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█▐Letní dopisy z vězení
Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše
k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde
je známo, že jsem vězněn pro Krista… (Fp 1,12–14)
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Dopisy z vězení mají mimořádnou sílu, zvláště ty poslední.
Tak tomu bylo v případě Mistra Jana Husa, Milady Horákové
i apoštola Pavla. Všichni tři věřili v Boha, a k tomu ještě
měli silnou vůli a pevný charakter. V tak extrémní situaci si
většinou člověk na nic nehraje a využije poslední příležitost
něco sdělit, protože pak bude konec.
Dopisy z vězení Mistra Jana Husa mají skutečně obrovskou
sílu. Navzdory okovům, špatné stravě, bolesti zubů a ledvi
novým kolikám, navzdory drtivé převaze církevní i politické
moci psal slova povzbuzení. Nepodlehl nabídkám ke kom
promisu, ani opakovaným výzvám, aby odvolal své učení
pro záchranu života. 1. července 1415 napsal poslední dopis
adresovaný svým soudcům, čímž si definitivně podepsal
trest smrti, který byl 5 dnů na to vykonám:
„Já Jan Hus v naději kněz Ježíše Krista. Pro bázeň, že bych
urazil Boha a křivě přísahal, nemohu se článků, z kterých
mě křiví svědkové obviňují, odpřísáhnouti, neboť jsem
jich nekázal, netvrdil, nehájil. Co se týká kusův, z mých
spisů podle pravdy sebraných, zamítám nepravý jejich
smysl, jestliže co do sebe mají, ale každého článku nesmím
odpřísáhnouti, což by se nedělo bez urážky Boží a bez úrazů
doktorův svatých. A kdyby možná bylo, aby hlas můj po
všem světě byl slyšán, jako každá lež a každý hřích můj v den
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soudný zjeven bude, chtěl bych mile rád vše křivé a bludné, což jsem kdy myslil neb
mluvil, před celým světem odvolati. Tak dím a píšu o své vůli a bez nátlaku. Psáno
vlastní rukou 1. července.“
Dopisy z pankrácké cely smrti Milady Horákové zvlášť dojímají, neboť byly adre
sovány rodině, dceři, manželovi, sestře a přátelům. Oproti Husovým listům z kost
nického vězení, kterých bylo 98 a které se bezprostředně dostaly adresátům do
rukou, Horáková jich napsala během posledních tří
dnů života 10, ale rodina je dostala až po 40 letech.
V posledním z nich 27. června 1950 jen pár hodin či
minut před popravou napsala:
„Mám už dohráno, opona se spouští, ale už se zase
nový kus začíná. Ať je v něm však jen slavný a vítězný
hrdina – žádná už tragédie! Mám Vás tolik, tolik ráda.
Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen
u Vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to
poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná
do vůle Boží – tuto zkoušku mi určil a já jí procházím
s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.
Neplačte – neteskněte moc – je mi to takhle lepší než pozvolna umírat… Teď ještě
pevný ruky stisk. – Ptáci už se probouzejí – začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou –
musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý
a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte zdrávi! Jsem jen a jen Vaše.“
Dopisy apoštola Pavla z vězení nesmírně posilují víru křesťanů až dodnes. Nikdy
nevěděl, jestli bude z vazby propuštěn, nebo půjde rovnou na popraviště. Takových
„cvičení“ nervů a víry prožil mnoho, aby nakonec v Římě skončil rukou kata, který mu
podle tradice usekl hlavu. Ani ve vězení v Efezu či Cesarei, z kterého psal Filipským,
netušil, jestli vyjde živý, tím větší váhu mají i pro dnešní čtenáře Bible jeho slova
(Fp 1,20–30):
„Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle
jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život, to je pro
mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další
práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být
s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro
vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu
a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když
k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia.“
Dopisy z vězení mají mimořádnou sílu, zvláště ty poslední. Příklady Mistra Jana
Husa, Milady Horákové i apoštola Pavla by pro nás mohly být inspirující, třebaže
nesedíme v cele smrti. Nikdo z nás ale nevíme, jak dlouho ještě budeme žít. Zkusme
proto v letním čase přijmout výzvu a napsat něco jako poslední dopis. Zvažme, koho
potěšíme, povzbudíme nebo poprosíme za odpuštění, nebo alespoň naslouchejme
letním kázáním z dopisu Filipským.
Bronislav Matulík
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█▐ Vizitace 2022

Vizitační zpráva pro staršovstvo a členy sboru

V druhé polovině května nás navštívili kazatelé David Novák (t.č. předseda RCB)
a Milan Let (t.č. správce Sboru CB v Táboře). 13. 6. se sešli se staršovstvem nad
prvním textem zprávy, kterou pak následně upravili či doplnili a poslali schválenou
staršovstvu.
V Řádu správy CB se píše: Vizitátor nejpozději do třiceti dnů od ukončení vizitace
vypracuje písemnou zprávu o průběhu, závěru a doporučeních vizitace, kterou
schvaluje (příp. upravuje) Rada jako celek. Vizitační zpráva je určena Staršovstvu.
S jednotlivými závěry vizitace má Staršovstvo seznámit Členské shromáždění (volitelně
i seniora), přičemž k vizitační zprávě (příp. ke kontrole hospodaření) je oprávněno se
vyjádřit. S vybranými poznatky z vizitací v daném roce bude seznámena Konference
prostřednictvím Rady. K jiným účelům se vizitační zprávy nebo jejich části poskytují
jen se souhlasem Rady a zároveň Staršovstva vizitovaného Sboru.
Staršovstvo se bude celou zprávou i doporučeními detailně zabývat na svém
celodenním jednání 10. září 2022 a pak bude členské shromáždění informovat. Ve
Sborových listech nyní uvádíme jen výzvy, doporučení a nápady. Členové sboru,
kteří by si chtěli přečíst celou zprávu, mohou ji na požádání dostat v kanceláři sboru.
Výzvy, doporučení a nápady

Bronislav Matulík

Soukenická může dalších x let jet ve stále stejném modu, nic zásadního neměnit a jen
udržovat stávající aktivity. Zároveň ale platí, že jedna z definic šílenství je chtít něco
změnit, a zároveň dělat věci stejně. První otázka je, zda sbor vůbec nějaké zásad
nější změny chce, a pokud ano, potom jaké. Se změnou totiž jde i riziko a změna
může věci nejen posunout dál, ale i ublížit.
Je potřeba pečlivě připravit volbu nového staršovstva. Bylo by dobré novým
kandidátům položit na srdce, že Soukenická stojí před některými novými výzvami.
Bylo by dobré si ujasnit, jak sbor ale i staršovstvo vnímají aktivity jako Samaří, KTC,
kavárnu a knihkupectví. Má na tyto subjekty staršovstvo vliv? Může hovořit do
jejich služby/práce? Zapadají tyto aktivity do širší koncepce sborové práce? Jak jsou
tyto aktivity spojeny s evangelizací a se zvaním lidí do sboru? Cítí se tyto subjekty
jako součást Soukenické? Jsou někomu ve sboru vykazatelní? Vnímá je vůbec sbor?
Jakou pro ně má sbor vizi?
Takto velký sbor by potřeboval nějakou koncepci skupinek. Bylo by dobré si položit
otázku, jak a zda je vůbec chceme zakládat, zda od skupinek očekáváme, že se někdy
rozdělí a založí další skupinky. Na staršovstvu se ale ozvalo i to, že „to už jsme tady
zkoušeli a sbor to odmítl“.
Začtěte pracovat na hledání nového hospodáře. Stávající v žádném případě neselhal,
ale změna na tomto postu se nám zdá moudrá. Pochopitelně o hospodáři rozhoduje
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staršovstvo, ale oslovit někoho do staršovstva s tím, zda by byl ochoten o roli hos
podáře uvažovat, pokud by byl zvolen, není chyba.
Položte si otázku, co udělat proto, aby se lidé vrátili na nedělní bohoslužby, a zkuste
hledat způsoby, jak návrat realizovat.
Výbornou možností k rozhovoru o sboru je sborová dovolená. Věnujte jeden večer/
ráno rozhovoru o sboru a pokuste se na tento rozhovor dostat co nejvíce členů
sboru. Nemusí každý večer/ráno sedět se známými někde mimo sál, kde tento roz
hovor proběhne.
Děláte mnoho dobrých věcí, promýšlejte, jak je dělat ještě lépe, a zároveň si u každé
z nich pokládejte otázku, proč je děláte.
Pokračujte v aktivitách směrem ke světu, informujte o nich sbor, vyzývejte k mod
litbám i k účasti a k tomu, aby lidé pozvali nevěřící. To nemá být akce kazatele a pár
dalších tahounů, ale velké části sboru.
Zařazujte do bohoslužeb informace o akcích, které se konají, vyzývejte sbor, aby se
za ně modlil. Sbor by měl mít pocit, že je to „o nás“, nikoliv že „oni si tam něco dělají
(nebo kutí)“.

Závěr: Soukenická tak jako každý sbor stojí před určitými výzvami, které jsou dány
specifickými okolnostmi jako např. věkovým složením, sdílenou historií sboru,
výzvami doby, lokalizací sboru atd. Klíčové je, že sbor zápasí o to, aby stál na Kristu,
a že ve sboru je mnoho lidí, kteří Krista následují. Jakkoli toto může znít jako fráze,
o frázi se nejedná. Jedná se o dobrý základ, od kterého se lze odrazit i k některým
případným změnám. Přejeme staršovstvu odvahu a Boží vedení do dalších let služby.
David Novák, Milan Let

█▐ Jak jako křesťan může!?

