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█▐Duchovní obnova u večeře Páně
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, 
lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; 
to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich 
a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; 
to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy 
jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, 
dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich 
Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý 
sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. 
(1K 11,23–28)

Napsal mi kaplan, abych na Pankráci navštívil ženu, která 
požádala o večeři Páně. On jako katolík jí svátostí eucha
ristie posloužit nemůže, ale já bych evangeličce chleba 
a víno podat mohl. Nezaváhal jsem ani na okamžik, toužíli 
někdo po Kristu, toužíli po smíření s Bohem i s lidmi, nelze 
odmít nout, i kdyby to byl kdokoliv, hned následující neděli 
jsem s onou ženou lámal chleba a pil víno. 
K oné ženě toužící po večeři Páně se ještě vrátím, ale nyní 
se spolu s vámi zdržím u skutečnosti, že my křesťané 
jsme rozděleni. Nejen od doby světové reformace, kdy se 
působením teologa Luthera a právníka Kalvína oddělila 
značná část od římskokatolické církve, ale už od časů Val
den ských, husitů a samozřejmě od největšího schizmatu, 
kdy se po tisíciletém soužití vzájemně prokleli papež s patri
ar chou a vznikla církev Západní a Východní. Toto rozdělení 
trvá až dodnes a křesťané spolu žel většinou nemohou 
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přijímat Krista. Jak absurdní! Sice se občas stane, že některý z katolických kněží 
pozve k eucharistii evangelíky, nebo u nás přijme pozvání ke stolu našeho Pána 
katolík, ale to jsou jen výjimky. Na obou stranách jsme svázání pouty svých dogmat 
a pravidel, ze kterých neustoupíme. Jako by večeře nebyla Pánova, ale naše, a my na 
ni měli patent z nebe, naše pochopení se stalo důležitějším než sama podstata věci 
než tajemství víry. 
Jenomže zdá se, že nejen katolíci, ale i my reformovaní a evangelikálové potřebujeme 
reformaci, totiž duchovní obnovu v přijetí a přijímání Krista. Ona se nám totiž večeře 

Páně někdy zvrhává v masochistické sebe
zpytování, v testování pravého pravověří, 
kdy nakonec sami sobě vystavujeme dispens, 
anebo zákaz sáhnout po milosti Kristově. 
Do centra večeře Páně jsme se nenápadně 
dostali my, Ježíš z něho byl odstaven na vedlejší 
kolej a my jsme si toho ani nevšimli. A co hůř, 
nezaměřujeme se jen na sebe, ale sou díme 
druhé a u druhých posuzujeme jejich hodnost 

či nehodnost. Důležitější pro nás je kvalita křesťanské víry než Kristus sám. Jako se 
nám také snadno stane, že jde víc o náš prožitek z bohoslužeb než o Toho, kte rému 
sloužíme, víc o náš pocit z dobrého nebo slabého kázání než o Krista, který je zvěs to
ván, jde nám víc o naše prožívání chval než o samotného Boha, kterého chválíme atp. 
Mohl bych to dosvědčit vlastní zkušeností. V Brně jsme mívali galerii, kam chodili 
nejen lidé, toužící po anonymitě, ale velmi často zkrachovalí křesťané, o nichž 
se vědělo, že se dopustili vážného hříchu, kteří byli v kázni a měli večeři Pánovu 
zapovězenou. Anebo se tam utíkali věřící poctivci, o kterých se sice nevědělo, 
že selhali, ale sami se cítili naprosto nehodní sáhnout po chlebu a vínu, po milosti 
a odpuštění, protože se dopustili hříchu, který jim to nedovoloval. A než aby byli 
dole mezi zbožnými přistiženi, že nepřistupovali, uklidili se raději kamsi nahoru, kde 
nehrozila ostuda, že nežijí tak kvalitní křesťanství, aby mohli přistupovat k večeři 
Páně. Sám jsem párkrát nahoře také skončil… 
Jenomže večeře Páně měla být slavena především na galerii! Protože právě těm, kdo 
se nejvíce cítili nehodní a skutečně zhřešili, by měla být nabídnuta reálná milost 
Kristova. A proto jsem navštívil onu ženu na Pankráci. Ani jsem nevěděl, k jaké 
denominaci se hlásila a bylo mi to jedno. Podstatné bylo, že toužila po Kristu, k němuž 
se svým vyznáním víry hlásila. Podstatné bylo, že se mnou vyznávala svůj hřích. Kdo 
by jí mohl zabránit jít k Ježíši?! 
Druhý den ji čekal soud a já jsem se teprve pak dozvěděl, že byla vrah. Nevím, o jaké 
výši trestu soudce rozhodl, ale vím, že dávno před tím byl Ježíš odsouzen za její viny 
jako i za moje a vaše. Proto se nebojte i vy sáhnout po milosti, zvláště tehdy, kdyby se 
vám zdálo, že nejste hodni. A k tomu se ještě radujte, když uvidíte jiné hříšníky, kteří 
nezůstali na galerii, ale připojili se k těm, kteří touží po milosti. Bude to možná malý 
krok víry, ale veliký pro obnovu sboru a církve Kristovy. 

