? V druhém textu Pavel nabádá,
abychom vědomě upínali svoji mysl k tomu, co je v Božích očích dobré. Naplnění
této výzvy vyžaduje i jistou disciplínu.
Proměně mysli musíme jít naproti. Přemýšlejme proto nad tím, co posloucháme,
co čteme, na co se díváme a čemu se vystavujeme. Prostě co pouštíme do své mysli.
Určitým informacím nemůžeme uniknout, ale někdy se dají omezit, a naopak jiným
se dá vytvořit více prostoru.
8
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Jak jsem psal na začátku, povedeme boj o svou mysl. Moc bych si přál, abychom
v tomto boji dokázali s Boží pomocí vítězit, abychom si v tom byli vzájemnou posilou
a aby nás nepohltila úzkost, strach, vztek a vlastně nic, co naši mysl ničí.
S touhou a modlitbou, aby se v nastávajícím školním roce naše mysl proměňovala
a v dobrém ovlivňovala naše rozhodnutí
Váš v Kristu
David Novák

█▐ Důležité informace

Z hospodářské oblasti života sboru

Během prázdnin byl ukončen pracovní poměr správce sborových budov Karla Miffka
na jeho vlastní žádost. Jeho manželka Ester zůstává i nadále domovnicí na poloviční
úvazek, a tak záležitosti spojené bezprostředně s budovou a provozem směřujte na
ni nebo na mne jako hospodáře sboru. Úklid je i nadále prováděn sestrami Adélou
Pavlíčkovou a Blankou Tauerovou.
Mnohé se událo a děje v souvislosti s byty, které patří našemu sboru. Byt v Kralupech
je momentálně neobsazený, proběhla tam nutná oprava WC, bude potřeba seřídit
plastová okna, a ještě několik drobností. Jedná se o byt 3+kk v panelovém domě
několik minut chůze jak od nádraží, tak od místa, kde se setkáváme k bohoslužbám.
Pokud byste věděli o nějakém zájemci, dejte, prosím, vědět. Informace o tom, že je
byt k pronajmutí vyšla formou inzerátu v Bráně a v Životě víry, ale ohlas byl mini
mální. Před prázdninami se uvolnil byt ve druhém patře předního domu, jednáme
se zájemcem a vypadá to, že by byt mohl být pronajatý od října za obdobných
podmínek jako byl pronajat předtím. Ve třetím patře předního domu byly dokončeny
opravy bytu 1+1, kde také hledáme nájemníka. V zadním domě proběhne formální
změna týkající se kazatelského bytu v souvislosti s tím, že se bratr Matulík stal
místopředsedou Rady CB (bratr s rodinou tam bude i nadále bydlet). Pokročily
přípravy na připojení prostor dnes již bývalé kanceláře sboru k bytu správcovskému.
Nábytek z kanceláře sboru byl při brigádě 28. 8. přestěhován do bývalé kanceláře
kazatele v přízemí zadního domu. V tomto týdnu tam ještě probíhá malování, a po
něm by při brigádách ve čtvrtek a v sobotu měla být kancelář již v provozuschopném
stavu. Přestěhování kanceláře sboru vyvolalo nutnost přemístění vnitřní telefonní
ústředny, internetové přípojky přes pevnou linku a také jsme začali práce na novém
vedení počítačové sítě v zadním domě. To souvisí s novým bezdrátovým připojením
k internetu zařízeném bratrem Michalem Caltou.
Kazatelská kancelář je nyní na svém „původním“ místě v knihovně v předsálí. Při
stěhování nám „zbyla“ řada kusů nábytku, který je momentálně uskladněn v malém
klubu, stejně jako většina knih z knihovny. Intenzivně pracujeme na tom, aby byl
malý klub opět provozuschopný.
Před začátkem školního/pracovního roku jsme také prošli budovu s tím, aby byla
řádně připravena pro začátek práce besídky, náboženství apod. V této souvislosti
září 2021
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(a také v souvislosti s dalšími akcemi) jsme vyřadili a na sběrný dvůr odvezli řadu
velmi opotřebovaných věcí, které více než svoji službu dělaly ostudu svým vzhledem.
Proběhla a probíhá řada drobných oprav – oprava a nátěry oken v jednom z bytů
předního domu, oprava zdroje teplé vody pro WC v zadním dome (společné i pro
velký klub a hostovský pokoj).
Neméně důležité jsou otázky finanční. Sbírky za prvních osm měsíců tohoto roku
jsou o cca 5 procent vyšší než v roce 2020. Všem dárcům děkujeme. Na tomto
místě je potřeba připomenout, aby
ti, kdo přispívají formou bankovního
převodu, vždy u darů zadali variabilní
symbol 10 (to, abychom si byli jisti,
že se jedná o dar, a ne o nějakou jinou
platbu).
Také jsme dostali poděkování z Dia
konie za finanční podporu odstra
ňování následků tornáda na Moravě.
Celková částka, kterou dárci věnovali
prostřednictvím našeho sboru, je 129
tisíc korun. Na straně jedné přispěli
i nám doposud neznámí lidé, kteří
se o tom dozvěděli pravděpodobně z internetových přenosů našich bohoslužeb,
na straně druhé někteří z našeho sboru přispěli přímo na konto Diakonie.
Díky pomoci bratra Samuele Jana Hejzlara, který při své službě na různých sborech
zmiňuje rekonstrukci střechy na naší stanici v Neveklově, jsme od nejrůznějších
dárců obdrželi od začátku roku částku 152 tisíce korun. Do příštího čísla Sborových
listů bychom rádi připravili přílohu s podrobnějšími informacemi o stavebním
dění v Neveklově v tomto roce, protože se tam udělalo opravdu hodně práce. V této
souvislosti patří velký dík bratru Robertu Kunftovi, který se za náš sbor o tuto akci
stará.
V Neveklově máme momentálně 3 parcely v části obce určené k zastavění rodin
nými domy. O jejich prodeji ale může rozhodnout jen členské shromáždění, na kte
rém je přítomna více než polovina plnoprávných členů sboru. V červnu se nás na
výročním členském shromáždění nesešlo dost, a tak připravujeme krátké člen
ské shromáždění v neděli 3. října hned po dopolední bohoslužbě. Mělo by mít na
programu jediný bod – vyjádření se k návrhu staršovstva prodat tyto tři pozemky.
Podrobnější informace dostanete nejméně 14 dnů před konáním tohoto shromáž
dění (písemně nebo i v elektronické podobě). Mějte, prosím, na paměti, že pro mož
nost učinit rozhodnutí je potřeba přítomnost nadpoloviční většiny členů sboru
a zapište si tento termín (3. října) do svých kalendářů. Rozhodnutí v této věci je pro
sbor potřebné proto, abychom věděli, jestli s penězi za případný prodej pozemků
můžeme počítat v rozpočtu na příští období.

Jan Němeček, starší sboru a hospodář
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█▐ Čest dej jen Pánu Bohu svému

Bohoslužba ve stylu Rock and Roll roztančila nejen děti v Soukenické

Chtělo to trochu odvahy, ale ne moc. Bývalý hlavní kaplan Vězeňské služby a evan
gelický farář Bohdan Pivoňka říkal, že musím mít dobré staršovstvo, když mně
to dovolilo. Také si říkám, i když asi nikdo netušil, jak to bude přesně vypadat,
já také ne. Nicméně Soukenická je tradiční sbor a rock and roll je stará muzika,
vlastně už klasika.
Když se začala hrát, našim osmdesátníkům bylo tehdy dvacet. Proto není divu,
že hlavně starší ročníky mně říkaly, že se jim to moc líbilo – a nejen v Soukenické,
také v Horních Počernicích, na hřbitově po pohřbu, kde jsem se sešel s blízkými zes
nulé sestry Čížkovské, kterou Pán odvolal v 99 letech, a také jedna sestra z Vinohrad
psala poděkování za krásný zážitek z bohoslužby na dvoře před modlitebnou, která
byla ve skvělé kvalitě přenosu, formě i obsahu a moc se jí líbily tancující děti.
Je jí už přes sedmdesát, a tak jsem byl rád, že ji to nepohoršilo, na což odepsala:
„Milý bratře, mne rock'n'roll skutečně nepohoršil. Připomněl mi šťastná mladá léta,
kdy jsem asi 3 roky závodně tancovala, jak klasiku, tak latinu. Sice ne na nějaké
vrcholové úrovni a tzv. ´na bedně´ jsem nikdy nestála, protože konkurence byla
veliká a já při tom musela především zdárně odmaturovat a následně vystudovat
vysokou školu, ale tanec a hudbu všeho durhu jsem si vždy užívala a dnešní ´nářez´
mne rozpohyboval, byť na vozíku.“

září 2021
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Připomenu na závěr jen začátek bohoslužby na dvoře pod fíkovým stromem. Kdy
bychom si totiž vzali k srdci otvírák, tedy první písničku a refrén, vystačili bychom
s tím nejméně tak dlouho, jako trvá rock and roll:
Přijde k tobě ďábel sám, abys před ním klek! Na to dobrou radu mám, vyzkoušený lék.
Moc i slávu, světa říš, vše ti nabídne, ty mu na to odpovíš: ne, ne, ne.
Čest dej, jen Pánu Bohu svému dej, (4×) Pán jen, Pán jen, jen Pán buď oslaven, Pán, jen
Pán buď oslaven.
Bronislav Matulík
12
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█▐ StartFest

aneb pěvecký sbor zase připraven!

Po prázdninách se v září opět rozběhnou obvyklé sborové aktivity včetně zkoušek
pěveckého sboru. Trochu se sice změnila situace, už asi z provozních důvodů nebude
možné dělat plnohodnotné nedělní ranní zkoušky a budeme muset většinu práce
zvládnout ve středy, ale pořád tady jsme a chceme pokračovat.
My stávající zpěváci se sejdeme k zahájení naší další sezóny 15. 9. v 18.00. Zase zač
neme příjemným společenstvím u jídla a pití, ke kterému vás zveme! Jestli budeme
v Soukenické, nebo obsadíme něčí zahradu, se ještě dohodneme podle situace a upřes
níme v aktuálním oznámení. Budeme si povídat o tom, co nás čeká (bude toho dost!),
co budeme zpívat (toho bude taky dost), jak to dál bude, Láďa přinese kopu vtipů…
Zveme vás nejen k našim „festům“, ale i do pěveckého sboru. Jestli rádi zpíváte a ne
máte spoustu jiných služeb, přijďte! Nejsme přehnaně nároční, nikdo z nás není
profík, ale chceme zpívat nejlíp, jak nám to jde, a přinášet radost Pánu Bohu, vám
i sobě.
Jana Matulíková

█▐ Hudební workshop

Připravujeme setkání hudebníků na neděli 10. října 2021

Naší touhou je, aby se co nejvíce lidí, kteří umí hrát na hudební nástroje a intonovat,
dobře zapojilo do našich bohoslužeb.
S Petrem Šťastným (kytara) a Danielem Matulíkem (baskytara) chystáme dva work
shopy pro nás Soukenické, ale pozvat jistě můžeme i naše další přátele. Jeden by se
měl uskutečnit druhou neděli v říjnu a druhý pak následně po novém roce v lednu.
Dozvíme se nejen něco z hudební teorie, uslyšíme nejen ukázky a možnosti, jak
dobře ve sboru sloužit, ale také budeme společně Pána Boha chválit doslova na ob
jednávku, každý bude moci navrhnout či přinést písničky, které by si toužil zahrát
a zazpívat – známé i neznámé, staré i nové.
Rezervujte si čas v neděli po bohoslužbě. Nejprve bude společný oběd a pak se pus
tíme do společného díla ke cti a chvále našeho Boha.
Bronislav Matulík

█▐ Maminky pozor!

Setkávání maminek od září 2021

Maminky se budou od září scházet ve čtvrtek v době Awany to znamená 16.30 – 18.00.
Setkání budou probíhat v Přístavku a ve vedlejší besídce pro nejmenší. Zvány jsou
maminky s dětmi do 4 let. Starší děti budou v té době na Awaně. Maminky také hledají
někoho, kdo by byl ochotný se v té době věnovat menším dětem.
Sandra Němečková
září 2021
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█▐ Mladé rodiny spolu

