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█▐Volte Krista, máte jeden hlas!
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro 
každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. (Ř 1,16)  
A proto: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze 
našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte 
pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně… 
(1K 15,57n))

Na začátek poslyšte příběh jednoho horlivce. Vyprávěla nám 
ho kdysi v brněnské mládeži vdova po kazateli Pravdomilu 
Enochu Dostálovi. Psal se rok 1946 a v Československu po 
druhé světové válce probíhaly volby do Ústavodárného shro
máž dění. Na dlouhá desítiletí se jednalo o poslední rela tiv
ně svobodné volby. Všude byly vyvěšeny a vylepeny pla káty 
a transparenty s výzvami volit komunisty, socialisty nebo jiné 
strany tehdejší Národní fronty. Načež syn kazatele Dostála, 
také Pravdomil, budoucí lékař a později výrazná osob nost 
brněnského sboru, vylepil před modlitebnu bená tec kého 
sboru nápis: Volte Krista! Samozřejmě to byla mla dická 
pro vokace, mohl si ji však tehdy dovolit, mohl se odvá žit za 
Krista veřejně nestydět a měl k tomu jeden jediný hlas. 
Jak to dopadlo, všichni víme, národ si zvolil komunisty, nikoli 
Krista. Někdejší Masarykovo nebát se a nekrást vzalo zasvé 
a budoucí Havlova naděje, že láska a pravda zvítězí, neměla 
šanci. Komunisti o dva roky později v čele s Kle men tem Gott
wal dem, za pomoci Lidových milicí a pod dohle dem Stalina, 
provedli únorový puč. Bylo nejen po svobodných volbách,  
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ale i po demokracii. Následovaly nové církevní zákony, likvidace třetiny našich sborů, 
likvidace klášterů, internace kněží, emigrace, konfiskace, uzavření hranic, zná rod ňo vání, 
zavírání politických oponentů a politické procesy vrcholící vraždou Milady Horá kové.  
Volit Krista ale pořád šlo, i když veřejně už jen velmi těžko, a ne bez následků. I bratři 
z naší církve končili ve vězení, jako Hušek, Kolman, Polanský, Schneider, kteří se za 
Krista nestyděli, ač je to stálo kriminál. Také měli jen jediný hlas ke svému rozho dování. 
Nyní se píše rok 2023, máme za sebou lednovou volbu prezidenta a před sebou břez
nové volby do staršovstva. Je to poněkud nesrovnatelné, ale pevně věříme a dou fáme, 
že to nebudou na dlouhé časy poslední svobodné volby v naší zemi, přece jen politická 
situace v Evropě i u nás je jinak nastavena než v čase hegemonie Sovětského svazu. 
Ale i kdyby se stalo cokoliv, pořád budeme mít každý z nás k dispozici jediný hlas, 
na kterém velmi záleží. Svým rozhodováním totiž ovlivňujeme nejen svůj osobní život, 
ale i životy mnoha dalších lidí, doslova celou společnost a v kontextu našeho sboru život 
celého společenství. Nezapomeňme proto volit, ať v politice či ve sboru, především 
Krista, jinak řečeno volme tak, jak si myslíme, že by se na našem místě rozhodoval 
Ježíš. Můžeme tak činit bez obav a dnes určitě i bez politických následků, ačkoliv volit 
Ježíše a jeho cestu bude vždy znamenat nejen spásu a prosazování křesťanské morálky, 
ale především kříž. Na něm tehdy zemřel Ježíš, na tom svém musíme umírat my sami 
sobě, svým sklonům a vášním, svému egu. Snad se tedy nebudeme za Krista stydět. 
Vraťme se ještě k mladému horlivci a provokatérovi, který by zřejmě i dnes navzdory 
moderním billboardům, televizním debatám, marketingovým kampaním a všem 
dezinformačním zprávám na sociálních sítích vyzýval křesťany i občany, aby volili 
Krista. Bezpochyby, jak jsem ho znal, by se tak sám zachoval i v kontextu církve a na
šeho sboru. Rozhodoval by se podle svého nejlepšího přesvědčení s orientací na Krista, 
který se pro nás i celý svět bez výčitek a s modlitbou na rtech obětoval až na smrt.
A na konec ještě k tomu, že máme každý jen jeden jediný hlas. Možná že ten váš 
patřil k vítězným 3 359 151 hlasů pro generála Pavla. Ale možná prožíváte frustraci 
z toho, že se váš hlas pro Andreje Babiše neúspěšně ztratil mezi 2 400 046 hlasy. 
Anebo jste naložili se svým hlasem tak, že jste ho nedali nikomu. To stejné se může 
v malém opakovat i při našich volbách do staršovstva, proto je tak důležité slyšet 
a číst radikální výzvu mladého horlivce: Volte Krista! 

Bronislav Matulík
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█▐	V každé situaci stála za všemi členy rodiny
 vzpomínky dětí a manžela na život evy pavlíčkové

Milá maminko,
Tvoje smuteční oznámení jsme uvedli poděkováním a vděčností Pánu Bohu za vše, 
co jsi pro nás udělala. Nebylo to obohacení pomyslné, ale konkrétní, dávané každý 
den a bez nároku na protislužbu. Odešla jsi od nás tak rychle, že jsme Ti nestačili 
říct, jak moc těchto věcí bylo. Proto bychom Ti je chtěli, alespoň v malinkém výčtu, 
říci teď, při Tvém rozloučení.
Nedovedeme to sice osobně, protože by nám nebylo pro slzy rozumět, ale chceme 
připomenout tvůj život tak, jak si ho pamatujeme.
Už navždy si tě budeme pamatovat jako neuvěřitelně štědrou hostitelku. 
Pamatujeme si, jak téměř každou neděli, a nejenom v neděli, jsme měli někoho na 
návštěvě. Jak pro tebe žádná návštěva 
nebyla dost obyčejná a pro každého jsi 
připravila velkou hostinu. Vlastně ani 
nevíme, zda tě vaření bavilo, ale vždy to 
bylo vynikající. Nikdy jsi nešetřila časem 
ani námahou, abys připravila co nejlepší 
přivítání. Dokonce sis vedla tabulku 
hostů, kdo kdy přišel, abys nikomu nedala 
znovu to samé. Dnes už má Tvoje tabulka 
283 záznamů, a to se do ní nepočítají naše 
návštěvy. Doteď nás ohromuje, jak jsi se 
každé Vánoce dokázala připravit na nápor 
10, 14 a nakonec 17 lidí tak, abychom se 
u Vás mohli sejít jak na Štědrý den na 
Kubu, tak i 25. prosince na rodinný oběd.
I v posledních měsících, i když jsi už ne
měla tolik sil, jsi se snažila, aby všechna 
vnoučata u Tebe našla to, co mají ráda. 
A všichni se k Tobě moc rádi vraceli.
Ale to nebylo jenom kvůli tomu úžasnému pohoštění, hlavní bylo, že se u vás mohli 
cítit jako doma. S každým sis popovídala, každého jsi vyslechla. A tak často přišel 
večer někdo jen proto, že se Ti potřeboval svěřit. Každý měl u tebe dveře i náruč 
otevřené. Tolika lidem jsi se stala druhou maminkou. A když jsme potřebovali 
poradit, stačilo zvednout telefon a zavolat. Vždy jsi ráda poradila a také jsi se zají
mala, jak to nakonec dopadlo.
Naše pětičlenná rodina se pomalu, ale jistě rozrůstala. A tak jsi se časem musela 
popasovat s rolí tchýně i s tvou rolí nejhezčí, rolí babičky. Postupně k Tobě mohli 
chodit na bonbóny v plechové krabičce vnoučata Veronika, Anežka, Lída, Pepína, Ráša, 
Daniel a Tomáš. Pro všechna, ta malá, postupně větší, a nakonec i ta úplně dospělá jsi 
měla otevřenou náruč a mohla se Ti svěřit i s tím, co nechtěla říci nám, svým rodičům.
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Ráda jsi vyšívala a všichni máme Tvoje výrobky doma, a učila jsi trpělivě vyšívat své 
vnučky i vnuky. Tím jsi doplňovala tátu, který rád vyřezával ze dřeva.
Naše letní i zimní dovolené jste s tátou často organizovali tak, že s námi jezdilo 
i mnoho rodin ze sboru. V různých časovým obdobích se měnilo místo (doslova 

od Šumavy až k Tatrám), vždy ale 
byla součástí skupina mnoha rodin, 
často i více než 40 účastníků. Tak se 
okolo Tebe a táty prohlubovalo skvělé 
sborové společenství mladých rodin, 
střední a později nestárnoucí generace, 
ve kterém jsme mohli najít mnoho 
tet a strýčků. Samozřejmostí byl také 
Tvůj podíl na organizaci prvních po
re volučních obnovených sborových 
dovo lených. Víra ve Spasitele a sborové 
spo le čenství jako samozřejmá součást 
Tvého života byly i pro nás praktickým 
příkladem, a tak jsme se mohli po stup
ně stát členy stejného sboru. 
V březnu 2008 jsme společně začali lovit 
ukryté poklady Geocachingu, abyste 
se postupně s tátou osamostatnili 
a tvořili nepřehlédnutelnou dvojici 
na geo cachin go vých událostech pod 
přezdívkou MPgeo – tedy manželé 

Pavlíčkovi. Dokázali jste získat spoustu nových přátel, splnit mnoho úkolů, účastnit 
se mega i giga eventů i každý den v roce odlovit kešku. Jen jeden cíl zůstal nepoko
řen – po ně ko lika poku sech se Vám ani při poslední rodinné dovolené v Alpách 
v srpnu 2022 nepo dařilo najít kešku výše než 3000 metrů nad mořem.
Na začátku roku 1979 jsme se přestěhovali do nového domova v ulici Konstantinova 
1484, do panelové novostavby na vznikajícím Jižním městě. Zde jsi nakonec prožila 
zbytek svého života. A i tady jsi se aktivně zapojila do samosprávy družstva, později 
společenství vlastníků. Prý se říká „Nové dítě do nového bytu“, a také že ano. V lis
topadu 1979 se Ti narodil Ondřej. Od toho dne jsi byla hlavou pětičlenné rodiny.
Naše školní léta nebyla úplně bez problémů. Prali jsme se ve škole i mimo ni. Měli 
jsme mnoho různých úrazů, někdy vážných někdy dost kuriózních. Chirurgie byla 
občas jako náš druhý domov.
Možná jsme měli vzor v tvém dětství, kdy jsi se prala místo svého staršího bratra. 
Tak jako o něj, jsi se v dětství starala i o svoje dvě sestry, se kterými jsi měla až do 
této chvíle velmi těsný vztah, tak jsi se celý život starala o všechny své blízké.
Když jsi se na nás zlobila, tak většinou málo a nikdy ne dlouho; vždy se nám dostalo 
odpuštění. Věci jsi nám i vnoučatům říkala bez obalu, občas to bylo drsné, ale nikdy 
to nebylo zlé.
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Milá Evo,
o moc dál než do roku 1979 vzpomínky našich dětí nesahají. Je tedy na mě, abych 
pokračoval já.
Narodila jsi se 26. června 1943 manželům Peškovým – Martě Peškové rozené 
Kejřové a Josefu Peškovi. Měla jsi dva starší sourozence – sestru Martu, provdanou 
Štifterovou, a bratra Jana Blahoslava. Oba tě již předešli do Božího království. A máš 
ještě mladší sestru Danielu Marii, provdanou Neubergovou.
Poprvé jsme se viděli ve sboru na Vinohradech, kam jste chodili z Baarovy ulice 
v Praze 4, kde jsi vyrůstala. Pak jsme se spolu zúčastňovali mnohých mládežnických 
akcí pražských sborů – hlavně to byly výlety do přírody, většinou sobotní, ale 
i společné dovolené na horách. Připomínám také společné návštěvy shromáždění 
v obou našich i dalších pražských sborech. O Velikonocích v roce 1965 jsi byla 
přijata do vinohradského sboru jako řádný člen.
V červnu 1967 jsme byli ve sboru v Praze na Vinohradech oddáni. Po svatbě jsme 
se tak dlouho rozhodovali, do kterého z těchto sborů budeme patřit, až Tě bratr 
kazatel Košťál převedl z Vinohrad do Soukenické.
Bydleli jsme v Bubenči v ulici u Zeměpisného ústavu, v posledním patře spolu s mojí 
maminkou Bohumilou Pavlíčkovou. Tady se nám v roce 1968 narodil prvorozený 
syn Martin a o tři roky později dcera Olga.
V tvých 34 letech se Ti stal, při rodinné dovolené na Božím daru v Krušných horách, 
vážný úraz. Navzdory zlomenému krčku kyčelního kloubu jsi zůstala po celý život 
aktivní a sportovně založená. Asi jsi byla jediná držitelka průkazu „Zvlášť tělesně 
postižený“, která dostávala slevu i na lyžařském vleku. Jako celá rodina, tehdy ještě 
čtyřčlenná, jsme jezdili na kolech, lyžovali, chodili na vysokohorské túry. Jezdila jsi 
i na háčku nafukovacího kajaku, Martin s Olinou uprostřed jako porceláni.
Byla jsi velmi věrnou zaměstnankyní, za celý život jsi pracovala jenom ve dvou 
společnostech. Po sametové revoluci, a až do svého důchodu v roce 2007, v Audi
contu. Tuto společnost jsi s kolegy založila v roce 1992. Předtím, hned po maturitě, 
jsi nastoupila do podniku zahraničního obchodu Strojexport na Václavském 
náměstí, kde s tebou ke konci několik let pracovaly i obě tvoje sestry a dokonce  
i maminka.
V každé situaci jsi stála za všemi členy naší rodiny; potřeby a přání druhých u Tebe 
vždy byly na prvním místě.
Proto jsi také kdysi ujela se zlomenou klíční kostí 60 km na kole. Nechtěla jsi přiznat, 
jak moc to bolí, abys někomu nepokazila výlet.
Nikdy v životě jsme neslyšeli jedinou stížnost, že Tě něco bolí, nebo že Ti není úplně 
dobře. A to ani při té úplně poslední návštěvě na jednotce intenzivní péče v IKEMu. 
Místo toho, jsi sháněla volební lístky a všechny mile pozdravovala. Odcházeli jsme 
asi hodinu předtím, než jsi odešla k svému Spasiteli. 
Moje manželka a naše maminka Eva Pavlíčková zemřela náhle ve večerních hodinách 
ve středu 25. ledna 2023.

Pepča, Martin, Ondra a Oli
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Sbor
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

(Ž 16,1)

Stanice Neveklov
Vím o tobě, ať sedíš či vycházíš a vcházíš… 

(2 Kr 19,27)

Stanice Kralupy
Uvedu ve známost tvoji spravedlnost a tvé činy! Nic ti neprospějí.

(Iz 45,22)

Staršovstvo
Blaze muži, jehož, Hospodine, káráš, jehož svým zákonem vyučuješ. 

Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech.
(Ž 94,11–13)

Hospodářská rada
Zasazuješ se o toho, kdo rád koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují 
na svých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách však 

budeme zachráněni.
(Iz 64,4)

Diakonie
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. 

Já jsem Bůh a jiného už není.
(Iz 45,22)

Pastorace
Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, 

neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.
(Jr 1,19)

Besídka a náboženství
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.

(Mt 7,12)

█▐	Boží slovo na cestu pro náš sbor
 silvestrovské verše na rok 2023
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Dorost
Nakloňte ucho a pojďte ke mně, a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu 

věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.
(Iz 55,3)

Awana
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já 

v hodině zkoušky.
(Zj 3,10)

Mládež
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 

budete-li mít lásku jedni k druhým. 
(J 13,35)

Maminky
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, 

které činím já, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
(J 14,12)

Nestárnoucí generace
Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, 

Hospodin ho v neblahý den zachrání.
(Ž 41,2)

Hudebníci a zpěváci
Nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli 

své posvěcení v bázni Boží.
(2 Kor 7,1)

Zvukaři, nahrávání, technici
Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, 

má spásná skála.
(2 Sam 22,47)

Samaří a další misijní projekty
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše 

a skrze něho děkujte Bohu Otci.
(Kol 3,17)
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█▐	Čekají nás volby do staršovstva
 zpráva komise pro volbu staršovstva

Vzhledem k blížícímu se termínu voleb do staršovstva bychom rádi informovali 
o jejich průběhu. Volba proběhne na členském shromáždění v neděli 26. 3. 2023 po 
spo lečném obědě. Během posledního půl roku postupně sestavujeme kandidátku 
těch, kteří jsou ochotni kandidovat a zároveň splňují předpoklady pro tuto práci. 
Výsledná kandidátka bude zveřejněna po projednání se stávajícím staršovstvem 
nejpozději do 26. 2. 2023.
V Řádu správy Církve bratrské se voleb do staršovstva týká několik paragrafů. Zde 
je pro přehlednost jejich zkrácené znění doplněné o údaje platné pro náš sbor:
§55 Za starší sboru je možno volit členy, kteří se osvědčili, splňují novozákonní 
kritéria staršího zejména podle 1Tm 3,1–7; Tt 1,5–9; 1P 5,1–4, jsou způsobilí kázat, 
příp. jinak předávat či tlumočit Boží slovo a pastýřsky doprovázet druhé, souhlasí 
s Vyznáním víry a jsou ke dni nástupu do funkce alespoň čtyři roky členy s hlaso
vacími právy.
§59 Volební komise je během přípravy volby staršovstva povinna posoudit 
vhodnost všech kandidátů pro výkon služby staršího sboru na základě biblických 
kritérií (§55). Volební komise odpovídá za výběr kandidátů (včetně získání jejich 
osobního souhlasu s Vyznáním víry), vlastní přípravu a řádný průběh volby, sčítá 
hlasy a zveřejňuje konečné výsledky, ke kterým vyhotoví písemný protokol. 
§60 Před zveřejněním seznamu jej volební komise projedná se staršovstvem, 
které má právo připomínek (nikoli právo veta). Volební komise zveřejní výsledný 
seznam kandidátů v případě užití hlasovací schránky nejméně čtyři týdny před 
vlastní volbou (tj nejpozději 26. 2). Počet kandidátů má převyšovat počet, který 
bude volbou obsazen (na minulém členském shromáždění bylo odhlasován počet 
8 volených členů staršovstva). Neníli tato podmínka splněna, rozhodne o dalším 
postupu členské shromáždění (§ 65).
§62 Vyslovíli s tím staršovstvo předchozí souhlas, lze volbu staršovstva zahájit 
v před stihu do lokální uzavřené schránky. (V našem případě proběhne předstihové 
hlasování na stanicích a v Soukenické po nedělních shromážděních týden nebo 
14 dní před členským shromážděním – bude upřesněno). Předstihové hlasování 
má umožnit odevzdat hlasovací lístek členům, kteří se z vážných důvodů nemohou 
jednání členského shromáždění v daném termínu účastnit a je přípustné za splnění 
těchto podmínek: 
a) V případě volby staršovstva se možnost hlasování do schránky týká pouze 

prvního kola. Dalších kol hlasování (§ 65) se účastní pouze přítomní členové 
na členském shromáždění za předpokladu, že jejich počet naplňuje kvorum pro 
konání členského shromáždění (přítomnost alespoň poloviny členů s hlasovacím 
právem). Hlasující do schránky se započítávají do počtu přítomných v členském 
shromáždění pouze pro to rozhodování, o kterém v předstihu hlasovali (nikoli 
pro další body jednání členského shromáždění). 

b) Schránka je umístěna zásadně v mateřské části sboru nebo na stanicích na místě 
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konání pravidelných bohoslužeb. Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
může člen požádat volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě volební komise vyšle k členovi dva své členy s volební schrán
kou. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zacho vána 
tajnost hlasování. Schránka se otevře až v průběhu členského shromáždění po 
usku tečnění hlasování ve všech částech sboru. Předčasné zveřejnění dílčích 
výsledků hlasování zneplatňuje. 

c) Předstihové odevzdání lístku do hlasovací schránky může být umožněno 
za přítomnosti alespoň dvou členů volební komise v předem určeném čase. 
Odevzdání lístku se děje proti podpisu členů do seznamu hlasujících v před sti
hové volbě. Volební komise ručí za řádný průběh volby, včetně toho, že členové 
nebudou v témže kole volit opakovaně (během předstihového hlasování a zároveň 
na členském shromáždění v pozdějším termínu).

§63 Hlasující jsou při volbě starších oprávněni označit i méně kandidátů, než určilo 
členské shromáždění, zároveň nejsou vázáni jmény uvedenými na hlasovacím lístku. 
Lístky, na kterých je označen větší počet jmen, než jaký určilo členské shromáždění, 
jsou neplatné. 
§64 O zvolení za staršího sboru rozhoduje pořadí kandidátů podle počtu získaných 
hlasů. Ke zvolení za staršího sboru je třeba vždy získat nadpoloviční počet hlasů 
přítomných členů s hlasovacím právem (tj. zletilých členů).
§65 V případě nenaplnění určeného počtu volených starších nebo při rovnosti hlasů 
více kandidátů na posledním volitelném místě, členské shromáždění: 
buď a) rozhodne o snížení celkového počtu starších sboru při zachování podmínky 
minimálního počtu volených starších (3 volení starší),
nebo b) pokračuje doplňkovou volbou ze dvou (při rovnosti hlasů i více) nezvolených 
kandidátů, kteří v předchozím kole dosáhli nejvyššího počtu hlasů. Neníli ani 
tak dosažen určený počet, je členské shromáždění opět oprávněno rozhodnout 
o snížení celkového počtu starších sboru při zachování podmínky minimálního 
počtu volených starších, příp. o provedení doplňkové volby v pozdějším termínu.

