ROZBITÉ VÁNOCE?
Vyrůstal jsem v malém městečku, kde rodiče působili jako učitelé a kde se tatínek v rámci Snahy věnoval službě evangelia.
V domku, kde jsme žili, byla v přízemí shromažďovací místnost – sál pro nějakých padesát posluchačů. V neděli bývalo
shromáždění se slovíčkem pro děti jako u nás na Smíchově,
s tím rozdílem, že jsme neodcházeli, ale nedělní besídku jsme
měli až po ukončení bohoslužeb. Ale mezitím jsme ještě stačili
vyběhnout na dvůr a trochu se tam provětrat.
Na Vánoce jsme se těšili jako všechny jiné děti. Písničky,
básničky, výstupy... Co však bylo zcela jiné, to byl vánoční
stromeček. Nebyl tak vysoký, musel se vejít do nízké místnosti.
Dětská vánoční slavnost se odehrávala obvykle v neděli před
Štědrým dnem. Výzdoba, stromeček a co další bylo třeba,
bývalo víceméně v režii rodičů nebo starších sourozenců. Svůj
„domácí“ stromek jsme nezdobili, ale použili jsme stromeček
ze shromáždění. Jak? V neděli skončila vánoční slavnost,
v pondělí došlo na stěhování: širokým oknem se ozdobený
stromek vynesl ze sálu na dvůr a pak ho starší bráškové
pomocí šňnůry vytáhli k širokému oknu nahoru do pokoje. Tam
byl v pohotovosti do naší štědrovečerní slavnosti. Stěhováním
obvykle pár ozdob a skleněných koulí na stromečku vzalo za
své. To byla každoroční daň, které se nedalo vyhnout.
Štědrovečerní večeře, čtení z Lukášova evangelia, rozbalování
dárků, pletená čepice s uvazováním pod bradou... Čepice,
kterou jsem si jako malý kluk zjara natáhl přes uši, a na kládě
vytažené z dřevníku jsem coby v letecké přilbě létal až do
oblak!
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Musím se vrátit a říct, že znovu postavený stromeček, doplněný náhradními ozdobami, vypadal doma opět kouzelně. Co se
zničilo, nebylo rodičovskou láskou připomínáno.

ZPRAVODAJ
SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ
V PRAZE 5

Možná obojí: Dárek ne-očekávaný s velkým D, který jsem
mohl přijmout po letech až jako dospělý, ale přece! A to rozbité
na stromečku, o kterém se taktně pomlčelo? To jakoby ukazovalo, že pro nebeského Otce neexistuje nic, co by se nedalo
napravit. Vždyť pro ono rozbité stvoření poslal - O VÁNOCÍCH
- na svět svého Syna, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul...
Jan Kolman

Proč tak ze široka? Kde je vánoční pointa? Očekávané dárky,
či rozbité Vánoce?

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA SMÍCHOVĚ
Advent má řadu výrazných vůní i témat. Vedle Ježíšova prvního příchodu jde také o jeho návrat,
tj. druhý příchod. Jsme zváni vyprávět si příběhy spojené s Ježíšovým narozením i promýšlet
hluboký význam Ježíšova vtělení.

Ježíš potřeboval připravit cestu – Janem Křtitelem (Mt 11,1-15)
1. adventní neděle 3. 12. od 9.30 hod (Jan Valeš)
Co Ježíš soudil o svém předchůdci a k čemu ho vlastně potřeboval?

Lidská selhání Boha nezastaví – Zachariáš, Alžběta a Jan (L 1,5-25 a další)
Biblická hodina 7. 12. od 18.30 hod (Pavel Chráska st.)
Zachariášův příběh ukazuje, že lidské selhání Boha nezastaví. Je poučné, jakým způsobem je Bůh
řeší. Jan Křtitel byl výrazná postava, přesto měl i on své chvíle pochybnosti.

Simeon vyhlížel mesiáše a jeho oči viděly záchranu od Boha (L 2,25-35)
2. adventní neděle 10. 12. od 9.30 hod (David Kašper)
Máme před sebou člověka, který vyhlížel Boží působení, muže naděje a zaslíbení, které od Boha
dostal. Druhým centrem textu je poznání o Ježíši, které ve svém chvalozpěvu vyslovil. Jeho pokojné
spočinutí je svědectvím.

Prorokyně Anna (L 2,36-40)
Biblická hodina 14. 12. od 18.30 hod (Pavel Bartošek)
Postava prorokyně Anny je předně svědectvím o Ježíši jako vyhlížené naději Izraele. Zároveň se tu
setkáváme s životním příběhem ženy, která se Bohu oddala jedinečným způsobem - půst a modlitby ve společenství těch, kdo vyhlíží.

Dětská vánoční slavnost
3. adventní neděle 17. 12. od 9.30 hod

Ježíšův první příchod nás leccos učí o jeho druhém příchodu (Mk 13)
Biblická hodina 21. 12. od 18.30 hod
Tato perikopa patří mezi ty, které se v církvi často v adventu čtou. Je dobré sledovat motiv bdělosti,
znamení Ježíšova příchodu nebo příchod samotný a jeho významu pro věřící.

Vánoční evangelium podle Marie (L 1,39-56)
4. adventní neděle 24. 12. od 9.30 hod (Jan Valeš)

Tajemství Ježíšova příchodu na zem (J 1,1-18)
Hod Boží vánoční 25. 12. od 10.00 hod (Jan Valeš)

Ježíšova rodina (L 2,33-52 i 8,19-21)
Neděle 31. 12. od 9.30 hod (Pavel Chráska ml.)
Některé liturgické rozpisy věnují tuto neděli rodině, zejména Marii a Josefovi. Co evangelisté
dosvědčují o Ježíšově rodině?

Zastavení na cestě
Silvestrovské setkání 31.12. od 17.00 hod

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V BEROUNĚ
Dětská vánoční slavnost
17.12. od 9.30 hod

Simeon a Anna
Biblická hodina 20.12. od 18.00 hod

Vánoční dorost
Ve čtvrtek 21.12. od 16.30 hod proběhne prodloužený vánoční dorost.

Štědrý den
V neděli 24.12. se setkáme v obvyklý čas v 9.30 hod.
Odpoledne jsme zváni v 15.30 hod na Štědrovečerní setkání u jeslí v Tetíně, v kostele sv. Ludmily. Přichystáno je pásmo vánočních zpěvů v podání našeho berounského chrámového pěveckého
sboru pod vedením Rosti Koldy, dvě dětská vánoční divadélka, na kterých se herecky podílejí
i některé naše děti z berounské stanice, vánoční slovo, modlitby a leccos dalšího.

Závěr roku
V neděli 31.12. od 9.30 hod budeme tradičně vybírat veršíky na rok 2018.

DĚTSKÁ
VÁNOČNÍ
SLAVNOST
neděle 17. prosince 2017 v 9:30 hodin
Velký sál Církve bratrské, Vrázova 4, Praha 5
program:
„Betlémská hudba“ – vystoupení mladších dětí
„Osel“ – vystoupení starších dětí
písničky dětí
www.cb.cz/praha5/

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V neděli 17.12.

Pravidelné vánoční setkání seniorů se uskuteční v neděli 17. 12. 2017. Setkání začneme společným
obědem, který je plánován na 12. hodinu. Všichni senioři smíchovského sboru jsou srdečně zváni.
Jana Valešová

ZASTAVENÍ NA CESTĚ

Silvestrovské setkání v 17 hod
Život je cesta. Narozením jsme byli postaveni na
start, cíl je ve věčnosti. Pán Bůh nás obdaroval
tím, že nás spojil do jednoho společenství
poutníků, abychom se vzájemně obohacovali,
pomáhali si a inspirovali se, abychom se spolu
radovali i plakali. Silvestr je takový malý vrcholek na cestě, významný bod, ve kterém se
většinou na chviličku zastavíme, nadechneme,
ohlédneme se na to, co je za námi, a podíváme
se i dopředu, než vykročíme zase dál.
Pojďme se sejít 31. 12. 2017 v 17.00 hod ve
smíchovské modlitebně, abychom se takto ve
svých životech zastavili, užili si toho, že jsme
spolu, byli veselí i vážní, abychom spolu zpívali
a také se modlili k našemu Pánu a svěřili naši
další cestu do Jeho rukou. Konec bude do 19.00
hod, připravujeme i hru pro děti. Všichni jste
srdečně zváni!
Pavel Bartošek

17.12. od 9.30
Dětská vánoční slavnost
17.12. od 12 hod
Vánoční setkání seniorů
24.12. od 15.30
Vánoční zpívání, divadlo atd.
V kostele sv. Ludmily v Tetíně
31.12. od 17 hod
Silvestrovské setkání na Smíchově
11.-18.8.2018
Sborová dovolená 2018

JSME RÁDI, ŽE JSTE NÁS PŘIJALI
Představení Gricykových, nových členů sboru

Mé jméno napovídá, že nejsem typicky český občan. Narodil jsem se v Oděse na Ukrajině. Do ČR
jsme se přistěhovali s rodinou, když mi bylo 6 let. Vyrůstal jsem v českém prostředí a vystudoval
střední školu IT. Následně jsem hledal nějaké vzdělání, které by nebylo jen o titulu, ale hlavně
užitečné věci, tak jsem šel studovat teologii a psychologii na ETS. Do nedávna jsem byl členem
rusky mluvícího sboru BJB, kde jsem byl 6 let vedoucí mládeže. Když jsme se vzali s Julií, začali
jsme hledat český sbor, abychom mohli být součástí věřící komunity, která mluví stejným jazykem
jako my. V té době nás oslovil váš současný kazatel, zda bychom nechtěli pomáhat s mládeží. Byl
jsem velmi vděčný za tuto Boží odpověď na naše modlitby a jsme rádi, že jste nás tu přijali. Proč
věřím v Boha? Věřím v Boha, protože mi On sám dal víru a touhu v něj věřit a znát Ho, žádné jiné
vysvětlení nevidím. Mám rád kafe a dobré jídlo.
Ruslan Gricyk

Jmenuji se Julie Gricyková (roz. Rausová). Pocházím z CB Karlovy Vary, kde jsem uvěřila, byla
pokřtěna a přijata za člena. Byla jsem oddaným členem tamního dorostu a mládeže. Na střední
škole jsem strávila jeden školní rok v USA, kde jsem byla součástí typické tisícičlenné americké
církve. Setkala jsem se s lidmí žijícími v úplně jiném kontextu světa i církve a musela jsem se s tím
nějak poprat. Poté, již v ČR, jsem přemýšlela, co dělat dále. Někdo mi poradil, abych šla studovat
na ETS v jednoročním programu, kde si osvojím nějaké znalosti teologie a psychologie, a následně
ať jdu studovat něco jiného. Jenže, mně se tam zalíbilo a také jsem tam potkala svého nynějšího
muže Ruslana, tak jsem pokračovala ve studiu a zbývá mi ještě půl roku. S Ruslanem každoročně
připravujeme tábory pro děti z dětských domovů. Již před svatbou bylo jasné, že se musíme začít
ohlížet po církvi, kterou bychom s Ruslanem mohli navštěvovat společně. Najít společnou církev
a společenství pro nás bylo velmi důležité a proto jsme vděční za přijetí, které jsme zde poznali.
Ruslan nyní pomáhá Davidovi Košťákovi s vedením mládeže a já pomáhám Ruslanovi. A proč věřím
v Boha? Víte, jak si nekřesťani stěžují, že pro nás je Bůh jen nějaká berlička? Tak pro mě je Bůh
pořádná berla.
Julie Gricyková

DADA HAPPENING

Dorostové loučení s Dádou
Možná to někdo již ví, ale myslím, že většina se
ještě nedozvěděla tu smutnou novinu.
David Vrba alias Dáda opustil smíchovský dorost.
Jeho loučení se zdejším kolektivem proběhlo formou výletu po významných meznících jeho života.
Program byl vážně nabitý a samozřejmě velmi
zábavný.
U řeky, kde zamlada bruslil a hrál hokej, jsme po
mnoha neúspěšných pokusech zapálili hokejovou
hůl. Oheň nás chvíli hřál, rozdmýchal v nás radost,
ale když uhasl, vrátili jsme se do tvrdé reality
smutného loučení. Vyrobili jsme modely Dády jako
plavce, rozloučili se s nimi a následně je naházeli do
vody na místě, kde často plaval. Tam, kde běhával
a hrával fotbal, jsme běželi štafetu. Byla to zvláštní
směsice legrace a všudypřítomného smutku. Již
za tmy jsme doputovali k němu domů. Výlet byl
zakončen diskotékou plnou hitů jeho mládí. V tu
chvíli se smutek vytratil, potom ale přišly na řadu
nejdojemnější okamžiky dne. Rozloučili jsme se,
poplácali po zádech a odešli. Nejedna slza při tom
ukápla. Zdárně jsme se vrátili do Prahy.
Takový byl DaDa happening. Přinesl něco nového,
byl to skvěle strávený čas. Stejně jako s Dádou.
Navždy v našich srdcích!

David Pokorný

MINIČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ V BEROUNĚ
Informace a rozhovor o životě stanice

V neděli 5.11. jsme v Berouně uspořádali „miničlenské shromáždění“. V pozadí byla snaha
informovat o životě stanice a diskutovat o nových společných záměrech. Proč ale „miničlenské“?
Původně mělo jít jen o malé prodloužení bohoslužby, po kterém se rozejdeme domů. Ale s vyvíjející
přípravou bylo stále jasnější, že bude lepší tolik nekvaltovat, posilnit se obědem „s překvapením“,
za jehož tajný recept děkujeme smíchovským, a dát všemu čas a prostor.
Po úvodním slovíčku (Mk 4,26-27) a modlitební chvilce jsme si vyslechli informace z besídky
od Katky Ostatnické. Blanka Wichterlová a David Kašper pak dále prezentovali záměr uspořádat
seminář pro rodiče dospívajících dětí s některým odborníkem na problematiku (výhledově na
dvě sobotní dopoledne). Katka Caklová nám představila „dětskou hudební skupinku“, která se
schází u nich doma, vede ji Michal Pína, a je ve skutečnosti nejenom hudební, ale také “sdílecí”
a herní. Blanka Wichterlová nás pak informovala o modlitební skupince, která se schází 1× za
měsíc večer (dříve u Vršanských, nyní v kanceláři kazatele). A aby toho nebylo málo, tak jsme se
mohli dozvědět zase něco nového od Marušky Veselé o fungování Dluhové poradny o od Katky
Caklové o její psychosomatické a pastorační poradně. Katka pro nás chystá na leden přednášku,
kde se o její práci můžeme dozvědět více. Z dalších informací, které ještě zazněly, bych snad
vybral ještě jednu poslední. Osobně bych rád čas od času připravil nějakou tu „výzvu“ pro tatínky
s dětmi. (Náměty: exkurze do zajímavých a tajuplných míst, nějaký ten dvoudenní vandr opuštěnou krajinou… Zkrátka jde o to zažít spolu něco dobrodružného a neobvyklého a posílit u toho
vzájemné vztahy).
Setkání jsme ukončili modlitební chvílí a dá-li Bůh, můžeme miničlenské zase někdy na jaře
zopakovat.
David Kašper

VÁNOCE STARÝCH KŘESŤANŮ
Aneb průvod vánočními oslavami

Za prvních třista let nikoho z křesťanů nenapadlo slavit Vánoce. Za prvé tehdáž vůbec narozeniny
neslavili, za druhé tehdáž neslavili žádné církevní svátky. Teprve časem přišla změna. Nejprve
začali slavit Velikonoce, vlastně postili se v týdnu před Velikonocemi, jmenovitě v posledních
dnech předvelikonočních. Teprve potom přišly svátky svatodušní. Ale Vánoce stále ještě ne. Kdy
také je slavit? Velikonoce a svatodušní svátky byly staré svátky židovské a měly tedy svůj termín.
Kdo pak ale věděl, kdy se narodil Ježíš? Bylo nejdříve třeba vědět, kdy se Ježíš narodil.
Nu, učené hlavy už se tím zabývaly. Nikoli proto, aby vynašly slavnost, ale prostě proto, že chtěly
vědět, kdy vlastně Spasitel světa přišel na zem. Nový zákon jim v tom nepomohl a jiné prameny
nebyly. Učenci tedy byli nuceni jednoduše přemýšlet o věci. Nevíme ani, co všechno vymyslili.
Někteří dospěli k datu 20. dubna nebo 20. května, jiní k 17. listopadu. Tím však neprorazili. Jiní
usuzovali: Bůh stvořil svět tak, že nejprve bylo jaro. Když zeleň ze země vyrážela, byl začátek jara.
A ten se udával tehdy na 25. března. A tak usoudili, že Bůh stvořil svět 25. března. Když pak přišel
Ježíš Kristus na svět, znamenalo to nové stvoření, tak to muselo být také 25. března. Toho dne tedy
zvěstoval anděl, že se narodí Ježíš. Dodnes pak je 25. březen počítán za den zvěstování Panny
Marie. Za devět měsíců později se Ježíš narodil, tedy 25. prosince.

Zdá se, že mnoho k tomu přispěla okolnost, že v pohanském světě to datum už slavili jako den
zimního slunovratu, den neporazitelného slunce. Nelze však tvrdit, že by si byli pohanský svátek
jednoduše osvojili a změnili jeho význam.
Vánoční den počal být slaven r. 350 v Římě, 25. prosince. Ve východních krajinách se slavnost
ujala až za několik desetiletí. Víme například, že věhlasný kazatel Jan Chrysostomos v Antiochii
roku 388 předcházející neděli vyzval církev, aby přišla v plném počtu do shromáždění, „aby viděli
Pána svého v jeslích, v plenkách zabaleného, tu předivnou podívanou“. V den vánoční pak v kázání
řekl, že už dlouho toužil oslaviti narozeniny Spasitele pobožností. Ta touha se mu splnila. Církev
se sešla. Všude v chodbách bylo plno posluchačů. Konečně tedy lze slavit tento svátek, když se
zjistilo, který je to den.
Nuže, jaká bývala vánoční slavnost? V chrámě bývala slavnostní pobožnost. To bylo všechno.
Za čas přišli s jesličkami. Postavili je v postranní kapli, ale později i do hlavní síně. Potom skládali
vánoční písně. A nakonec přišly dárky.
Je tedy vánoční slavnost 1600 let stará. Ale kdyby některý ten starý křesťan vstal a viděl slavnost
dnešní, nepochybně by se horšil na světské zvyky v církvi. A zase kdybychom my mohli navštívit
slavnost starokřesťanskou, možná, že bychom řekli, že to nejsou pravé Vánoce. Ani bychom si
u nich neposeděli, neboť oni tehdy stáli. A přece si s těmi starými bratry rozumíme ve vánočním
evangeliu, které je to podstatné. V Kristu, jehož nám Otec dal ke spasení, jsme zajedno. On činí
Vánoce Vánocemi. Narodil se mně i tobě, ať jsi kdekoli a čímkoli.
Slovo to tělem učiněno jest, a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce, plné
milosti a pravdy.
Českobratrská rodina 12/1938
podle O. Dibellia upravil J. Kolman

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
V neděli 5. listopadu proběhlo v Berouně neoficiální setkání berounských členů sboru. Vzešly z něho
tyto podněty: vánoční sbírka na Andělský strom, zájem o uspořádání semináře pro rodiče a také
přednášky K. Caklové o somaterapii.
Společné setkání smíchovského i berounského staršovstva proběhne 16. ledna v Berouně.
Staršovstvo každým rokem vyčleňuje 10 % sborového rozpočtu na podporu služeb mimo náš sbor.
Letos půjdou dary také na tyto služby a potřeby: Diakonie CB a její berounská pobočka – Dluhová
poradna, sbírka Matouš 25 na Jižní Súdán, ETS, vznik nemocniční kaple v Nemocnici Na Homolce,
Rádio 7, projekt Hledamboha.cz a časopis Hlas mučedníků.
Závěrem roku probíhají ve sboru dvě celocírkevní sbírky – na Diakonii CB a na Evangelikální
teologický seminář. Sbírka na Diakonii proběhla 26. listopadu a vynesla celkově 12 560 Kč. Sbírka
na ETS proběhne v neděli 10. prosince.
Staršovstvo stojí o pokračování veřejných panelových diskuzí také příští rok.
Společné modlitby s manžely Simonou a Honzou Mackovými za jejich nástup na vikariát v létě
příštího roku. Jsme vděční, že Bůh povolává své dělníky, i že Mackovi jeho povolání poslechli.
Rozhovor nad tématy: církevní sňatky, vyučování ve sboru formou skupinky.
Příští jednání staršovstva bude 12. prosince.

Jan Valeš

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

Radujte se, nebesa, jásej, země, ať burácí moře a vše, co je v něm! Vesel se, pole, a vše, co je na
něm. Tehdy bude jásat všechno lesní stromoví před Hospodinem, neboť přichází – přichází, aby na
zemi konal soud. Spravedlivě bude soudit celý svět, národy ve své pravdě. Ž 96, 11-13
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