PERNÁ NOC A PŘÍZRAK NA VODĚ
Byla to perná noc po náročném dni, dřina až do večera. Ta
večeře stála za to, tomu říkám číšnická robota: u večeře
oběhli sto řad po padesáti lidech, rozdistribuovali jídlo pro
pět tisíc mužů a pak po nich ještě posbírali dvanáct nůší
úlomků. Pak jim řekl, ať přeplují jezero, byli tedy na lodi
kvůli němu. Plout bylo ale dost obtížné, vál protivítr. Veslovali a veslovali. Nad ránem uviděli přízrak, postavu, která
se k lodi přibližovala, šla po hladině. Tak se polekali, až
vykřikli. Naštěstí na ně promluvil a oni ho poznali, uklidnili
se, on k nim nastoupil a jejich potíže skončily, vítr se ihned
utišil. Užasli.
Tak nějak popisuje tyto události Marek v šesté kapitole.
I my to můžeme znát: únava ze všech našich činností, třeba
i bohulibých - péče o řadu lidí, cizích, ve sboru i v rodině,
a pak jsme ještě posláni k jinému úkolu, je třeba ještě
něco udělat. Když se daří, je to radost – nápady přicházejí, práce jde od ruky, lidé spolupracují, jsme povzbuzeni
k dílu, nevysává nás to, naopak třeba dobíjí. Když se ale
činnost (nebo prostě jen ten náš život) nevede, všechno
se jakoby spikne proti nám, je to vyčerpávající, můžeme
prožívat hořkost, hněv, sebelítost, nebo i rezignaci.
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A pak, když to třeba ani nečekáme, může kolem nás
procházet Ježíš. Způsobem, který jsme neočekávali, nám
zasáhne do života, překvapí nás. V člověku, myšlence,
situaci, slovu. Čím dříve ho poznáme, tím dříve můžeme
dojít upokojení, pokud je nám milý, pokud ho v jeho podobě a obsahu přijmeme. Přijmout ho může být boj nás
samých s námi samými. Vždyť je jiný, než jsme ho čekali,
může nám říkat věci, které nám jsou nepříjemné, může po
nás chtít, do čeho se nám nechce. Když ale své ego, svou
hrdost, porazíme a oddáme se mu, můžeme vidět projevy
Boží moci v našich životech a žasnout nad změnami, které
to přinese.
Přála bych nám všem, abychom měli v životech, ve svých
srdcích, Ježíše stále „na palubě“, aby byl naší součástí,
abychom ho neminuli, když jde kolem nás, abychom ho

neodehnali jako divnou příšeru. Nebo ještě lépe – abychom my byli v něm (Kol 2,6), svobodni
od svého ega, představ, cílů (Gal 2,20), tak abychom byli stále s ním při našich plavbách. Pak
můžeme být pokojní a bez těžkého prožívání, i když je situace nelehká. Už se nám nebude zdát,
že se proti nám všechno spiklo, protože budeme s někým, kdo nás ujišťuje o své lásce k nám
a dává radost a pokoj, i když to veslování fakt nejde od ruky.
Anna Chrásková

