TA SVŮDNÁ VŮNĚ NOVOSTI
I letos jsme si možná říkali (anebo aspoň slyšeli), jaká je škoda,
když jsou „křesťanské Vánoce“ překryty „svátkem rodinné
pohody“, nebo dokonce „svátkem konzumu“. Jenomže slavení
je spontánní aktivita a poroučet jí není příliš možné. Nepodařilo se to nakonec ani našim komunistům s dědou Mrázem.
A podobné je to i se svátkem Nového roku: západní církvi se
nikdy nepodařilo ho „pokřtít“, a proto nebyl a není svátkem
církevním, ale „jen“ občanským.
Událost, ke které svátek Nového roku odkazuje, je mytologická.
V mnoha variantách, včetně nejstarších nežidovských a předkřesťanských, je popisována mýtem o propadnutí světa do
chaosu a o jeho znovustvoření příslušným božstvem. Chaos na
závěr starého roku vyjadřovaly již dávné společnosti dočasným
rozvolněním své struktury (králové hráli žebráky a žebráci krále)
a popřením mravních pravidel, tedy všeobecnou nevázaností.
A pak – s úsvitem nového dne – se božstva prostřednictvím
králů znovu chopila vlády a znovu nastolila Řád: nastal nový
rok jako nové stvoření.
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O životaschopnosti toho mýtu svědčí nejen bezpočet jeho
variant na různých místech světa, ale i jeho echo, které zní
například ve formě silvestrovského alkoholu nebo novoročních
projevů hlav států i v současné době. A zároveň není divu, že
se našim církevním otcům nepodařilo prodchnout tento svátek
nějakým duchovním významem. Oni se o to patrně ani příliš
nesnažili: „pokřtít“ chaotickou nevázanost totiž není dost dobře
možné a ani znovustvoření světa neodpovídá biblické zprávě
o tom, že Bůh stvořil svět jednou, od té doby ho má pevně
ve svých laskavých rukou a vede ho neochvějně k poslednímu
soudu.
Není ale té člověčí spontánní touhy po novosti škoda? Vždyť
v novém začátku je taková pozitivní síla… Všichni přece
víme, jak blažené pocity prostřednictvím všech smyslů v nás
vyvolává netknutá dokonalost obalu nové spotřebního zboží,
hebkost novoty šatstva, vůně auta nebo bytu po malování,
anebo křupání ve hřbetu nové knihy či nového diáře.
Svědectví Bible o Bohu obsahuje téma nového začátku také.
Ale hodně jinak. Je příznačné, že hledání hesla „Nový rok“
v biblických nebo teologických slovnících je sice marné, ale
hledající obvykle na konci písmene N narazí na první heslo
písmene O: „obrácení“. Ano, biblický nový začátek je podmíněn
obrácením. „Pojďte, projednejme to spolu,“ vyzývá Hospodin

podle Izajášova svědectví, „i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé
jako purpur, budou bílé jako vlna“ (Iz 2,18). To může být skutečný nový začátek. To nesvede ani žádné
božstvo, ani nové datum ani prezidentův projev. A není třeba symbolicky tvořit znovu svět – spíš nové
srdce. S modlitbou „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha“ (Ž 51,12) navíc
nemusíme čekat až na Nový rok.
Zdeněk Vojtíšek

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2017
Alianční týden modliteb v roce 2017 proběhne od 8. do 15. ledna a bude zaměřen na děti. V rámci
pražských sborů je připraven program od pondělí 9.1. do čtvrtka 12.1. Všechna modlitební sejití začínají
v 18.30 a v našem sboru bude ve čtvrtek 12.1. Program večerů je ke stažení na webových stránkách
České evangelikální aliance: http://ea.cz/138/aliancni_tyden_modliteb_2017
Datum
Pondělí 9.1.
18.30
Úterý 10.1.
18.30
Středa 11.1.
18.30
Čtvrtek 12.1.
18.30
Čtvrtek 12.1.
18.30

Místo
Církev bratrská,
Praha 3 – Žižkov, Koněvova 24
Evangelická církev metodistická,
Praha 2, Ječná 19
Českobratrská církev evangelická,
Praha 8 – Libeň, U Pošty 1098/6
Církev bratrská,
Praha 5 – Smíchov, Vrázova 4
Křesťanské společenství Praha
Praha 8, Na Žertvách 23

Shromáždění vede
Bronislav Kaleta
Ivana Procházková
Jakub Malý
Pavel Chráska
Setkání pro mládež

Biblický úvod
Lubomír Ondráček (KS)
Jakub Ptáček (CB)
Pavel Plchot (CB)
Roman Mazur (ČCE)
Robert Hart (CB)
Ivana Procházková (ECM)
Bronislav Matulík (CB)
Erik Poloha (BJB)
Vedení mládeže

ANI PAVEL, ANI ŽIDŮM
– a přece biblické hodiny!
Známý vtípek z teologických fakult říká, že „Epištola svatého Pavla k Židům“ (jak zní tradiční název
tohoto Listu) není epištolou (dopisem), nenapsal ji apoštol Pavel a rozhodně nebyla určena Židům. Formálně je totiž souborem kázání, uspořádaných do vyučovacího a napomínacího traktátu a jeho krásná,
kultivovaná řečtina Pavlovo autorství téměř stoprocentně vylučuje. A také nedává moc smyslu, že by
posluchači a čtenáři tohoto traktátu měli být Židé, a dokonce ani křesťané ze Židů. Ne, původně byl
List určen spíše křesťanům z pohanů a měl jim vysvětlit, jak se zvěst o Ježíši Nazaretském srovnává
s dědictvím židovství a jak navazuje na židovskou Bibli (křesťanský Starý zákon).
Matoucí tradiční název (který není součástí textu Písma) naznačuje, že církev měla s tímto Listem často
potíže. Je to ostatně možná poslední spis, který byl nakonec s rozpaky a váhavě přijat do kánonu Nového
zákona. A do rozpaků uvádí i jeho literární forma: víme, jak vykládat příběhy evangelií a Skutků a poradíme si s Pavlovými výklady i se skutečnými dopisy dalších apoštolů, ale sbírka kázání na starozákonní
texty? Určená neznámo komu a do neznámé situace? Tvrdší novozákonní oříšek pro současné křesťany
bývá snad jenom kniha Zjevení.
Ale právě to nás láká! S bázní a třesením jsme si stanovili za hlavní úkol biblických hodin objasnit smysl
tohoto Listu a sledovat logiku jednotlivých kázání, která List obsahuje. Zdá se nám, že porozumění logice
Listu Židům je důležitější a duchovně „výživnější“ než detaily jednotlivých veršů i než teologické otázky,
které jednotlivé verše vyvolávaly nebo vyvolávají. K nim se můžeme vrátit v samostatných biblických

hodinách. V tomto cyklu ale nechceme uvíznout na mělčině detailního zkoumání každého verše.
Také díky tomuto „tahu na branku“ můžeme mít odvahu zkusit vtěsnat celý List do osmi biblických
hodin. V jejich vedení se budeme střídat – liché biblické hodiny povede Zdeněk Vojtíšek a sudé Petr
Adamec (portrét bratra Petra je v následujícím článku těchto Sborových listů). Chceme mít stále před
očima biblický text (také pomocí prezentace na plátně) a rozdat každému účastníkovi na začátku hodiny
list s výkladovými poznámkami, do nějž si bude moci sám dělat ještě své vlastní poznámky. Tyto listy
s poznámkami také umožní překlenout případnou posluchačovu absenci na některé z hodin.
Přidejte se!

Předběžné rozvržení do osmi biblických hodin:
19.1. Úvod a Postavení Krista I.: nad proroky
a anděly
Žd 1,1 – 2,18 (Z. Vojtíšek)
26.1. Postavení Krista II.: nad Mojžíšem i Jozuem
Žd 3,1 – 4,13 (Petr Adamec)

8.1. - 18.00 hod
Modlitební hodina na Smíchově

2.2. Velekněžství Kristovo I.
Žd 4,14 – 6,20 (Zdeněk Vojtíšek)

11.1. - 15.30 hod
Kavárna nejen pro seniory

9.2. Velekněžství Kristovo II., podle Melchisedecha
Žd 7,1 – 7,25 (Petr Adamec)

5.2.
V Berouně Karel Řežábek z KS Plzeň

16.2. Charakter Nové smlouvy
Žd 7,26 – 8,13 (Zdeněk Vojtíšek)

26.3. – 14.00 hod
Celosborové členské shromáždění

23.2. Nová bohoslužba
Žd 9,1 – 10,39 (Petr Adamec)

12.-19.8. 2017
Sborová dovolená 2017

2.3. Důsledek: centrální role víry
Žd 11,1 – 12,2 (Zdeněk Vojtíšek)
9.3. Důsledek víry pro vztah k Bohu a lidem
Žd 12,1 – 13,25 (Petr Adamec)

PŘEDSTAVENÍ PETRA ADAMCE
Pokládám si za velkou čest, že jsem dostal nabídku se
společně podílet se svým dlouholetým přítelem Zdeňkem
Vojtíškem na biblických hodinách ve vašem sboru.
Je mi 48 let, jsem sborové dítě z tradiční evangelické rodiny.
Obrátil jsem se ve 13 letech v Soukenické, kam mne pozval
můj tehdejší skautský vedoucí Zdeněk Vojtíšek.
S manželkou Mirkou máme čtyři děti. Po delším období
v charizmatickém hnutí jsme našli domov ve sboru Církve
bratrské v Horních Počernicích. Dlouhou dobu jsem v církvi
sloužil v besídce, nějakou dobu i profesionálně. V současné
době kromě své původní profese ekologa učím náboženství

Zdeněk Vojtíšek

a etickou výchovu na základní škole, kterou jsme s několika nadšenci z církve založili. Tuto školu vede
moje manželka.
Vystudoval jsem původně lesní inženýrství, později také dvě biblické školy (VOŠ Biblická a misijní J. A.
Komenského v Hradci Králové, Skandinávský teologický seminář ve švédské Uppsale).
Těším se na společné objevování nad epištolou Židům. Je mi blízká a osobně aktuální svými židovskými
tématy, jsem totiž z rodiny s částečně židovskými kořeny.
Petr Adamec

O SBOROVÉ MODLITEBNÍ „KOTELNĚ“
Pozvání na modlitební chvíle
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce
a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti
a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha…“ (1.Tim 2, 1-3)
V tomto listu píše Pavel Timoteovi o zásadách vedení sborů a o důležitosti pořádku v církevním obecenství. Překvapivá je v této epištole nadřazenost, kterou apoštol dává modlitbě, anebo spíše modlitebnímu shromáždění. Po úvodu v 1. kapitole hned 2. kapitolu začíná slovy: „Na prvním místě žádám…“
a vyzdvihuje modlitební shromáždění a jeho důležitost. Modlitbě v Božím domě je dána přednost před
vlastnostmi nutnými pro starší, před vzájemnými vztahy členů sboru, postavení žen, jáhnů apod., které
jsou popsány v dalších kapitolách.
To je velmi poučné, neboť na modlitební shromáždění se často pohlíží jako na něco, co má menší
důležitost než jiná shromáždění církve, ale ono je podle Ch.H. Spurgeona samým srdcem shromáždění.
Tento velký kazatel a evangelista vždy ukazoval na modlitební místnost ve své církvi a nazýval ji „kotelnou“ křesťanského života sboru. „Jestliže někdo chce vnímat duchovnost shromáždění křesťanů, pak
stačí, když se jen podívá na účast na modlitebním shromáždění. Jak je církev silná a početná můžeš
vidět podle účasti na nedělním shromáždění, a jak je v ní silný Pán Ježíš podle účasti na společném
modlitebním setkání.“
I naše pravidelné nedělní chvíle mají, zdá se, menší důležitost než hlavní shromáždění ve velkém sále.
Z vlastní zkušenosti vím, že jsme před 20 lety chodili pilně na nedělní shromáždění v tomto sboru už
řadu měsíců, aniž bychom modlitební chvíli vzali na vědomí. Nebýt ses. Marty Kolmanové, která se
nás jednou zeptala, jestli nechceme se taky chodit modlit v neděli ráno, bychom - i přes každonedělní
oznámení „modlitební chvíle je v 8.45“ - možná nechodili dodnes.
Tak bych vás chtěl, sestry a bratři, tímto na nedělní modlitební chvíle pozvat. Naše sborová modlitební
„kotelna“ moc nehřeje. Schází se v podstatě pravidelný kádr 10-14 sester a bratří, ale je to velmi
důležitá a krásná a hřejivá součást slavení odděleného, svátečního Dne Páně. Je to něco úplně jiného
než jen dorazit na půl desátou do „shromka“, ve spěchu, zda stihneme počáteční ouverturu a úvodní
žalm… Účast na modlitební chvíli je opravdu krásným úvodem k slavení neděle: už jen to, že Den Páně
zahájíte osobní obětí Bohu tím, že vstanete o hodinu dřív. (Není to oběť až tak drastická, stačí v sobotu
večer o hodinu dřív vypnout TV či počítač anebo zavřít knihu či noviny). Ráno pak máte čas na usebrání,
zklidnění v písni i v kratičkém biblickém úvodu, v modlitebním sdílení a nesení břemen jedni druhých.
Vím, že mnohé sestry a bratři mají malé děti, povinnosti v besídce nebo jiné překážky. Ale také myslím, že
i tak je nás ve sboru hodně, kteří bychom mohli Den Páně modlitební chvílí pravidelně zahajovat! Zkuste,
my jsme to také zkusili a už si neděli bez ranního společného modlení ani nedovedeme představit.
Zdeněk Bartošek

KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY 11. 1. 2017 V 15.30h
S hostem Janem Valešem ml.
Srdečně zveme na lednovou kavárnu. Hostem bude Jan Valeš, který bude vyprávět o svém dětství
v kazatelské rodině, o svém obrácení a o tom, co ho v životě utvářelo. Jan jistě rád odpoví i na další
dotazy, které mu společně položíme. Těšíme se tedy na společné setkání ve středu 11. 1. v 15.30h
v Dřevěném sále. Občerstvení bude zajištěno.
Jana Valešová

DOPIS PRO SBOR
Od Aidy Petrové
Milé sestry a bratři,
včera jsem od vás obdržela blahopřání k vysokému věku, vloni v tuto dobu se rozhodovalo o mém
životě. Lékař v nemocnici na ARO řekl mému synovi Petrovi, že jsme přišli 5 minut po 12. hodině, že to
pravděpodobně nepřežiji. Měla jsem sepsi. Osobně mne nic nebolelo, takže jsem byla klidná a netušila,
že můj zdravotní stav je tak vážný. Přežila jsem. Tak tomu chtěl můj Pán! Ještě se mohu radovat, mohu
pracovat, žasnout a děkovat.
Děkuji za přání, moc mne potěšilo, raduji se a děkuji. Chtěla bych vám též způsobit radost, proto přikládám báseň Umět děkovat, je od mé kamarádky básnířky, které je již u Pána, ze sbírky Hledání studánek
od Jindřišky Mikoláškové. Zároveň všem přeji radostné a požehnané svátky vánoční a boží vedení do
dalšího roku.
S pozdravem

Aida Petrová
V Praze 14.12.2016

UMĚT DĚKOVAT
Jindřiška Mikolášková
Dej Bože můj ať vždycky vím
že nic tu není moje
že jenom láska tvoje
mi darovala vše co mám
že moje oči vidí
že moje uši slyší
že moje nohy chodí
a moje ruce pracují
za svoje zdraví
za lásku lidí
za vše jen tobě děkuji

Dej Bože můj ať vždycky vím
že vše, co denně
ta samozřejmě mám
tys nemusel mi dát
a dals že máš mě rád
Kéž umím láskou děkovat
Kéž umím děkovat i pak
až smutné dopustíš
až přijde pláč
Mé nářky ztiš
vždyť děkovat je zač.

DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Na Smíchově 18.12.
O čtvrté adventní neděli vybíral na Smíchově anděl zvířata, která by nejlépe pomáhala v chlévě Josefovi
s Marií. Neuspěl lev, páv, prase, straka, slon ani komár, vybráni byli volek a oslík. V následující hře
starších dětí se Herodovi ani jeho vojákům nepodařilo lapit narozeného Ježíše, protože ten se za pomoci
anděla, mudrcek, obyvatel Betléma, rodičů a zakoupeného volvoblouda ubíral do Egypta. Zazněla i řada
písní, vrcholem byla píseň Z Betléma se ozývá. Dětem i učitelům besídky velký dík a všem nám pár
fotografií.

NÁVŠTĚVA AZYLOVÉHO DOMU
V neděli 11.12. berounští navštívili Azylový dům sv. Josefa pro matky s dětmi v Lochovicích. Před samotnou návštěvou jsme stihli mezi sebou vybrat 8450,- Kč na nákup nové zimní obuvi, dále dvě banánové
krabice použité dětské obuvi a k tomu velkou bednu hraček a také nazdobené perníkové rybičky.
Kromě dárků jsme přivezli i vánoční program s koledami,
vánoční slovíčko a také scénku „Rybičky“, kterou
krásně zahrály naše nejmenší děti. Celé setkání se hezky
povedlo, byli jsme zde vděčně přijati, o čemž svědčí
i předběžné pozvání na příští rok.
Chtěl bych zde vyjádřit poděkování všem účinkujícím
a především Katce Ostatnické, která koordinovala
náročnou přípravu.
David Kašper