Bronislav Matulík
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█▐	V Soukenické je nám dobře
 Svědectví Václava Mitáše

Před časem jsem s dcerou Nelou přibyl do vašeho sboru, a přestože jsem to původně 
tak docela nepředpokládal, požádal jsem o členství. Říkám si, že máte právo vědět 
o mně alespoň něco. A protože o sobě nerad povídám, zkusím to napsat. Bude to 
trochu netradiční, jako řada věcí v mém životě, ale o to… no, uvidíte sami.
Přemýšlel jsem, z které strany to uchopit, až mě inspirovala Nela a jedno nedělní 
slovo. Nedávno jsem si s ní cestou do shromáždění povídal o tom, že nám Pán Bůh 
posílá do cesty lidi, kteří nás mohou někam nasměrovat. O hodinu později pravil 
Pavel Černý v kázání: „na něco nestačíme sami, potřebujeme přítele, který nám po
může“. A tak to vezmu podle nich… 
Tím prvním byl v mém životě Petr Kotouček z letovického sboru, tehdy vedoucí 
stacionáře Agapé pro děti s kombinovaným postižením. V době, kdy jsem v nějakých 
dvaceti letech přemýšlel o Bohu a kdy mi katolický pan farář řekl, že mluvit o Ježíši 
Kristu je trochu složité, dokázal svým jedinečným způsobem odpovědět na všechny 
mé otázky a jít se mnou první kroky mé cesty víry. Tam jsem poprvé vyznával své 
hříchy a přišel ke Kristu. 
Přišla baptistická biblická škola v Olomouci, pak zkušenost víry v Armádě spásy, 
cesta do metodistického sboru ve Strašnicích a druhý zásadní muž v mém životě – 
Vilém Schneeberger. Od něj jsem dostal do vínku vztah k teologii, a hlavně morální 
příklad, jehož jsem se pak ne vždycky dokázal držet. Byl jsem tehdy charizmatický 
duchovní puberťák a myslel si, že rozumím všemu. Dokonale a nejlépe. Právě Vilém 
mi onoho času prokazoval mimořádnou službu, když jemně naznačoval, že to tak 
úplně není.
Následovalo manželství a stěhování do Jablonce, kde jsem potkal dalšího z blízkých 
přátel, metodistického kazatele Radima Škalouda. Přivedl mě do vězení, které se pak 
na dlouho stalo mým osudem a službou. On a jeho žena však hlavně o pár let později 
byli nablízku, když mi v životě bylo asi nejhůř. Ovšem za krátký čas metodisté prodali 
svou modlitebnu a s ní i maličký sbor Církvi bratrské. Jablonec tehdy z Liberce 
administroval Jiří Hofman a stal se klíčovým mužem v mém životě. Pán Bůh mi v něm 
dal skutečného otce. Takového, jaký má být. V první řadě laskavého a chápavého. 
Kdyby právě toto nebyly hlavní rysy jeho pastýřské služby, to další bych nedokázal 
pobrat. Uměl totiž být také přísný a důsledný. „Václave…“, říkával mi (a říká to 
dodnes) a dodal (vlastně pořád dodává) něco, co pravidelně sedávalo jako poklička 
na hrnec a začasté se týkalo nějakého mého přešlapu. Společně s evangelickým 
farářem Bohdanem Pivoňkou, tehdejším hlavním kaplanem Vězeňské služby ČR, 
mě tahali z průšvihů, aniž bych o tom věděl. Někdy jsem dokonce nevěděl ani, že se 
nějaký blíží, a oni jej už řešili. Neměli to jednoduché. Pořád jsem si myslel, že všemu 
rozumím sám a nejlépe. Když se ohlédnu, dělal jsem koniny. Spoustu. Některé úplně 
zbytečně. Nakonec jsem zřejmě došel k názoru, že i sám sobě rozumím lépe než Pán 
Bůh. Že mě církev zklamala a bude mi lépe bez ní. Některé věci dodnes vnímám jako 
ne úplně spravedlivé. Přišel sešup. Nejdřív pozvolný a pak stále prudší.
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Jiří Hofman z Liberce odešel a já bych si svá následující léta právě za rámeček 
nedal. Z určitých důvodů jsem odešel z duchovenské služby a stal se profánním 
zaměstnancem věznice, postupně také tiskovým mluvčím vězeňské služby a byl 
v tom po jistou dobu celkem úspěšný. Od patnácti let jsem pískal fotbal a v těchhle 
letech jsem spolupracoval s ligovou komisí rozhodčích. Přednášel jsem sudím i dele
gátům profesionálních soutěží a přátelil se s lidmi, k nimž jsem před lety vzhlížel 
jako ke svým vzorům. U velmi milého bratra profesora Jána Liguše jsem získával 
vztah k systematické teologii a dokončil doktorská studia. Zdálo se, že lepší už to 
být nemůže. Rozvedl jsem se a pak znovu oženil, a ještě jednou rozvedl. Ne v jednom 
roce, ale celkem rychlé to bylo. Skončil jsem s věznicemi a kotrmelec udělal i ve 
fotbale. Šlo to z jednoho problému do druhého a život k ničemu kloudnému nevedl, 
ačkoli mi to tak zprvu nepřipadalo.
Začal jsem frekventovat terapeutický výcvik a potřeboval proto sám projít 
individuální terapií. Požádal jsem docenta Zdeňka Vojtíška. Příliš jsme se tehdy 
neznali. Po mě byl v mých raných křesťanských letech akademikem zaujatým proti 
charizmatikům, ale poznal jsem jej i jinak. Když jsem se na počátku devadesátých 
let po zaměstnání v Armádě spásy živil jako řidič tramvaje, jednou mi se svým tehdy 
malým synem přinesl tyč na přehazování výhybek, kterou někdo z kolegů zapomněl 
v zadním voze. Možná je to hloupost, ale pro mě to tehdy bylo svědectví o křesťanské 
ochotě. Nikdy jsem na to nezapomněl. A teď se tento milý bratr stal nejen mým 
terapeutem, ale hlavně zpovědníkem. Dostal jsem několikrát příležitost prožít, 
že zpověď může mít vpravdě terapeutický rozměr, a řada biblických oddílů se mi 
nově otevřela. Po čase, počítaném spíše na léta než na týdny, jsem se přestal stydět 
znovu oslovit Jiřího Hofmana a v pokání postupně začít řešit své životní eskapády. 
Díky nim jsem začal znovu vyznávat své hříchy a prosit Boha o odpuštění.
Přišel jsem na to, že bez sboru bude následovat Pána Ježíše Krista a žít život víry 
obtížné. Začal jsem hledat. Už trochu dospělejší jsem nepátral po dokonalosti, ale 
po místu, kde by mohla poznávat Pána Ježíše i Nela a kde bychom se cítili doma. 
Do Soukenické jsem se zamiloval. Z řady důvodů, ale nejvíce pro atmosféru a širokou 
náruč, do které se, jak se zdá, vejdu i já. Ačkoli to se mnou není jednoduché, já vím.
Nela si nejprve oblíbila Awanu a všechny její vedoucí i kamarády. Z Awany přešla 
