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█▐To nemůžeš! Ale můžu…
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, 
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby 
Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému 
činu. (2Tm 3,16–17)

Tahání, losování či vybírání novoročních biblických hesel 
je naše dlouholetá tradice, skrze níž se k nám dostává Boží 
slovo. Nedovedeme si vůbec představit, že by tomu tak 
nebylo. Čekáme na Boží oslovení, které nám Bůh tak trochu 
tajemně sešle z nebe přesně na rozhraní dvou kalendářních 
let. Záleží samozřejmě na každém z nás, jak k novoročním 
ver šíkům přistupujeme, co od nich očekáváme, jakou váhu 
jim přisuzujeme, jak s nimi naložíme. A jistě také, jak se 
mod líme před tím, a hlavně po tom, co jsme Slovo namátkou 
vytáhli nebo si ho vybrali. 
Stalo se kdysi na Silvestra, nebylo to sice v našem sboru, 
ale mohlo klidně být, že dvě kamarádky seděly vedle sebe 
a čekaly, až k nim doputuje košíček s novoročními veršíky. 
Jedna si vytáhla lísteček s veršem, podívala se na něj, pře
četla si ho a vložila do své Bible. Druhá si vytažený verš 
také přečetla, ale hned ho vrátila zpět a vybrala si pro sebe 
z košíku jiný, který se jí více líbil, a teprve ten si nechala. 
Kamarádka vedle se na ni překvapeně hleděla: „To ne mů
žeš!“ „Ale můžu,“ odpověděla s klidem ta, která si vybrala 
slovo Boží ke své spokojenosti.
Nevím, který z přístupů k novoročním heslům a k celé Bibli 
je vám vlastní a sympatičtější, s kterou ze sester se víc 
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ztotožňujete. Jisté ale je, že máme před sebou nejméně dvě pojetí. Brát slovo Boží, 
jak je nám je dáno, třeba při kázání, nebo při soukromém čtení, anebo si ho jen tak 
v Bibli namátkově otevírat a ptát se Boha, co nám chce povědět. Můžeme však také 
slovo Boží číst a naslouchat mu zcela cíleně, a tak dlouho listovat, dokud nás neosloví 
nebo dokud s ním nebudeme spokojeni.
První ze zmíněných žen, nazvěme ji třeba „zbožnější“, věřila, že Pán Bůh je zvlášť na 
Silvestra jedinečným způsobem přítomen a zcela mimořádně oslovuje člověka, když 

si na první pokus „vylosuje“ Slovo na celý příští rok. 
Nevím jistě, jestli i během roku s modlitbou naslepo 
otevírá Bibli a čeká na Boží promluvení, ale jak ji znám, 
zřejmě to nedělá, Silvestr je přece jen mimořádný. 
Ta druhá žena, označme ji pro změnu „méně zbožná“, 
nebyla jen tak spokojená s tím, co si četla na lístečku, 
kde byl pro ni veš z Bible tak trochu nevyhovující. 
Nevím proč, ale zjevně toužila po Slovu, které jí bude 
lépe rezonovat v duši i v hlavě. Sebevědomě zacházela 
s biblickým veršem, který nepovažovala za osudově 
a neměnně jednou provždy daný. 

Zajímáli vás, které ze sester fandím, pak musím říci, že oběma. Chovám se jako 
ta první, přivlastním si kterýkoli biblický verš, přijmu ho za svůj, pročítám si jeho 
biblický kontext a čas od času na něj narazím ve své Bibli. Mám jich tam za poslední 
léta docela dost. Ale přiznám se, že je mi o něco sympatičtější přístup druhé ženy. 
Neberu veršíky osudově, nemyslím si, že když někdo ze všech tisíců biblických 
veršíků vybral jen pár stovek, že zrovna silvestrovský výběr Slova je důležitější 
než celoroční čtení s modlitbou. Konečně také proto, že celá Bible je protiosudová 
a dokonce v ní čteme o tom, že sám Bůh bral někdy své slovo zpět. Takže neoslovíli 
mě mé silvestrovské heslo, nebo když ho někde náhodou založím či ztratím, nic se 
nestane, ještě pořád mám k dispozici celou Bibli, denně si z ní čtu a jsem oslovován.
Určitě mě ale bude zajímat, jak nakládáte s novoročními hesly vy, jaké s nimi máte 
zkušenosti a co pro vás verše ze Silvestra znamenají. V každém případě, ať už je 
přijímáte, jak vám jsou dány, anebo si je vyberete, jsou pro vás všechny požehnáním, 
neboť jak praví apoštol: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, 
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě 
připraven ke každému dobrému činu. 
No a zajímáli vás, jaký verš na rok 2022 nám pro celý sbor při silvestrovském 
shromáždění vytáhl Jakub Hrnko, pak vězte, že je to vyznání těžce zkoušeného Jóba: 
Uznávám, že všechno můžeš /Hospodine/ a že žádný záměr tobě není neproveditelný. 
(Jb 42,2) 
K tomuto verši se společně vrátíme na výročním členském shromáždění na konci 
března. Zatím můžeme přemýšlet nad Boží všemohoucností a o Božích záměrech 
s naším sborem. Můžeme uvažovat i o tom, jestli se naše záměry kryjí s Božími a naše 
vůle s jeho. 

Bronislav Matulík
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█▐	Ráda se zapojím do služby
 rozhovor s renátou ulmannovou

Jsi naše nová členka sboru, která přišla z Černošic. Jak se ti tam líbilo, co jsi tam 
dělala?
Líbilo se mi tam moc, byla jsem taková vděčná členka. Neměla jsem žádné připo
mínky, všechno se mi líbilo… (úsměv)
Hrála jsem tam a zpívala při bohoslužbách a nejvíce v době kovidového lockdownu. 
Pravidelně jsem předtáčeli anebo pak hráli živě do streamu. Zkoušeli jsme každou 
sobotu a v neděli pak hráli. Bylo to docela náročné, než byly vytvořeny tři skupiny 
hudeb níků (tři kapely), které se 
o služ bu podělily.
A jaký to byl sbor?
Člověk, když je nový, tak z počátku 
nevnímá žádné rozpory a ani je 
nechce vnímat, i když jsou určitě 
všude. Cítila jsem tam přijetí, zvláště 
pak mého syna Ondru. Všude jsem 
po sborech chodila s ním, a právě 
tam nás nejlépe přijali. Bratr Aleš 
Hubá ček se hned Ondry ujal a to 
roz hodlo, proč jsem se stala členkou 
v Čer nošicích. 
Černošický sbor je oproti Soukenické 
modernější, mladší, novostavba má 
krásnou a zajímavou architekturu. 
Byla jsem tam dva a půl roku spo
ko jená. Ve sboru bylo mnoho aktivit 
v dorostu, Legoprojekt pro děti, 
po řá daly se koncerty a besedy atp. 
Ondra tam našel kamaráda…
Od ledna jsi tedy naší členkou, co tě vedlo k přestupu?
Nebyla to nespokojenost v Černošicích, ale náročné a časem už unavující dojíždění, 
hlavně když jsem se přestěhovala ze Stodůlek sem na Soukenickou. Byla potřeba 
jezdit až třikrát týdně – na zkoušku pro nedělní hraní, brzy ráno v neděli na boho
služby a v pátek na dorost. Vzdálenost začala být přítěží.
Jak na tebe Soukenická působí?
Mám dojem, že si mne méně lidí všímá oproti černošickému sboru, který byl menší 
a takový rodinný. Ale ti, kdo mě už znají, třeba zvukař Honza… jsou velmi srdeční. 
Co mi je líto, že jsem zatím v neděli nezahlédla moc dorostenců ani mlá dež níků. 
Možná je to i tím, že se zašijou někde nahoře na galerii. Takže můj syn v doros te
nec kém věku je ani nezahlídne. Ale je pravda, že ještě neměl od začátku ledna moc 
příležitostí se s nimi setkat i této době plné karantén.
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Očekáváš, že se ti zde povedou vytvořit vztahy…
Nějaké se už začínají vytvářet – už se srdečněji zdravíme se zvukařem Honzou a jeho 
manželkou, se všemi Němečkovými, s flétnistou Jirkou, s masérkou Adélkou, Janou 
Bíbovou, se zpěváky z pěveckého sboru a Veselí jsou nepřehlédnutelní... no a dlou
hodobý vztah několik desetiletí mám přímo s vámi Matulíkovými.
Hudba je tvůj život, že? Kde jsi všude kdy hrála a zpívala?
Nejdříve to bylo na střední škole, kde si mě vyhlídka folková kapela. Když jsem ale 
měla poprvé zpívat sólo, ze strachu jsem ze sebe nevydala hlásku, takže to musel 
zachraňovat kapelník. Potom jsem hrála folkjazz s krnovskou kapelou PF Motýl. 
Na studiích na VŠ v Brně jsem zpívala a hrála na housle a violu rovnou ve dvou 
velkých kapelách – klasický swing v kapele Dr. Swing a renesanční hudbu v kapele 
Tibia. K tomu jsem tančila a zpívala lidovky ve folklorní skupině Polana. Po návratu 
do Krnova jsme založili při ČCE kapelu Simeon, se kterou jsme hráli hebrejské a 
později české chvály, vystupovali jsme i na charismatické konferenci v Praze a měli 
turné po Anglii. Kromě toho jsem měla kapelu Encián, kde jsme hráli moravské 
lidovky říznuté irskou muzikou. S kapelou Vedlejší účinky jsme doprovázeli básnické 
večery brněnského básníka z CB Královopolská Ivana Petlana, jehož některé básně 
jsem zhudebnila ve folkovém nádechu. A aby bylo od každého žánru něco, tak jsem 
zkusila underground v krnovské kapele Dech noci a alternativní muziku s Hasta 
Luego, s nimiž jsme natočili CD. Po přestěhování do Ústí nad Orlicí jsem procvičovala 
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hlasivky v kapele Skelet na zábavách hasičů a myslivců. A v Praze jsem se stala 
zakládající členkou kapely Shirim Ashirim, a to ještě není úplně všechno… (úsměv) 
Nezapomeňme taky na to, že jsi pro nás v Čechách a na Moravě sehrála důleži
tou roli v tom, když jsi uvedla na křesťanskou scénu anglického muzikanta John 
de Jonga…
Johna jsem potkala na konferenci Vinice v Náměšti nad Oslavou v roce 1990. Pozval 
ho tam vídeňský sbor Vinice. „Náhodou“ jsme si sedli vedle. Představil se mi, že je 
zpěvák z Anglie a že bude mít večer koncert. Já jsem mu řekla, že večer také dopro
vázím chvály na housle. A on mne přitom pozval do Anglie, a protože jsme neměli 
čím napsat adresu, dal mi svou kazetu s nahrávkami s kontakty. A protože se taková 
nabídka neodmítá, za rok jsem byla hostem jeho rodiny v Boltonu.
Jeho muzika se mi tak moc líbila, že jsem mu tady v Čechách začala organizovat 
koncerty. Pak slovo dalo slovo a založili jsme spolu Letní prázdninovou školu pro 
křesťanské hudebníky v Jeseníkách, která se dále rozšířila na AMM. Mezi účastník 
býval i Kája Řežábek, který přeložil velmi citlivě některé jeho písničky. Jednu 
z nich – Mou cestu v rukou máš – jsme nedávno zpívali na nedělním shromáždění. 
Díky Johnovi se na školu sjížděli hudebníci z celého světa… S Danielem Kyzlinkem 
z Brna složil nádhernou rockovou mši The Rock Mass, která se hrála s filharmonií 
v Kar lových Varech a v Brně. Je mi líto, že se neuskutečnil jeho poslední plánovaný 
kon cert na rozloučenou s Českou republikou, který se měl konat na Soukenické, ale 
brexit a kovid uspíšily jeho stěhování z Prahy, kde dlouho s manželkou žil.
V Soukenické bys také chtěla hrát?
Teď zrovna nabírám síly na nový počátek. Volného času mám velmi málo, a proto 
musím dobře volit, čemu se více věnovat. Právě pro nedostatek času se nebudu moci 
pra videlně zapojit do pěveckého sboru. Ráda bych se ale připojila k hudebníkům 
a třeba zde pomohla udělat nějakou menší kapelu, která by hrála třeba jednou 
měsíčně. 
Ještě na závěr bych se tě chtěl zeptat na to, jak vlastně vidíš církev, a konkrétně 
pak i Církev bratrskou a Radu, kde jsi ředitelka kanceláře?
Narodila jsem se do katolické rodiny, pak jsem prožila dospělé obrácení a stala se 
členkou Českobratrské církve evangelické. Na studiích jsem nahlédla v Brně i do 
Církve bratrské, kde jsme se spolu seznámili a kde jsem zpívala i hrála s Jančou. 
V Krnově jsem byla ve skupině, která se oddělila od ČCE a zakládala KS. Po 
přestěhování do Ústí nad Orlicí jsem nebyla členkou žádného sboru a až po dlouhé 
době mně podal pomocnou ruku Petr Grulich a já se stala členkou CB v Černošicích. 
Církev tvoří různí lidé, a proto je v ní spousta různých projevů. Člověk by řekl, že už 
mne nemůže nic překvapit. Ale překvapí. I já sama se občas překvapím…
Za práci v Radě jsem moc vděčná, mám ji ráda. Je to hodně různorodá a smysluplná 
práce. Jsem ráda, že ji mohu brát i jako poslání v tom, že jsme s kolegy v kanceláři 
takovou provozní podporou těm, kdo dělají duchovní službu. A minulou i stávající 
Radu obdivuji, jak moudře věci dovedou rozhodovat. A hlavně mají smysl pro 
humor! (úsměv)

Ptal se Bronislav Matulík
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Sbor
Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.

(Jb 42,2)

Stanice Neveklov
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář 

a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
(Nu 6,24–26)

Stanice Kralupy
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. 

Já jsem Bůh a jiného už není. (Iz 45,22)

Staršovstvo
Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.  (Ž 119,18)

Hospodářská rada
Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. (Lv 26,13)

Diakonie
Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství, 

vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, 
abych poznal tvá svědectví. (Ž 119,124–125)

Pastorace
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním 

ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. 
Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

(Joz 1,8)

Besídka a náboženství
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky 

a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Mt 5,16)

Dorost
Já jsem ta cesta, pravda i život. (J 14,6)

█▐	Boží slovo na cestu pro náš sbor
 silvestrovské verše na rok 2022
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Awana
Nepokoušejte Hospodina svého Boha. (Dt 6,16)

Mládež
Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte plachým 

srdcím: “Buďte rozhodní, nebojte se! Hle váš Bůh přichází s pomstou, 
Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“  (Iz 35,3–4)

Maminky
Po všechny dny byl Bůh naší chloubou, tvému jménu chceme vzdávat 

chválu věčně. (Ž 44,9)

Nestárnoucí generace
Koho bych měl na nebesích? 

A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. (Ž 73,25)
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Skupinky
Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. 
Zákon tvých úst, ten je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra.

(Ž 119,71–72)

Hudebníci
Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé 

upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch, 
jejich věčná hanba nebude zapomenuta. (Jr 20,11)

Zpěváci
Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, 

na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. (Dt 11,1)

Zvukaři, nahrávání, technici
Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. (Iz 26,12)

Samaří
O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, 

ve městě našeho Boha; až na věky je Bůh činí pevným. (Ž 48,9)
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█▐	Setkání pracovníků sboru
 v neděli 27. února 2022

Náš sbor je v tuto chvíli největší ze všech sborů Církve bratrské, což není důvod 
k tomu, abychom si sebevědomě klepali na rameno, ale je to důvod si prakticky 
uvědomit, že zajištění všech služeb a provozu vyžaduje velké množství ochotných 
sester a bratří.
Za mé pětileté působení se podobné setkání konalo dvakrát (všechny další nadějné 
pokusy zmařila pandemie koronaviru) a vždy se jednalo o jeden z nejradostnějších 
okamžiků života sboru. 
Třebaže služebníků na všech úrovních napočítáme k devíti desítkám, tak „pracovních 
míst“ je ještě stále dost neobsazených či nedoplněných. 
Uvědomujeme si ve staršovstvu, že jsou to právě sboroví služebníci, kterým nejvíce 
leží na srdci Boží dílo uskutečňované v Soukenické, v Kralupech a v Neveklově. 
Samozřejmě nad nimi je ještě velký zástup modlitebníků (zvláště těch nejstarších), 
kteří dennodenně volají k Bohu a přimlouvají se za nás. Ale právě s pracovníky a slu
žebníky ve sboru chceme hovořit a ptát se jich:
1. Jak vidíte náš sbor, co byste chtěli změnit či zlepšit? Co vás na něm těší a naopak 

trápí? Je něco, co byste potřebovali vylepšit či napravit? 
2. Jak za sebe vnímáte vztahy ve sboru, co můžeme udělat pro to, abychom se lépe 

poznávali a měli k sobě blíž?
3. Jak jste spokojení s bohoslužbami, s pestrostí kázajících a kázáními? Jaká hudba 

vás oslovuje?
4. Jak se cítíte konkrétně vy ve své službě a co pro vaši oblast může staršovstvo 

dobrého udělat? 

Samozřejmě budeme při našem setkání dodržovat všechna potřebná hygienická 
opatření i co se stravování týká, ale nenecháme se tím nijak zneklidňovat a určitě 
to bude pro nás všechny velkým povzbuzením. A taky trochu i přípravou před 
výročním členským shromážděním, abychom mohli našemu sboru, a hlavně Pánu 
Bohu lépe sloužit. Těším se!

Bronislav Matulík
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ZTRÁTY A NÁLEZY 
aneb  

Valentýn v Soukenické 
 

Rádi bychom pozvali všechny, kte í mají chu  ud lat n co 
p kného pro sv j vztah k partnerovi a spole n  i k Bohu, na 

valentýnský ve er u nás v Soukenické. 
 

V pondělí 14. 2. v 19:00 jste srde n  zváni do Velkého klubu na 
ve er plný dobrot – dobrých slov, dobrých lidí i dobrého jídla. 

 

Prosíme, potvr te nám svoji ú ast do pátku 11. 2. 2022 na 
email: petra.vesela@ktcentrum.cz 

Vaši Petra a Ladislav Veselí 
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█▐	Ztráty a nálezy
 národní týden manželství

Již šestnáct let se v termínu kolem 14. února, tedy kolem Valentýna, koná v celé zemi 
Národní týden manželství. Letos tento termín připadá na 14. – 20. února a nese 
podtitul Ztráty a nálezy. Dokonalé manželství je totiž hlavně o dvou nedokonalých 
lidech, kteří to jeden s druhým nevzdali. Možná jsme v našem vztahu něco ztratili 
a potřebujeme to znovu najít a obnovit. Není manželství strašákem, díky kterému 
máme pocit, že ztrácíme mnoho ze své nezávislosti, svobody, životního stylu a mož
ností? Co jedinečného naopak ale v manželství získáváme? Co nalezneme tím, 
že něco ztratíme nebo se toho vzdáme? Nepomáhá nám manželství ztratit iluze 
o sobě samých a lépe porozumět sobě ve svých údolích i vrcholech – najít sami 
sebe? Jak najít vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo se ztratily úplně? Jak 
se vyrovnat se ztrátou partnera, kterou během epidemie prožilo mnoho manželů 
a najít sílu jít dál? Jak najít nový směr v manželství, když naše děti vylétly z hnízda 
a my ztratili středobod, jemuž jsme věnovali většinu naší péče a energie? Motto NTM 
nese mnoho významů a věříme, že si najdete i ten, který bude inspirovat právě vás.
Nechte se inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo obnovit 
to, co se časem ve vztahu vytratilo. Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní 
týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je 
synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako 
přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. 
Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby 
v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě 
zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale 
přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky 
v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost.
V tomto týdnu také probíhá mnoho akcí zaměřených na podporu manželství. Bližší 
informace najdete na http://www.tydenmanzelstvi.cz/ 

Petra Veselá

█▐	Ekuména v Brandýse
 blýskání na lepší časy

S příchodem zlínského evangelického kazatele bratra Petra Pivoňky, který se pře
stě hoval do brandýské farnosti Českobratrské církve evangelické, se blýská na lepší 
časy ekumény v našem městě. Poněvadž zde pouze bydlím a schází se u nás jen občas 
domácí skupinka, netroufal jsem si ekumenická setkání duchovních v našem městě 
jakkoliv organizovat. Přesto na všechny veřejné aktivity (Kurzy Alfa, Manželské 
večery) v minulých letech námi pořádané, jsme pozvali účastníky ze všech církví. 
Eku ména byla dosud v Boleslavi i Brandýse vstřícná, ale nepříliš aktivní. Nyní 
se to mění. Jedno modlitební setkání nás čeká během Aliančního týdne a druhé 
v Týdnu modliteb. V březnu jsou duchovní ŘKC, ČCE, CASD, CČSH a KS pozvání na 
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█▐	Sborová dovolená 2022
 sporthotel Můstek Jáchymov

I v roce 2022 bychom rádi strávili společně pár dnů na sborové dovolené. Letos 
ale pojedeme na místo, kde to zatím nemáme vyzkoušené, takže nás čeká mnoho 
novinek. 
První je termín – letos pojedeme od neděle do neděle a to od 31. července do 
7. srpna.
Druhou je místo – jedná se o úpatí Klínovce, takže Krušné hory a konkrétně lokalitu 
Jáchymov a jednu velkou budovu Sporthotelu Můstek.

ekumenickou snídani k nám domů. Setkání duchovních tak proběhnou přibližně 
třikrát do roka. Na programu jsou modlitby, duchovní zamyšlení, vzájemné pozvání 
na pořádané akce a případně řešení společných akcí. Stále mi leží na srdci nová 
generace dětí. Máme naději, že společný postup nám otevře dveře na Základní školy 
k pořádání přednášek a vyučování náboženství. Podporu z ekumény považuji za 
velmi vzácnou a důležitou pro další působení Církve bratrské ve městě. Vzájemné 
přijetí a respekt ostatních církví je také určitě dobrým svědectvím okolnímu světu. 

Radek Novotný
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█▐	Výroční členské shromáždění
 v neděli 20. března 2022

V minulých dvou letech jsme museli březnový termín Výročního členského shro
máž dění kvůli koronavirové pandemii posunout na červen nebo dokonce říjen. 
Věříme, že letos se nic podobného nebude opakovat. 
Jak vždy připomínám, členské shromáždění není schůze, ale praktická bohoslužba! 
Tak k tomu přistupujme a v tomto duchu se modleme za setkání sester a bratří, kteří 
svým členstvím přijali odpovědnost za sbor.
Dopoledne bude slavnostní bohoslužba s večeří Páně a po krátkém občerstvení na 
způsob fast food provedeme prezenci a zahájíme písní, Božím slovem (podle Jóba 
42,2) a modlitbami. Případné podrobnější informace najdete v březnových Sbo
ro vých listech, ale nyní si prosíme všichni členové rezervujme termín 20. 3. 2022, 
abychom vytvářeli to, čemu se novozákonní řečí říká koinonie – společenství. 

Bronislav Matulík

Třetím je cena – vzhledem k růstu cen v celé zemi se připravte na zvýšení ceny o cca 
10 – 20 % oproti dřívějšku, ale to ještě zkusíme vyjednat.
Bližší informace budeme průběžně uveřejňovat a možnost přihlašovat se bude od 
středy 23. 2. kdy dostanete mailem přihlášky a detailnější informace.

Petra Veselá
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podpořeno

grantem:

pořadatel:

Sbor
Církve
bratrské
v Praze 1

ForfKafe
Soukenda
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SN

nakladatelství
karmelitánské
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mediální

partneři:
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

10. 2. Karpaty,
 bláto se lepí 
 na paty

aneb po cestách Nikoly Šuhaje 
na kole s Martinem Tušlem.

24. 2. Fotograf 
Karel Cudlín

Setkání s předním českým 
fotografem a povídání 
o jeho současné tvorbě.
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nARoZEniny
Němeček Jan, ml. 1. 2.
Slabá Miluše 1. 2.
Pečenka Jiří 2. 2.
Ulmannová Renata 3. 2.
Václavík Milan 7. 2.
Novotná Lenka 10. 2.
Dolejší Daniel 12. 2.
Klímová Michaela 14. 2.
Melichar Bořivoj 14. 2.
Vernerová Jana 15. 2.
Kučera Miroslav 18. 2.
Beranová Šárka 20. 2.
Cerman Martin  23. 2.

█▐	Ze staršovstva
V lednu se staršovstvo sešlo 2×, a to 10. a 
31. ledna. Z obou jednání vybíráme důle
žité body jednání:
• Epidemiologická situace – V tuto chvíli 

ne uva žujeme o žádných změnách v reži
mu našeho setkávání.

• Dary – Zaznamenali jsme nárůst oběta
vosti tj. výnos ze sbírek byl v roce 2021 
vyšší. Všem ochotným dárcům velmi 
děku jeme.

• Energie – Probíhají jednání s novými do
da va teli plynu a elektřiny.

• Klavír ve velkém sále – Zvažujeme různé 
možnosti, jak revitalizovat tento hudební 
nástroj.

• Souznění – Rozhodli jsme se finančně 
pod pořit vydání CD kapely Souznění.

• Misionáři – V lednu přijeli američtí misio
náři Josh a Libby Auyer. Představíme je ve 
shromáždění.

• VČS – Výroční členské shromáždění pro
běhne v neděli 20. března.

• Setkání pracovníků – Před tím v neděli 27. února opět uděláme setkání všech 
sborových pracovníků (proběhlo již 2×). 

• Vizitace – V průběhu dubna a května proběhne v našem sboru vizitace.
• Hledáme spolupracovníky – Především pro naši technickou sekci stále hledáme 

ochotné pracovníky ať už ke zvukařině nebo ke streamování. Nebojte se a zapojte 
se. Předem děkujeme.

• Sborový web – Stále pracujeme na jeho vylepšení.
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Sborové listy — vydává sbor církve bratrské v praze 1, soukenická 15, ročník XXXii
redakce: bronislav Matulík, petra veselá, Martina caltová, blahoslav Marek

e-mail: soukenicka@cb.cz    ▪    http://cb.cz/praha1    ▪    č.ú.: 1938917359/0800

█▐	Mimořádná shromáždění
Setkání pracovníků sboru – v neděli 27. února 2022 ve 12. hodin připravujeme 
společný oběd a setkání pracovníků na všech úrovních a služeb sboru. Uskuteční se 
ve Velkém klubu. 

█▐	Bohoslužby ve stanicích sboru
 

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

Kralupy Neděle 10.00 V prosinci se bohoslužby konají jen 
online: https://cb.cz/praha1/portal/
primyprenosnedelnibohosluzby/

█▐	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