Dovolená mladých rodin v Kořenově

Mladé rodiny budou letos v termínu 24. až 28. 9. trávit podzimní prodloužený
víkend v Kořenově na horské chatě Zvonice. Cílem pobytu je duchovní občerstvení
a povzbuzení, vzdělávání, sdílení a budování vztahů nejen při výletech do přírody.
Hlavním řečníkem bude Pavel Raus, který se pobytu zúčastní i s manželkou. Téma
dopoledních přednášek se bude týkat především partnerského vztahu v manžel
ství. Pro děti bude během dopoledních přednášek zajištěn program díky ochot
ným babičkám a mládežnicím. Odpoledne jsou naplánované výlety, na večer potom
nějaké seznamování, opékání buřtů, deskové hry apod. Pokud byste se chtěli přidat,
je ještě několik volných míst. Program je zaměřen převážně na mladé rodiny,
ale účast určitě není striktně omezena jen na tuto kategorii. Více informací na
https://449947.myshoptet.com
Doufáme, že letošní pobyt začne novou tradici, kterou budeme moci opakovat každý
rok.
Za organizátory Matyáš a Janka Šímovi

█▐ Zapojen do sborového společenství

Zpráva Radka Novotného ze studijního pobytu v Německu

Německý jazyk jsem začal intenzivně studovat na podzim roku 2019 z úrovně A1
jako samouk. Důvodem k tomu se stala povinnost zkoušky z druhého jazyka během
doktorandského studia na ETF UK. Kvalitní kurz němčiny v Německu s rodilým
mluvčím mi přišel jako nejlepší způsob, jak se zlepšit v konverzaci a osvojit si
gramatiku tak náročného jazyka, jako je němčina. Studijní volno během pobytu jsem
chtěl také využít ke studiu literatury k tématu islámu a arabštiny, které potřebuji ke
své doktorandské přípravě. S povděkem jsem přijal možnost studijního volna po
sedmi letech kazatelské práce na sboru v Soukenické. Staršovstvo ochotně souhlasilo
a já využil možnost Univerzity Karlovy ke studijnímu pobytu v Drážďanech. Celé to
však zkomplikovala pandemie Covid – 19. Termín, který mi byl nabídnut, byl čtvrtý
v řadě a nemělo jít o prezenční výuku, nýbrž o distanční. Přesto jsem nabídku využil.
V neděli dne 13. června 2021 jsem byl ve večerních hodinách ubytován v bytě
pro hosty Evangelické církve metodistické Emmaus v centru Neustadt Dresden.
K dispozici mi byla nabídnuta učebna a knihovna s přístupem k internetu. V pondělí
začal čtyřtýdenní kurz německého jazyka úroveň B1. Kurz byl pořádaný Technickou
univerzitou Drážďany. Výuka probíhala online přes platformu ZOOM od pondělí do
pátku. Účastníci se připojovali z domova v různých časových pásmech od Irska až
po Singapur. Nejprve nás bylo 19 účastníků plus lektorka – Řekyně, která vyrůstala
v Drážďanech. Ta se připojovala z Athén. Výuka probíhala vždy od 9.00 do 12.30.
Poté následoval čas pro samostudium a vypracování domácích úkolů.
14
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Na začátku nás čekal test našich znalostí, který posloužil také jako výchozí bod pro
další výuku. Jako učebnice posloužila online verze Schubert Spektrum B1 a další
materiály dodané lektorkou. Výhody a nevýhody online výuky jsou dostatečně
známé. Pro začátečníky by to bylo velmi obtížné, ale pro naši úroveň znalosti jazyka
to bylo snad dostačující. Pro většinu účastníků vysvětlování gramatiky bylo opa
kováním. Mně se jevil tento způsob výuky jako značně problematický. Musel jsem
proto využít možnosti inter
netu, vzdělávacích portálů
a přátel, abych byl schopen
pokroku. Na konci pro
běhl závěrečný test, jehož
výsledek byl dostačující pro
postup do vyšší úrovně B2.
Výhodou církevního ubyto
vání bylo, že jsem se ihned
zapojil do sborového spo
lečenství. Od začátku jsem
byl zván na všechna setkání
různých skupin – staršov
stva, vedoucích, biblické
hodiny, bohoslužby, domácí
skupiny, výlety nebo osobní
setkávání. Každý den jsem
tak mohl strávit dlouhé
hodiny konverzací s rodilými mluvčími, navazovat přátelství a rozvíjet komunikační
schopnosti v německém jazyce. Pravidelně jsem se účastnil skupiny arabsky
mluvících migrantů. Na posledním setkání jsem mohl vést seminář na téma „Jistoty
současného světa“ v německém jazyce. Díky těmto setkáním došlo i na praktickou
lekci arabštiny. Tuto část pobytu považuji za nejvíce přínosnou.
Závěrem: Měsíční pobyt byl krátký na osvojení tak náročného jazyka. Přesto byl
velkým přínosem v mých jazykových znalostech. Posun byl patrný jak v pasivních
znalostech, tak i v aktivním užití. Dokonce mi bylo nabídnuto mít přednášku
(seminář) nebo vést modlitby během poslední nedělní bohoslužby. Úroveň se
zvýšila na tolik, že mohu studovat (s pomocí slovníku) odbornou literaturu
a vést debatu nad jejím obsahem. Stále je však co dohánět a co vylepšovat. Také
proto se těším na další příležitost k prohloubení znalostí jazyka a k praktic
kému použití. Nakonec bych chtěl vyjádřit poděkování manželce Lence a rodině,
staršovstvu i celému sboru v Soukenické, Univerzitě Karlově, mojí domovské
Evangelické teologické fakultě a mému zaměstnavateli Církvi bratrské za možnost
uskutečnění tohoto studijního pobytu. Děkuji za všechnu podporu kolegiální,
přátelskou, odbornou, ale také i finanční, bez které by tento pobyt nemohl být
uskutečněn.
Radislav Novotný
září 2021
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█▐ Dorostový tábor

Ohlédnutí za cestou kolem světa

Letošní prázdniny jsme začali již tradičně dorostovým táborem. Po vysvědčení
jsme na nic nečekali a odjeli k Ledči nad Sázavou na skautskou základnu v bývalé
vápence. Táboru se účastnilo 19 dorostenců a 8 vedoucích.
Letošním tématem byla cesta kolem světa za deset dní. Během této doby jsme
procestovali Anglii, Egypt, Indii a další státy. Dle aktuální země jsme hráli různé hry,
jedli tematické jídlo a měli tematické kostýmy.
Během duchovních programů jsme mluvili o místních významných lidech. Děkujeme
všem za modlitby.
David Košťál
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█▐ Horalka nezklamala

Sborová dovolená 2021 ve slovech a obrazech

Začátkem srpna se někteří z nás vraceli už po páté na starou dobrou Horalku v Orlic
kých horách. Ano, už po páté zde totiž probíhala naše sborovka. A protože prostor
pro stížnosti se dá vytvořit kdykoli a kdekoliv, tak tady to teď nebude. Netrápily
nás ani vosy, ani vedro, ani prudký svah, ani covid, ani jiné choroby, ani nuda, ani ….
možná jen málo času, který na sborovku byl. Klidně ještě týden by se dal vydržet.
Zkrátka letošní sborovka začala pohodovým příjezdem všech zúčastněných,
pokračovala nádhernou společnou bohoslužbou s bysterským sborem, společnými
výlety do okolí, sportovními aktivitami pro děti i dospělé včetně rybolovu,
každodenním ranním i večerním programem pro děti a dospělé zvlášť a končila
v(V)eselým večerem, ve kterém nemohly chybět některé již tradiční příspěvky jako
zpěv dětí, pěvecký sbor s novými písněmi nacvičenými během sborovky, fotky či
Rudův deníček. Ani letos nás Ruda Svoboda nezklamal. A pro ty, co nevědí, o co se
jedná, zde přikládáme úryvek a zbytek naleznete na webu Soukenické.
Pán Bůh při nás stál celý týden, u ranních i večerních debat nad problémy našeho
sboru, jeho možnostmi, našimi možnostmi služby a máme naději, že dozvuky
sborovky se budou projevovat i v každodenním chodu sboru v budoucnosti.
Petra Veselá

září 2021
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Rudův deníček – úryvek z úterý 10. 8. 2021
Svoje ranní pocity, když jsem se pokusil vyjádřit těmito verši:
Nemám směr, nemám vizi,
		
mám středního věku krizi?
Nemáš, táto, jen je totiž
		
s tebou neustálá potíž,
nestěžuj si, když se hýbeš,
		
že se zpotíš.

