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█▐Novoroční předsevzetí
Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se ob
novou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží,
co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,1–2)

leden 2022

Na Silvestra se ve všech metropolích od východu na západ
a od severu k jihu bujaře slaví, létají petardy a špunty od
šampaňského, svět jako by definitivně vykolejil z normálu.
Ale na Nový rok se všechno zase znovu skládá dohromady.
Poslední den v roce dává na chvíli zapomenout na minulost,
nic nelze vzít zpátky, tak proč se trápit? Ale od Nového roku
se život opět vrací do starých kolejí. Přičemž mnozí by si se
střízlivou hlavou přáli, aby mohli začít znovu a postavit svou
existenci od základu, lépe a třeba i přesednout do jiného
vlaku. To je důvod a smysl novoročních předsevzetí.
Člověk, křesťan i nekřesťan, často udělá ve „slabé chvíli“
dobré rozhodnutí, což je třeba vzít vážně. I malý okamžik,
kdy člověk zahlédne naději na pozitivní změnu a odhodlá
se se svým životem něco správného udělat, je velmi vzácný.
Stojí zacílit k tomu nejlepšímu, čeho by rád dosáhl, a pak tiše
nebo nahlas vyslovit novoroční předsevzetí.
V českém jazyce se jedná o složený výraz slov „vzít něco před
sebe“ – předsevzetí. Zkrátka postavit před svůj život jasnou
výzvu, udělat rozhodnutí, jehož cíl je sice přede mnou, ale
mohl by být nadosah. Tak na příklad, změnit životosprávu,
začít konečně hubnout, více cvičit, zanechat zlozvyků, změ
nit něco na svém chování, naučit se cizí jazyk, nebo se třeba
pravidelně modlit, číst Písmo atp. Ale i když všichni vědí,
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že od vyslovení dobrého úmyslu k jeho naplnění vede dlouhá a nesnadná cesta, je
i kratičké pomyšlení na změnu velmi uspokojivé, přece jen by se ještě něco mohlo
změnit k lepšímu.
Možná jste s čistou hlavou na Nový rok také zahlédli třeba docela maličkou naději na
změnu svého života, a navzdory všem minulým nenaplněným přáním jste vyslovili
předsevzetí, které si ale pro jistotu tiše necháváte pro sebe. Ovšem pokud ne, mám
pro vás (i pro sebe) jednu apoštolskou výzvu, která by se mohla předsevzetím stát:
Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Doba, kdy jsme si v církvi mysleli, že nepřizpůsobovat se tomuto světu také znamená,
vyvarovat se novoročních předsevzetí, je naštěstí dávno pryč. Postavit před sebe
dobrý úmysl totiž rozhodně není nic nekřesťanského, ba naopak. Vždyť je to právě
naše víra v Krista, která nám dává úžasnou šanci udělat kvalitní rozhodnutí a prožít
pozitivní ba dokonce radikální změnu ve svém životě. Nový rok si o to přímo říká.
Všichni jsme si totiž vědomi toho, že něco starého skončilo a něco nového by mohlo
začít nejen v kalendáři. A také si jistě všichni vzpomeneme na zlomové okamžiky,
které v našich životech nastaly, tak proč ne znovu a zrovna teď na začátku roku?
Nepřizpůsobovat se tomuto věku naopak může znamenat přijímat ta nejlepší
předsevzetí a klást před sebe ty nejlepší výzvy a pak je naplnit. A jak správně píše
americký psycholog Larry Crabb ve své zřejmě nejznámější knize, skutečná změna
začíná jedině tehdy, uskuteční-li se uvnitř naší mysli. Přičemž reálná proměna
myšlení není jen pomíjivý záchvěv touhy, není to jen zoufalý výkřik člověka
s kocovinou po opici, ani bolestné prozření v čase abstinenčních příznaků, i když
i tím to může začít. Skutečná proměna mysli znamená nadějně rozpoznávat Boží
vůli pro svůj život, potom říci Božímu záměru s námi jasné ano a pak na tom trvat.
Postavme tedy před sebe na začátku nového roku výzvu
k obnově svého myšlení. Položme si před sebe více
než vlastní vize, touhy a sny, více než své cílevědomé
záměry směřující k úspěchu, ale upněme svou pozor
nost k Bohu, jehož vůle pro náš život bude vždy dobrá,
milá a dokonalá. Poznávat Boží vůli by skutečně bylo
skvělým předsevzetím a rozhodně dosažitelným. Ne na
způsob hledání osudu či předurčení každého našeho
kroku, ale hledání moudrosti pro každý přítomný oka
mžik, kdy Duch svatý bude formovat naši mysl.
Na Silvestra svět jako by vykolejil, ale na Nový rok se
všechno skládá znovu dohromady. I my máme možnost
postavit svůj život tak trochu od začátku a udělat to
skutečně dobře. Postavme si před sebe cíl žít podle Boží
vůle. Tušíme ji ve svém svědomí, poznáváme v Bibli
a Duch svatý nám ji klade na mysl. Teď už jen stačí vzít
takové předsevzetí vážně.
Bronislav Matulík
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█▐ Manželé Hlávkovi se představují
V Neveklově je zase o něco živěji
Zdravím vás všechny a ráda bych se vám představila jako nová členka sboru CB
Soukenická/Neveklov. Jmenuji se Jaroslava Hlávková. Do sboru v Neveklově jsem
byla převedena v srpnu 2021 ze sboru CB Šeberov, kde jsem byla členkou přibližně
dvacet let. V Pána Ježíše jsem uvěřila v 19 letech a od té doby mě provází na mých
cestách, které nebyly vždy jednoduché.
Díky tomu jsem mohla poznat, jak je mi
velkou oporou... Přivedl nás s manželem
Michalem Hlávkou i do Neveklova, kde
nyní trvale žijeme. Jsme rádi, že jsme se
mohli zapojit do místního sboru, poznat
nové „sourozence“ a společně sloužit
našemu Bohu. Věřím, že se s některými
z vás časem také seznámíme. Přeji všem
Boží požehnání a ochranu.
Jarka Hlávková

Rabín a jeho opánky
V loňském zářiovém vydání Sborových listů v článku „Radost v Neveklově“ popisuje
autor Tomáš Trávníček průběh také mého přijímání do sboru z 22. srpna. Je zde
i pár snad až příliš lichotivých slov přímo o mně. Vážím si toho a myslím, že by to
jako stručné představení mohlo stačit.
Raději bych na oplátku napsal něco o Tomášovi. Před časem ve svém kázání vylíčil
dávný příběh. Tehdy zemřel významný rabín, skvělý kazatel, myslitel, autor mnoha
moudrých textů. Na otázku: Čím tě nejvíce ovlivnil? Jeho žák odpověděl: Tím, jak
si zavazoval řemínek svých opánků. Chtěl tím říci, že tím, jak se choval ve svém
obyčejném, každodenním životě. Příběh se mi líbil a nějak spontánně jsem se začal
dívat jeho pohledem.
Vyslechl jsem už řadu Tomášových kázání, mnoho z nich už zapomněl či nepochopil.
Ale o tom, jak žije, jak se snaží ve své nelehké situaci překonávat nejrůznější obtíže,
se mohu na vlastní oči v neveklovském sborečku přesvědčovat velmi často. Způsob,
jakým si Tomáš šněruje opánky, byl vlastně impulzem pro můj vstup. Chtěl jsem
„někam“ patřit, vyjádřit pochvalu jeho práci a snad také Tomáše i trochu potěšit.
V tom zářijovém článku jsem se s odstupem času dočetl, že není větší radost pro
kazatele, než když vidí přicházet nové ovečky. Chtěl bych se stát dobrou ovečkou,
či tedy spíše beránkem a pomáhat Ti, Tomáši, ve tvém díle.
Michal Hlávka
leden 2022
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█▐ Znovu říkám, radujte se!

