TREND: ŽIJME V – N – L
Občas přijdou dny, které lépe než jiné odhalí pravdu o nás
a našem životě. Když se tě ráno zeptá, co jsi dělal včera...
Když se v den odpočinku ohlížíme na to, co jsme dělali
předchozích šest dní... Když kamarád prohodí upřímnou
větu a musíme uznat, že má pravdu...
Stalo se mi před časem při pohledu do kalendáře, že jsem
najednou jaksi bezostyšně zahlédl, kolik vztahů zanedbávám a na co podstatného si nejsem schopen udělat čas.
A s tím docela ostře kontrastoval teoretický seznam mých
životních priorit.
V tomto úvodníku se zamýšlím nad životním stylem. Za den
můžeme vyřešit 100+1 situací a stejně si na konci dne budeme připadat prázdní a vyčerpaní. V množství jednotlivostí
nám uniká něco podstatného. Ale co je to podstatné?
Inspiruje mě staronový trend: V–N–L. Myslím tím život
charakteristický vírou, nadějí a láskou. Zkratka V–N–L
tedy není pozvánkou poslouchat hudbu na starém dobrém
vinylu ani to neznamená voni-námto-lajknou, jak by se
mohli domnívat ti mladší z nás. V naší době zahlcené informacemi zde máme docela jednoduchý koncept, který je
však vyzkoušený a nosný: víra, naděje a láska jako životní
styl pro lidi, kteří milují život!
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Možná překvapí, že o tom píše už Jan Hus. Provázek třípramenný napsal v roce 1412, tedy v době, kdy ještě pobýval
v Praze, i když už se nad ním stahovala mračna nepřízně
krále i arcibiskupa. Počátkem roku 1413 pak musí z Prahy
odejít a na venkově se věnuje psaní knížek pro český lid
v češtině. Provázek je tedy jedno z jeho prvních českých děl
a vznikal v Husově mysli ještě uprostřed pilného pracovního
života v Praze. Protože je tolik lidí ve světě, kteří se topí
v hříších, je třeba provaz, který tonoucí vytáhne do věčné
radosti, říká Hus. „Kdo chce, ten jej přijmi a drž jej skutkem.
Vždyť kdo ví, ale nemiluje, ten nebude z propasti vytažen.“
Ten provaz je spletený ze tří vláken: víry, naděje a lásky.
U víry Hus rozlišuje tři roviny: Věřit, že Bůh je. Věřit, že je
pravda, co Bůh říká. A důvěřovat mu v lásce. A dodává, že

první dvě roviny jsou mrtvá víra, teprve ten, kdo Boha také miluje a důvěřuje mu, ten nalézá život
věčný a víra jej opravdu zachraňuje.
Dále Hus povzbuzuje, že křesťanská naděje má jistotu Boží štědrosti, slíbené odměny za službu
lidem i Bohu a jistotu přináší také ochutnávka a touha po plném vztahu s Bohem na věčnosti.
Nití lásky Hus rozumí milovat Boha celým srdcem, myslí i silou a bližního svého jako sám sebe.
A jde mu o to, aby láska nezůstala u slov, ale projevila se poslušností Bohu a službou bližním.
Když přemýšlím, kde vzal Hus vnitřní sílu tváří v tvář
hrozící popravě, napadá mě, že částečné vysvětlení
je v tom, jak pečlivě ve svém životě splétal provázek
víry, naděje a lásky.

13.9. od 15:30

Tato tři vlákna záchranného lana jsem si vybral za Kavárna nejen pro seniory
téma tří kázání, která v prvních zářijových týdnech
přináším vám, kteří tvoříte smíchovský sbor CB. Zá- 24.9.
roveň je v tom částečně i představení mých důrazů. Instalace kazatele
A to alespoň ve dvou ohledech: předně víru, naději + společný oběd s překvapením
i lásku chápu jako nesmírný dar, který Bůh přináší,
když vstoupil do našeho života. A proto má smysl si
je připomínat jako investici od Boha, s kterou hospodaříme. Zadruhé mě léta strávená studiem teologie dovedla k tomu, že několik málo skutečností
je opravdu podstatných. Kvůli všem ostatním otázkám se přít nehodlám. Tvrdím však, že životu
prospívá, když vědomě dáváme prostor důvěře (víře), naději a lásce, kterou jsme od Boha přijali.
Jak tedy vypadá život, který je charakterizován těmito třemi křesťanskými ctnostmi? Odpověď na
ni spřádáme s Boží pomocí každý den, jednotlivě i společně. A na to se těším!
Jan Valeš

VELKÉ PRAVDY MALÝCH PROROKŮ
Podzimní cyklus kázání a biblických hodin

Čtvrteční večery věnujeme všem 12 knihám malých proroků. Cílem je každou knihu stručně
představit, nalákat k jejímu čtení a o něčem zajímavém společně hovořit. Prorocké knihy jsou
seřazeny v časovém sledu (nakolik lze u takto starých spisů určit přesnou dobu sepsání), a tak
čtvrteční večery také poslouží jako přehled historických souvislostí tehdejší doby.
Nedělní kázání sledují obsah biblických knih, tzv. malých proroků. Knihy nás provedou čtyřmi
staletími dějin starověkého Izraele. Vystřídají se v nich období ekonomického růstu i úpadku, neblahý stav společnosti se prolíná se zápasem o duchovní obrodu. Během těchto čtyř staletí Izrael
postupně ztrácí politickou samostatnost - nejprve padne severní království (kolem roku 722), pak
i to jižní (kolem roku 586). V obou případech je situace vážná a dochází k deportaci obyvatelstva.
Co může zvěst malých proroků přinést do našeho života dnes? Nejsilnější zvěstí je Boží věrná
láska, na kterou je možné se spolehnout. Ruku v ruce s ní jde skutečnost, která je asi pro naši
dobu velkou výzvou - proroci oznamují národní katastrofy jako Boží soudy. Jak se žije pod Božím
soudem? Jak se má člověk modlit k Bohu, který ho dostal do složité situace? A jak se žije mezi
pohany? Boží věrnost se projevuje v tom, že Boží lid/ Izrael není ani v této situaci opuštěn. Jak
usilovat o duchovní obnovu? A jakou roli v tom hraje příchod pověřeného Mesiáše?

Program podzimního cyklu:
ZÁŘÍ
čtvrtek 14.9.:
představení proroka Ozeáše
čtvrtek 21.9.:
představení proroka Jonáše
čtvrtek 28.9.:
představení proroka Micheáše

ŘÍJEN
neděle 1.10.:
Mít rád dobro a nesnášet zlo (zvěst proroka Micheáše)
čtvrtek 5.10.:
představení proroka Ámose

neděle 8.10.:
Boží vytrvalá láska (zvěst proroka Ozeáše)

čtvrtek 12.10.:
představení proroka Nahuma

neděle 15.10.:
Kolaps jako příležitost (zvěst proroka Ámose)

čtvrtek 19.10.:
představení proroka Sofonjáše

neděle 22.10.:
Mezi pýchou a pokorou (zvěst proroka Sofonjáše)

čtvrtek 26.10.:
představení proroka Abakuka

neděle 29.10.:
Když se řekne “den Hospodinův” (zvěst proroka Sofonjáše)

LISTOPAD
čtvrtek 2.11.:
představení proroka Abdijáše

neděle 5.11.:
Jak chválit Boha v pochybnostech? (zvěst proroka Abakuka)

čtvrtek 9.11.:
představení proroka Agea

neděle 12.11.:
Jak se žije mezi nevěřícími (zvěst knihy Daniel)
hostem Jiří Beneš

čtvrtek 16.11.:
neděle 19.11.:
představení proroka Zacharjáše Přišel čas na duchovní obnovu (zvěst knihy Agea)
čtvrtek 23.11.:
představení proroka Jóele

neděle 26.11.:
Vidět Ježíše na staletí dopředu (zvěst knihy Zacharjáše)
hostem David Beňa

Případné změny v programu budou opraveny v samostatné pozvánce, která bude k dispozici
v průběhu září.
Jan Valeš

ZÁŘIJOVÁ KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY
13.9. od 15.30h

Sejdeme se ve středu 13. 9. v 15.30h. Naším hostem tentokrát bude Eva Malá, která nám přijde
vyprávět o tom, jak se žije křesťanům v Tanzánii a v čem ji oslovil a inspiroval život na východním
pobřeží Afriky. Eva nám promítne fotografie z Tanzánie, ukáže tradiční africký oděv a kromě dotazů
bude i čas na rozhovor. Káva, čaj a občerstvení zajištěno.
Každý je srdečně zván.
Jana Valešová

KÁVA A ČAJ PO BOHOSLUŽBĚ
Školní rok 2017/2018
Milé sestry a bratři,
ráda bych Vás pozvala na obnovené po-prázdninové setkávání se při
kávě a čaji dole v Dřevěném sále, a to vždy krátce po nedělních bohoslužbách. Je to příležitost k neformálnímu potkání se, rozhovorům.
Budu velmi ráda, pokud se do přípravy zapojíte. Na nástěnce visí
tabulka, kde si můžete rezervovat termín služby. Nově není
podmínkou něco upéci, ale pouze zajistit přípravu nápojů
(kávy a čaje) a následně dohlédnout na úklid místnosti
a na řádné umístění použitého nádobí do myčky. Vše
potřebné je k nalezení ve vyhrazené skříňce v kuchyňce. Prosím, aby se zdroje pro přípravu nedělní kávy
a čaje nevyužívaly pro jiné příležitosti.
Těším se na setkávání se při kávě a čaji.
Jana Zelinková

VÝJEZD BEROUNSKÝCH
28.9. - 1.10.

Berounští pořádají prodloužený víkend na Šumavě, v Hojsově Stráži na chatě Tomášův Dvůr.
Společně si užijeme pozdní babí léto s výlety a večerním programem na téma „Nekonečná Boží
milost“. V případě zájmu o účast se hlaste Janě Lešukové.
David Kašper

O DOROSTOVÉM TÁBOŘE
2.-13.7.2017

Na táboře nás bylo hodně. Dorostenci ze
Smíchova, z Černošic a od nás z Berouna.
Také kamarádi, co si děti pozvaly. Po celou
dobu panovalo pěkné počasí, tedy až na pár
přeháněk.
Byli jsme rozděleni do čtyř skupinek a ty se
měly jmenovat podle emocí. „Šílenci, Vyžůženost, Pocit vítězství a Snad čili nejistota“.
Tak zněly jména našich skupinek.
Každé ráno byl budíček a nástup. Po
nástupu jsme se šli nasnídat a pak byla
připravena chvilka od vedoucích. Pak byly
hry. Všechny nás bavily a někteří byli do her
tak zažití, že skončili s vyvrknutými kotníky.
Nebylo to však nic vážného. Po hrách byl
na řadě oběd. Ten, stejně jako snídani,

připravovala služba. Po obědě byl polední klid. Mohli jsme jít spát, nebo se umýt do potoka, co
vedl podél tábora. Také se mohly jít hrát hry, co nás napadly. Po poledním klidu byly opět hry nebo
byl také sportovní den. Tam byl fotbal, přehazovaná, stolní tenis, trojskok, rychlochůze, překážkový
běh, běh na rychlost, softball, válení sudů, hod kladivem a petang. Program byl opravdu plný, takže
člověk neměl ani čas se nudit.
Na konci tábora se tradičně vyhlašovala vítězná skupinka. Vyhrála Vyžůženost. Ceny ale samozřejmě dostali všichni. Sice někdo méně sladkostí, ale spokojeni byli všichni. Z laviček, stolu
a kuchyně se postavila hranice a udělal se velký závěrečný oheň.
Jak jsme si mezi sebou říkali, ten tábor měl trvat minimálně tři týdny. Byl opravdu super.
Míša Pínová

SUŠICKÉ NOVINY

(Ze záznamů P. V. Omáčky)
Dne 2.7. 2017 vyrazili smíchovští, černošičtí a berounští dorostenci na tábor. Podle našich soukromých zdrojů přespávali na louce poblíž Sušice. Vyslali jsme tam našeho agenta v terénu, Pravdomila V. Omáčku, aby obhlédl situaci. V. Omáčka se tam vydal a objasnil nám mnoho nejasností.

Z V. Omáčkova záznamu:
Ráno bylo mrtvo. Ovšem jakmile zazněla fanfarónská fanfára, všichni čile
vyskočili ze svých stanů. Potom se seřadili do zajímavého geometrického
útvaru (domníval jsem se, že to měl být čtverec). V tomto útvaru zapěli
ranní nápěv. Následovala bohatá krmě tzv. „brekfáč“. Pak nastala podivná
situace (byl jsem zmaten). Všichni se rozdělili do skupin a o něčem
živě diskutovali (postupem času jsem zjistil, že to byla ranní pobožnost
a že skupiny, do kterých se dělili, byly stálé. Tyto skupiny měly zvláštní
emocionální názvy: Vyžůženost, Šílenci, Pocit Vítězství a Snad čili Nejistota
(hlad)). Skupiny už zůstaly spolu a zapojily se do hry, připravené vedoucími.
Po hrách vařila vždy jiná skupinka oběd. Z vůně toho jejich vobjeda se mi
sbíhaly sliny. Obědem zmožení dorostenci se odvalili do stanů. Chvíli si
tam vyspávali, ale poté začali (lehce neochotně) vylézat ze stanů na další
hru. Jakmile skončily hry, začaly volnočasové aktivity, a pak večeře. Na
večeři navazovalo hromadné diskutování o tématu z rána. Byl jsem však tak
znaven z celého dne, že jsem usnul a nevím, co bylo potom. Probudila mě
až ranní fanfára.
Další dny se opakovalo to stejné. Všichni vypadali, že si to velmi užívají.
Hry, které dorostenci dopoledne a odpoledne hráli, se obměňovaly. Jednou
dokonce odešli na celý den, takže jsem měl volno (jupí!). Poslední den byl
uspěchaný. Nosilo se chroští a bouralo se dřevěné vybavení tábora. To se
stavělo ve vysokou věž, která byla později dramaticky spálena. Foukalo,
a tak pršely jiskry na všechny strany. Jak jsem se dovtípil (a také doslechl),
celotáborovou hru vyhrála skupinka jménem Vyžůženost. Ostatní jim to
velmi přáli. U velkého ohně všichni oslavovali a jedli sladkosti (kéž by mi
něco nechali...).
Ráno dalšího dne se balily spacáky, bouraly stany a odjíždělo se domů. Jel
jsem taky a byl jsem rád, že tento pro mě náročný tábor skončil.
A. Bartošková, N. Chrásková a J. Valešová

O SBOROVÉ DOVOLENÉ
Na Olšině 12.-19.8.2017

Když to uslyšeli, dali se pokřtít (Pavlem) ve jméno Pána Ježíše. (Sk 19, 5)
Letos na sborové dovolené jsme se mohli radovat nejen z neobvykle velkého shromáždění - sešlo
se nás kolem 150 duší včetně hostů a dětí - ale také z rozhodnutí Olivky Kozinové nechat se
pokřtít. A tak jsme mohli
v neděli 13. 8. 2017 po bohoslužbě s radostí a vděčností
přihlížet, jak se „stará“ Olivka
noří do vody v rybníce, aby
se mohla vynořit jako nové
stvoření. Pro naše lidské oči
se nic nezměnilo, ale věříme,
že Bůh, který hledí k srdci,
Ježíš a Duch svatý společně
skrze víru Olivky vykonali to,
na co nestačí žádná lidská
schopnost - a sice: „Kdo je
v Kristu, je nové stvoření. Co
je staré, pominulo, hle je tu
nové!“ (2. Kor. 5, 17)
Chvála Bohu!
Lenka Bartošková

Vzpomínka na sborovou dovolenou
Tak jako každý rok, i letos jsme jeli na „sborovku“ a tentokrát na stejné místo jako loni. Tak jako
loni, i letos nám přálo počasí, a tak jako loni, i letos nám přály paní kuchařky, všechno co uvařily,
bylo dobré, a bylo toho dost.
Celodenní programy si každý vypracoval
podle sebe. Některé z nás lákaly procházky po okolí nebo posezení u odpolední
kávy. Přijely se na nás podívat i dvě sestry,
které s námi dříve jezdily, ale dnes už na
tom nejsou zdravotně tak dobře.
My starší jsme si rádi popovídali s mladými rodiči, které jsme viděli mezi námi
vyrůstat, a teď jsme s radostí pozorovali
jejich děti.
Ocenili jsme večerní programy. Díky
patří těm, kteří je připravovali, i těm, kteří
vystoupili se svým osobním svědectvím.
Poslední večerní zábavný program neměl
chybu. Bavili jsme se všichni: účinkující
i diváci.
Když shrnu průběh celého týdne, musím
mu dát výbornou.
Škoda, že týden skončil, ale už se těšíme,
dá-li Pán, na příští rok.
Marie Raisiglová

Recept na sborovou dovolenou Olšina 2017
Jako základní surovinu vložte cca 150 lidí se
sboru, z jiných sborů, jejich přátel a přátel
jejich přátel.
Přidejte šumavskou krajinu s loukou, rybníkem a lesem.
Vmíchejte nedalekou Vltavu s Lipenskou
nádrží.
Okořeňte biblickými programy (Jan 17. kapitola), bohoslužbou, křtem.
Pomalu opékejte do zlatova při letním počasí,
nakrátko přidejte lokální kalamitu.
Ozdobte sportovním zápolením, turnajem
v kartách a nožním šermu.
Dochuťte větším množstvím rozhovorů.
Servírujte dle vlastní fantazie.
Poděkujte Pánu Bohu.
Dobrou chuť.
Dan Pokorný

NÝDEK

Mládežový pobyt 2017
V neděli 20. srpna jsme se společně s částí mládeže CB Šeberov srazili na Hlavním nádraží v Praze.
Části obou výprav byly na místě. Cesta do Nýdku na třinecku nebyla (a není) vůbec jednoduchá.
Zpoždění našich vlaků bylo však vždy přijatelné (na rozdíl od spoje Ostrava-Žilina…360 minut). Po
cestě se průběžně ochlazovalo. Na místě jsme ale byli vřele přivítáni a to nás zahřálo.
Šeberovští měli početní převahu a tak nás na začátku moc nepotřebovali. Průběžně jsme se ale
seznamovali. Nebyl signál a to výrazně zvyšovalo fyzickou aktivitu některých při pochůzkách za
signálem. Společně se hrálo množství deskových her, množství volejbalu a lození do potoka pro
míč. Separé se pak hrála desková hra na max. 6 hodin, která se hrála celý týden. Jedna noční hra
a pár jiných her. I tak ale zbylo spoustu času na rozhovory se známými i neznámými.
V polovině týdne byl naplánovaný výlet. Vedl nás přes rozličné beskydské kopce na hranici s Polskem. Úchvatný zážitek.
Večerní programy někdy více a někdy méně vycházely z knihy Divergence (Veronica Roth) a byly
o některých vlastnostech společností považovaných za kladné a jak se k nim křesťané mají stavět.
Děkuji všem organizátorům za výběr chaty. Děkuji Bohu za inspirace z programů a rozhovorů, za
nová přátelství a za ochranu.
Jakub Chráska

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Podzimní cyklus na téma Velké příběhy malých proroků začne na Smíchově biblickou hodinou
ve čtvrtek 14. září.
Dohoda o provedení práce se sborem, v rámci které sestra Marie Veselá poskytuje na Smíchově
dluhové poradenství osobám ve finanční nouzi, skončila dne 30. 6. 2017. Staršovstvo souhlasí
s tím, že od 1. 7. 2017 bude sestra Marie Veselá v této službě pokračovat v rámci svého úvazku
v Pobočce Diakonie CB v Berouně, který bude rozšířen na 120 hod. měsíčně.
Sestra Olivka Kozinová byla pokřtěna v neděli 13. srpna 2017 při sborové dovolené v rybníku
Olšina.
Kazatel Jan Valeš ml. bude instalován (uveden do služby) za kazatele - správce našeho sboru
v neděli 24. září 2017 v rámci dopoledního shromáždění na Smíchově. Instalační shromáždění, ve
kterém kazatel Valeš složí příslušný slib, povede kazatel Bronislav Matulík (člen Rady CB).
Večeře Páně bude na Smíchově vysluhována v neděli 10. září 2017.
Další jednání staršovstva se bude konat v úterý 12. září 2017 od 18.00 hodin.

Aleš Čejka

I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu,
z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu,
který mě zachraňuje. (Ab 3, 17-18)

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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