Po pravdě jsou ale důsledky mých sportovních pokusů mnohem závažnější než
propocený oděv. Při ranních modlitbách naštěstí Broněk citlivě vyzval „Kdo může,
povstaňte“. Vrcholem citlivosti by byla výzva „můžete se opatrně posadit“, ale to už
bych asi opravdu chtěl moc.
Ráno jsem byl mezi strýčky a tetičkami svědkem diskuse o kuchaři. Prý musí být
uvnitř zraněný a ten smutek se pak promítá do jeho práce. Někteří navrhovali
zazpívat mu, jiní zase tzv. pevné objetí. Rozhodně byla zamítnuta terapie vařením.
Dopoledne jsme věnovali jak jinak než sportu s dětmi, po obědě, o kterém nechci
mluvit, jsem šel opět hlídat děti k bazénu. V jedné chvíli jich tam bylo 24. Nemohlo
mi uniknout, že větší část se jmenuje jako trpaslíci z Hobita (Fili, Kili a tak), zbytek
jako trpaslíci od Sněhurky (minimálně 3 Kejchalové a 1 Šmudla).
Zlatým hřebem dne však byla návštěva křesťanského ekocentra A Rocha. Hned na
začátku nám bratr Světlík názorně ukázal kroužkování chyceného ledňáčka, což
ocenily zejména děti. My, ženatí muži, jsme ledňáčka tiše litovali. Chytí tě, marně
klapeš zobákem, změří tě, sepíšou to, pak tě jako že pustí, aby tě zase chytli. Máš to
napořád.
Rudolf Svoboda

█▐ Příměstský tábor
Ohlédnutí za Výleťákem

Letošní příměstský tábor se nesl ve znamení výletů. Pět výletů do různých míst,
proto tedy Výleťák. Myšlenka výletů vznikla na základě touhy být s dětmi v různých
podmínkách a taky umožnit rodičům se rovněž akce osobně zúčastnit.
Chtěli bychom moc poděkovat všem vedoucím a spolupracovníkům za čas, který
věnovali přípravě, a následně s námi strávili čas na výletech. Někdo si dokonce
musel na tento srpnový týden vyhradit dovolenou ze svého volna, moc děkuji za
tuto oběť.
Pánu Bohu jsme vděční za vlídné počasí, ideální na výlety a taky za všechny vztahy
a rozhovory, které jsme mohli s dětmi a rodiči mít. Děti se sešly z různých prostředí
a v různém věku, nicméně byly schopné se spolu bavit, starší se věnovali mladším
a vzájemně si pomáhali.
září 2021
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Výletů se nakonec zúčastnilo celkem asi 20 dětí, které se různě na výletech
prostřídaly. Asi 5 dětí bylo z nejbližšího okolí Soukenické (z Veselé školy nebo naši
známí z Awany). Toto mě asi nejvíc potěšilo, protože nejenže slyšely děti program,
který jsme pro ně připravili, ale zároveň jsme mohli mluvit s jejich rodiči a zvát je
na další akce.
Renata Koudelová
20
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ve čtvrtek od 18 hodin

23. 9. Než se probudím - střípky paměti
Masha Volynsky – vernisáž

výstavy

Masha (1984) vystudovala historii
a Středoevropská studia
v New Yorku a Londýně.
Pracovala v médiích
a v lidskoprávních neziskových
organizacích. V současnosti se
zabývá psychoterapií.
Žila v Rusku, USA, Anglii a v Česku.
Všechny tyto země a kultury dodnes
nosí v sobě, zejména v podobě
vzpomínek a snů. Maluje ve svém
volném čase. Obrazy odkazují na její
vzpomínky přetvořené do jiné, často
snové podoby.
Během vernisáže autorka promluví
o zkušenostech s vnímáním
odlišnosti v Česku a v jiných
zemích a o tom, jak se změnil vztah
k jinakosti během posledních let.
pořadatel:

Sbor
ForfKafe
Církve
Soukenda
bratrské
v Praze 1

podpořeno
grantem:

mediální
partneři:
karmelitánské
nakladatelství

rádio
září 2021

LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK

SN
STAROMĚSTSKÉ
NOVINY

21

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
I VE VAŠÍ ČTVRTI
ZAZITMESTOJINAK.CZ

18/9

#POŘÁDÁ *UTOMAT
SPOLU S MÍSTNÍMI ORGANIZÁTORY

Vážené sousedky, milí sousedé,
v sobotu 18. září 2021 se ve vaší čtvrti
uskuteční slavnosti Zažít město jinak.
Oceníme, když přijdete poznat své
sousedy nebo místní organizace
a strávíte příjemný den v netradičním
prostředí své tradiční ulice!

V den konání akce dojde ke zklidnění
dopravy, abychom si akci všichni –
včetně dětí a seniorů – hezky užili.
Prosíme tedy řidiče, aby své vozy přeparkovali a slavnosti objížděli.
Děkujeme za pochopení!

Pokud byste chtěli přiložit ruku k dílu,
navštivte www.zazitmestojinak.cz
a kontaktujte „svou“ lokalitu – letos jich
je po Praze téměř 100 a dalších
45 v městech po celé ČR.

Tým Zažít město jinak a vaši lokální
organizátoři.

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

LOKÁLNÍ PARTNEŘI

Záštitu nad akcí
pΏevzal primátor
hla˫ˣ́˝ˤˢͩsta
Prahy Zd˚ˣͩˠʽΏ˞˗
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█▐ Ze staršovstva
Ještě před koncem prázdnin v pondělí 30.
srpna se sešlo naše staršovstvo.
Projednávalo rozhodnutí Karolíny Novot
né nechat se pokřtít a připojit se k našemu
sboru. Křest by měl proběhnout v neděli
19. září odpoledne. Bližší informace budou
v oznámeních.

Bronislav Matulík je od 1. 9. prvním místo
předsedou Rady CB a v našem sboru pře
chází do pozice administrátora. Byl pro
jednán program kázání i biblických, plán
služeb i staršovstev až do konce letošního
roku.
Hodnocení letošní sborové dovolené bylo
pozitivní, ale termín ani místo na příští rok
prozatím nejsou stanoveny.

V září nás čeká kromě křtu ještě jedna
mimořádná akce, a to v sobotu 18. 9. sou
sedská slavnost – Zažít město jinak.

V hospodářské oblasti se probíraly události
a opravy, které proběhly během prázd
nin (střecha v Neveklově, přední dům,
hostovský pokoj) a mimo jiné se rozhodlo,
že provoz barelové vody se prozatím ne
bude obnovovat.
Na první říjnovou neděli se připravuje
krátké náhradní členské shromáždění za
to červnové, na kterém jsme se nesešli
v usnášeníschopném počtu.

narozeniny
Rybín Pavel

1. 9.

Šímová Lydie

7. 9.

Šilar František
Šíma Jaroslav

Melicharová Jana
Filipová Blažena

1. 9.
4. 9.
8. 9.
9. 9.

Suška Petr

11. 9.

Bíba Milan st.

13. 9.

Tušlová Milena

Stojmenova Asja

Borovičková Hana
Bydžovská Milena
Němečková Iva
Cubrová Olga
Filip Robert

Deckerová Dana
Sušková Simona

Synáčková Jiřina

Štýbnarová Naděje
Hermannová Jitka
Dolejší Božena
Oboňová Věra
Nebeská Olga

11. 9.
12. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
15. 9.
18. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
27. 9.
27. 9.
30. 9.

Sborový den se plánuje na neděli 21. 11.

Příští jednání staršovstva proběhne v pon
dělí 13. 9. 2021.

září 2021
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█▐ Mimořádná shromáždění
Křest Karolíny Novotné – v neděli 19. září 2021 v 15.00 hodin se sejdeme u ryb
níka Eliška, přesná adresa: K hrázi, Praha 9 – Horní Počernice a pozice na mapě
včetně GPS: https://mapy.cz/s/napupubora; 50.0988907N, 14.6117588E Přijďme
v hojném počtu radovat se z víry a počátku nového života s Kristem.

█▐ Pravidelná setkání v našem sboru
Neděle
Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

9.15
10.00

modlitební chvíle
nedělní bohoslužba našeho sboru

15.00
18.30

setkání nad biblí
setkání nad biblí

16.30
16.30
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání Awany
setkání mládeže

18.00

16.00

zkouška pěveckého sboru

setkání dorostu

█▐ Bohoslužby ve stanicích sboru
Neveklov

Neděle

10.00

Kralupy

Neděle

10.30

Malé náměstí 25, Neveklov

další informace: cb.cz/neveklov

Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou

další informace: cb.cz/kralupy

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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