Nahlédnutí nejen do Křesťanského terapeutického centra

Už několikrát mě napadlo přiblížit vám práci Křesťanského terapeutického centra,
respektive svůj postoj a roli v něm. Nebojte se, nebudu vás unavovat teoriemi,
zmíním jen, že jedním z pilířů rogeriánské psychoterapie, jíž se zabývám, je bez
podmínečné pozitivní přijetí klienta terapeutem. Ten nesoudí, nehodnotí, netváří
se jako vševědoucí expert, jen naslouchá a nabízí intervence. Zlí jazykové tvrdí,
že rogerián po klientovi zopakuje jeho poslední větu a má vyděláno. Když jsem to
jednou povídal Nele, přivřela oči a její intervence zněla: „A tati, na to jsi prosím tě
jako studoval jak dlouho?“ Obdivu k otci v tom tónu nebyla ani špetka.
Víte, dlouho jsem si myslel, že právě v tom přijímání jsem dost dobrý. Až nedávno mi
v mailu s objednávkou párové terapie klient o sobě napsal věci, které mě poněkud
pohoršily. Možná nejvíc to, že se jako křesťan stavěl, ale nic, co psal, tomu neod
povídalo. „Jak jako křesťan může?“ Jako terapeut jsem na počátku prostě selhal.
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Ale on začal brzy otevírat svůj život a já jsem mu rozuměl stále víc a víc. Zvykl jsem
si se za své klienty modlit a prosit Pána Boha o moudrost, a tak věřím, že On dal
tenhle zlom, a práce s ním je, zdá se, požehnaná. Často vnímám, že máme sklony
hodnotit vnější projevy lidí kolem sebe a o jejich motivaci nevíme zhola nic.
Přirozeně, ovšem nikoli správně, si pak dosazujeme výklady, založené především na
vlastních zkušenostech.
Celá tahle zkušenost mě vrátila ad fontes – tedy ke kořenům Rogersova učení a mys
lím, že i k Pánu Ježíši. Může být křesťan nevěrný svému partnerovi? Může se rozvést,
může žít s někým na hromádce, může to nebo ono? Podle mě může. Přesněji řečeno
může se mu to stát. Všem milým kolem sebe ze srdce přeji, aby se to jich ani jejich
blízkých netýkalo.
Když přijdu s nastaveným zrcadlem napomenutí, aby můj bratr viděl, jak je hrozný,
nejsem si jistý, že to povede k něčemu jinému než k mému vlastnímu uspokojení, jak
jsem dobrý. Maximálně snad k tomu, že se začne ve shromáždění tvářit jako etalonový
křesťan, a to bude vůbec špatně. Bude-li mě však motivovat láska k bližnímu a touha
jít kousek cesty s ním, může se stát, že mi začne důvěřovat. Víte, když vás obviňuje
svědomí nebo, chcete-li, Duch Svatý, není to nic příjemného a nevidím důvod ještě
přikládat pod kotel. A když neobviňuje, nepomůže než modlitba. Mě drží při zemi
varování z 1Kor 10:12 a povzbuzení ve verši následujícím.
Bez pozitivního vztahu si napomínání raději nechám pro sebe. Ale vážně pro sebe.
Nikoli pro kamarády nebo další členy sboru. Tam by ty konce mohly být ještě horší.
Psaní, že řecké „parakalein“ znamená povzbuzovat stejně jako napomínat je, věřím,
v soukenickém sboru nošením sov do Athén, a tak si to odpustím. Ale třeba vás
povzbudí: Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale
napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Žd 10,25) či Hlásej
slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém
vyučování. (2Tm 4,2) nebo Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném
spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou
provždy odevzdanou Božímu lidu. (Jd 1,3) a jinde...
Mám kolem sebe několik lidí, jimž církev příliš nepomohla. Ženu, která opustila
těsně před slavením stříbrné svatby muže a děti (už skoro dospělé) a šla bydlet
sama do pronajaté garsonky, druhou, jejíž muž měl řadu let paralelní vztah s jinou
dámou. Muže, jehož rodinná výchova v charismatickém prostředí dovedla k větě,
jíž se mi představil: „Dobrý den, jmenuji se tak a tak a nejsem křesťan“. Byl. Ženu,
již pietistická výchova dovedla k domněnce, že ať udělá cokoli, bude to vždycky
špatně a Pán Bůh ji nemůže mít rád. Budoucí maminku přesvědčenou, že potrat,
při němž málem zemřela, byl trest shůry za to, že si, ač vdaná, vyměňovala nevinné
SMS s jiným mužem. Mimochodem – úzkost z Pána Boha (nikoli bázeň před Ním)
nebo různě pokřivené představy o Něm jsou v přístavku dost frekventovaná témata.
Apoštola Petra můžu vidět jako arogantního velkoústého chlubílka, slibujícího Pánu
věrnost až za hrob, ale i jako oddaného učedníka, jdoucího v upřímné snaze za Ním
až tam, kam se nikdo jiný neodvážil, a tváří v tvář smrti mu došla odvaha. Záleží jen
na tom, odkud se dívám a jaký je můj vztah k němu.
červenec – srpen 2022
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Rogeriánský terapeut za klienta neudělá vůbec nic. Může se jen pokusit vytvořit
bezpečné prostředí a být s ním. A tak si říkám, že důvěra, s níž mi klient svěří svá
selhání, obavy, nejistoty i hříchy, je zázrak. Ví, že jej nebudu hodnotit ani odsuzovat.
Jo a málem bych zapomněl: že to nebudu vyprávět dál. Přál bych si, aby i v církvích
bylo podobně akceptující prostředí, kde budeme mít blízké přátele, jimž se můžeme
svěřit. Ano, i vyznat své hříchy. Těm nejbližším ve víře. Myslím, že Pán Bůh ustanovil
zpověď mimo jiné i pro její terapeutický účinek, a pro „hříšníka“ má znamenat nejen
rozhřešení s verbalizovaným odpuštěním, ale i nabídku podpory. Tak rozumím
třeba slovu: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste
byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 5,16)
Nechci to vydávat za všeobecný mustr. Ovšem závisí na tom kvalita našich vztahů.
Na členském shromáždění jsem zmínil, že do Soukenické rád přivedu kohokoli ze
svých klientů nebo přátel jako do rehabilitačního ústavu. Sám to tak totiž prožívám.
Tuhle jsem si hloupě vymkl kotník a v noci jsem zjistil, že nemůžu vstát z matrace
a dojít si na toaletu. Nebyl to fajn zážitek a absolvoval jsem jeden ze svých hlubokých
hloupých splínů. To víte, žiju sám. Pak mi ale jedna sestra přinesla do schránky léky,
jiná napsala na WA abych nebyl blbý a normálně zavolal, že mi přijde pomoci, další
upekla buchtu a to stačilo, aby má duše byla potěšená. Splín ze samoty to vyléčilo
dokonale. Mimochodem – všechny ty sestry jsou vdané a mezi kamarády mám kluky
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a holky tak půl napůl. Podobně to prožila
i Nela: V květnu i červnu skončila na pár
dnů v nemocnici a vypadalo to tam trochu
jako na procesí, jen monstrance chyběly.
Návštěvy sborových tetiček (soudobá mlá
dež používá spíše termín kámošky) a jejich
rodin se míjely ve dveřích. „Tati, kdybych si
zase myslela, že jsem sama a nikomu bych
nechyběla, vzpomenu si na to“, komentovala
to dcera.
Broněk nedávno vyprávěl dětem, jak se
můžou podobat rodičům, ale i Kristu.
Já bych se Kristu rád podobal jako bratr,
skrze něhož jsem uvěřil. Jeho domácnost
byla tehdy otevřená všem a vždycky (i když
to pak pro lásku ke své rodině poněkud
omezil), o ničem nikdy moc nemluvil
a raději udělal všechno, aby mi prakticky
pomohl. Ale stačil mi i vydat svědectví o Vzkříšeném. Když jsem byl po pár týdnech
pozván na oběd k jedné „pravověrné“ rodině, byl to pro mě poněkud stresující
zážitek. Musel jsem přesně říci, jak proběhlo mé obrácení, ale v nevědomosti jsem
zapomněl explicitně pojmenovat vyznání hříchů, protože jsem o věrouce věděl
houby. Dneska už vím, že to nemysleli špatně. Jsem však nastaven spíše k praktické
pomoci a tím, co dělám, se učím vnímat, komu a jak můžu být prospěšný, než ptát se,
jak se ten druhý cítí duchovně.
V Soukenické přijetí v drtivé většině cítím, vnímám, vděčně beru a teď už i tu a tam
nabízím. Když bylo Nele loni v říjnu hodně špatně, našla oporu v dorostu. Má tam
krásné vztahy a skvělé, báječné i akceptující vedoucí. Je úžasné vidět, jak rozdávají
lásku, ale umí i nastavit jasné hranice. Viděl jsem trochu nazlobené i mimořádně
laskavé bytosti „Aničku“ a „Mirinku“. Jsem rád, že jsem to mohl zažít, protože vím,
že Nela a další dorostenky jsou v dobrých rukou. A tak máte Aničko, Mirinko, Dejve,
Kapičko, Džony a všichni ostatní můj nehynoucí vděk i obdiv. Jste super! Z návštěv
dorostenek u nás doma totiž vím, že pubertální potenciál se v případě společenství
dvou a více děvčat nesčítá ani nenásobí, ale rovnou umocňuje – matematici laskavě
prominou.
Jsem rád, že mám kolem sebe bratry i sestry, kteří mi tu a tam nastaví zrcadlo laskavě
a můžeme si dát kávu ve Fofru nebo doma, nabídnout si pomoc a přijímat ji. Jsem
šťastný, že je může mít i Nela. A jsem nesmírně vděčný, že podporu a pomoc můžu
nabízet i v rámci KTC a že jsem vám mohl naznačit, jak to v sobě mám nastavené.
Máte-li k tomu někdo něco, přijměte prosím i vy mé pozvání do Fofru. Jsem tam
známý jako falešná pětka. Anebo k nám domů.

