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█▐Znamení druhého Adventu
Když (Ježíš) seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili 
k Ježíši učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké 
bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Ježíš jim 
odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 
Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem 
Mesiáš‘ a svedou mnohé… Až přijde Syn člověka, bude to 
jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, 
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic 
nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový 
bude i příchod Syna člověka.“ (Mt 24,37–39)

Chtěl se mnou mluvit můj dávný bratr v Kristu. Sdíleli jsme 
kdysi spolu jeden sbor a dlouho jsme se neviděli, načež jsem 
po několika letech od něj začal dostávat opakovaná pozvání 
k rozhovoru. Měl jsem z toho radost, byť bylo jasné, co mě 
čeká. 
Čekalo mě skutečně velice milé posezení v kavárně, oprášili 
jsme vzpomínky na minulost, probrali sourozence i rodiče 
včetně naší práce a zdraví. Ale pak došlo k tomu, co muselo 
nutně přijít, můj milý bratr začal vyprávět o Šinčchondži, 
náboženském hnutí, které mu změnilo život a hlavně, Bible 
mu konečně začala dávat smysl, zvláště kniha Zjevení.
Jakby ne, když jihokorejský zakladatel tohoto pseudo-křes-
ťanského hnutí bez okolků říká: „Nepřítomnost pravého 
učení a Slova v církvích, u pastorů, anebo věřících, je důka-
zem, že ani Bůh, který je Slovo, ani Ježíš, nejsou na tom 
místě spolu s nimi. Jediné místo mezi nebem a zemí, které 
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dokonale ovládlo Bibli, je Shincheonji a její členové. Přijďte, a přesvědčte se sami. 
A poslouchejte.“ 
Právě to byla nejvlastnější a pravá pohnutka, proč jsme se měli setkat. Jestliže ještě 
před pár měsíci sekta žila inkognito a vytrhávala především mladé lidi z jejich 
vztahů, rodin a křesťanských společenství, nyní změnila misijní a mediální strategii, 
velmi aktivně začala oslovovat kazatele, faráře, pastory a vstoupila i do našeho sboru. 
Důvod je jediný, naše spása, alespoň to tvrdí, uvěřit poslu z nebe, slovům dnes již 
devadesátiletého muže, který se jmenuje Man Hee Lee. 
Můj někdejší bratr v Kristu mně to nechtěl dlouho říct, ale nakonec jsem ho přiměl 
k tomu, aby mně sdělil, že pokud nepřijmu učení Šinčchondži, budu navěky odtržen 
od Ježíše, moje pouhá víra v Krista ukřižovaného a vzkříšeného nestačí. Když jsme 
se rozcházeli, litoval, že jsme se nepohodli. Já jsem zase litoval toho, že zrovna na 
člověku, který je mému srdci už přes dvacet let milý, vidím znamení druhého  
Adventu. 
Jenomže to není jediné znamení času. Lidí, jako je Man Hee Lee, už na světě 
bylo a žel ještě bude. Snad za všechny vzpomeňme také na Korejce Son-mjong 
Muna, zakladatele Církve sjednocení. Přišel založit pravou rodinu, což Ježíš 
nestihl udělat, a byl pověstný hromadnými sňatky na stadionech. Nás by ale 
navzdory tomu mělo více zajímat znamení doby, které se tak moc podobá časům,  
kdy Noe stavěl koráb záchrany. Dá se totiž předpokládat, že většina z nás misio-
nářům hlásajícím učení falešných mesiášů nepodlehne. Znamení praotce Noeho 
před potopou je ale tak obyčejné, že ho vlastně nikdo nebere vážně, a snadno se  
přehlédne.
Hodovali a pili, ženili se a vdávaly, dodejme ještě, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, 
jako v časech Lotových, než vyšel ze Sodomy. Z počátku to byl běžný život, ničím 
nevybočující z normálu, než ze svého konzumu udělali smysl života. Pak ale zjišťovali, 
jak už to bývá, že potřebují dávky štěstí zvyšovat, až z toho byla nakonec sodomie 
všeho druhu…
Na samotném jedení a pití ale samozřejmě není nic špatného, tím spíše ne na ženění 
a vdávání. Konečně dnes bychom to nejméně polovině párů, které žijí v nesezdaných 
svazcích, jen doporučili. A dodejme, že na kupování a prodávání také není nic zlého, 
chodíme přece do obchodu každý den. Když pak ještě k tomu někdo sází stromy 
nebo zeleninu a postaví dům, sklidí náš obdiv. Jenomže právě v tom bychom mohli 
zahlédnout znamení času, neboť právě toto je pro naši dobu tak typické, jako v časech 
předpotopních. 
Většinou snadno rozpoznáme znamení lži-mesiášů a upneme se ke skutečnému 
Kristu. Hůř už hledáme znamení druhého Adventu v obyčejnosti naší přesycené spo-
lečnosti, když navíc na našem životním stylu nenacházíme nic nemravného. Pokud 
nás ale nepřiměje uvažovat o příchodu Krista falešný mesiáš ani náš styl života, pak 
alespoň přemýšlejme o tom, proč asi křesťané vložili do svého kalendáře na začátek 
církevního roku dobu adventní? Letos se tak stane poslední neděli v listopadu – hle 
také znamení času. 