do dorostu a tam se cítí, pokud je to vůbec možné, ještě lépe. Jejich služba je podle 
všeho velmi dobrá. Nedávno mě totiž má vlastní dcera překvapila rozhodnutím dát 
se pokřtít. A já jsem v tom nedělal nic. Jen si o duchovních věcech občas povídáme. 
Třeba na velikonočním výletu u křížové cesty na Skalce. Bude to chtít svůj čas a jsem 
Pánu Bohu vděčný za zatím poslední významné blízké v mém životě – manžele 
Matulíkovy. Byť se sám pořád cítím býti tak trochu praktickým teologem, s důvěrou 
a pokorou přenechám další duchovní péči o Nelu právě jim. V Broňovi jsem našel 
tak trochu zpovědníka s obrovskou mírou empatie a laskavosti, ovšem i přímosti. 
Přiznám se, že po jistých zkušenostech hodně zvažuji, komu se budu zpovídat…
Ale zpátky k Nelinu křtu – její máma je proti. Hodně proti. Když Nela své rozhodnutí 
doma oznámila, dostalo se jí poučení, že Bůh neexistuje. A podle svého vyprávění 
odpověděla: „Určitě existuje. Ten pán v kostele říkal, že se modlili za nemocné 
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miminko, a Bůh ho uzdravil“. Bylo to po svatodušní bohoslužbě a ten pán byl David 
Novák. Právě tam se začalo definitivně lámat mé původní odhodlání někam chodit, 
ale do církve nevstupovat. Sbor, který byl zvyklý na určitý bohoslužebný styl a nemá 
problém ani s takovýmto shromážděním, ten prostě nemůže být špatný. Mně bylo 
jako na počátku cesty víry – 
hudbou, kázáním, svě dectví
mi. Byla i píseň od Vine
songu. Bylo mi skvěle. Další 
nedělní slovo Pavla Černého 
mě vedlo k myš lence, že 
bych Pánu Bohu mohl být 
ještě něco platný. A završila 
to návštěva v České Skalici 
a povídání s Jiřím Hof ma
nem. Žádost o členství tedy 
už byla jen otázkou posluš
nosti.
I tady mě ovšem dohání má 
selhání. A ne jedno. Znáte to, 
když se člověk chce vyhnout 
následkům svých dávných 
i ne dávných hříchů? Už jsem 
byl rozhodnutý vstoupit do 
sboru, pokud mě tedy přij
mou, do Církve bratrské, 
ale zdá se, že v Soukenické 
budu mít své přešlapy příliš 
na očích. „No co“, říkám si 
a říkám to i Nele, „Církev 
bratrská má v Praze asi tři
náct sborů, tak si najdeme 
nějaký jiný“. Je to poměrně poslušná holčička, ale na tohle odpověděla celkem 
pevně, že je doma v Soukenické a jinam nechce. Zajímavé. Jak mi Pán Bůh umí dát 
lekci i skrze vlastní dítě.
V Soukenické nám je prostě dobře, cítíme se tady doma a bezpečně. A vlastně nejen 
my. Na zkoušku jsem se mohl zapojit do činnosti Křesťanského terapeutického 
centra. Možná je pro některé z vás nenápadná, ale já jsem vděčný za příležitost 
dělat práci, kterou mám rád, s jasným křesťanským pozadím. Někdy ke mně chodí 
i fotbaloví rozhodčí. Třeba ráno po derby Sparta – Slavia. Vidí, že jdou v podstatě 
do kostela, a to dává příležitost mluvit i o věcech, k nimž na stadionu není moc 
příležitost. O vztahu s přítelkyní, o těžce nemocné mamince, dceři, které vyoperovali 
nádor, a ještě se neví jaký, a také o věcech, které nás přesahují…