Váš Vašek Mitáš
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Napodobujte Krista!

Y
MUSIC
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C
Bohoslužba v americkém hudebním
stylu, ve kterém se často objevují témata
lásky, zlomeného srdce, ale také příběhy
o strádání a vykoupení.

☞ Neděle ☞

17. července 2022
10.00 hodin

óó

Hraje a zpívá:
Eliška Zvolánková
a kapela SouZnění

óó

Pořádá Církev bratrská Soukenická 15, Praha 1
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█▐ Sborová dovolená 2023
Základní informace

Letos jedeme na sborovou dovolenou trochu neobvykle od neděle do neděle, tj. od
neděle 31. července do neděle 7. srpna na nové místo, a to do Krušných hor, kon
krétně na okraj města Jáchymov do hotelu Můstek https://www.hotelmustek.cz/.
Celý hotel máme pro sebe a k dispozici nám kromě areálu bude také hotelový auto
bus, což znamená, že můžeme dělat společné výlety do okolí.

Příjezd – odjezd
Příjezd: v neděli 31. července po 16.00 můžete začít přijíždět, ale zkuste to prosím
stihnout do 18.00, kdy začíná první večeře.
Odjezd: v neděli 7. srpna po dopolední bohoslužbě a po obědě, tj. kolem 13:00.
Ubytování
Všechny pokoje se nacházejí v jedné budově na čtyřech podlažích. V hotelu jsou
všechny pokoje na podobné úrovni, jeden rozdíl ale přeci jen je, některé pokoje
mají sociálku samy, některé po dvou a některé na chodbě. Většina pokojů je tří nebo
čtyřlůžkových. Nebojte se, rozdělení do pokojů není dle libosti, ale dle rodinné
příslušnosti. ;-)
Strava
Je pro nás zajištěna plná penze a pro děti navíc svačinky a pitný režim. Většina jídel
bude probíhat formou bufetu.
Vzhledem k velikosti restaurace budeme rozděleni na dvě skupiny. Takže počítejte s
tím, že buď budete snídat v 8.00 nebo v 8.30, obědvat ve 12.00 nebo 12.30 a večeřet
v 18.00 nebo 18.30.
Pro děti do 3 let, které mají pobyt zdarma, není jídlo zajištěno. Pokud pro ně jídlo
budete chtít, je nutné zaplatit cenu jídla jako za dítě nad 3 roky.
Místo obědů si již tradičně budete moci vzít balíček, pokud se den předem nahlásíte.
Restaurace, na rozdíl od zbytku hotelu, bude otevřená i kolemjdoucím.

