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█▐Když se řekne církev…
Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: 
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme 
konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, 
jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha 
svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše 
Krista, našeho Spasitele. (Tt 3,4–6)

Když se řekne církev, co si představíte? Já osobně zázrak, 
který se stal o Letnicích, když na první křesťany sestoupil 
Duch svatý, zázrak, který trvá až dodnes! Protože církev je, 
jak se říká, sociologický nesmysl. Sebranka lidí rozličného 
vzdělání, zájmů, povah, charakterů a mentality. Křesťané 
nejsou sparťani ani slávisti, zahrádkáři, filatelisti nebo milov
níci aut… Ale vlastně jsou všechno dohromady a k tomu ještě 
pravicoví, středoví i levicoví voliči, kteří sami vědí, proč hází 
do urny svůj hlas tomu či onomu politikovi, nebo proč vůbec 
k volbám nechodí. Všichni se schází ve sborech a farnostech 
(na denominaci tolik nezáleží), protože je v Duchu svatém 
spojuje jeden Pán, jedna víra a jeden křest. 
Když se řekne církev, co si představíte? Představuji si puzzle, 
skládačku z mnoha dílků, a jedním z nich je Církev bra
trská, taky náš sbor v Soukenické a k tomu ještě já nebo vy. 
Ve vedlejší ulici jsou pak evangelíci u Klimenta, za Petrským 
náměstím v Biskupské je kostel sv. Petra na Poříčí a mohli 
bychom pokračovat dál a dál, až bychom se dostali třeba 
k Palmovce do sboru Křesťanského společenství Na Žertvách 
a všichni mají téhož Ducha. 
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Když se řekne církev, co si představíte? Vtipný kazatel Vlado Fajfr to pověděl takto: 
„Když se řekne baptisté, myslí se voda, když se řekne letniční, myslí se oheň, a když 
se řekne Církev bratrská, myslí se řád.“ Pokud bychom chtěli pokračovat ve stejně 
odlehčeném tónu, mohli bychom říci: Když se řekne pravoslavní, myslí se ikona, když 
se řekne katolíci, napadne nás liturgie, když se řekne Křesťanské sbory, představíme 
laické hnutí bez kazatelů a ženy s šátky na hlavách, když se řekne evangelíci, vybaví 
se nám teologie atp. Jsou to samozřejmě zjednodušené zkratky, ale dohromady tvoří 
to, čemu říkáme církev. Jedna jediná puzzle je jen malou nápovědou o celém obrazu 
Kristova těla, i když ne nevýznamnou a někdy velmi výraznou, protože každý kousek 
je dílem Ducha svatého. 
Když se řekne církev, co si představíte? Řekl bych také symboly, jakási loga ve 
zkratce vyjadřující podstatu společenství lidí, kteří uvěřili v Krista. Nejčastěji kříž, 
jádro evangelia, bláznovství i moc ke spáse zároveň. V Čechách se ujal kalich a  na 

automobilech křesťanů ryba zvaná 
ICHTHYS svědčící, že Ježíš Kristus, Syn 
Boží je Spasitel. Anebo beránek, obě to
vaný pro naše hříchy, či holubice jako 
znak Ducha svatého. Všechny tyto sym
boly zjednodušeně shrnují, oč v křes ťan
ství jde, stejně jako všechna staro křes
ťanská vyznání víry, z nichž nej zná mější 
je Krédo, protože i tyto sym boly jsou od 
Ducha svatého. 

Když se řekne církev, co si představíte? Vzpomenu si ale také žel na inkvizici, pálení 
kacířů, na křižácké války, svěcení kanónů a dnes bojových vozidel. Vzpomenu si 
i na Opičí proces v Americe a všechny nebohé kreacionisty, kteří se cítí ohroženi 
Darwinem natolik, že jsou nutkáni nekompromisně a se vší silou posílat do horoucích 
pekel jinak věřící. Anebo se mi vybaví odhalené případy sexuálního zneužití chlapců 
a dívek kněžími a pastory napříč církvemi. Mám před očima pastory, jimž manipulace 
s lidmi dává zakoušet pocit moci. I to jsou puzzle církve, ovšem poněkud temné 
a zdeformované, které se ale nakonec vyhodí, protože se do skládačky obrazu Kristova 
těla nehodí. Rychle se však nahradí novými, na příklad křesťanskými lazarety, špitály, 
hospici, školami, ale i kantátami, chorály, oratorii a worshipy k uctívání Boha – a to 
vše inspirováno Duchem svatým.
Když se řekne církev, co si představíte? Za mě je to zázrak, který se stal o Letnicích. 
Zázrak, který stále pokračuje a roste, když noví lidé uvěří v Krista a jsou narozeni 
k novému životu. Na ně je pak bohatě vylit Ducha svatý a skrze něho je do jejich 
srdcí vlita láska, takže se s nimi dějí věci nebývalé. Dovedou se pokořit a činit pokání, 
dokáží se nejen přiznávat ke svým vinám, ale s pomocí sester a bratří hřích opouštět. 
Jsou schopni se obětovat ve službě pro potřebné a jít za druhými nejen „druhou míli“, 
aby i oni mohli být znovuzrozeni z Ducha svatého, a tak pokračovat v zázraku, jímž 
je Kristova církev na zemi. 

Bronislav Matulík
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█▐	Rekapitulace devíti let
 svědectví kazatele radislava novotného

Letos v září to bude osm let, co se konala slavnostní bohoslužba. Tehdejší předseda 
Rady CB Daniel Fajfr mne „nainstaloval“ s pověřením druhého kazatele našeho 
sboru. Rok před tím jsme v srpnu prožili zázrak. Se třemi dětmi, hypotékou, bez 
zaměstnání, v rozestavěném domu jsme se modlili za Boží záchranu. Od prv ního 
zavolání Pavla Černého jsme prožívali neuvěřitelně vlídné přijetí sboru a star
šovstva, že nám přišlo až nemožné, aby tohle mohlo mít dlouhé trvání. Čas utíká 
rychle, oboustranná vděčnost a radost neutuchá a my prožíváme laskavé přijetí 
v každém směru naší služby. Díky za ně! Skutečně jsme nesmírně vděčni za léta 
strávená v Soukenické. Přišli jsme se třemi malými dětmi (0,5 Niky; 3 Kryštof; 
6 Karol) a tady nám přibyla roku 2017 ještě dvojčátka (Naty a Tea) jako bonus. V ten 
samý týden, kdy jsme přijali pozváni do sboru, jsme se stěhovali do nedokončeného 
domečku, který jsme poslední dva roky vlastníma rukama stavěli. S úlevou jsme 
přijali pochopení sboru, že se nemusíme stěhovat. Bylo pro nás nemožné, vzápětí po 
přestěhování, se přesunout do centra Prahy. Cesta do sboru (do práce) je břemeno, 
které bere na sebe většina členů našeho sboru, a půlhodinka autem není na Prahu 
nic neúnosného. Zvykli jsme si.
První tři roky jsem prožil spolu s Pavlem Černým, který se mi stal laskavým 
otcem (je o dva měsíce mladší než můj táta). Velmi rád na to vzpomínám. Teprve 
při práci na novém místě jsem si uvědomil, že kazatelská služba může skýtat 
mnohem více radosti, pochopení, vstřícnosti a dobrých vztahů. Díky CB jsem prožil 
uvolnění z neustálého stresu a tlaku na výkon a duchovenská služba přestala být 
o číslech a tabulkách, a začala být mnohem více o vztazích, přátelství, spolupráci 
a vzájemném povzbuzování. Po Pavlovi Plchotovi jsem se ujal práce ve vedení 
dorostu a začali jsme plánovat první tábor, kam jsem odjel jako hlavní vedoucí. 
Vedení mládeže vzápětí oznámilo poslední školní rok. Staršovstvo do doby, než se 
najdou noví vedoucí, mě pověřilo jejím vedením. Trvalo to šest let. Protože jsme 
sami měli malé děti, zapojili jsme se celkem přirozeně do organizování skupinky 
maminek s dětmi. Přijal jsem úkol druhého kazatele vstoupit do mezery, kde 
je třeba. A o to se stále snažím: objevit nebo se nechat postavit dle potřeby do 
mezery, tu vyplnit, připravit půdu pro nové vedoucí a včas uvolnit místo k dalšímu 
rozvoji. Každá práce je dobrá, a protože mě nejvíc ze všeho nebaví jednotvárnost, 
rád klidně uklidím, nebo uvařím, zorganizuji týdenní akci, napíšu kázání, můžu si 
povídat s osamělými, navštěvovat nemocné, udělat program v domově důchodců, 
nebo v dětské besídce, připravit snoubence na svatbu nebo mládežníka na křest 
a do toho opravit kohoutky nebo odpad v umyvadle, a potom s kytarou doprovodit 
bohoslužbu. Někdy se hodí při pastoraci můj psychoterapeutický výcvik. Jednou se 
objevil podnět udělat příměstský tábor zejména pro děti, co nechodí do dorostu. 
Roku 2014 se podařilo přivést skupinu dobrovolníků z USA a začali jsme dělat krásné 
tábory zhruba pro třicet dětí. Vytvořil se tým, kde jsem nyní jedním z vedoucích.  
Rozjíždění mě baví nejvíc. 
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Moje činnost se s podporou staršovstva rozvinula na třech místech. Samozřejmě ze 
všeho nejvíc sloužím v mateřském sboru v Soukenické. Kromě kázání a biblických 
hodin probíhají rozhovory, návštěvy, pastorace, přípravky podle potřeby, zájmu, 
také podle toho, jak se mi daří vyhledávat ty, kteří jsou nemocní, osamělí, na okraji, 
nebo nemohou přijít do shromáždění. Vždy je jednodušší, když se někdo ozve, 
nebo pokud dostanu tip. Často využiji k rozhovoru výročí, narozeniny nebo jinou 
vhodnou příležitost. I zde se snažím doplňovat a být tam, kde je třeba. Pravidelně 
mluvím s vedoucími nebo se účastním porad vedení dorostu, besídky, mládeže, 
hospodářské rady. Několikrát jsem vedl triádu, skupinku tří, čtyř členů, se kterými 
intenzivně čteme Písmo a modlíme se jeden za druhého. Jako jeden ze svých úkolů 
vnímám propojování generací, různých skupin napříč sborem. Z tohoto důvodu jsem 
se vždy rád účastnil programů Nestárnoucí generace, Samaří, Noci kostelů, výletů, 
sborových dovolených nebo rodinných pobytů. Přesahem do celocírkevních aktivit 
se mi stala pozice redaktora časopisu Brána, dále pomáhám s kázáními a biblickými 
hodinami v Bethesdě a občas přijímám pozvání do dalších sborů a na akce nejen 
naší církve.
Druhým místem je stanice v Kralupech nad Vltavou. První léta znamenala hlavně 
spolupráci s Jeffem Griffithem, který zde působil jako misijní pracovník na školách, 
vedl skupinku, zapojoval se do bohoslužeb. Společně jsme se snažili vytvořit tým 
s ostatními členy, který by vedl k založení sboru. Účastnili jsme se kurzu zakládání 
sboru M4. Nakonec tým oslabilo stěhování, včetně Jeffa, a u některých ochladnutí 
zápalu o založení sboru. Přesto se práce dál rozvíjí. Pokřtili jsme čtyři nové duše 
a pokračovali v konání kurzů Objevování křesťanství, Manželské kurzy nebo Výchovy 
dětí. V Kralupech byla velká potřeba dělat věci tak, aby se všichni cítili ve sboru 
vítaní. Díky Bohu jsou nyní vztahy vřelé a milé. Věřím, že k tomu přispěly návštěvy, 
společná jídla, oslavy, společné plánování a modlitby. Nyní nás čeká hledání nových 
prostor a s tím snad i rozvoj našich misijních aktivit. Jsme napjatí, jak se věc bude 
dále vyvíjet.
Třetím místem je naše bydliště. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je rozvíjející se, 
skoro dvaceti tisícové okresní město, ve kterém není sbor naší církve. Několik členů 
našeho sboru bydlí v okolí a my jsme se Božím řízením objevili na místě, o kterém 
bychom nikdy před tím neuvažovali. Děti zde začaly chodit do školy a do školky 
a my se postupně začali seznamovat se sousedy, rodiči spolužáků a křesťany kolem 
nás bydlících. Když mě v dorostu nebylo třeba a naše Karolínka zde začala chodit 
do skauta, chtěli jsme, aby se také Kryštof účastnil. Skauti mě vyzvali, že pokud 
chci, aby Kryštof byl skautem, musím založit novou družinku, kterou povedu. Letos 
šestým rokem vedu vlčata a můj oddíl je duchovně (křesťansky) orientovaný. Jen 
pár z desítek dětí, co družinou prošlo, bylo z křesťanských rodin. Rodiče dokonce 
křesťanské vedení uvítali. Děti se dozvídají o Pánu Ježíši, modlíme se a zpíváme 
a také debatujeme o Bohu naprosto otevřeně. Na táborech mám příležitost oslovit 
děti i vedoucí programem každé ráno. Kromě jiného také díky našim vánočním 
akcím (Sousedský přípitek svařákem na Štěpána) máme v našem městě mnoho 
přátel, a tak přemýšlíme o vzniku skupinky. Zatím jsme se sešli párkrát nepravidelně. 
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Velkou radost máme z ekumény. Podařilo se nám na sobotu 4. 6. připravit Svatodušní 
společné bohoslužby všech církví pod širým nebem s piknikem a programem pro 
děti. Občas mohu mluvit na školách, veřejných akcích, nebo s vedením města. Jak 
Pán dává, mohu svědčit o jeho jméně a zvát lidi k Němu.
Jak vidím naši budoucnost ve sboru? Pokračovat a rozvíjet to, co se daří. Pokud sbor 
dovolí, chtěli bychom podporovat zejména práci s dorostem, s mládeží a rodinami. 
Uvažujeme o založení hudebního programu Fusion, který se orientuje na mladé ze 
světa a přivádí je pomocí hudby k Bohu. Jinou příležitostí by bylo založení skautu 
pod Dorostovou unií Církve bratrské, protože skaut přitahuje stále více dětí a skrze 
něj je možné oslovit široký okruh lidí evangeliem. Zvažujeme oslovit děti a studenty 
na Praze 1 a sousedy kolem Soukenické. Je před námi mnoho úkolů, na které se 
těším. Proč? Protože mě to v Soukenické baví a máme Vás rádi. Jsme za Vás všechny 
opravdu Pánu Bohu vděčni, a to se nezmění, i kdyby hlasování o setrvání kazatele 
v září ukázalo, že je čas zvednout kotvy. 

Radislav Novotný
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█▐	Konference 2022
 Fakta a svědectví našich delegátů

Poprvé jsem jel na Konferenci v roli 1. místopředsedy Rady CB a tedy s odpovědností 
nejen za svůj sbor. Pro Radu Konference vždycky znamená určité napětí, které 
vychází z prostého faktu, že Konferenci se zodpovídá ze své činnosti. 
Velmi mě povzbudila celková atmosféra, setkávání s delegáty a zástupci sborů, 
a zvláště jak skvěle bylo připraveno předsednictvo Konference. Možná i oni byli 
nachys táni precizněji než dříve, neb 2 z 5 chyběli, bylo to tedy celé na nich. Zhostili se 
však svého úkolu skvěle! Nejenže se nedopustili žádného účelově manipulativního 
jednání, ale řídli jednací den informovaně, měli ho pod kontrolou, a ještě s humorem, 
v čemž mimořádně vynikal Marek Orawski.
Dvě sestry mě zvlášť překvapily. Při zodpovídání se Rady Konferenci se zeptala jedna 
delegátka, jak to, že v Radě nejsou žádné ženy?! Ostatní členové Rady se na mě s úsmě
vem podívali, neb jim bylo jasné, že odpovídat budu já. Nejenže jsem připomenul, 
že už jednou žena do Rady kandidovala, ale že jsme před chvílí zvolili novou volební 
komisi a záleží na nich, aby oslovovala nejen muže. Navíc jsem ještě pozval před celou 
Konferencí ředitelku kanceláře Rady Renátu Ulmannovou a všem sdělil, že je naprosto 
skvělá (taky je členkou našeho sboru!) a že zachraňuje naše maskulinní osazenstvo. 
A na konec jsem vyzval sestry, aby se nebály přijmout případnou kandidaturu, i když 
je jistým hendikepem, že u nás ženy nemohou být ordinovány za kazatelky. 
Druhá sestra mě zase překvapila tím, že po mém dopoledním sobotním kázání za 
mnou přišla, omlouvala se a říkala, že si asi o ní budu myslet, že není úplně normální, 
ale že když jsem kázal, viděla po mé levici i pravici dva anděly, kteří mě podporovali 
a stáli při mně. No, nevím přesně, jak si s tou informací počít, jisté však je, že jsem to 
asi potřeboval, neb jsem byl během Konference nemocný a nebylo mně dobře. Tak 
asi Pán Bůh věděl, co dělá…

Bronislav Matulík
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Výroční konference CB 2022 se konala na Opavsku v hotelu Belaria. Kousek od něj 
se nad řekou vypíná státní zámek Hradec nad Moravicí. Několikrát a v různých 
slozích přestavěný bývalý hrad rodu Přemyslovců nyní tvoří krásná klasicistní 
rezidence Bílý zámek a novogotický areál Červený zámek, který jakoby vypadl 
z filmů o Harrym Potterovi. Spojením stylů tak vznikl nezaměnitelný skvost a důkaz, 
že hledání jednoty nemusí být vždy jednoduché, ale stojí za úsilí. 
Samotný průběh konference pak byl pro mne potvrzením, že církev není o instituci 
a budovách, ale o setkávání a rozhovorech. Rád jsem zde také znovu potkával 
staré známé tváře a seznamoval se novými. Příspěvky delegátů postrádaly tvrdost 
a ostrost, na kterou jsme poslední dobou zvyklí z jiných prostředí, a to i při „ože
havých“ tématech a přes někdy rozdílná stanoviska. 
V semináři na téma Ukrajina, který proběhl druhý den, nejprve rodák z Mariupolu 
Jevhen Fursov (Horní Suchá) zasadil práci s utečenci do biblického rámce 
a zdůraznil, že služba utečencům je způsob bohoslužby. Potom společně s Petrem 
Uhříkem (Maják) prezentoval práci církve i své zkušenosti a poznatky.
Závěrem zde chci pochválit trpělivé a schopné organizátory, ochotný hotelový 
personál i našeho řidiče, který nás rychle a bezpečně dopravil zpět do Prahy.

Zdeněk Váňa

Místo konání, malebné údolí řeky Moravice sevřené jesenickými vrchy, jemuž vévodí 
neobvykle krásný zámek, připomínalo Hospodinův hrad bezpečnosti. Letošního 
Výroční konference mě osobně potěšila z několika důvodů. Díky Bohu, jsme dokázali 
mluvit jako rozumní lidé, věcně, laskavě, upřímně. Samozřejmě není žádná idylka, 
když bratři a sestry vyjadřují své názory. Občas to zabolí nebo těžce překvapí. 
Také jiní lidé mají pravdu, nebo lepší názor anebo názor, s kterým nesouhlasím, 
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ale musíme najít společnou dohodu. Tak si i stalo například u letité debaty kolem 
pozemků v areálu ve Chvalech na Praze 9. Jsem přesvědčený, že nebývalá jednota 
je dar od Pána Boha lidem pokorným, kteří se snaží dát přednost jeden druhému 
(Fp 2) a těm, kteří vnímají, že vedení znamená v prvé řadě pokorná služba a těm, 
kteří ostatním, jež se v lásce podřizují autoritám. Předsednictvo konference i Rada 
CB, ale i mnoho dalších vedoucích byly v tomto pro mě skutečně velkou inspirací. 
Jim patří dík, stejně tak delegátům a všem zúčastněným, že v tom rozpoznali laskavé 
vedení jako od Krista, nevzpírali se mu a vstřícně ho přijímali. Výsledkem byla 
pohoda, věcnost, upřímná chvála a podmínky pro kreativní (Stvořitelovu) práci. 
Stručně, byl jsem rád delegátem a těším se opět příště. Díky.

Radek Novotný

Zúčastnit se letošní celocírkevní konference jako delegát byl pro mě velmi zajímavý 
a povzbuzující zážitek. První den bylo na programu schvalování konferenčních návrhů 
a večer ordinační bohoslužba nových kazatelů. V sobotu pak byla prezentována zpráva 
Davida Nováka a proběhla společná bohoslužba. O konferenčních návrzích se po věcné 
stránce diskutovalo mnohem méně a po kratší dobu, než jsem dopředu očekávala, 
celkově byla znát snaha s Boží pomocí zvolit to nejmoudřejší řešení. Věkové složení 
delegátů bylo pak spíše ve znamení zkušenější generace, ovšem ráda jsem zahlédla pár 
známých tváří mně věkově bližších. Osobně jsem po celou dobu velmi silně vnímala 
laskavou a otevřenou atmosféru, která na konferenci panovala. 

Anna Bíbová

Letošní celocírkevní konference pro mne osobně znamenala především setkání 
s bratry a sestrami – s některými po mnoha letech. Byl jsem příjemně překvapený 
a vděčný za to, co vše se v církvi udělalo. Velmi inspirující byl seminář o covidové 
době, kdy se řada společenství více semkla, navázala online kontakty a po skončení 
opatření zaznamenala větší zájem o scházení a obecenství.

Jiří Košťál

Od konference jsem čekal asi zejména protáhlý a únavný kolotoč hlasování. Nemám 
srovnání s jinými roky, ale letos bylo množství návrhů přiměřené. Naštěstí je na 
programu i druhá část zaměřená na zprávy o činnosti a spolu s bohoslužbami byl 
celý program, alespoň letos, příjemně vyvážený. Navíc Konference neřešila nějaký 
zásadní problém nebo rozpor a byla tedy klidná.
Nejvíc mě překvapilo, že během Konference Řád upozaďuje Radu: Konferenci vedli 
tři bratři a členové Rady byli ve stejné roli diskutujících jako ostatní delegáti. Tento 
model mi přijde zdravý, protože většina návrhů se nějakým způsobem dotýká práce 
Rady a u některých Rada tyto návrhy sama předkládá. Samotný David Novák se ke 
slovu dostal, když nepočítám kázání na bohoslužbě, jenom jednou, až na konci, kdy 
byla na programu jeho zpráva. Ne, že bych někdy naši církev podezíral ze sektářství, 
ale najednou jsem měl pocit silného kontrastu s představou církve, která se může 
zvrhnout v sektu s charismatickým a autoritářským vůdcem. V tomto mi přijde, 
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že Řád vytváří alespoň v institucionální rovině účinný systém brzd a protivah.
Celkově jsem měl pocit, že naše církev je zdravá a nestojí před vnitřními nebo až exis
tenč ními výzvami, které by jí ubíraly energii na úkor jejího poslání.

Martin Molnár

Rekapitulace konferenčních usnesení 
• Konference CB schválila účetní závěrku ústředí Církve bratrské za rok 2021.
• Konference ustanovuje volební komisi: Petr Geldner, Miloš Hejzlar, Tomáš Holu bec, 

Ondřej Pavlíček a Martin Tabačan na čtyřleté funkční období a pověřuje ji pří pra vou 
a uspořádáním předstihové volby (2024) a volby zbývajících členů Rady (2025).

• Konference zřizuje místo pro celocírkevního pracovníka pro Odbor pro obnovu 
sborů. V souladu s § 228 Řádu správy CB bude celocírkevního pracovníka následně 
jmenovat Rada CB. Funkční období bude do konce kalendářního roku, v němž 
zahájí funkční období nová Rada CB.

• Konference zřizuje místo pro celocírkevního pracovníka Odboru pro zakládání 
stanic a sborů. V souladu s § 228 Řádu správy CB bude celocírkevního pracovníka 
následně jmenovat Rada CB. Funkční období bude do konce kalendářního roku, 
v němž zahájí funkční období nová Rada CB.

• Konference ukládá Radě CB zabezpečit náklady na plat šéfredaktora z rozpočtu 
Rady (a to až do výše 1 úvazku).

• Konference schvaluje prodej části pozemku v areálu Chvaly za účelem výstavby 
„Pavi lonu LRS“ (1. etapa) a „Nového LRS Chvaly“ (2. etapa). Kupujícím bude LRS 
Chvaly, o.p.s., IČO 24805807. Cena bude vždy stanovená jako průměr ze dvou nezá
vislých znaleckých posudků.

• Konference zvolila za druhého revizora hospodaření Církve bratrské Ing. Jiřího 
Černíka na období od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024.

• Konference CB schválila návrhy na ordinaci vikářů Pavla Homolky, Lukáše Nyzia, 
Petra Luhana, Libora Neumana a Pavla Maňáska za kazatele Církve bratrské.

Aleš Čejka
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█▐	Stěhování jako příležitost
 Hledání místa pro naše setkávání v kralupech nad vltavou

Před dvěma měsíci jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu. Budeme muset opustit 
prostor v bývalé synagoze, který využívá kralupská stanice k besídkám během 
bohoslužeb, kurzům, společným obědům, poradám a pastoračním setkáním. 
Pronajaté prostory poskytovaly důležité zázemí pro naši činnost. Mohli jsme zde 
mít uskladněné hudební nástroje, aparaturu, literaturu, předměty pro bohoslužbu 
i Večeři Páně. Mohli jsme se zde kdykoliv sejít a uvařit si čaj, nebo kávu, popovídat 
si, společně najíst, nebo, byloli třeba, přespat. S příchodem nového faráře Husitské 
církve musíme byt bez náhrady opustit. Pro mnohé je to těžká rána. Sbor se zde 
scházel od doby před koncem 2. Světové války v roce 1944. Tedy skoro devadesát let. 
Dům často vlastníma rukama, za své peníze naši bratři a sestry opravovali. Prožili 
zde celý život, vychovali zde děti a zažili těžké i radostné chvíle období komunismu 
a svobody. Nedivme se, že k tomuto místu mají hluboký vztah. Váže je k němu 
mnoho vzpomínek a rozloučit se je pro ně bolestná představa. Dům má v současné 
době tři byty, modlitebnu a kancelář. Modlitebnu bychom nadále mohli užívat, ale 
na ostatní můžeme zapomenout. Skutečně nelehká situace. Používat modlitebnu, 
ale nemít k ní zázemí?
Chtě nechtě, rozhodli jsme se s Radou stanice hledat nové místo. Sešli jsme se 
s kralupským panem starostou a získali jsme několik tipů. Velmi vlídně nás přijali 
v místní ZUŠ, ale nabídli nám pouze místo pro nedělní shromáždění. Komerční nájem 
v blízkosti bývalé synagogy se vyšplhal na dvacet čtyři tisíce korun měsíčně. Další 
z možností jsou prostory na nádraží. Jedná se přibližně o tři místnosti s kuchyňkou 
a sociálním zázemím o velikosti cca 70 m2. Místo se nachází ve vestibulu v patře, kam 
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mnoho lidí nechodí, ale zároveň je na něj dobře vidět. Před prostorem se nachází 
veliká plocha, kde se dají pořádat kulturní akce. Jsou zde čtyři velké vitríny, které 
by se daly využít k propagaci. Nádraží má jeden palčivý problém, se kterým se léta 
potýká, a tím je nevyřešená bezbariérovost. Nevýhoda je také, že největší nabízená 
místnost stěží pojme přes třicet lidí. Nicméně je zde příležitost oslovit evangeliem 
stovky možná i tisíce lidí, kteří tudy prochází. Přednáška, kurz, nebo koncert na 
takovém místě netrpí tím, že nikdo neví, kde se místo konání nachází. Na nádraží 
existují i další prostory, o kterých by se dalo uvažovat. V blízkosti se staví nové 
sídliště a dostupnost nejen vlakem, ale i autobusy nabízí možnost práce například 
s dětmi z okolních městeček a vesnic.
Můžeme se trápit tím, že to, co fungovalo dosud, už fungovat nebude. Člověk si léta na 
něco zvyká, třeba na auto, ale jakmile nejde opravit, je třeba se poohlédnout po jiném, 
lepším, které bude dobře jezdit. Domy, byty, prostory jsou pouze nástroje, důležitější 
je evangelium a Boží vůle. Za tu je třeba se nyní modlit, aby nás v této nelehké době 
spojila. „Pane Ježíši, ať jsme vždy tam, kde nás chceš mít!“ 

Radek Novotný

█▐	Bratr Gerhart oslavil 99 let
 a v kralupech se slavilo

Ve čtvrtek 26. května oslavil neuvěřitelné 99. narozeniny bratr Václav Gerhart 
z Kralup. A protože takové výročí je jen jednou za život (a kolikrát ani to ne), sestra 
Andrea upekla výborný jahodový dort, 
Radek přinesl veliký dárkový koš a vy
pra vili jsme se za oslavencem.
Bratr je neuvěřitelně svěží, sám si vede 
domácnost, chodí bez hole. Srdečně se 
s námi přivítal, zahrál na harmoniku 
a ukázal nám starý psací stroj, na 
kterém občas píše básně. Spolu s námi 
zavzpomínal na nelehkou dobu svého 
mládí i na bratry, kteří se již stali 
součástí historie: „Kazatele Adlofa 
neznám osobně, ale Zdychynce ano.“
Bratr byl a dosud je výraznou postavou 
kralupské stanice, které věnoval mnoho 
úsilí. Dodnes rád vítá nově příchozí 
na bohoslužby a upřímně se modlí. 
Václave, do dalších let Ti přejeme Boží 
provázení, zdraví a radost!

Jirka Košťál



12 červen 2022 



13červen 2022  

█▐	Sportovní výleťák Soukenická 2022
 tradice příměstských táborů pokračuje

I během letošních prázdnin pořádáme pro všechny děti od 6 do 12 let náš již tradiční 
prázdninový výleťák. Chtěli bychom oslovit hlavně děti, které bydlí v nejbližším 
okolí našeho sboru nebo navštěvují Veselou školu. Zvány jsou samozřejmě všichni 
ostatní zájemci, kteří nechtějí o prázdninách sedět doma. Budeme mít pět výletů do 
různých míst v okolí Prahy, začátek i konec výletu bude vždy na dvoře v Soukenické. 
Výletů se mohou zúčastnit i menší, předškolní děti v doprovodu maminek, všechny 
výlety bude možno absolvovat s kočárem. Budeme moc rádi, pokud na nás budete 
myslet ve vašich modlitbách, součástí výletů bude vždy i biblické zamyšlení 
a písničky. Podrobnosti o výletu jsou k dispozici u Jindry Koudely.

