ČAS PŘÍPRAV A ČAS K VYPLUTÍ
Minuly dlouhé noci, minuly chladné dny. Občas můžeme na
našich tvářích cítit již nepopiratelný voňavý dech jara. Pro
někoho to může znamenat začátek alergií, ale i tak těžko najít
někoho, kdo by neměl jaro rád. Zároveň v březnu ještě trvá
doba postní. Je to doba očisty. Dlouhé noci nám mimo jiné
mohly sloužit ke zpytování svědomí, k dlouhým rozhovorům
s přáteli, ke smíření s nepřáteli, zkrátka k tomu, abychom dali
věcem minulým, co jim náleží – kus myšlenky, zhodnocení,
ale především pokoj, aby naším srdcím již nic nebránilo začít
nanovo.
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Ve starém Řecku se koncem března slavily svátky k otevření
mořeplavby – byl to svátek poezie. Každý, v kom doutnal
alespoň kus námořníka, již netrpělivě přešlapoval po souši
a vyhlížel onen velký svátek – ještě trochu rýmů, a pak již
bude moci naskočit na svůj škuner a vyrazit ke vzdáleným
břehům. Stejně tak i my máme v postní době ještě čas
prohlédnout své bárky a kocábky, zjistit kudy do nich teče,
které lano je již zvetšelé a která plachta již dosloužila. Když
však je moře otevřeno, nedrhněme palubu, neleštěme úchyty
kormidla, ale vyrazme k novým břehům. Je čas zpytovat své
svědomí, ale je i čas jít vstříc ke Kristu.

„Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které
jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak
náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval
a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.“ (2Te 2,15-17)
Libor Duchek

JAKÁ JE NAŠE BOHOSLUŽBA VŠEDNÍCH DNÍ?
V uplynulých měsících byla některá kázání na Smíchově věnována cyklu bohoslužba všedního dne.
V souvislosti s tímto cyklem proběhla také anketa, kterou zodpovědělo 79 lidí nejen z našeho sboru.
Co zajímavého lze z ankety vyčíst?
• Moje všednodenní činnost mě podněcuje, abych na sobě pracoval(a) a dál se rozvíjel(a). S tímto
výrokem se identifikovalo 43 odpovídajících. Stejný počet zaškrtlo i tuto větu: Moje všednodenní
činnost podstatným způsobem přispívá k tomu, že se cítím užitečný(á) a můj život smysluplný(á).
• Své každodenní starání vnímá jako povolání od Boha 70 % odpovídajících.
• Když měli odpovídající přiřadit Bohu nějakou bližší roli, největší počet, 36 hlasů, získaly hned dvě
vyjádření: přítel a zachránce všeho druhu. Na dalším místě s 31 hlasy je: svým způsobem šéf. Jen
6 % nevnímá nějakou konkrétní Boží roli v tom, čemu věnují většinu svých všedních dní, ať je to
škola, péče o rodinu, práce apod.
• Na otázku, čemu by měl kazatel ve svých kázáních věnovat pozornost, si největší pozornost
vysloužily vztahy a vztahové problémy. Dalším opakovaně zmiňovaným tématem bylo skloubení
rodinného a pracovního života.
• Máte zkušenosti s tím, že Bůh vám pomohl prakticky s řešením každodenních záležitostí? Odpověď je jednoznačná: 69 hlasů „ano“. Takové zkušenosti, ať již častější nebo občasné, jsou velkým
zdrojem povzbuzení. Vyprávějme si je!
Pokud někoho zajímá podrobnější vyhodnocení ankety, ať vyhledá na internetových stránkách sboru
ohlédnutí za cyklem bohoslužba všedního dne, tam najde odkaz na výsledky ankety.
Jan Valeš

