JSME PŘIPRAVENI NA EET?
Na Silvestra 2016 nám děti vytáhly pro sbor heslo Každý
z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu (Ř 12,14). Bude
vydávat počet, protože Pán Bůh bude hodnotit naše jednání,
naše hospodaření. Každý bude předkládat účty.
Jakási obdoba EET? V poslední době se o tom hodně psalo
a jednalo. O co jde? Abych otázku trochu přiblížil, vezmu
si na pomoc Wikipedii: „Elektronická evidence tržeb (EET)
či online registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy
jsou údaje o každé transakci obchodníka online posílány
na státní správu. E-tržby se mají postupně dotknout všech
podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou nebo
jiným obdobným způsobem.“
Tak jsem se ze zvědavosti jednoho podnikatele zeptal: Jak
jste připraveni? A odpověď: „Pro nás EET nebude problém,
budou potřeba jen drobné technické doplňky; ale celkově
to pomůže zabránit neplacení daní, vždyť těch neplatičů
je!“ Aha, tak to bude test na podvodníky. Přesto se potichu
ptám, jde o finanční kontrolu, o otevření účtů všech obyvatel ČR, nahlédnutí, jak kdo hospodaří? Ne, ne, nebojme se,
jde jen o podnikatele.
Avšak v epištole se píše o hodnocení všech. Každý z nás
tedy sám za sebe vydá počet Bohu Ano, Pán Bůh bude
účtovat. Budeme mu předkládat účty. Mám na mysli tři
biblická podobenství, které známe už z besídky:
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... jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od
svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho,
který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je
nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se
vším, co měl, a nahradit ztrátu. (Mt 18) Vydej počet! Dostal
ses do dluhové pasti. Každý z nás tedy sám za sebe vydá
počet Bohu.
... člověk, který se chystal na cestu, zavolal své
služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět
hřiven, druhému dvě, třetímu jednu… Po dlouhé době se
pán těch služebníků vrátil a začal účtovat… Přistoupil i ten,
který přijal jednu hřivnu, a řekl: Bál jsem se, a proto jsem

šel a ukryl tvou hřivnu v zemi... Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, ... Měl jsi tedy
dát mé peníze peněžníkům, abych přišel, a to, co mi patří, si vybral s úrokem... (Mt 25) Vydej počet,
lenochu! Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho
majetkem. Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože
dále nemůžeš být správcem.‘ (Lk 16) Vydej počet! Ukaž tržby! Každý z nás tedy sám za sebe vydá
počet Bohu.
Vyhlídky nejsou příliš růžové. Všechny naše životní tržby – úspěchy, neúspěchy, výroky, činy,
myšlenky... jsou evidovány s nepředstavitelnou
přesností. Bude otevřena Kniha. Co však, když
sloupce „Má dáti /Dal“ v mé účetní knize nebudou vyrovnané, co když budu v mínusu? Kdo
si jsme jisti, že patříme ke „spravedlivému“,
bezúhonnému rodu? Kdo z nás je bez hříchu,
aby mohl hodit kamenem? Dokonce z každého
planého slova, jež lidé promluví, budou skládat
účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.
(Mt 12) Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha.
(Ř 3) Není ani jednoho.

15.2. od 15.30 hod
Kavárna nejen pro seniory
2.3. od 18.30 hod
První z panelových diskuzí na Smíchově
5.3.
Křest Simony Němcové na Smíchově
26.3. od 14.00 hod
Celosborové členské shromáždění
12.-19.8. 2017
Sborová dovolená 2017