Jindra Koudela
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█▐	Ambassadors
 Jak v říkáme lidem o bohu na fotbalovém hřišti

Na 200 lidí slyší pravidelně křesťanské programy v našich fotbalových týmech – 
120 dětí a 80 mladých dospělých. Většina z nich je z úplně nekřesťanského pro
středí. Jsme rádi, že máme možnosti a prostředky, jak za lidmi vyjít, tak jako to dělal 
Ježíš a být s nimi v prostředí, které je pro ně přirozené a příjemné. Můžeme dětem 
i dospě lým nejen říkat o Ježíši, ale také jim být přáteli a průvodci do míry, která je 
jim příjemná. 
Jsme vděčni za 15 vedoucích ze šesti různých církví, kteří jsou ochotni dávat svůj 
čas, um a nasazení ve prospěch ostatních. Také vychováváme novou generaci ve
dou cích – 6 z nich vstoupilo do vzdělávacího programu pro příští školní rok a bu
deme se jim intenzivně věnovat. Díky Bohu je možné, že se další lidé mohou věnovat 
službě v Praze na částečné úvazky a z dříve mladých vedoucích se stávají hlavními 
posta vami klubu Ambassadors FC Praha. Lukáš Kozák (ŘKC) se stal Předsedou klubu 
a profesionální trenér Tomáš Jeník (KS) šéftrenérem pro naše týmy. Je to pro nás 
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Křesťan a rozvod

 
 

 středa 29. června 2022 v 19 hodin
Fofr Kafe, Soukenická 15, Praha

vstupné 150 Kč

Křesťanské terapeutické centrum

V Á C L A V  M I T Á Š
J A K U B  A  D A G M A R  G Ü T T N E R O V I

obrovský posun vpřed. Já jsem se díky jejich výraznému vstupu do služby mohl 
posunout do role ředitele Ambassadors pro celou ČR. Zároveň mohu pomáhat 
zaklá dat službu na Slovensku. 
Některé naše týmy také hrají zápasy proti týmům z rozličných pražských městských 
částí. Jsme rádi, že můžeme křesťanské myšlenky a chování přinášet do fotbalové 
komunity v Praze. Modlíme se i za hráče druhých týmů, aby je Pán Bůh skrze nás 
oslovoval. 
Na léto připravujeme mimo běžné aktivity letní fotbalový kemp pro děti na Ra kov
nicku a na září mezinárodní projekt pro mladé vedoucí z různých evropských zemí.
Období covidu nás zpomalilo v rozletu, ale rozhodně nezastavilo. Naopak jsme jako 
organizace mohli nabrat hodně sil ke změnám, ze kterých teď těžíme ve prospěch 
hráčů, kterým sloužíme. 
Je to možné především díky lidem a sborům, kteří nás podporují modlitebně 
i finančně. A v tomto ohledu patří veliký dík také našemu sboru a mnohým lidem 
z něj. Pokud by vás zajímalo více o službě, nebo možnostech, jak nás podpořit, tak 
se můžete podívat na www.ambassadorspraha.cz , nebo vám moc rád vše zodpovím 
osobně. 

Jan Němeček ml.
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█▐	Sborová dovolená
 připravuje se v termínu od 31. července do 7. srpna 2021

Ani letos neporušíme tradici letních sborových dovolených. Ale jinak bude dost 
novinek. První z nich je, že už není možné se přihlašovat, protože kapacita je 
přeplněná, takže někteří z nás budou spát v karavanu na parkovišti. Nebojte se, ti, 
kterých se to týká, o tom vědí. Takže nikoho nepřekvapíme při příjezdu tím, že místo 
klíče od pokoje mu předáme klíče od karavanu. Každopádně, pokud by se ještě 
někdo chtěl přidat s vlastním karavanem, tak může, ale prosím, přihlaste se předem.
Další změnou je začátek letošní sborovky, a to v neděli 31. července (ne v sobotu!) 
odpoledne a začínáme společnou večeří. Konec je pak v opět v neděli 7. srpna, kdy 
po společné bohoslužbě budeme mít oběd a poté se rozjedeme do svých domovů.
Mění se i místo a letos pojedeme tam, kde soukenická sborovka ještě nebyla a to do 
Krušných hor, konkrétně do Jáchymova, a ještě konkrétněji do Sporhotelu Můstek.
Bližší informace k pobytu přineseme v prázdninovém vydání Sborových listů.

Petra Veselá

█▐	Křest v Dolních Chabrech
 velmi intenzivní ekumenický zážitek všech přítomných

Ke křtu našich dětí vedla cesta dlouhého rozhodování. Přemýšleli jsme, zda je 
pokřtít už jako malé děti, nebo nechat rozhodnutí stát se jedním z křesťanů na 
nich. V neděli 29. 5. jsme se nakonec sešli v malém kostelíku v Dolních Chabrech 
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a farář Vojtěch Eliáš s kazatelem Bronislavem Matulíkem udělili Filipu Benjamínovi 
a Rubenu Janovi svátost křtu. Obřad doprovodil pěvecký sbor ze Soukenické. Křest 
proběhl v katolickém kostele, protože Marta je z katolické církve. Snažili jsme se ale 
o co největší ekumenický obřad, vždyť křest je společný všem křesťanským církvím. 
Podle ohlasů se to povedlo.
Pro nás osobně byla událost křtu našich dětí velmi intenzivním zážitkem, u kterého 
jsme pociťovali osobní zodpovědnost za vedení našich dětí, ale také to, že chceme, 
aby je vedl Bůh a byl v jejich životech přítomen. Zároveň jsme si uvědomovali ještě 
jeden rozměr křtu, a to jako uvítání dětí v Církvi. Proto jsme rádi, že se uvítání 
zúčastnili i další členové naší rodiny a také někteří přátelé. Společně jsme pak křest 
oslavili.

Marek a Marta Štěpánovi
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podpořeno

grantem:

pořadatel:

Sbor
Církve
bratrské
v Praze 1

ForfKafe
Soukenda

rádio STAROMĚSTSKÉ
NOVINY

SN

nakladatelství
karmelitánské

LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK

SOUKENICKÁ PRAHA15, 1SOUKENICKÁ PRAHA15, 1

mediální

partneři:

červen
2022

www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

9. 6. Zázrak 
jménem les

Přednáška s promítáním 
fotografky Denisy Mikešové 
o neobyčejných zážitcích 
s úplně obyčejnými zvířaty 
v našich lesích. Dozvíme 
se nové poznatky z říše 
ptáků (např. ptačí nářečí 
či schopnost empatie) 
a poodkryjeme taje 
komunikace mezi stromy.

Další setkávání 
připravujeme 
na podzimní období. 

Zatím přislíbili:
 Ivana Noble
 Jakub Čech
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█▐	Mateřská rubrika
 Dnes s Martou Grulichovou

Tentokrát jsem pro nás všechny oslovila další manželku kazatele, který byl v Sou
kenické, Martu Grulichovou. Pojďte se mnou na ně zavzpomínat a zjistěte, kde jsou 
teď a jak se mají. Já si poprvé Martu vybavuju na volejbalovém hřišti na sborovce na 
Horalce, kam jsme se s Honzou přijeli podívat, jak se soukenickým daří. Čekala tehdy 
Janičku a měla na sobě triko s krtečkem. Ostatně i Petr tam nosil triko s krtečkem :)

Marto, kdy a jak dlouho jste byli v Soukenické? 
Na Soukenickou jsme přišli před 18 lety a byli jsme tam 6 let.

Kam jste šli a kde jste teď? 
Přestěhovali jsme se z kazatelského bytu nad modlitebnou jenom přes dvůr do před
ního domu do tajemnického bytu, protože Petr začal pracovat v Radě CB jako tajem
ník. V té době jsem s Janičkou začala jezdit na sbor CB v Praze 13; Lukáš s Alžbětou 
tam už měli duchovní domov, měla jsem tam sestry s rodinami a Petr byl stejně 
o nedělích na různých sborech po republice. Tak jsem si na pár let zkusila, jaké to 
je být členkou sboru a nebýt zároveň v roli ženy kazatele :) A pak před čtyřmi lety 
jsme se stěhovali zase na sbor, do Černošic.

Kolik už je dětem a co teď dělají? 
Lukášovi je 27 let a splnil se mu sen – dělá praktického lékaře na venkově (ale při 
tom si ještě musí dokončit atestaci), je ženatý a má dvě děti – tříletou Noemku 
a dvouletou Miriamku. Spolu s manželkou Karmenkou vedou v Černošicích dorost. 
Má moc rád sport a všemožné outdoorové aktivity.
Alžbětce je 25 let. Pracuje v Dorostové unii, kde využívá znalosti z fakulty multi
mediálních komunikací, kterou loni úspěšně dokončila. Je vdaná za kazatele Daniela 
Litvana a bydlí spolu v Havlíčkově Brodě. Podílí se na vedení mládeže a baví ji různé 
tvoření, focení, filmování a cestování. Má svůj YouTube kanál cílený na dorostenky/
mládežnice.
Janičce je 12 let. V září nastupuje na šestileté gymnázium. Moc ráda čte, fotí a tvoří 
filmy.

A co děláš Ty? 
Pracuji na Radě CB jako sekretářka. Ve sboru v Černošicích vedu besídku a skupinku 
pro starší dorostenky. A snažím se dostát aspoň některým povinnostem/výsadám 
vyplývajícím z role ženy kazatele, manželky, matky, babičky…

Jsme v mateřské rubrice – vzpomeneš si, co pro Tebe zatím bylo na mateřství 
nejtěžší? A na co naopak vzpomínáš nejraději?
Nejtěžší byly asi situace, kdy jsem nedokázala svým dětem pomoct, nebo kdy jsem 
jim ve snaze pomoct dokonce ublížila. Z Boží milosti mám ale daleko víc vzpomínek 
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na to krásné, co jsme společně mohli prožít. Ani vlastně nevím, na co vzpomínám 
nejraději, vím jen, že toho krásného nám Pán Bůh dal strašně moc. Úplně nejvděčnější 
jsem za to, že se děti rozhodly pro život s Bohem. Jsem si vědoma toho, že je to 
velká nezasloužená Boží milost a modlím se za to, aby vydržely. Mateřství vnímám 
a prožívám jako nádherný Boží dar.

Máte/měli jste nějakou formu domácí rodinné bohoslužby? Případně jakou.
Dokud byly děti malé, měla jsem jejich duchovní vzdělávání na starost já. Každý 
večer jsem jim četla a vyprávěla biblické příběhy, modlili jsme se a zpívali. Pak jsme si 
četli na pokračování nějaké křesťanské knížky pro děti (např. Poklady pod sně hem) 
a ve třetí části našich večerních chvilek jsme četli na pokračování „světské“ knížky 
(třeba Medvídka Pú, Foglarovky, …) Když vyrostly a obrátily se, převzal je do péče 
Petr a postupně je připravil je ke křtu. Celorodinné bohoslužby jsme nemívali často.

Je něco, co bys nám ještě chtěla říct?
V Soukenické jsem prožila krásné období svého života. Byly to obohacující roky a je 
milé, když se na dvorku aspoň občas setkám se známými lidmi a prohodíme spolu 
pár slov. Moc vám přeji, aby Pán Bůh chránil vaši víru, abyste se mohli radovat v Jeho 
blízkosti a aby další lidi i skrze vás mohli poznávat Pána Boha.

Moc děkuji za 'rozhovor' a těším se na nějaké příští setkání na soukenickém 
dvoře.

Sandra Němečková
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CÍRKEV:  
kořeny  
a ovoce
4.– 6. července
Praha, hotel Olšanka

Ře č n í c i

Křesťanská konference 2022

Jakub Kamiński (PL)
Nadějná fotbalová kariéra, alkohol, marihuana, kasina.. . a sem tam i nedělní bohoslužba. 
Ve dvaceti vážné zranění kolene, zastavení, návrat k Bohu, avšak jen dočasný. Ten pravý 
zlom v jeho životě měl teprve přijít. . . 
„Ve službě Jakuba Kamińského jde hlavně o to, probudit církev ze spánku a možná určité 
lenosti a lhostejnosti. Ukazuje na důležitý princip vztahu s Ježíšem a klade důraz na 
úlohu Ducha svatého v církvi. V jeho službě rovněž vidím prorocký prvek. Jeho povolání 
evangelisty je natolik silné, že plní haly po celém světě.“ Pavel Bubik, zástupce biskupa AC 

Miro Tóth (SK) Pavel Plchot Alena Šelongová Marek Prosner a další

H u d e b n í  s k u p i n y

Adonai  
 koncert chval v pátek večer

IriaHits  

Pořádají Křesťanská misijní společnost  
a Česká evangelikální aliance.
Bližší informace a přihlášky: http://kk.kmspraha.cz

 

34. ročník setkání křesťanů  
z různých církví

 povzbudivé biblické  

vyučování 

 prakticky zaměřené  

semináře

 radostné  
chvály

 setkání, přátelství,  

spolupráce

proběhne souběžně s KK, a to opět  
jak pro předškolní děti (4–6 let),  

tak pro děti školní (7–14 let, pobytová).
Téma: „Vím, kdo jsem“. Na příběhu královny  

Ester si děti ukážou, co znamená vědět, kým  
jsou v Ježíši Kristu, jak vítězit nad strachem  
a nechat Boha, aby skrze ně jednal.
První uzávěrka přihlášek už 15. 4.!
Pořádá Sdružení Samuel – Biblická  
práce po děti.

Bližší informace: 
www.detskakonference.cz
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narozeniny
Koudelová Renata 1. 6.
Slugová Daniela 2. 6.
Gerhartová Věra 5. 6.
Pospíchalová Pavla 5. 6.
Svobodová Jana 7. 6.
Jindrová Tereza 8. 6.
Košík Petr 8. 6.
Hlávka Michal 11. 6.
Pospíchal Miroslav 12. 6.
Suška Daniel 14. 6.
Turek Pavel 15. 6.
Špaček Čestmír 16. 6.
Kalinová Marie 17. 6.
Kupilíková Petra 19. 6.
Pavlíčková Kateřina 19. 6.
Hlaváčková Lucie 20. 6.
Beran Bohuslav 22. 6.
Kloučková Jarmila 23. 6.
Šnobl Jan 25. 6.
Liguš David 26. 6.
Pavlíčková Eva 26. 6.
Vernerová Hana 26. 6.
Beranová Lydie 27. 6.

█▐	Ze staršovstva
Květen byl na setkání staršovstva dost 
bohatý. Sešli jsme se celkem pětkrát, a to 
i díky tomu, že v našem sboru probíhala 
vizitace. Zde jsou některé body, kterými 
jsme se na našich setkáních zabývali:
• Reflexe z celopražského setkání star šov

stev, které se konalo 25. dubna.
• Konkrétní program vizitace.
• 14. září 2022 proběhne hlasování o setr

vání Radka Novotného v našem sboru.
• Podzimní akce pro mladé rodiny opět pro

běhne, bližší informace u Adama Sed láčka.
• Ondřej Hanuš (Kapička) nabízí hudební 

službu v našem sboru – rádi toho vyu ži
jeme na Noci kostelů 10. 6. a hned poté na 
bohoslužbách 12. 6.

• Sportovní Výleťák proběhne 15. až 19. 8., 
zodpovědná osoba je Jindra Koudela.

• Pozvání od Dana Touška do Radonic – 
musí me najít čas na sportovní odpoledne 
v areálu hřebčína.

• Stará Boleslav – ekuména – oslava Letnic 
společně s ostatními církvemi pro běh ne 
v sobotu 4. 6. – plánujeme pik nik v zahradě 
pro všechny, a pak bude slavnostní letniční 
bohoslužba za pří tom no sti cca 5 církví, 
vystoupí chválicí skupina z ČCE.

• Proběhlo setkání s delegáty na nadcházející celocírkevní Konferenci CB.
• S radostí jsme mluvili s Janem Koudelou, který se připravuje na křest.
• Hodnotila se práce domovnice ve sborovém domě. Situace je taková, že sbor hledal 

správce budovy, služební byt je byt správcovský, Miffkovi byli přijati jako správce a 
domovnice (každý na ½ úvazku), Karel požádal v průběhu roku 2021 o ukončení 
pracovního poměru dohodou, pracovní poměr byl ukončen, ale sbor i nadále 
potřebuje správce budovy.

• Rozhodnutí staršovstva je, že se na podzim k tématu „Zhodnocení práce do mov
nice“ vrátíme, ale už teď začínáme hledat správce – poté budeme jednat o ukončení 
pracovního poměru s tím, že bude ponechán dostatečný čas Miffkovým k hledání 
nového bydlení.

• Staršovstvo řešilo změny nájemních smluv v předním domě.
• A jak už bylo řečeno výše, staršovstvo se v závěru měsíce také 2× sešlo s vizitátory 

a má před sebou ještě poslední vizitační setkání, které proběhne v červnu.
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Sborové listy — vydává sbor církve bratrské v praze 1, soukenická 15, ročník XXXii
redakce: bronislav Matulík, petra veselá, sandra němečková, blahoslav Marek

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

█▐	Mimořádná shromáždění
Konec školního roku – v neděli 26. června 2022 se spolu s dětmi rozloučíme se 
školním rokem. Kázat bude Pavel Černý, žehnat budeme Josefíně Vovsové i jejím 
rodičům, a budeme se modlit za naše děti, aby je Pán Bůh o prázdninách ochraňoval.

V neděli 19. června po shromáždění bude Výlet besídky. Bližší informace má 
Ondřej Pavlíček – hundera@gmail.com. 

█▐	Bohoslužby ve stanicích sboru
 

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

Kralupy Neděle 10.30 Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou
další informace: cb.cz/kralupy

█▐	Pravidelná setkání v našem sboru
 

Neděle 9.15
10.00

modlitební chvíle
NEDěLNí BOHOSLUŽBA našeho sboru

Úterý 15.00
18.30

setkání nad biblí
setkání nad biblí

Středa 18.00 zkouška pěveckého sboru

Čtvrtek 16.00
16.30
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu


