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█▐Stal se jedním z lidí
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti 
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služeb
níka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, 
v po sluš nosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Fp 2,6–8)

V historii naší planety žilo na zemi možná až 100 miliard lidí. 
Je to těžké odhadnout, tím spíše si takové množství před sta
vit, ale jeden z nich se jmenoval Ježíš, syn Mariin, naro zený  
v Betlémě, to si představit dokážeme. 
Miliardy lidských porodů, příběhů a úmrtí se odehrálo pod 
Sluncem. Miliardy lidských lásek i nenávistí, štěstí i neštěstí, 
radostí i smutků, nadějí i zklamání a jeden z těchto příběhů 
zcela reálně žil před dvěma tisíci lety i Ježíš z Nazaretu. 
Lidé od severu k jihu a od východu na západ vysílali k ne
be sům miliardy modliteb a k nim přidali miliardy obětí 
(nezřídka lidských), když se vztahovali k někomu nad sebou 
a hledali útěchu i pomoc, anebo když toužili zakoušet prožitek 
setkání s posvátnem a absolutnem. K jejich modlitbám neod
myslitelně patřily i Ježíšovy prosby včetně obětí, které za něj 
rodiče přinášeli do chrámu od jeho narození. 
Aby toho nevyčíslitelného úžasu nad Bohem a světem nebylo 
málo, vůbec se nedá odhadnout kolik set miliard galaxií je 
v celém vesmíru, jehož jsme součástí, a kolik je v nich miliard 
hvězd hořících jako naše Slunce, nebo už vyhaslých. A jaký 
je odhad, co se týká množství planet? Zkuste si to vypo čítat: 
5×1022. Možná víc, možná méně, ale jisté je, že pouze na jedné 
z nich se narodil Ježíš, když v Palestině vládl Herodes Veliký.
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Z vesmíru ale sestupme zpět do našeho těla, ve kterém se odhadem nachází 50 až 
75 bilionů buněk. Podle stávajících poznatků má každý druh buňky předem napro
gra movaný počet dělení, tedy i délku svého života. Za normálních okolností jsou 
odumřelé buňky nahrazovány buňkami novými. Například červené krvinky žijí 
kolem čtyř měsíců, zatímco naše kůže se obnoví za dva až tři týdny. Jednou z takových 
buněk je i ženské vajíčko, které se začne překotně dělit v okamžiku, když je oplod
něno mužskou spermií. A to přesně se stalo i v děloze Ježíšovy matky, když počala 

z Ducha svatého, aby pak její syn, když 
se naro dil, disponoval stejným počtem 
buněk jako každý z nás. 
A kolik že je nyní na naší planetě v čase 
letoš ního Adventu lidí? V listopadu 
jsme překročili počet 8 miliard, přičemž 
se odhaduje, že nás v polovině našeho 
století bude miliard 10. Každý z nás 
jsme ale v tom velikém množství pouze 
jedi ným člověkem, máme svůj život, své 
lásky, naději, víru a vztahy. Jako byl jen 
jed ním jediným člověkem Ježíš, který 
měl stejné emoce a prožívání života jako 
my, když Pales tinu spravoval římský pro
ku rátor Pilát Pontský. 
Proto nepřestaňme žasnout a představ
me si, že Bůh, převyšující celý vesmír, se 
stal v Ježíši Kristu skutečně člověkem. 
Stal se jedním z lidí, jako jste vy nebo já. 
Sestoupil do jediné buňky v těle ženy, 

spojil své božství s 23 Mariinými chromozomy. Načež po devíti měsících přišel na 
svět chlapec, který změnil nejen kalendář, ale především spojil božství s lidstvím. 
Bůh se narodil z člověka, aby se člověk mohl narodit z Boha. 
V historii naší země žilo na zemi až 100 miliard lidí, Ježíš, Boží i lidský Syn, byl jedním 
z nich, jedním z nás. Ne napůl nebo z části, ale zcela. Nebyl jako herec, který si odehrál 
své, aby se pak v šatně osprchoval od našeho lidství, smazal šminky a vstoupil zpět do 
božské podoby. Ne, stal se zcela člověkem, originálem, nebyla to hra. Sám sebe ponížil 
do podoby lidské, aby nás spasil, ale také proto, aby nás inspiroval, abychom se i my 
stali skutečně originálními lidmi po způsobu Ježíše z Nazaretu, a k tomu abychom 
i my byli znovuzrozeni z Ducha svatého. Ať proto ani naše lidství není pouhá hra 
na křesťany (na Ježíše), nehrajeme cizí roli, do které se na chvíli převtělíme třeba 
v kostele. Buďme opravdovými jedinečnými lidmi, skutečnými křesťany s Ježíšovým 
charakterem, který: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.

Bronislav Matulík
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█▐	Nebojte se!
 pastýřský list Davida nováka, předsedy rady církve bratrské

Milé sestry, milí bratři,
srdečně vás zdravím na začátku adventu 2022 slovy, která slyšeli Zachariáš, Maria 
a pastýři: „Nebojte se.“ Rád bych ještě dodal: nebojte se, protože válka brzy skončí, 
ceny energií spadnou a vše bude alespoň tak jako dřív. Snad ano, ale dobře víme, 
že budoucnost nikdo nezná a že se naše naděje nemusí naplnit.
Zároveň platí, že strachu nás nezbaví optimistické předpovědi, ale jistota, že naše 
životy, a stejně tak dějiny, jsou v rukou milujícího Pána Boha, který nedělá chyby. 
Kdosi tuto realitu vystihl následujícími slovy: „Utište se. Vše je v pořádku, jsem tu. 
Nebojte se. Svět je v rukou milujícího pastýře. Nakonec bude vše, jak má být. Nic vám 
nebude ubližovat donekonečna. Žádné utrpení není navěky, žádná ztráta není trvalá, 
všechny porážky jsou pouze přechodné, žádné zklamání není definitivní. Už nás nic 
nerozdělí. Ani v životě, ani ve smrti není nic, co by nás mohlo oddělit od Boží lásky, 
jež se nám zjevila v jeslích.“
V souvislosti s tím, co jako společnost prožíváme, vidím pro církev a přicházející 
adventní dobu následující tři výzvy.
Nenechme se ovládnout strachem z tvrzení, že „sami máme málo, a proto nemůžeme 
pomáhat“. V následujících zimních měsících bude potřeba Ukrajině, která je tyra
nizována Ruskem, nadále pomáhat. Ruská agrese již trvá dlouho, ale nesmíme pomoc 
vzdát. Ano, mnozí z nás nemají nadbytek, někteří možná mají málo, ale Písmo nás 
učí, že oběť není z našich přebytků. Neumdlévejme v pomoci, navažme i na příklad 
mnohých našich duchovních otců, kteří Ukrajině řadu let věrně pomáhali.
Nenechme se ovládnout strachem, který nás uzavírá do sebe. Mám na mysli 
skutečnost, že růst cen za potraviny a energie zřejmě bolestivě postihne některé 
sestry a bratry v našich sborech, nebo lidi, kteří jsou s našimi sbory v kontaktu. 
Zajímejme se o jejich situaci, a budeli třeba, neváhejme jim pomoci. Zároveň vězme, 
že některým lidem je trapné si o pomoc říci. Proto buďme proaktivní.
Nenechme se ovládnout strachem, který vede k rozdělení a panice. Mnohokrát, 
když se v dějinách vyskytly krize, našel se někdo, kdo této reality zneužil a nemalou 
část společnosti zmanipuloval. Vyděšený člověk je člověk manipulovatelný, který 
se snadno nechá unést zlobou, v rychlých soudech a řešeních. Nejen přicházející 
advent, ale i budoucnost zřejmě bude zatěžkávací zkouškou pro naši jednotu. 
Zároveň může být právě rodina sboru a církve v těchto dobách velikou posilou.
Začal jsem tento adventní dopis slovy „nebojte se“. Víme, že historické okolnosti 
se v době narození Krista příliš nezměnily a důvodů ke strachu bylo nadále hodně. 
Přesto se v případě Zachariáše, Marie a pastýřů počáteční strach či úlek změnily 
v radost. V radost z narozeného Spasitele, který navzdory někdy těžkým okolnostem 
přináší pokoj. A tento postoj přeji všem nám.
Přeji vám požehnaný advent 2022 a sílu od Pána nenechat se ovládnout strachem.
V Kristu

David Novák
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█▐	Zázraky se dějí
 příběh adély zmrzlíkové

Jak jsem se dostala sem do sboru? Na jednoduchou otázku – složitá odpověď. 
On totiž příběh mé cesty na Soukenickou je mým příběhem cesty zpět k Bohu.
Vyrůstala jsem v moravské, formálně katolické, rodině, jejíž přístup byl: „Jsem 
křesťan, protože věřím, že Bůh existuje, mám křest a 1. svaté přijímání a moje děti 
taky.“ 
Když mi bylo osm let, rodiče se rozvedli. Moje srdce bylo hluboce zraněné. Tím 
rozvodem se pro mě roztočil kolotoč nepříjemných životních zážitků, který trval 
asi deset let. V osmnácti jsem byla opět schopna prohlásit, že hledám Boha, že ho 
nacházím a cítím jeho přítomnost.
Těch 10 let jsem cítila absolutní bezmoc. Šlo to postupně a plíživě. Táta rozhodl, 
že půjdu na církevní gymnázium. Ne snad proto, že bychom byli tak věřící, ale že mě 
na církevní škole přece dobře vychovají. Nebylo pro něj totiž snadné vypořádat se 
s tím, že se k němu vrátilo dítě z prvního manželství – do již nové rodiny. 
Na církevní škole jsem se setkala s lidmi, kteří žijí vírou. Byl to opravdu šok a hlu
boké neporozumění. Něco se ve mně vzpíralo. Cítila jsem v sobě všechna ta zranění 
a bolest. Většina mých spolužáků byla totiž z úplných rodin se spoustou dětí, chodili 
do kostela, do scholy, jezdili na církevní tábory a tak. 
Jak mi mohli tito lidé vyprávět o Boží lásce a milosrdenství? Vždyť žili v idylickém 
prostředí křesťanské „bubliny“, zatímco já jsem od vlastní mámy musela odejít, 
protože mě bila, musela jsem o tom mluvit před sociální pracovnicí, policií a sou
dem; táta ignoroval, jak se ke mně chovala jeho nová žena… A v této době už jsem 
měla psychické potíže.
Když jsem se dostala na psychiatrii, bylo mi 16 let. Brzy vyšlo najevo, že nejsem 
z těch dětí, co by se snažily získat pozornost rodičů psychickými problémy, ale že 
už prostě nevím, jak dál. Tehdy v léčebně jsem po dlouhé době zašla dobrovolně do 
kostela v areálu nemocnice. Byla jsem překvapená tamější atmosférou. Cítila jsem 
upřímnost v prosbách pacientů za jejich uzdravení. Cítila jsem, že doufají vroucně 
v uzdravení jako já.
Po propuštění jsem šla zpět k mámě, protože jsem neměla odvahu vrátit se do 
zaběh nutých kolejí u táty. V tu dobu jsem už měla chlapce a ten mi byl velkou 
oporou. To on mi pomohl přiblížit se k víře. Ukázal mi nový úhel pohledu na věci, 
co jsem prožila. Pomohl mi objevit, že to všechno byly zkoušky, které mě posunuly 
dál, a i když to bolelo, mělo to smysl. Má to smysl! Je to Boží plán!
Když jsem začala otvírat své srdce Bohu, začal se můj život proměňovat. Spousta 
změn byla vnitřních – změnil se můj úhel pohledu na svět kolem mě, ale přišly 
i změny zvenčí. 
U mámy jsem ale taky dlouho nevydržela. Postupně se její sliby o podpoře a pomoci 
vytratily a chovala se stejně jako kdysi. Bála jsem se jí. Neměla jsem peníze na 
jídlo, neměla jsem kam jít a nevěděla jak dál. V ten den mě opět napadlo, že se 
vším skoncuju… Vzápětí jsem se začala za tyto myšlenky cítit provinile. Šla jsem 
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do kostela. Nevěděla jsem vlastně ani proč – možná tiše vzadu brečet nebo se 
vyzpovídat? Potkala jsem tam biskupa. Vyzpovídal mě, povzbudil a dal mi stravenky, 
za které jsem měla jídlo na celý měsíc. Krátce na to mi ve škole pomohli sehnat 
bydlení v klášteře poblíž školy. Zázraky se dějí.
Díky pracovníkům školy a povzbuzení od partnera jsem měla šanci dokončit 
gymnázium a dostala jsem se do Prahy na mou vysněnou vysokou školu. Velmi 

rychle jsem si sehnala sklepní 
pokojík a brigádu a začala žít v Praze. 
Konečně sama a svobodná.
Ještě rok jsem tápala, co se víry týče. 
Byla jsem osamělá, v Praze jsem 
nikoho neznala, byla pandemie… 
Měla jsem v Praze jen jednu kama
rádku a její rodina mě přijala za svou. 
Za to jsem neskonale vděčná. Našla 
jsem rodinu, o kterou jsem tolik stála 
a která mi v životě tolik chyběla. 
„Když jsem si adoptovala dvě děti, 
proč bych si nemohla adoptovat 
jedno dospělé?“ řekla mi tehdy 
mamča. 
Chtěla jsem začít chodit na boho
služby, ale kam? Začala jsem cítit, 
že s některými katolickými dogmaty 
mám problém, a tak jsem začala 
hledat jinde. Přítel byl členem CB 

v jiném městě, a tak jsme zkusili zajít sem, na Soukenickou. Vztah s chlapcem 
sice skončil, ale já jsem tu zůstala. Získala jsem spoustu nových vztahů – s Bohem 
a s vámi, moji drazí bratři a sestry.
Nyní jsem tu téměř rok a jsem za to neskutečně vděčná. Zvláště chci poděkovat Ele, 
která mě pobídla k modlitbám za klid a Boží pokoj, který jsem tolik potřebovala 
a stále ho hledám při své léčbě s úzkostmi a podobnými záležitostmi. Modlím se 
a děkuji, za vás, za všechny, za toto společenství. 

Adéla Zmrzlíková
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█▐	Na nebi hvězda září
 koncert v neděli 11. 12. 2022 v 17.00 hodin

Všechny srdečně zveme na mimořádný adventní koncert, který se bude konat 
v našem sboru. Tři hudební kapely nás povedou k radosti z narození Mesiáše. 
Prague Collection, uskupení hudebníků z pražských sborů se skvělou zpěvačkou 
Lucií Soljakovou, SouZnění, nám dobře známá kapela, která má svou domovskou 
scénu v našem sboru, a skupina studentů, kteří jsou na ETS absolventy kurzu Hudba 
v církvi pod vedením profesionálů.
Využijme této jedinečné příležitosti pozvat své přátele, příbuzné, kolegy a spolužáky, 
prožít radost, kterou nám nabízí čas Adventu a kdy jsou lidé zvlášť citliví na vztahy 
a čekají něco zvláštního. 

Bronislav Matulík

█▐	Johann S. Bach – Magnificat D dur
 koncert ve středu 14. 12. 2022 v 19.30 hodin

Srdečně zveme na adventní koncert souboru BachCollegium Praha, na kterém 
zazní jako hlavní bod programu jedno z nejznámějších děl J. S. Bacha (1685 – 1750): 
Magnificat D dur. Takzvaný Mariin chvalozpěv, který podle biblického příběhu pro
nesla Maria čekající Ježíše při setkání se svou příbuznou Alžbětou, patří k nej častěji 
zhudebňovaným liturgickým textům. Bachovo uchopení tématu je ale jedním z nej
působivějších. Dokonalé vystižení textu, efektní využití orchestru, smíšeného sboru 
i sólistů, dělá z tohoto díla základní kámen sborové literatury, který již po několik 
staletí stále znovu oslovuje své posluchače. 
Vystoupí: Stanislava Mihalcová – soprán, Marta Fadljevičová – soprán, Sylva Čmug
rová – alt, Ondřej Holub – tenor, Jaromír Nosek – bas, Linda Sítková – varhany, Ko
mor ní sbor a orchestr BachCollegia Praha, Jiří Mátl – dirigent.
Vstupenky 280 Kč, zlevněné 200 Kč (senioři, studenti), děti do 15 let vstup zdarma
Více na www.bachcollegium.cz

Jiří Mátl

█▐	Adventní posezení seniorů
 v úterý 20. prosince 2022

Milé sestry, milí bratři, ráda bych vás všechny pozvala na, již tradiční, předvánoční 
setkání. Uskuteční se 20. 12. od 15.00 hodin v prostorách Velkého a Malého klubu, 
kde se pravidelně scházíme na biblické hodiny. 
Božím slovem nám poslouží bratr kazatel Novotný, budeme společně zpívat, další 
příspěvky do programu jsou samozřejmě vítány! Budeme mít také příležitost k roz
hovorům u malého vánočního občerstvení a možná budou i drobné dárky... 
Všechny srdečně zve a na pomoc s přípravou se těší 

Markéta Křivánková



9prosinec 2022  



10 prosinec 2022 

█▐	Zvládli jsme toho hodně!
 sborová brigáda 17. 11. 2022

Na státní svátek 17. 11. jsme se sešli v Soukenické na brigádě, abychom připravili 
modlitebnu pro návštěvníky v době Adventu, a také abychom pokračovali v realizaci 
opatření na úsporu energií. 
Po deváté hodině se nás sešlo asi tak 15, dospělých a dětí. Jedna skupina kontrolovala 
stoly a židle, jestli na nich nejsou povolené šrouby nebo něco poškozeného. Co 
šlo opravit, bylo opraveno, několik židlí jsme ale museli dát na půdu – buď je 

dokáže opravit odborník, nebo je bude nutné 
zlikvidovat. Stoly se podařilo opravit všechny, 
které to potřebovaly. Druhá skupina se věnovala 
úklidu – takovému, který je nad rámec toho, 
co stíhají uklízečky. Třetí skupině byl svěřen 
úkol související s úsporami energií – instalace 
izolačního materiálu s odraznou hliníkovou fólií 
za radiátory, aby teplo z radiátorů šlo hlavně 
do místnosti a co nejméně se ztrácelo ve stěně 
za radiátorem. Dalším úkolem, souvisejícím 
s vytápěním budovy, bylo důkladně uklidit 
místnosti, ve kterých jsou umístěné nové kotle – 
výměník a část hlubokého sklepa. A ten úklid 
byl důkladný, včetně vysátí podlah vysavačem, 
aby kotle při provozu nenasávaly prach. 
Posledním, ale neméně významným bodem, 
bylo dělání pořádku v „knihobudce“ v suterénu 
před výtahem, aby tam byly knihy přehledně 
roztříděné – aby bylo možné snadno najít to, 
co mě zajímá (a pokud nějakou knihu přinesu, 
aby bylo zřejmé, kam ji dát).

Radostnou chvílí brigády byla společná modlitba na začátku, a zvláště pak společný 
oběd – kulajda, rizoto, pečený bůček a sladký zákusek, to vše z dílny dvou kuchařek 
a jednoho kuchaře. Srdečně zveme na brigády další, a pokud by někdo byl ochoten 
pomoci i neorganizovaně (třeba sám v nějakém čase, nebo spolu s někým), ať dá 
vědět komukoli z hospodářské rady – a práci rádi připravíme a zorganizujeme.
Všem, kdo pomáhali, patří velký dík.

Jan Němeček st.

PS: V souvislostí se snahou co nejlépe využívat energie v budově, budeme v násle
dujících týdnech postupně ve všech místnostech měřit teploty – abychom se dozvě
děli, jak rychle se místnosti ohřejí nebo jak rychle vychladnou apod. Proto se 
v budově na různých místech objeví bezdrátová čidla, malé bílé krabičky velikosti 
cca krabičky od sirek.
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█▐	Tvoření adventních věnců
 Maminky nezahálely!

Letos jsme ve skupině maminek navázaly na tradiční výrobu věnců, kterou dříve 
organizovala Ela Mančalová. Sešly jsme se v klubu ve čtvrtek 24. listopadu, letos 
advent přišel opravdu brzy. Nakonec nás bylo sedm maminek, tři hlídací babičky 
a mnoho dětí. Věnce se nám povedly, naskočily jsme na přírodní vlnu a nepoužily 
žádné plasty. Jeden z věnců můžete obdivovat na vratech modlitebny. 
Moc děkuju Martě Štěpánové za zajištění většiny materiálu. Babičkám děkuji za 
hlídání, bez nich by to s nejmenšími dětmi bylo hodně náročné. A za závěrečný úklid 
děkuji hlavně Aničce Němečkové. 
Budeteli mít chuť, můžete se k nám za rok přidat. 

Sandra Němečková

█▐	Pozvěte a dejte se pozvat II.
 nová iniciativa: pozvěte svého souseda na oběd

Milé sestry a bratři, v čase Adventu a Vánoc lidé zakoušejí zvláštní čas. Je to také čas 
návštěv. 
Chceme vás proto se staršovstvem povzbudit k iniciativě v rámci sboru, abychom 
v adventní době udělali něco mimořádného a nového ve vztazích s lidmi, které moc 
neznáte a kteří neznají vás. 
Připravme alespoň jednu návštěvu zcela mimo plán, mimo běžné pořadí a naše 
zvyklosti. Především v rámci našeho sboru, ale i mimo sbor by se jistě našly dobré 
příležitosti. V takovém případě pozvěte nebo se dejte pozvat ne jednou, ale dvakrát. 
Společné jídlo je projevem přátelství, je to gesto lásky. A jak jsem psal už minule, 
pokud by to bylo složité u vás doma, pozvat lze i do restaurace. Přičemž nezapomeňte, 
i vy sami se nechejte pozvat druhými, jak nás učil zesnulý kazatel Stanislav Heczko: 
„Křesťanské je dávat, křesťanské je i přijímat.“ 

Bronislav Matulík
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O MUDRCÍCH 

Neděle
18. prosince 2022

10:00 hod  
Církev bratrská v Praze 1  

Soukenická 15

Vánoční slavnost pro děti
letos trochu jinak

s písněmi 
Tomáše Najbrta

web CB Praha 1
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█▐	Skautský oddíl v Soukenické?
 zveme všechny, kterým se tato myšlenka líbí

Mnozí z nás se zabýváme otázkami budoucnosti našeho sboru: Jak bude sbor 
pokračovat? Umíme oslovit mladé lidi? Jak pracovat s mladými rodinami? Můžeme 
nabídnout nějaký program, který by přilákal také obyvatele z centra Prahy? Těší 
nás, že se nad těmito otázkami zamýšlí čím dál více lidí. Kristus nás vede slovy: 
„Vy jste solí země! Vy jste světlem světa!“ Ale jak budeme solit a jak budeme svítit, 
je na nás. Jak tedy začít? Nejlépe každý s tím, co umíme a na co máme od Pána síly.
Před časem přišli se zajímavým nápadem v Dorostové unii (DU) Církve bratrské. 
Bratři a sestry, kteří sami byli skauti nebo prošli podobným programem, napadla 
myšlenka, zda by nebylo možné skautské principy (Povinnost k Bohu; Povinnost 
k lidem; Povinnost k sobě) a skautskou výchovnou metodu využít v práci s dětmi 
v CB. Domluvili se sdružením Junák – Český skaut na využití metodiky a spolupráce 
byla na světě. Od září 2021 mohou vzniknout skautské oddíly ryze na křesťanských 
zásadách v rámci sborů Církve bratrské.
Ještě před vznikem této možnosti se přišel předseda DU Daniel Jokl podívat do mého 
oddílu ve Staré Boleslavi. Práci v tomto skautském oddíle jsem začal za pod pory 
staršovstva před sedmi lety. Jednak do skautu začaly chodit moje děti, a tak jsme 
mohli zažít mnohá dobrodružství společně, také se nám líbila myšlenka křes ťan
ského vedení dětí z nevěřících rodin. Díky tomu slyšelo evangelium možná stovky 
lidí na schůzkách, táborech, akcích jako bylo zpívání v Domově důchodců atd. Jako 
vedoucí skautu jsem získal důvěru mezi rodiči, na školách, ale i u vedení města nebo 
v jiných institucích.
Situace ve sboru mě ale přivedla na jiné myšlenky. Bylo by možné využít 
zkušenosti ze Staré Boleslavi také na Praze 1? Jeli možnost mít skaut CB, byl by 
zájem ho mít také v Soukenické? Než jsem stačil položit tuto otázku, předběhl 
mě jeden z bratří na setkání staršovstva: „Nebylo by možné zřídit také skaut 
v našem sboru?“ Rodiče vyjádřili zájem, že by o takový program stáli a své děti 
by přihlásili. Staršovstvo všemi hlasy tuto myšlenku podpořilo. Skaut má velikou 
oblibu ve společnosti a byla by to příležitost, jak během programu přiblížit 
Pána Ježíše Krista dětem ze sboru, ale i z našeho sousedství. Zjistili jsme, že je 
to tedy možné. Teď bychom chtěli pozvat všechny, kterým se tato myšlenka líbí, 
k založení skupiny, kterou jsme nazvali OldeeS (starší skauti). Bez podpory by 
žádný takový program nemohl existovat. OldeeS by byli podporovatelé skautu 
v našem sboru. Pokud patříte mezi ty, kteří by nás chtěli podpořit, řekněte nám 
nebo nám napište, zavolejte, dejte o sobě vědět. Moc rádi bychom slyšeli vaše 
názory, připomínky, nápady. Hledáme také ty, kteří by připravovali zázemí pro 
děti, například by něco napekli, nebo připravili nějaký program. Moje představa 
je, že by tyto děti (ve věku 611 let) mohly propojovat všechny generace našeho 
sboru. Děkuji a dejte mi prosím vědět, jak se vám tato myšlenka líbí. (737 200 188,  
radislav.novotny@cb.cz) 

Radek Novotný
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

8. 12. Dětská psychoterapie
Přednáška PhDr. et Mgr. Gabriely Ďuraškové, Ph.D.

Po výtvarně zaměřeném gymnáziu vystudovala evangelickou teologii na 
ETF UK a jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UP.