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ V BEROUNĚ 8. 3.
S HLASOVÁNÍM O ZALOŽENÍ SBORU
Založit samostatný sbor není nikdy snadný krok. Za naším rozhodnutím stojí roky hledání, zvažování
a modliteb. Shodou okolností jsem narazil na vizitační zprávu z r. 2004, kde se píše: „Společenství
působí velmi radostně a je naplněno očekáváním, že v budoucnosti by zde mohl vzniknout samostatný sbor, jak tomu bylo kdysi.“ Od té doby uplynulo 16 let, společenství zase o kousek povyrostlo
a očekávání se začínají naplňovat. Poslední dva roky celosborové staršovstvo v této věci hledá
a v posledním roce i koná. Na druhou stranu si dnes více než tenkrát uvědomujeme rizika a závazek,
který založení sboru představuje. Také nám dochází naše vlastní křehkost. Přestup rodiny Caklů na
pražskou Třináctku námi otřásl a potenciální odchod každé další rodiny nás také ohrožuje. V malém
společenství jsou všechny turbulence dost cítit.
Někteří berounští vnímají, že ta správná chvíle ještě nenazrála, jiní by rádi na rozhodnutí participovali
formou hlasování. Ačkoli Řád CB neukládá stanici povinnost hlasovat o přeměně na sbor a nechává
toto rozhodnutí plně v kompetenci celosborového staršovstva, snažili jsme se na toto téma se členy
sboru a stanice vést diskuzi a usilovali jsme zjistit i jejich názor na založení sboru. To se do velké míry
skutečně podařilo a zdálo se, že ve výsledku můžeme návrh na založení sboru Radě CB předložit.
Našemu záměru také opatrně přitakal br. Roman Toušek, který řídil vizitaci. Ukazuje se však, že pochybnosti a nesouhlas některých členů stále trvají a opakovaně se vrací přání o tomto kroku hlasovat.
Berounské staršovstvo se nakonec uvolilo k tomu, že k hlasování dojde při členském shromáždění
v neděli 8. března. Našimi speciálními hosty budou správce sboru Jan Valeš a místopředseda star-

šovstva Tomáš Chráska. Pokud se nadpoloviční většina nevysloví pro založení samostatného sboru
CB v Berouně, poprosíme Radu CB, aby podaný konferenční návrh stáhla.
V uplynulých týdnech jsem si uvědomil sílu modlitby, která končí jakubovskou podmínkou, „bude-li
Pán chtít“. Kdybychom si jakékoliv přání, třeba i pěkné a zbožné, prosadili svévolně, a tak říkajíc na
sílu, nepřineslo by to z dlouhodobého hlediska pokoj a ani užitek. Avšak nemít žádná přání, která
bychom Pánu předkládali, to není stav, se kterým by Jakub počítal. Cílem podmínky u Jakuba je
pokorné, důvěrné a radostné podřizování se Pánu Ježíši.
David Kašper

VOLBY DO STARŠOVSTVA 2020
Volby do staršovstva se uskutečňují podle Řádu CB každé 4 roky. Na letošní rok tedy připadá termín volby
nového staršovstva. Tyto volby zpravidla konáme při výročním členském shromáždění koncem března.
Podle dnes už starého Řádu smíchovská část sboru volila smíchovskou část staršovstva a berounští
si volili kromě berounského staršovstva i svého zástupce do celosborového staršovstva. Celosborové
staršovstvo bylo potom vytvořeno ze smíchovského staršovstva, zástupce berounských a doplněno
oběma kazateli sboru. Nový Řád stanoví, že celosborové staršovstvo je voleno za účasti všech členů
sboru, tedy již ne oddělenou volbou na Smíchově a v Berouně. Starý model volby tedy již nelze použít.
Vzhledem k tomu, že berounští zahájili proces vedoucí ke vzniku samostatného sboru, rozhodlo
staršovstvo v souladu s novým Řádem o posunu termínu volby na 14. června. Důvodem pro tento
posun termínu voleb je skutečnost, že o vzniku samostatného sboru rozhoduje konference CB a ta se
koná v květnu. Přestože je nepravděpodobné, že by konference vznik samostatného sboru v Berouně
odmítla, nemůžeme rozhodnutí konference předjímat. Z tohoto důvodu je nutné volby smíchovského
staršovstva posunout na uvedený termín.
Rudolf Pánek

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SBORU 29. BŘEZNA
V neděli 29. března se sejdeme jako členové našeho sboru nejprve ke společnému obědu a pak ve
14 hodin ke shromáždění, kde se ohlédneme za uplynulým rokem a vyhlédneme k roku letošnímu.
K obědu bude připraveno jednotné jídlo. Prosíme však všechny, aby přinesli něco sladkého či slaného
pro společný čas po obědě.
V únorovém čísle Sborových listů (dostupné na internetových stránkách sboru v sekci Rychlík) bylo
důkladně vysvětleno, proč volby nového staršovstva proběhnou až 14. června. Ohlédnutí za uplynulým rokem sestává především v projednání zpráv za uplynulý rok, o výsledku hospodaření je třeba
rozhodnout hlasováním. Výhled do dalšího roku se odvíjí od poslání, které nám Pán církve dal. To si
v těchto týdnech připomínáme v Berouně výkladem dopisů sedmi církvím v knize Zjevení (kapitoly
2-3) a na Smíchově společným čtením a biblickými hodinami o dopisu do Efezu. Mezi jinými se ve
výhledu otvírají dvě velmi konkrétní témata – směřování berounské stanice k samostatnosti a koupě
nemovitosti pro budoucí modlitebnu v Berouně.
Písemné materiály pro členy sboru budou k dispozici v neděli 15. března v Berouně i na Smíchově.
Tu a následující neděli si je můžete vyzvednout. Těšíme se na společenství i otevřený rozhovor
o důležitých otázkách!
Jan Valeš

NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ NA SMÍCHOVĚ
v době před Velikonoci – Joel
Všichni, ať chceme či nechceme, prožíváme každý sám události radostné i těžké. Avšak prožívat
společně nadějné i náročné období – to není samozřejmé.
Většinu nedělí před Velikonoci budeme na Smíchově společně číst a vykládat knihu proroka Joele – knihu, která své posluchače provází společnou cestou, nesnadnou i nadějnou. Je určena ke
společnému veřejnému čtení. Chvílemi si nebere servítky. Vzápětí oplývá radostí a nadějí. Vykresluje
temné obrysy Božích soudů, aby následovaly vzácné sliby Boží blízkosti v Duchu svatém. Apoštolové
ji četli, když s nimi Bůh jednal. Věřící lidé mnoha staletí jí naslouchali, protože jim pomáhala jít
společně po Boží cestě.
• 1. března: Joel 1,1-2,11
• 8. března: Joel 2,12-17
• 15. března: Joel 2,18-3,5
• 22. března: Joel 3,1-5
• 29. března: Joel 4,1-21
Jan Valeš

STAROZÁKONNÍ OBĚTI
Série biblických hodin na Smíchově v průběhu března a dubna
Zvu Vás na sérii biblických hodin v předvelikonočním období, jejímž tématem je obětní systém,
popsaný v prvních sedmi kapitolách knihy Leviticus. Tato kniha je málo čtena, ale věřím, že se nám
podaří objevit některé perly v ní ukryté. V obětním systému totiž Bůh velmi plasticky ukazuje, o co
mu jde, co po člověku žádá a jaké má podmínky pro to, aby se s ním mohl člověk setkávat. Jsou tam
vysvětleny pojmy, jako obětní beránek, hřích, svatost, kněžská služba, odpuštění, posvěcení. Obětní
systém nám tedy pomáhá pochopit ty nejvzácnější novozákonní skutečnosti, jako že Ježíš Kristus,
ten beránek Boží, byl za nás obětován a pro jeho prolitou krev nám Bůh odpustil naše hříchy; že
v něm jsme posvěceni, jsme královským kněžstvem a přinášíme sami sebe Bohu jako živou oběť,
jejíž vůně je Bohu milá. Pomáhá nám lépe pochopit a hlouběji docenit milost, které se nám dostalo
v Kristu, a s vděčností se Bohu odevzdávat způsobem, který si Bůh přeje.

Témata biblických hodin jsou naplánována následovně:
•
•
•
•
•

12. 3. 2020
19. 3. 2020
26. 3. 2020
2. 4. 2020
10. 4. 2020

Proč studovat obětní systém
Přehled obětního systému
Pokání je nezbytné, odpuštění je dosažitelné
Zasvěcení je úmyslné, vděčnost je namístě
Ježíš je ve všem lepší

První čtyři biblické hodiny budou probíhat jako obvykle ve čtvrtek od 18:30 hod. v Dřevěném sále.
Poslední část série bude mít formu velkopátečního shromáždění ve Velkém sále od 18 hod.
Pavel Bartošek

KAVÁRNA (NEJEN) PRO SENIORY
11. března v 15:30
Naším hostem bude Gabriela Šantinová, která již několikrát zavítala do našeho sboru a přijde nám
povědět o specifikách práce s lidmi s autismem. Během setkání bude čas na společný rozhovor, kávu,
čaj a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni!
Jana Valešová

VELIKONOČNÍ SOUSEDSKÁ BOHOSLUŽBA 5. DUBNA
V rozhovoru ve staršovstvu jsme si říkali, že sousedská bohoslužba o Vánocích byla dobrý podnět,
v kterém budeme rozhodně chtít i letos o Vánocích
pokračovat. Podobnou bohoslužbu by však jistě
mělo smysl připravit ještě i při jiné příležitosti, třeba
v první polovině roku.

KALENDÁŘ OZNÁMENÝCH AKCÍ
V BŘEZNU
8. 3.

Vnímám náš sbor tak, že jsme otevření novým
lidem. A noví lidé také přicházejí. Zároveň společná
oslava Boha na bohoslužbě, naslouchání jeho slovu
a modlitby jsou důležitou součástí naší zbožnosti.
Když se to spojí dohromady, je z toho krásné setkání lidí známých i neznámých, kteří společně vyhlíží
duchovní nadechnutí z Božího Slova.

Členské shromáždění v Berouně
(hlasování o osamostatnění sboru)

bě, na kterou bychom mohli pozvat své známé,
kolegy, sousedy a příbuzné, kteří od Velikonoc
očekávají duchovní rozměr a užitek, třebaže do
církve pravidelně nechodí nebo se ani za křesťany
nepovažují.

29. 3.

Jak takovou bohoslužbu připravit? Koho na ni
pozvat? U koho jsme v poslední době viděli zájem
o duchovní rozměr života, o hledání Boha? Berte
to prosím jako námět ke společnému hledání,
modlitbám a rozhovorům.

Odbor pro manželství a rodinu (OMAR) pořádá
konferenci na závažné téma Sexuální zneužití:
porozumění, prevence a ochrana v církevním
i rodinném kontextu. Program bude zahájen
v 10:00, ukončení se předpokládá v 16:00.
Podrobnosti o programu a přihlašování na konferenci naleznete na plakátku.

11. 3.

Kavárna (nejen) pro seniory
28. 3.

Konference Sexuální zneužití –
Zkusme se setkat také o Velikonocích k bohosluž- OMAR, CB Soukenická
Výroční členské shromáždění na Smíchově

Neděli 5. dubna bychom mohli nazvat „sdílení
naděje“, protože chceme s druhými sdílet tu naději,
kterou v Ježíši máme. Nebo by se mohla jmenovat
„křížová neděle“, protože nedělí 5. dubna začíná velikonoční týden, kdy si připomínáme Ježíšovo
ukřižování a slavíme jeho vzkříšení.
Ať už ji nazveme jakkoliv, květnou neděli 5. dubna chceme společně do velikonočního týdne vstoupit
pokornou oslavnou Boha spolu s dalšími, kteří s nadějí vyhlíží k ukřižovanému a živému Pánu Ježíši
Kristu. A osvědčilo se v takovém případě začít v 10:00 hod.
Jan Valeš

SEDEROVÁ VEČEŘE
Když Ježíš s učedníky slavil poslední večeři,
jednalo se o slavnostní jídlo o velikonočních
svátcích. Slavil je jako všichni ostatní Židé v jeho
době – jde o rodinné svátky připomínající vysvobození z egyptského otroctví.

VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ

Již mnoho staletí Židé tyto svátky slaví zcela
konkrétním způsobem. Je to vlastně večeře, které předchází modlitby, vyprávění příběhu a zpěv
písní. Po večeři následují další písně a modlitby.
Součástí slavnosti je také dětská schovávanka.
A celý večer přirozeně člení čtyři přípitky
pohárem vína. Tomuto jednotnému postupu
se hebrejsky říká seder, tedy pořad. Sederová
večeře je tedy slavení židovských svátků tímto
prastarým způsobem.

8. 4.
Sederová večeře – CB Smíchov,
začátek v 18:00 (cca do 21:30)

Zveme zvláště ty, kdo to ještě nikdy nezažili:
pojďme slavit sederovou večeři na půdě našeho
sboru. Připomeneme si tak velké Boží vysvobození, které se odehrálo kdysi v Egyptě. Porozumíme mnoha hlubokým souvislostem mezi Starým
zákonem a Ježíšovým příběhem. Také svátost
večeře Páně dostane další odstín, Ježíš ji totiž
ustanovil právě během takové večeře.

10. 4.
velkopáteční bohoslužba – CB Smíchov,
začátek v 18:00

Děkuji Veronice Šajtarové Rausové, hebraistce,
která sederovou večeři již vícekrát slavila se
svými židovskými přáteli, že se zhostila role
organizátorky.

5. 4.
Sousedská bohoslužba – CB Smíchov,
začátek výjimečně v 10:00.

10. 4.
celopražská velkopáteční bohoslužba –
CB Soukenická, začátek v 10:00
10. 4.
křížová cesta na Petříně, sraz v 16:30
(info v internetovém kalendáři)

12. 4.
velikonoční bohoslužba se svatou večeří Páně –
CB Smíchov, začátek v 9:30 hod.
13.4.
velikonoční výlet dětí

Protože jde o celou večeři, kterou je třeba připravit na přesný počet osob a také ji zaplatit, a také kvůli
omezené kapacitě dřevěného sálu ve Vrázově ulici, je třeba si místo u sederové večeře rezervovat na
internetových stránkách sboru, kde najdete další aktuální informace.
Sederovou večeři budeme slavit ve středu 8. dubna od 18 hodin. Místa si co nejdříve rezervujte na
www.cbsmichov.cz. Kapacita je omezená!
Jan Valeš

S DĚTMI NA KOLECH Z PODĚBRAD DO NYMBURKA
Opět připravuji výlet s dětmi na kolech. Pojedeme v sobotu 4. dubna opět podle Labe (trasa: Poděbrady
– záchranná stanice pro zvířata Huslík – Poděbrady – Nymburk). Ujedeme celkem 18 km. Vyrazíme
ráno vlakem (rychlíkem) do Poděbrad a zpět potom taktéž vlakem z Nymburka. Bližší informace u mě.
Zdeněk Vojtíšek

OHLÉDNUTÍ ZA EVANGELIKÁLNÍM FÓREM 2020
Také letos se uskutečnila inspirativní konference, či vlastně fórum, které pořádá Evangelikální
teologický seminář spolu s Českou evangelikální aliancí. Začalo v úterý 11. února a trvalo až do
čtvrtečního odpoledne. Třebaže se fóra zúčastnilo kolem 150 lidí z celé řady církví a nezávislých
sborů, nejde o hromadnou akci. Podstatnou část programu tvoří semináře a také networky, česky
bychom mohli říct dílny pro křesťany s obdobným obdarováním a službou – pastorace, kázání, vedení
křesťanských organizací, akademická činnost, teologie, vedení sborů.
Tématem čtyř plenárních přednášek bylo Evangelium v rozdělené společnosti. Tři z těchto přednášek
měl hlavní zahraniční host fóra, chorvatský evangelikální teolog Miroslav Volf. Ten sice již více než 20
let působí na univerzitě Yale v USA, ale jeho myšlení a působení je stále výrazně evropské.
V první přednášce představil obraz „Božího domova“. Již v ráji spatřuje rysy chrámu (Gn 1-3). Stavbu
svatostánku chápe jako dovršení stvoření, protože nyní Bůh přebývá na zemi (Ex 39-40). Nový
Jeruzalém je krychlový tak jako svatyně svatých, proto v něm není chrám, protože celý je Božím
domovem, chrámem (Zj 21). Svět se v eschatologickém výhledu stane Božím domovem.
V druhé přednášce vyšla najevo jeho nespokojenost s tím, nakolik je dnes opomíjena otázka volby našeho životního cíle. Mnozí „jsou za svým snem“ a soustředí maximální pozornost na to, jak svého snu
dosáhnout. Předpokládá se, že není třeba řešit, co je tím snem. Celá naše společnost je soustředěna
na vytváření a distribuci prostředků, kapitálu – ekonomického, sociálního, vědomostního, reputace aj.
Otázka po volbě vhodného cíle se dostala do pozadí: Jaký životní sen stojí za to, aby se pro něj lidská
bytost rozhodla? Na to jsme se společně ptali.
Třetí přednáška se zaměřila na církev v kontextu současné společnosti. Hlavní metaforou bylo bezdomovectví – Krista v jeho poslání, církve v následování Ježíšova vzoru.
Škoda, že do češtiny byla zatím přeložena řečníkova jediná, byť stále nejvlivnější kniha z roku 1995,
Odmítnout nebo obejmout? Totožnost, jinakost a smíření v teologické reflexi. Určitě stojí za přečtení,
stejně jako další Volfova díla, která jsou však psána anglicky. Ještě podrobnější zprávu z Evangelikálního fóra a recenzi na nejnovější publikaci M. Volfa Flourishing: Why We Need Religion in a Globalized
World si lze přečíst také na webu Náboženského infoservisu (info.dingir.cz).
Jan Valeš

NOVĚ ZAKOUPENÁ NEMOVITOST PRO BEROUN
Přináším dobrou zprávu, díky Bohu! Po dlouhých letech hledání a modliteb jsme se dobrali k důležitému milníku. V měsíci únoru jsme pořídili rodinný domek s přiměřeně velkým pozemkem pro stavbu
zamýšlené modlitebny! Dovolte mi nejprve malé ohlédnutí, na kterém chci ukázat, jak dlouhou cestu
jsme museli urazit.
Církev bratrská v Berouně dlouhá desetiletí disponuje vlastním pozemkem. Kdysi tu dokonce stávala
naše první modlitebna, upravená stodola. Dnes bývalou stavbu připomíná jen kus nosné zdi, která
zpevňuje okolní terén. Z dávných dob tu také zůstal původně kazatelský domeček, který sice pronajímáme k bydlení, ale k pořádání bohoslužeb dávno přestal vyhovovat. Stanice se proto scházela
v různých podnájmech. V současné době jsme u adventistů, ale máme potvrzeno, že svůj dům budou
během příštích několika málo let prodávat. Je čas se posunout o kus dál.
Pro Beroun je typické, že se zde ceny nemovitostí velmi rychle přiblížily Praze. Domy se tu i přes
vysoké ceny prodávají jako teplé housky na krámě a nabídka trhu je omezená. Začali jsme se proto
rozhlížet i po širším okolí, kde jsou ceny o něco nižší, ale vždy jsme narazili na nějaké zásadní
ALE. Příkladem budiž např. bývalý vstupní objekt královodvorských železáren. Měli bychom ho sice
i s železniční vlečkou a s leteckým krytem se záložním zdrojem 😊, ale technicko-právní problémy
nás nakonec odradily.
Celá řada marných pokusů něco pořídit nás znovu a znovu vracela k úvahám stavět na historickém
pozemku na Zborovském nábřeží, ale náš pozemek je poměrně úzký a při současných nárocích na
parkovací stání a povinnou zeleň kriticky malý. Pokoušeli jsme se ho rozšířit, ale jednání se sousedy
byla neúspěšná. Také „věcné břemeno vedení“ zde nedovolí stavět velkou souvislou stavbu a jsou
zde i další specifika.
O to raději jsme za tip, který nakonec
vyšel! Výchozí cena rodinného domu
byla u RK nastavena na 4,99 mil Kč.
Na tuto cenu mohl přistoupit každý
s tím, že pokud zájemců bude více,
tak se rozhodne ve druhém kole. Na
základní cenu během týdne kývlo
rovnou deset zájemců. Každý pak
mohl podat ve druhém kole svoji
cenu. Nabídli jsme tedy po poradě
naši maximální možnou částku 6,5
mil, která se skutečné tržní hodnotě
nemovitosti blíží mnohem spíš než
startovací cena. Naše nabídka se ve
druhém kole ukázala jako nejvyšší. Teoreticky snad mohlo dojít i na třetí kolo, které zástupci RK
předem sice nepotvrdili, ale ani nevyloučili. Ale třetí kolo už nakonec nebylo. Jak jsme později zjistili,
pro majitele byla klíčová nejenom nejvyšší cena, ale i to, KOMU bude nemovitost prodána. To proto,
že měli k domku měli citový vztah a představa, že dům prodají církvi, jim byla sympatická.
Dům se nachází pod Městskou horou, přímo u autobusové zastávky na rohu ulic Jungmanova a Na
Tržišti. Jde o poměrně živé a pulsující místo. Na centrum Berouna je pozemek nadprůměrně velký

a pro případnou stavbu modlitebny šikovný. Podle našich propočtů je velikost dostačující. Také stávající dům je poměrně zachovalý, interiéry umožňují bydlení bez velkých úprav. Velkou péči budeme
muset naopak věnovat střeše a fasádě. V neděli 17.5. se o tom, co popisuji, budete moci sami
přesvědčit při příležitosti společného sborového dne.
Naše vděčnost patří především Pánu Bohu, který nám připravil příležitost i cestu a zjednal přízeň
u majitelů, takže jsme nemovitost získali rychle, v jednotě a bez pochybností.
za staršovstvo a stavební komisi
David Kašper

BŮH SE O MNE POSTARAL
Milí bratři a sestry,
jmenuji se Michal Hejl a od února jsem členem smíchovského
sboru. Je mi 32 roků. Narodil jsem se s DMO postižením na
všechny čtyři končetiny a díky tomu jsem do tří let vyrůstal
v Dětském domově. Pán Bůh se však o mě postaral. Dostal
jsem nové rodiče a velkou rodinu – tři sestry a tři bratry; také
druhou mamku Martu a její rodinu. Jsem vděčný za celou
širokou rodinu a mám je všechny rád. Teď mám Boží rodinu
i tady v CB na Smíchově. Věřím, že budu něčím prospěšný
Pánu Bohu i tomuto společenství.
Michal Hejl

SDÍLEJME DUCHOVNÍ LITERATURU
„Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu“
(Fm 1,6).
Písmo nás vede ke sdílení našich duchovních zkušeností. Často jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem
by bylo možné pomoci našemu sboru v duchovním růstu a hlubším poznávání Pána Ježíše. Za nejefektivnější způsob, který funguje v naší rodině, považuji sdílení knih, které formovaly, měnily či silně ovlivnily
můj život či život mých blízkých. Věřím, že podobné zkušenosti máte také. Je škoda, že mnohé z těchto
publikací skončí po přečtení (všemi členy rodiny) někde v poličce či na dně skříně, po většinu času bez
dalšího užitku. Napadlo mě proto, že by stálo za to se o tyto duchovní poklady podělit a nabídnout všem,
kteří pociťují duchovní hlad, žízeň, nedostatek či potřebují duchovní povzbuzení a útěchu.
Pokud máte knihu, která vás silně ovlivnila, a srdce a odvahu k jejímu sdílení, prosím o uvedení
názvu, autora a jména majitele. Soupis můžete předat v písemné podobě (mně nebo Honzovi Valešovi), případně zaslat na email mhrbe2s@seznam.cz. V blízké době by měl vzniknout seznam knih
k zapůjčení, který by visel v papírové podobě někde v budově sboru (na chodbě, v Dřevěném sále)
a v budoucnu také na webu. Prozatím by šlo o předávku „z ruky do ruky“ (tedy zájemce vyhledá
majitele a domluví se s ním), časem by v rámci sboru mohla vzniknout menší knihovna. Zároveň
bychom mohli využít k propagaci také Sborové listy, např. zařazením rubriky „Čtenářské recenze“.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Martin Hrbek

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Ačkoliv se na říjnovém místním členském shromáždění berounské stanice většina přítomných
výslovně vyjádřila pro vznik samostatného sboru v roce 2020, neproběhlo k této otázce hlasování.
S ohledem na opakující se žádost o uskutečnění takového hlasování se berounské staršovstvo rozhodlo této žádosti vyhovět. V neděli 8. března po dopolední bohoslužbě se proto uskuteční v Berouně
krátké členské shromáždění, na kterém k hlasování dojde. Pokud návrh na vznik samostatného sboru
v Berouně v roce 2020 nebude schválen, berounské staršovstvo navrhne celosborovému požádat
Radu CB o stažení návrhu na osamostatnění.
David Košťák informoval staršovstvo o svém záměru předat vedení mládeže. Sešli jsme se proto
s Davidem Košťákem i Ruslanem Gricykem a vyjádřili oběma vděčnost za jejich službu v mládeži
a Davidovi za jeho vedení. Dalším vedením mládeže jsme pověřili Ruslana Gricyka. Na setkání také
zaznělo, že berounští mají zájem zůstat v kontaktu se smíchovskou mládeží. Vedení smíchovské
mládeže proto počítá s podporou berounských mládežníků i do budoucna.
Celosborové i berounské staršovstvo jednomyslně odsouhlasilo koupi nemovitosti se starším rodinným domem v ulici Na Tržišti v Berouně. Nemovitost je vhodná pro přístavbu modlitebny, která
umožní zajistit vše potřebné pro sborový provoz. Více informací je v samostatném příspěvku Davida
Kašpera. K rozhodnuti pořídit tuto nemovitost jsme přistoupili v souladu s mandátem, který celosborové staršovstvo získalo od členského shromáždění v červnu loňského roku. V současné době se
odehrávají kroky směřující k podpisu kupní smlouvy.
Dodání prvních 90 nových židlí do smíchovského sborového domu je plánováno na 31. 3. 2020
a dodání ostatních židlí je plánováno na 16. 5. 2020.
Aleš Čejka, Petr Kolman, Tomáš Chráska

40 DNÍ S BIBLÍ – KNIHA PROROKA JEREMJÁŠE
V Církvi bratrské již desátým rokem v té tzv. postní době probíhá akce 40 dní
s Biblí. Náš sbor se k ní v uplynulých letech často připojoval. Letošní rok bude
odlišný, protože nedělní kázání i biblické hodiny budou postupovat samostatně.
To však nijak nebrání tomu, aby kdokoliv z nás přijal užitek a požehnání z materiálů kvalitně připravených kazatelem a učitelem na Evangelikálním teologickém
semináři Davidem Beňou.
Všechny dostupné materiály lze najít na internetových stránkách Církve bratrské.
Konkrétně jde o stránku https://portal.cb.cz/2020-40-dni-s-bibli.
Kniha je rozepsána ke každodennímu čtení, dva oddílky každý den. V rámci každého týdne je pak jedno detailnější studium – námět na biblickou hodinu. A k tomu ještě poznámky
k textu vybranému pro nedělní bohoslužbu. Příběh, postava a zvěst proroka Jeremjáše je hluboká
a autentická. Je vskutku předobrazem Ježíše Krista.
Mé srdce je zlomeno v mém nitru, všechny mé kosti se chvějí, jsem jak opilý člověk, jako muž
zmožený vínem, kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům. (Jr 23,9)
Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 4. března 2020.

Jan Valeš

SITUACE ČÍNSKÝCH KŘESŤANŮ V ČESKU
Děkuji za všechny modlitby sboru CB za čínské křesťany z minulého léta. Z Čínské biblické skupinky (aktivita ICP–International Church of Prague) se stal Čínský evangelický sbor v Praze a od
20. 10. 2019 se pravidelně schází v neděli odpoledne od 15:30 do 17:30 v modlitebně korejského
sboru s adresou v U Tvrze 15/1, Praha 10. Kazatelem sboru je pan Shen, který minulý rok navštívil smíchovský sbor během jednoho nedělního odpoledního programu. Vzhledem k vypuknutí
koronaviru máme některá pravidla pro naše schůzky, např. všichni bratři a sestry, kteří se vrátili
z Asie, jsou ve čtrnáctidenní karanténě. Setkáváme se „bezkontaktně“ (bez potřesení rukou).
Slyšeli jsme, že všechna čínská setkání a další aktivity v České republice byla zrušena, zejména
po čínských novoročních svátcích, aby se zabránilo možnému přenosu viru. Asiaté se velmi bojí
šíření tohoto viru do Česka a diskriminace.
Děkujeme vládě České republiky a některým sesterským městům v Česku za to, že poskytly Číně
lékařské masky a ochranné prostředky, a omlouváme se za všechny nepříjemnosti způsobené
přepravou a nedostatkem souvisejícího vybavení. Chtěli bychom požádat sbory Církve bratrské,
aby se modlily:
• za Číňany a ostatní asijské lidi v ČR, aby cítili lásku našeho Boha sdílenou s křesťanskými
bratry a sestrami, nemuseli v Česku žít ve strachu ale mohli žít normálním životem.
• za lidi a zdravotníky všech infikovaných zemí, kteří bojují s virem, aby vir nezůstával příliš
dlouho.
• za odpuštění a milosrdenství od našeho Boha, za to, co jsme udělali špatně našemu prostředí,
naší přirozenosti, lidem a zvířatům.
• aby si všichni mohli uvědomit Boží dobrou vůli a Boží plány s námi.
Děkuji vám a děkuji našemu Pánu!
Sheau-Ling
Bc. David Novák M.Th.
Kazatel a předseda Rady Církve bratrské. Po ukončení teologického
studia na ETS dálkově vystudoval Fakultu humanitních studií a pak
International Baptist Seminary, pod University of Wales. Vyučuje na ETS
homiletiku, misiologii, filozofii a etiku sociální práce.

JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D, LL.M.
Advokát, studoval práva v Praze, Aténách a Cambridge, teologii v Praze a
Paříži. Působí jako samostatný advokát v Praze a jako odborný asistent na
ETF UK. Ve své advokátní a akademické praxi se zaměřuje na náboženskou
svobodu, lidská práva a pomoc obětem trestné činnosti, zastupoval
několik obětí sexuálního zneužívání v církevním prostředí.

P. ThLic. Marek František Drábek, DiS.
Kněz, nemocniční kaplan a člen premonstrátského řádu.Vystudoval KTF UK
v Praze a licenciát z pastorální teologie získal na Mezinárodním institutu
pastorální teologie ve zdravotnictví Camillianum v rámci Lateránské
univerzity v Římě. Absolvoval semestrální kurz ochrany nezletilých před
sexuálním zneužíváním na Papežské Gregoriánské univerzitě.
Přihlášky do 22. 3. 2020 na adrese:
jana.matulikova@cb.cz
cena: 250 Kč (s obědem)
Platba převodem: č.ú. 2900230978/2010,
v.s. 28032020

Sexuální

Odbor pro manželství a rodinu
Církve bratrské
pořádá Konferenci
na závažné téma

zneužití

Porozumění, prevence a ochrana v církevním i rodinném kontextu

28. března 2020
10.00 – 16.00 hodin

Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15

Program:
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 13.00

Registrace
Zahájení a biblický úvod
Evangelikální církev a zneužití autority – Novák
Právní odpovědnost církve a jejích pracovníků za sexuální
delikty – Bartoň
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.30 Sexuální zneužití, ochrana a prevence – Drábek
15.30 – 16.00 Závěr

NAROZENINY V BŘEZNU A DUBNU

„Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho.“ (Ž 10, 17)

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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