PROROCKÉ SLOVO K PANDEMII
Tyto týdny čteme za smíchovskou kazatelnou knihu proroka Jóele, která do současné situace šířícího se koronaviru
příhodně promlouvá. Obraz útočících kobylek či armád
lze dobře vztáhnout na dravý virus: Je jako mocné vojsko
připravené k boji. Národy se před ním svíjejí v křeči, tváře
všech blednou. Neprořídnou, vnikají do města, lezou okny
jak zloděj.
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Hospodin je tehdy vedl skrze proroka následující cestou:
vyzývá je ke společnému prožívání bolesti (Jóel 1,5-2,11).
Následuje výzva ke skutečnému pokání a důvěře v Boží
milosrdenství (Jóel 2,12-17). Pak se již pozornost proroka
obrací do budoucnosti. Povzbuzuje dobrými zprávami
o tom, že Bůh dá déšť spravedlnosti a dary nutné k životu
(2,18-27), především však dává svého Ducha (3,1-5). Lid
má těžké události za sebou, ale má je také před sebou,
protože prorok vykresluje velký střet, ke kterému se
schyluje mezi Hospodinem (a jeho lidem) a pohanskými
národy (4,1-21).
V čem spočívá cesta, kterou je Bůh vede? Vidíme, že
prorok události své doby zasazuje do širších souvislostí
Božího jednání s celým lidstvem. Ano, invazi hmyzu či
nepřátelských vojsk vnímá jako Boží jednání. Jak na to
reagovat? Společně jako Boží lid. V pokání a s důvěrou
v Boží milosrdenství a jeho charakter. Ve vědomí, že
také události, které Bůh teprve chystá, nebudou snadné
a vyžadují vytrvalost. Se smělou nadějí, že Bůh má věci
pod kontrolou. Tečkou za vším bude odpuštění a Boží
přítomnost.

Možná stojí za pár slov, jak se to seběhlo, že jsme se počátkem února pro tuto knihu rozhodli,
aniž bychom tušili, co přinese březen? Témata cyklů nebo textů, které vykládáme v neděli či na
biblických hodinách, vybíráme ve staršovstvu. Máme k tomu sdílený dokument s rozpracovanými
náměty. Kniha Jóel je na seznamu déle než rok. Zdála se mi k veřejným výkladům nejvhodnější
z malých proroků (ty si již třetím rokem osobně pročítám). Po podzimních výkladech apoštolského vyznání víry a cyklu bohoslužby všedního dne jsme se ve staršovstvu rychle na Jóelovi
shodli, hlavně proto, že jde o výklad souvislého biblického textu. Což se také ze Smíchova ozývá
prorocký hlas?
„Všichni z lidu, kdo ho znali z dřívějška, když viděli, že prorokuje spolu s proroky, říkali jeden
druhému: Co se to s Kíšovým synem děje? Což také Saul je mezi proroky?“ (1S 10,11)
Jan Valeš

HODINA ZKOUŠKY V BEROUNĚ
Existují v dějinách milníky, jako např. 21. srpna 1968 nebo 11. září 2001, u kterých si pamětníci
i po letech vzpomenou, co ten den právě dělali. Nástup koronaviru zřejmě bude představovat
určitý předěl dvou epoch, jen zatím nevíme, jak moc velký. Víkend 6. až 8. března byl pro mě asi
takový poslední „normální víkend“. V pátek jsem se sešel s Honzou Valešem v Řevnicích a radili
jsme se nad tématem pro sborovou bohoslužbu v hotelu Ostrov. V sobotu jsem měl zase výjezd
do Tábora, kde jsem se sešel s několika kazateli, s partou, se kterou to táhneme v časech dobrých i zlých už 15 let, abychom se společně radili a modlili. V neděli jsme měli v Berouně členské
shromáždění. Koho by napadlo, že to je poslední možný termín takové setkání uspořádat? Kázal
jsem na motiv Zjevení 3,7n. Tam se píše o hodině zkoušky. V kázání jsem spojil motiv hodiny
zkoušky dohromady se současnou nákazou a akcentoval jsem kázání tím směrem, abychom si
v této hodině byli navzájem jeden druhému oporou. Večeři Páně jsme vysluhovali už výhradně
do malých kalíšků. Další změny na sebe nenechaly dlouho čekat. Účast na přednášce Daniele
Fajfra v knihovně a v English clubu byla velmi malá, lidé se začínali obávat, ale ještě 15. března
jsme měli nedělní návštěvu bez špatného pocitu, že snad něco porušujeme.
Uvědomuji si, že od této chvíle začínám číst Bibli jinak. Obraty typu „přijdu tak, jako přichází
zloděj“ přestávají být básnickým opisem a příběhy např. o desíti malomocných, kteří se musí
držet stranou, aby někoho nenakazili, získávají na tíživé aktuálnosti. I v této zlé době se snažím
najít dobré příležitosti a šance, které toto období skrývá. Uvědomuji si například, že nás krize
jako rodinu spojuje silně dohromady, možná si už nikdy nebudeme tak blízko.
A jak toto období snáší další berounští? Řada rodičů má naštěstí šanci pracovat z domova
a mohou vyučovat doma své děti. Někteří se však cítí ohrožení, jejich zaměstnavatel se dostává
do problémů. Právě tak to není šťastná doba ke změně zaměstnání, kterou někteří chystali.
A pak máme řadu těch, kteří pracují ve zdravotnictví a ošetřovatelství. Tito lidé jsou buďto sami
v ohrožení více nebo méně (cestami v MHD anebo prací v nemocnici, kde je k pacientům s Covid-19 už jen krůček) nebo těžko nesou izolaci pacientů a seniorů, které nesmí nikdo navštívit
a umírají o samotě. Na stanici máme také bratra Michala P., který se přímo zabývá distribucí
ochranných pomůcek na patřičná místa a dekontaminací rizikových prostor. Pamatujme na
všechny na modlitbách.
Jsme vděční za možnosti, které poskytuje internetová komunikace. Naše staršovstvo se schází
po Skypu, English club se schází zase na platformě Zoom, některé maminky mají skupinku
na WhatsApp. Jedna virtuální domácí skupinka se už rozběhla po Skypu, jednu další k tomu
chystáme. Jsme rádi, že se můžeme připojit k nedělním smíchovským bohoslužbám a prožívat
tak zvláštní jednotu spolu s vámi.
Na Nový rok jsme si vytáhli heslo: Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať
dobré či zlé. (Kaz12,14) Tenkrát mi hlavou proběhlo: Za co? J Ale dnes vidím, že naše heslo
má hluboký smysl. Všechno naše konání prochází Božím soudem, vše se otřásá, odhaluje a prověřuje. Vyprošujme Boží milost a ochranu, abychom společně, bok po boku, zkouškami prošli.
David Kašper

COVID – 19 A DOBA, KDY PŘESTALO PLATIT „U NÁS NIKOLI“
Převzato z autorova facebookového účtu. Publikováno 12. 3. 2020.
Doposud jsme se na světové dění dívali z Čech jako na něco, co se nás vlastně až tak moc netýká.
V mnohých zemích zakusili teroristické útoky, u nás nikoli. V mnoha zemích došlo k obrovským
přírodním katastrofám s následnými ztrátami na životech, u nás nikoli. V mnoha zemích se musí
vyrovnávat s přívalem migrantů, u nás nikoli. V mnoha zemích se musí vyrovnávat s militantním
islámem, u nás nikoli. V mnoha zemích řeší masovou nezaměstnanost, u nás nikoli. Netvrdím,
že v naší zemi nemáme problémy, že si naše země neprošla těžšími obdobími (např. povodně),
ale oproti desítkám jiných zemí a desítkám miliónů lidí v těchto zemích donedávna platilo ono
„u nás nikoli“.
Uvědomil jsem si to nejen nyní, ale i před pár dny, když jsem na Pražském hradě procházel
šaškárnou v podobě ochranných rámů, které mají údajně chránit před teroristy. Kdybychom
se skutečně báli teroristů, pak by ochranné rámy byly i na jiných, mnohem exponovanějších
místech a vedle nich by stáli vojáci se samopaly. Jenže ochranné rámy jsou jen na Hradě a stojí
u nich policisté, nikoli po zuby ozbrojení vojáci, protože Česko je bezpečná země a ochranné
rámy jsou jen hradní pomstou za akci skupiny Ztohoven. Doposud totiž platilo „u nás nikoli“ a to
nyní skončilo.
Mnohým se zdá nemyslitelné, že současná medicína není schopna rychle vyvinout vakcínu,
která by nebezpečný virus zničila. Skutečně není nebo toho alespoň není schopna dostatečně
rychle. Prostě nejsme páni světa, nejsme bohové, nemáme to v rukou, a dokonce jsme někdy
křehčí a zranitelnější, než si jsme schopni a ochotni připustit.
A právě pocit, že něco nemáme pevně v rukou, nesnášíme. Přece existují léky, očkování, pojištění, vitamíny, skoro na každém rohu je v Česku lékárna, máme statistiku a její schopnost
předvídat! Takže co divného se to vlastně děje! Na to fakt nejsme zvyklí!!!
Jako křesťané důvěřujeme Pánu Bohu, utěšujeme se slovy Žalmu 91, že k našemu prahu se
zhouba nepřiblíží, jenže ono se to čte jinak v zemi, kde doposud platilo „u nás nikoli“ a v zemi,
kde to neplatí. Ano, je psáno, že se „nemusíme bát nočního děsu, ani nákazy, jež šíří zhoubu za
poledne“, ale COVID – 19 ani jiné pohromy se křesťanům nevyhýbají.
Nikdo z nás neví, jak se virus bude vyvíjet. Jisté ale je, že nastalá situace se nějak bude dotýkat
úplně všech. Když jsem zmiňoval Žalm 91, pak v zemích, kde platí „u nás nikoli“, je pokušení
nejen tento Žalm interpretovat tak, že pokud věříš, vše skončí happy-endem, tedy tak, jak si
to my představujeme a chceme. Možná ale pisatel ukazuje ještě na jinou perspektivu. Ona
perspektiva je „budu s tebou“ (Ž 91, 15), ať se stane cokoli.
Ano, nemáme to v rukou, dokonce ani v roce 2020 obklopeni technikou, o jaké se předchozím
generacím ani nesnilo. Možná je to dobře. Nutí nás to k pokoře a závislosti na Pánu Bohu,
k zápasu, abychom uprostřed vědomí, že to nemáme pevně v rukou, zůstávali s Ním.
A na závěr jedna rada. Nezačínejme den čtením zpráv, ale modlitbou a četbou jiných zpráv. Však
víte jakých… Pomůže nám to nejen nalézat pokoj, ale i nezblbnout. Nezblbnout z toho, že už
více neplatí „u nás nikoli“.
David Novák, předseda CB

SMÍCHOVSKÁ ČÁST SBORU V DOBĚ KORONAVIRU
K vzájemné informovanosti, kontaktu a koordinaci slouží především:
• Nedělní živé vysílání bohoslužby: http://cbsmichov.cz/live/
• Sobotní informační e-mail kazatele – pokud jej chcete dostávat, napište na jan.vales@cb.cz.
• Čtvrteční živý přenos biblické hodiny: http://cbsmichov.cz/kurzy
Duchovní společenství se nyní odehrává především tak, že si lidé ve sboru navzájem telefonují.
Sousedé se mohou vypravit na zdravotní procházku. Kdyby někomu scházel kontakt na jinou
osobu ze sboru, kazatel jej může zprostředkovat.
S potěšením pozoruji, jak se mladší či zdravější členové rodin starají o starší či nemocné členy
– a není rozdíl, zda je někdo křesťanem, či není! To je úžasné. Mládež iniciovala zřízení telefonní
linky, kam si lze zavolat o pomoc: 724 604 398, ozve se vám Adam Pokorný. Po dvou týdnech
celostátních opatřeních se objevily první potřeby. Ještě dříve se však začali hlásit dobrovolníci
ochotní pomoci. Děkujeme!
Základními kameny našeho sboru jsou rodiny, které i v časech koronaviru fungují jako sborové
společenství. Tyto rodiny k sobě přibírají další, kteří toto sborové zázemí ve vlastní rodině nemají
– a pokud to takto funguje, je to svědectvím, že Ježíš vytváří novou rodinu. V některých sborech
za těchto okolností dál fungují setkávání po domech, skupinky. Na formě nakonec nezáleží, jde
o to, aby nikdo nezůstal druhými opuštěný.
V neděli 22. března se rozběhl on-line rozhovor v aplikaci Skype „kafe po bohoslužbě“. Kdo
chce a má aplikaci Skype, může napsat nebo zavolat Jitce Schlichtsové a v neděli se pak připojit
(skypové jméno Jitky: aralin2, 777 994 693). Takových skupin může být více, jsou i další použitelné aplikace. Pokud takovou skupinu máte, můžete sdílet kontakt. Virtuálně se pak uskuteční
to, co běžně probíhá v neděli po bohoslužbách v našich modlitebnách.
Jakmile to okolnosti umožní, můžeme v neděli dopoledne dělat na různých místech minibohoslužby, tedy účastnit se živého vysílání v malém kroužku lidí žijících v jedné lokalitě. Na
společný poslech kázání by mohly navázat modlitby, písničky, přímluvy a sdílení mezi těmi, kdo
se v sousedství sešli. Uvidíme, zda něco takového bude možné.
Těší mě, že nedělní živé vysílání sdílíme nyní v celém sboru – v Praze i v Berouně. Berounská
část sboru využívá okružní e-maily již řadu měsíců spolu s facebookovou stránkou. Ve věci
vzájemné provázanosti a informovanosti tedy smíchovská
část dohání tu berounskou :)
Těší mě, že se navzájem máme
a přeji si, abychom všichni
měli alespoň jednoho člověka,
s kterým můžeme společně
sdílet radostné i těžké chvíle.
Jan Valeš

NEDĚLE 5. DUBNA
PRO LIDI KOLEM NÁS –
MŮŽEME POZVAT
Touto nedělí se otevírá velikonoční týden.
Pozvěme ty, kdo vyhlíží duchovní užitek,
aby spolu s námi vstoupili do velikonočního
týdne v neděli 5. dubna živě vysílanou
bohoslužbou.
Název bohoslužby zní Ježíš na křižovatce.
Chceme, aby co nejvíce lidí nalézalo radost
a pokoj v cestě, pro kterou se Ježíš rozhodl
– přijel na svátky do Jeruzaléma a ocitl se
na křižovatce. Mnozí mu fandili, jiní na něho
kuli pikle. Ježíš se rozhodl pro cestu kříže.
Na jaké křižovatce stojíme my dnes? Kudy
vede Ježíšova cesta?
Bohoslužbu povede kazatel Jan Valeš spolu
s hostem, kazatelem Danielem Kaletou,
který bude kázat. Ti, kdo Daniele Kaletu
neznají, mohou si poslechnout jeho kázání
na Smíchově z neděle 3. listopadu minulého
roku nebo jeho kázání ve sboru v Kladně, kde
jako kazatel působil, než odešel do důchodu.
Pozvat někoho na bohoslužbu za dnešních
okolností znamená poslat mu internetový
odkaz http://cbsmichov.cz/live/ e-mailem
nebo ho sdílet např. na Facebooku. Pozvánku na neděli 5. dubna najdete jak na
sborových stránkách, tak na sborovém
facebookovém účtu https://www.facebook.
com/CBSmichov.
Modleme se za Velikonoce, abychom z nich
všichni – věřící i nevěřící – načerpali radost
a pokoj s Bohem i se sebou samými.
Jan Valeš

KALENDÁŘ OZNÁMENÝCH AKCÍ
V DUBNU
Vzhledem k nejistému vývoji sledujte informace
ke konání jednotlivých akcí, které budou průběžně aktualizovány v kalendáři na webových
stránkách sboru, případně oslovte s dotazy
kazatele Valeše nebo organizátory jednotlivých
akcí.

4. 4.
S dětmi na kole z Poděbrad do Nymburka (Z. Vojtíšek)
– zrušeno
5. 4.
Sousedská bohoslužba – CB Smíchov, začátek
výjimečně v 10:00 – online.
8. 4.
Sederová večeře – CB Smíchov – sledujte kalendář
10. 4.
Celopražská velkopáteční bohoslužba –
CB Soukenická, začátek v 10:00 – online
10. 4.
Křížová cesta na Petříně (Z. Vojtíšek) –
sledujte kalendář
10. 4.
Velkopáteční bohoslužba – CB Smíchov,
začátek v 18:00 – online
12. 4.
Velikonoční bohoslužba – CB Smíchov,
začátek v 9:30 hod.
13.4.
Velikonoční výlet dětí – zrušeno
18. 4.
Konference OMAR o sexuálním zneužívání – odloženo
Dubnová Kavárna (nejen) pro seniory
se konat nebude.

ČESKÁ TELEVIZE PŘIPRAVILA V DOBĚ
KARANTÉNNÍCH OMEZENÍ PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB
Převzato z webu CB, 18. 3. 2020
V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize veřejné služby na potřeby těch,
kteří nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby, a připravila mimořádné přímé přenosy. Na
tom, jak budou přenosy rozděleny mezi jednotlivé denominace a odkud se uskuteční, proběhla
rychlá konstruktivní dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR.
Nedělní 45minutové bohoslužby budou z produkčních důvodů vysílány z jediného místa, a to
z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Začátky bohoslužeb budou jednotné, a to
v 10 hodin. Neděle 22. března a 5. dubna (Květná neděle) bude vysílána katolická mše, 29. března pak bohoslužba, které bude předsedat synodní senior Českobratrské církve evangelické
a předseda ERC Daniel Ženatý. Bohoslužby nebudou otevřeny veřejnosti. Účast při nich přijali ale
i někteří umělci – hned úvodní přenos tak například doprovodí písničkář Pavel Helan.
Rovněž tak na rozdělení přenosů v průběhu velikonočních svátků proběhla rychlá dohoda mezi
ČBK, ERC a ČT.
Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize, konkrétně od 17:30
hodin 65minutový přenos mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně.
Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně na obrazovkách České televize přenosům z nekatolických církví a nejinak tomu bude i letos. Hodinový přenos je připraven z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích a začíná úderem desáté hodiny dopolední.
Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude přímý přenos
římskokatolické velikonoční vigilie, která začne o půl deváté večer a bude trvat dvě hodiny.
Boží hod (12. dubna): Hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně připravuje Česká televize
z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, ve kterém se schází věřící Církve československé
husitské. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.
Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na 2. programu ČT!
Církev bratrská

TÁMAR KOČNAROVÁ, SEZNAMTE SE!
Támar Kočnarovou, kterou osobně znají především
odběratelé Kostnických jisker, jsem požádala, zdali
by byla ochotná se s námi podělit o pár osobních
informací. Támar se projevila jako rozená pisatelka,
na pár mých otázek odpověděla rychle a ochotně.
Před mnoha lety měl její tatínek ve smíchovském
sboru svědectví, kdy vyznal velkou radost nad tím,
že jim s manželkou byla Támar po mnoha letech
manželství darována. I proto se kvůli Támařině
práci v pokročilém věku s manželkou přestěhovali
do Prahy. Támar se s námi podělila o to, proč je
nositelkou nevšedního jména, odkud její rodina
pochází, potvrdila informaci, že její tatínek v seniorském věku v Novém městě nad Metují znovu
obnovil pražírnu kávy. Támar má v Církvi bratrské
řadu příbuzných. Za její otevřenost děkuji a doufám,
že to není naposledy, kdy píše. Její sloh vnímám za
velmi čtivý a zábavný. Posuďte sami.
Jana Zelinková
Milí bratři a sestry,
po těch dvaceti šesti letech prožitých v Praze a ve smíchovském sboru mě už znáte natolik, že
už o sobě nemusím moc psát. Přesto mně Jana Zelinková položila pár otázek.
První otázka se týká mého ještě pořád netradičního jména Támar. Přiznávám, že se mi moc líbí.
V roce l960, kdy jsem se narodila, to bylo jméno přímo zakázané, nehodící se do socialistické
společnosti. Samozřejmě mně do rodného listu napsali Tamara, ale můj taťka prostě poslední
„a“ škrtnul, nad prvním napsal čárku a bylo to. Nakonec to dopadlo tak, že mi milostivě nechali
Tamar, bez čárky. Takže v občance mám Tamar, ale to už je detail. V Bibli je těch Támar víc, ale
já jsem ta Judova. Mé rodiče inspirovala tím, že se dostala do rodokmenu Pána Ježíše. Dnes
bychom řekli, že jí šlo o spravedlnost. Ale tenkrát se jednalo ještě o něco víc. Celý příběh je
popsán v 38. kapitole 1. knihy Mojžíšovy. Myslím si, že tato biblická Támar byla statečná žena.
Šlo jí nejen o spravedlnost, ale hlavně o zachování Božích řádů, které synové jejího tchána
svorně porušovali. Nakonec je tedy opravdu v Ježíšově rodokmenu uvedena. Já zápasím o to,
abych se v tom rodokmenu, zástupu Božích dětí, který stmeluje krev Ježíše Krista, udržela až do
konce života taky. Tolik tedy k té, možná, kontroverzní Támar.
Kočnarova rodina pochází z podhůří Orlických hor. Tatínek se narodil v osadě Žákovec, to je
pár roztroušených chalup mezi vesnicemi Bačetín a Dobré. Od dětství chodil se svými rodiči
do sboru v Bystrém, nejstaršího sboru Církve Bratrské (byl totiž založen r. 1868). Jako mladý
vyučený obchodní příručí se přestěhoval do Nového Města nad Metují na náměstí, kde převzal
od majitele Josefa Koska funkci vedoucího velkoobchodu smíšeným zbožím. V roce 1945 se

oženil s Lydií, roz. Přibovou, členkou vinohradského sboru a v roce 1960 jsem se narodila já. Na
jaře roku 1994 jsme se přestěhovali do Prahy, do rodinného domu maminčiných sourozenců,
na Malvazinkách. V tomto domě bydlím dodnes, spolu se svými nájemníky. Je to Boží milost, že
spolu v domě žijeme pokojně, ve vzájemném porozumění.
Smíchovský sbor je mým druhým domovem, ale stále jsem „ďouče z Orlických hor“. Tam je můj
domov. Tady v Praze mám svůj úkol v redakci Evangelického týdeníku – Kostnických jisker, kde
od listopadu r. 1993 pracuji, a druhý úkol je být dobrým šafářem svěřeného domu.
Jak už jsem uvedla, můj tatínek se vyučil v Dobrušce
obchodním příručím a do znárodnění v roce 1948 vedl
v Novém Městě velkoobchod se smíšeným zbožím.
Součástí této práce bylo taky pražení kávy. Na dvoře
byla pražírna s vlastní pražičkou na koks (Jos. Kverka
Radotín, rok výroby 1930). Za války bylo nařízením
pražení kávy omezeno, po osvobození se zase pražení
rozjelo naplno, až do znárodnění.
I když potom většinu svého aktivního života taťka pracoval v Novém Městě ve Stavostroji, obchodní duch
v něm dřímal stále. Pražička byla před socialistickými
pány dobře ukryta na dvoře ve dřevníku a nebylo zas
tak těžké ji zprovoznit. Tak se v roce 1991 dal taťka,
už v důchodu, do pražení kávy. Nejprve sám, potom
k ruce přibyli pomocníci. Ale ne každý pomocník
kávu pil. Já jsem byla zaměstnaná v novoměstských
Papírnách a občas jsem pomáhala taky. Turka tedy piji
a ráda.
Bratrem maminky, za svobodna Přibové, byl kazatel Bohumil Přib, otec našeho varhaníka. Takže
Daniel Přib je můj bratranec. A dirigentka Bohuška Najbrtová je zase dcera kazatele Bohuslava
Kočnara, nejmladšího taťkova bratra, takže to je moje sestřenice zase z taťkovy strany. Zmíním
taky Švorcovy, kteří se na podzim odstěhovali do Chebu. To jsou také moji bysterští příbuzní,
i když velmi vzdálení.
Co ráda dělám? Nejprve vyznám, že zděděný Přibův rodinný dům přijímám jako dar od Hospodina a tím i úkol dobrého šafáře svěřeného. I když někdy přijdou starosti, hlavně pro samotnou
ženskou, přece jenom svůj „úděl“ nesu ráda. Ale to nepřikládám svému umu, a už vůbec ne
chytrosti. To Hospodin nad námi drží svou ruku a žehná nám. Mou láskou jsou má zvířata.
Pejsek – čivavák Fík a kočka Lojza a samozřejmě zahrádka, na které ráda pracuji. A v neděli
odpoledne, to odpočinu od vší práce a čtu knížky z rodinné bohaté knihovny.
A tak vyznávám slovy písně: „Kristova krev a spravedlnost je svatební můj šat a skvost, jímž do
nebe se přistrojím a před Bohem ctně obstojím.“ Tak už o mně všecko víte.
Vaše Támar Kočnarová