Bronislav Matulík



3listopad 2021  

█▐	Chci inspirovat
 rozhovor s novou členkou našeho sboru karolínou novotnou

Karol, ty jsi vyrůstala ve věřící rodině, takže pro tebe Bůh nebyl neznámý.
V rodině byl přítomen pořád, ale byla to taková samozřejmost. Před dvěma lety jsem 
se ale rozhodla nechat se pokřtít, jenže jsem cítila, že ještě nejsem připravená. Potom 
jsem prožívala těžké chvíle a rozhodla se, že už to nebudu řešit sama, že to zkrátka 
odevzdám Pánu. Potom zažívala těžké chvíle i moje kamarádka, prosila mě, abych se 
za ni modlila, a pak mi říkala, že jí to opravdu pomohlo. To mi udělalo velkou radost. 
A nakonec letos v létě jsem byla na křesťanském táboře s KSkem a tam to přišlo.

Můžeš to popsat?
Při zpívání chval jsem cítila mrazení v zádech, cítila jsem skutečnou Boží přítomnost. 
Byl to pocit, který už bych chtěla prožívat pořád. 

A co když přijdou trápení?
Loni nám dal Peki (Němeček bývalý vedoucí dorostu – pozn. red.) k Vánocům kar-
tičku, která se jmenuje Tísňová volání, a tam je spousta odkazů na biblické texty, které 
mi pomáhají, když je mi fakt úzko jako např. Žd 11,1–39 posila ve víře apod. Jinak mi 
obecně pomáhá číst si Bibli, někdy taky poprosím někoho jiného, aby se za mě modlil.

A co prožíváš právě teď?
Teď jsem se svými spolužáky na kurzu a „prokecla“ jsem se, že tu mám Bibli. Oni 
mě pořád vybízejí, abych z ní něco přečetla, ale vnímám, že je to pro ně spíš legrace. 
Zajímá je to spíš jako nějaká neobvyklost, než že by se chtěli opravdu něco dozvědět. 
Ráda bych s nimi mluvila opravdově o víře, ale to zatím nejde. I když je pravda, 
že když máme třeba psát test, tak mi spousta z nich řekne, Karol, modli se za nás. 

Kde nabíráš duchovní sílu?
Mezi věřícíma lidma, takže ve shro-
máž dění, v mládeži, v dorostu 
v KSku. To je pro mě moc důležitý. 
Po tře buju du chovní potravu, jako 
když má člověk hlad a musí se jít jíst.

Co se změnilo ve tvém kaž do
den ním životě?
Určitě víc děkuju, jsem Bohu vděč-
ná třeba za krásu pří rody, takže 
když ji vidím, mám pořád chuť být 
venku a zpí vat Bohu chvály. Taky se 
proměnila atmosféra u nás doma, 
teda alespoň podle mě. (úsměv)
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█▐	Církev na křižovatce
 sborový den 21. listopadu 2021 v soukenické

