OVCE
Lidé jsou ovce, říká Ježíš v 10. kapitole Janova evangelia.
Žijí v ovčinci, do kterého za nimi přichází pastýř, aby je
volal jejich jmény a vodil po pastvinách. Do ovčince se ale
také dostane někdo jiný – zloděj, který nepečuje, ale hubí.
Rozpoznat pastýře od zloděje je možné mimo jiné podle
toho, že pastýř vchází dveřmi, stejnými dveřmi, kterými
své stádo vyvede ven, kdežto zloděj tajně „vystupuje odjinud“, protože dveřmi projít nemůže.
Ovce se dělí na stádo Ježíšovo a na ty ostatní. Ježíšova
ovce následuje svého pastýře po hlase, protože jeho hlas
zná a důvěřuje mu. A pastýř Ježíš se o své ovce dobře
stará, vede je na dobrou pastvu věčného života, takže
prospívají, a brání je před uchvatiteli tak odhodlaně, že je
pro ně ochotný sám sebe zmařit. A tak není na světě moci,
která by je Ježíši, tedy Bohu, mohla vzít.
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Stádo, které není Ježíšovo, pase námezdník, ten, kterému
ovce nepatří, kterému na nich nezáleží, pro kterého jsou
jen prostředkem k výdělku. A tak, když jde do tuhého,
námezdník chrání sám sebe a ovce nechá krvelačné zvěři
na pospas.
Zní to zcela prostě a jednoznačně, člověk si říká, proč
tedy nejsou všechny ovce v Božím stádu? A jak je možné,
že farizeové, ti zbožní židé, potomci Abrahamovi, podle
Ježíše nejsou jeho ovcemi?
Bůh je dobrý a ve svém milosrdenství dává ovci rozeznat
pastýře od zloděje, ale je jen na ní, jestli otevře oči, aby
mohla vidět a rozlišovat. A je jen na ní, aby šla za pastý-

řem, když ji zavolá. I když přijde, když se to ovečce nehodí, a třebaže volá způsobem, který jí
nevyhovuje. Ježíš říká, že ovce, která chce být v Božím stádu, musí projít skrze dveře, kterými
je on, Kristus.
Projít Ježíšem. Kdo se chce dostat skrz, musí se Dveřím přizpůsobit, přijmout jejich tvar, jít na
jimi určené místo. Jaký tvar byl určen pro Božího syna? A jaké místo? Ano, tak se projde Dveřmi,
po způsobu pastýřově. A za Dveřmi je nový život v jeho náruči.
Stále znovu prochází Boží ovce z ovčince Dveřmi, stále znovu obnovují své rozhodnutí ve všem
pastýře poslouchat. Někdy se ve Dveřích třeba i na čas zaseknou, než v sobě s Boží pomocí
zlomí ego a jsou schopny projít. I při cestách po kopcích si musí stále znovu uvědomovat,
že chtějí poslušně sledovat pastýřovu cestu a naslouchat jeho hlasu, protože on ví lépe, jaká
travička je pro ně nejlepší. Když ztratí důvěru a zatouží jít vlastní cestou, ztratí se, když se ho
drží, projdou pokojně třeba i údolím stínu smrti.
Anna Chrásková

SILVESTROVSKÁ HESLA PRO SBOR
A KONKRÉTNÍ SLUŽBY NA ROK 2020
Jako každoročně jsme během silvestrovského pořadu losovali hesla pro jednotlivé sekce a služby našeho sboru:

Smíchov
Sbor: Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás. (Ef 5,2)
Sborová diakonie: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. (Ž 34,9)
Kaplanská služba: Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin. (Mi 7,8)
Dorost: Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. (Ž 28,8)
Mládež: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
(Mt 6,33)
Barrandov: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila
vaše naděje mocí Ducha svatého. (Ř 15,13)
Hudebně pěvecké uskupení: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď. (Ž 5,9)
Maminky: Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! (Ž 50,14)
Mladé rodiny: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. (Zj 3,11)
Staršovstvo: Hospodin je síla svého lidu. (Ž 28,8)
Besídka: Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem. (Ž 3,4)
Jan Valeš

Novoroční hesla i letos graficky zpracoval Stanislav Bartoš. Děkujeme!