Vašek Mitáš
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█▐	Podzimní rodinný pobyt
 Jak bylo v Jizerkách?

V úterý jsme se vrátili z podzimního pobytu s rodinami a musím říct, že jsme se 
shodli, že se pobyt vydařil. Díky Pánu Bohu! 
Čtyři dny jsme v téměř sedmdesátičlenné partě strávili v Kořenově na rozhraní 
Jizerských hor a Krkonoš. Po celou dobu nás provázelo příjemné počasí, byli jsme 
obklopeni krásnou přírodou a veškerý čas jsme trávili s fajn lidmi. 
Účelem tohoto výjezdu bylo trochu víc propojit soukenické mladé rodiny, odpočinout 
si a načerpat jak duchovně, tak i partnersky.
Naše pozváni přijali manželé Rausovi, kteří nás provedli tématem „Konflikt“. Mluvili 
jsme o tom, jak konflikty vnímáme, jak jim rozumět a jak jimi vítězně projít.
Díky ochotným babičkám i starším dětem, které s námi jely a během dopoledních 
programů pečovaly o nejmenší, jsme měli možnost přednášky vnímat, což se běžně 
neděje, a za to jim patří velký DÍK!
Zároveň o nás bylo skvěle postaráno výbornou paní kuchařkou, každý den jsme 
vyráželi na odpolední výlety nebo procházky, večery trávili společně u táboráku 
nebo sklenky něčeho dobrého.
Jsme vděční za tento společný čas a doufáme, že bude zase příležitost tuto akci 
zopakovat!

Martina Caltová

Další kapitola o plánování matky na rodičovské dovolené

Někteří víte, že jsme s dalšími mladými rodinami uspořádali podzimní „dovolenou 
mladých rodin“. V tom názvu je více zvláštních věcí. On sám pojem dovolená ve 
spojení s malými dětmi zní poněkud… zvláště. Bylo to všechno, jen ne to, co si člověk 
od běžné dovolené představuje – tedy odpočinek… Ale začnu od začátku.
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Tuhle akci jsme se rozhodli zorganizovat před třemi lety, když jsme spolu byli na 
Silvestrovské „dovolené“, kde jsme tehdy měli jen polovinu dětí, další se během let 
narodily. Od té doby jsme o této akci snili, střídavě mluvili, pak nám do toho přišel 
covid a letos konečně jsme ji zorganizovali. Stálo nás to dost energie, mnoho online 
večerů strávených domluvami, ale i tento čas pro mě byl požehnáním a radostí. 
Jak se blížil termín dovolené, všichni jsme se těšili víc a víc. Že budeme spolu, 
že si poslechneme připravené programy o manželství, během kterých nám úžasné 
babičky pohlídají děti, a až děti večer usnou, budeme mít čas být spolu. Určitě cítíte 
to nadšení jen z popisu. Jenže co jsme trochu čekali, že se stane, se stalo. V každé 
rodině z našeho organizačního týmu, a i v mnohých jiných, které měly jet, nějaké 
děti onemocněly rýmičkou a kašlem. Jak já byla nešťastná, zmatená, přiznávám, 
i jsem to Pánu Bohu trochu vyčítala. Co se to děje? Měl to být požehnaný čas. Tak 
dlouho plánovaný. Stáli jsme před otázkou, jestli akci nezrušit pouhé dva dny před 
jejím začátkem. Jestli neposlat jen tatínky se zdravýma dětma, jestli nejet…
Nakonec jsme se rozhodli, že to není ideální stav, ale že všichni pojedem. Byli jsme 
všichni testovaní na covid, takže šlo o běžné, i když nepříjemné kašlíky. Někdo se 
na akci uzdravil, někdo si kromě skvělých zážitků odvezl i kašel. Ale podle ohlasů 
byli všichni spokojení, většina nadšení. A pro mě to byl opravdu požehnaný čas, 
naplněný chválami, časem s Pánem Bohem, přemýšlení o manželství, výletech, 
táboráku, besídkama pro děti, společenství s přáteli. A zase jsem si uvědomila, 
že si můžu plánovat, co chci, ale vše má v rukou jen Pán Bůh, a já se musím učit mu 
v tomto důvěřovat víc a víc.

