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█▐Braň pravdu až do smrti
Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah 
od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. 
Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 
(Jan 8,44)

Všechna pravda je Boží pravda, ať ji vysloví kdokoliv, říkávají 
po staletí moudří teologové počínaje Aureliem Augustinem. 
Tak je to jednoduché, ať sdělí pravdu kdokoliv, křesťan či žid, 
muslim, hinduista nebo ateista, Pán Bůh se k ní hlásí, protože 
pravda vždy pochází od něho. Má to své opodstatnění i v tom, 
že každý člověk je alespoň z části imago dei – obraz Boží, byť 
více či méně pokřivený hříchem. Existuje ale jedna jediná 
výjimka, a tou je ďábel sám, ať už si ho představíme jakkoliv, 
jeho zkaženost dosáhla takových rozměrů, že nemůže než 
lhát, a k tomu ještě sahá lidem na život – proto nejen krade, 
ale je vrah.
Jako může každý člověk vyslovit pravdu, a tedy Boží pravdu, 
může se ale také žel stát každý člověk synem či dcerou otce 
lži, samotného ďábla. Což se stalo nejen ruskému prezidentu 
Putinovi, ale všem, kteří nyní prosazují jeho ďábelský styl 
vládnutí. Všechny hoaxy, fake news a dezinformace, které 
už po léta přicházejí z kremelské administrativy, vyvrcho lily 
24. února 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, ačkoliv do pos
lední chvíle znělo z Moskvy, že vojenskou agresi ne chystá. 
Náš ministr zahraničí den po projevu ruského vel vy slance 
v Praze následně řekl: „Je zcela očividné, že lež se stala 
běžným nástrojem ruské státní moci, včetně diplomacie.“  
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To následně v čase náletů a raketových útoků na ukrajinská města jen dotvrdilo 
ruské ministerstvo obrany, když tvrdilo pravý opak, a vládní představitelé potom 
i nadále prohlašovali, že se jedná o mírovou operaci. Lež se stala normou. Zdá se tedy, 
že imago dei se za určitých okolností může proměnit v imago diaboli – obraz ďábla, 
a to je vážné pro každého.
Nikomu z nás není dopředu zaručeno, že se nestaneme obětí lživých tvrzení, ale 
co hůř, že sami nepodlehneme pokušení lež používat jako prostředek k dosa ho

vání svých cílů. Varoval před tím dost ostře Ježíš 
své bratry židy, ale varováni jsme před úče
lovým tvrzením (což je eufemismus pro lež) pro
st řednictvím Janova evangelia i my křesťané. 
Oprávněně, neboť býváme žel i dnes svědky toho, 
že se církev a církevní představitelé za účelem 
vlastního prospěchu sníží ke lži, byť se zaštitují 
samotným Bohem. Konečně Rusko je tradičně 
pravo slavné, jako je Amerika zase evangelikální 
a Evropa katolická či na mnoho způsobů hlásící 
se k reformaci. Zkaženina nejlepšího je nejhorší. 
To před vedla německá církev za Hitlera a před
vádí to dnes v Rusku loajální či neodporující 
pravoslavná církev k Putinovi. 

Jak nově a aktuálně nám Čechům proto v tento čas zní známá výzva Mistra Jana Husa: 
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, 
braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… 
Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“ 
Anebo Masarykovo: „Nebát se, nelhat a nekrást.“ či Havlovo: „Pravda a láska musí 
zvítězit nad lží a nenávistí.“ 
Jenomže v naší české kotlině a v ústech mnohých politiků se pravda a láska staly 
prostřednictvím diskreditační kampaně hanlivým označením lidí zvaných prav do
lás kaři. Snad se nyní vzpamatujeme a pochopíme, že pravda a láska nejsou hodnoty 
naivních snílků malujících srdíčka oproti pragmatickým inženýrům moci, kteří zlo 
nazývají dobrem, dobro zlem a o lásce nemají nejmenší ponětí. Pravda a láska souvisí 
s Bohem naprosto bytostně, neboť Bůh je láska a k tomu Ježíš sám sebe nazval 
pravdou.
Proto neomylně platí, že všechna pravda je Boží pravda, ať ji vysloví kdokoliv. Ale 
stejně tak platí, že i z anděla světla se může stát padlý lucifer plodící jednu lež za 
druhou s následkem smrti mnohých. Proto se modleme, aby nás něco takového 
nepotkalo, abychom se dokázali ubránit lžím kolem sebe i v nás samých. Modleme 
se za naši zem, Ukrajinu, Evropu i svět, který sice leží ve zlém, ale ne tak, aby v něm 
nemohla zazářit pravda a láska, která vítězí nad lží a nenávistí. Ale nejen se modleme, 
buďme nositeli pravdy, protože i nás se týká, že všechna pravda je Boží pravda, ať ji 
vysloví kdokoliv.   

Bronislav Matulík



3březen 2022  

█▐	Vládcem dějin je Pán Bůh 
 pastýřský list Davida nováka, předsedy rady církve bratrské