Nedělní povzbuzení z listu apoštola Pavla Filipským

Možná znáte ten vtip o tom, jak kdosi potkal Ježíše a ptal se ho, jak se má? Ježíš
odpověděl: „Hlava dobrý, ale tělo mě zlobí.“
Nejen Ježíše trápí církev, co je církví, také apoštol Pavel bolestně prožíval, že když
trpí jeden z údů těla Kristova, trpí všechny. Neznamená to ale nutně, že všechny části
církve jsou nemocné, že každé společenství křesťanů je vždy defektní. Jsou sbory,
ze kterých má Ježíš radost a kde těch bolestí je jen málo.
Takovým bylo podle Nového zákona obecenství ve Smyrně, Filadelfii a také ve městě
Filipy. Soudě podle dopisu apoštola Pavla to byl jeho nejmilejší sbor, kde se cítil tak
svobodně, že se dokonce nebál od místních bratří a sester přijímat finanční podporu.
A taky se nebál konkrétně napomínat ty, kteří byli ve sporu, protože to nemohlo
poškodit jeho vztah k nim ani jejich k němu.
Rozhodl jsem se proto, že od Nového roku budu v našem sboru zvěstovat nadějné
a optimistické Boží slovo podle listu Filipským a znovu a znovu vás povzbuzovat
k radosti.
Bronislav Matulík

█▐ Druhý list Petrův

Nový seriál biblické hodiny od poloviny ledna

Po čase adventním ještě na nějakou dobu setrváme u tématu příchodu Ježíše Krista.
Právě Druhý list Petrův zajímavě odpovídá na otázky ohledně druhého příchodu.
Program biblických hodin bude následující:
18. ledna 2022

25. ledna 2022
1. února 2022

8. února 2022

15. února 2022
22. února 2022
1. března 2022

Úvod – o epištole, autorovi a o vzácné víře a Božích slibech
(2Pt 1,1–4)
O víře – co všechno je třeba k víře připojit (2Pt 1,5–15)
Kristus a Bible – Kristus je zárukou naší víry a Bible hodnověr
ným svědectvím (2Pt 1,16–21)
Varování před falešnými proroky – ty však čeká Boží soud
(2Pt 2,1–13a)
Pozor na pohoršení – apoštol odhaluje podstatu a důsledky
pohoršení (2Pt 2,13b–22)
Druhý příchod – zdůvodněné „opoždění“ (2Pt 3,1–13)
Závěr – poslední napomenutí a varování (2Pt 3,14–18)

Bylo by skvělé, kdyby naše biblické hodiny byly více interaktivní. Zkusme na ně
přijít připraveni. Nejprve společně prohovoříme, co jsme kdo sami v textu (a v kon
textu) objevili, co nás potěšilo, povzbudilo, co bylo nové anebo nejasné. Teprve pak
se soustřeďme na ucelený a postupný výklad. Těšme se na společnou práci s Biblí
a modleme se za oslovení Duchem svatým.
Bronislav Matulík
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Datum

Místo

Shromáždění vede

Pondělí 10.1.

CB Praha 2, Římská 43

Jan Macek (CB)

Biblický úvod
Roman Mazur (ČCE)

Úterý 11.1.

ECM Praha 2, Ječná 19

Jana Křížová (ECM)

Radislav Novotný (CB)

Středa 12.1. – ranní 6.45

Pavel Trefný (CB)

Pavel Trefný (CB)

Středa 12.1.

na schodech Národ. muzea,
Václavské náměstí
ČCE Praha 8, U Pošty 6

Roman Mazur (ČCE)

Milan Mrázek (ECM)

Čtvrtek 13.1.

CB Praha 3, Koněvova 24

Petr Jareš (CB)

Tomáš Božovský (KS)

Čtvrtek 13.1. - mládež

KS Praha 8, Na Žertvách 23

Dita Frantíková (KS)

Štěpánka Krišicová (KS)
Thomas Clyde (CB)

pondělí 10.1. – čtvrtek 13.1. od 18.30
různá místa podle rozpisu výše
leden 2022
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█▐ Vánoční fotopozdravy z našich rodin
Naše Vánoce byly letos hektičtější, ale u koho nebývají… Dva dny před Vánoci Honza
donesl jakýsi střevní bacil, den před naší oslavou (slavíme, už tradičně, 23. 12.)
jsme se ještě museli vydat na hodinovou cestu k zubařce, protože Simíkovi vypadla
plomba. Oslavu s dětmi jsme si poprvé užili v klidu, večeře při svíčkách, nikdo
se s nikým nehádal ani nepral, všichni si pomáhali, dárků bylo pro každého tak
akorát. Na Štědrý den jsme se vzbudili a brzy zjistili, že ten střevní bacil si vybral
i Simíka, takže měl jedinečnou šanci spatřit zlaté prasátko, jelikož nic nejedl. Večeři
už nechtěla ani Ami, ale prasátko se neukázalo. I přesto jsme si nadílku u babičky
a dědy v rámci možností užili a od té doby odpočíváme, stavíme lego, hrajeme nové
hry a užíváme si společný čas.
Doufám, že i vy jste měli krásné Vánoce a nablízku své nejbližší.

Sandra Němečková

PS: Foto-pozdravy posílají i některé další mladé rodiny.

Sedláčkovi
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Šímovi
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Štěpánovi

Němečkovi

Novotní

Caltovi

leden 2022

Beranovi a dědeček Tomáš
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█▐ Adventní koncert

Sedm interpretů slavilo narození Krista

Adventní koncerty patří k naší tradici a díky ní lidé snadněji nacházejí cestu i do
církve, alespoň v čase svátků. Na Vánoce se hraje, zpívá, lidé koncerty rádi navště
vují a jsou-li spojeny i s beneficí, rádi přispějí. Na 3. adventní neděli jsme pozvali
7 interpretů, které doprovodilo 6 hudebníků a zaznělo celkem 17 písní.
Přišlo skutečně hodně lidí z našeho sboru, křesťanů i nekřesťanů odjinud a také
i z našeho bezprostředního sousedství. Navíc koncert se stal třetím nejsledovanějším
streamem ze Soukenické. Atmosféra byla skvělá a vánoční radost doslova nakažlivá.
Což zní v čase pandemie docela případně, protože jak známo, virus se při zpěvu
docela dobře šíří. Nemám však žádné zprávy o tom, že by si někdo kromě radosti
odnesl cokoliv horšího.
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Proto patří velké poděkování Renátě Ulmannové, Zlatce Pelikánové, Lucii Soljakové,
Adéle Bischofové. Petru Bischofovi, Láďovi Veselému a Tomáši Najbrtovi, že se
přidali ke všem interpretům, kteří od doby narození Ježíše zpívají o této události,
kterou lze zřejmě lépe vyjádřit zpěvem a hudbou než racionálním vysvětlením.
A konečně chci poděkovat hudebníkům, kteří skvěle odehráli celý koncert, Věře
Matulíkové (klavír), Petru Šťastnému (kytara), Danielu Matulíkovi (baskytara),
Tomáši Knotkovi (bicí) a Filipu Klineckému (kontrabas, varhany aj.).
Bronislav Matulík

leden 2022
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█▐ Petrské zpívání

Krásná tradice pokaždé jinak

Zpívání našeho pěveckého sboru na předvánočně naladěném Petrském náměstí už
je opravdu tradicí. Loni tuto tradici narušil covid, ale letos už se mu to nepodařilo.
Ve čtvrtek 16. prosince jsme šli na řadu jako předposlední a někdo pronesl, že čím
později se jde na řadu, tím tradičnější a hodnotnější ten soubor je. Podle této teorie
bychom tedy byli druhým nejtradičnějším bodem Petrského programu. A to není
špatné.
Co ale bylo zcela netradiční, že nás poprvé nikdo nedirigoval. Naše milá dirigentka
Jana na nás vzpomínala mezi kašlem a horečkou a máme naději, že myšlenky na
nás jí příliš nepřitížily. Každopádně jsme byli velmi vděční za to, že nás přišla na
klavír doprovodit Jiřina Dvořáková, takže její hraní a rytmus, který držela, se nám
stal čímsi jako dirigentem. Podle potlesku to vypadalo, že jsme nepřítomné Janičce
moc velkou ostudu neudělali. A především, že lidé nepřišli soudit kvalitu souboru,
ale poslechnout si vánoční zvěst, a tu slyšeli a těšila je.
Petra Veselá
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█▐ Dětská vánoční slavnost
Aneb vysoká škola improvizace

Čtvrtá adventní neděle byla letos vyhrazena dětem a jejich verzi vánoční zvěsti.
Celým Adventem nás letos provázelo Štěpánovo kázání ze Skutků, a i děti jej měly
jako základ vánoční hry, která se letos jmenovala Boží přítomnost. A Boží přítomnost
se velmi projevovala i během přípravy letošní dětské vánoční slavnosti, kterou
bychom mohli nazvat vysokou školou improvizace.
Jak už jsme si mnozí zvykli, koronavirus zasahuje do každodenního chodu našich
životů tu více, tu méně, ale už druhým rokem prakticky neustále. Nejinak tomu bylo i
během nacvičování této hry, a především pak v samotný den jejího uvedení. V sobotu
na generálku přišly jiné děti, než chodily na zkoušky, ale ne že by byly jako vyměněné.
Opravdu byly vyměněné, zkrátka některé děti chyběly, jiné zase přibyly. Takže pokud
si v neděli na slavnosti někdo říkal: „to dítě to snad má napsané na ruce a čte to
odsud“, tak si to říkal naprosto správně. Ano texty se během generálky různě míchaly
a proměňovaly, takže většina dětí si ty finální nakonec pro jistotu napsala na ruku
a pro jistotu je četla z rukou. Někteří se prý ze soboty na neděli raději ani nemyli, aby
si to tam v neděli ráno nemuseli psát znovu. Ale tuto informaci nemohu potvrdit.
A v neděli ráno přišla další novinka, že ani Radek Novotný, který měl celou
bohoslužbu vést, není zdravý a bude potřeba vše zorganizovat jinak. S Boží pomocí
se ale nakonec všechno skvěle vydařilo. Děti s pomocí rukou nezapomněly žádný
text, kapela úžasně hrála, diváci se nebouřili, bohoslužba netrvala dlouho a zůstala
jen radost z toho, jak se Pán Bůh přiznal i k naší nervózní improvizaci.
Petra Veselá

leden 2022
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█▐ Vánoce se Štěpánem

Ohlédnutí za vrcholem vánočních svátků

Letošním Vánocům hrozila inflace bohoslužeb, doslova přesycení. Proto také většina
sborů provedla redukci a v sobotu První svátek vánoční zrušila. Sice jsme o tom také
na staršovstvu hovořili, ale jen v souvislosti s technickým zabezpečením ozvučení
a streamu. Ale vynechat 25. 12. Hod Boží vánoční, to jsme nechtěli. Už proto, že právě
ten den zaznělo vrcholné zvěstování ze Štěpánova apologetického kázání s názvem
Příchod Spravedlivého.
Kazatel Pavel Černý nás povzbudil prorockým slovem o spravedlivém Mesiáši,
který nás obdarovává svou spravedlností. Hráli hudebníci ze Soukenické i Smíchova
a všichni jsme velmi radostně zpívali nejen skvěle a nápaditě zahranou písničku
Marie má dítě. Nakonec jsme slavili večeři Páně a přijímali Krista, který se pro nás
narodil, umřel a byl vzkříšen.
Hned druhý den v neděli 26. 12. na Štěpána nás ke společnému zpěvu doprovodila
varhanice Jiřina Dvořáková. Svou improvizací po kázání nám pomohla přejít z pekla
smrti až do nebe, které se nejen Štěpánovi v hodině smrti otevřelo. Byli jsme
povzbuzeni k tomu, abychom jako on včas odevzdali život Ježíši a abychom úplně
stejně odpouštěli našim viníkům.
Příští rok už těch slavnostních bohoslužeb bude méně, ale rozhodně si vrchol Vánoc
nenecháme ujít, dožijeme-li.
Bronislav Matulík
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SOUKENICKÁ 15, PRAHA 1
www.klubsamari.cz