Sandra Němečková
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█▐	Malá Karolínka? 
 Křest naší dcery

Skoro jako by to bylo včera, co jsem psala do sborových listů (tenkrát ještě ve sboru 
ECM Litoměřice) článek „Jak Karolínka na svět přišla“ … a dnes je z ní úžasná 14letá 
slečna, která se rozhodla pozvat Pána Ježíše do svého srdce, a na znamení toho se 
v neděli 19. 9. nechala pokřtít. Vybrala si krásné místo, rybník Eliška v Horních 
Počernicích, kde před 10 lety jako čtyřletá holčička byla svědkem křtu našeho 
kamaráda. Tentokrát sice nebylo takové teplo, ale bylo to krásné, a já jsem za ni 
Pánu moc vděčná! A jsem vděčná i vám všem, kteří jste přijeli a byli s námi! Až mě 
to dojalo, kolik lidí přijelo Karolínku podpořit. A děkujeme i všem, kteří sice přijet 
nemohli, ale byli s námi v modlitbách. 

Za rodinu Novotných Lenka
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█▐	Spolkový den
 Co se děje, když leje

Již tradičně se třetí čtvrtek v září konal na Kampě Spolkový den Prahy 1 a již tra
dičně se jej účastnila i Církev bratrská spolu s Křesťanským terapeutickým centrem. 
Co ale tradiční nebylo, byl liják, který jen s krátkými pauzami zaléval celou louku 
celé odpoledne. Takže mnoho návštěvníků nedorazilo. Většinou byl čas jen na to 
přeběhnout z jednoho stánku do druhého. Ale mělo to jeden zajímavý efekt. Místo 

návštěvníků zvenčí byla skvělá příležitost setkat se s ostatními spolky a orga ni za
cemi, které na akci přišly. A tahle příležitost vlastně nikdy v minulosti nebyla. Bylo 
tudíž možné navázat kontakty s těmi, kdo organizují společenský život na Praze 1, 
a to je docela vzácné. Bylo krásné vidět, že křesťanské myšlenky jsou v mnoha růz
norodých organizacích nedílnou součástí jejich fungování. Takže letos byl vlastně 
smysl Spolkového dne paradoxně naplněn vrchovatě. A i z fotky je vidno, že ten to
krát vše probíhalo jen pod plachtou.

Petra Veselá
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Ozeáš 3

     

CÍRKEV

Sbor	Církve	bratrské	v	Praze	1
Soukenická	15,	Praha	1
https://cb.cz/praha1/portal/
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█▐	Sion
 Pravidelný sjezd dorostů

Se začátkem školního roku se začal scházet i náš dorost, tedy kroužek pro děti od 10 
do 15 let. Kromě pravidelných schůzek v pátek v 16 hodin pořádáme i různé dob ro
druž né akce a v létě dokonce tábor. 
První letošní akcí byl Sion. Jedná se o víkendový sjezd dorostů, na kterém bylo téměř 
300 lidí. Hlavní náplní je bitva s papírovými míčky a štíty, ale kromě toho jsou tam 
i další aktivity, jako například duchovní programy, sporty, tancování či vyrábění. 
Během akce jsme přespávali v stanech na louce a jedli jídlo z ešusů, připomínalo to 
tedy táborovou atmosféru. 
Akce začala v pátek odpoledne a skončila v neděli ráno, kdy jsme si sbalili věci 
a vyrazili na křest Karol Novotné. 
Na tento školní rok máme připraveno několik dalších akcí. Většina z nich je jen pro 
náš dorost a účastní se ho tedy menší počet účastníků. Na schůzkách se nás zpra
vidla schází kolem patnácti osob.
Rádi vaše děti uvidíme na páteční schůzce či na víkendové akci. 

David Košťál
davidkostal11@seznam.cz; 731 144 535
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K výročí sta let od narození
vychází kniha Radikální učedník

s komentářem Pavla Černého.

vzpomínkový večer
na johna r. w. stotta

Promluví Alexandr Flek, Pavel Černý, David Novák
a Pavel Hošek. Moderuje Jana Šrámková.

Zazpívá soubor Gospel Limited.

19. října 2021 v 18:30, soukenická 15, praha 1
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█▐	Zpívání je radost
 StartFest 15. 9. 2021

Tak jsme se sešli! Takže z toho pak následně plyne, že se i letos chceme a budeme 
zapojovat do služby zpěvem ve shromáždění i při jiných příležitostech. 
Trošku jsme ochutnávali dobrotky, které jsme si vzájemně nabídli, trošku jsme 
zpívali, trošku jsme povídali, trošku jsme plánovali. Zjistila jsem, že zpěváci za po
mněli jen maličko věcí a že bude na co navazovat! Udělali jsme si prostě hezký večer, 
zdálo se mi, že se opravdu rádi vidíme a že máme všichni chuť do společné práce 
v tomto roce. Jen doufám, že se už nic zásadně nepokazí a že naše dobré chtění bude 
násle dováno dobrým činěním. Rozhodně si to moc přejeme. 
Takže se těšíme, že se budeme vídat ve shromáždění a že vás budeme moci potěšit 
spoustou nových písní! A znovu si dovoluju vás pozvat, kdybyste chtěli rozšířit naše 
řady, rádi vás uvidíme! 

Jana Matulíková

█▐	Zažít město jinak
 Radost ze setkávání

I v letošním roce jsme se připojili k celostátním sousedským slavnostem „Zažít 
město jinak“, které mají podporovat soužití místních komunit.
A spolupráce opravdu zafungovala. Asi 100 metrů od nás probíhaly slavnosti také 
v lokalitě Petrské náměstí. Takže když bylo divadlo pro děti tam, poslali jsme všechny 
děti tam, a když se hrálo divadlo u nás, dvůr se úplně zaplnil a našeho Jonáše vidělo 
minimálně 30 dětí z Petrské čtvrti a okolí.
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Taky bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli provázet návštěvníky, kteří přinesli 
své pekařské výtvory, a i těm, kteří se přišli jen tak podívat třeba na meditační cestu, 
do kreativní dílničky nebo na divadlo.
Během dne se na našem dvoře postupně objevilo přes sto lidí a většinou to opravdu 
byli naši sousedé. Byla to veliká radost. Pokud by ji chtěl někdo sdílet s námi, 
neváhejte a přijď příští rok.

Petra Veselá
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

7. 10.  Mudrosloví v Bibli 
  a v písemnictví 
  starověkého
   Předního východu
Cílem přednášky Dalibora Antalíka, docenta 
na FF UK a fa ráře ČCE je přiblížit některé 
spo lečné prvky moudrých rčení tradovaných 
v Egyptě, Mezopotámii a Sýrii a úvah zná
mých ze starozákonních knih Přísloví, Jób či 
Kazatel.

21. 10. Procházka hudbou
 a Netušenou radostí
Lydie Molnárová připravila tak trochu jiné set
ká ní s violoncellem, hudbou vybraných mistrů 
a brat ra Rogera, zakladatele kláštera v Taize.
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█▐	Letošní zážitek z Taizé
 Despierta tu que duermes

Po večerní modlitbě jsem si šel povídat s lidmi a teď se vracím do kostela. Lehnu si 
na zemi, už jsem trochu unaven. Je po půlnoci, nicméně pořád jsou tady lidi a zpívají.
Chvíle ticha, z rohu kostela se ozve plachý hlas a zpívá prvních pár not. Hned se 
přidává skupinka asi deseti dobrých zpěváků uprostřed kostela a rozvine nádherný 
čtyřhlas. Já nezpívám, jen poslouchám, nechci jim to kazit.
Despierta tu que duermes – Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus 
(Ef 5,14). Trochu zvláštní slova – vždy jsem nahlížel na vzkříšení pasivně, jako něco, 
co na konci věků vykoná Bůh. Pavel možná mluví o aktivním žití věčného života už 
tady na zemi. A tak přemýšlím: do jaké míry jenom ležím na podlaze Církve a po
slou chám, co jiní kolem zpívají, chválí, říkají, vyučují? Nebo aktivně kráčím po cestě, 
kterou mi osvítil Kristus?

Martin Molnár
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Setkali jste se s bolestmi duše? 
Prožíváte vy nebo někdo ve vašem okolí trápení? 

Nevíte, zda duševní strádání není Boží trest? 
Stává se váš život nesnesitelným? 

Vaše duše vyvolává mnoho otázek, na které nemáte odpověď? 
 
 

 

 

  

 

KTC z.s.  
Vás zve na sérii přednášek 

KŘESŤAN A PSYCHOLOGIE 
20. 10. 2021 Křesťan a psychologie 

3. 11. 2021 Křesťan a hněv 
24. 11. 2021 Křesťan a úzkost 
8. 12. 2021 Křesťan a deprese 

 

Vždy ve středu v 18:00 
Fofrkafé (logo), Soukenická 15, Praha 1 

 
Vstupné dobrovolné. 
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NAROZENINY
Kunftová Jana 1. 10.

Cimlerová Pavla 2. 10.

Sovová Petra 2. 10.

Synáček Ladislav 2. 10.

Dolejší Petr 3. 10.

Fritschová Marie 6. 10.

Štruncová Václava 6. 10.

Mohr Gedeon 8. 10.

Stojmenov Krum 9. 10.

Václavíková Jitka 10. 10.

Bíbová Věra  11. 10.

Hájek Jaromír 14. 10.

Štěpán Petr 14. 10.

Hrubešová Miroslava 19. 10.

Liguš Jan 25. 10.

Macal Jan 25. 10.

Misiarzová Olga 26. 10.

Rechová Monika 26. 10.

Kupilík Šimon 28. 10.

Zikmundová Vítězslava 28. 10.

Málková Milada 29. 10.

Michalková Margita 29. 10.

█▐	Ze staršovstva

• Staršovstvo se sešlo se zástupci 
rusky mluvící sboru a probíralo 
jednak otázky života našich sborů 
a pak také provozní a technické 
záležitosti.

• Proběhl rozhovor s bratrem Václa
vem Mitášem, který projevil již 
před časem touhu stát se členem 
našeho sboru. Staršovstvo sou hla
sí s jeho přijetím do sboru.

• Křest Karolíny Novotné proběhne 
v neděli 19. 9. 2021 a křtít budou 
Pavel Černý a Bronislav Matulík.

• Nedělní káva po shromáždění se 
obnoví nejdříve v říjnu (podle 
aktuální epidemiologické situace).

• Podzimní bazar se uskuteční 
v prv ní polovině listopadu. Přesné 
da tum ještě není stanoveno.

• O pronájem bytu v Kralupech 
pro jevila zájem rodina Machova. 
Bude me s nimi jednat.

• Sborová dovolená 2022 bude pa
trně ještě jednou na chatě Ho ral
ka. Všechny ostatní nabídky jsou 
méně vhodné.

• Staršovstvo souhlasí s tím, aby se 
v úterý 19. října 2021 od 18.00 
místo večerní biblické hodiny 
konala ve velkém sále Vzpo mín
kový večer na Johna R. W. Stotta. 
Akci zaštiťuje Pavel Černý.

• V Soukenické i v Neveklově v září 
probíhají úklidové brigády. Účast
níkům děkujeme.

• V Soukenické 2. 10. 2021 pro běh
ne v slavnostní bohoslužba ke tři
ceti letům ETS.

staršovstvo
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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

█▐	Mimořádná shromáždění
Přijetí do sboru – v neděli 17. října 2021 v 10.00 hodin v Soukenické budeme nejen 
opět otevírat Malé proroky, konkrétně Nahuma, ale budeme se radovat z přijetí do 
sboru nových členů, nedávno pokřtěné Karolíny Novotné a Václava Mitáše. 

█▐	Bohoslužby ve stanicích sboru
 

Neveklov Neděle 10.00 Malé náměstí 25, Neveklov
další informace: cb.cz/neveklov

Kralupy Neděle 10.30 Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou
další informace: cb.cz/kralupy

█▐	Pravidelná setkání v našem sboru
 

Neděle 9.15
10.00

modlitební chvíle
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA našeho sboru

Úterý 15.00
18.30

setkání nad biblí
setkání nad biblí

Středa 18.00 zkouška pěveckého sboru

Čtvrtek 16.30
16.30
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu