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Manželům Böhmovým se 1. března 2020 narodil syn Šimon. Gratulujeme a přejeme Boží požehnání Šimonovi i celé rodině!
Dne 6. března 2020 zemřel bratr Jan Sejkora. Kvůli vládním opatřením v souvislosti s šířením
koronaviru bylo odloženo vzpomínkové shromáždění na dobu po ukončení mimořádných opatření. Rozloučení s Janem Sejkorou v rodinném kruhu se konalo 13. 3. 2020.
Hovořili jsme s vedoucí sborové besídky Lenkou Bartoškovou o službě dětem. Děkujeme Lence
i všem dalším učitelům za jejich práci a modlíme se za Boží pomoc pro učitele ve službě dětem.
Staršovstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na nemovitost v ulici Na Tržišti v Berouně
a s uzavřením smlouvy o advokátní úschově. Pověřilo Tomáše Chrásku a Pavla Bartoška podpisem obou smluv, který proběhl 2. 3. 2020. Následně náš sbor složil kupní cenu za kupovanou
nemovitost do advokátní úschovy a začalo řízení o vložení vkladu vlastnického práva sboru do
katastru nemovitostí. Toto řízení by mělo skončit zhruba na konci března, tím se sbor stane
vlastníkem nemovitosti a pak budovu a pozemek fyzicky převezme.
Kvůli vládou vyhlášenému stavu nouze byla od 16. 3. 2020 do odvolání zrušena všechna veřejná
setkání našeho sboru s osobní účastí. Budeme zajišťovat internetové vysílání bohoslužeb v neděli v 9:30 a biblických hodin ve čtvrtek v 18:30. Obojí je možné poslechnout si i ze záznamu.
Odloženo bylo také Výroční členské shromáždění, které se mělo konat v termínu 29. 3. 2020 na
Smíchově.
Souhlasili jsme s nákupem nového počítače a dalšího vybavení pro zajištění kvalitního internetového přenosu bohoslužeb a biblických hodin ze Smíchova.
Senioři a zdravotně oslabení, kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl s nákupem potravin, mohou požádat o praktickou pomoc, např. s nákupem potravin, na tel. čísle 724 604 398. Dodání
nákupu bude zajištěno v roušce a v rukavicích.
Aleš Čejka

Vybráno z facebookové skupiny
Boží vtipy aneb Ameňáky

Noemova archa pro 21. století

KDE MÁŠ
ROUŠKU?

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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