ve čtvrtek od 18 hodin

13. 1. Obraz rodiny
Obrazy těch nejbližších, zejména otce
a matky, mají důležité místo u každého
výtvarného umělce.
Arteterapeut Jiří Mach se krátce za
staví nad několika obrazy a představí
je v souvislostech.
Online přes Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/2952652820
heslo: 8vt1Sp

27. 1. Ve víru
Velkého tance
Duchovní zkušenost přítomná v literár
ním díle C. S. Lewise.
Religionista Pavel Hošek přiblíží téma
své nedávno vydané knihy.
(Snad již prezenčně ve FofrKafe).
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█▐ Ze staršovstva
Z jednání dne 13. 12. 2021 vybíráme:
• Na úterý 21. 12. uskutečnit vánoční bib
lickou hodina pro seniory a rušit ji.
• Od neděle 19. 12. bude opět 30 minut
po skončení bohoslužeb probíhat online
setkání „Káva“. Informace jsou na webu
chráněné heslem.
• Máme nového dodavatele plynu.
• Podařilo se opravit automatickou regu
laci teploty v sále.
• Na dvoře bude opět umístit strom, pod
kterým bude připraveno evangelium pro
jakékoliv návštěvníky dvora.
• Silvestr bude v Malém sále od 17:00.
Ohledně občerstvení se ještě dohodneme
podle epidemiologické situace.
• V Kralupech u Tesca je umístěný bill
board se sborovým přáním pokoje, na
odezvu zatím čekáme.

█▐ Co je a není online

Nynější program v našem sboru

narozeniny
Skalická Věra

1. 1.

Kaněrová Simona

4. 1.

Žežula Štěpán

3. 1.

Suška Čestmír

4. 1.

Trávníček Tomáš

12. 1.

Mitáš Václav

14. 1.

Beranová Miriam
Jareš Bohuslav

14. 1.

Skočdopolová Blanka
Molnárová Lydie

Pospíchalová Věra
Klímová Jitka

Serbinová Eva

Hrušková Zlatuše
Verner Petr

Michalková Romana

14. 1.
14. 1.
14. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.

Beran Miroslav
24. 1.
Vlivem koronaviru se trochu proměnily
především formy různých sborových akcí.
Bernatzik Karel
24. 1.
Úplně zrušena nebyla žádná, jen některé
Marková Vladimíra
25. 1.
přešly do online prostředí a některé jsou
Šímová Marie
28. 1.
naživo i online.
Díky zlepšující se epidemiologické situace
Klíma Tomáš
31. 1.
je náš pravidelný sborový život už téměř
beze změn. Jediné, co neprobíhá jako dřív,
je setkání u kávy v neděli po shromáždění,
ale možnost setkat se alespoň online je
i dále a to v 11.30 na odkazu, který najdete na našem webu, a je zaheslováno. Kdo by
neznal heslo, zeptejte se kohokoliv ze staršovstva a ten vám heslo prozradí.
Naživo ale i online (takže vlastně zdvojeně) probíhají nedělní ranní modlitební
chvíle od 9.15 a poté v 10.00 bohoslužby. Odkaz opět naleznete na webu.
Všechny ostatní pravidelné sborové akce probíhají jen živě ve sborových prostorách.
Petra Veselá

leden 2022
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█▐ Mimořádná shromáždění
Žehnání dětem – na neděli 30. ledna 2022 připravujeme slavnostní shromáždění,
při němž budeme žehnat dětem Jonáši Sedláčkovi a Josefíně Vovsové.

█▐ 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

10.00

Malé náměstí 25, Neveklov

další informace: cb.cz/neveklov

V prosinci se bohoslužby konají jen
online: https://cb.cz/praha1/portal/
primy-prenos-nedelni-bohosluzby/
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