Beroun
Berounská stanice: Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé
(Kaz 12,14)
Staršovstvo: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne (Mt 16,24)
Besídka: Hle přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. (Zj 22,7)
Dorost: Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála (Ž 62,8)
Chvály: Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 16,33)
Pěvecký sbor: Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních.
(Ž 112,1)
Modlitební skupinka: U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. (Ž 130,7)
Kurz objevování křesťanství: On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje.
(Ž 103,3)
Komise pro sborový dům: Proč jste tak rozrušeni a proč vystupují pochybnosti ve vašem srdci?
(Lk 24,38)
Beroun english club: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně
(1. Par 16,11)
Kaplanská služba NNH: Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin. (Mi 7,8)
David Kašper

VOLBY STARŠOVSTVA
A OSAMOSTATŇOVÁNÍ BEROUNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
Letos nás čekají volby nového staršovstva. V předchozích letech to bylo tak, že na Smíchově se
volilo celosborové staršovstvo, v Berouně pak místní staršovstvo, a ještě zástupce Berouna do
celosborového staršovstva. Již minulý rok v květnu jsme ve staršovstvu zvažovali jejich vhodný
průběh – od posledních voleb se totiž změnil Řád správy Církve bratrské v tom smyslu, že
celosborové staršovstvo nyní volí všichni členové i na stanicích, a tudíž i případný zástupce
samostatné stanice musí kandidovat a být zvolen celým sborem. Čekala nás tedy určitá změna
způsobu sestavování celosborového staršovstva.
Těmito otázkami jsme se ve vedení sboru zabývali v květnu a červnu loňského roku. Nakonec to
bylo pomyslnou poslední kapkou do poháru berounské samostatnosti – berounští starší na svém
výjezdním jednání koncem prázdnin došli k tomu, že je vhodná doba zvážit vznik samostatného
sboru v Berouně.
Toto své rozhodnutí přednesli v září celosborovému staršovstvu, 20. října tuto otázku probírali
na setkání berounských členů sboru; na základě vyjádření členů berounské stanice jsme při
společném rozhovoru smíchovských i berounských starších koncem října napsali dopis vedení
církve, v kterém navrhujeme předložit celocírkevní konferenci v květnu 2020 návrh na zřízení
samostatného sboru CB v Berouně. Počátkem listopadu to bylo také jedno z témat vizitace
kazatele Romana Touška v Berouně.
Musím říct, že pro mne osobně je celý tento proces zdravý a důvěryhodný. Neprobíhá v časovém
presu během jednoho setkání ve večerních hodinách, ale probíhá celé měsíce na modlitbách,
ve společném rozhovoru. Hybatelem jsou starší, na kterých leží zodpovědnost za vedení
společenství, zároveň se to netutlá a své otázky a připomínky vyjadřují všichni, kterých se to
bezprostředně týká. Obě staršovstva – smíchovské i berounské – se společně radila a učinila
rozhodnutí na konci října, které pak potvrdila opět začátkem ledna.

Jak to celé bude probíhat:
29. března, výroční členské shromáždění sboru: Za běžných okolností by volby starších proběhly zde. Důležitost a vážnost, kterou přisuzujeme hledání Boží vůle při sestavování staršovstva
ve sborech CB, nás vede k rozhodnutí, že berounští členové nebudou v březnu volit místní staršovstvo, aby o pár měsíců později (v případě, že konference CB o zřízení sboru rozhodne) volili
staršovstvo nového sboru. Místo toho rozhodnutím staršovstva prodloužíme mandát místního
staršovstva až do zvolení staršovstva samostatného sboru ve smyslu § 80 řádu správy církve.
22. – 23. května, výroční konference Církve bratrské: Jedním z bodů jednání konference,
kde jsou zástupci všech sborů, je návrh na ustanovení samostatného sboru v Berouně. Rada CB
tento návrh již podpořila.
14. června: Volby starších na Smíchově.
21. června: Volby starších v Berouně.

Slavností ustanovení samostatného sboru v Berouně: Pokud jej konference schválí, proběhne v termínu, který Rada CB nabídne.
Východiskem postupu staršovstva je skutečnost, že náš Řád nepopisuje detailně vznik nového
sboru. Tato situace přesně odpovídá § 1, který říká, že záležitosti, které nejsou popsány v Řádu,
posuzuje a v nich rozhoduje podle charakteru záležitosti samostatně buď Staršovstvo, Členské
shromáždění nebo Rada na základě biblických principů a Duchovních zásad. V tomto případě
tedy staršovstvo zvolilo uvedený postup, který jsme také konzultovali s vedením církve.
Děkujeme členům obou volebních komisí za jejich flexibilitu. Prosíme všechny, které tyto otázky
zajímají, aby se ptali, diskutovali a připomínkovali. Je to důležitá etapa pro berounské i pro
smíchovské. Modleme se společně, aby nás Pán Bůh vším ke své slávě provedl.
Za celosborové i berounské staršovstvo
Jan Valeš

KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY
středa 12. 2. 2020 od 15:30
Únorovým hostem kavárny bude majorka Armády spásy Charity Kramerius. Charity se s námi
přijde podělit o svůj příběh a zároveň nás seznámí s aktuální službou Armády spásy v Praze.
Během společného setkání bude čas na rozhovor, kávu, čaj i občerstvení. Všichni jsou srdečně
zváni!
Jana Valešová

BOHOSLUŽBA VŠEDNÍHO DNE
V únoru pokračuje cyklus kázání, který jsme započali v lednu.
Co Bible říká o tom, čemu věnuji většinu života, ať již v zaměstnání, v důchodu, ve škole či
s dětmi na rodičovské? Radujme se z duchovní hodnoty každodenního úsilí.
Cyklus kázání v průběhu ledna a února navazuje na tradiční protestantský přístup, který chápe
zaměstnání jako Boží povolání. Vyhlašuje tak Boží svrchovanou vládu nad celým životem křesťana. Nejde však jen o činnost, která vydělává peníze, ale o tvořivost a činorodost člověka jako
takovou – naši každodenní činnost vůči Bohu, tedy bohoslužbu všedních dní.
• 2. února: Střídání práce a odpočinku
• 9. února: Povolání jako měl Ježíš
Co zažíváme s Bohem uprostřed všedních dnů? Přijali jsme svou školu či práci od Boha? Za co
se modlíme? Na čem nám záleží tak, že tomu věnujeme svou životní energii? Jak spolu souvisí
Boží vůle s tímto světem a naše každodenní úsilí? Chcete druhým vyprávět některou ze svých
zkušeností? Spojte se s redakcí Sborových listů nebo řekněte kazateli.
Jan Valeš

BIBLICKÉ HODINY NAD DOPISEM DO EFEZU
Zdravá církev
V životě našeho sboru zažíváme celou řadu konkrétních a praktických impulzů – podněty
z vizitace, osamostatňování Berouna nebo volby do staršovstva. To vše jsou události týkající
se celého sboru, které nám pomáhají porozumět
tomu, co pomáhá a prospívá, a co naopak brzdí
duchovní život. Během ledna a února se budeme
během biblických hodin zamýšlet nad životem KALENDÁŘ OZNÁMENÝCH AKCÍ
církve a sboru a epištolou do Efezu. Východiskem V ÚNORU
výkladů je komentář kazatele Ľ. Fazekaše. Do 11. – 13. 2.
výkladů se také s ohledem na zdravotní omezení Evangelikální fórum Víra v rozdělené společnosti (CB
kazatele zapojí více lidí ze sboru.
Soukenická)
Církev je organismus čistoty, Ef 4,1-5,21

12. 2.

6. února: Ef 4,1-16 jednota církve vede k čistotě
církve
13. února: Ef 4,17-5,21 čistota od pohanství
a čistota v Božím světle

Kavárna nejen pro seniory (CB Smíchov)

Církev je organismus vztahů, Ef 5,22-6,20
20. února: Ef 5,22-6,9 vztahy v manželství
a rodině

26. 2.
Manželství = muž a žena? (Městská knihovna
v Berouně)

29. 2.
Konference s tématem misijních skupin (CB
Pardubice)

27. února: Ef 6,10-20 vztah s duchovním nepřítelem
Závěrečné setkání 5. března: hlavní aplikace
pro náš sbor, otázky a odpovědi, modlitby
Výzva zvláště těm, kdo na biblické hodiny chodit
nebudou: Čtěme společně dopis Efezským!
• do 13. února čtěme opakovaně celý dopis
s otázkou: Jakou čistotu Bůh do našich životů
vnáší? Čistotu od čeho? Jak se projevuje?
• do 28. února čtěme celý dopis s otázkou:
Které vztahy jsou pro Boha důležité, které
vztahy nově vytváří, které a jak svým Duchem
proměňuje?
Jan Valeš

Evangelikální fórum 11.-13. února v Soukenické, Praha 1: Víra v rozdělené společnosti.
Hlavním řečníkem fóra bude Miroslav Volf,
chorvatsko-americký teolog, jehož kniha Odmítnout nebo obejmout byla vyhlášena jednou
ze 100 nejvlivnějších knih 20. století. Přihlášky
a více informací na http://evangelikalniforum.
cz/.
Konferenci s tématem misijních skupin/
komunit, pořádanou Odborem pro zakládaní
stanic a sborů „7Z“ při Radě Církve bratrské.
Konference se uskuteční v sobotu 29. února
2020 v Arše – modlitebně Sboru Církve bratrské v Pardubicích. Další informace budeme
zveřejňovat ve FB skupině Novésbory.cb.cz.

HURÁ SBOROVÁ DOVOLENÁ!
Cože, teď? Jasně! Pojďme se těšit na léto, jehož část můžeme strávit společně na sborové dovolené v termínu od pátku 31. 7. do pátku 7. 8. 2020 v horském hotelu Žižkova bouda. Tentokrát
tedy vyjedeme do Krkonoš, přímo do Krkonošského národního parku v Peci pod Sněžkou. Místo
bylo vybráno i díky doporučení šeberovského sboru, který bude v tomto hotelu trávit sborovou
dovolenou již podruhé.
Z chalupy je krásný výhled do malebného okolí. Místo je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Plánujeme vytvořit zázemí i pro ty, kteří nejsou aktivní horalové.
Srdečně zveme všechny skalní fandy této akce, ale i ty z vás, kteří jste ještě léto okořeněné
sborovou dovolenou neochutnali. Pevně věříme, že najdete zalíbení ve společném relaxování
i vzájemném poznávaní.
Více informací bude k dispozici na našem sborovém webu, kde je možné se začít přihlašovat.
Samozřejmě je možné se ptát také přímo nás.
Organizační tým Jana
(Valešová, Zelinková a Dobišová Zemanová)
Výhled na Sněžku z terasy hotelu

JEŽÍŠ S OTAZNÍKEM V BEROUNSKÉ KNIHOVNĚ
I v únoru proběhne v Městské knihovně v Berouně další přednáška z cyklu Ježíš s otazníkem.
David Novák bude hovořit o Ježíšově pohledu na vztah muže a ženy. Další přednášky pak navážou v březnu a dubnu. Jedná se vždy o středeční termín od 18 hodin.
26. února: Manželství = muž a žena? (D. Novák)
Otázky kolem vztahu ženy a muže řešili lidé snad odjakživa. Není proto překvapivé, že i za
Ježíšem se jednou tehdejší odborníci vypravili s otázkou na toto téma. Co on na to? Jaký byl
Ježíšův pohled na vztah muže a ženy a na jejich role obecně?
11. března: Vzkříšení? Hloupost! (D. Fajfr)
Možná je to pro nás překvapivé, ale už v Ježíšově době existovala mezi Židy vlivná skupina
učenců hlásajících, že žádné vzkříšení není. Také je Ježíš zaujal. Ptali se ho na jeho názor na
vzkříšení. Co on na to? A co si vůbec dneska počít se zázraky, kterých jsou evangelia plná? Mají
ještě jiný význam než jako obrazné ztvárnění trvalých duchovních principů?
15. dubna: Blázen, nebo Bůh? (P. Hošek)
Svým jednáním a svými řečmi Ježíš opakovaně vzbuzoval otázku, kdo vlastně je. Názory se
různily: blázen, podvodník, buřič, dobrý člověk, Bůh. Co na to on? Bylo jeho vystupování důsledkem pomatené mysli, promyšleným podvodem, nebo zábleskem skutečnosti přesahující naše
chápání?
David Kašper

SOUSTŘEDĚNÍ EFFATHY NA SMÍCHOVĚ.
Třetí lednový víkend hostil Smíchov soustředění celocírkevního pěveckého sboru Effatha. Zpěváci obohatili několika skladbami také nedělní bohoslužbu 19. ledna.
Jitka Schlichtsová

Ježíš s otazníkem
Cyklus přednášek
Městská knihovna Beroun
leden - duben 2020

Díl druhý:

Manželství = muž a žena?

středa 26. února 2020 od 18:00 v Městské knihovně
David Novák, předseda Rady Církve bratrské, kazatel,
publicista, pedagog
Otázky kolem vztahu ženy a muže řešili lidé snad odjakživa. Není proto překvapivé, že i za Ježíšem
se jednou tehdejší odborníci vypravili s otázkou na toto téma. Co on na to? Jaký byl Ježíšův pohled na
vztah muže a ženy, a na jejich role obecně?

Co předcházelo a bude následovat:
Legenda, nebo skutečnost?

středa 15. ledna 2020 od 18:00, Jiří Hedánek

Vzkříšení? Hloupost!

středa 11. března od 18:00, Daniel Fajfr

Blázen, nebo Bůh?

středa 15. dubna od 18:00, Pavel Hošek

BerounCB

ŽIVOTNÍ CESTA HELENY KOŠŤÁKOVÉ
Helena Košťáková, rozená Marková, se
narodila v Praze 31. 12. 1935 do rodiny
úředníka Jana Marka. Její dědeček František byl kazatelem tehdejší Jednoty českobratrské, dnešní Církve bratrské. Matka
Heleny, Aloisie, rozená Suková, byla dcerou
rolníka, českého usedlíka v Rakousku.
Dětství prožila se svými sourozenci,
mladším bratrem Janem a nejmladší Marií
v Rymani, malé vesničce u Mníšku pod
Brdy. Po konci války se Markovi přestěhovali do Městečka nad Sázavou, později do
Kyjí u Prahy a následně do Prahy – Vršovic.
Po studiích na Vyšší umělecko-průmyslové škole v Praze nastoupila Helena do
reklamního podniku. S rodinou Markových
navštěvovala vinohradský sbor Jednoty
českobratrské, kde také uvěřila v Krista.
V roce 1956 se vdala za Blahoslava Košťáka a následovala jej do smíchovského
sboru. Narodily se jí postupně tři děti,
Eliška, Ondřej a Petr.
V roce 1967 její manžel získal možnost stipendia v zahraničí. V komunistickém Československu
v té době však nebylo myslitelné, aby do Kanady vycestovala celá rodina. Helena svou vytrvalostí
přesto takového povolení k odjezdu dosáhla. Skrovné začátky v malém městečku Elliot Lake
v severním Ontariu nebyly pro Helenu lehké. Lásku ke zpěvu, sdílenou s manželem, oba vložili
do přípravy zpěvníčku „Písně od jezera“, který Helena graficky upravila. Vydání tohoto zpěvníčku
pak manželé Košťákovi věnovali svým přátelům v tehdejším Československu, které procházelo
těžkým obdobím okupace po roce 1968. I proto bylo rozhodnutí k návratu do normalizačního
Československa velmi obtížné. Nakonec se pro něj však jednotně rozhodli.
Návrat do smíchovského sboru přinesl Heleně nové aktivity – práci s dorostem, během prázdnin
pak dorostové tábory pod stany. Spolu s manželem byli také zváni do různých sborů církve, kde
povzbuzovali zpěvem a vyprávěním o svých zážitcích z Kanady.
Okolo roku 1980 nastoupila Helena do projektového podniku Výstavba účelových staveb. V této
době také typograficky zpracovala řadu církevních zpěvníků k tisku. Vše ručně, obětavě, s omezenými technickými prostředky té doby. Známé jsou zpěvníčky „Nové písně I“, „Nové písně II“
a četné sešity pro smíšené sbory. Do těchto závazků a povinností pak přibyla i péče o tchána
a tchyni Košťákovy, se kterými rodina sdílela společný byt nejdříve v Radlicích a později na
Smíchově.

Na počátku 90. let, již v důchodu, přijala místo překladatelky v pražské pobočce Armády spásy.
V rámci této práce navštívila i řadu českých věznic. Učila angličtinu a s pěveckým kroužkem
„Radostné stáří“ zpívala a podnikala návštěvy různých domovů důchodců.
V červnu 2009 se s manželem přestěhovala do menšího bytu v Černošicích. Zde Helena našla
svůj nový sborový domov s mnoha přáteli a mladými rodinami. Za celý svůj život upletla pro svou
rodinu mnoho svetrů a zde začala plést i pro nejmenší děti přátel. Poslední svetříky dokončila
krátce před Vánocemi roku 2019, tedy nedlouho před svým odchodem na věčnost.
Pán Bůh dopřál Heleně, aby se svým manželem oslavili 62 roků bohatého společného života,
za který stále děkovala a vyjadřovala svůj údiv nad Boží láskou. Milovala celou svou rodinu
a modlila se za ni. Modlila se také za své četné přátele, o nichž věděla, že to potřebují.
Poslední rok jejího života byl již poznamenán nemocí. I přes narůstající komplikace při léčbě
a stále častější návštěvy nemocnice zůstávala veselá a radostná, taková, jaká byla po celý život.
Helena byla svým nebeským Otcem odvolána v ranních hodinách dne 16. ledna 2020. Odešla
doma v blízkosti svého manžela a ve víře ve věčný život.
Rodina Košťákových

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Hovořili jsme s Janou Valešovou, pastorační asistentkou našeho sboru, která se spolu s dalšími
lidmi věnuje diakonii ve smíchovské části našeho sboru. Staršovstvo je vděčné Janě i dalším
spolupracovníkům za jejich nasazení v diakonické službě a povzbudilo Janu do jejího dalšího
pokračování.
Na sbor byla zaslána zpráva z vizitace našeho sboru, která proběhla v listopadu v berounské
i smíchovské části. Jako staršovstvo jsme se rozhodli vizitační zprávu zveřejnit v plném rozsahu
kromě informací o kazatelích našeho sboru. Členové sboru si nyní mohou zprávu vyžádat od
starších nebo obou kazatelů. Ta část vizitační zprávy obsahující informace o kazatelích je členům
sboru k dispozici pouze k nahlédnutí.
Staršovstvo se setkalo s místním staršovstvem v Berouně. Hovořili jsme o proběhlé vizitaci
našeho sboru, vizitační zprávě, postupu vzniku samostatného sboru Církve bratrské v Berouně
a o oblastech služby, ve kterých bychom rádi pokračovali ve spolupráci po vzniku samostatného
sboru v Berouně.
Výroční členské shromáždění našeho sboru se bude konat v neděli 29. března 2020 od 14:00
hodin.
Sborový den v Berouně se bude konat v neděli 17. května 2020.
Další setkání staršovstva se bude konat 4. února 2020.
Aleš Čejka

„Prokázal jsi dobro svému služebníku podle svého slova, Hospodine. Nauč mě okoušet a znát,
co je dobré, já tvým přikázáním věřím.“ (Ž 119, 65-66)

PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Neděle

Smíchov

Beroun

8:45 modlitební chvíle

9:30 shromáždění

9:30 shromáždění
18:00 modlitební chvíle první neděli v měsíci
Úterý

18:00 mládež

Středa

19:00 biblická hodina

Čtvrtek

18:30 biblická hodina

Pátek

16:15 dorost

16:30 dorost
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