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█▐Budoucnost neexistuje
Všechno je vaše…  ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost 
nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi 
a Kris tus je Boží. (1 K 3,21–23)

Budoucnost neexistuje, nikdy se nestala, ale tvoříme ji a bu
deme tvořit, v tom je naše naděje – i v roce 2023. S Bohem 
nebo bez Boha, ale první varianta je lepší. Bůh nás stvořil ke 
svému obrazu svobodné a tvůrčí se schopností roz ho do vat 
se dobře či špatně, konat dobro i zlo a učinil nás jako spolu
tvůrce světa i budoucnosti, šťastné i nešťastné. Bu douc nost 
neexistuje, ale za pár minut, hodin, dní a let se neo mylně 
stane skutečností našimi činy, naší vírou, rozho do vá ním 
a bude minulostí. 
Budoucnost světa skutečně neexistuje, nebyla nikým 
dopředu a nezměnitelně určená, ani Bohem ne, tím méně 
chladným osudem. Naše budoucnost není napsána ve hvěz
dách ani v nebesích. Proto je naprosto bláhové obracet se 
k vědmám či kartářkám, proto je falešné hledat budoucnost 
v astrologii nebo ve snech a snářích. Ale ani v Bibli nehle
dejme věštbu či proroctví o své budoucnosti, co nás čeká 
a nemine, proto napsána nebyla. V Bibli hledejme něco mno
hem důležitějšího, pravdivé slovo o nás samých, o našem 
charakteru, o Boží lásce a spáse, o cestě, kterou bychom 
měli jít, dobrý životní program, ale také slovo o věčnosti. 
Budoucnost je naším úkolem, je naší povinností, ne ji obje
vovat, ale tvořit – i v roce 2023. 



2 leden 2023 

Budoucnost našeho života neexistuje, nikdo ji dopředu nenaplánoval ani nena fil
mo val jako například historický film s futurologickým obsahem. Náš scénář se totiž 
prů běžně píše, my jsme s Bohem jeho spoluautoři i herci zároveň a Hospodin je náš 
režisér. Důležité proto je, abychom se jím při psaní našeho příběhu a následně na 
place a prknech, která znamenají svět, nechali dobře vést – i v roce 2023. Ono je tomu 
v životě skutečně tak, jak mně kdysi pověděla křesťanská spisovatelka Marie Fryd
ry chová, že totiž při psaní příběhu postavy žijí svým vlastním životem a mnohdy se 
jejich děj odvine jinak, než jak si i autor sám dopředu představoval. 
Budoucnost neexistuje, tu tvoříme a budeme teprve tvořit, zato s minulostí je tomu 
jinak, ta je daná historií a je nezměnitelná. Pro naši budoucnost, která je zcela 
otevřená, je však důležité, jak jsme se vypořádali s minulostí, s tou dobrou i zlou. 
S Boží pomocí můžeme být osvobodivě smířeni s nevratnými událostmi a můžeme 
odpustit našim viníkům i sobě samým. Neboť Bůh v Kristu odpustil nám a smířil 
nás se sebou. Pokud bychom totiž zůstali trpně či zarputile uvězněni v dávných hoř
kostech a křivdách, které jsme utržili nebo druhým uštědřili, zadělali bychom sobě 
i bližním na děsivou přítomnost, nesnesitelnou budoucnost – i v roce 2023, ale co 
hůř, čekala by nás ještě děsivější věčnost bez konce… 
Budoucnost skutečně neexistuje, tu tvoříme a budeme ji i nadále tvořit, zato však 
existuje věčnost – tady a teď. Velmi pozoruhodně nás na to upozornil geniální 
C. S. Lewis, když napsal, že věčnost se nepojí s budoucností, ale s přítomností. 
Na věčnost se totiž nemáme dívat jako na něco, co teprve bude, ale co právě nyní je. 
Věčnost totiž nezná budoucí čas, ta se právě teď odehrává, v tuto chvíli ji žijeme. 
Budoucnost je neznámá, věčnost však znát můžeme, a dokonce ji známe, je to v tuto 
chvíli naše žitá přítomnost s Bohem, nebo ovšem také bez Boha. Žijemeli proto 
dnes s věčným Bohem, žijemeli v jeho věčné lásce a milování, pak zcela autenticky 
zakoušíme nebe pod nebem, což přeji nám všem – i v roce 2023.
Budoucnost neexistuje, přesto však máme budoucnost. Každý z nás, naše rodiny 
i nás sbor v Soukenické a celá naše evropská společnost máme budoucnost ve svých 
rukou. Neptejme se, jaká bude, tvořme ji. V nebi není nezvratně a dopředu určeno, 
kdo se stane naším novým prezidentem, sami si ho zvolíme, proto jděme k volbám. 
Stejně tak není předem rozhodnuto, kdo ponese odpovědnost za naše společenství, 
sami si zvolíme staršovstvo, proto se zodpovědně rozhodněme volit. A stejně tak 
poneseme osobní i kolektivní odpovědnost za všechny další budoucí události, které 
tušíme, že přijdou, ale i za ty neočekávané. Tak tomu totiž vždycky bylo a bude – 
i v roce 2023. 
Budoucnost neexistuje, ale máme velkou moc a zodpovědnost ji spolu s ostatními 
tvořit. Každým dobrým slovem, každou podanou rukou ku pomoci bližnímu, každým 
správným rozhodnutím, úsměvem, modlitbou a dotazováním se Boha na jeho vůli. 
Je totiž velmi povzbudivé a osvobozující, co napsal apoštol Pavel, že totiž náš je svět, 
život i smrt, naše je přítomnost a také budoucnost, že všechno je naše, ale my však 
jsme Kristovi a Kristus je Boží. Toho se držme – i v roce 2023. 

Bronislav Matulík
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█▐	Nekompromisní víra
 připomenutí života Gabriely Mančalové

Narodila se 17. března 1949 v Praze jako první dítě manželů Vlachových, mamince 
Oldřišce roz. České a otci Gabrielovi Vlachovi, který byl průmyslový grafik – po něm 
Ela zdědila umělecké nadání. (Mimochodem, babička Antonie pocházela z rodu 
Vald štejnů z Bělohradu. – To víme, protože se Ela věnovala i genealogii.)
S bratry Pavlem a Tomášem, kteří jsou jen o něco málo mladší, vyrůstali v centru 
Prahy ve Štěpánské ulici. Celý život si byly také velmi blízké s matčinou mladší 
sestrou Nadějí Kučerovou.

—
Ela vystudovala gymnázium ve Štěpánské ulici a speciální pedagogiku se zaměřením na 
eto pedii na Univerzitě Karlově. Prošla také pětiletým psychoterapeutickým výcvikem. 
Po studiu krátce učila na základní škole, 
poté téměř 20 let pracovala jako speciální 
pedagog v Diagnostickém ústavu pro mlá
dež, zaměřeném na psychosociální pro
blémy a poruchy v chování u dívek.
Od devadesátých let pak sloužila jako 
misijní a pastorační pracovnice ve sboru 
Církve bratrské v Praze 1. Několik let také 
jako celocírkevní pastorační pracovnice.
Elin život nešel snad ani na pár minut 
oddělit od víry a duchovních témat. První 
krůčky víry zažívala v besídce v Jednotě 
čes ko bra trské v Kolíně, kam jí vodili 
babička a dědeček Českých a později 
začala docházet do sboru v Soukenické. 
Spolu s manželem Petrem Mančalem zde 
vedli skupinu mlá deže a byli i u velkého 
duchovního pro bu zení mezi mladými.
Ela toužila po velké rodině, ale ani po nepříjemných procedurách a operacích děti 
nepřišly. I to přispělo k jejich rozchodu po 11 letech manželství.
V té době k ní velmi promlouvala zaslíbení z 62. kapitoly proroka Izajáše: Už nikdy 
o tobě neřeknou: „Opuštěná“. A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená“. Budou tě 
nazývat: „Oblíbená“ a tvou zemi: „Vdaná“, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země 
se vdala… Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se 
ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.

—

Od poloviny 80. let se začala u Ely doma scházet skupinka převážně mladých lidí, 
hledajících víru, či vztah s Bohem. Bylo to skoro jako disidentské bytové semináře, 
ovšem o politiku zde vůbec nešlo. Pouze o duchovní hledání, modlitby a vzájemné 
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podpírání. Dobře si pamatuji, jak nabí
jející to byla atmosféra – o tom svědčí 
i to, že v malém bytě ve čtvrtém patře bez 
výtahu se scházelo až 50 lidí. (Celkem 
vážně jsme řešili statiku budovy – jestli 
nás to vůbec unese…) Ti, kdo přišli 
s před stihem, se uvelebili v křeslech, 
ostatní se krčili na podlaze na pár 
desítkách centimetrů čtverečních – 
mač kali jsme se, ale stálo nám to za to. 
V souvislosti s touto vzpomínkou mi 
auto maticky vytanula písnička „Nej
krás nější chvíle vždycky jsou na kole
nou…“. Ela zde nevystupovala jako 
nějaký duchovní učitel, ale dokázala 
skvěle vytvořit bezpečné prostředí, 
inspirovat k poctivému hledání a vzá
jem né upřímnosti. A také připravit pro 
všechny občerstvení, které bylo ňam 
ňam.

Později v této činnosti pokračovala zde v Soukenické, ale vlastně ne ve sboru, 
nýbrž v „přístavku“ ve dvoře, kde vybudovala klidnou a krásnou oázu. Ela měla 
vkus a ohrom ný dar pohostinnosti, nelitovala práce ani peněz na přípravu jídla. – 
Všechno dohromady to na příchozího působilo, že je vážený a vítaný.
V neděli po bohoslužbách se pravidelně scházela s mladými, kteří chtěli na kázání 
navázat ještě společným sdílením. A samozřejmě byla po shromáždění vždy 
obklopena davem přátel. „Stojíš taky frontu na Elu?“, ptali jsme se. A my z rodiny 
jsme někdy trochu žárlili, protože jsme se k naší příbuzné často vůbec nemohli 
dostat. Na naše společné nedělní obědy přicházela vždy s omluvami a velikým 
zpožděním, ale prostě nemohla odejít, dokud nepromluvila se všemi, kteří o kontakt 
s ní stáli. A že jich bylo…
Zde se znovu scházela s těmi Izajášem zaslíbenými duchovními syny a dcerami: 
mnozí z nich uvěřili v Ježíše Krista, mnozí potřebovali další duchovní péči a vedení. 
Dokázala naslouchat, povzbuzovat, ale i připomenout ve vhodnou chvíli „výchovné“ 
Boží slovo… Nekompromisní víra – to bylo pro Elu charakteristické, třeba se i bavit 
o Bohu s někým cizím na ulici (asi dědictví po dědečkovi Oldřichu Českém).

—

V této souvislosti bych rád citoval z knihy C. S. Lewise Velký rozvod nebe a pekla, 
v níž autor předkládá svou vizi nebe. Dobře si pamatuji, jak jsem si už při prvním 
čtení říkal, že tato pasáž by mohla platit o Ele. Dovolím si parafrázovat 12. kapitolu:
Po celé délce lesa se začaly spodní plochy listnatých větví blýskat poskakujícím 
světélkováním. Blížilo se k nám něco jako procesí a světlo vycházelo z osob, které ho 
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tvořily. První šly jakési zářící postavy. Tančily a rozhazovaly květiny. Za nimi, po obou 
stranách, přicházely mladistvé postavy – na jedné straně chlapci, na druhé dívky. 
Kdybych si pamatoval jejich zpěv a mohl si poznamenat noty, žádný člověk na zemi, 
který by četl tuto partituru, by už nikdy neonemocněl ani nezestárl. 
Mezi nimi vykračovala houpavým krokem Paní, k jejíž poctě se to všechno konalo. 
Viděl jsem odlesk její vznešenosti a radosti, který ve mně vyvolal iluzi velké, zářící 
vlečky, rozprostřené na trávníku.
Ale už jsem to zapomněl. I nesnesitelnou krásu jejího obličeje si už pamatuji jenom částečně.
„To je… Je to Ona?“ šeptal jsem svému průvodci.
„Vůbec ne,“ řekl, „to je někdo, o kom jsi nikdy neslyšel. Na zemi se jmenovala Mančalová 
a žila v Nuslích.“
„Zdálo by se, že je to… ehm, zvlášť významná osoba.“
„Ale ano, je. Je jednou z těch velkých. Ale víš už, že sláva na zemi a sláva v tomto kraji 
jsou dvě úplně rozdílné věci.“
„A co ti mladí muži a ženy na každé straně?“
„To jsou její synové a dcery.“
„Ta ale musela mít velikou rodinu.“
„Každý mladý muž nebo chlapec, který si s ní povídal, se stal jejím synem. A každá 
dívka, která s ní hovořila, byla její dcerou.“
„Není to trochu kruté vůči jejich vlastním rodičům?“
„Vůbec ne. Její mateřství bylo jiného druhu. Ti, kteří se s ní setkali, se vraceli ke svým 
přirozeným rodičům a milovali je více než předtím. 
To je tak: Každý, kdo se k ní přiblížil, měl místo v její lásce. V ní se stávali sami sebou.“

—

Protože víme, že víra znamená věřit v nepředstavitelné, láska znamená milovat, 
co není milování hodné a naděje znamená doufat, i když je vše beznadějné.
Ela dále založila skupinku maminek, podporovala společenství, které se okolo 
rodiny Baronových vytvořilo v Neratovicích, jezdila s o generaci mladšími křesťany 
na vysokohorské túry… Na její aktivity v církvi bychom společně mohli vzpomínat 
ještě dlouho!
Ale nežila pouze v jakési církevní bublině, právě tak udržovala aktivní vztah i se 
svými spolužáky.
Po odchodu do důchodu v roce 2017 až do propuknutí vážné nemoci v červnu 
2022 pracovala jako asistentka v dětské skupině Sovička v Rodinném centru YMCA. 
Dělalo jí velkou radost připravovat pro děti výtvarné aktivity.
Ela byla výtvarně talentovaná a mnoho z nás obdarovala svými obrázky. Měla 
vytříbený vkus a dokázala v době, kdy se v obchodech prakticky nedalo nic hezkého 
sehnat, opravit starší nábytek, vyrobit doplňky a krásně zařídit byt i přístavek a také 
si ušít elegantní oblečení. 
Ela dlouhodobě žila jen se skromnými příjmy, ale lidé okolo by až mohli být 
přesvědčeni o opaku, protože vždycky dokázala vykouzlit báječné občerstvení 
a pokaždé to nějak vymyslela, aby mohla přinést dětem i dospělým krásné dárky. 
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Každý den za ní docházelo i několik skupin přátel a příbuzných. Trpělivě snášela 
bolesti a v posledních dnech už jen spala, ale věříme, že mohla vnímat pohlazení, 
stisk ruky, modlitby a písně….
Celou tu dobu se o ni pečlivě staral její bratr Tomáš Vlach, se kterým si již dříve 
velmi ráda povídala v telefonátech, které trvaly celé hodiny.
Zajímala se o sport, politiku, o moderní technologie, byla schopná se stále učit něco 
nového. Jistě jsme nepostihli všechny oblasti, kterým se Ela věnovala…
Děkujeme všem, kteří Ele věnují svou vzpomínku a modlitby. – Bude nám velmi 
chybět. 

Tomáš Kučera a Markéta Benáková

Kazatelé se mění, Ela byla stálice 
Ela pro mě byla takový základní stavební kámen Soukenické. Když jsem poprvé v roce 
1991 navštívil Soukenickou, Ela a Pepa Valušiak byli jediní lidé, které jsem znal. Vždy se 
o nás nově příchozí neuvěřitelně starala. Byla to ona, která nás vedla ke křtu a později 
ke vstupu do sboru. Moc jsem si vážil její obětavosti, když kdokoliv měl problém, mohl 
za ní zajít do přístavku. Byla obdarována neskutečnou empatii a zájmem o druhé.
Často jsem sedával na galerii a kontroloval jsem, jestli je Ela ve shromáždění. 
Na konci si pamatuji, že vždy na ní stála taková dlouhá fronta. Fronta na Elu. O mno
ho let později, když byla nemocná a navštěvovali ji přátelé, tabulka, kam se každý 
zapi soval, se velmi rychle plnila a také se vytvářela fronta. 
Ela nám všem bude velmi chybět. Ale my všichni, můžeme jít v jejích stopách 
empatie a porozumění k druhým.

Filip Malásek

Poslední dobou Ela velmi pomáhala 
ovdovělému bratru Pavlovi v Klatovech 
i dalším příbuzným. Pokud si někde 
trochu dovolila utratit i za sebe, bývaly 
to výjezdy k moři, které jí vždy obrovsky 
zdravotně pomáhaly. Hrozně ráda 
plavala, leckdy jsme se o ní báli, protože 
byla schopná odplavat třeba i kilometry 
daleko.

—

Posledních 6 měsíců života, kdy po 
operaci hlavy ochrnula na polovinu 
těla, si těžce zvykala, že jí ve všem 
včetně hygieny musí pomáhat druzí. 
Přesto pro množství přátel, kteří jí 
věrně navštěvovali, zůstala sama sebou: 
poslouchala příběhy druhých, vyptávala 
se, sledovala dění. Stále byla s lidmi. 
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Ela byla fenomén 
17. prosince jsme musely přijmout fakt, že Ela opravdu odešla. Nebudeme jí moci 
zavolat, co dělá, jestli s námi půjde v neděli na oběd (přitom nikdy nejedla, jen s námi 
poseděla a popovídala o ži votě), nebude nám vyprávět, co připra vuje pro děti, kdy 
pojede za brat rem, koho navštíví a kdo přijde k ní... Slavily jsme spolu narozeniny, 
se vším důle ži tým jsme se obracely na ni o radu a poro zumění.
Ela byla fenomén. Měla ráda fialovou barvu, barevné sladění nábytku a do plňků do 
posledního ubrousku, tak to pama tujeme u ní doma i v přístavku. Vzpo mínáme na 
její rozkvetlý balkon v 5. patře bez výtahu.
Byla v dobrém smyslu umíněná, když se pro něco rozhodla, nepolevila, dokud to 
nedovedla k cíli. Tak se věnovala lidem kolem sebe, tak zápasila s technikou, ať už to 
byl počítač nebo výměna kohoutku v koupelně.
Stíhala toho opravdu hodně, pracovala dlouho do noci, měla v péči velký okruh lidí 
s porozuměním pro jejich slabosti. Moc nám bude chybět.

Alena, Ivana, Zdena

Všude, kam vkročila, zanechala svoji stopu
Existuje pouze málo lidí v CB, kteří by Elu neznali. Její působení však nebylo 
omezeno pouze na církev – všude, kam vkročila, zanechala svoji stopu. Lidé, kteří 
ji poznali, by se pravděpodobně také shodli na tom, že Ela žila svůj život pro druhé. 
Každý člověk ale potřebuje, aby tady byl někdo pro něho samotného. Měla jsem tu 
výsadu být tím člověkem pro Elu, sdílet s ní pády a vítězství jejího osobního života, 
radosti i bolesti všedních dní, být ji nablízku v dobách krizí, těžkých životních etap, 
a to nejen té poslední…
V mládí nás spojilo hluboké přátelství, které vzniklo z vzájemné náklonnosti, ze sdí
lení společných životních hodnot a ze společného duchovního směřování. 
Co je víc než přítel, který vám dokáže pravdivě, ale s láskou nastavit zrcadlo, neod
soudí vás, je vám v případě potřeby k dispozici ve dne v noci? Takovým přítelem 
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byla Ela pro mě, a takovým přítelem jsem byla pro ni. Tak blízký vztah však přináší 
i mnohá hluboká zranění (zranit vás může nejvíce jen ten, kdo vám je nejblíže) 
a bolest z nepochopení – ani toho nebylo naše přátelství ušetřeno.
V posledních letech pak nám naše vytížené a různé životní cesty, únava a vyčerpání 
bránily v častějším osobním scházení např. k modlitbám – Ela často říkala, že na ty 
nejbližší má paradoxně nejméně času, protože ti jediní mají pochopení, co všechno 
v životě musí, a jak málo času má (jenom 24 hodin denně), ale z dálky jsme o sobě 
věděly a byly se navzájem připraveny podepřít.
Ela byla charismatickou osobností, jak to dokonale přesně vystihl Tomáš Kučera 
ve své promluvě při rozloučení s ní. Nechci se opakovat, lépe bych to nevyjádřila. 
Už jenom to, že se jí podařilo i po smrti v předvánočním shonu naplnit celý velký sál 
v Sou kenické včetně přítomnosti 9 kazatelů CB (pokud jich nebylo ještě víc) hovoří 
za mnohé. Škoda, že právě církev, pro kterou Ela doslova „dýchala“, nedokázala vždy 
její přínos a práci plně ocenit.
S Elou odešel kus mě samotné, a navíc ránu z toho, jak nepochopitelně byla odejita, 
už nikdo a nic nezacelí.

Hanka Vernerová

Moje poslední vzpomínka na Elu
V našem sboru za nemocnými, osamělými a potřebnými se snažíme chodit pravi delně. 
Každého pak navštěvujeme, a rádi, podle jeho potřeby, nebo jak nás, kazatele, starší 
a diakonku, kdokoliv osloví. Nikdo se nemusí ostýchat, čas si vždy rádi najedeme.
Zpráva o Elině nemoci nás všechny zasáhla. Vedla nás k horlivým modlitbám a pří
mlu vám. Vyvstalo před námi tolik otázek, na které těžko hledáme odpovědi. Po vy
puk nutí nemoci jsem se s Elou setkával mnohem častěji než dříve. Díky tomu jsme 
přišli na to, že v 80. letech přivedla kamarádku mojí maminky Alenu ke Kristu, a ta 
začala chodit do žižkovského sboru. Alena pozvala moji maminku, mě a moji sestru 
na Dětskou vánoční slavnost v roce 1988, kdy při kázání bratra Holubce vydala svůj 
život Pánu. Tak jsem se dostal k Pánu Bohu i já. Tím pádem je Ela vlastně moje 
duchovní babička. Také to nás ještě více s Elou sblížilo.
Dva týdny před Eliným odchodem byla návštěva zvláště silná. S Elou jsme si povídali 
o Pánu, o naději v Kristu i naší budoucnosti s Ním. Chvíli jsme jen tak mlčeli. Těžce 
oddychovala a já jsem se snažil co nejintenzivněji vnímat vzácnost chvíle, kdy Ela je 
živá a my můžeme být spolu. Když jsem byl naposledy ve čtvrtek u Ely, na krátkou 
chvilku byla při vědomí. Otevřela mírně oči, vysunula ruku z pod deky a napřáhla. 
Chytl jsem ji a až do konce návštěvy tisknul. Občas mi stisknutí vrátila, a pak opět 
usnula. Modlil jsem se s ní, a i když spala, zpíval jsem její oblíbené písně. Přišlo 
mi, abych ji přečetl adventní slova z Izajáše: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí 
veliké světlo… ve stínu šeré smrti jim zazáří světlo.“ Držel jsem ji a zpíval píseň 
z Kancionálu číslo 296 „Drž ruku mou“. Cítil jsem, jak Boží andělé nesou Elu v náruči 
a jsou připraveni ji nést v náruči z tohoto světa do příbytku v království Ježíše Krista. 
„Měj se tam krásně, Elo!“

Radek Novotný
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Ježíš byl pro Elu cesta, pravda 
a život
Ela hluboce uvěřila a poznala, 
že Ježíš je cesta. Proto svůj 
život také na Ježíše orientovala. 
Ježíš pro ni byl cestou a po této 
cestě šla. Proto žila jednoduchý 
a trans pa rentní život. Proto ne
od bo čovala na všelijaké široké 
cesty a pochybné cestičky, které 
odbo čovaly pryč z Ježíšovy 
cesty. Ježíš byl pro ni cestou. 
Násle dování Ježíše Krista není 
přešlapování na místě, není to 
stagnace. Je to pohyb! S apo što
lem Pavlem by chom dokonce 
řekli, že to je běh na delší trať. 
U Ely to nikdy nebylo takové, 
že by po Ježíšově cestě šla jen 
v neděli. Šla s Ježí šem každý 
den svého života. Někdy to byly 
krásné chvíle Boží blíz kosti 
a lid ského přátelství, jindy to 
byla cesta náročná. 
Ježíš je také pravda. Ela byla vždy oddaná Božímu slovu. Pro Elu byl každý biblický 
verš výzvou. Nad Písmem často přemýšlela. Snažila se věrně interpretovat Boží slovo 
do své konkrétní situace i do situací druhých lidí. Ježíš je pravda a tato jeho pravda 
je nejplněji obsažena v Písmu. Možná, že se některým Ela zdála v duchovních věcech 
příliš přísná, nekompromisní. To bylo ale dáno právě jejím duchovním nastavením. 
Chtěla být v Kristu, skryta v Ježíšově pravdě. Proto každý verš ze Starého či Nového 
zákona bedlivě vážila. Ptala se, co konkrétní oddíl z Písma znamená pro její život 
a také pro život druhých lidí, církve i světa. Ježíš byl pro ni pravdou a tuto pravdu 
nikdy nechtěla opustit. A tato pravda ji nesla a provázela až do konce jejího života. 
Ježíš je také život. To byla jistota Ely. Tuto jistotu víry přála všem. To ji hnalo ke 
svědectví dalším lidem. Ráda o Ježíši mluvila, byl pro ni skutečný život zde na zemi 
a také když odcházela do nebeského domova. Elu nechtěla život v Ježíši jen pro sebe, 
ale dělila se o něj s druhými. Živá a závažná pro ni byla i Ježíšova slova, která jsme 
četli na parte: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Až s úzkostlivou důsledností 
proto chtěla, aby každý přicházel k Bohu skrze Krista… Ve dnech své nemoci dobře 
věděla, kam jde. Možná vás mnohé ještě povzbuzovala a zároveň svůj život denně 
svěřovala Bohu. Vždyť Ježíš byl pro ni cestou, pravdou i životem.

Pavel Černý (z pohřebního kázání)
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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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█▐	Pozvání do Boží náruče
 od nového roku radostné evangelium pro každého

Srdečně zvu do Boží náruče všechny mravní zkrachovalce. Protože především Bůh 
vás zve! Každého, kdo jste na dně, kdo trpíte výčitkami svědomí, kdo jste všechno 
prošustrovali a nezbylo vám nic než vzpomínka na nebeského Otce, který vás má 
rád. Neboť to je evangelium Kristovo. Pro něho není ztracený případ, ani ten, kdo 
s děvkama všechno prochlastal, kdo se dostal do exekucí anebo se topí ve výčitkách 
svědomí, jako se topil v bahně u prasat ztracený syn nebeského Otce. V Boží náruči 
se vám opravdu uleví. 
Srdečně zvu do Boží náruče všechny svaté a dokonalé. Protože především Bůh vás zve! 
Každého, kdo se namáháte a jste unaveni, protože se vám křesťanství zde for movalo 
pouze na poctivou dřinu, službu a po vinnost bez 
radosti. Zvu vás, kdo se hněváte na méně dokonalé 
bratry a sestry i na Boha a jste pohoršeni Boží 
velkoruskou láskou. Zvu vás, kdo nechápete lidi, 
kteří ještě do včerejška kašlali na Boha i na církev, 
žili nemravně a teď sedí spolu s vámi ve sboru na 
bohoslužbách, a dokonce jdou k večeři Páně! Zvu 
vás, kdo jste v zajetí hořkosti pro všechny viny 
vašich viníků, takže se nedovedete radovat. V Boží 
náruči se vám opravdu uleví.
Srdečně zvu do Boží náruče, kdo se rmoutíte, 
modlíte a čekáte na návrat svým milých. Protože 
především Bůh vás zve! Zvu každého, kdo se jako 
Otec nebeský trápíte, že se vám děti ztrácejí, 
že bloudí světem, a vy jste bezmocní jako Bůh 
sám, protože nemůžete své milované přinutit, aby 
se vrátili. Zvu vás do Boží niterné přítomnosti, 
když trpíte nevýslovnou bolestí z toho, že vaše 
děti (nebo vaši bratři a sestry ve sboru) spolu ne
chtějí nic mít společného, udržují distanc a staré 
i nové křivdy jim jsou cennější než velko rysé 
Boží odpuštění. Zvu vás k Bohu, který s vámi sdílí 
stejné utrpení, jakým se trápíte i vy. V Boží náruči 
se vám opravdu uleví. 
Od nového roku a až do února chci v našem sboru 
kázat evangelium o radosti a Boží lásce podle těch 
nejznámějších Ježíšových kázání. A hned na Nový 
rok začneme Návratem ztraceného syna. Myslím, 
že se máme na co těšit, protože Ježíšovo kázání je 
fakt skvělé!

Bronislav Matulík
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█▐	O církvi a našem sboru
 od ledna budeme studovat list do efezu

Na biblických hodinách budeme od začátku roku číst a studovat novozákonní knihu 
Efezským, dopis o církvi. A budeme ho promýšlet a diskutovat nad ním v sou vis
lostech našeho sboru, který stojí před volbou nového staršovstva a tím také nutně 
i před změnami. 
Kniha Efezským je vpravdě teologickým pojednáním, nenajdeme v ní žádné osobní 
pozdravy, nedočteme se nic o konkrétních problémech sboru nebo autora. Jedná 
se o ucelený spis, jakési kázání, na téma „Církev“. Epištola kdysi sloužila v Malé 
Asii jako apoštolský oběžník – až se dostala k nám. Na základě obsažených témat 
můžeme usoudit, co bylo pro efezské křesťany charakteristické, nezbytné a co je 
po třebné i pro nás – nejen znát, ale především žít. 
Křesťanská obec se v Efezu byla rozdělená nejméně na dvě části, na křesťany z židů 
a pohanů. Zdá se, že každá z nich si držela svou starou identitu. A protože podstatná 
část sboru byla tvořena z nežidů, měli tito pohanokřesťané sklon dívat se na křes
ťany z židů spatra. Apoštol proto jasně vyložil, že Kristus dvojí spojil v jedno a že 
zboural zeď, která by měla lidi od sebe oddělovat. Naopak, křesťané dohromady 
budují církev, která je chrámovou stavbou (srov. Ef 2,11–22).
Kéž by studium listu Efezským, na biblických hodinách nebo třeba při soukromém 
čtení či na skupinkách, sjednotilo náš sbor v Ježíši Kristu, našem Pánu. 

Bronislav Matulík

█▐	Dobrý pastýř podle Žalmu 23
 alianční týden modliteb v praze od 10. do 12. ledna 2023

Rádi bychom vás pozvali ke společným modlitbám v rámci Aliančního týdne 
modliteb, který se bude konat 8.15. ledna 2023 (v Praze od 10. do 12, ledna 2023). 
Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vychází ze Žalmu 23 
a tisíc let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. Hned první verš žalmu: 
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ popisuje život, po kterém všichni 
toužíme. Život, ve kterém nám nic zásadního nechybí, protože Hospodin je náš 
pastýř. Jako by se zde ozývalo Ježíšovo „Hledejte nejprve Boží království a jeho 
spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“
Jak ale v době války, kdy nedostatkem trpí miliony lidí, věřit tomuto žalmu. Možná 
je ale situace, v níž David tento text psal, mnohem bližší současné realitě, než se zdá. 
Vyrovnává se s nebezpečím smrti i ohrožením nepřáteli. Život bez nedostatku je ve 
své podstatě takový život, který nemá strach ze zla, protože Bůh je s námi za všech 
okolností. Život prostý strachu. Právě v této době, kdy mnozí kupčí se strachem 
lidí, může být církev prorockým hlasem štědrosti, vytrvalé pomoci, pokoje a naděje 
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v moc dobra a pravdy. Modlitba nám pak otevírá oči, jak vstoupit do toho, co Bůh 
činí kolem nás. Požehnaný čas na modlitbách.

Jiří Unger – tajemník ČEA

V čase války na Ukrajině, v čase nejistoty, energetické krize a opět se šířící chřipkové 
epidemie jsme zváni ke společným modlitbám. Zároveň je to čas před prvním kolem 
prezidentské volby v naší republice. V rámci Prahy jsme připravili troje setkání 
a tento program:

10. 1. 2023 v 18.30 hodin
Evangelická církev metodistická, Ječná 19 – káže Petr Jareš (CB)

11. 1. 2023 v 18.30 hodin
Církev bratrská v Praze 1, Soukenická 15 – káže David Balcar (ČCE) a Pavel Černý 
(CB) 

12. 1. 2023
Církev bratrská v Praze 5, Vrázova 4 – káže Pavel Bischof (CB)

Bronislav Matulík
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█▐	Sborová služba rodinám
 co by bylo dobré dělat?

Chtěli bychom zareagovat na potřebu organizace sborové služby rodinám. Nejen 
práce s dětmi, ale zejména také práce s rodinami v našem sboru má pro sbor veliký 
význam a patří k těm nejdůležitějším. To si ve vedení sboru zvláště uvědomujeme. 
Chceme povzbudit každého, komu tato služba leží na srdci. Přijměte prosím pozvání 
k pracovnímu setkání, které se bude tomuto tématu věnovat. V neděli 15. 1. 2023 
v 11.50 se sejdeme v přístavku. Máteli jakékoliv podněty, nápady, připomínky, 
můžete nás kontaktovat dopředu radislav.novotny@cb.cz nebo telefonicky na čísle 
737 200 188.

Radek Novotný

█▐	Volba staršovstva
 již za pár týdnů

Milé sestry, milí bratři, blíží se nám další výroční členské shromáždění. A tentokrát 
spolu s ním i volba nového staršovstva. Volbu má jako vždy na starosti komise pro 
volbu do staršovstva, která již začala pracovat ve složení Daniel Beran, Jana Matu lí
ková, Ondřej Pavlíček, Adam Sedláček, Naďa Štěpánová, Jan Voves a Marie Wagnerová.
Mnoho z vás jsme již obešli s dotazem, jestli jste ochotni kandidovat do staršovstva, 
a budeme obcházet a naléhat i nadále. Vybavuje se mi v této souvislosti verš 
z Lukáše: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na 
svou žeň“. Chci vás povzbudit: Váháteli, jestli máte nebo nemáte kandidovat, zkuste 
nabrat odvahu a odhodlání a jít do toho. Můžeme věřit, že skrze volbu na členském 
shromáždění se projeví Boží vůle v tom, kdo má vést tento sbor. Je ale třeba mít více 
kandidátů než je členů staršovstva, aby to nebylo jen nutné odhlasování nezbytného.
Zvlášť mladší generaci může odrazovat slovo „staršovstvo“, ale nenechte se tím zmást. 
I mladí mohou ve staršovstvu v mnohém pomoci a být požehnáním pro celý sbor.
Možná jste v zápisech ze staršovstva nebo ve sborových listech už zaregistrovali 
zmínku o potřebě generační výměny na pozici hospodáře. Jenda Němeček věrně 
a obě tavě sloužil našemu sboru již 20 let a nahradit ho nebude ani trochu jedno
duché. I to bude úkolem nového staršovstva – najít nového služebníka, který bude 
schopný a ochotný převzít roli hospodáře. 
Prosím, zamyslete se nad tím, jestli vás Bůh nepovolává do této služby. Jestli jste 
ochotni dát svůj čas Pánu, kandidovat do staršovstva a nechat na něm, zda budete 
nebo nebudete zvoleni. Zkuste i sami oslovit bratry a sestry, které považujete za 
vhodné do této služby a povzbudit je v jejich rozhodování.
A v neposlední řadě prosím o modlitby. Modlitby o moudrost pro ty, kteří se k této 
službě odhodlávají. A modlitby za samotnou volbou, tak aby se projevila Boží vůle 
a nové staršovstvo mohlo sbor vést, tak jak si Pán přeje.
Za komisi děkuje

Ondřej Pavlíček
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www.klubsamari.cz ve čtvrtek od 18 hodin

19. 1. Hebrejky
Publicista, rozhlasový komentátor 
a spisovatel Jan Fingerland 
představí svoji knihu o osudech 
biblických Žen. Zkoumá jak tyto 
příběhy interpretovali malíři, 
filmaři, nebo spisovatelé. Dochází 
přitom k překvapivým závěrům, 
které se v mnohém stavějí proti 
obecně tradovaným výkladům.

19. 2. Chasidské příběhy
Přednáška teologa a profesora 
na ETF UK Pavla Hoška 
o významu vyprávění v židovské 
tradici. Příběhy z chasidského 
prostředí zachycují jedi nečné 
kouzlo východoevropské židovské 
kultury a zároveň v sobě nesou 
překvapivě aktuální poselství 
židovské duchovní tradice pro 
součas ného člověka.
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█▐	Vánoční dění v Kralupech

Pečení dětí se seniory
Naše milé sestry z kralupské stanice přišly s nápadem uspořádat pro obyvatele DPS 
(Dům s pečovatelskou službou) předvánoční pečení cukroví a zdobení perníčků 
s dětmi. Spojili jsme síly pár dobrovolníků z kralupské stanice a rukodělného 
kroužku, který se zde už od září schází. Pozvali jsme děti ze dvou základních škol 
a naší stanice a podařilo se. Během zdobení a pečení se také našla chvilka, jak 
oslovit děti vánočním poselstvím. Sesedli jsme si do kroužku a pomocí obrázkové 
Bible jsme jim přiblížili smysl Vánoc. K mému překvapení nadšeně a se zájmem 
naslouchaly slovům o naději, která přišla v Ježíši Kristu. Hltaly slova o Boží lásce, 
která zřejmá v narození miminka Ježíše v Betlémě, že Nebeský Otec slyší každé 
dítě, když se modlí a rád jim odpouští a pomůže, když se nedaří. Děti reagovaly moc 
krásně a spontánně. Bylo cítit, že hladoví po lásce i po Bohu, který dává smysl nejen 
Vánocům, ale i celému lidskému životu. Byl jsem moc rád za další osobní rozhovory 
s účastníky, ve kterých jsem mohl ukázat na Krista, který je ve všem s námi. Závěrem 
děkuji Jiřince Šímové za nápad a organizaci, Jiřímu Košťálovi za technickou pomoc, 
Martě, Danušce, Vendulce, Pavlínce a Lence za pomoc a poskytnutí těsta a občer
stvení pro děti i seniory.
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Rozsvěcování stromku
Navečer po pečení cukroví a zdobení perníčků jsme byli pozváni, abychom se 
účastnili slavnostního rozsvěcení stromku u DPS. Vánoční náladu naladily zobcové 
flétny žáků ZUŠ Kralupy, tělu dodalo teplo horký čaj, svařené víno a cukroví. 
V krátkém proslovu paní ředitelka DPS Petra Urbanova vysekla pochvalu zejména 
Církvi bratrské, které připsala největší zásluhy za krásné odpoledne. Poté pozdravil 
shromáždění asi padesátky občanů Kralup místostarosta Vojtěch Pohl. Nakonec mě 
pozvali kupředu, coby kazatele Církve bratrské, abych oslovil shromážděné občany. 
Co jiného by měli uslyšet, než evangelium o důkazu Boží lásky, která se vtělila také 
kvůli nim do malého stvořeníčka zabaleného do plenek kdesi v izraelském městě 
Betlémě před dvěma tisícovkami let? Láska, která na svět přichází bezbranná 
a zranitelná, prochází velkým příkořím a těžkostmi, může ale nakonec zářit jako 
naděje v Ježíši Kristu všem národům v dnešní době. Nemusíme se bát malých 
a někdy těžkých začátků ve formě úsměvu, dobrého slova, pomoci bližnímu, nebo 
v upřímném zájmu o druhé. Velký zájem veřejnosti a radost, se kterou Boží Slovo 
lidé přijali, vyústil v mnohé reakce a přísliby, že se uvidíme znovu na jedné z našich 
bohoslužeb nebo u příležitosti jiných našich aktivit. Tato setkání bylo pro nás 
velikým povzbuzením. 
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Boží hod v Kralupech
S napětím jsme očekávali bohoslužbu na Boží hod na novém místě. Chválící skupinka 
v rodinné sestavě Novotných – klavír, bicí, kontrabas, saxofon, kytara a perkuse 
rozčísla poklidnou vánoční náladu seniorského domu spirituálem „V Betlémě se 
ozývá“, a pak se bohoslužba rozjela naplno s vánočními písněmi za zpěvu Járy Šímy 
a doprovodu Marty Brou. Živá svědectví z posledních dnů, jak Hospodin zachraňuje 
nás obyčejné lidi, podtrhla evangelijní zvěst o sestoupení Boží přítomnosti z nebe 
v Pánu Ježíši Kristu. U Večeře Páně, za zpěvu, v modlitbách i svědectvích jsme 
silně pociťovali, že Bůh je s námi – Immanuel! Ihned po bohoslužbě, díky kuchyni, 
která sousedí se sálem, jsme mohli nabídnout občerstvení a vánoční oběd všem 
zúčastněným. Tentokrát jsme si pozvali profesionálního kuchaře Zdeňka France, 
který přišel i se svou dvanáctiletou dcerou Kačenkou. Velmi je těšilo, že se mohli 
podílet na přípravě vánočního menu pro osamělé seniory, rodiny emigrantů, 
matky samoživitelky a pro všechny účastníky naší bohoslužby. Škoda, že vrcholící 
epidemie respiračních onemocnění skrouhla účast skoro o třetinu. Přesto kolem 
pět a čtyřiceti lidí na bohoslužbě v Kralupech léta nepamatujeme. Na závěr se sluší 
poděkovat Pánu Bohu, ale i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali, a nebylo jich 
málo: Děkujeme!

Radek Novotný
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█▐	Čas adventní a vánoční v Neveklově 2022
 uvnitř i venku z modlitebny

Čas adventní a vánoční je pro mne vždy časem intenzivní služby. To ale nemyslím 
jako povzdech, ale jako radost. Nejraději mám ale akce, které mě osobně nestojí 
moc organizačních příprav, ale jsem tam pozván jako kazatel. Tím odpadají další 
starosti, na které musím myslet při našich akcích. Letos jsem byl pozván na dvě 
akce, které jsme nepořádali my, ale jiné osoby, nebo organizace. V poslední době se 
začíná rozjíždět zájem několika místních obyvatel o synagogu. Hlavním hybatelem 
událostí byl pan Altman, majitel prodejny s květinami v Neveklově. Zorganizoval 
společně s městem 11. 12. akci s názvem 80 let od transportu neveklovských Židů. 
Při té příležitosti byla odhalena i pamětní deska se jmény židovských obyvatel 
odvezených do koncentračního tábora. Na tuto akci jsem byl pozván, abych jako 
kazatel měl duchovní slovo na závěr. Akce se zúčastnili významní lidé, starosta 
Neveklova Ladislav Trumpich, místostarosta Michal Sejk, hejtmanka Středočeského 
kraje Petra Pecková, předseda Židovské obce František Bányai a poslanec Jiří Slavík. 
Čestnou stráž u desky se jmény drželi členové místního oddílu Skautu. Na akci 
dorazilo mnohem více lidí, než jsme očekávali, odhadem asi 60. Všichni jsme byli 
trochu naměkko při pomyšlení na utrpení našich židovských obyvatel za druhé svě
tové války. Asi to bylo i tím, že jsme si uvědomovali zároveň utrpení ukrajinských 
obyvatel v současné době. Dojetí bylo také velmi cítit z projevu předsedy židovské 
obce, který vyjádřil velikou vděčnost za tuto akci. 
Výstava betlémů byla letos obohacena o nové asi 50 cm vysoké figuríny, které pro nás 
zhotovila sestra Michala Hlávky, Markéta Zenklová se svými žačkami. Tento velký 
betlém zval hosty dále, do naší modlitebny na výstavu betlémů menších. Celkem 
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výstavu navštívilo asi 70 lidí, včetně dětí. Doprovodným programem poslou žila 
Marta Kunštová. Pod jejím vedením si děti i dospělí mohli vyrobit vánoční deko
race. Letos nám přinesli na výstavu betlémy také děti ze ZŠ, ze šesté a sedmé třídy. 
Se stavěním a bouráním betlémů mi velmi pomáhala Štěpánka Teznerová a dvě 
ukrajinské dívky z rodiny která je u nás na faře ubytovaná. Štěpánka si také vzala 
několik odpoledních služeb na výstavě. Dík patří také Michalovi Hlávkovi za zho
tovení dřevěných paravánů, které tvoří pozadí velkého betléma v průjezdu domu. 
Jeho zásluhou máme také krásný dřevěný nápis Církev bratrská na naší modlitebně. 
Ne vše vždy vyjde tak, jak si člověk naplánuje. I letos jsme s Marií Kozákovou měli 
připravený program pro děti od prvních po čtvrté třídy ZŠ a koncert Marie Kozá
kové na závěr výstavy betlémů. Vše jsme letos ale museli zrušit, dík náhlé Mariině 
nemoci. Ovšem něco se přeci povedlo. Se synem Samuelem jsme narychlo při pravili 
náhradní program alespoň pro pět tříd MŠ. Sam se ujal role hudebníka v pro gramu 
velmi obratně. Nabídli jsme MŠ náhradní program asi na 10 minut, ale nako nec 
jsme se s každou třídou zdrželi téměř tři čtvrtě hodiny. Děti byly prima a vidi telně 
se jim program líbil a učitelkám také. 
Další akcí kam jsem byl pozván bylo Zpívání u jesliček, které pořádala YMCA 
Neveklov 23.12. Měl jsem tam promluvu na závěr programu a bylo to moc pěkné 
vánoční setkání s milými lidmi u čaje a svařáku. 
Poslední vánoční akcí byla bohoslužba na Boží hod vánoční. Sešli jsme se ve 
skromném počtu, protože někteří lidé byli nemocní, jiní odcestovali za rodinami. Ale 
i tak to bylo moc pěkné, klidné setkání nad příběhem o narození Spasitele, který nás 
v biblickém poselství povzbuzuje: Nebojte se, já jsem Immanuel, Bůh, který je s vámi. 
Děkuji všem za spolupráci a přeji požehnaný rok 2023.

Tomáš Trávníček
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█▐	Vánoční pozdrav
 od rodin s dětmi

Vánoce jsou svátky radosti, vděčnosti, čas kdy má být rodina spolu. Mnoho rodin 
letos bojuje s bacily, my nejsme výjimka a museli jsme rodinné setkání odložit, 
až budou všichni zdraví. Ale i přesto jsme vděční, že můžeme být spolu, máme 
všeho dostatek a můžeme si připomínat, o čem Vánoce opravdu jsou. Ne že by děti 
netoužily nejvíc po dárcích, ale ani v době čekání na ně nezapomínaly na to, proč 
slavíme a chtěly Pánu Ježíši zazpívat narozeninovou píseň.

Posílám vám malé ohlédnutí na Vánoce v některých našich rodinách.

Sandra Němečková

Pavlíčkovi Borovičkovi

Sedláčkovi Koudelovi
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Šťastní Němečkovi

Šímovi Touškovi

Štěpánovi Novotní
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█▐	Nakládejme dobře s tím, co nám Bůh svěřil
 Jak nakládáme s energiemi – dopad na sborové finance i ekologii

Zajisté jste na podzim zaregistrovali řadu změn a úprav ve sborových budovách, 
týkajících se vytápění sborových budov. Jak víte, provedli jsme výměnu dosluhujících 
kotlů za nové s tím, že jsme navíc upravili způsob vytápění jednotlivých prostor. 
Koncepce vytápění byla desítky let stará a nebrala příliš ohled na energetické ztráty. 
V minulosti jejich dopad do finanční oblasti nebyl nijak významný, ale s nárůstem 
cen plynu se situace změnila.
První skupinou úprav tedy byly změny technologické – pořízení kotlů s úspornějším 
provozem, přiblížení míst výroby tepla (kotlů) k místům spotřeby (radiátory, výmě
ník) a tím snížení ztrát tepla v rozvodech (spolu se snížením spotřeby elek trické 
ener gie pro oběhová čerpadla).
Druhá skupina úprav je opět technická, a má snížit únik tepla z budovy. Proto je 
postupně do všech vnitřních oken nalepováno těsnění, aby mezerami mezi křídlem 
okna a rámem neutíkal teplý vzduch ven a studený neproudil dovnitř. Stejná úprava 
proběhla i u uložení skel ve světlíku nad velkým sálem. Za radiátory byly nainstalovány 
tepelně izolační a odrazné fólie, které vrací do místnosti tu část tepla, která by jinak 
zbytečně ohřívala stěnu i za radiátorem. Pokusili jsme se snížit úniky tepla i přes okna, 
hlavně tam, kde jsou jen jednoduchá skla – a to nalepením termoizolačních fólií. Před 
dveře vedoucí ven z budovy byly nainstalovány závěsy, které vytvářejí další izolační 
prostor snižující tepelné ztráty přes dveře. Na spodní hranu některých dveří jsme nain
sta lovali lišty nebo něco podobného, co přispěje ke snížení průvanu při zavřených 
dveřích. Řešili jsme i úsporu elektrické energie výměnou mnoha žárovek za LED zdroje, 
rozpracovánu máme výměnu výbojek ve stropním osvětlení velkého sálu za LED zdroje. 
To, co významným způsobem ovlivňuje spotřebu energií, je ale chování těch, kdo 
prostory používají, případně těch, kdo se o ně starají. 
Významnou úsporu energií představuje správné vytápění prostor – na nižší teplotu 
v době, kdy nejsou používané, na vyšší (komfortní) v době, kdy se tam má něco dít. 
Proto je potřeba v dostatečném (ale ne zbytečně dlouhém) předstihu „zatopit“ aneb 
nastavit termostatickou hlavici na radiátoru na hodnotu mezi 2 a 3, a po skončení 
akce ji vrátit do polohy mezi 1 a 2. Tady mají svoji úlohu i ti, kdo vedou večerní 
akci – aby když odcházejí, nastavili správně hlavici na topení. Je užitečné si přečíst 
informaci k nastavování hodnot na termostatických hlavicích. „Oblíbené“ nastavení 
pro rychlé ohřátí místnosti na hodnotu „5“ sice může přispět k rychlejšímu ohřátí 
místnosti, ale pokud ji včas nepřenastavíme na běžnou hodnotu („3“), tak místnost 
přetopíme a zbytečně utrácíme peníze. Kromě toho to může vést k tomu, že v jiných 
místnostech se topí málo. A leckdy se stává, že toto nastavení nevrátíme zpět. 
Obdobnou chybou je úplné zavření hlavice na 0. Místnost pak vychladne a trvá 
velmi dlouho, než se ohřeje – a pak se nějaké akce koná v neúplně vyhřáté místnosti.
Zadávejte/požádejte o zadání Vámi organizovaných akcí do sborového rezervačního 
systému. Je to potřeba, mimo jiné, proto, aby v příslušné místnosti byla v předstihu 
přenastavena teplota z úsporné na komfortní.
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V průběhu akcí v Klubu nenechávejte, prosím, otevřené dveře na dvůr, a zavírejte 
i dveře mezi zádveřím a Klubem. V průběhu akcí ve velkém sále nenechávejme 
dlouhodobě otevřené dveře směrem ke schodišti (ať do sálů, nebo do předsálí).
Zavírejte, prosím, při odchodu okna s pomocí kličky. A pokud jsou na okně kličky 
dvě, použijte obě – jednak neutíká teplo, jednak se okna nekřiví. V neposlední řadě 
je potřeba při odchodu zhasínat, a také (to se týká hlavně nedělní služby, případně 
správce domu) nenechávat osvětlení schodišť na hodnotě „Trvalé“ (vypínač před WC).
Hledáme i další cesty k úsporám. Infrakamera (občas zapůjčená) nám umožňuje 
hledat míst úniku tepla, jednak lépe pochopit proces vyhřívání prostor. Na řadě 
míst máme umístěná zapůjčená teplotní čidla s možností záznamu hodnot – 
z těchto dat se snažíme pochopit, jak rychle se místnosti ohřívají apod. A také na 
těchto datech vidíme, jak jsou místnosti leckdy zbytečně vyhřáté, když se v nich nic 
neděje, a naopak je v nich zima při začátku akcí. To je jeden z důvodů, který nás vede 
k pře mýšlení o dálkovém nastavování teplot. Druhý důvod je ten, že při množství 
akcí ve sborové budově není jednoduché ve správných momentech topení otevírat 
a zavírat. I s pomocí výpočtů tepelných ztrát a modelování spotřeby řešíme i otázku 
návrat nosti finance, které by si toto řešení vyžádalo. 
Celkově je užitečné se všechna zmíněná témata dívat ze tří pohledů – provoz 
sboru (aneb komfortní využívání místností), finanční hledisko a v neposlední řadě 
v dnešní době i hledisko ekologické (při spalování zemního plynu vzniká oxid uhli
čitý) a strategické (celková spotřeba zemního plynu).
Chtěl bych Vás požádat na tomto místě o zodpovědné chování ve sborové budově 
(nastavení radiátorů, zavírání oken po akcích, zhasínání a další) a o modlitby, 
protože hledání technických řešení a rozhodování o nich není nic jednoduchého. 
A pokud by někdo byl ochoten v této problematice pomoci radou, nebo i prakticky, 
budeme vděční.

Jan Němeček st.

█▐	Awana a Land Projekt pro Veselou školu
 spolupráce s dětmi je krásná ale i náročná

Na začátku letošního školního roku jsme se s týmem Awany rozhodli, že zkusíme 
letos více než v minulých letech vytvářet příležitosti a zvát děti z Veselé školy na 
programy Awany. Máme ve Veselé škole stále otevřené dveře, dokonce se ředitelem 
školy stal náš dlouholetý příznivec a křesťan Martin Jeřábek. Proto jsme se rozhodli, 
že v první polovině školního roku budeme zvát jednotlivé třídy prvního stupně vždy 
v pátek dopoledne na Awana hry, aby děti měly možnost si jednak zasoutěžit, ale také 
abychom jim mohli nabídnout další aktivity v našem sboru. Každý měsíc jsme tedy 
v pátek dopoledne pozvali vždy jednu třídu z prvního stupně do naší modlitebny 
a s týmem Awany jsme jim v malém sále připravili asi hodinové soutěžení Awana 
her, a pak jsme jim rozdali naše awana papírové mince, aby si následně v našem 
trhu mohli za tento penízek koupit nějakou drobnost nebo sladkost, stejně tak, jak 
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to děláme na běžných schůzkách s našimi 
awaňáky. Dětem se vždy soutěžení moc 
líbí, soutěží mezi sebou opravdu rády. Moc 
bychom chtěli, aby tyto děti mohly postupně 
slyšet evangelium o Boží lásce a o tom, co pro 
ně Pán Ježíš udělal. Proto to děláme. Toužíme, 
aby i oni byli spaseni. A v čase, který nám 
zbývá, a tak chceme mnohem více využívat 
příležitosti k jejich oslovení.
Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli, že by
chom pro tyto děti zkusili v druhé polovině 
roku zorganizovat Legoprojekt (dnes nazý
vaný Land Projekt). Možná si ho ještě pama
tujte z minulých let, před asi 15 lety, jsme jej 
v našem sboru zorganizovali pro naše děti 
a bylo to moc pěkné.
Land Projekt probíhá tak, že se do sboru 
zvou děti, které z jednotlivých krabic lega 
staví panáčky, auta, domy apod. a to se vše 
ukládá dohromady tak, že ze všech těch 
poskládaných dílů vznikne jedno velké město 

nebo něco podobného. Každá schůzka vždy začíná přivítáním, pak se asi hodinu až 
1,5 hodiny staví, pak je občerstvení a nakonec zpíváme písničky a někdo má biblické 
slovíčko. Děti staví své sety u jed notlivých stolů a u každého stolu je jeden dospělý 
cca na 3–5 dětí a ten jim když tak pomůže, když se jim v sestavování nedaří, povídá 
si s nimi apod.
Našim cílem je zorganizovat dva nebo tři legodny – asi středa, čtvrtek a pátek, 
plánujeme to na týden po velikonočním pondělí – tedy 5. až 7. 4. 2023. V neděli 
9. dubna by pak byli pozváni všichni stavitelé se svými rodiči na nedělní bohoslužbu 
a prohlídku postaveného města. U lego dnů bychom na dopoledne pozvali vždy 
nějakou třídu prvního stupně Veselé školy na ty přibližně dvě hodiny, brzké 
odpoledne bude připravené pro školní družinu (1. až 4. třída) a odpoledne/večer 
bychom pozvali děti z našeho sboru. Tedy ve dvou dnech počítáme s šesti skupinami, 
a kdyby byly tři dny, tak těch pracovních skupin potřebujeme devět. To s sebou 
nese ale přítomnost mnoha pomocníků – někteří u stolů pomáhají se skládáním 
lega, někteří připravují občerstvení a někteří připraví písničky a program. U Land 
Projektu může pomáhat každý – mladší i starší, prostě každý, kdo by byl ochoten 
pomoct a obětovat trochu toho času dětem. Bylo by určitě potřeba vytvořit také 
užší tým, který bude celý projekt vést, organizovat apod. Rádi bychom se za to delší 
dobu modlili – tedy budeme potřebovat i modlitebníky, kterým by to leželo na srdci. 
Využijme ještě ten čas, který nám zbývá do příchodu Páně! Myslím, že to může být 
pro sbor dobrá příležitost se zase na nějakém projektu sjednotit, modlit se, hledat 
Boha. Pojďte do toho s námi! Kromě užšího týmu budeme potřebovat i široký tým 
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NarOzeNiNy
Skalická Věra 1. 1.
Suška Čestmír 4. 1.
Kaněrová Simona 4. 1.
Trávníček Tomáš 12. 1.
Beranová Miriam 14. 1.
Jareš Bohuslav 14. 1.
Mitáš Václav 14. 1.
Skočdopolová Blanka 14. 1.
Molnárová Lydie 14. 1.
Pospíchalová Věra 18. 1.
Klímová Jitka 19. 1.
Serbinová Eva 19. 1.
Hrušková Zlatuše 21. 1.
Verner Petr  22. 1.
Michalková Romana 23. 1.
Beran Miroslav 24. 1.
Bernatzik Karel 24. 1.
Marková Vladimíra 25. 1.
Šímová Marie 28. 1.

█▐	ze staršovstva
• Staršovstvo začalo jednat o obdarování 

jed notlivých členů a přátel sboru, kteří 
ve sboru již slouží, ale také o těch, kteří 
zatím žádné služby nemají. Starší chtějí 
pov zbu zovat a inspirovat k možným 
služ  bám, neboť na mnoha postech sbor 
prožívá per sonální nouzi. V rozhovoru 
budou starší pokračovat na příštím 
jednání.

• Hledání nového správce budov – při
hlá sili se čtyři zájemci, starší pro ně 
při pravili doplňující otázky, které jim 
budou zaslány jako základ pro osobní 
roz hovory.

• Staršovstvo jednalo se dvěma zástupci 
ukra jinského sboru. Bratři informovali 
o situ aci v jejich sboru nyní v čase války 
na Ukra jině. Společně bylo projednáno 
uží vání sbo rových prostor a také způsob 
ozna mo vání mimořádných akcí.

• Bratr Jindřich Koudela informoval star
šovstvo o záměru připravit první týden 
po Velikonocích Land Projekt (dříve 
Le go pro jekt) pro Veselou školu i školu 
v Kli  ment ské ulici, ale také pro naše děti 
a přá tele.

staršovstvo

pomocníků – a tady je opravdu příležitost pro každého, kdo je ochoten pomoci. Kdo 
byste měli zájem nám v Land Projektu nějakým způsobem pomoct, přihlaste se 
prosím u mne. Děkuji.

Jindřich Koudela, vedoucí Awany
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█▐	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 15.00
16.30
18.30

setkání maminek s dětmi
setkání Awany
setkání mládeže

Pátek 16.00 setkání dorostu