Všechny srdečně zveme z Prahy a stanic v Neveklově a Kralupech na Sborový den 
v Soukenické, který připravujeme na 21. listopadu 2021. Podle možností a epi de-
mio lo gických pravidel chystáme společný oběd a pak i společenství ve sku pinách. 
Budeme mluvit o tom, kam se dál vydáme, protože chtě nechtě nás nejen kovidová 
situace staví na křižovatku. 
Poslední z Malých proroků Malachiáš nás při sborovém dnu a na závěr podzimního 
cyklu výkladů povede k tomu, abychom se ptali Boha i jeden druhého na podstatné 
otázky naší víry i života v našem společenství. 
Nebojme se mnohem více se tázat Boha na modlitbách i sebe navzájem a zkusme 
si také mnohem více naslouchat. K tomu nás může inspirovat staletími prověřená 
židovská moudrost: Zeptali se rabína, proč židé na otázku vždy odpovídáte otázkou? 
Odpověděl: „A proč se ptáte?“ 
Tázání je pro naše starší bratry ve víře v Hospodina typické. Jako např. chtěla vědět 
židovská maminka Isidora Rabiho budoucího držitele Nobelovy ceny za fyziku 
pokaždé, když se vracel ze školy, na co ptal? Nezajímalo ji tolik, co se dozvěděl, ale 
jak byl zvídavý. Tázáním se dopracoval k odpovědím.
Modleme se za Sborový den, ať je Pán Bůh z něho oslaven, a nejen nám by prospěl 
k dobrému, protože nemysleme jen na náš sbor, ale i na prostředí, ve kterém žijeme 
mimo zdi církve. 

Bronislav Matulík

Můžou na tobě lidi poznat, že žiješ s Bohem?
Můžou, a dokonce mi to i říkají, třeba spolužáci mi říkají, že jsem se nějak změnila, 
že už nemluvím ošklivě a jsem nějaká slušná. A já jim na to prostě říkám: Jo, jsem 
pokřtěná. Taky ve shromáždění víc vnímám Boží slovo a víc mluvím s děckama 
a snažím se je inspirovat.

Inspirovat k čemu?
To je různý. Třeba k tomu, aby si dělali poznámky. Mně osobně poznámky moc 
pomáhají, můžu se vracet k tomu, co se probíralo, a znovu o tom přemýšlet. Určitě 
bych je chtěla inspirovat, aby víc chválili Boha, víc zpívali. A taky bych je třeba chtěla 
inspirovat k tomu, aby byli slušnější.

A co bys jim vzkázala?
Snažte se poznávat Boha, milovat ho a přes těžkosti vytrvat ve víře. Má to smysl. 
Protože nejenže je to cesta k věčnýmu životu, ale už život tady na zemi bude hezčí 
a užijete si ho s Bohem mnohem víc.

S Karol mluvila Petra Veselá
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█▐	Pomáhat pomáhá
 celocírkevní sbírka na Diakonii cb 21. listopadu 2021

Milí sourozenci v Kristu a přátelé, v první řadě vám chceme poděkovat za vaši 
finanční obětavost, kterou jste prokázali během sbírky na pomoc rodinám zasa-
ženým tornádem. 
Díky vaší pomoci jsme mohli podpořit 49 rodin, kterým jsme poskytli 3 925 000,- Kč. 
Tato částka se vybrala za necelých 100 dní a překonala naše očekávání. 

Vaší podpory si vážíme a je pro naší práci důležitá protože:
– Ukazuje, že jsme součástí Církve bratrské jako celku. 
– Umožňuje nám udržet sociální služby, které bychom nemohli bez podpory ze 

sbírky provozovat. 
– Dovoluje nám z poskytnutých darů podporovat i jiné. 

Pokud se rozhodnete i tentokrát práci Diakonie CB finančně podpořit, přispějete 
zejména na činnost Střediska Černý Most a Střediska Xaverov. Tato střediska se bez 
finančních darů neobejdou. 
Ze sbírky podpoříme i práci v Bethesdě, a pokud to situace dovolí, budeme opět 
pamatovat i na Ukrajinu. 
Celkem 10 % ze sbírky zamíří do Fondu rozvoje Diakonie, přesněji diakonické práce. 
Do celocírkevní sbírky na Diakonii CB můžete přispět dvěma základními způsoby: 
1. Během nedělní bohoslužby přispějete do sbírky určené na Diakonii CB a Váš sbor 

následně odešle vysbírané prostředky na účet Rady CB. 
2. Rozhodnete se pro bezhotovostní platbu, kterou je třeba zaslat na účet Vašeho 

sboru s poznámkou sbírka Diakonie. Váš sbor tuto platbu spolu s ostatními zašle 
na účet Rady CB. 

Děkujeme za Váš zájem, modlitby a podporu. Díky tomu jste součástí naší motivace 
a schopnosti dělat to, co děláme. Jak říká jedna naše kolegyně: „Děláme malé věci, 
ale z nich se stávají velké.“ 

Za celý tým Diakonie CB Roman Kysela
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█▐	Advent 2021
 o boží přítomnosti mezi lidmi

Letos začíná doba adventní poslední neděli v listopadu. Na ni navazuje čas Vánoc, 
který bude vrcholit v neděli 26. prosince 2021. Bude to druhý svátek vánoční, 
kterému se tradičně říká na svatého Štěpána. Nejspíš si vzpomeneme na písničku 
začínající slovy Koleda, koleda Štěpáne…
Jenomže vánoční tradice měla a má smysl, jen ho objevit či oprášit. Určitě stojí za 
úvahu, proč si mají křesťané připomínat hned po radostném Hodu Božím vánočním, 
při kterém se všude ozývá Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, smrt prvního 
z Ježíšových vyznavačů?
Ale nepředbíhejme, nejprve využijme času adventu jako daru k pokání a obnovení, 
možná že pak na samotném konci budeme proměněni v charakter samotného 
Krista, jako se to stalo Štěpánovi, a nad nímž se otevřelo nebe. 
Srdečně vás tedy zveme prožít znovu a nově skutečnost, že Mesiáš přišel a ještě 
přijde, skutečnost otevřeného nebe. 

Bronislav Matulík

█▐	Adelosaurus
 požehnání adélky kaplanové 3. října 2021

Adélka se narodila 17. 5. 2021 za naprosto běžných okolností. Zajímavostí bylo, 
že v době jejího narození byla porodnice pro návštěvy uzavřena. Takže nám 
Covid-19 daroval jeden společný týden pouze ve dvou. Byla to krásná a (zřejmě) 
neopa kovatelná zkušenost. Doma totiž na Adélku čekali její dva bratři – Filip (4) 
a Samuel (2), kteří se o ni začali poctivě starat. S láskou, ale svým vlastním 
způsobem. Je v širší rodině první děvče, narozena osmá v mužské linii. V manželově 
rodině se jedná o raritu. Jméno jsme Adélce 
vybrali variabilní, s množstvím odvozenin 
od zá klad ního jména. Ovšem, jak to tak 
bývá, nakonec jí doma říká me jinak. Adelo-
sau rus či zkrá ceně Adelus vzniklo v naší 
domác nosti zcela přirozeně, jako následek 
dino usauřího ob dobí staršího syna. 
Kdo nás potká, usmívá se a tvrdí, že Adélka 
bude prin cezna, protože má dva starší 
bratry, kteří ji budou chránit a roz mazlovat. 
Druzí se usmí vají a říkají s jistotou, že bude 
dračice, která s nimi bude divočit a běhat po 
lese. Uvidíme  .

Klára Kaplanová
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█▐	Hudební workshop
 Je to fakt jednoduchý!

V neděli 10. října jsme se po shromáždění výborně naobědvali, takže jsme byli 
všichni zralí na šlofíka. Ale přemohli jsme se, vrátili se zpátky do sálu, mysleli si, 
že budeme muset přemáhat spánek, a ejhle únava byla pryč. Povídání a názorné 
ukázky kapely Souznění nás nejen probudilo, ale i navnadilo, že dělat muziku 
v kostele vůbec nemusí být jen úmorná dřina, povinnost a složitost sama. Ale že to 
může být i radost, jednoduchost a spíše ubírání než přidávání tónů, obzvlášť když 
se nás sejde víc. Zkrátka, že v kapele nemusejí hrát všichni všechno, spíše naopak. 
Touto ódou na jednoduchost bych chtěla povzbudit všechny, kteří někdy uvažovali 
o tom, že by možná zkusili hrát při bohoslužbách na nějaký hudební nástroj, aby se 
osmělili, protože po nich opravdu nikdo nebude chtít, aby zahráli Bugatti step ani 
Let čmeláka v plné rychlosti. Pravdou ale je, že to, co se ošidit nedá, je čas, který je 
tomu potřeba věnovat.
A my jsme moc vděční, že muzikanti ze Souznění, jmenovitě Danda Matulík a Petr 
Šťastný, si pro nás ten čas udělali a předali nám kapku ze svých zkušeností a nabili 
nás energií i vírou, že méně je někdy více.
Děkujeme, kluci.

