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█▐Na Kristu postavte základy
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm 
za pusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte 
víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 
Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným 
filo zo fo váním… (Ko 2,6–9)

Procházel jsem městem a přišel k rozsáhlému pozemku 
obehnanému stavebním oplocením. Za ním vězela obrovská 
díra, v níž velké bagry hloubily stále větší a větší jámu. Až to 
bude hotovo, nastoupí po nich stavaři, aby nejprve v zemi 
vybudovali pevné základy, na nichž pak postaví dům. Vyfo
to gra foval jsem si jejich počínání a přemýšlel o Kristu… 
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Kázal o dvou stavitelích, kteří se lišili jen v tom, že jeden vy bu  doval svůj dům 
na skále, zatímco druhý na písku. Smysl je jasný, křesťanství nesmí být v našem 
provedení po vrch ně postaveným projektem. Neboť ať se nám to líbí, nebo ne, zcela 
jistě padnou na dům naší víry přívaly vody, zvedne se vichřice a živly se doslova 
vrhnou na náš život. Teprve potom se ukáže, jestli je naše křesťanství pevné, zda 
obstojí, nebo se sesype jako domeček z karet.
Kdyby to nebyl Ježíš, napomínali bychom kazatele, aby ne ma loval čerta na zeď, 
že takový pesimismus nikomu nepros pívá, musíme přece držet pozitivní myšlení 
i vyzná vání a do předu nepřivolávat zemětřesení nebo jinou katas tro fu ohrožující 
náš život. Ale protože to přece jen řekl Ježíš, bu de me muset vzít vážně „klimatické 
prostředí“, které pro věří pevnost našich základů, jako prověřily velikonoční udá losti 
samotného Ježíše. 
Přišla zrada, noční zatčení, nepříjemné výslechy, nevyspání, posměch, plivance, 
fackování, bití, zesměšňování, falešné obvinění, lži křivých svědků, kruté bičování, 
nespravedlivé odsouzení ve zrychleném procesu bez advokáta, opuštěnost od lidí 
i od Boha, distancování se nejbližších, bolestivé umírání a doslova předčasná smrt 
před zraky vlastní matky. 
Na nás se v současné době vrhla pandemie koronaviru, která mnohé narušila 
a změnila. Bylo to ale jen malé předtaktí větší krize související s lidmi (křesťany 
nevyjímaje!) prchajícími před válkou, která se nebezpečně na pár stovek kilometrů 
přiblížila k našim hranicím. Současně s ní se na nás žene energetická krize, drahota 
a snížení životní úrovně, na niž jsme si zvykli. O ohrožení v souvislosti s glo
bálním oteplováním ani nemluvě. V tom všem samozřejmě na každého doléhají 
zcela běžné nároky, jak zajistit živobytí, strachy o existenci, manželské a rodinné 
krize, vyrovnáváme se s neporozuměním našich nejbližších, a samozřejmě na nás 
přicházejí vážné nemoci včetně neodvratné zátěže stáří a zármutek ze smrti našich 
nejbližších. 
Apoštol Pavel, vyzývající nás postavit základy na Kristu, žil po svém uvěření v Ježíše 
také neustále v ohrožení života. Musel se naučit mít hojnost i hlad, hrozilo mu 
nebezpečí na cestách, topil se, byl bičován i kamenován, aby k tomu všemu ještě na 
něj doléhaly starosti o církev. Čemuž rozumíme, protože ani v našem sboru to není 
s námi křesťany jednoduché, a naše všelijak nesnadné vztahy a povahy také pro
věřují základy naší víry.
Při pohledu na bagry hloubící prostor pro budoucí pevné základy domu jsem proto 
přemýšlel i o tom, že apoštol napsal výzvu postavit základy víry na Kristu ne nevě
řícím lidem, ale už existujícím sborům. Načež jsem si položil otázku, co dělat, když 
se začneme obávat, že stavba našeho křesťanství nevydrží? Odpověď je jed no duchá, 
nezbývá než včas zbořit stavbu stojící na písku, vykopat díru do skály a na ní pak 
znovu postavit základy ne z našich optimistických představ o křesťanství, ale podle 
Ježíšových slov. Třeba těch z Kázání na hoře, abychom hledali především Boží krá
lov ství a jeho spravedlnost, a vše ostatní nám bude přidáno. 