Během studia absolvovala 
několik zahraničních stáží 
v Belgii a stáž v Kalifornii 
(USA). Doktorát z klinické 
psychologie obhájila 
na téma neplodných 
žen a mužů, k tématu jí 
vyšlo několik publikací. 
Absolvovala komplexní 
výcvik v psychodynamicky 
orientované psychoterapii, 
a také postgraduální výcvik 
v dětské Gestalt psychoterapii.

Nyní pracuje jako psycholog a terapeut v Rodinném centru a na ambulanci 
dětské psychiatrie ve fakultní nemocnici v Praze, pracuje s dětmi, dospělými 
i s celými rodinami.

www.klubsamari.cz        ve čtvrtek od 18 hodin                                                                  
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Bůh má  
pro nás otevřenou 
náruč

Návrat k Otci

1. ledna 2023
10:00 hodin

Sbor Církve bratrské  
v Praze 1, Soukenická 15

Nový rok 2023
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NAroZeNINy
Tauerová Blanka 2. 12.
Šímová Jana 4. 12.
Hlávková Jaroslava 5. 12.
Němečková Anna 6. 12.
Váňa Zdeněk 7. 12.
Matulík Bronislav 12. 12.
Sluga Jaroslav 13. 12.
Hrnko Milan 17. 12.
Pavlíková Alena 17. 12.
Bartošová Eva 18. 12.
Borovičková Daniela 20. 12.
Černá Hana 26. 12.
Štěrbová Eva 28. 12.

█▐	Ze staršovstva
Staršovstvo na svém posledním setkání pro
bíralo mimo jiné tyto záležitosti:
• Proběhly rozhovory s žadateli o členství. 

V případě manželů Machových z Kralup 
star šovstvo jednomyslně souhlasilo s jejich 
přijetím na Sborovém dnu dne 20. 11. 
2022. V případě Jiřího Marečka star šov stvo 
jednomyslně souhlasilo s jeho pří pra vou  
na křest. 

• Staršovstvo probralo a odsouhlasilo pro
gram Sborového dne, stejně tak program 
celého Adventu.

• S vděčností jsme přijali informaci, že vý
tě žek ze sbírek se v letošním roce oproti 
loňsku mírně zvýšil, a mimořádná sbírka 
na energetické úspory prozatím vynesla 
288.000 Kč.

• Proběhla debata o personálním fungování 
v našem sboru, ze které vyplynula potřeba 
posílit oblast práce s mladou generací a ro
dinami.

• Staršovstvo je vděčné za službu, kte rou Radek Novotný odvádí ve Staré Boleslavi 
a pověřuje jej, aby pokra čoval v této misijní službě, příště nám představí podrob
nosti této služby.

• Proběhlo odpojení pevných linek, díky patří především Ondřeji Pavlíč kovi.
• Proběhla debata o novém správci sbo rových budov a dalším postupu výběrového 

řízení. V tuto chvíli se při hlásili čtyři kandidáti, vybírat se bude v následujících 
týdnech.

staršovstvo

Dary pro sbor
Dary je možno zasílat 
na číslo účtu: 1938917359/0800, 
variabilní symbol 10. 
Také můžete použít QR kód.
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Vánoční	koncert
ZUŠ

lá škes ole aV

Modlitebna	Církev	bratrská,	
Soukenická	15,	Praha	1

v	18	hod.

Vystoupí	žáci	ZUŠ	Veselá	škola.

15.	prosince	2022
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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

█▐	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

█▐	Mimořádná shromáždění
Silvestr – v sobotu 31. prosince 2022 v 17.00 hodin se sejdeme, abychom jásotem 
oslavovali Hospodina. Silvestr je posledním dnem v roce, není to sice církevní svátek, 
ale je to příležitost vzdát chválu Bohu. A to navzdory uplynulému roku, kdy svět stále 
ovlivňoval koronavirus, začala válka na Ukrajině a vše se začalo zdražovat. Budeme 
ve svědectvích, písních a obrazech spolu s prorokem Ageem vzdávat chválu Bohu. 

█▐	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 15.00
16.30
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu