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
V neděli 26. 3. 2017 ve 14.00 hodin
Poslední březnovou neděli jsou všichni - berounští i smíchovští - srdečně zváni na Smíchov.
Nejprve dopoledne proběhne shromáždění, po němž bude následovat společný oběd (bez
překvapení). Na dopoledne a společný oběd jsou samozřejmě zváni i nečlenové a hosté našich
shromáždění!
Odpoledne ve 14.00 se sejdou členové sboru, aby se ohlédli za uplynulým kalendářním rokem.
Zprávy za loňský rok budou v podobě vytištěné brožury členům jako vždy k dispozici předem.
Kdo by chtěl brožuru jen v elektronické podobě ve formátu PDF, napište si o ni na sborový email.
Během členského shromáždění bude připraveno hlídání malých dětí!
Pro připomenutí uvádíme nejzákladnější ustanovení ohledně členských shromáždění v CB:
(1) Členské shromáždění není pouhou schůzí, ale shromážděním církve Pána Ježíše, a proto,
pokud nenavazuje bezprostředně na nedělní shromáždění sboru, má i svou bohoslužebnou část,
včetně písně, Božího slova a modlitby.
(2) Členské shromáždění svolává staršovstvo nejméně jedenkrát za rok, v případě potřeby
i častěji. Členské shromáždění k uzavření uplynulého roku se musí sejít nejpozději do 31. března
roku nového…
(3) Členské shromáždění má umožnit všem členům sboru, aby přinášeli své návrhy a podněty
pro práci a život sboru i církve. Je vhodné předložit případné podněty nejpozději do zahájení
jednání členského shromáždění písemně staršovstvu sboru.
(5) Jednání členského shromáždění předsedá správce sboru nebo administrátor, nebo jiný
Staršovstvem pověřený člen.
(6) Členské shromáždění je schopno se usnášet, bylo-li řádně svoláno a je-li přítomna aspoň
jedna třetina členů sboru.
Modleme se za průběh shromáždění, aby i to bylo Pánu Bohu k slávě.
Tomáš Chráska

DŮLEŽITÁ INFORMACE K NEDĚLI 26.3. PRO BEROUNSKÉ:
Nedělní bohoslužba k této neděli v Berouně nebude. Zúčastníme se společně bohoslužby na
Smíchově, na kterou bude navazovat oběd a především výroční členské shromáždění. Naše
společná účast je velmi důležitá, pamatujme na to, prosím.
David Kašper

KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY
8.3. 2017 v 15.30 v Dřevěném sále
Hostem březnové Kavárny bude Jitka Schlichtsová, která nám přijde vyprávět o svém putování
po Indii. Promítneme si fotky, které Jitka na své cestě pořídila, ukáže nám tradiční indický oděv
a bude i čas na společný rozhovor.
Občerstvení, káva a indický čaj budou zajištěny.
Jana Valešová

SBOROVÁ DOVOLENÁ 12. - 19. SRPNA
Přihlašování začíná
Jak už bylo oznámeno v předchozích Sborových listech, sborová dovolená je na letošní rok opět
zamluvena v Rekreačním zařízení Olšina (nedaleko Lipna), a to v termínu od 12. do 19. srpna. Jak
většina z vás již ví, areál v Olšině je opravdu moc pěkný a dává možnost pohodlného ubytování
s velmi dobrým standardem. Areál má vlastní rybník, v okolí je spousta lesů, blízko Lipno a na
místě prostor pro bezpečné hraní, sportování a i jen klidné potkávání se a posezení.
Tímto otevíráme přihlašování, které bychom
chtěli ukončit cca do půlky května tohoto roku.
Přihlašovat se lze přes elektronický formulář
na webu sboru (adresa: www.cb.cz/praha5/
sborovka), což nám usnadní život, nebo osobně, nejlépe přes Áku Chráskovou.
Znovu bychom byli rádi, aby nikoho od sborové
dovolené neodradily finance, a proto je, prosíme, mějte v uvažování až někde na spodnějším místě. Sbor má relativně slušně naplněný
fond sborové dovolené, který je určen přesně
pro tyto účely, a tak je případně možno mít
i levnější verzi ubytování. Máme také např.
k dispozici cca 40 lůžek v kvalitě ubytovny,
tj. umyvadlo na pokoji a jinak společná
sociální zařízení, proto kdo o to stojíte, určitě
si o takové ubytování řekněte, na samotném
pobytu se tím jistě nic podstatného nepokazí.
Své případné ekonomické limity, prosíme, bez
ostychu nějak sdělte, a to buď v elektronickém
formuláři na webu sboru, nebo osobně.

8.3. od 15.30 hod
Kavárna nejen pro seniory
26.3. od 14.00 hod
Celosborové členské shromáždění
30.3. od 17.30 hod
Přednáška v Berouně
6.4. a 27.4. od 18.30 hod
Panelové diskuze na Smíchově
12.-19.8. 2017
Sborová dovolená 2017

Modleme se za požehnání pro celý pobyt a můžeme se těšit.
Tomáš a Pavlik Chráskovi

PŘEDSTAVENÍ DARINY PŘIBOVÉ
Narodila jsem se na Slovensku, přesněji ve vesnici Vyšný Lánec u Košic na slovenskomaďarské
hranici do slovenskomaďarské rodiny – tatínek byl Slovák mluvící pouze slovensky, maminka
Maďarka mluvící zas jen maďarsky. Vyrůstala jsem se třemi sourozenci, doma i ve škole jsme
mluvili maďarsky, svou řeč nás tatínek začal učit, až když jsme povyrostli. Po základní škole jsem
chodila na pletařskou školu, v oboru jsem ale pracovala jen rok, ukázalo se, že jsem alergická na
prach, který u pletařských strojů všude poletoval. V průběhu let jsem pracovala v nejrůznějších
zaměstnáních: krmila krávy, vařila pro havíře, dělala pokojskou, recepční, uklízela všude možně.
Do kostela jsem chodila od malička, pokřtili mě coby nemluvně, prošla jsem katechezí, biřmováním, slavnostním prvním přijímáním. V Pána Boha jsem věřila vždycky. Mé první manželství,
ze kterého mám čtyři dospělé děti (od nejstaršího syna už mám dvě vnoučata), ale skončilo
rozvodem a já už v kostele nemohla ke zpovědi a přijímání.
Když jsem se seznámila se svým mužem Markem, tak mi začal víru vysvětlovat po vašem, večer
se ale dodnes modlím v maďarštině několik modliteb, otčenáš, vyznání víry a ještě některé
katolické, asi bych bez toho neusnula.
Když jsme se s Markem přistěhovali do Prahy, zavedl mě do několika sborů Církve bratrské,
i na Smíchov. Sem jsme se v loňském roce přistěhovali a já se o sborový dům starám, jsem zde
domovnicí. Ve sboru se mi líbí, cítím se zde přijímaná. Bible mám čtyři, čtu tu v češtině, teď zrovna Janovo evangelium, a snažím se tomu porozumět. Když něčemu nerozumím, poznamenám
si to a manžel večer překládá. Rozhodla jsem se požádat o členství ve sboru, protože cítím, že
sem chci patřit. Chodím tady ve sboru na všemožná setkání, zajímá mě to, seznamuji se s Biblí,
vnímám Pána Boha.
Z rozhovoru s Darinou Přibovou sepsala A. Chrásková

INFORMACE O BRATRU PÍNOVI
Pokračování
V minulém čísle SL jsem vás informoval o zdravotním stavu našeho bratra, Jiřího Píny, který
v polovině prosince prodělal vážný úraz hlavy. Stav byl sice již tehdy stabilizovaný, ale od té
doby se udál výrazný pokrok. Jirka působí na první pohled jako úplně zdravý člověk, dokonce
se i volně pohybuje. To je příjemné zdání. Má ale pochopitelně svá omezení, která nejsou na
první pohled vidět. To je i důvod, proč je nyní na rehabilitaci v LRS Chvaly. Minulou neděli nás
Jirka velmi příjemně překvapil svojí nečekanou návštěvou na nedělní bohoslužbě. Rychle se
vracející zdraví chápeme jako velikou Boží milost a odpověď na naše modlitby. Prostor k dalším
modlitbám tu ještě zbývá: modlete se, prosím, za jeho budoucí práci. Je šance, že by se s Boží
pomocí mohl vrátit na své původní místo, což se na první pohled zdá jako ideální řešení. Ale
právě tak je možné, že Pán Bůh pro Jirku chystá místo, které by bylo méně zátěžové.
David Kašper

PRO PAMĚTNÍKY
Setkání s Janko Valachem
Janko? Dnešní, ba i té předchozí, generaci to jméno pravděpodobně mnoho neříká. Zato senioři určitě zbystří pozornost.
Na osobnost tohoto jména nelze totiž zapomenout. Ján Valach – veselý, extrovertní a velice oblíbený mladý muž a živý
křesťan. Otevřený pro každou legraci a při tom pedantsky
seriosní ve své životní koncepci. Původem i duší Slovák
mluvící perfektně česky, začátkem padesátých let minulého
století student varhanní hry a dirigentství na pražské AMU.
A v té době i dirigent pěveckého sboru na Smíchově. Byl to
tenkrát opravdu zážitek chodit na sborové zkoušky a pak pod
jeho vedením při různých příležitostech zpívat.
Janko vyrostl v umělce, který hostoval v mnoha zemích této
planety, buď jako varhanní virtuos a dirigent, či jako pedagog.
V roce 1967 se octl v Belgii, na pozvání královské vlámské
opery v Antwerpách. Tam pak také zakotvil jako profesor na konservatoři a současně dirigent
Vlámské opery. Nakonec mu Antwerpy zůstaly domovem až dodnes. Do svého důchodu si přinesl
nespočet medailí a plaket ze všech končin země, včetně vysokého řádu belgického království.
A ovšem i mnohá ocenění od státu slovenského. Tím posledním byl titul Doktor h.c., darovaný
mu universitou v Bánské Bystrici.
Neviděli jsme se spolu celá desetiletí. A pak se
naskytla příležitost, domluvili jsme si návštěvu.
S manželkou jsme se za ním koncem minulého
roku rozjeli do Antwerp. Věděli jsme, že nás
přijme starší pán, vždyť mu v tu dobu bylo 91
let! Zazvonili jsme, a ve dveřích se objevil ten
typický „velebný kmet” – doslova jako z pohádky. Trochu ale strnul, zjevně jsme přišli nevhod.
Očekává totiž návštěvu přátel z Nizozemí, takže
tyto dva staré lidi teď nemůže přijmout. Situace
se ovšem vysvětlila, po delší době jsme se
rozpoznali.
Zpočátku to byl typický profesor, vážný učitel, který se ihned věnoval hluboké analyse svého
stěžejního díla, Suchoňovy Krútňavy. Situace se ale podstatně změnila, když jsme se k večeru
odebrali k jeho oblíbenému Číňanovi. Před očima se proměnil v onoho nám tak známého veselého mladíka a zábava nebrala konce – přesto, že je abstinent! Ale nezapomněl také nejprve
u stolu Pánu nahlas poděkovat.
A jeho poslední slova při rozloučení? „Přijeďte zase brzy, velice rád vzpomínám na Smíchov!”
Jan Nemanský, t.č. Holandsko

POUŤ JAKO CESTA ZA UZDRAVENÍM
Dodatek k vánočnímu setkání
V předvánočním čase jsem pozvala na setkání seniorů sestry Hoefferovy, aby se s námi podělily
o zážitky z pěší pouti. Na počátku jejich rozhodnutí vyrazit byl zdrcující verdikt lékařů, který
starší Martě předpověděl slepotu a hluchotu. Pro děvče, které je od dětství nedoslýchavé, se
jednalo o existenční katastrofu. Místo otázek, jak to Pán Bůh může dopustit, však přijala pozvání
své mladší sestry, aby vložily prosbu za uzdravení do konkrétního činu, totiž pouti. V tu chvíli by
skeptici jistě zavrtěli hlavou, evangelikální křesťané, kteří pouť často vypustili z náboženských
aktivit, by zvedli obočí. Všichni by pak spěchali s doporučením, aby raději Marta začala shánět
zdravotnické pomůcky, které v budoucnosti budou její jistou pomocí.
Toto se však nestalo. Místo nářků vložily sestry svoje modlitby do ušlých kilometrů a přes
všechna dobře mířená doporučení prožily čas, který sám o sobě byl velkým požehnáním. Skrze
vzájemnou oporu zvládly útrapy cesty, prožily mnohá zastavení a setkání. Utvrdily se, že spoléhat
na Krista ukřižovaného má smysl, neboť On žehná i v situacích, kdy si lidé už pomoci nemohou.
Cesta byla dlouhá a ujištění o Božím zájmu o člověka byla nespočitatelná. Považte, pokud za
celou cestu z Čech až do Lourd nikdy nespíte venku, protože Vás vždycky někdo ubytuje, máte

co jíst a dokonce Vás i někdo tu tam doprovází, to zastaví i největšího skeptika. Sestry také zažily
zvláštní Boží pokoj a Jeho ochranu.
A hlavní otázka na závěr. Skutečně se Marta uzdravila? Marta sama říká, že získala víc, než kdy
žádala. Totiž utvrzení o tom, že ve všech radostech i útrapách není sama. Že o ní Ježíš Kristus
ví. Nadto po několika letech od pouti Marta stále vidí a přes otazníky v lékařských očích se její
zrak dále nezhoršuje.
Přeji proto nám všem, abychom byli schopni vnímat Boží vedení, Jeho přítomnost i radost v našich životech. Přeji nám také odvahu, abychom na útrapách našich cest nezoufali, ale obraceli
náš zrak k Němu, který naše životy zná a jde s námi.
V neposlední řadě bych také ráda doplnila, a to ve světle zvěstovaného slova z 5. února t. r.
od bratra kazatele Vojtíška, že věřím, že nás mohou obohatit svými zkušenostmi i spolubratři
z jiných křesťanských církví. Ačkoliv forma jejich zbožnosti a jejich tradice neodpovídají našim
zažitým způsobům, přesto pro nás mohou být inspirací. Vánoční setkání jsme tak mohli pojmout
i jako příležitost nahlédnout na důvěru v Boží moc a Jeho milosrdenství k člověku v situaci, kdy
prognóza lékařů či jiné okolnosti života nebyly příznivé.
Jana Zelinková

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Sborník zpráv pro Členské shromáždění bude k dispozici členům sboru od neděle 12. března
2017.
Rozhovor s Pavlem Chráskou ml. o smíchovském dorostu, o skupince společného čtení
Bible a o setkávání mladých rodin. Dorost se mimo jiné zapojí do regionálního kola Biblické
stezky a na léto připravuje společný tábor s berounským a černošickým dorostem. Scházení
mladých rodin již organizují manželé Duchkovi - plánují společný výjezd rodin v květnu. Staršovstvo děkuje Pavlovi Chráskovi ml. i jeho spolupracovníkům za jejich službu.
Kazatelský byt. Připravuje se rekonstrukce kazatelského bytu. Způsob jejího provedení projedná hospodářská rada.
Shromáždění s Večeří Páně se na Smíchově budou konat ve dnech 26. března (celosborové
a členské shromáždění),16. dubna (Velikonoční neděle), 21. května a 18. června 2017.
Výroční konference CB. Staršovstvo nebude podávat pozměňovací návrhy ke konferenčním
návrhům pro nadcházející Konferenci CB v Písku. Vzhledem k řadě pozměňovacích návrhů
k Řádu CB navrhujeme jako konferenční delegáty Petra Kolmana a Pavla Chrásku ml.
Biblické hodiny na Smíchově v období po Velikonocích do Letnic budou věnovány vyučování
o Duchu svatém.
Berounská samostatná stanice připravuje přednášku Davida Nováka na téma Ubavit se
k smrti – křesťanství a kultura nemyšlení, která se bude konat v berounské knihovně.
Další setkání staršovstva sboru se bude konat 21. března od 18.00 hod.

Aleš Čejka

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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