Bronislav Matulík
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█▐	My way
 Josh auyer se představuje anglicky i česky

I became a Christian when I was 18 in college. What I knew about Christianity prior 
was based on what I saw in movies and going to church occasionally as a kid. I didn’t 
know why Christians did what they did and didn’t really know why they believed 
what they believed. 
I went to college to play hockey and found myself surrounded by a Christian com
mu nity. It was unlike any community I had been a part of before. I became interested 
and started studying the book of John with Libby. At the same time, I had a class that 
talked about all the evidence that supports Scripture, and being a biology major 
I liked evidence. Along with other factors this added up to the decision to become 
a Chrisitan and believe in Jesus. 
The following four years of my life I learned more about what it meant to be a Chris
tian and heard stories and teachings from the Bible, but was not reading it myself. 
One Sunday our pastor spoke about becoming more like Jesus and how we can do 
that by reading His word. I’m sure the pastor had said this and things like it before, 
but for whatever reason it caught my attention that day (because for a while I didn’t 
get much out of church; it was just one of those things I thought I needed to do).
I was convicted that I need to read the Bible consistently to be more like Jesus. 
So, I started reading a couple paragraphs from the Bible each night. Within the first 
couple weeks I started making connections with things I heard before. After a cou
ple of months I started writing down verses and memorizing them. I even ended up 
having a couple faith based conversations at work which was something I never did 
before.
I was introduced to a book called The Divine Mentor by Wayne Cordeiro. It really 
helped me and taught me to take time with God and listen as I read Scripture. 
It taught me to look at people in the Bible as mentors and learn from them and it 
taught me how to apply God’s word each day. It taught me a new perspective on how 
to read the Bible.
As a new believer I did not see much fruit in my life, but I know God used that time. 
I saw God making big changes in my life when I started reading the Bible everyday. 
I went from reading a couple paragraphs a day to reading for hours before work. 
Reading God’s word everyday truly changed my life to be closer to God. And that is 
why I am here in Prague today.

________

Stal jsem se křesťanem, když mi bylo 18, na vysoké škole. To, co jsem věděl o křes
ťan ství dříve, bylo založeno na tom, co jsem jako dítě viděl ve filmech, a občas jsem 
chodil do kostela. Nevěděl jsem, proč křesťané dělali to, co dělali, a vlastně jsem 
nevěděl, proč věří tomu, čemu věří.
Šel jsem na vysokou školu hrát hokej a zjistil jsem, že jsem obklopen křesťanskou 
komunitou. Nepodobalo se to žádné komunitě, jejíž součástí jsem byl předtím. Začal 
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jsem se o to zajímat a začal jsem s Libby studovat Janovo evangelium. Zároveň jsem 
měl lekce, kde se hovořilo o všech důkazech, které podporují Písmo, a vzhledem 
k tomu, že mým hlavním oborem byla biologie, měl jsem důkazy rád. Spolu s dalšími 
faktory to přispělo k rozhodnutí stát se křesťanem a uvěřit v Ježíše.
Následující čtyři roky svého života jsem se dozvěděl více o tom, co to znamená 
být křesťanem, a slyšel jsem příběhy a učení z Bible, ale sám jsem ji nečetl. Jednou 
v neděli náš pastor mluvil o tom, jak se stát více podobnými Ježíši a jak to můžeme 
udělat čtením Jeho slova. Jsem si jistý, že pastor podobné věci říkal už dříve, ale 
z nějakého důvodu to toho dne upoutalo mou pozornost (protože jsem nějakou 
dobu z kostela moc nevycházel; byla to jen jedna z věcí, o kterých jsem si myslel, 
že je potřeba udělat).
Byl jsem přesvědčen, že musím důsledně číst Bibli, abych byl více jako Ježíš. A tak 
jsem každý večer začal číst pár odstavců z Bible. Během prvních pár týdnů jsem si 
začal propojovat věci, které jsem slyšel už dřív. Po několika měsících jsem si začal 
psát verše a učit se je zpaměti. Dokonce jsem měl v práci pár rozhovorů založených 
na víře, což bylo něco, co jsem nikdy předtím neudělal.
Seznámil jsem se s knihou s názvem Božský rádce od Wayna Cordeira. Opravdu mi 
to pomohlo a naučilo mě to mít čas s Bohem a naslouchat při čtení Písma. Naučilo 
mě to dívat se na lidi v Bibli jako na učitele a učit se od nich a naučilo mě to, jak 
uplatňovat Boží slovo každý den. Naučilo mě to novému pohledu na to, jak číst Bibli.
Jako nově uvěřivší jsem ve svém životě neviděl mnoho ovoce, ale vím, že Bůh ten čas 
využil. Když jsem začal každý den číst Bibli, viděl jsem, jak Bůh dělá v mém životě 
velké změny. Přešel jsem od čtení pár odstavců denně ke čtení po celé hodiny před 
prací. Každodenní čtení Božího slova skutečně změnilo můj život, abych byl blíže 
Bohu. A proto jsem dnes tady v Praze.

Josh Auyer
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█▐	Velikonoce
 program velikonočního týdne v našem sboru

Velikonoce nám každoročně připomínají Boží lásku zjevenou v Kristově oběti. Všechny 
události příchodu Božího Syna na svět včetně jeho slov by pozbyly smyslu, nebýt Veli
konoc, smrti a vzkříšení Ježíše. Všechno i v našem životě stojí a padá na Kristu ukři
žovaném a vzkříšeném. Proto budeme i letos tradičně slavit velikonoční svátky a snad 
se při všech příležitostech znovu dotkne Duch svatý a otevře nám duchovní zrak, 
abychom byli nově osloveni velikou Boží láskou, kterou má k celému světu i k nám. 

Květná neděle – 10. 4. 2022
Jednak bude na všech třech místech našeho sboru připomenut při bohoslužbách 
jeho slavnostní příjezd do Jeruzaléma.
Potom se těšíme, že budeme moci opět po delším čase udělat radost obyvatelům v DPS 
Šlejnická s naším pěveckým sborem. Velikonoční koncert je plánován na 14. hodinu.
V Kralupech je pak připraven večer modliteb a chval s kapelou SouZnění, kterou 
navíc doplní skvělá zpěvačka Lucie Soljaková. Začátek je plánován na 16. hodinu. 

Zelený čtvrtek – 14. 4. 2022
V Soukenické a v Neveklově v 18. hodin se bude konat Sederová večeře na při po me
nutí událostí spásy Izraele z Egypta a v té souvislosti i událostí spásy v Ježíši Kristu. 

Velký pátek – 15. 4. 2022
Dopoledne v Soukenické v 10. hodin se uskuteční nejen celopražská tradiční boh služba, 
ale také celorepubliková, neboť bude vysílána do celé Církve bratrské. Kázat bude 
David Novák, předseda Rady CB, a hrát bude pražské hudební uskupení, které jsem si 
pracovně nazval PS Band (Prague Selection Band) ve složení: Lucie Soljaková (zpěv),  
Marek Hutr (klavír), Josh Krato (kytara), Jakub Černý (baskytara) a Petr Jányš (bicí). 
Večer v 18. hodin se po 3 letech zase spojíme se sousedy z ČCE od Klimenta ke spo
lečné velkopáteční bohoslužbě s večeří Páně. 

Velikonoční neděle – 17. 4. 2022
Nejprve se brzo ráno ještě před rozedněním sejdeme u Kyvadla (dříve u Stalina) na 
Letné, abychom vyhlíželi východ slunce a slavili Krista, který navzdory času i tota
litním tyranům vládne nad dějinami, světem i nad námi křesťany.
Na všech třech místech našeho sboru v obvyklých nedělních časech v Praze, v Neve
klově a v Kralupech nad Vltavou budeme zvěstovat vítězství nad smrtí a chválit 
Boha za vzkříšení Krista. Slavit budeme také večeři Páně. 

Velikonoční pondělí – 18. 4. 2022
Pro všechny, mladé i starší a také i pro rodiny s dětmi je připraven výlet do Trho vé ho 
Štěpánova. Čeká nás procházka, rozhovory, grilování a opé kání buřtů i připomenutí 
mimořádné osobnosti víry a naší církve Karla Kolmana, pedagoga, kazatele a básníka.
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Čeká nás cca 5 km kolem školy, kde je možné zastavení s povídáním o historii školy 
a o Karlu Kolmanovi. Pokračovat budeme směrem k lesu se zastavením a povídá ním 
o historii Trhového Štěpánova. Následovat bude kus cesty po asfaltové cyklo stezce, 
z níž je výhled do kraje, k bývalému lomu. Vracet se budeme lesní cestou zpět, je to 
sjízdné pro kočárek s většími koly. U modlitebny si pak řekneme něco o historii 
budovy a sboru CB zde.
Cestou narazíme na lavičky a louku, kde bude příležitost ke hrám pro děti, pokud jich 
bude dost. Pokud by se účastnil někdo starší či hůře pohyblivý, bude mít možnost 
zaparkovat u vstupu do lesa a ujít pouze cca 300 m k lavičkám s výhledem. 
U modlitebny bude připraveno grilování, opékání buřtů, či jen menší občerstvení. 
Zázemí pro případ nepřízně počasí je také zajištěno. 

Pro sbor a Sborové listy připravil Peki Němeček

Modleme se za letošní Velikonoce, které, jak dá Pán, budeme moci prožít v pokoji 
a míru, a využijme těchto svátků nejen k osobnímu a sborovému duchovnímu růstu, 
ale i k nové chvále a slávě Boha. 

Bronislav Matulík

█▐	Velikonoční výlet 2022
 v pondělí 18. dubna navštívíme trhový Štěpánov

Zveme všechny mladé i starší, jednotlivce i rodiny na velikonoční výlet. Letos 
navštívíme Trhový Štěpánov. Ideální doprava bude auty, cíl cesty naleznete hned 
u dálnice D1. Časová vzdálenost je 45 minut ze Soukenické, parkování je možné na 
náměstí cca 200 m od naší modlitebny. 
Trasa výletu je k nalezení zde: https://mapy.cz/s/lavujosehu
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Na Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 v 18:00 ve 
Velkém klubu 

 

Sederová večeře 
 

Večeře, kterou jedl Kristus 
 
Vychází z tradičního 
židovského 
velikonočního zvyku 
připomínající 
vysvobození Izraele 
z egyptského otroctví. 
Přibližuje nám Poslední 
večeři Pána Ježíše Krista 
spolu s jeho učedníky 
na Zelený čtvrtek. 
 
 

Za dávných dob na hostinu zvali Izraelci rodinu, ale také 
přátele a sousedy… Proto my pořadatelé spolu s mládeží 
zveme Vás všechny přátele, bratry, sestry, sousedy a 
sousedky na hostinu  
s hudbou, jídlem, sladkými dobrotami připomínající 
Ježíšovy Velikonoce. Vezměte s sebou další. Děti jsou vítané 
a je pro ně připravena hra. 
 
 

Máte-li zájem přijít, napište se na arch, nebo nám dejte vědět, 
ať s vámi počítáme.  
Radek 737 200 188 
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█▐	Aktuální kniha Daniel
 nové pásmo biblických hodin a studia po velikonocích

Mnozí dnes v čase obav a strachu z nemoci a války nově otevírají Bibli a v ní nachá
zejí texty, které reagují na ohrožení života. Jsou to knihy apokalyptické, ve Starém 
zákoně je to kniha Daniel a v Novém Zjevení. Ani my nebudeme výjimkou. Konečně, 
byly napsány pro povzbuzení, a nikoli k ukojení zvědavosti ohledně otázek týka
jících se tajemství posledních dní. Povzbudit totiž potřebuje všichni velice moc. 
Proto budeme hned po Velikonocích otevírat knihu Daniel, která byla napsána pro 
potěšení víry v dobách zlých. 

Je rozdělena na dvě poloviny. Prvních šest kapitol lze nazvat „historickými“, neboť 
popisují životní události proroka Daniele od první deportace Judeiců do Babylóna 
za panování krále Nabúkadnesara až po první rok vlády perského krále Kýra. Druhá 
část bývá nazývána „apokalyptická“ (řecké slovo apokalypsis znamená odhalení, 
zjevení) a pojednává o jediné jistotě, kterou lze v životě mít, totiž o vládě a konečném 
Božím vítězství. Svým způsobem se ale obě části tu a tam prolínají.

Diskuse se vedou, zda lze knihu Daniel počítat mezi knihy prorocké. Židovský 
kánon ji zařazuje mezi Spisy ke knihám Žalmů, Přísloví, Kazatel atd. V církvi se mezi 
proroky dostala až díky Septuagintě (řeckému překladu Starého zákona) a Vulgátě 
(latinskému překladu celé Bible). Někdy se ovšem prorocké knihy s apokalyptickou 
literaturou zaměňují. K tomu je proto třeba říci, že oproti prorokům, kteří především 
volali lid Boží zpět k Hospodinu a k jeho Zákonu, apokalyptika se snaží odhalovat 
v době útlaku skrytá tajemství Boží moci a přítomnosti pro budoucnost. 

Zařa dímeli knihu Daniel mezi apokalyptickou literaturu (spolu s knihou Zjevení 
a některými dalšími biblickými „malými“ apokalypsami – Ez 38n; Za 1–8. 12–14; 
Jl 3n; Iz 24–27. 34n nebo Mk 13; Mt 24 a Lk 21), potom je třeba říci, že tyto části 
Bible nejsou nositelkami neodvratného osudu, ale jsou proklamací Boží moci, vlády 
a konečného vítězství Hospodina. Vše ostatní je člověku a pro člověka otevřeno, 
neboť velmi záleží na lidském rozhodování, lidské vůli a volbě. Což lze dobře 
dokumentovat nikoliv pasivním, ale aktivním chováním Daniele a jeho třech přátel 
Šadraka, Méšaka a Abednega, jak ostatně budeme společně číst.

Kniha Daniel byla napsána jako reakce na těžké období Židů za vlády Antiocha IV. 
Epifana, šíleného vladaře, který se pokoušel zavést řeckou modloslužbu v Jeru za
lémě a v celém Judsku. Mnozí se tehdy přizpůsobili (obětovali Diovi, jedli vepřové 
atp.), mnozí ale ne, a tak vzniklo makabejské povstání. Tyto události se odehrávaly 
v polovině 2. stol. př. n. l. My si dávejme knihu Daniel, kromě dobových souvislostí, 
do souvislosti s naší dobou. Jen tak budeme moci knize porozumět a vzít z ní užitek 
i potřebné povzbuzení Boží.

Bronislav Matulík
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█▐	Následování Ježíše
 program našeho sboru od velikonoc k Letnicím

Velikonoce skončí, je jasné, že Ježíš za nás zemřel (a nejen za nás!), byl vzkříšen, 
spasení bylo dokonáno a co dál? Ježíš před svým nanebevstoupením řekl učedníkům, 
aby čekali na Otcovo zaslíbení, na seslání a naplnění Duchem svatým. Poslechli ho, 
ale nečekali pasivně, proto ani my nečekejme na Letnice v pasivitě a vezměme vážně 
všechny Ježíšovy výzvy, abychom ho následovali. A to bude obsahem a tématem 
letoš ního programu od Velikonoc k Letnicím. Jako i v minulých letech budeme na 
Souke nickou zvát hosty i z jiných sborů. 

Mottem celého padesátidenního cyklu bude Ježíšovo slovo: Kdo mě následuje, 
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (Jan 8,12)

24. 4. 2022 Pozvání na cestu za Ježíšem
Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: 
„Násle duj mě!“ (J 1,43)

1. 5. 2022 Radost z následování Ježíše
Pak Ježíš vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ 
Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. 
(Lk 5,27–29)

8. 5. 2022 Radikální rozhodnutí jít za Ježíšem
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mne.“ (Mk 8,34)

15. 5. 2022 I jiní jdou za Ježíšem
Jan mu na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, a brá nili 
jsme mu, protože tě nenásleduje jako my.“ Ježíš mu řekl: „Nebraňte mu! Kdo není proti 
vám, je pro vás.“ (L 9,49–50)

22. 5. 2022 Co nám brání jít za Ježíšem
Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl 
chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ (L 18,22)

29. 5. 2022 Následuj Ježíše!
To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj 
mne!“ (J 21,19)

5. 6. 2022 Jste svědky Ježíše Krista
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruza lémě, 
v Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Sk 1,8)
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█▐	Vizitace neboli návštěva
 od poloviny května nás navštíví kazatelé David novák a Milan Let

V květnu náš sbor čeká řádná vizitace. Je to za mnohá desítiletí osvědčený nástroj 
církve, který má kazatelům, staršovstvu a sboru pomoci nahlédnout na svou 
sborovou praxi z nového a provozní slepotou nezávislého pohledu. Řád správy 
Církve bratrské o takové vizitaci říká mimo jiné toto:
Řádné vizitace Sboru se konají v rozmezí čtyř až šesti let na základě rozhodnutí Rady, 
která jmenuje vizitátory (zpravidla členy Rady a místně příslušné seniory regionálního 
seniorátu). Rada rovněž jmenuje členy namátkové kontroly hospodaření, která vizitaci 
předchází… 
Vizitace je zahájena zpravidla v pátek a končí v neděli. Vizitátor nejpozději do třiceti 
dnů od ukončení vizitace vypracuje písemnou zprávu o průběhu, závěru a dopo ru če
ních vizitace, kterou schvaluje (příp. upravuje) Rada jako celek. Vizitační zpráva je 
určena Staršovstvu. S jednotlivými závěry vizitace má Staršovstvo seznámit Členské 
shro máždění (volitelně i seniora), přičemž k vizitační zprávě (příp. ke kontrole hospo
daření) je oprávněno se vyjádřit. 
Účelem vizitace je poskytnout základní obraz (základní zpětnou vazbu) o duchovním 
stavu a směřování Sboru včetně reflexe naplňování základního poslání Sboru, zhod no
tit širší perspektivy sborové práce (duchovní, organizační a hospodářské podle usta
no vení čl. 4 odst. 4 Ústavy), reflektovat činnost správce Sboru, příp. dalších kaza telů 
nebo vikářů, činnost Staršovstva, plnění společně přijatých úkolů a činnost dalších 
složek Sboru. 
Předmětem vizitace je vždy reflexe způsobu vykonávání ordinačního pověření kazatele, 
tj. reflexe zvěstování Božího Slova, vysluhování svátostí, pastýřského vedení druhých 
a správy Sboru, duchovního a profesního růstu, přípravy ke svátostem a člen ství, 
k man želství apod. Součástí vizitace je vždy rozhovor vizitátora se správcem Sboru 
a dal šími kazateli či vikáři, rozhovor se Staršovstvem, návštěvy Členů, vytvoření pros
toru pro osobní setkání Členů s vizitátorem, kontrola povinných dokumentů Sboru 
a jed nání v Členském shromáždění. 
Z výše uvedeného je patrné, že součástí návštěvy vizitátorů je také setkání s členy 
sboru. Cílem je, aby si vytvořili dobrý obraz o našem společenství. Kdo byste se osobně 
chtěli s vizitátory sejít, přihlaste se u kazatele Matulíka, který toto setkání připraví. 
Prosíme, modleme se za to, abychom vizitaci dovedli dobře využít k prospěchu nás 
všech. 

Bronislav Matulík

Od Velikonoc k Letnicím vždy uběhne 50 dní. My už ale nemusíme čekat na seslání 
Ducha svatého, přesto se modleme, aby nás Pán Bůh nově naplnil svým Duchem. 
Smysl je zřejmý, abychom byli dobrými následovníky a svědky Ježíše Krista všude, 
kam nás pošle a kde budeme žít. 

Bronislav Matulík
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

7. 4. Slon u tabule
S malířkou, ilustrátorkou 
a jednou ze zakladatelů 
Cesty domů Martinou Špinkovou 
o tom, jak s dětmi mluvit 
o nesnadných tématech 
a jestli nám v tom mohou pomoci 
třeba knihy.

21. 4. Chráněné 
krajinné 
oblasti v ČR

Několik zajímavých míst české 
přírody představí Miroslav 
Dort, vedoucí oddělení CHKO 
Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR.
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█▐	Mateřská rubrika
 naše velikonoce

Každý rok si říkám, jak začnu s přípravou Velikonoc včas, ale jak je to posuvný 
svátek, tak se mi občas stane, že jsou tady, než se stihnu vzpamatovat. 
Ale čteme s dětmi knihy s velikonočním příběhem. Před covidem jsme na maminkách 
měli Pesach, tak to byl moc hezký začátek svátků. Obvykle pečeme mazance, beránka, 
zdobíme nějaká ta vajíčka. Loni už byla Amátka s Honzou poprvé na Letné na východu 
slunce a společné snídani a moc 
se jí to líbilo. Nedržíme klasickou 
pondělní pomlázkovou tradici, ale 
velikonoční zajíček schová dětem 
na zahradě vajíčka a malé dárečky 
a ony je podle nápovědy musejí 
hledat. Loni se k nám přidali i 
bratranci, tak to byla už moc hezká 
parta a bylo hezké pozorovat, jak si 
děti pomáhají. V rámci této tradice 
je pro mne ale těžké dát dostatečný 
důraz na Ježíšovu oběť, protože co si 
budeme povídat, dárky děti vnímají 
zatím trochu víc…

Sandra Němečková

Při přemýšlení, jak budeme letos trávit Velikonoce nebo jak se na ně s dětmi chystat, 
jsem si vzpomněla na Velikonoce před dvěma roky. Bylo to během prvního covidového 
lockdownu, kdy jsme trávili většinu času prací na našem domě, tenkrát ještě 
neobyvatelném staveništi. Snažili jsme se na práci využít každý volný čas, abychom 
se mohli co nejdříve přestěhovat. A tak jsme budovali i během velikonočních svátků. 
Když jsem pak na instagramu a facebooku viděla všechny ty beránky, mazance, 
nádivky a stylová vajíčka, bylo mi líto, že jsme nic z toho nezvládli a vlastně ty dny 
nestrávili nijak slavnostně. A pak během toho našeho budování najednou přiběhly 
holky se dvěma prkýnky, že chtějí udělat kříž. A když jsem zatloukala hřebíky, ptala 
se tehdy skoro čtyřletá Noemi, jestli to toho Ježíše moc bolelo. Tak jsme si o tom 
povídaly. A já si uvědomila, že i bez napečených beránků a ozdobených vajíček se 
dají prožít opravdové Velikonoce.
Loni už jsme beránky pekli a vajíčka barvili a Maty s holkama upletl pomlázku, 
na zahradě pak holky podle nakreslené mapy hledaly velikonoční nadílku. Těší se 
na to i letos. Moc si ale přeju, abychom se u toho zvládli společně zastavit nad tím 
opravdovým smyslem slavení Velikonoc.

Janka Šímová
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K R E S Ť A N S K É  T E R A P E U T I C K É  C E N T R U M
P O Ř Á D Á  S É R I I  P Ř E D N Á Š E K

KŘESŤAN
A PSYCHOLOGIE

26. LEDNA – KŘESŤAN A PSYCHOLOGIE
Mgr. Petra Veselá a MUDr. Petra Mizurová

23. ÚNORA – KŘESŤAN A ÚZKOST
Mgr. Gabriela Même a Mgr. et Mgr. Tímea Vidová

30. BŘEZNA – KŘESŤAN A DEPRESE
MUDr. Petra Mizurová  a PhDr. Dagmar Güttnerová, PH.D

27. DUBNA – KŘESŤAN A HNĚV
Mgr. Ráchel Bícová

25. KVĚTNA – KŘESŤAN A EMOCE
MUDr. Petra Mizurová

29. ČERVNA – KŘESŤAN A ROZVOD
Jakub a Dagmar Güttnerovi

K T C ,  S O U K E N I C K Á  1 5 ,  P R A H A  1
T E L .  7 2 4  3 2 8  0 4 9 ,  W W W . K T C E N T R U M . C Z

VŽDY VE STŘEDU V 19 HODIN VE FOFRKAFE
SOUKENICKÁ 15, PRAHA 1

cena 150 Kč 
za přednášku
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NarozeNiNy
Novák Richard 5. 4.
Čekelská Marta 6. 4.
Ščyhol Svatoslav 6. 4.
Štěpánová Naďa 6. 4.
Voves Jan 6. 4.
Hrnková Petra 7. 4.
Kunft Robert 9. 4.
Jiroušková Eva 10. 4.
Shameti Arjana 10. 4.
Klíma Jiří 12. 4.
Novotná Karolína 12. 4.
Zimová Lenka 12. 4.
Chuchlová Marie 14. 4.
Velová Květoslava 15. 4.
Němečková Sandra 18. 4.
Kučerová Klára 20. 4.
Šíma Matyáš 23. 4.
Teznerová Štěpánka 23. 4.
Štěpánová Věra 25. 4.
Beran Štěpán 26. 4.
Jurčíková Eva 27. 4.
Málek Jan 27. 4.
Beran Ivan 28. 4.
Caltová Martina 28. 4.
Trávníčková Jitka 29. 4.
Sojka Pavel 30. 4.
Voves Tomáš 30. 4.

█▐	Ze staršovstva
V březnu se staršovstvo sešlo dvakrát, a to 
14. a 28. března. Mimo jiné se zabývalo 
těmito tématy:
• Vzhledem k epidemiologické situaci se 

ruší veškerá protiepidemická opatření. 
Jen na chodbách zůstane desinfekce.

• Probírala se Vize Rady Církve bratrské 
a její realizace i v našem sboru.

• Byli vybráni delegáti našeho sboru na 
Kon ferenci CB, které pak členské shro
máž dění schválilo. Zastupovat nás budou: 
Radislav Novotný, Jiří Košťál, Anna Bíbová, 
Martin Molnár a Zdeněk Váňa.

• Proběhly poslední přípravy na Výroční 
členské shromáždění a pak také jeho 
zhod nocení.

• Připravuje se vizitace v našem sboru, 
která začne návštěvami v rodinách už 
z části v průběhu dubna a vyvrcholí v ne
děli 29. 5. po bohoslužbách členským 
shro máž děním.

• Vznikly nové společné sborové emailové 
adresy, jejich znění přineseme v příštím 
čísle.

• Řešila se aktuální situace v podpoře ukra
jin ského sboru v době války.

• Proběhnou menší úpravy formy oznámení 
při bohoslužbách, trvalá oznámení budou 
promítána.

• Probíraly se konferenční návrhy na Kon
ferenci CB, která proběhne v 20. – 21. 5. 
v Hradci nad Moravicí.

• Byli navrženi kandidáti do volební komise 
pro volbu nového staršovstva v příštím 
roce. Členského shromáždění bude tento 
výběr Volební komise předložen ke schvá
lení 29. 5. 2022.

• Staršovstvo navštívil Jan Němeček ml. a in
formoval o misijní službě Ambassadors.

staršovstvo
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█▐	Mimořádná shromáždění
Velikonoční týden ve sboru a Večer modliteb a chval – srdečně všechny zveme 
na všechna velikonoční shromáždění, které jsme pro náš sbor i naše přátele a po
zva né hosty připravili. Mimořádnou akcí je večer modliteb a chval v Kralupech nad 
Vltavou s kapelou SouZnění. Konat se bude na Květnou neděli 10. 4. 2022 v 16 hodin 
v Hotelu Sport, U Cukrovaru 1086.  

█▐	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


