DRŽTE SE VÍRY!
„Cestující je povinen se za jízdy držet!“ Tak nás kdysi
nabádala červeně psaná věta v prostředcích MHD. Dnes
na to stačí výmluvný piktogram. Copak to ale jde, cestovat
ve stoje a přitom se nedržet? Vzpomínám si na věčně přeplněný autobus, který nás odvážel na kolej do Staré Boleslavi. Cestujících bývalo tolik, že se řidiči často podařilo
zavřít dveře až na několikátý pokus. A v takových chvílích
bývalo těžké se nejenom držet, ale i udržet. Kolikrát jsem
tiše doufal, že vahou svého těla v prudké zatáčce někoho
nezdrtím anebo někomu nespadnu do klína.
Zdá se, že apoštol Pavel přináší v 1. Korintským 15,1-11
zdánlivě zbytečnou radu: držte se evangelia a stůjte na
něm! I tady nás napadne: copak lze věřit v Ježíše a nedržet se evangelia? Ano, zní to jako protimluv, ale ze základu
víry je skutečně možné sejít.
Sám apoštol se proto raději drží evangelia tak, jak ho
kdysi přijal. A také radí: „Držte se ho tak, jak jsem vám
ho zvěstoval!“ Určitě bych nechtěl posílit dojem, že v životě s Bohem nejde o nic jiného, než se bezpečně udržet
u nějaké té tyče, až na úplnou konečnou. Přešlapování
na místě s bolestivou grimasou, to zrovna nevypadá jako
lákavý obraz následování Krista!
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Proto Pavel vybízí: „Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo!“ Je
až pokořující číst o jeho dlouhých cestách a nekonečném
utrpení během nich. Je neustále v pohybu, nikdy neví, kam
ho Duch zavane. Ve volných chvílích šije stany. Odpočívá,
jen když musí, zpravidla ve vězení. Jsou extrémní výkony
něco, co se nám Pavel snaží předat? Sám přiznává, že se
napracoval více než druzí. Ale právě tak připouští, že to
nakonec nebyl on sám, kdo pracoval: „nýbrž milost Boží,
která byla se mnou.“
Milost Boží - ta je tou nejsilnější šťávou pro naši cestu
víry. Rodí se v bolestech na kříži, probouzí se v prázdném
hrobě a dochází k plnosti během setkání s živým Pánem.
David Kašper

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek 13.4.
Biblická hodina na Smíchově nebude.
Velký Pátek 14.4.
10.00 hod: Celopražské velkopáteční shromáždění ve sboru CB v Praze 1 v Soukenické.
	  Kázat bude předseda Rady CB Daniel Fajfr.
15.30 hod: Velkopáteční křížová cesta na vrchu Petříně (více informací v následujícím textu)
18.00 hod: Velkopáteční shromáždění v našem sboru na Smíchově
18.00 hod: Bohoslužba se společnou večeří v Berouně
Velikonoční neděle 16.4.
9.30 hod: Slavnostní bohoslužba Vzkříšení se slavením Večeře Páně na Smíchově
Velikonoční pondělí 17.4.
Výlet smíchovského dorostu – informace budou rodičům sděleny

POZVÁNÍ NA VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVOU CESTU
14.4. od 15.30h
Na Velký pátek (14. dubna) se koná ve sboru na
Smíchově slavnostní shromáždění v 18 hodin.
Letos je tento den podruhé státním svátkem,
a tak máme větší možnost připravit si ještě jeden
duchovní zážitek: putovat po 14 zastaveních
křížové cesty na vrchu Petříně. Děti a hosté jsou
samozřejmě vítáni.
U každého zastavení si kratičce připomeneme
jednu událost z cesty od Pilátova soudu až k pohřbu (a vzkříšení) Ježíše Nazaretského a přečteme několik veršů z Bible. Věnujeme trochu času
modlitbě a rozjímání nad tím, co lidé udělali Božímu Synu a co Boží Syn učinil pro nás. Výjimečně
možná zazpíváme i písničku… A hlavně se bez
velkého prodlévání vydáme k dalšímu zastavení.
A tak pořád dále jarním Petřínem až na vrchol.
U kaple prázdného Božího hrobu se pak můžeme
začít těšit na neděli Zmrtvýchvstání.

Začínáme u prvního zastavení (50.0842728N,
14.3947511E) na parkové cestě ve stráni nad
nemocnicí Milosrdných sester svatého Karla
Boromejského v 15:30. Toto místo je tedy
asi 20 minut chůze do kopce a po schodech
od konečné autobusu 192 „Nemocnice pod
Petřínem“ (autobus jede z Malostranského
náměstí). Pohodlnější, asi 15 minut trvající
cesta je od nejvyšší zastávky lanovky k rozhledně a pak asi 150 metrů dolů. Je ale třeba
počítat s tím, že na lanovku bývá fronta. Dojít
lze samozřejmě i z Pohořelce (tramvaj 22)
nebo z druhé strany, od strahovského stadionu
(autobus 176).
Končit budeme asi v 17 hodin na vrcholu
kopce. Odtud to není daleko k lanovce, jež nás
může odvézt na Újezd. A odtud se dostaneme
tramvají 9, 12, 15 nebo 20 k Andělu a na
velkopáteční shromáždění. To začíná – jak je
už napsáno výše – v 18 h.
Zdeněk Vojtíšek

6.4. a 27.4. od 18.30 hod
Panelové diskuze na Smíchově
12.4. od 15.30 hod
Kavárna nejen pro seniory
6.5.
Dorostová Biblická stezka
20.5.
Besídkový výlet
12.-19.8.
Sborová dovolená 2017

BESÍDKOVÝ VÝLET 20. 5.
Zlatá horečka u rozhledny Máminka
Berounská a smíchovská besídka Sboru CB
v Praze 5 zve děti, rodiče a všechny zájemce
na dobývání cenné rudy v okolí rozhledny Máminka na Krušné hoře u Hudlic na Berounsku,
na které se společně vydáme v sobotu 20.
května 2017. Sraz v 10:00 hod. na parkovišti na Vartě - https://mapy.cz/s/1v1Pe (GPS:
49.9552044N, 13.9232697E). Trasa je přibližně 7 kilometrů dlouhá s možností výstupu
na rozhlednu Máminka a vede po zpevněné
cestě (vhodné i pro kočárky). Rudu získanou
při různých úkolech bude možné vyměnit za
odměny. S sebou turistickou obuv a běžnou
turistickou výbavu na přibližně 5 – 6 hodin
v přírodě. Pomůže nám, když nám potvrdíte
svou účast do 19.5.
Aleš Čejka

Kontakty:
Standa Veselý 603 417 134
Lenka Bartošková 736 607 392
Aleš Čejka 734 368 528

KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY
12.4. od 15.30 hod
Na dubnové Kavárně se setkáme s kazatelem Janem Valešem starším a jeho manželkou Miladou. Valešovi vstoupili do kazatelské služby na podzim roku 1970 v Písku. Dále byli v Husinci,
kde se tehdy stavěla modlitebna. Poté šli do Českých Budějovic, Teplic a nyní jsou v Jablonci nad
Nisou. Při společném setkání bude čas na vyprávění o jejich zkušenostech v kazatelské službě,
na otázky, kávu, čaj a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni.
Za kavárnu Jana Valešová

O AKCI DOROSTENEK
V Černošicích
Tento rok jsme se rozhodly, že zkusíme naplánovat první holčičí přespávačku společně pro
černošický a smíchovský dorost. Sešly jsme se v pátek 17.2. po dorostech v Mokropsech
v počtu 11 holek (6 smíchovských a 5 černošických) a společně jsme vyrazily do domečku
Vršanských (napůl autem kvůli jedné sádře). Hned po ubytování jsme nachystaly věci a šly jsme
na pidizahradu opékat klobásky, rohlíky, marshmallow, sýr, i na okurku se dostalo. Opékání
jsme si moc užily, na únorový večer zima nebyla a u ohýnku, vedle sněhového iglů, už vůbec
ne. V průběhu večera jsme si zahrály několik her (vrah, vlkodlaci a podobné), později jsme se
postupně uložily ke spánku (do ložnice, dětské herny, za komín i před krb).
Ráno jsme se vstáváním nepospíchaly a po pořádné snídani plné lívanců a toastů jsme vyrazily
do černošické modlitebny, kde jsme měly společné promítání filmu Řada nešťastných příhod.
Celá přespávačka se nám moc líbila, takže už se těšíme, až ji zopakujeme a třeba se k nám
budou moct přidat holky, které dorazit nemohly. Na závěr děkujeme Tomášovi s klukama, že
nám uvolnili dům a paní uklízečce v modlitebně za trpělivost a pomoc s úklidem.
Magdalena Matulíková a Zuzana Vršanská

O AKCI DOROSTENCŮ
Na koloběžkách motorkách
Motorkářský ples

Autor: Po... brýle

Byla to akce dorostových es,
Vězte, že neštěkl při ní ani pes.

Nemohli jsme stravu mixovat,
Dnes můžu jen bědovat.

Hoši tvrdí, krásní, ztepilí,
Sešli se po dorostě na chvíli.

My vypravili se na cestu jako tvrdí chlapi,
Bez žádné navigace, kompasu ani mapy.

Na Ramba se dívali,
Až chlupy jim vstávaly.

Však před sídlem vlády na nás padlo pokušení,
zpěvem hymny slovenské se dostat do opojení.

Hvězdičky tam byly všude,
Ajťák říká: „Co s tím bude????“

Zapěli jsme hymnu bratří s plnou parádou,
A rozloučili se s vládni fasádou.

Naše akce vzbuzovala emoce,
A to nebyl Silvestr ani Vánoce!
Jestli dobré či špatné nevíme,
Snad se pocitů viny časem zbavíme.
Na Letnou vyškrábat se dalo fušku,
Pozn. příště raději vzít s sebou osušku.
Potom jsme sjeli už jen k metru,
Popoháněni silou větru.
To byl příběh jednoho večera,
Já doufám, že žádná matka nebrečela.
Kdo chce do našeho motorkářského spolku???
Bereme všechny (ale žádnou holku).

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Kazatel Jan Valeš bude instalován (uveden) do služby kazatele – správce našeho sboru
v neděli 24. září 2017.
Schválili jsme rekonstrukci kazatelského bytu ve sborovém domě na Smíchově. Náklady na
rekonstrukci pro sbor budou asi 330 tis. Kč.
Jednali jsme o návrhu programu na sborovou dovolenou. Programem se budeme dále
zabývat společně s budoucím kazatelem našeho sboru Janem Valešem, který se i s rodinou
sborové dovolené zúčastní.
Letní příměstský dětský tábor ve sborovém domě na Smíchově se letos konat nebude pro
nedostatečný počet organizátorů.
Připravujeme společný sborový den v Berouně na Ostrově na přelomu května a června.
Společný výlet berounské a smíchovské besídky se uskuteční v sobotu 20. května 2017.
Na mimořádném sobotním jednání staršovstva jsme hovořili o možnostech a podobách fungování sboru a službě sboru lidem v jeho okolí.
Další pravidelné jednání staršovstva se bude konat 18. dubna 2017.
Aleš Čejka

Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci
nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě
jste jeho údy. (1. Kor 12,13 a 27)

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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