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Sestra Darina Přibová požádala o členství ve sboru. Staršovstvo s ní hovořilo o její víře a přijalo ji do
přípravného členství. Přípravu povede na žádost staršovstva sestra Lenka Bartošková.
Projednali jsme s delegáty Mimořádné konference CB bratry Petrem Kolmanem a Pavlem Chráskou
ml. konferenční návrhy včetně nového Řádu Církve bratrské.
Staršovstvo nominovalo kandidáty pro volbu Rady CB podle současného i nového Řádu CB.
Staršovstvo hodnotí kladně podzimní cyklus z Genesis 1-11 nazvaný Počátek dějin lidstva. Chceme
vyrobit sborník nedělních kázáni z tohoto cyklu a dát ho k dispozici během prvních měsíců příštího roku.
Výtěžek sbírky pro Diakonii CB byl celkem 20 261 Kč a tato částka bude odeslána Diakonii CB. Sbor
věnuje Evangelikálnímu teologickému semináři v Praze dar ve výši 8500 Kč.
Pobočce Diakonie CB v Berouně sbor zatím v letošním roce daroval 100 000 Kč a před koncem roku jí
pošle ještě 40 000 Kč. Celková částka je tak nižší než roční limit, odsouhlasený členským shromážděním.
Staršovstvo přivítalo zprávu sestry Marie Veselé, že její osobní situace jí dovoluje rozšíření jejího
pracovního úvazku ve prospěch charitativních aktivit sboru. Po Dluhové poradně, která už delší dobu
poskytuje bezplatné právní poradenství lidem ve finanční nouzi v Berouně, tak sbor bude moci od
12. ledna 2017 otevřít Dluhovou poradnu i na Smíchově ve sborové budově ve Vrázově ulici každý
čtvrtek od 9 do 15 hod.
Staršovstvo navštívila sestra Jana Červeňáková ze Střediska Diakonie ČCE pro zrakově postižené,
aby poděkovala za dar pro Středisko a informovala o službě střediska.
Biblická hesla na rok 2017 připraví bratr Stanislav Bartoš.
Celosborové členské shromáždění Sboru CB v Praze 5 se bude konat 26. března 2017.
Večeře Páně na Smíchově jsou plánovány do Velikonoc na tyto neděle: 1. ledna, 5. února, 5. března,
26. března a 16. dubna 2017 na Velikonoční neděli.
Sestra Simona Němcová dokončila přípravu ke křtu. Den konání křtu bude ještě upřesněn.
Berounská samostatná stanice přichystala vystoupení dětí v azylovém domě v Lochovicích, které bylo
spojené s předáním dárků a finančního daru, dále adventní výlet na Karlštejn a silvestrovskou modlitební
vycházku.
Staršovstvo hovořilo se sestrou Olivií Kozinovou, která požádala o křest. Na základě jejího vyznání
staršovstvo souhlasí se zahájením přípravy na křest.
Staršovstvo souhlasí se zaměstnáním sestry Jany Valešové v rozsahu 12 hodin týdně ve službě
sborové pastorační asistentky s předpokládaným nástupem od února 2017. Náplní práce Jany Valešové
bude zejména péče o starší generaci.
Od 25. prosince 2016 bude ve zkušebním provozu zprovozněn výtah ve sborové budově na Smíchově.
Od 9. ledna 2017 bude na Smíchově probíhat malování šatny u velkého sálu a také prostoru
chodby v přízemí a schodiště. Malování bude probíhat asi 3 týdny, provoz sboru nebude omezen.
Další setkání staršovstva se bude konat 17. ledna 2017.

Aleš Čejka

Poznejme, usilujme poznat Hospodina! Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť,
který zavlažuje zemi. (Oz 6,3)

PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Smíchov

Beroun

Neděle

8:45 modlitební chvíle
9:30 shromáždění
18:00 modlitební chvíle první neděli v měsíci

9:30 shromáždění

Úterý

18:00 mládež

Středa

18:00 biblická hodina

Čtvrtek

18:30 biblická hodina

Pátek

16:15 dorost

16:30 dorost

Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, 150 00; tel: 257319839; E-mail: smichov@cb.cz;
www.cb.cz/praha5
E-mail Sborových listů: sborovelisty@centrum.cz
Na výrobě čísla se podíleli: Anna Chrásková, Adam Wichterle a Ondřej Košťák