___________

Tak jak nám to umožňuje řád, neoslovili jsme všechny členy a členky sboru. Mezi nimi 
i současného hospodáře sboru Jana Němečka. Je to rozhodnutí, které jsme v komisi 
rozvažovali opravdu dlouho a pečlivě. A po mnoha rozhovorech a modlitbách jsme 
došli k tomu, že náš sbor potřebuje v této oblasti změnu. 
Jenda Němeček slouží ve staršovstvu 25 let a je více než 20 let hospodářem tohoto 
sboru. Za tu dobu udělal a stále dělá neuvěřitelné množství práce. Ale samotný 
sbor postupně ustrnul. Právě to, že hospodář zajišťuje ve sboru mnohé a postará 
se prakticky o cokoliv, má za následek nižší aktivitu a menší pocit zodpovědnosti za 
sbor u ostatních členů. Sbor tak žije setrvačností v dobře zajetých kolejích a nic ho 
nemotivuje posunout se dále.
Jenda již avizoval, že hospodáře chce dělat nejvýše další rok. Nové staršovstvo bude 
muset tak jako tak ze svého středu vybrat nového hospodáře. A na tomto se nic 
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█▐	Povzbuzení pro nového hospodáře sboru
 informace bratra Jana němečka st. o hospodaření sboru

Jak jste si zajisté všimli ve vizitační zprávě i v informacích ze staršovstva, je jedním 
z plánovaných bodů pro letošní rok generační výměna hospodáře sboru. A ta je 
v tomto okamžiku v podstatě jistá, protože volební komise mne vyloučila z kan di da
tury do staršovstva. Hospodářem se totiž stává člen staršovstva, kterého tím ostatní 
pověří a on to přijme.
O hospodářské oblasti života sboru koluje řada fám, které bych chtěl na tomto místě 
uvést na pravou míru, a také poskytnout všem potenciálním budoucím hospodářům 
či hospodářkám reálný obrázek o stávající situaci.
Mnoho věcí v hospodářské oblasti funguje na základě pravidel schválených star šov
stvem a členskými shromážděními. Například průběžné čerpání sborových peněz 
se v naprosté většině případů nepotkává s osobou hospodáře. Jak bylo i opakovaně 
napsáno v hospodářské zprávě, děje se to na základě souhlasu v minu losti, dokud 
tento není odvolán. Takže financování běžné činnosti diakonie, besídky, dorostu, 
AWANY, mládeže, stanic, Alfa Kurzů, manželských večerů, táborů, podpory sborové 
dovolené a dalších akcí není opakovaně diskutováno a schvalováno. Pouze nové 
projekty procházejí jednáním staršovstva (pokud se jedná o projekty v oblasti 
duchovní) nebo hospodářské rady a staršovstva (pokud se jedná o nové projekty 
technické). Hospodářská rada se pak zabývá praktickou realizací (včetně nabídek 
a cen) rámcově schválených akcí pro daný rok členským shromážděním.

nemění ani naším rozhodnutím. Jen to bude motivace výběr nového hospodáře 
neod kládat a nespoléhat se, že to ještě nějakou dobu vydrží. Bude to jednoduché? 
To určitě ne. Ale věříme, že je to nutný krok, pokud má náš sbor dále růst a vyvíjet se. 
Toto rozhodnutí v žádném případě neznamená, že by Jenda neměl ve sboru dále 
sloužit a působit. Za jeho další službu budeme vděční. Sejme to z něj ale zátěž přímé 
odpo vědnosti za hospodaření sboru a otevře to prostor pro zapojení nových pra
covníků.
Jak plyne z výše uvedených paragrafů řádu, komise nemá právo členskému shro
máž dění nařizovat koho smí a nesmí volit. Hlasující nejsou vázáni jmény uvedenými 
na kandidátce a mají právo na volební lístek napsat libovolného člena sboru. Pokud 
dostane dostatečný počet hlasů a zvolení přijme, stane se starším, i když na kan di
dátce nebyl uveden. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat Jendovi, za ten obří kus práce, který pro náš sbor 
udělal. Provedl nás mnoha těžkými obdobími, jako byla například povodeň v roce 
2002 nebo covidová situace v minulých letech. Jeho horlivost, obětavost a nasazení 
může být příkladem pro nás všechny.
Prosíme, modleme se za nové staršovstvo, aby Bůh skrze naši volbu, vybral za starší 
vhodné bratry a sestry. 

Volební komise
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Účtování o vynaložených prostředcích řeší účetní s případnými upřesňujícími do
tazy na revizor(k)y sboru, případně na původce nákladů (upřesnění popisu a účelu), 
či na hospodáře nebo kazatele (účetní nemá k dispozici neveřejnou verzi zápisů ze 
staršovstva, kde jsou například ceny pronájmů apod.)
Naopak všechny smlouvy, které sbor uzavírá, podléhají schválení staršovstva a je 
potřeba, aby jejich správnost, věcnou i formulační, někdo zkontroloval. V této oblasti 
spolupracujeme s advokátní kanceláří bratra Luhana. Je potřeba mít na paměti, 
že smlouvy obvykle mají mnoho postupně vznikajících verzí, a je nutné pohlídat, 
aby opravou jedné chyby nevznikla chyba nová. Je potřeba důsledně kontrolovat 
i obecně platné požadavky na smlouvy. Termíny platnosti pracovních smluv sleduje 
účetní sboru, ostatních smluv pak hospodář.
Úklid modlitebny „žije“ svým životem, ale občas je potřeba na některé věci upozor
nit – ať pozitivní, tak negativní. Stejně tak svým životem žije i řada pravidelných 
technických akcí, kdy se naši stálí dodavatelé hlásí v termínu, kdy je potřeba něco 
udělat (opakované revize hasících přístrojů, komínů, případně výtahu).
Pro pravidelné i pro neočekávané situace, jsou v kanceláři sboru k dispozici písem
né pokyny, co a jak dělat, a koho případně kontaktovat. A to počínaje popisem 
povinností a rozpisem práce nedělní služby až po situace havarijní (voda, elektřina, 
plyn, vrata, čipový systém, automatický výdej klíčů...). Vše je na jednom místě spolu 
s telefonními čísly na osoby jak ve sboru, tak na dodavatele. Tam, kde je třeba, 
je i foto grafická dokumentace – třeba umístění hlavních uzávěrů apod.
Asi nejsložitější částí služby hospodáře je mít přehled o dění a napomáhat tam, kde 
je třeba. Nelehkou rolí je zajistit koordinaci tam, kde je to třeba – příklad: plánovaný 
stupínek pod okny velkého sálu potřebuje spolupráci zvukařů, videa, elektrikářů 
a pravděpodobně i topenářů. A pokud se toho někdo neujme, projekt se nepohne 
z místa. Dalším nelehkým úkolem je vnímat sborové budovy a jejich fungování stále 
aktuálně, a v případě potřeby to řešit s odpovědnými pracovníky, případně s hos po
dář skou radou či staršovstvem.
Jednou z náročnějších povinností hospodáře je každoroční příprava zprávy o hos po
daření sboru v roce předcházejícím a shrnutí výhledu na rok aktuální (jak v oblasti 
finanční, tak technické).
Velkou oporou je pro hospodáře funkční hospodářská rada, kde se každý věnuje 
určitému okruhu úkolů, a pak i řada spolupracovníků mimo hospodářskou radu, 
kteří spolupracují trvale (odpadové hospodářství, ceny energií, ...), nebo jedno rá
zově. Hospodář se účastní jak jednání hospodářské rady, kterou vede, tak i pravi del
ných jednání staršovstva.
V řadě oblastí se na nás stát dívá jako na na standardní firmu – a tak bychom měli 
mít dokonale zpracovanou dokumentaci bezpečnosti práce, požární ochrany, 
ochrany osobních údajů a další. Není jednoduché to nastartovat, ale ještě náročnější 
je udržovat všechny tyto záležitosti aktuální a ve věcně i formálně správném stavu. 
Každá z nich by potřebovalaé člověka, který by se jí věnoval. A stejně tak by to potře
bovala problematika pozemků v Neveklově, problematika zacházení se sbo rovými 
finančními prostředky (využití např. termínovaných vkladů apod.), oblast pojištění 
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sboru a jeho činností a další. Tady je zřejmý nedostatek ochotných spolupracovníků.
Zvláštní místo ve službě hospodáře má osoba správce sborové budovy. V posledních 
letech to nebylo jednoduché (složitá situace po odstěhování předchozího správce 
= roky bez správce, pak několikaleté období se správcem na poloviční úvazek, poté 
období bez správce). Nadějné pro nového hospodáře může být to, že jsou mo men
tálně čtyři zájemci.
Ve službě hospodáře je jedna oblast přinášející napětí – a to je ta, že leckdy je tím 
posledním, kdo může v dané situaci něco udělat (ať se jedná o věci praktické, nebo 
formální). Někdy ještě pomůže obtelefonovat ty, kdo jsou obvykle ochotní pomoci. 
Ale pokud ani toto nevyjde, stojí hospodář před rozhodováním – nechat dojít k pro
blému (např. že nebude nazvučeno shromáždění, nebo že bude zima v sále apod.), 
nebo se do toho podle svých schopností a obdarování vložit a problém vyřešit?
Hospodářská oblast má občas, spíše z nouze než úmyslně, přesah do řady technických 
a organizačních záležitostí, které v našem sboru nejsou systematicky řešeny – někdy 
jde o nástěnky v budově a jejich aktuálnost, o „knihobudku“ v suterénu u výtahu, 
nástěnky v průjezdu, nápisy na budově, zvažované nástěnky na dvoře s historií sboru 
a budovy, již promýšlená videoprezentace v některém z výkladců do ulice, aktu álnost 
a dostupnost informačních materiálů o sboru, materiály pro návštěvníky apod.
Hospodář musí počítat s tím, že stejně jako v jiných oblastech sborové práce, bude 
na stejnou věc řada různých pohledů a za stejnou věc bude někým hospodářská 
rada pochválena a od jiného dostane vynadáno. Tady je velkou pomocí hospodáři to, 
že nedělá žádná rozhodnutí sám, ale že rozhodování je kolektivní. 
V neposlední řadě hospodář potřebuje podporu a spolupráci staršovstva (jednak 
jako celku, ale i jako jednotlivců) – stejně, jako ostatní oblasti sborové práce. Tam 
se obvykle staršovstvo ptá, co pro tu konkrétní oblast může udělat, jak může 
pomoci. A tady nezbývá než popřát novému hospodáři, aby nové staršovstvo vůči 
němu a hospodářské oblasti života sboru bylo alespoň tak vstřícné, jako k ostatním 
oblastem sborové práce.

Jan Němeček st., hospodář sboru

█▐	Pojďme, projednejme to spolu
 sborový den pro všechny s pracovníky sboru v neděli 12. 2. 2023

Za proroka Izajáše se Hospodin nejprve zdrcující kritikou vyjádřil k praktikované 
zbožnosti starozákonní církve, ale pak pověděl: Pojďte, projednejme to spolu, praví 
Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako 
purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18)
Jak by Hospodin zhodnotil náš sbor v současné situaci, těžko říci, my však svůj názor 
máme, a můžeme si od samotného Boha vzít příklad. Diskutujme spolu o našem 
společenství, projednejme všechno, co nás zajímá, těší i tíží, a přitom neztraťme 
naději na obnovu a očištění od všech našich hříchů, omylů a chyb. 
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Diskutujme na sborovém dnu tato témata:
• Sbor a doba covidová – jak jsme obstáli, co jsme zvládli a nezvládli, co nám covid 

dal a vzal?
• Jak se ve sboru osobně máme, co pro nás sbor znamená, jak se v něm cítíme a proč?
• Jaká je současná situace a perspektiva sboru – duchovně, početně, hospodářsky, 

misijně atp.?
• Jakou má náš sbor budoucnost v mladé generaci? Mluvme o besídce, dorostu, 

mládeži a mladých rodinách. 
• Sbor čeká volba nového staršovstva, jak se na ni připravujeme, jaké máme 

informace a co nás zajímá? 
• V Soukenické žijí dva sbory v jedné budově – český a ukrajinský, jak prožíváme 

toto soužití, v čem je nám ukrajinský sbor příkladem a výzvou? 

Modleme se za naše setkání. Po dopolední bohoslužbě bude v Jídelně a ve Velkém 
i Malém klubu připraven společný oběd a pak od 12.30 (nejpozději ve 13.00) zač
neme ve Velkém klubu společnými modlitbami a chválami, na které naváže diskuse 
o všem, co nás zajímá. Od konce ledna bude ve sboru k dispozici krabice, do níž 
bude me moci také vkládat své připomínky, dotazy a názory. 
A ještě dovětek, na konci působení proroka Izajáše za vlády krále Chizkijáše nastala 
ve staro zákonní církvi velká duchovní obnova. 

Bronislav Matulík



14 únor 2023 

█▐	Středoevropský a východoevropský komentář 
 k Bibli
 bude prezentován 3. března v 18.30 v soukenické

Proč by měli stále američtí a západoevropští teologové psát biblické komentáře pro 
celý svět? Nad touto otázkou se zastavila nadace Langham Partnership založená 
Johnem Stottem. Z jejího podnětu a také za její vytrvalé pomoci, vznikly v uplynulých 
letech komentáře psané pro Afriku africkými teology, pro Asii psané asijskými 
teology a pro Latinskou Ameriku, psané tamními teology. Podobný projekt vznikl 
v tzv. postkomunistické Evropě. Je za ním myšlenka kontextualizace evangelia. Bible 
je jedna pro celý svět, ale překlady máme do jednotlivých jazyků a vyjádřit biblickou 
zvěst musíme srozumitelně v kultuře, ve které žijeme.
Projekt velkého komentáře k Bibli se rozběhl před více než pěti lety. Několikaletá 
práce byla dokončena a obsáhlá kniha, která má téměř 1700 stran, byla v Itálii 
vytištěna. Jednotlivé knihy Bible a slovníková hesla zpracovávali teologové z Ru
mun ska, Bulharska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska, Česka a Polska. Od nás to byli 
Pavol Bargár, Viktor Ber, Peter Cimala, Pavel Černý, Pavel Raus a Jan Valeš. Editoři 
a pra covníci Langham Partnership z Velké Británie se rozhodli prezentovat toto 
mezi národní dílo v Praze. Naše země je stále některými považována za střed Evropy 
a dlouhá tradice práce s Biblí v naší zemi je známá. 
Při této příležitosti proběhne v Praze dvoudenní misijní konference v hotelu 
Olšanka 3.4. 3. 2023. Přijedou biblisté a hosté ze zmíněných zemí a z Velké Bri
tánie. Přípravný výbor nás poprosil, zda by se vlastní prezentace dokončeného 
díla mohla uskutečnit v církvi. Soukenická je svou polohou velmi vhodná. V pátek 
3. března se v 18:30 uskuteční slavnostní shromáždění v Soukenické. Zazní hudba, 

bude přiblížen postup práce na 
biblickém komentáři a promluví výz
namný host Dr. Christopher Wright, 
který je nástupcem Johna Stotta 
v této organizaci a zároveň je hlav
ním editorem Závazku z Kap ského 
Města (2010), ke kterému se hlásí 
také Církve bratrská. Máme tedy jedi
neč nou příležitost setkat se s lidmi, 
kteří připravují biblické komen táře 
a kteří pracovali na novém díle. Mezi
národní biblický komentář je připra
ven v angličtině a bude prodáván na 
tomto shromáždění se zaváděcí slevou. 
Srdečně zveme k tomuto mimo řád
nému setkání.

Pavel ČernýDr. Christopher Wright
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2. 3. Kostarika – země 
mezi dvěma 
oceány

Manželé Simona a Lukáš 
Šimkovi představí zemi, kde 
si lidé váží přírody a sami 
sebe – buďme Pura vida.

(Pura Vida je životní postoj. 
Je to životní styl plný radosti, 
barev, úsměvů, rodinných 
sešlostí a pozitivního 
náhledu na svět. Je to 
o vděčnosti a radosti z toho, 
co máme.

O vědomí, že nás někdo 
potřebuje, oceňuje a že 
každý den máme pro koho 
se smát.) 
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█▐	Co nového u skautů? 
 stav příprav

Před pár měsíci jsme vás informovali o iniciativě, která vzešla z několika stran. Měli 
jsme otázku: Bylo by dobré zřídit oddíl skautu také u nás v Soukenické? Staršovstvo 
se záměrem souhlasilo, ale nejprve chtělo vědět, jak by takový skaut zapadal do 
sbo rové práce? Jak by vypadala spolupráce s dorostem a ostatními službami dětem? 
Kdo se činnosti chopí? Atd.
Připravovaná skautská skupina by byla smíšená – holky a kluci od 1. do cca 5. třídy ZŠ 
s návazností na náš dorost (10 – 15 let). Měla by se scházet pravděpodobně ve středu 
odpoledne v Klubovně na rampě v přízemí. Předběžně zájem projevilo pět dětí 
z našeho sboru, ale staršovstvo si slibuje od tohoto projektu, že osloví děti zejména 
z Prahy 1 a děti z dalších sborů Církve bratrské. Skaut je stále na vzestupu a má 
dobré jméno v naší společnosti. Neměl by to být tedy problém. V současné době je 
možné zřídit ryze křesťanský skaut pod Dorostovou unií Církve bratrské. Přičemž 
sbor (staršovstvo) jmenuje hlavní vedoucí, nabízí prostory a dohlíží na průběh. 
Jako nejdůležitější se nám ale jeví podpora této práce. Není snadné najít volné 
vedoucí. Každý, kdo se věnoval pravidelně jednou týdně nějaké skupině ví, co je to 
za objem práce. K tomu se přidají výpravy, výlety, letní tábor a společné akce s ostat
ními skauty a dorosty, různá školení a výcviky. V současné době máme dva vedoucí, 
dva kteří vážně uvažují a jednoho (možná dva) rádce 15–18 let, kteří by nám rádi 
pomáhali. Dále bychom chtěli založit skupinu Skaut Oldies, která by dění sborového 
skautu měla na modlitebním seznamu a tuto práci by všemožně podporovala.
Nakonec bych chtěl poděkovat vedení dorostu, se kterým se těšíme na blízkou 
spolupráci, vedení AWANY, které fandí vzniku dalšího dětského kroužku, všem vám, 
kteří máte zájem a staršovstvu, které jednomyslně dává myšlence skautu zelenou. 
Pokud staršovstvo rozhodne o vzniku, v dubnu proběhne školení vedoucích, 
na konci školního roku zřízení oddílu a propagace. V září nás pak čeká první výkop 
ve formě zahajovací schůzky. Děkujeme za modlitby.

Radek Novotný

█▐	Společně je nám dobře
 co nového v kralupech

Společenství Kristovy Církve jsou rozdílná stejně jako jejich bohoslužby. Některá si 
zakládají na liturgii, která propojuje křesťany více, jak tisíc let. Některá společenství 
mají raději hudbu moderní a liturgii dynamickou. Pravoslavní mají bohoslužbu 
až tři hodiny. Zatímco katolíci nepřesáhnou hodinu. Jsme jiní. Lišíme se nejen 
v liturgických projevech, ale i v organizaci, v teologických důrazech, historickém 
vývoji, různých tradicích i v počtech členů. Jeden z kazatelů během Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů vyslovil přání, že jednou bychom mohli mít jen jednu bohoslužbu 
všech křesťanů v celém městě. A já jsem si pomyslel – byla by to škoda. Nedá se říci, 
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která bohoslužba je lepší – katolická, pravoslavná, evangelická, husitská nebo snad 
adventistická, nebo cébácká nebo káesácká? Každému vyhovuje něco trochu jiného. 
Jsme jiní, ale to neznamená, že bychom museli začít nosit stejné šaty, abychom si 
byli blíže.
Během Týdne modliteb jsme zakusili v Kralupech nad Vltavou i v Brandýse nad 
Labem dvě ekumenická shromáždění. V Brandýse jsme se shromáždili u husitů 
a bylo nás ze šesti církví (Kvíz: Uhodnete zkratky? ČSCH, ČCE, ŘKC, CASD, KS, CB). 
Kato líci kvitovali, že přišli zástupci obou farností Brandýské i Staroboleslavské kapi
tuly. My jsme měli radost, že jsme pohromadě. Po shromáždění jsme měli bohaté 
občer stvení. Skoro úplně všechno napekla sestra farářka od husitů. V příjemném 
a vese lém rozpoložení jsme naplánovali ekumenickou večeři a bohoslužbu pod 
širým nebem pro všechny křesťany na Letnice.
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V Kralupech jsme chtěli pozvat na společné shromáždění do prostor v DPS Kralupy, 
kde máme možnost nové práce. Po městě visely plakáty. Stejně tak visel v DPS a na 
stránkách kralupského Zpravodaje. Hudebního doprovodu s písněmi z Taize se 
ujala rodina Šimonova. Sešlo se nás opravdu hodně a tentokrát přišli zástupci všech 
církví i té pravoslavné. Bohoslužba krásně plynula. Zaznělo kázání jáhna Dominika 
o jediné možné jednotě a to v Kristu Ježíši. Až jsme se ocitli v modlitební chvíli. 
V ní se projevily naše rozdíly. Modlitby čtené, přednesené spatra, vřelé i hlou bavé, 
dynamické i velmi tradiční. Ačkoliv jsme jiní, přesto dohromady to byla krásná 
symfonie Božích dětí, které chválí Krista různými hlasy, ale jedním akordem. 
Po bohoslužbě se nikomu nechtělo domů. Opět zapůsobilo společné jídlo, ale 
také – bylo nám spolu dobře. Díky Bohu cítil jsem, že se máme opravdu rádi. Věřím, 
že i nebeský Otec měl ze svých dětí radost.

Radek Novotný
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█▐	Porada o sborové službě mezi rodinami
 která proběhla v neděli 15. 1. 2023

Třetí neděli lednu se sešla v přístavku necelá desítka lidí z našeho sboru. Cílem 
našeho setkání bylo zamýšlení nad službou mladým rodinám v našem sboru. Shodli 
jsme se, že jsme vděční za spoustu věcí, které se už nyní ve sboru udály a dějí. 
Můžeme připomenout rodinné pobyty nebo výlety atd. Naším přáním je, aby se 
rodiny (zejména s malými dětmi) ve sboru cítily dobře. Přirozeně to přiláká další 
rodiny do našeho sboru. 
V našem sboru v Soukenické se generace přirozeně střídají více, jak sto padesát 
let. Kolik by to mohlo být generací? Je úkolem nás starších připravit podmínky, aby 
mladí mohli růst ve víře a postupně převzít odpovědnost za vedení sboru a nesení 
víry dál. Určitě nejsme sami, kdo znají ten pocit veliké radosti, když donedávna děti, 
nyní mladí dospělí, se s nadšením vrhají do výchovy vlastních dětí a mají velkou 
touhou přivést děti k Pánu Ježíši Kristu. V tom je veliká naděje pro budoucnost 
našeho sboru. 
Jako nejčastější přání zaznívalo – více příležitostí ke sdílení mezi rodinami a také 
mezi všemi generacemi. Zazněl návrhy na společné nedělní odpoledne s obědem 
a před náškou, výlety, kurzy. Vznikl nápad na vytvoření dětského koutku (herničky) 
pro hlídání/hraní dětí při aktivitách dospělých, který by mohl být případně otevřený 
i během celého týdne. Mladé rodiny vyjádřily touhu se sdílet s rodinami, které už 
mají děti starší nebo odrostlé. Ony mají za sebou problémy, kterým mladé rodiny 
teprve čelí. Jak bychom mohli umožnit generační propojování? Co dělat společně? 
Také ti starší mezi námi by mohli sdílet své zkušenosti, nebo například malým 
dětem „jen“ přečíst pohádku. Možností se otevírá nepřeberně. 
Pokud byste měli chuť se zapojit, budeme rádi, jestli se ozvete. Nyní se chystá 
jedno nedělní odpoledne s programem (informace připravuje Sandra Němečková). 
Do budoucna se chceme zaměřit na vytvoření skupiny, která by si práci s rodinami 
v našem sboru vzala na starosti. Zapojte se! Děkujeme!

 Radek Novotný

█▐	Mateřská rubrika
 Jak naše děti prožívají politiku a volbu prezidenta

Když začala válka na Ukrajině, začal se tehdy pětiletý Simeon zajímat o to, kdo a jak 
bojuje, kdo je prezident a jaké jsou jeho pravomoci. Nerozumněl tomu, proč náš 
prezident nic nedělá a proč je to starý nemocný pán na vozíčku. Rozhodl se, že až 
bude velký, přesněji řečeno, až mu bude 41 let, bude kandidovat do prezidentských 
voleb. Bude prezident spravedlivý, hodný a bude pomáhat lidem. Už si začal sbírat 
voliče. Tak přijďte k volbám i v roce 2058!
Samotnou mne překvapilo, jak se mnou hodinu a půl sledoval čekání na výsledky 
voleb, vnímal, jak na lidi oba kandidáti působí a měl upřímnou radost z výsledku. 
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Zároveň mu bylo líto protikandidáta, což jsem 
nečekala.˝Přeju si, abychom z dětí vychovali 
empatické lidi, kteří budou druhým pomáhat.

Sandra Němečková

Prezidentské volby jsou pro naši rodinu dost 
osobní událostí, vzhledem k tomu, že jedním 
z kan didátů je náš blízký příbuzný. Letošní 
volba tak u nás byla tématem posledních 
několika měsíců. Nakonec jsme se i do kampaně 
zapojili jako dobrovolníci, oblepovali jsme 
vesnice plakáty a rozdávali volební noviny, vše 
za přítomnosti našich dětí. Filip si jeden plakát 
Pavla Fischera pověsil nad postel a pořád říkal, 
že to je jeho Pavel. Není se čemu divit, když ho 
pár dní před tím viděl na rodinné oslavě. Vzala 
jsem ho pak i na rozdávánívolebních novin, šli 
jsme na nádraží, myslela jsem, že by se koukal 
na vlaky a já mezitím s ostatními dobrovolníky 
rozdávala. Filip ale sám vzal několik novin, 
nebál se jít mezi lidi a noviny jim nabízel, volal 
u toho „muj tejda, pavej fišel“. Na záda i na 
břicho jsem mu nalepila plakáty, byl pak jako 
chodící reklama a k lidem ani nemusel chodit, 
protože si sami pro noviny přicházeli. Pokaždé, 
když si někdo noviny vzal, začal Filip jásat, 
tleskat a výskat radostí.
Náš kandidát do druhého kola nepostoupil, 
před druhým kolem jsem ale jedno dopoledne 
vyrazila rozdávat s Rubenem letáky Petra 
Pavla. Ruben překvapivě vylezl z kočáru, 
vyžá dal si volební letáky, a stejně jako minule 
Filip chodil za lidmi a sám jim je nabízel. Bylo 
krásné vidět, jak děti napodobují cokoliv, co 
dělá me, přestože moc rozumu z toho zatím 
nemají. Jejich bezprostřednost a upřímnost 
mini málně zlepšila den mnoha kolemjdoucím. 
Naše děti ještě přesně nechápou, co se to děje a o 
kom pořád mluvíme, ale to, že je někdo zlý a jiný 
hodný, chápou velmi dobře a jak Filip sám řekl, 
chce toho hodného pána.

Marta Štěpánová



21únor 2023  

I když jsem to slýchala a „věděla“ od mala, 
opravdovou důležitost vyjádřit svůj názor ve 
volbách jsem si začala uvědomovat až před 
několika lety. Pocit, že se z české politické 
scény vytrácí slušnost, pravda a naše republika 
se, i když pomalu, začíná odklánět od základů 
demokracie, nás už delší dobu nenechával 
úplně v klidu. A tak i očekávání volby nového 
prezidenta jsem prožívala s nadějí ale i s jistou 
mírou obavy, zda se i na Hrad opět vrátí důs
tojnost a budeme si moci nového prezidenta 
vážit a ne se za něj stydět. A někde uprostřed 
diskuzí, co bude a kdo bude, jsem si uvědomila, 
že děti už nejsou tak malé. Brzy půjdou do 
školy, a tak by mohly začít poznávat pana 
prezidenta Havla na fotkách a chápat, že naše 
možnost volby je nejen privilegium, ale i určitá odpovědnost vyjádřit a ovlivnit, kam 
bychom rádi naši zemi směřovali. A tak se naše cesty autem změnily v diskuze, proč 
ten náš pán má víc fotek kolem silnic než ten druhý; že by i někteří další kandidáti 
určitě byli dobrými prezidenty, ale z finální dvojice si dokážeme vybrat jen jednoho; 
a že nedokážu věřit tomu, že ten druhý pán tentokrát už splní to, co slibuje lidem. 
A tak jsem s velkou úlevou a vděčností sledovala výsledky a i jaké množství lidí se 
rozhodlo přijít k volbám a vyjádřit svůj názor. Dětské nadšení při ranní cestě na 
nedělní bohoslužbu: „Tady je pořád na fotce ten náš pan prezident!“ mi připomnělo 
vděčnost, že po mnoha letech mi nebude vadit a naopak budu ráda, pokud se naše 
děti, až příští rok vyrazí první z nich do školy, budou dívat na fotku pana prezidenta 
vedle školní tabule.

Daniela Sedláčková

Předvolební hlášky u Caltů
Děti mají doma na hraní starý pas. Eliáš (3,5) přišel a ukazuje nám ho šišlajíce: 
„Kdyyyš, vyhraje Babiš, tak se pšestěhujeme jinam.“

Když jedeme autem kolem bilboardu Petra Pavla:
„Tam byl náš pán, ten bílej!“

Když jedeme kolem bilboardu Andreje Babiše:
„Babiš je hloupej!“

Anitka vysvětluje dědovi, jak je to s tím Andrejem:
„Dědo Babiš rozdává peníze jenom proto, abyste ho volili!“

Eliáš: „A mami, kdy k nám ten bílej pán pšijede na návštěvu?“
Martina Caltová
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█▐	Effatha ve Švédsku
 prosba o naši podporu

Milí bratři a sestry!
Oslovuji vás v tuto chvíli jménem pěveckého sboru Effatha. Naším posláním je „inspi
rovat druhé k oslavě Hospodina“ a v tomto duchu chceme v závěru letních prázdnin 
2023 uspořádat turné po Švédsku. Jedním z hlavních záměrů cesty je touha podpořit naši 
sesterskou církev, která Církev bratrskou velmi výrazně a ne zištně podporovala během 
komunistického sevření a nyní se potýká s velkým odli vem mladé generace z církve. 
Proto jsme ze všech zpěváků Effathy k této cestě vyzvali především mládež, která se 
účastní letních Kurzů zpěvu. Naším cílem je oslovit během turné především mladou 
generaci a lidi, kteří se této generaci věnují. Na cestu se chystá asi 40 mladých lidí, 
kteří se ve víc jak dvaceti sborech CB aktivně zapojují do služby, mnohdy v roli 
vedou cích dorostu, mládeže, chval apod. Díky setkáváním Effathy zároveň tvoří 
přiro zenou vztahovou síť napříč naší církví. Pro ně samotné bude cesta do Švédska 
dobrou zkušeností pro jejich duchovní život a službu druhým.
Při cestě plánujeme navštívit během týdne asi pět společenství, ve kterých se kromě 
veřejných koncertů a účasti na bohoslužbách setkáme s místními skupinami mlá deže 
a s mladými hudebníky, povzbudíme je svědectvím o práci našich mládeží ve sborech CB. 
Pokusíme se také navázat osobní vztahy, které budou základem pro budoucí spolupráci 
nejen Effathy, ale také Odboru mládeže CB. Ten plánuje rozšířit spolu práci „Kruháčů“ 
(komunitních regionálních setkávání vedoucích mládeží) s církvemi ve Švédsku.
Cesta Effathy je oficiálně podpořena Radou CB a vedením Odboru mládeže. 

Aby se cesta mohla uskutečnit, potřebujeme 
Vaši pomoc ve formě modliteb, ale také 
finanční podpory. Naším cílem je získání 
částky 300 000 Kč. Díky finanční podpoře 
se budou moci zúčastnit i mládežníci, kteří 
by jinak z různých důvodů tuto možnost 
neměli. Ubytování bude vesměs poskyt nuto 
místními církvemi, finanční dary budou 
využity z největší části na úhradu nákla dů 
na autobus. Budeme velmi vděční, když tuto 
výzvu uveřejníte a předáte lidem z vašeho 
společenství. Za jakoukoliv pod poru ze 
strany Vašeho sboru předem děku jeme. 
Přís pěvek je možno zaslat přímo na účet 
Effathy, č. ú.: 2900947602/2010.
Rádi také zodpovíme Vaše dotazy, případně 
k vám vyšleme zpěváky Effathy, aby naši 
službu a záměry cesty představili osobně.

Mgr. Roman Toušek, tel.: 776 677 154
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narozeniny
Němeček Jan, ml. 1. 2.
Slabá Miluše 1. 2.
Pečenka Jiří 2. 2.
Ulmannová Renata 3. 2.
Václavík Milan 7. 2.
Novotná Lenka  10. 2.
Dolejší Daniel 12. 2.
Melichar Bořivoj 14. 2.
Vernerová Jana 15. 2.
Kučera Miroslav 18. 2.
Beranová Šárka 20. 2.

█▐	Ze staršovstva
V lednu proběhla tři setkání staršovstva. 
Jednalo se na nich kromě jiného o těchto 
věcech:
• Priority a úkoly do konce volebního 

období staršovstva:
– dokončit procházení členů a jejich ob

da rování,
– zanechat budoucímu staršovstvu návrh 

na směřování sboru. Udělat analýzu, co 
je třeba a jaké máme možnosti,

– skautský oddíl: Do konce ledna udělat 
základní průzkum.

• Sborová dovolená 2023 – z plánovaných 
možností zůstal pouze Jáchymov, star
šov stvo souhlasí s konáním dovolené 
v ter mínu 30. 7. až 6. 8. (od neděle do 
neděle).

• Setkání s volební komisí – finální kandi
dátka bude předána členům sboru nej později 26. 2. aby bylo podle řádu možné 
hlasovat i v předstihu do schránky. 

• Statistika – k 31. 12. 2021 bylo 266 členů a dětí 88, k 31. 12. 2022 bylo 239 členů 
a dětí 78, výrazné snížení počtu členů bylo hlavně zapříčiněno ukončením členství 
24 lidem, kteří dlouhodobě nekomunikují se sborem a několik let již ve sboru nebyli.

• Správce budov – přihlásili se 4 kandidáti. Staršovstvo bude osobně jednat se všemi.
• Výroční členské shromáždění proběhne v neděli 26. 3. 2023. Termín odevzdání 

zpráv je 26. 2. 2023.
• „Sborový den“ proběhne 12. 2. 2023 – program se připravuje – jedná se spíše o od

polední setkání všech, komu leží na srdci aktivity našeho sboru.
• Hospodářská oblast sboru:

– aktuálně se řeší rozesílání potvrzení o darech,
– úhrnná výše darů byla 4 300 000 Kč pro sbor a 200 000 Kč pro charitativní účely,
– Fofrkafé bylo informováno o nutnosti zařídit si vlastní popelnice,
– sbor má zřízenu datovou schránku,
– stále chybí spolupracovníci jak pro zvuk, tak pro stream,
– křídlo z Velkého sálu bude přibližně 3 měsíce ve firmě Servis Pian Petr Bischof.

• Kralupy – kralupská stanice se od února schází v nových prostorách DPS. Provoz 
v synagoze byl ukončen. Staršovstvo souhlasí s konáním kurzu Výchova teenagerů 
od 23. 3. 2023.

• Koncert chorvatských pěveckých sborů – staršovstvo souhlasí s konáním koncertu 
v našem sboru v sobotu 25. 3. 2023.

staršovstvo
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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

█▐	Mimořádná shromáždění
Sborový den – v neděli 12. 2. 2023 po společném obědě ve Velkém klubu se sejdeme 
v Soukenické k rozhovorům o našem společenství. Bude to příležitost diskutovat 
sborová témata před výročním členským shromážděním. Program pro děti bude 
připraven. 

█▐	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

Qr kód
pro platby sboru