Petra Veselá
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█▐	Máme radost!
 Že pán bůh rozšiřuje 
 naše řady

V neděli 17. října jsme jako 
společenství prožívali velkou 
radost. Do našich řad při byli 
dva noví členové – Karolína 
Novotná a Václav Mitáš.

Karolínu většina z vás dobře 
zná, a vzhledem k prů měr-
nému věku naší členské 
základy většina z vás od 
ko líb ky. Karolína v našem 
sboru vyrůstala a nyní do něj 
vrostla a my se těšíme, že ji 
třeba uvidíme v některé ze 
služeb. Rozhovor s touhle 
čerst vou členkou si můžete 
přečíst na jiném místě tohoto 
vydání.
Václav Mitáš se nám blíže 
před stavil ve Sborových 
lis tech už dvakrát. Poprvé 
to bylo jeho podnětným 
článkem v době loňského 
prvního pandemického uza-
vření všeho a podruhé v mi-
nu lém čísle, kde docela de-
tailně popsal svou životní 
cestu, takže to tady teď 
nebudeme zestručňovat.
Každopádně jim přejeme, 
aby pro ně bylo naše spo-
lečenství skutečným do mo-
vem, aby zde našli dos tatek 
duchovní stravy, dostatek 
pod pory ale třeba dostatek 
pro storu pro sebe realizaci 
ve službě.

Petra Veselá
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█▐	John R. W. Stott
 představení knihy „radikální učedník“

V úterý 19. října proběhla v naší modlitebně prezentace knihy „Radikální učedník“. 
Autor této knihy John R. W. Stott, hrál důležitou úlohu při založení ETS, SET, A Rocha 
a Evangelické aliance po sametové revoluci. Byl naším řečníkem na několika kon-
fe rencích v Praze a v Liptovském Mikuláši. Napsal přes padesát knih, které stále 
vychá zejí v různých zemích a v různých překladech. Kniha "Radikální učedník" je 
poslední kniha, kterou Stott napsal v roce 2010, rok před svou smrtí v roce 2011. 
V této knize jednoduchým způsobem vyjádřil to, co považoval pro současnou dobu 
za důležité. Je to jeho odkaz další generaci křesťanů. 
Večer uvedla Jana Šrámková, která Johna Stotta pamatuje z kazatelny v Soukenické 
a také z domácího prostředí rodiny Černých, kde tento pastor a teolog býval uby-
tován. Po modlitbě kazatele Bronislava Matulíka promluvil za vydavatelství Biblion 
jeho ředitel Alexandr Flek, který knihu představil a také komentoval video, které 
bylo pořízeno před 10 lety, kdy John Stott zemřel. Video krátce připomnělo život 
a službu Johna Stotta. Dále promluvil Pavel Černý, jako ten, který se s Johnem 
Stottem stýkal 30 let a považuje jej za svého učitele a přítele. Dalším slovem navázal 
předseda CB David Novák, který vysvětlil původ slova „radikální“ z názvu knihy. 
Latinské slovo „radix“ znamená kořen a radikalita je tedy vlastnost, která v dané 
souvislosti míří ke kořenům a zakotvení života a díla Kristových učedníků. Na závěr 
promluvil profesor a kazatel Pavel Hošek, který vzpomněl na své první setkání se 
Stottem, kdy jako čerstvý křesťan přijel na studentskou konferenci do Liptovského 
Mikuláše nabitý mnoha otázkami. Odnesl si jednu radu. Vzdělaný a zkušený John 
Stott na některé otázky odpověděl slovy: „My ale všechno nevíme“. Toto jednoduché 
přiznání bylo pro některé palčivé otázky osvobozující. Mnohé nám Bůh zjevil, ale 
jsou věci, které zůstávají tajemstvím a toto tajemství musíme respektovat. John 
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Stott byl všemi prezentován jako mimořádná 
a radikální postava světového křesťanství, 
a při tom jako velmi pokorný a laskavý člověk. 
Celý večer byl zarámován přednesem spirituálů 
v podání souboru Gospel Limited. Ze zpěváků 
a hudebníků přímo tryskala radost z živých 
písní a jejich projev byl strhující. Tohoto večera 
se zúčastnil pěkný počet zájemců a mnozí si 
odtamtud odnesli prodávanou knihu „Radikální 
učedník“. Je před vánočními svátky a pro mnohé 
může tato knížka být vhodným vánočním 
dárkem a může posloužit jednotlivcům 
i skupinkám k zastavení a novému nasměrování 
radikálního učednictví. 
Celý pořad můžete shlédnout také ze záznamu, 
a to na Youtube pod názvem Vzpo mínkový 
večer na R. W. Stotta.

Pavel Černý
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Burza  
oblečení, bot, hraček a knih  

 

Datum zahájení: 9.11. 2021 (úterý) 
                              Datum ukončení: 14.11. 2021 (neděle) 

 
Burza bude otevřena: 

Út 9. 11.  12.00 – 18.00 
St 10. 11. 12.00 – 18.00 
Čt 11. 11.  12.00 – 18.00 
Pá 12. 11. 12.00 – 18.00 
So 13. 11.   9.00 – 18.00 
Ne 14. 11. 12.00 – 17.00 

  
 
 

                                                                          Vše zdarma! 
Prosíme, přinášejte věci pouze v takové kvalitě, 

které byste si sami odnesli. 
 
 
 

 
 
 

                       Věci na burzu nebudou přijímány po 7.11. 2021!!!!! 
     
 

Věci, které chcete na burzu věnovat ,můžete přinést v neděli 30. října a v neděli 7. listopadu. 
Vždy před a po shromáždění je od vás převezmeme v prostoru na rampě (s. Málková , s. Mifková). 

 
Předání věcí v jiném termínu si musíte předem domluvit se sestrou Ester Mifkovou.  
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█▐	Den reformace
 31. října 2021 v našem sboru

Byla to jedna velká radost! Ne před 504 lety, ale letos. Tehdy Martin Luther přibil 
95 tezí proti nemravnému a teologicky pochybnému prodávání odpustků, letos 
jsme se ale radovali z toho, že jeho docela malý čin spustit lavinu jako ona pověstná 
jedna jediná sněhová vločka, a my se těšíme z faktu, že jsme spasení z milosti a že 
jsme ospravedlněni pouhou vírou v Krista. 
Žádná reformace, ani ta naše, se ale neobejde bez poctivého duchovního zápasu. 
Luther o tom svém napsal: 
Dnem i nocí jsem přemýšlel, dokud jsem nepochopil souvislost mezi spravedlností Boží 
a výrokem „spravedlivý z víry bude živ“. Potom jsem pochopil, že spravedlnost Boží 
je ta spravedlnost, kterou nás Bůh z milosti a čistého milosrdenství ospravedlňuje 
prostřednictvím víry. Hned na to jsem se cítil jako znovuzrozený, jako bych vešel 
otevřenými dveřmi do ráje. Celé svaté písmo získalo nový význam. Jestliže mně před 
tím výraz „spravedlnost Boží“ naplňoval nenávistí, nyní mně zněl nevýslovně líbezně 
a mnohem víc mile. Tato pasáž z Pavla se pro mě stala bránou do nebe.
My jsme letos také prožili otevřené nebe, z něhož k nám proudilo požehnání, a my 
jsme pro změnu do něho hráli a zpívali ze všech sil. Trubky a varhany se rozezněly 
jako už dlouho ne a všechny účastníky naplnila nebývalá radost.
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Takže tak díky, Martine Luthere, že jsi přetavil nenávist a strach z Boha ve víru 
a lásku, že jsi poukázal na Krista takovým způsobem, že z toho čerpáme až dodnes. 
Děkujeme také vám hudebníkům, kteří jste pomohli rozrezonovat stěny modlitebny 
i naše duše. Jiřině Dvořákové, s jakým úsměvem a zaujetím otevřela všechny píšťaly 
varhan, Tomáši Najbrtovi za fascinující přednes s niněrou, loutnou i bračem, za vlád-
nutí našeho pěveckého sboru, a také trumpetistům Richardu Horovi a Jakubu Šeflovi. 
Na závěr všeho zazněla Lutherova modlitba z roku 1530 po výkladu Žalmu 118:
Což nejsi opravdu neobyčejný a láskyplný Bůh, který nám vlídně a podivuhodně 
vládne! Ty nás vyslýcháš, když jsi nás byl ponížil. Ty nás ospravedlňuješ, když jsi z nás 
byl učinil hříšníky. Ty nás vedeš do nebes, když jsi nás byl srazil do pekel. Ty nám 
dáváš vítězství, když jsi nás byl nechal podlehnout. Ty nás těšíš, když jsi nás byl nechal 
naříkat. Ty vracíš radost, když jsi nás byl nechal truchlit. Ty z nás činíš vítěze, když jsi 
nás byl nechal plakat. Ty nás posiluješ, když trpíme. Ty z nás děláš moudré, když jsi 
z nás byl udělal blázny. Ty nám dáváš bohatství, když jsi byl na nás dopustil chudobu. 
Ty z nás činíš pány, když nás necháváš sloužit. 
Soli Deo gloria – samotnému Bohu sláva! 

Bronislav Matulík
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2021

www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

4. 11. Spojení Praha – 
Jeruzalém

 Vernisáž výstavy

18. 11. Byl jsem 
 na cestách 
 a přijali jste mně

Malířka Hana Alisa Omer 
bude vyprávět příběh svého 
života na Slovensku, v Izra eli 
a v Praze a prezentovat svoji 
tvorbu.

Beseda s kazatelem Církve 
bratrské Ta de á šem Firlou 
o pomoci cizincům a lidem 
na okraji společnosti.
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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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█▐	Advent ťuká na dveře
 Jak probíhá adventní těšení v některých našich rodinách?

U nás obvykle začíná koncem listopadu, kdy se snažím s dětmi oškubat přírodniny 
rostoucí na zahradě a v okolí a naskládat je do stojanu na čtyři svíce. Pak se snažím 
jim připravit pytlíčky s nějakým překvapením. Když byly Amátce dva roky, čekala 
na ni každý den nějaká kostička, zvířátko nebo panáček z lega. O rok později to byly 
nějaké dobrůtky, sponečky, razítka, bublifuk a podobné drobnosti. Také si v době 
adventní hodně čteme dětské Bible a knížky o Vánocích. Co trošku povyrostla, 
máme na každý den nějaké tvoření. Jeden rok to 
bylo vystřihování andělíčků a čtení příběhů o nich, 
jiný zase zdobení dřevěných výřezů ve tvaru 
vánočních ozdob, které děti různě pomalovávaly, 
zdobily třpytkama a jinak dekorovaly. A já jim 
během vyrábění čtu nějakou knihu s vánoční 
tématikou. Letos jim chci do pytlíčku dát každý 
den dílek z vánočních puzzle, na Štědrý den si je 
postavíme. A uvažuju, že bychom si letos čekání 
zpříjemnili nějakou adventní bojovkou od Báry 
Bečvářové, která jich má hned několik pro různě 
staré děti. Malé tipy, pokud vás to zaujalo: www.
barborabecvarova.cz, vystřihovánky s příběhem 
Andělé na vánoční pouti, knihy Vánoce pro kočku (dá se každý den vyrobit kousek 
Betléma podle příběhu v knize), Kouzelný kalendář (Jostein Gaarder) pro trochu 
starší děti.
Krásný advent nám všem přeju, 

Sandra Němečková

„Zítra budeme vyrábět vánoční ozdoby. Chystám pro děti do adventního kalendáře 
vyrábění na pokračování,“ napsala mi 30. listopadu Sandra. Adventní kalendář 
s kapsičkou na každý den nám už visel na zdi. Nějaké „mňamky“, abych mohla 
Davídkovi každý večer něco scho vat 
na ráno, už jsem taky měla nakou-
pené. Proč by ale měl dostávat jenom 
samé sladkosti? V uších jsem slyšela 
každodenní „Mami, já chci něco 
vyrábět!“ A tak jsem se rozhodla, 
že adventní čas můžeme strávit 
kreativně. Vymyslet vyrábění pro 
tříleté dítě přece není tak náročné a na 
internetu lze najít spousta inspirace. 
A tak ve svém adventním kalendáři 
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█▐	Ze staršovstva
V sobotu 16. 10. proběhlo celodenní setkání staršovstva v Neveklově.
• Staršovstvo jednalo s Radou stanice Neveklov o aktuální situaci v jejich společenství 

i plánech do budoucna jak v oblasti rozvoje sboru, tak v oblasti praktické např. 
aktuální oprava neveklovských prostor.

• Dlouhý čas věnovalo staršovstvo debatě o duchovním stavu našeho sboru, 
vyhlídkách do budoucna i krocích, jak náš sbor oživit. V této debatě bude star šov-
stvo pokračovat i nadále.

• Jedním z konkrétních bodů bylo, že náš sbor má mnoho lidí tzv. na okraji. To jsou 
lidé, kteří s naším sborem příliš nežijí. Rádi bychom s nimi obnovili kontakt 
a pomohli jim třeba oživit jejich víru.

• Staršovstvo rozhodlo, že možnost setkat se u kávy se rušit nebude, jen je třeba 
upozorňovat všechny, že u sebe musejí mít platný doklad o bezinfekčnosti.

V pondělí 1. 11. proběhlo online staršovstvo a toto jsou některé s probíraných bodů 
(zbytek můžete najít na našem webu v sekci Info ze staršovstva):

Davídek každé ráno kromě malé dobroty objevil také návod a materiál na domácí 
tvoření. Pak už jsme jen čekali, až malý bratříček půjde dopoledne spát, vytáhli 
nůžky, tempery, špejle, vatu… a vyráběli. Každý den něco jiného, jednou ozdobičku 
ze zmrzlinových dřívek, jindy obrázek z košíčků na muffiny nebo sněhuláka ze staré 
ponožky a knoflíků. Ale co s tolika výtvory? Přece je škoda je vyhodit, když jsou tak 
povedené, ale na jejich skladování místo zase není. A tak měl malý tříletý kluk pro 
babičky, dědečky, ale i kamarády moc pěkné vánoční dárky, které byly opravdu od 
něj. My jsme si Advent užili, a hlavně výtvory dělaly radost ještě dál. 

Daniela Sedláčková

Adventní čas s našimi dětmi bývá asi nejzajímavějším obdobím v roce, protože se 
děje mnoho věcí. Letos ho bude vnímat mnohem víc i Eliáš a myslím, že si ho společně 
s Any užijí. Většinou začínáme 1. prosince číst adventní pohádky, děti se těší, co se 
bude skrývat v odpočítávacím adventním kalendáři, ladíme se na vlnu voňavé 
vánoční atmosféry, účastníme se nejrůznějších adventních akcí, pečeme cukroví, 
navštěvujeme příbuzné, každou neděli zapalujeme další svíčku a připomínáme si, 
že nečekáme jen na dárky pod stromečkem, ale vyhlížíme den, kdy budeme moct 
oslavit moc důležité narozeniny Pána Ježíše.
Možná je dnes advent mnohem víc komerční záležitost spojená se spoustou 
zážitků pro děti i dospělé, ale my ho asi nejvíc vnímáme jako hezkou příležitost ke 
společnému setkávání. 

Martina Caltová
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nARoZeniny
Potzová Naděžda 2. 11.

Mohrová Milada 4. 11.

Beranová Alena 10. 11.

Melicharová Zdeňka 10. 11.

Němeček Petr 10. 11.

Brou Marta 13. 11.

Pavlíček Ondřej 14. 11.

Pavlíčková Milada 17. 11.

Nováková Anna 18. 11.

Bíbová Jana  28. 11.

Štěrba Jiří 28. 11.

Koňáková Milena 29. 11.

Rech Michael 30. 11.

• Nedělní kávu prozatím nerušíme, jen 
zajistíme hygienická balení potravin. 
A i na dále je potřeba lidem připomínat 
nut nost mít u sebe potvrzení o bezin-
fekčnosti.

• Do burzy je nutné dokončit vyklizení Ma-
lého klubu.

• Pro zajištění audiovizuálních služeb v na-
šem sboru potřebujeme sehnat další 
ochotné spolupracovníky. Pokud by ně-
koho z vás tato služba zajímala, nebo víte 
o někom, kdo by se mohl zapojit, prosíme, 
ozvěte se komukoliv ze star šov stva.

• Za náš sbor byla odeslána nominace Ro-
berta Harta na pražského seniora. Našimi 
zástupci na seniorátním set kání budou 
Radek Novotný a Marie Wag ne rová. 

• 21. 11. proběhne Sborový den. Dopo-
led ne i odpoledne bude pokračovat 
cyk lus Církev na křižovatce. Běhen dne 
bude také probíhat zkouška dětí na 
DVS včet ně předtáčení některých scén. 
Pro sí me rodiče, aby přišli i s dětmi v co 
nejhojnějším počtu.
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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
Sborový den – v neděli 21. listopadu 2021 v 10.00 hodin v Soukenické naposledy 
v rámci podzimního cyklu otevřeme Malé proroky, konkrétně Malachiáše. Po spo-
lečném obědě bychom se sešli k rozhovorům o našem sboru. 

█▐	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