Nevím jak kdo, mladí si plánují život před sebou,
ale nemoci a stáří se hlásí nekompromisně. Nad
hlavou visí otázka: Nebudu vyvolán už zítra,
dnes, teď? Jak projdu v té poslední zkoušce?
O prsa? S podmínkou? Propadnu snad? Já sám mám rád tuto zemi, tento krásný svět, tento život.
Musím přiznat, že se mi ještě nechce odcházet a obdivuji lidi, kteří říkají: Už aby si mě Pán Bůh
zavolal! Ale když se v noci ozve křeč, nebo bolest přeruší spánek, nelze jinak, než zaúpět: Bože,
buď milostiv mně hříšnému! Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z toho těla smrti? (Ř 7)
I když je EET pro mnohé strašákem, určitě je nesrovnatelná s Božím hodnocením. Nepůjde jen
o podnikatele. Všichni budeme váženi. Budeme vypovídat sami za sebe, není možné zastoupení.
Ale přece - koho si zvolíme za advokáta? Díky Bohu, že můžeme slyšet osvobozující výrok: Jedině
Bohu buď dík skrze Ježiše Krista, Pána našeho! (Ř 7) On Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení
svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. (Ko 2) ... toho Bůh vyvýšil jako vůdce
a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. (Sk 5)
Nejen Izraeli, ale každému, kdo přijde s pokáním, nabízí odpuštění hříchů!
Mé otázky i odpověď vyjadřuje píseň Václava Šímy: Proč právě já zakouším Tvou milost, Pane?
Proč právě já, jehož srdce je tak zrádné? Vždyť utíkám, jak Tví věrní v Getsemane! Vždyť zapírám,
jak Petr Tvé jméno slavné! Proč právě já milosti dar získal samé? To láska Tvá, co zmírala také
za mne!
Jan Kolman

HESLA NA ROK 2017
Smíchov
Sbor:
Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. (Ř 14,12)
Staršovstvo:
Proto buďte svatí, neboť Já jsem svatý. (3.M 11,45)
Besídka:
U Boha je možné všecko. (Mt 19,26)
Dorost:
Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne. (Př 8,17)
Mládež:
Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. (Jon 2,10)
Diakonie:
Nauč mne plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. (Ž 143,10)
Matky:
Radost z Hospodina bude vaší záštitou. (Neh 8,10)
Mladé rodiny:
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. (Ž 136,1)

Beroun
Berounská stanice:
Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. (1.J 5,11)
Staršovstvo:
Obrať mne, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. (Jer 31,18)
Besídka:
Já volám k Bohu, Hospodin mě spasí. (Ž 55,17)
Dorost:
Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. (Iz 33,6)
Doprovodná skupinka:
Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 16,33)
Pěvecký sbor:
Já však budu vytrvale čekat a vždy a nade vše tě budu chválit. (Ž 71,14)

ZPRÁVA O JIŘÍM PÍNOVI
z berounské stanice
Mnozí jste již zaslechli o vážném úrazu našeho berounského bratra, Jiřího Píny. Protože tato zpráva
všechny, kdo ho znají, bolestivě zasáhla, rozhodl jsem se k tomu napsat alespoň několik řádek.
Především Jirka, jak ho znám, je velmi zodpovědný člověk. Dbá na svoji životosprávu, hlídá si svůj
stav. Je politováníhodné, že ke stavu bezvědomí a náhlému pádu v důsledku hypoglykemického
šoku došlo v obchodě, právě v momentě, kdy se tomu chystal předejít. Nastalo rozsáhlé krvácení
do mozku a nastal boj o život. Díky pádu také došlo k bolestivému pohmoždění páteře. Jirkův
pohyb i pohodlný odpočinek je proto omezený.
Od události uplynuly téměř dva měsíce. Navzdory neblahé události, včetně různých nepříjemných
dopadů a souvislostí, můžeme Pánu Bohu děkovat za řadu věcí: úraz hlavy nebyl smrtelný (stačilo
by jen pár centimetrů vedle, a mohlo na místě dojít k nejhoršímu). Je dobře, že k pádu došlo právě
v obchodě, kde prodavačka mohla zavolat záchranku a ne třeba za volantem auta... Jsme vděční,
že zdravotní i psychický stav se pomalu, ale jistě zlepšuje a máme naději, že se Jirka uzdraví. Díky
Bohu mohl br. Jiří Pína oslavit své šedesátiny 9.1. doma, v kruhu své rodiny a přátel.
Nejenom v Berouně se lidé za Pínovi modlí. U nás si pomáháme modlitebním řetězcem, který
pokračuje již třetím týdnem. Rádi bychom, aby naše pomoc byla také praktická – i tady hledáme
a nacházíme cestu, jak odlehčit břemenu, které na celou rodinu dolehlo.
David Kašper

KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY
ve středu 15. 2. 2017
Únorová kavárna se tentokrát výjimečně bude konat třetí středu v měsíci, tedy 15. 2. 2017
v 15.30h. Tentokrát nebudeme zvát hosta, ale kavárna bude na přání tématická. Tématem bude:
S čím Vám mohou pomoci sociální služby. Téma nebude dlouhé, pokusím se shrnout základní
informace, které by se Vám či vašemu okolí mohly hodit. Káva, čaj a občerstvení bude zajištěno.
Těším se na Vás.
Jana Valešová

VÝSLECH
aneb jak se Bůh postaral
Vypadalo to jako další obyčejný den. Pár pochůzek včetně výměny poškozených bankovek. To bylo
tak. Můj muž při kontrole vzduchotechniky ve sborovém domě otevřel stropní podhled a vylil se
na něj proud vody. Zmáčený muž zjistil, že si nechal v kapse peněženku, a tak jsme doma sušili
bankovky. Tři byly zničené. Ve Spořitelně dvě vyměnili a s třetí mě poslali do ČNB.
Je to trochu otrava, zdržení, tak aspoň ještě nechat nabrousit nože. Můj oblíbený pan brusič,
nacpaný v miniaturní kukani v zapadlém průjezdu blízko Anděla, nikdy nezklame. Zkroucený
křivicí, s úsměvem, pracuje rychle. Nože jsem nacpala do kabely a vyrazila na Příkopy.

Budova ČNB budí respekt už od pohledu zvenku, natož uvnitř. Vítá mě ozbrojený muž v černém,
připravený v pozoru vedle kovového rámu, jaký znám z letiště. Do háje, v kabele mám ty nože...
Tenhle bod programu jsem nedomyslela. „Dobrý den, jdu k pokladně a mám čtyři nože.“ Lehce
zdvižené obočí, skenuje mě už pohledem. „Dejte to všechno sem do bedny…hm, ty nože jsou
čtyři.“ Zjevně dobře vidí a umí počítat. Jdu dál. Paní za přepážkou bankovku třikrát „projela“,
změřila si mě přísným pohledem, zavolala posilu a pak se mě zeptala, kde jsem k ní přišla.
„Dostala…od manžela…vylila se na něj voda…poslali mě ze Spořitelny…“, koktala jsem překvapeně. Paní vyslala dávku přísných pohledů a pak suše utrousila, že takto se vymlouvají všichni
podvodníci. „Bankovka je padělaná, sepíšu s vámi protokol o zabavení, pošlu ji do státní zkušebny
cenin a následně vám od policie přijde předvolání k výslechu. Na vyplacení částky samozřejmě
nemáte nárok.“ Samozřejmě. Podpis. Konec debaty. Seberu nože a mizím rychle, aby si to paní na
přepážce nerozmyslela a nezavřela mě rovnou.
Tak to je šok. Napůl pobaveně, napůl vystrašeně volám muže, abych mu to naservírovala ještě
horké. „Neboj se, budeme tě chodit s dětmi do vězení navštěvovat. Broněk taky.“ Srandičky. Mám
se bát? Celá ta historka o církvi, vodě a padělané bankovce je tak bizarní, že mi to nemůže nikdo
věřit. Modlím se a svěřuji tu věc nebeskému Otci. On ví, jak se věci mají a jistě se o mě postará.
Vyšetřovatel, který si mne vede z vrátnice na
vyšetřovnu, dělá dojem pohodového, rozumného chlápka. Představuje mne kolegovi, jsou
tu tedy na mě dva. Hodnost: kapitán. Ten první Sborová dovolená 2017
pomalu usedlá do židle a s pobaveným úsmě- Od 12. do 19. srpna budeme na stejném místě jako
vem se zeptá: „Tak, co si myslíte o té naší spra- loni, v Rekreačním zařízení Olšina poblíž boletického
vedlnosti?“ Lehce znejistím, mám připravenou vojenského újezdu. Přihlašování bude umožněno
výpověď, ne odpověď na tuhle filosofickou koncem února.
otázku. „Víte, já víc věřím Boží spravedlnosti
než té lidské.“ A pak se stala zvláštní věc.
Najednou tu neseděl vrchní vyšetřovatel ve věci
padělané bankovky, ale vrchní vyšetřovatel ve
věci hledání Boha. Jeho otázky byly přesně formulované, jasné, promyšlené. Sedm smrtelných
hříchů. Poslední soud. Ospravedlnění skrze Krista. Obrácení. Vedení dětí k víře. Církev. Protestanti
× katolíci × židé. Křesťan v dnešní době. Jeho druhý kolega se postupně přidával. Byl vychovaný
ve víře, v dospělosti odešel, ale teď si zase začal číst Bibli a hledá Boha. Bibli, která vypadala
používaná, vytáhl ze šuplíku. Hodiny na protější zdi už oběhly celou hodinu. Budou už konečně
vyšetřovat? Když jsem je oba pozvala na bohoslužbu na nejbližší neděli, dostalo se i na bankovku.
„Asi byste ji nenesla do ČNB, kdybyste ji padělala, ne? Nevíte, kdo vám ji dal? Nevíte, jasně. Možná
jsem už moc starý na to, abych uvěřil v Boha. Budu o tom přemýšlet. A prosím vás, nepovídejte
nikomu, že jsme si tady hodinu a půl povídali o Bohu.“
Moc se vám, páni kapitáni, omlouvám, že o vás píšu do Sborových listů. Slib jsem vám nedala,
jen jsem se usmála při stisku ruky na rozloučenou. A v duchu jsem se modlila s velkou radostí
a vděčností, že se Bůh vážně postaral. Nejen o mě a mou neuvěřitelnou historku, ale také o dva
muže, kteří možná potřebovali slyšet svědectví o Bohu a o víře.
Lenka Bartošková

V RÁMCI 7. ROČNÍKU MODEROVANÝCH DISKUSNÍCH VEČERŮ „KŘESŤANSKÁ VÍRA A SOUČASNÝ SVĚT“
VÁS ZVEME NA PRVNÍ SETKÁNÍ S TÉMATEM
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Všechno
kolem je dnes
špatně!
Hosté
Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
PhDr. Jan Jandourek, Ph.D.
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

2. března 2017 v 18.30 hodin
Srdečně zve Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4
Metro B – stanice Anděl, Tram 4, 5, 7, 10, 16, 21- stanice Zborovská
Vstup volný

Všechny večery (2. 3., 6. 4. a 27. 4. 2017) začínají vždy v 18.30 hodin ve sborovém domě na výše uvedené adrese.
Kontakty: tel.: 257 319 839, e-mail: smichov@cb.cz, web: www.cb.cz/praha5

PŘIPRAVUJEME
6. dubna 2017
Rodino, kde jsi a kam jdeš ?!
Po mnoho staletí slovo rodina představovalo společenství i více generací, jehož základem byli
manželé (žena a muž) a jejich děti, případně jejich rodiče. Role každého v rodině byla jasně
dána – výchovné metody se mnoho nezpochybňovaly. Dnešní doba toto uspořádání významně
zpochybňuje, jsou velmi akcentována práva dítěte, začíná být dobře přijatelná i rodina s rodiči
stejného pohlaví, střídajícími se partnery apod. Jaký postoj zaujímají křesťané?

27. dubna 2017
Stesk, samota a prázdnota. Co s tím?
Významně se prodlužuje lidský věk a materiálně se celkově máme dobře jako možná nikdy
předtím. Obojí přináší významně více volného času a určitého druhu samoty, zejména po ukončení
aktivního zaměstnání.
Co s tím? Je dost možností, jak čas smysluplně využívat, nebo je spíše jen nějak „zabíjen“?
V současnosti to začíná být velký problém seniorů – mohou zde pomoci církve a jak?

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Požehnání Miriam Vrbové bude vyprošovat kazatel Jakub Ptáček při shromáždění v neděli
12. února 2017.
V rámci Aliančního týdne modliteb proběhla sbírka, jejíž výnos byl 5730 Kč. Výnos sbírky bude
odeslán do České evangelikální aliance.
Celopražská mládež se bude konat dne 6. února 2017 ve sborové budově.
Konference na téma “Pasti moderní rodiny”, kterou pořádá Odbor pro manželství a rodinu Rady
Církve bratrské, se bude konat ve sborové budově dne 11. března 2017.
7. ročník setkání pro veřejnost s podtitulem Křesťanská víra a současný svět bude pořádat
náš sbor v termínech 2. března, 6. dubna a 27. dubna 2017. Prosíme členy a přátele sboru,
aby pozvali na tato setkání své známé. Pozvánky budou k dispozici jak v tištěné podobě, tak na
internetové stránce sboru, tak i ve formě facebookových událostí.
Sestra Simona Němcová bude pokřtěna a stane se členkou sboru dne 5. března 2017.
Sbor vydá sborník z podzimního cyklu kázání v roce 2016 na téma Počátek dějin lidstva
v nákladu 120 kusů.
Další setkání staršovstva sboru se bude konat 21. února od 18.00 hod.

Aleš Čejka

Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám
sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. (Ef 5,1-2)

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
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