Ostatní informace
Hotel má k dispozici autobus, což je úžasná příležitost pořádat společné výlety,
těšíme se, že se zapojíte do organizace.
V areálu hotelu je k dispozici několik kluboven pro různé aktivity.
K dispozici je také sauna.
Venku je multifunkční hřiště a ohniště, a především všudypřítomné turistické
a cyklostezky.
Domácí mazlíčci do tohoto hotelu nesmějí. Je nám to líto, ale zajistěte jim „hlídání“
doma.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nápady či připomínky, ozvěte se.
Petra Veselá
červenec – srpen 2022
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█▐ Doporučení křesťanské četby pro děti
Nejen na prázdniny

O prázdninách máme více času, který trávíme s dětmi, proto jsem sesbírala tipy od
maminek pro rodiče i prarodiče na četbu pro děti.
Sešlo se nám několik tipů na dětské Bible:
Bible vypráví o Ježíši, Sally Jones – pro děti od cca 4 let. Kniha velice zajímavým
způsobem propojuje Starý a Nový Zákon a má krásné ilustrace. Od stejné autorky
existuje skvělá kniha vysvětlující dětem Modlitbu Páně. Zatím není v češtině, ale
pokud byste chtěli sehnat – Loved (The Lord’s Prayer).
Bezva Bible – hezké ilustrace, méně textu, psané poutavou formou.
Vypráví dětem – starší kniha, úžasně převyprávěné příběhy, vhodné pro děti 6+.
Bible Hledám… …už to mám! – vhodná jako první Bible pro miminka, baví děti do
cca pěti let.

Z dalších knih je to:
Jsi úžasný, Max Lucado – v knize je krásně popsáno, že jsme milováni proto, že jsme,
ne proto, jací jsme. Od tří let.
Kocourek se vrací, Michaela Hrachovcová – poselství o tom, že i když člověk udělá
chybu, existuje naděje na nalezení cesty zpět. Pro děti předškolní a mladší školní.
O Srdíčku, Silvia Steindl – kniha dětem od cca 3 let přibližuje poselství o potřebě
Božího odpuštění.
Babí léto s Mícinkou, Marie Lehotská – příběhy rodiny se třemi dětmi, v nichž je
vysvětleno evangelium. Pro děti 3-8 let.
O dřevěném panáčkovi, Hana Pinknerová – kniha o hodnotě každého člověka.
Tom a jeho velké dobrodružství, Ursula Marcová – příběh pomáhá dětem
porozumět vztahu s Bohem Otcem a tomu, jak žít v jeho moci a síle. Vhodné pro
všechny věkové kategorie od tří let.
Ovečka Barborka, Ráchel Bícová – biblické podobenství o ztracené ovečce, pro
předškolní děti.
Tímto bych chtěla poprosit i služebně starší rodiče, jestli by mi mohli dodat tipy pro
starší děti, případně co nevynechat s těmi menšími.
Krásné léto plné společných okamžiků s těmi nejmilovanějšími
vám přeje
Sandra Němečková
10
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„Když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru…“

Všechno
mohu
v Kristu!
BOHOSLUŽBA
POD ŠIRÝM NEBEM
VE DVOŘE
U FÍKOVÉHO STROMU

Pořádá Církev bratrská Soukenická 15, Praha 1
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Neděle
14. srpna 2022
10.00 hodin
Hrají a zpívají:
Lucie Soljaková, zpěv
Věra Matulíková, klavír a zpěv
Petr Šťastný, kytara a zpěv
Adam Pokorný, baskytara
a další…
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Sportovní

VÝLEŤÁK
Soukenická 2022

Sbor Církve bratrské v Praze 1 pořádá letos o prázdninách akci
pod názvem „Sportovní výleťák“

Kdy: pondělí 15.8. až pátek 19.8. 2022
Pro koho: děti od 6 do 12 let
Co: budeme jezdit na zajímavé výlety s bohatým
programem do okolí Prahy. Děti nemusí jet každý
den, můžou si vybrat, který den chtějí jet.

P
O

Radonice

Stromovka
S
T

Ú
T

Pražský hrad

Chuchle
P
Á
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█▐ Pozvánka na podzimní dovolenou rodin

Horská chata Zvonice v Kořenově ve dnech od 26. do 30. 10. 2022

Zveme rodiny s dětmi do cca 18 let i ty zatím bezdětné na podzimní prodloužený
víkend, který bude, stejně jako loni, v horské chatě Zvonice uprostřed lesa v Koře
nově. Ubytování je tam skromné, jídlo skvělé a společnost výtečná. Dopoledne
bude pro děti připravená besídka a pro dospělé program, kterým nás provede Jiří
Oubrecht z AC – církev bez hranic, ze Sedlčan. Odpoledne chodíme na výlety ve
skupinách podle výkonnosti dětí a večery trávíme podle libosti.
Moc rádi se tam potkáme s rodinami, které tam byly loni, i s těmi, kdo se s námi
nedostali.
Informace o elektronické registraci se objeví během léta na sborovém webu.
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na sandra@ambassadors.cz.
Za organizační tým
Sandra Němečková

█▐ Biblická stezka 2022

Zpráva o úspěšném působení soukenických dětí

Milí přátelé, dne 4. června se naši malí sportovci zúčastnili finále Biblické stezky,
které se konalo ve Valašské Bystřici. Odvážný tým zástupců CB Soukenická tvořili
Violka a Šimon Štěrbovi, Lucinka Kaněrová a zdatný záložník Filip Kaněra. Závodili
v kategorii Pěšinka, tedy závodníci do 12 let.
Celý příběh ale začal o několik týdnů dříve, kdy v klánovickém lese proběhlo
regionální kolo. Po týdnu příprav na závod jsme se všichni těšili, že se děti hezky
proběhnou a my rodiče že strávíme den na čerstvém vzduchu. S ohledem na to,
že přihlášku jsme vyplnili pozdě, postup do finále nikdo nepředpokládal a střízlivě
jsme děti připravovali na čestnou porážku s tím, že naučit se pár biblických veršů
zpaměti, nastudovat si několik vybraných kapitol z Bible a naučit se poznávat kytky
a rozdělávat oheň ještě nikomu nikdy neuškodilo.
Postup do finále byl tak vskutku těžko popsatelným šokem. Děti jásaly a byly
bezmezně šťastné. – Usilovná dřina se vyplatila! - My rodiče jsme jásali také, ovšem
kdesi vzadu v hlavě začínala blikat výstražná kontrolka: „To by mě zajímalo, kde ta
Bystřice vlastně je a jak se tam dá dostat … A hele, to není ta pod Hostýnem… Aha,
takže spát se bude ve spacáku na zemi ve škole…“ – Celá akce začínala mít atributy
skutečně velkého zážitku pro všechny. A taky že ano.
V den závodu v sobotu ráno jsme se probudili do deštivého dne. Přesněji řečeno,
lilo jako z konve. Malí závodníci ovšem byli plní optimismu. Mapu vstrčili do sáčku
a spolu s dalšími asi 40 týmy vyrazili na trasu. Cílem bylo zdolat několik pořádných
valašských krpálů a 15 stanovišť, to vše v předepsaném čase do 12.00.
Dále už mohu říci pouze toto: My dospěláci jsme měli na starost stanoviště číslo 6,
kam soukenický tým dorazil cca. v 11. Vypadali jako lidé, kteří si už dobře zaběhali.

červenec – srpen 2022
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Vyslechli jsme také informace o jistém incidentu v podobě pádu do kopřiv a ne
možnosti najít některá stanoviště. Po splnění úkolu vyrazili neohroženě dál. Všichni
jsme se opět setkali ve 12:40, kdy naši malí dorostenci dorazili do cíle. Bylo s po
divem, že se jim to povedlo tak brzo, když uvážíme, že se jim podařilo na jistém
místě vyběhnout mimo mapu a navštívit ještě rozhlednu Buřov, která v programu
vůbec nebyla. Lezení přes ohradník, kde se všichni osobně seznámili s vlastnostmi
elektřiny, už bylo jen třešničkou na dortu.
Co říci závěrem: Děti se umístily na krásném 6. místě z celkových 11 týmů ve své
kategorii, a to i přes to, že patřili mezi nejmenší. Akce byla krásná, byla radost vidět
a poznat děti i doprovod z jiných sborů, pozorovat nasazení, s jakým se do soutěže
vrhli a připomenout si, že se svou vírou nejsme sami. Pokud příští rok Stezka opět
bude, určitě přijďte také! 
Eva Štěrbová

█▐ Letnice v dvojměstí
Boleslav – Brandýs

Je to skoro jedenáct let, co jsme byli nuceni náhle opustit dosavadní byt. Nečekali
jsme to a nebylo snadné se rychle rozhodnout, kde a jak budeme dále bydlet.
Věříme, že Duch Boží nás chtěl zavát do Staré Boleslavi, které spolu s Brandýsem
tvoří dvojměstí nad řekou Labe kousíček od Prahy. Předtím jsme bydleli v Horních
Počernicích a stěhování do deset minut vzdálené obce nám přišlo celkem snesitelné.
Avšak dům, který jsme si vyhlédli k rekonstrukci, musel nakonec celý k zemi a my se
museli z finančních důvodů stavět dům nový svépomocí. Díky Bohu se to podařilo za
dva roky a my se tak mohli začít seznamovat s novým bydlištěm. Tak došlo, že jsme

14
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objevili v Českobratrské církvi evangelické faráře br. Jan Kašpera, bývalého kazatele
CB, tatínka mého spolužáka Davida (CB Beroun) a kdysi Lenčina učitele Církevních
dějin z VOŠ. Zjistili jsme také, že zde bydlí někteří naši staří známí, a začali jsme se
vzájemně navštěvovat.
Jednou jsme se potkali s br. Milošem Poborským (současný ředitel ETS). Požádal mě,
zda bych se mohl setkat s jedním absolventem Kurzu Alfa z Boleslavi – Tomášem,
který potřeboval duchovní doprovod. Po několika letech jsme s Tomášem oslovili
okolní sbory CB a ekuménu a uskutečnili první Kurz Alfa. Kupodivu se připojily
i ostatní církve. Jedny Vánoce mě žádaly sestry Vincentky, abych udělal bohoslužbu
bezdomovcům. Zapojily se i naše děti. Začali jsme dělat semináře pro matky
samoživitelky, či pomáhat s potravinovou bankou. Postupně se otevřely dveře
dokořán a bratři a sestry z ostatních církví nás začali brát jako součást ekumény
našeho dvojměstí.
Během letošního Aliančního týdne se nám zalíbil nápad slavit společně Letnice.
Považte – venku piknik a pak bohoslužbu. Moc jsme se těšili. Bylo to poprvé, co se
Církev v našem dvojměstí a okolí sešla ke společné bohoslužbě pod širým nebem.
Na piknik jsme pozvali všechny lidi. Šli jsme takzvaně mezi ploty. Asi dvacet dětí
se bavilo hlavně mezi sebou. Přišlo asi sedmdesát dospělých, křesťané šesti církví,
ale také lidé z okraje společnosti, uprchlíci, bezdomovci, takoví, kteří by běžně do
kostela nepřišli. Ježíš vypráví příběh o muži, který připravil velikou hostinu, večeři,
ale všichni pozvaní nechtěli přijít. Pán řekl služebníkovi: Vyjdi za lidmi na cesty
a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. (Lk 14,23) Věřím, že
Svatodušní shromáždění 4. 6. 2022 bylo impulzem vyjít „mezi ploty“ a že je to počin,
který místní církve povede k společnému evangelizačnímu dílu.
Radek Novotný

červenec – srpen 2022
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█▐ Noc kostelů

Letos také o Komenském

Ani letos jsme neporušili tradici účasti na celorepublikové Noci kostelů. Během
pátečního odpoledne 10. červnového dne na náš dvorek a do naší modlitebny
dorazilo přes 130 lidí a se zaujetím poslouchali výklad o historii a současnosti
našeho sboru, poslouchali koncert chválící skupinky, sledovali zpívání na schodech
našeho pěveckého sboru, sledovali film o J. A. Komenském Jako letní sníh nebo se
prošli po meditační cestě za sborovou budovou.
Jsme vděční všem dobrovolníkům, kteří se příchozím věnovali, všem hudebníkům,
kteří hráli či zpívali, všem pekařkám, které napekly dobroty, a také všem, kteří přišli
pomoct chystat i uklízet.
A hlavně jsme vděční Pánu Bohu, že můžeme žít v zemi, kde se k Němu můžeme
veřejně přiznávat chválit Jej.
Petra Veselá
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█▐ Bylo vedro, ale v pohodě
Výlet besídky 19. června 2022

V neděli 19. 6. proběhl besídkový výlet. Počasí nám tentokrát přálo až moc – 38 °C
je sice jasno a slunečno, ale na výlet je to přeci jen trochu příliš.
Výlet pro nás připravili Eva a Jirka Štěrbovi. Vyrazili jsme ze sboru hned po
shromáždění na vlak a jeli do Klánovic. I když nemoci a vedro několik rodin odradilo,
nakonec se nás přece jen sešlo 13 dětí a deset dospělých. V Klánovicích jsme si dali
v nádražní restauraci řízek s bramborem, děti rovnou i zmrzlinu a vyrazili jsme na
výlet do klánovického lesa.
Po cestě si děti zahrály několik her, a dokonce našly i poklad. Sice jsme šli celou cestu
stínem, ale přesto bylo na dětech (i dospělých) vidět, že je vedro trochu zmáhá.
Na závěr jsme se tedy uchýlili ke Štěrbovým, kde jsme se trochu ochladili v domě.
A na zahradě si děti ještě užily vodní bitvu.
Pak už nezbývalo, než se rozloučit a vyrazit na blízké vlakové nádraží.
Navzdory spalujícímu vedru si děti výlet užily a všichni jsme ho přečkali ve zdraví
a bez úpalu.
Ondřej Pavlíček
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VEČER MODLITEB A CHVAL

VÍM, ŽE TAM JSI
PETR

TOMÁŠ
DANIEL

ADÉLA
VĚRA

Neděle
11. září 2022
18.00 hodin

Církev bratrská
Soukenická 15
Praha 1

Přímý přenos nedělní bohoslužby – CB Praha 1
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█▐ Šlusfest 2022

Pátý ročník plný radosti, zpěvu, přátelství a dobrého vína i jídla

Ve středu 22. 6. 2022 jsme se sešli k tradiční poslední zkoušce pěveckého sboru –
šlusfestu. Letos nás bylo o něco méně, nemoci nebo jiné povinnosti nedovolily
přijít všem zpěvákům. Chyběl dokonce i tradiční grilovač Laďa a jeho pravá ruka,
pomocnice a manželka Petra. Zpívali jsme, ale ne z hladu, Laďa byl nahrazen jiným
zdatným a zkušeným kuchařem. Jenda Němeček připravil bohaté menu, na poslední
chod dokonce ani nedošlo, protože už se nám to prostě nevešlo do břicha. Samo
zřejmě nechyběla zelenina, saláty nebo sladké pečivo (opravdu vás nepřilákáme
a nenadchneme pro sborový zpěv?).
Naše spoluzpěvačka Jana (Vernerová) si vzala s sebou příčnou flétnu, na kterou
hraje teprve od září, a předvedla nám ukázku toho, co se během prvního roku studia
naučila. Doufám, že i vy budete brzy moci ocenit, jak velký kus práce udělala!
Strávili jsme spolu hezký večer v rozhovorech, při zpěvu, s jídlem a pitím, měli jsme
se opravdu moc dobře a jsem vděčná za toto společenství.
Jana Matulíková
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█▐ Stálo to za námahu
Radost v Kralupech

V neděli 19. 6. proběhlo na stanici v Kralupech slavnostní předání diplomů Bětce
a Matoušovi Váňovým a Samuelovi Brou za absolvování tříletého vyučování o ději
nách církve. Velké poděkování patří Martě Brou za vytrvalou organizaci lekcí
i v době covidu! Čokoládu dostali též ostatní vyučující – Andrea a Zdeněk Váňovi,
Jirka Košťál a Radek Novotný.
Jiří Košťál
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narozeniny
Bartoš Pavel

2. 7.

Liguš Ján

2. 7.

Bauerová Ivanka
Plichtová Květuše
Šíma Petr

Mikulecký Blahoslav

2. 7.
4. 7.
5. 7.
9. 7.

Davidenko Jiří

11. 7.

Bíbová Anna

13. 7.

Holan Marek

Jiroušek Milan
Šťastný Petr

Beranová Ludmila
Váňová Veronika

Čermáková Magdaléna
Vovsová Rut

Turková Pavla

Sedláček Jakub
Meierová Jana

Kraus Adam Daniel
Žďánská Ludmila

Klímová Veronika
Beran Lukáš

Šímová Jiřina



12. 7.
14. 7.
15. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
29. 7.
31. 7.
31. 7.

█▐ Ze staršovstva
V červnu se staršovstvo sešlo dvakrát
a zde jsou některé body z těchto jednání:
• Rozhovor s novými členy Volební ko
mise o jejich úkolech – ještě letos pro
běhne hlasování o setrvání kazatele
Radislava Novotného (v neděli 11. září
po dopolední bohoslužbě) a odsouhla
sení počtu členů staršovstva pro volbu
v příštím roce
• Rozhovor s vizitátory nad Závěrečnou
zprávou z vizitace (její závěrečná dopo
ručení zde otiskujeme) – návrhy na kon
krétní kroky vyplývající z vizitačních
doporučení bude staršovstvo probírat
na svém celodenním setkání v září.
• Diskuze a návrhy řešení situace opa
kujících se incidentů se zlodějem ve
sborovém domě – aktuálně je potřeba
větší ostražitost především v době sbo
rových akcí, pracuje se na zabezpečení
zámků a dlouhodobě se zvažuje někte
rá z forem bezpečnostních systémů
např. kamerových.
• Staršovstvo projednalo bližší infor
mace ke sborové dovolené, jednak pro
gram, ale i informace ohledně ubyto
vání a místa na programy.
• Staršovstvo se pastoračně zabývalo
členy a seniory, kteří by se mohli dostat
do těžké životní situaci v souvislosti
s energetickou krizí. Projednávalo také
péči o členy, kteří se sboru na dlouhou
dobu vzdálili a modlilo se i za nemocné
a za ty, kteří procházejí vztahovými
krizemi.
• V neděli 11. září v 18.00 večer bude
náš sbor organizovat společný online
Večer chval pro celou Církev bratrskou.
Sloužit bude kapela SouZnění.
staršovstvo
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narozeniny
Boučková Alice

2. 8.

Fritschová Jolana

5. 8.

Beranová Pavla
Tezner Josef

Broukalová Květoslava

6. 8.
7. 8.

Luke Matěj

10. 8.

Pavlíčková Adéla

11. 8.

Najbrt Vladislav
Kubová Marta
Kejř Pavel

Verner Kryštof

Wagnerová Marie

Hlavničková Bohuslava
Beran Daniel
Čech Jiří

Malásek Filip

Košťálová Martina
Sedláček Adam

Němcová Petruše

Toušek Daniel ml.
Toušek David

Novotný Radislav
Bartoš Petr
Fialová Rut

Molnár Martin
Němec Jan
červenec – srpen 2022

4. 8.

10. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
15. 8.
16. 8.
19. 8.
19. 8.
19. 8.
21. 8.
21. 8.
22. 8.
22. 8.
22. 8.
24. 8.
25. 8.
25. 8.
26. 8.
26. 8.
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█▐ Mimořádná shromáždění
Bohoslužba pro Český rozhlas – v nedli 31. července 2022 od 9.00 hodin bude
od nás ze Soukenické vysílán přímý přenos, který si lidé budou moci poslechnout
na stanici Vltava. To znamená, že se musíme sejít o hodinu dřív, než jsme zvyklí
a včas! A také, že bohoslužba bude uzpůsobena rozhlasovým požadavkům – přesný
začátek, dynamický spád bez hluchých míst (např. 3 vteřiny ticha je pro posluchače
celá věčnost!) atp. Modleme se za to, aby Pán Bůh požehnal a mnozí byli oslovení.
Kázat bude Pavel Černý a zpívat budeme písně ekumenické komunity z Taizé.

Hlasování o setrvání kazatele Radislava Novotného – v neděli 11. září 2022 po
dopolední bohoslužbě proběhne v Soukenické členské shromáždění, na kterém
budeme hlasovat o setrvání kazatele Radislava Novotného po 8 letech služby.
Předstihové hlasování v Praze i na stanicích proběhne o týden dříve v neděli 4. září
2022. Prosíme členy, aby na to pamatovali a přišli!

█▐ Prázdninová setkání v našem sboru
Neděle

Úterý

10.00

18.30

nedělní bohoslužba – žive i online

setkání nad biblí: v Soukenické – V ČERVENCI
na Žižkově – v srpnu

Letní biblické hodiny budeme mít spolu s žižkovskými a smíchovskými. V čer
venci v Soukenické a v srpnu na Žižkově.

█▐ Bohoslužby ve stanicích sboru
Neveklov

Neděle

10.00

Kralupy

Neděle

10.30

Malé náměstí 25, Neveklov

další informace: cb.cz/neveklov

Kaple za cukrárnou
S. K. Neumanna 88, Kralupy nad Vltavou

další informace: cb.cz/kralupy

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
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