Milé sestry, milí bratři, 
není to dlouho, co náš svět zasáhla pohroma v podobě pandemie, aby vzápětí přišla 
pohroma ještě větší. Jsme zděšeni tím, co se odehrává nedaleko nás. V mnohých 
z nás se mísí hluboký smutek, strach, ale i bezmoc. Jako bychom mnozí stále nemohli 
uvěřit, že to, co vidíme, je realita. 
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se jakkoli připojili a stále přidávají k pomoci 
proudící na Ukrajinu. Velmi si toho vážím a nepovažuji to za samozřejmost. 
Děkuji všem, kteří tuto pomoc koordinujete. Děkuji všem, kteří se připojujete 
k nepřetržitému proudu modliteb. Milí přátelé, toto není jen boj zbraní, ale i boj 
duchovní, boj se silami temnoty a smrti. 
Když jsem přemýšlel, jaký text v Písmu vystihuje situaci, kterou prožíváme, pak 
jsem byl inspirován textem, na který kázal v době války předseda naší církve Alois 
Adlof. Jedná se o Žalm 77,14–16: „Bože, svatá jest cesta tvá, kdo je silný, veliký jako 
Bůh? Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci, uvedl jsi v známost mezi národy sílu 
svou. Vysvobodil jsi ramenem lid svůj, syny Jákobovy a Josefovy.“ Žalmista zde klade 
řečnickou otázku, kdo je silný jako Pán Bůh? Asi není třeba odpovídat… Jakkoli se 
doba vymyká z kloubů, vládcem nad dějinami je Pán Bůh. Toto rozpoznávali naši 
předkové v dobách 1. světové války, toto potřebujeme poznávat i dnes tváří v tvář 
realitě probíhající války na Ukrajině.
Je zde ale ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil. Svět je zneklidněn obrovskou 
koncentrací moci do rukou jednoho člověka, mj. obdivovaného i mnohými Čechy, 
kteří v něm viděli „hradbu proti dekadentní Evropě“. Nyní v plné nahotě vidíme, 
že se zařadil po bok svého předchůdce Stalina a dalších diktátorů. Když přemýšlím 
nejen nad ruským prezidentem a lidmi okolo něj, ale i nad jinými diktátory, napadá 
mě následující text z Joba: „Soužení a úzkosti ho přepadají, dotírají na něho jako 
král k útoku připravený, neboť vztáhl ruku proti Bohu, počínal si vyzývavě proti 
Všemocnému, rozběhl se proti němu se skloněnou šíjí, pod hustým krunýřem svých 
štítů. Svoji tvář zahalil tukem, ztučněl na slabinách. Usadil se ve zničených městech, 
v neobý vatelných domech, hrozících zřícením. Nezůstane bohatý a jeho statek neob
stojí, jeho majetek se na zemi nerozmůže. Nevyjde z temnot, jeho výhonek sežehne 
plamen; sám zajde dechem svých úst.“ (Job 15,24–30). Tento text poodhaluje pýchu, 
nitro, ale i konec těch, kteří se staví Bohu na roveň, kteří slovy tohoto textu „pod 
krunýřem pancířů“, ničí Boží dílo a život. Nechci tato slova využívat jako výhružku, 
jen Pán vidí do nitra člověka. Zároveň vnímám, že Putin a jeho mašinérie nemohou 
před Pánem Bohem obstát, a jako mnozí před ním nakonec zajdou tím, co sami 
rozpoutali. Neobstáli jeho předchůdci jako Lenin, Dzeržinskij, Berja, Stalin, a další, 
kteří terorizovali nejen Ukrajince, Rusy, ale i svět. Nerozumíme, proč to někdy trvalo 
tak dlouho a proč tolik lidí trpělo. Navzdory tomu důvěřujeme, že Pán Bůh nedělá 
chyby.
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Když jsme jako Rada přemýšleli nad vizí pro naši církev na další čtyři roky, jedním 
z bodů byla diakonie. Tehdy jsme netušili, jak moc bude tento bod důležitý.
Milí přátelé, jakkoli nás rozdírají otřesné zprávy z Ukrajiny, doporučuji informace 
konzumovat v rozumné míře. Naše mysl má jen určitou únosnost. 
Jako Rada, církev a sbory nezůstaneme pasivní a chceme s Boží pomocí udělat vše, 
co bude v našich silách, abychom zmírnili utrpení, kterého jsme svědky. 
Za pár dní společně vstoupíme do předvelikonočního období skrze událost „40 dní 
s Biblí“, kdy budeme společně číst Žalmy a Matoušovo evangelium. Pokusme se 
využít tohoto období a svoji mysl cíleně směrovat do Božího slova a k modlitbám. 
Třeba i proto, abychom psychicky zvládali vše, co se na nás valí. 
Váš v Kristu, 

David Novák

█▐	Pomoc Ukrajině
 sbírka na ukrajinu Diakonie církve bratrské

Milé sestry, milí bratři,
stejně jako mnozí z vás jsme zděšeni brutálním napadením Ukrajiny ruskými 
vojsky. Tento zlý a dopředu promýšlený krok nemá žádné ospravedlnění a přinese 
utrpení mnoha lidem. Zároveň se na vás obracíme s naléhavou prosbou o modlitby 
za Ukrajinu. Napadení Ukrajiny je pro nás o to bolestivější, že zde máme řadu přátel, 
naše sbory spolupracují s ukrajinskými sbory a mnozí Ukrajinci, které dobře známe, 
žijí mezi námi. 
Modleme se, aby Pán Bůh odstranil ty, kteří zlo této války rozpoutali a kteří mají 
zájem na jeho pokračování, prosme, aby se ruská agrese zastavila a nedošlo k dal
šímu krveprolití. Přimlouvejme se za naše sestry a bratry, kteří jsou spolu s ostatními 
vystaveni násilí. 
Chceme se jako církev modlit a zároveň navázat na dlouhou tradici naší pomoci 
Ukrajině. Proto se chceme připojit ke sbírce, kterou vyhlašuje Diakonie Církve 
bratrské. Přispět můžete na transparentní účet veřejné sbírky Matouš 25. 

Číslo účtu: 2301173860/2010. VS platby: 300, do poznámky k platbě prosím 
uveďte Ukrajina. 

Najdeme způsob a cestu, jak tuto pomoc cíleně dopravit k lidem, kteří se v důsledku 
válečného konfliktu ocitli nebo ocitnou v těžké situaci.

David Novák, předseda Rady CB
Bronislav Matulík, první místopředseda Rady CB

Roman Kysela, vedoucí Diakonie CB
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Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám i k pomoci Ukrajině
Ekumenická rada církví odsuzuje ruský vojenský útok proti Ukrajině. Naše myšlenky 
a modlitby jsou v tento okamžik zejména s civilním obyvatelstvem, které je touto 
agresí postiženo. Vyzýváme k modlitbám za obnovení míru a apelujeme na církve 
ERC, věřící i všechny lidi dobré vůle, aby se podle svých sil a možnosti připravili na 
poskytnutí konkrétní pomoci válkou zasaženému obyvatelstvu.

Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda Ekumenické rady církví v ČR
Mgr. Ivana Procházková, Th.D.
1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví v ČR
Mgr. Marián Čop
2. místopředseda Ekumenické rady církví v ČR
ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Pokud by se vaše církve nebo sbory (farnosti) měly tendenci zapojit do přípravy 
na možnou uprchlickou krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině, resp. pokud by 
disponovaly zařízeními, která by mohli dát k dispozici, tak upozorňuji, že nabídky 
ubytování pro ukrajinské rodiny začíná přijímat Správa uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra.
Odkaz najdete zde: http://www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny/

Petr Jan Vinš
Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte:
Petra Jana Vinše, generálního sekretáře ERC
mob. 734 641 687, email: erc@ekumenickarada.cz 

Otevřený dopis náboženským představitelům Ruska

Představitelé křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženství se obrací otev ře ným 
dopisem na náboženské představitele v Rusku, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině.

Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali du chovní 
v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války a dalšího 
prolévání krve na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, ži dov ské a mus
limské obce a dalších náboženství se 28. února 2022 sešli k modlitbě a apelu 
k zastavení války na Ukrajině. Setkání proběhlo na Ministerstvu zahra nič ních věcí 
v kapli Trauttmansdorffského paláce. Na setkání vystoupil i před sta vitel ukra
jin ských řeckokatolíků v ČR Vasyl Slivocký. Představitelé českých nábo žen ských 
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komu nit zaslali otevřený dopis s žádostí o hledání cest k obnovení míru a spra
vedlnosti nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi 
Ruska, velkému muftímu Ruska a představitelům buddhistů, hinduistů a dalších 
nábo žen ských komunit v Rusku: 
Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství 
ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka 
a posvát nou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali 
násilí a nespravedlnosti. Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo 
jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. 
Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství 
vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi. Jsme otřeseni 
tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Žádáme Vás 
proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého 
svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, 
a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na 
Ukrajině. Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti. 
Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše 
věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali 
jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku 
nepřejí.

prezident České křesťanské akademie monsignor prof. Tomáš Halík
římskokatolický biskup Václav Malý 

vrchní zemský rabín České republiky Karol Sidon 
patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta 

předseda muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka 
synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný 

první místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulík 
biskup Jednoty bratrské Jan Klas 

superintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházková 
emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannová 

předseda ČeskoSlovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlík 
generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš 

představitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovský 
evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal 

progresivní rabín David Maxa 
profesor Univerzity Karlovy Pavel Hošek 

kazatel Církve bratrské Pavel Černý 
prezident Univerzální federace míru Juraj Lajda 

generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR Vasyl Slivocký 
zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák

a další

Video ze setkání: https://www.youtube.com/watch?v=O6sX2wm5HHs&t=1s
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Výzva a koordinace pomoci Ukrajině

Milí kolegové z pražského seniorátu,
sbory a církve se po celé republice zapojují do pomoci ukrajinským uprchlíkům. 
Sbory na východě republiky již ubytovaly stovky uprchlíků a prosí o pomoc s pře
su nem těchto lidí směrem k Praze. Víme, že spousta pražských sborů pomáhá, to je 
skvělé, děkujeme! Určitě pomáhejte dál, nečekejte na naše oslovení.
Ukazuje se ale, že by bylo užitečné nějak naši činnost koordinovat a vytvořit cosi 
jako síť pražských sborů CB a jejich členů, které mají kapacity ubytování pro případ, 
že přijde prosba o pomoc konkrétní rodině či konkrétním lidem. Když k tomu dojde, 
pokud vyplníte tento formulář, bude Vás kontaktovat koordinátor a zjišťovat, zda 
máte kapacitu a můžeme k vám potřebné nasměrovat.

Koordinátorkou pomoci pro Prahu je sestra Marika Furáková z CB Dejvice, marika.
furakova@gmail.com, 724 347 089. 
LINK NA FORMULÁŘ: https://forms.gle/4EBKe9vX8gNCWZYA7.

Pokud to uznáte za vhodné, rozšiřte, prosím, tento dotazník i ve svém sboru.
Prosíme, veďte v patrnosti, že pomáháme jen s logistikou ubytování, a pro další 
případnou pomoc – administrativní, lékařskou apod. – musí být tito lidé nasměrováni 
na oficiální místa pomoci. Více informací zde: www.nasiukrajinci.cz.
Základní vybavení bydlení (základní nádobí, lůžkoviny apod.) musí být zajištěno 
z Vaší strany, případně s podporou ze strany sboru.
Je nám jasné, že v této složité době máte o dost víc starostí než obvykle, ale i tak Vám 
moc děkujeme za spolupráci!
Pán Bůh s vámi

Robert Hart, senior
Jana Macková, Česká evangelikální aliance
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█▐	Křešťané společně za Ukrajinu
 ekumenické aktivity za mír

Po šoku, který jsme zažili 24. února 2022, kdy ruská vojska zaútočila na Ukrajinu, se 
Evropa semkla včetně České republiky, politické scény a také církve s představiteli 
světových náboženství.
V pondělí 28. února 2022 se sešli zástupci církví a náboženství v kapli Trautt mans
dorff ského paláce na Ministerstvu zahraničních věcí, aby formulovali protest proti 
bru tálnímu násilí Putinova Ruska vůči Ukrajině. Shodli se nejen východní a západní 
křesťané, ale také židé i muslimové na dopise adresovaném ruským náboženským 
představitelům, aby se postavili proti politice prezidenta Putina. Kromě proslovů 
Tomáše Halíka, Karola Sidona či Vladimíra Sáňky a dalších, zazněly také dvě zpívané 
modlitby v ukrajinském a anglickém jazyce. Setkání organizoval Robert Řehák, Ph.D., 
Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. 
O dva dny později 2. března 2022 zorganizovala Ekumenická rada církví bohoslužbu 
modliteb pod noční oblohou na Staroměstském náměstí. Celým prostorem se z rep
ro duktorů šířila zvěst evangelia podle Marka 9,35–37: Ježíš usedl, zavolal svých 
Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ Pak 
vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: „Kdo přijme jedno z tako vých 
dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě 
poslal.“ Toto Ježíšovo slovo se stalo základem kázání superintendenta ECM Ivany 
Procházkové, která poukázala na možnost, že dnes mohou lidé přijmout samot ného 
Boha, přijmouli do svých domovů či ubytoven třeba jednu jedinou matku s dítětem, 
které uprchly před válkou. Načež se zástupci církví bez rozdílu konfese sjednotil na 
modlitbách za těžce souženou Ukrajinu, ale také za nebohé lidi v Rusku.

Bronislav Matulík
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█▐	Bohoslužba za mír na Ukrajině
 společné shromáždění ve čtvrtek 3. března 2022

Při setkání křešťanů Církve bratrské a Ukrajin ské ho sboru baptistů v Praze jsme 
zaplnili sál a naplnili ho modlitbami, kdy nejeden z nás plakal dojetím. Ale byli jsme 
také povzbuzeni, když nám ředitel Diakonie CB pověděl, co všechno naše církev dělá 
ve prospěch uprchlíků a lidí, kteří přišli o domov a možná i své blízké. Určitě se po 
tomto shromáždění chceme ještě usilovněji starat o uprchlíky před válkou a hledat 
pro ně pomoc. 

Bronislav Matulík
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Modlitba za mír na Ukrajině 

Nebeský Otče, přicházíme k tobě vždy, když jsme sevřeni, když tě potřebujeme 
a dnes v této chvíli k tobě přicházíme i s velkou bolestí. Neseme k tobě všechny slzy 
utrpení, ztráty na životech, zranění, vyhánění lidí z jejich domovů na Ukrajině.
Náš Pane a Bože, skláníme se před tebou a vyznáváme svůj hřích, svou lehkovážnost, 
naivitu, když jsme dostatečně neviděli, kde je lež, podvod a zneužití moci. Prosíme, 
odpusť i nám, když jsme dostatečně nevarovali, když jsme neupozorňovali na své 
historické zkušenosti s násilnou okupací ze strany 
ruského komunistického režimu. Odpusť, kdy jsme 
se nezajímali o veřejné věci. Prosíme Pane, odpusť 
i evropským zemím, že ve snaze si nerozházet sou
sedské vztahy, byli slepí k vládě Ruské federace 
a málo konali, když ruské vedení napadalo ostatní 
země, kradlo poloostrov Krym. Nyní jsme sevřeni, 
když další na řadě bylo válečné napadení Ukrajiny. 
Možná, Pane Bože, znovu lituješ, že jsi stvořil 
člověka, který dovede páchat tak strašné zločiny. 
Pane Ježíši Kriste, prosíme, smiluj se! Ty, který ses 
potil krví, když jsi v Getsemane bral na sebe naše viny, když jsi umíral opuštěn na 
golgotském kříži. Ty, který trpíš i dnes všude tam, kde je nenávist, kde zuří válka 
a tvé tělo je znovu zraňováno a trháno. 
Náš Pane a Spasiteli, děkujeme, že se smíme dnes večer setkat, abychom se vzájemně 
povzbudili a společně se modlili za Tvou novou milost a pomoc. Děkujeme, že se 
smíme modlit nejen za Ukrajinu, její obyvatele, její vládu, ale také máme dokonce 
oprávnění se v Kristu, postavit proti duchovním mocnostem, které posedly Putina 
a jeho nohsledy a vyvolaly válku. Naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti 
mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proto se stavíme proti zlu, 
které vychází z Kremlu a které vykazuje všechny znaky posedlosti, zloby, hněvu 
a nenávisti. Stavíme se proti všem silám, které se v této době staví za agresora. 
Voláme před tebou k zodpovědnosti i vedení ruské pravoslavné církve, které zrazuje 
vlastní národ a kolaboruje s Putinem. Prosíme, Pane, zadrž válku, odhal nepravost, 
imperialismus, opilost mocí a hřích agresora. Ty nám znovu ukazuješ, že nacismus 
a komunismus jsou si podobné a přinášejí zhoubné ovoce válek, vražd, obrovského 
utrpení lidí. 
Děkujeme, že jsi dnes večer v tomto shromáždění s námi, že slyšíš slova našich 
písní, slova našich modliteb, když k tobě voláme o nové nezasloužené milosrdenství 
k zadržení války a nastolení míru. 
Vyhlížíme dobu, kdy každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán.
Prosíme, Pane, požehnej toto naše dnešní setkání, přijmi naši vděčnost za to, že jsi 
zde s námi, vyslyš naše modlitby, když k tobě přicházíme ve jménu Boha Otce, Syna 
i Ducha svatého. 
Amen. Pavel Černý
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█▐	Kristus a kristovci v Žalmech
 40 dní s biblí od středy 9. března do neděle 17. dubna 2022

Jako tradičně, i v letošním předvelikonočním období vás zveme ke společné četbě 
Písma. Tentokrát vybíráme z knihy Žalmů. Pro denní čtení – a osobní modlitbu – 
jsou rozvrženy texty tzv. První knihy žalmů. Pro studium v biblických skupinkách či 
biblických hodinách vybíráme z týdenní četby různé druhy žalmů, aby nás uvedly 
do bohatství žaltáře, a také do bohatství křesťanského života: společné studium se 
zaměřuje nejen na výklad toho kterého žalmu, ale také na „výklad“ našeho života 
ve zvláštním světle konkrétního žalmu. Pro nedělní kázání jsou navrženy texty 
Matou šova evangelia, v nichž se – až na jednu výjimku kázání na Boží hod veli
ko noční – z Žalmů výslovně cituje a vypráví tak o Kristu. Kázání mohou vycházet 
z dotyčného žalmu, anebo z evangelní perikopy; mohou však také oba texty propojit, 
na způsob římskokatolické homilie je tlumočit postupně, anebo vynést dost možná 
nové poklady z jejich vzájemného rozhovoru. Jako už tradičně dostáváte do ruky 
výkladové poznámky – k pojednávaným žalmům a evangelním perikopám. Tyto 
poznámky jsou letos nově doplněny o podněty k aplikaci z pera bratra kazatele 
Dalimila Staňka. 

David Beňa tajemník odboru RCB pro vzdělávání

Ke každému vydatnému exegetickému rozboru žalmu a novozákonní pasáže je při
pojen oddíl, který má své těžiště v přítomnosti. Jeho smyslem je postihnout odlesk 
biblického tématu v našem světě. V pestrém, složitém a provázaném světě našich 
těl, myšlení, prožívání, řeči, kultury, přírody a vztahů. Z tehdy a tam ve světě autorů 
a redaktorů se v Duchu přesouváme k našemu tady a teď. Pro jas nější uchopení 
tématu na skupince, ve sboru, v rodině nebo při osobním čtení, vám nabízím téma, 
představu, příběh, otázky a někdy i výzvu k akci. Je jen na vás, u které části se 
zastavíte a kterou pro své setkání využijete. Část „téma“ obsahuje krátké zamyšlení 
nad jedním z témat, které biblický oddíl otevírá. Část „představa“ vybírá z žalmu 
metaforu, kterou dále rozvíjí. Žalmy neoslovují jen naše analytické, syste matické 
a logické myšlení. Jsou plné obrazů nabízejících se naší představivosti. Například 
obraz stromu mě nejen informuje o jisté dřevině, ale chce mě určitým způ sobem 
formovat. Pokud si materiál budete číst sami, doporučuji vám, abyste si po přečtení 
zavřeli oči a vrátili se ve fantazii do sdílené představy. Pokud se sejdete ve skupině, 
vyberte mezi sebou jednoho, který představu pomalu přečte. Ostatní si mohou 
zavřít oči a nechat pracovat fantazii. Obraz můžete dále rozvíjet a kreativně si s ním 
pohrávat – malovat, skládat básně a písně, nebo si jej jen tak nosit v hlavě. Část „ze 
života“ je krátkým ilustrativním příběhem. Můžete se jím nechat inspirovat k vy
prá vění vlastních příběhů pro poučení, pobavení a vzájemnou blízkost. Příběhy 
nám pomáhají uchopit abstraktní téma i fantazijní obraz a představit si ho v realitě 
všed ního i nevšedního života. Část „otázky“ nabízí několik otázek k individuálnímu 
zamyš lení i společné diskusi. Je na vedoucím skupiny, aby vybral otázky vhodné 
k roz hovoru, případně otázky formuloval podle svého přesvědčení a znalosti skupiny, 
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kterou vede. Cílem není odpovědět správně na všechny otázky, ale podnítit smys
lu plnou diskusi a sdílení. Část „akce“ nabízí konkrétní výzvu vyplývající z od dílu. 
Můžete ji splnit rovnou na místě, nebo později. Některé akce jsou vážné, jiné v sobě 
mají jistý prvek hravosti. Jsou nabídkou k praktické aplikaci hlavní myšlenky. 
Dalimil Staněk kazatel CB ve Zlíně
Nejen dospělí mohou číst až do Velikonoc texty z Žalmů a Matoušova evangelia, 
ale také rodiny s dětmi se mohou připojit k programu 40 dní s Biblí, pro něž je 
připraven naší sestrou Martou Skalickou krásný materiál s povídáním z Matoušova 
evangelia a doplněný křížovkami, sudoku, omalovánkami atp. Vše najdete ke stažení 
na webových stránkách Církve bratrské: Církev bratrská | Akce 40 dní s Biblí bude 
mít v roce 2022 téma (cb.cz).

Bronislav Matulík

█▐	Hádanky dávnověké
 sborový den v soukenické v neděli 20. března 2022

Na třetí neděli v březnu jsme připravili sborový den, kdy se sejdeme jak z Prahy, 
tak i z Neveklova, Kralup a dalších míst, kde všude žijeme. Náš soukenický sbor 
je vpravdě diasporní, tj. rozsetý do mnoha stran v Praze i daleko za Prahou. Proto 
je velmi vzácné, když se můžeme jednou začas setkat společně – a pokud možno 
všichni, komu to zdraví a věk dovolí. Zvláště v dnešní době je projevená společná 
sou ná ležitost mimořádně vzácná. 
Zveme vás ke společné ranní bohoslužbě s večeří Páně. Zveme vás ke zvěstování 
Ježíšova evangelia, které zní tak trochu tajemně: „Hádanky dávnověké“, řeč bude 
o Ježí šových podobenstvích, neboť Ježíš mluvil v obrazech proto, aby v lidech 
vzbudil pozornost, zájem, otázky nebo dokonce údiv. 
Lidé sice hned nerozuměli, ale když se Ježíše zeptali, když nebyli lhostejní, dostali 
odpověď. A to je skvělý důvod, proč bychom měli přijít na naši společnou slavnost – 
se zájmem, s otázkami, se srdcem i hlavou otevřenou. Jistě budeme nasyceni a nebu
deme zklamáni. 
Také i proto, že po bohoslužbě nemusíte hned odcházet domů, pro všechny bude 
připraven vynikající oběd. Konečně už jsme od minulé neděle také otevřeli kavárnu, 
takže místa ke sdílení svých radostí a starostí bude dost. Přijďte! A členové tím spíš, 
neboť po obědě bude následovat Výroční členské shromáždění.

Bronislav Matulík
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█▐	Výroční členské shromáždění
 v neděli 20. března 2022 od 12.30 hodin

Nyní už je jasné, že se nebude opakovat scénář z minulých let, kdy jsme museli březnový 
termín Výročního členského shromáždění kvůli koronavirové pandemii po su nout na 
červen nebo dokonce říjen. Modleme se však, aby nám v tom neza brá nila ani válka. 
Neúnavně, vytrvale a trpělivě připomínám, že členské shromáždění není schůze, ale 
shromáždění, kde se také zpívá ke cti našeho Pána, čte z Písma a v modlitbách voláme 
k Bohu. A samozřejmě zcela prakticky rozhodujeme a diskutujeme o tom, jak žijeme.
Proto vás srdečně zveme a také prosíme, přijďte více než z povinnosti, ale z lásky 
nejen ke sboru, ale také i k lidem, kterým jako sbor můžeme a máme sloužit. Jistě 
budeme diskutovat i takové otázka, jak se prakticky postavíme k pomoci našim 
ukrajinským bratřím a sestrám. 

Bronislav Matulík

█▐	Josh & Libby Auyer
 nový vítr v našem sboru

We are Josh & Libby Auyer. We moved to Prague in January from Michigan in the 
United States. We are very happy to be worshipping here at Soukenicka and are 
excited to continue to meet people. For our first couple years in the Czech Republic, 
we are going to focus our attention on learning Czech. We hope to find ways to serve 
within the church and connect with the community. We have already started our 
language learning and are looking for some people who are willing to practice with 
us. We are new learners, so please be patient with us. Thank you for welcoming us 
into Soukenicka.
We are happy to add any other information you think is needed, just let us know.
Thanks for your help!

Jsme Josh & Libby Auyerovi. Do Prahy jsme se přestě
ho vali v lednu z Michiganu ve Spojených státech. Jsme 
velmi rádi, že se budeme moci účastnit bohoslužeb 
zde na Soukenické, a těšíme se, že se s vámi budeme 
set kávat a poznávat. Prvních pár let v České republice 
se zamě říme hlavně na výuku češtiny. Doufáme, že 
naj deme způsoby, jak sloužit v rámci vaší církve a pro
pojit se se sborem. S výukou češtiny už jsme začali 
a hledáme lidi, kteří jsou ochotni s námi cvičit. Jsme 
nováčci, takže s námi buďte trpěliví. Děkujeme, že jste 
nás v Soukenické přivítali.
Rádi doplníme jakékoli další informace, které 
považujete za potřebné, dejte nám vědět.
Díky za vaši pomoc!

Libby Auyer
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█▐	Někdy zažívám velmi silné momenty
 rozhovor s tomášem trávníčkem 
 pro nemocniční noviny nemocnice rudolfa a stefanie benešov, a. s.

Kazatel Církve bratrské z Neveklova Tomáš Trávníček navštěvuje dlouhodobě nemocné 
pacienty v benešovské nemocnici více než pět let. S některými si povídá o běžných 
věcech, s jinými rozebírá jejich život a někoho prostě jen drží za ruku. „Nikomu nic 
nenutím, snažím se vždy rozpoznat, co je potřeba. Někdy se mi stane, když se ptám 
pacienta, co pro vás můžu udělat, že mi nemocná babička řekne, abych jí poškrábal na 
noze. Vím, že v tu chvíli je to lepší, než kdybych jí četl z Bible,“ říká.

Do nemocnice jste začal chodit za nemocnými sám od sebe? S jakým oče ká vá-
ním jste do toho šel?
Setkáváme se s faráři, kazateli a duchovními pracovně mezi sebou a zaznamenal 
jsem tehdy, že se kolegové domlouvali na návštěvu nemocnice, ale vždycky někdo 
nemohl, a tak jsem se přihlásil. Očekávání jsem žádné neměl. Pro mě to nebyla úplně 
nová věc, protože i jako kazatel navštěvuji svoje ovečky v nemocnici, nebo v Praze 
máme zařízení, takový domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, kam jsem 
docházel za lidmi, které jsem znal.

V nemocnici je ale asi více nevěřících. Není to pro vás složitější?
Řekl bych, že tady opravdu většina lidí nejsou věřící, a to mě baví ještě víc. Když 
nemají zájem o víru, tak si povídáme o koníčcích, o dětech, o tom, co je baví. Většinu 
rozhovorů vedeme o obyčejných věcech. Někdo mluví i o tom, co ho trápí. Každý je 
jiný, musím být citlivý a reagovat na to, jak mluví i co dává najevo nonverbálně.

Už vás také někdo vyhodil, když jste řekl, že jste z církve?
Stalo se mi to několikrát, ale jsou to takové situace, kdy cítím, že je u toho člověka 
nějaké předchozí zranění duše, že ten člověk zažil s farářem něco ošklivého. V sou
časné době už to tolik neslýchám, ale dříve to zaznívalo mnohem častěji od té 
gene race, která zažila ve škole náboženství, že měli smůlu na faráře, který je třeba 
třískal rákoskou. Asi byl dřív takový systém, že faráři museli sloužit i v oblastech, 
pro které neměli obdarování, a to mělo své důsledky. Já jsem vděčný, že nejsem 
tlačený do povinností, pro které nemám obdarování. Já například pracuji i s dětmi. 
V Neveklově máme oddíl skautského typu – Royal Rangers. Vím, že mám pro tuto 
činnost obdarování a baví mě to. Ale nevím, jestli bych uměl pracovat s nějakou 
jinou skupinou lidí, například s bezdomovci nebo vězni. Jsem rád, že mě nikdo 
netlačí dělat něco, co neumím.

Možná mají lidé i trochu předsudky?
To asi ano a já se snažím ty předsudky bourat. Proto mě baví víc chodit k lidem, 
kteří nejsou věřící, protože mám rád fáze seznamování a kolikrát se mi stalo, že 
jsme se spřátelili. Jeden pán mě vyhazoval mezi dveřmi a mně se podařilo z jeho 
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slov zachytit informaci, že má pejska, německého ovčáka, a na to jsem navázal. Měl 
jsem také kdysi německého ovčáka a nyní mám labradora. Dík tomu jsem se mu 
mohl přiblížit. A on najednou zjistil, že jsem normální člověk, že mě za ním nikdo 
neposlal, abych ho zpracoval na víru a „ledy roztály“. Moc pěkně jsme si popovídali 
a rád na něho vzpomínám.

U takových lidí možná pomáhá, že chodíte v civilu. Nebo si berete církevní 
oble čení?
Říkáme tomu „montérky“, ale ty si neberu. Zvažoval jsem, že bych si pořídil 
kolárkovou košili nebo šerpu, protože pro některé lidi je důležité, když na kaplanovi 
vidí církevní symboly jeho úřadu. Například v situaci, kdy člověk cítí, že potřebuje 
ujištění o odpuštění vin, které ho tíží. Pro některé lidi přítomnost duchovního ve 
služebním oděvu je důležitá, aby např. dokázali odpustit sami sobě. Někomu stačí, 
když to řekne kamarádovi, někdo se chce vyzpovídat duchovnímu a jiný potřebuje 
duchovního v taláru; každý člověk je jiný. 

Setkáváte se silnými příběhy? Otevíráte lidem jejich duše?
Do ničeho je netlačím. Když lidi mají potřebu se otevřít, tak se to téma otevře samo. 
Najednou hovoříme o tom, co toho člověka trápí, a ani nevím, jak se to stalo. V Bibli 
je napsáno: „čím srdce přetéká, ústa hovoří“. Já upřednostňuji přístup pastoračního 
vztahu s pacientem. Člověk se člověku otevře jen tehdy, když má k němu důvěru. 
Při pastoračních rozhovorech s lidmi na lůžku zažívám někdy velmi silné momenty. 
Nevím, čím to je, ale zdá se mi, že častěji u věřících žen vídám vděčnost za všechno, 
co mohly zažít dobrého. A přitom slyším vyprávění, ze kterého plyne, že měly velmi 
těžký život. Vyprávějí, např. jak zažily válku, v padesátých letech velké příkoří 

od komunistického režimu, 
a přes to tam necítíte hoř
kost, není tam závist, ani 
zloba. Vyprávějí mi, jak 
cho dily do školy v mrazech, 
pro tože po válce nejezdily 
auto busy, jejich rodiny při
šly o ma jetky, tatínka za
vřeli do vězení, a ony vzpo
mí nají na to, jak jim ten 
nebo onen člověk tehdy 
po mo hl. Vyjmenovávají ty 
hez ké věci, i přesto že to 
byly jenom střípky v jejich 
těž kém životě. To se hlu
boce skláním. Takoví lidé 
jsou pro mne inspirací. 
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█▐	Plchotovi
 Jak se vám žije?

Tentokrát jsem se rozhodla pro mateřskou rubriku vyzpovídat Petru Plchotovou. Snad 
se vám bude náš rozhovor líbit. 

Ahoj! Abych Tě trochu představila těm, co neměli to štěstí vás potkat… Pavel, 
Tvůj manžel, byl druhý kazatel v Soukenické. Kdy a jak dlouho jste byli v 
Soukenické?
Ahoj! Moc všechny zdravím! Pavel přišel do Soukenické sám jeden rok před naší 
svatbou, tj. v roce 2003. Svatbu jsme měli v červnu roku 2004. Postupně se nám 
tu narodily všechny naše děti (Ondra, Klára a Markéta). V Soukenické Pavel sloužil 
10 let, já spolu s ním 9.

Kde jste teď?
V roce 2013 nás Pán Bůh povolal o pár kilometrů dál. Do sboru CB Dejvice. Bydlíme 
ve sborovém domě na Evropské.

Kolik už je dětem a co teď dělají? 
Nejstaršímu Ondrovi bude 16 let. Je v prvním ročníku Střední grafické školy v Helli
chově ulici, hraje na bubny, hraje a zpívá v našem sborovém moderním pě vec kém 
sboru Fusion, často má na starosti přímý YouTube přenos naší bohoslužby, má 
rád sport a rád hraje hry na PC. Kláře bude 13, je v 7. třídě, hraje na klavír a chodí 
na gymnastiku, která ji moc baví. Často zkouší stojky a přemety u nás v obýváku. 
Markéta je ve 4. třídě a bude jí 10. Chodí taky na klavír a na gymnastiku, ráda i tančí 
a k mé radosti by stále něco vařila a pekla. Děti nám dělají radost, jsme moc vděční 
Pánu Bohu, že jsou radostní, zdraví, mají rádi sborový život.

A co děláš Ty? Když jste odcházeli, tak jsi byla na rodičovské s Markét?
V posledních letech jsem krom svých dětí hlídala a stále i hlídám děti jiné. Moc mě to 
s nimi baví a mám radost, že takto můžu pomoct jiným maminkám. Velkou změnu ale 
přinese mé současné studium, které, věřím, brzy zakončím zkouškami a bude ze mě  

A co vaše duše?
Občas je to těžké a náročné, když mám za sebou třeba dvanáct, patnáct rozhovorů. 
Někdy přijdu domů a potřebuji si vyčistit hlavu. A tak vezmu psa a jdu na procházku. 
I z jiných zaměstnání jsou lidé unavení a potřebují načerpat. Pro mě je zdrojem síly 
rodina, přátelé, pes, příroda a samozřejmě moje víra. Jsem vděčný, že je tu někdo, 
kdo mne má rád a nese se mnou moje břemena. 

Nemocniční noviny Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Stře do čes
kého kraje, ročník III., číslo 1, únor 2022, text a foto: Markéta Zikmundová
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zubní instrumentářka. Budu si brzy hledat práci v tomto oboru. Moje maminka je 
zubní lékařka a mě to už delší dobu moc láká do zdravotnictví. V našem sboru jsem 
donedávna měla na starosti službu ženám, tu jsem teď předala dál a uvidím, kam 
mě Pán Bůh povede dál. Snažím se především podporovat Pavla v tom všem, v čem 
stojí on.

Jsme v mateřské rubrice – vzpomeneš si, co pro Tebe zatím bylo na mateřství 
nejtěžší? A na co naopak vzpomínáš nejraději?
Přemýšlím. Asi nejtěžší na mateřství a výchově mně vždy přijdou situace, kdy se 
děti potýkají s něčím těžkým, se strachem, obavami. A mou (naší s Pavlem) rolí, 
je tím těžkým obdobím je provést. Ať už je to strach z plavání ve škole, konflikt 
s někým ve třídě, nemoc babičky.
Nejraději asi vzpomínám na hezké rodinné chvíle a na ty situace, kdy jsme společně 
zvládli něco náročného.

Máte nějakou formu domácí rodinné bohoslužby, případně jakou?
Kdo znáte Pavla, víte, že má rád knihy. A to se hodně odráží na tom, jak se snažíme 
děti vést k Bohu. Od malička jim čteme knihy. Když byly menší, často jsme s nimi 
přehrávali divadlo různých biblických příběhů, ať už s pomocí Dupla nebo jiných 
hraček, nebo i divadlo lidské. Někdy jsem byla Elí, někdy Samuel, jindy osel Sama
ritána… děti si role také střídaly. Moc je to bavilo. Téměř vždy jsme takové „boho
služby“ měli ráno před školkou/školou. V této tradici pokračujeme do teď. Čteme 
střídavě Bibli (právě jsme dočetli knihu Jozue), a jiné knížky. Hodně oblíbené Děti 
píšou Bohu, ale také Bunyanovu Poutníkovu cestu, Narnii, knihu Bručko o životě 
misionáře, Hrdinové víry nebo knihu Bible vypraví o Ježíši.

Je něco, co bys nám ještě chtěla říct? 
Přeju Vám všem Boží požehnání a radost z věcí, které děláte! S vděčností na Vás 
vzpomínám a vždy jsem moc ráda, když Vás někoho můžu vidět. Petra Plchotová 
(pplchotova@gmail.com) 

Sandra Němečková
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

10. 3. Kontemplativní 
vztah ke 
stvoření

Setkání s Robetrem Elva 
Frouzem se bude opírat 
zejména o zkušenost 
lektora s doprovázením 
kontemplativních duchovních 
cvičení v horách a s životem 
na otevřené venkovské faře.

24. 3. Sinčchondži: 
 korejské nové 
 náboženské hnutí 
 a jeho misie v Česku

Religionistka Jitka Schlichtsová
promluví o společenství
Sinčchondži,
jehož misie se zaměřuje
především na mladé křesťany.
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Základní informace 

Ubytování + strava 

Cena pobytu 

Přihlášení 

I v letošním roce nás čeká společná sborová dovolená. Letos pojedeme na místo, kde jsme ještě nikdy nebyli, tak doufáme, že se nám p p j , j j
tam bude líbit. Všude kolem je totiž jen les a hory, takže s sebou kola, trekingové hole a mapu. j j y,
S dotazy se letos můžete obracet na Petru Veselou email: 

, g
l: l: petra.vesela@ktcentrum.cz

p
czcz, telefon 604807777. @pp ,

 

 

 
Termín: 31. 7. 2022 – 7. 8. 2022                 
Místo: Sporthotel Můstek Jáchymov 
Web: 

p y
b: b: https://www.hotelmustek.cz/ //  p // /pp // /

Sporthotel Můstek leží na úpatí nejvyšší hory Krušných hor Klínovce (1244 m. n. m.)  p p j y y ý (
v údolí klínoveckého potoka, který je ze tří stran obklopen přírodní hradbou.  p , ý j p p
Ta zaručuje absolutní klid, bezpečí a možnost sportovního vyžití. j
   

d, bezpečí a možnost sportovního vyžití.,
       

Ubytování + strava      

 
Celkem nás čeká 38 dvou až čtyřlůžkových pokojů a všechny jsou v hotelové budově. y ý p j y j
V areálu budeme mít k dispozici mnoho věcí – dětské herny, klubovny, ping-pong, wellnes, p y, y, p g p g,
venkovní hřiště, velké pískoviště se skluzavkami, volejbalové a nohejbalové hřiště, atd. , p
Celý areál bude v té tobě pouze pro nás. ý p p
V restaurantu hotelu je pro nás zajištěna plná penze  a jídlo bude probíhat formou bufetu.      j p j p p
Pro děti budou připraveny svačinky a pitný režim.  p p y y p ý
                     

 

  

 

 

věk se počítá ke dni začátku sborové dovolené tj. do 31. 7. 2022)2)          

řihláš í
          

 
 
Přihlašujte se, prosíme, nejpozději do 30. dubna 2022. Pokud budou volné kapacity i po tomto datu, dáme vám vědět, že je stále j , p , jp j p
možné se přihlásit. Kapacita je omezená, takže s přihlašováním neotálejte. p p j , p j
Zálohu je potřeba zaplatit do 30. dubna 2022. Doplatek pak do 30. června 2022. j p p
Pro přihlášení je potřeba: 

1) Odeslat přihlášku buď na email il petra.vesela@ktcentrum.czcz nebo poslat poštou na adresu Sbor CB v Praze 1, Soukenická 15, @ppp
110 00 Praha 1 

2) Zaplatit zálohu ve výši poloviny celkové ceny za osobu podle věku (viz tabulka výše) na sborový účet číslo: p ý p y y p
1938917359/0800 v.s. 222 a do poznámky uvést vaše jméno. 

Srdečně zdraví a na sborovku se těší Petra Veselá 

  
Děti  0 - 
2,99 let 

Děti 3 - 
6,99 let 

Děti 7 - 
10,99 let 

Děti 11 - 
14,99 let 

Senioři 
nad 70 let 

Dospělí 15 
- 69,99 let 

1 lůžko 0,- 2.200,- 2.900,- 3.900,- 4.900,- 5.900,- 
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█▐	Valentýn v Soukenické
 aneb jak jsme se měli

V loňském roce tradici valentýnských večerů v Soukenické přerušila covidová 
pandemie, takže jsme byli moc rádi, že jsme na ni letos opět mohli navázat. Přestože 
se nás nesešlo mnoho (4 páry), mohli jsme prožít krásnou, romantickou atmosféru 
tohoto večera nejen v klidu, ale také u vědomí Boží přítomnosti v našich životech 
a v našich manželstvích.
Na všechny zúčastněné čekalo kromě večeře také několik otázek k manželskému 
roz hovoru a pak i pár drobných romantických dárků. Byli jsme velmi vděční, že i přes 
mnoho chaosu a zmatků vnějšího světa můžeme zažívat vnitřní klid, kterým Pán 
Bůh posvěcuje životy každého z nás i našich manželství.
A budeli to možné, už teď si vás dovolujeme pozvat na příštího Valentýna tedy 
v úterý 14. 2. 2023 na další ročník.

Petra Veselá

█▐	Nedělní káva 
 Je opět připravena!

Titulek sice hrdě hlásá, že nedělní káva je opět připravena, ale bez vás to nepůjde! 
Od neděle 27. 2. 2022 jsme díky rozvolňujícím se proti epidemiologickým opatřením 
obnovili setkávání u kávy a čaje bezprostředně po bohoslužbách. Káva je nakoupená, 
mléko a cukr také. Čeho se nám ale nedostává, jsou ochotné ruce, které by uvařily, 
nalily a poté taky uklidily. Prosíme proto všechny ochotné dobrovolníky, aby se neo
stý chali a ozvali se buď Petře Veselé, nebo se sami napsali na službu přímo na při
pravených arch ve Velkém klubu.
Předem vám všem, kdo do toho půjdete, děkujeme.

Petra Veselá



22 březen 2022 

█▐	Setkání sborových pracovníků
 v neděli 27. 2. po bohoslužbách

Měli jsme velkou radost, že po dvouleté odmlce se mohlo opět uskutečnit setkání 
sborových pracovníků. A možná ještě větší radost, že se potvrdilo to, co bylo patrné 
již na minulých setkáních, že mezi lidmi, kteří se různým způsobem podílejí na 
sborové službě, panuje velmi otevřená, podporující a láskyplná atmosféra. A i když 
by některé otázky, nad kterými jsme se společně zamýšleli, mohly vyvolat klidně 
i spor, bylo příjemné vidět, jak si lidé s respektem sdělují odlišná stanoviska a po
zorně naslouchají i těm, kteří mají na věc třeba úplně opačný názor. 
Pro názornost, taky jsou otázky, nad kterými jsme se společně zamýšleli:
– 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? 
– Jak za sebe vnímáte vztahy ve sboru, co můžeme udělat pro to, abychom se lépe 

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

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

dobrého udělat? 

Uznáte, že u některých by se shoda hledala velmi těžko, ale jednou z velkých 
předností našeho sboru je právě respekt a tolerance k naší jinakosti a různorodosti 
v tom, jak nás Pán Bůh stvořil. A to velmi povzbuzující. Jako ostatně bylo celé toto 
nedělní odpoledne.

Petra Veselá
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NAROzENiNy
Rybínová Anna 1. 3.
Veselý Ladislav 3. 3.
Filipová Katarína 5. 3.
Štěpánová Lucie 6. 3.
Sovová Zdenka 11. 3.
Světlíková Marta 11. 3.
Matulíková Jana 14. 3.
Mančalová Gabriela 17. 3.
Beranová Martina 18. 3.
Hanuš Ondřej 19. 3.
Štěpán Marek 19. 3.
Slabá Erika 20. 3.
Václavík Petr 20. 3.
Bíba Milan ml.  22. 3.
Kejřová Daniela 23. 3.
Chrásková Jaroslava  24. 3.
Veselá Petra 25. 3.
Toušková Jindra 27. 3.
Ščyholová Benšová
 Kateřina 28. 3.
Kozempel Ján  29. 3.

█▐	ze staršovstva
V únoru se staršovstvo našeho sboru sešlo 
v pondělí 23. 1. 2022, z tohoto setkání 
vybíráme dů le žité body jednání:
• Rozhodlo o obnovení pravidelného setká

vání u kávy po bohoslužbách, a to již od 
neděle 27. 2. 

• Diskutovalo o nové Vizi Rady CB.
• Probralo detailní přípravu Setkání sbo ro

vých pracovníků 27. 2.
• Projednalo přípravné kroky na Sborový 

den a Výroční členské shromáždění, které 
se bude konat v neděli 20. 3.

• Probralo detailněji plán vizitace, která by  
měla proběhnout v našem sboru 27.–29. 5.

• V rámci pravidelného setkávání se slu
žeb níky v našem sboru se staršovstvo 
set kalo s manželi Koudelovými, kteří ve
dou AWANU.

• Předběžně probíralo program letošních 
Veli konoc, neočekává příliš mnoho změn 
oproti obvyklému velikonočnímu prog ra
mu.

• Schválilo konání Jarní burzy v termínu 
29. 3. – 3. 4.

• Probralo bohoslužebný program O násle
dování Ježíše na období mezi Veli ko no ce
mi a Letnicemi.

• Vyslechlo zprávy z Neveklova a Kralup.
• Požádá Radu CB o doporučení pro Václava 

Mitáše k výkonu dobrovolnické služby 
v rám ci Vězeňské duchovenské péče ve 
Va zeb ní věznici Praha Pankrác.
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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
Setkávání u kávy, sborový den a členské shromáždění – koronavirová opatření 
mají dnem 13. března 2022 skončit. To byl také důvod, proč jsme už od konce února 
otevřeli po shromáždění kavárnu ve Velkém klubu a proč vás také z celého srdce 
zveme na společný sborový den 20. března 2022 a na následné Výroční členské 
shromáždění. 

█▐	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


