SODOMA, GOMORA
A ŽIVOT POD FÍKOVNÍKEM
„Sodoma, Gomora!“ zvolalo se a lomilo rukama, když se chtělo
vyjádřit, že se děje něco hříšně nechutného. I dneska se na to
zvolání dá narazit. „Sodoma, Gomora! Jak je tohle možné?“
Pýcha, sytost chleba, sebejistý klid a k tomu neochota poskytovat pomoc, tak popisoval jeden prorok projevy hříchu hodné
drsného trestu. Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, podle
Kralických hojnost pokoje. Dobře, pýcha, to připouštíme jako
problém, ale sytost chleba a sebejistý klid? Co to je za těžkost?
Je to vlastně až legrační, vždyť o sytosti chleba a o klidu, pokoji
mluvil Ježíš. „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně,
jistě nebude hladovět … pokoj vám zanechávám, svůj pokoj
vám dávám ... ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.“ To je
prostě výborný úděl křesťanů žít v sytosti, v pokoji a klidu beze
strachu. Koneckonců právě pokoj je to, co přišel Ježíš zvěstovat, pokoj života sjednoceného s Bohem. Tak proč vadí sytost
chleba a sebejistý klid? A co víc, ani věřit se tomu nechce,
ale právě ta pýcha, sytost chleba a sebejistý klid jsou oním
hrozným hříchem Sodomy a Gomory. Právě proto byly Sodoma
a Gomora zničeny. Až si člověk chce říct: „A to jako fakt?“.
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Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid. Jako by to byla taková
esence života civilizace, ve které žijeme. Esence, která může
snadno proniknout i do křesťanů. Ale občas to narazí, a to je
dobře. Něco zatřese naším sebejistým klidem, a to je dobře.
Objeví se důvody ke strachu, a to je dobře. Ta pravá nezničitelná sytost totiž vzniká z jedení Ježíše (J 6,53-57), a tak
vzniká i ten pravý pokoj, který převyšuje všechno porozumění
a střeží naše srdce i myšlenky, pokoj, který je jen v Ježíši a
sjednocení s ním.
Když chtěl prorok popsat dobrý život s Bohem, mluvil o tom, že
každý bude pobývat pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí.
Nebo mluvil o tom, že budeme mít s Bohem smlouvu pokoje
a budeme pobývat bezpečně i v pustině a temných lesích.
Někdy mohou na první pohled vypadat pýcha, sytost chleba a
sebejistý klid stejně jako život pod fíkovníkem, kde člověka nic
nevyděsí, ale rozdíl je v tom, na čem je to postaveno. Pokud
je to vskutku na Ježíši, nejde to zbořit, pokud je to na něčem
lidském, padá to. Tak se vracejme k pravému jedení Ježíše, ať
žijeme pod fíkovníkem, a ne ve zničitelné Sodomě a Gomoře.
Pavel Chráska ml.

S JEŽÍŠEM V KARANTÉNĚ
Celá společnost prochází karanténou, která je v mnohém pro nás všechny výzvou: řešíme nečekané starosti, vyrovnáváme se s tím, že nejsme pány situace, cítíme se v ohrožení „vyšší mocí“.
Pod tlakem karantény vycházejí na povrch nešvary, zlozvyky, podrážděnost, neukázněnost,
lenost, tvrdost, bezohlednost, nezájem atd. Někomu takováto krize svazuje ruce, přitom je to
také jedinečná příležitost – jen mít ten pokoj v srdci potřebný k tomu tu příležitost vidět! Mezi
jiným je karanténa příležitostí objevit vztah s Bohem, který nezávisí na „církevním provozu“.
Karanténa nás učí nalézat své duševní i duchovní zdroje, nemůžeme viset na druhých lidech.
I roušky si musíme ušít z vlastních zdrojů. Co znamená zvládnout úzkost a obavy ze zdrojů
vlastního srdce? Všichni se budeme muset uskromnit, pro někoho to však bude obzvlášť těžké.
Nákaza nám připomíná, jak jsme všichni obyvateli jedné planety a jak jsme křehcí. Náročné
okolnosti proměňují vztahy mezi lidmi – někde k lepšímu, jinde k horšímu a my hledáme, v čem
spočívá ten rozdíl.
Tou výzvou je: Buďme v karanténě s Ježíšem! Příběhy z jeho života ukazují, jak on řešil samotu,
jaké měl vztahy s nakažlivě nemocnými lidmi, jak řešil krize. Zároveň nás tyto příběhy učí, co
jsme díky Němu získali, na čem můžeme stavět – pokoj s Bohem, skutečné odpuštění u Boha,
který se stará.

Pojďme společně objevovat, co znamená být v karanténě s Ježíšem!
• Jak zvládat samotu aneb Ježíš v pustině, L 4,1-13 (19. dubna)
• Mít čas na sebe aneb Ježíšův den, kdy si hledal čas na modlitbu, Mk 6 (26. dubna)
• Jak se Ježíš staví k lidem nemocným nakažlivou a smrtelnou nemocí? Mt 8,1-4 (3. května)
• Starosti a Ježíš – netrápit se starostmi, Mt 6,19-34, L 12,13-34 (10. května)
• Starosti a Ježíš – starat se o to podstatné, Mt 6,33, L 12,31 (17. května)
• Něco stojí za přehodnocení, L 13,1-9 (24. května)
• Chvála Bohu, který nás převyšuje a vymyká se nám, L 10,21-24 (31. května svatodušní)
Jan Valeš

BIBLICKÉ HODINY NAD EPIŠTOLOU JAKUBA
V průběhu dubna a května probíhají formou živého vysílání po internetu biblické hodiny nad
epištolou Jakuba. Pisatel se v prvním verši představuje jako „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista“. O kterého Jakuba se jedná, nevíme. Velkým tématem listu je praktický křesťanský
život – především vztah víry a skutků: „Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“
(Jk 2,17). List je proto mnohými považován za polemiku s Pavlovým „ospravedlněním z víry“.
I Martin Luther s ním měl problém. Kvůli důrazu na skutky nazval tento list „slaměnou epištolou“
a ve svém překladu Nového zákona ho zařadil až na konec.

Od 16. dubna do 14. května nás čeká 4 + 1 večerní zastavení, kdy se budeme nad listem
zamýšlet. A to nejen nad vztahem víry a skutků. V listu je pro náš praktický život mnoho dalších
užitečných rad.
Podle možností by měl být každou sobotu rozeslán spolu s emailovými sborovými oznámeními
podklad na následující čtvrteční biblickou hodinu. Přečtěme si ho doma, třeba několikrát. Není
dlouhý, všech jeho 5 kapitol má dohromady jen 108 veršů, což je méně než Žalm 119 se 176
verši.
Věřím, že zjistíme, že list není jen „slaměná epištola“, ale užitečné slovo i do našich životů.
Pavel Chráska st.

CO JE PODSTATNÉ V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ
V druhé polovině května začne cyklus biblických hodin věnovaný pokladu staré Jednoty bratrské – rozlišování toho, co je pro spásu podstatné, co služebné a co případné. Můžete se
těšit na vhled do teologie staré Jednoty i na výklad biblických textů. Kurz bude obsahovat vedle
přednášek a společného studia Bible také náměty k samostudiu.
• Co je to učení o věcech podstatných, služebných a případných? (21. května)
• Vývoj tohoto učení před Komenským (28. května)
• Pojetí Komenského: Věci případné (4. června)
• Pojetí Komenského: Víra, láska a naděje (11. června)
• Praktické rozlišování věcí podstatných, služebných a případných: ženy za kazatelnou
(18. června)
• Praktické rozlišování věcí podstatných, služebných a případných: misijní metody (25. června)
Série biblických hodin se lze zúčastnit dvojí způsobem:
Buď: Můžete se předem přihlásit a přijmout závazek, že se hodláte účastnit všech setkání, připravovat se doma podle zadání a na konci přijmout odměnu za úspěšné dokončení celého kurzu.
Nebo: Můžete se ovšem biblických hodin účastnit také obvyklým způsobem – pomocí živého
přenosu nebo si je poslechnout ze záznamu.
Pokud bude možná osobní účast na biblických hodinách, mají přednost ti, kdo přijali závazek
aktivní účasti na celém kurzu.
Jan Valeš

NOVÉ SBOROVÉ PROSTORY V BEROUNĚ
Pro zbudování vlastní modlitebny pro stanici (a výhledově snad budoucí samostatný sbor)
CB v Berouně byl zakoupen dům v ulici Na Tržišti. Podrobnosti o nemovitosti byly uveřejněny
v březnovém čísle Sborových listů, které jsou stále dostupné na webových stránkách sboru.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a pronájmem jeho částí chceme informovat
o třech důležitých bodech:

1. Zadání rekonstrukce
V současnosti promýšlíme 2 varianty zadání s ohledem na očekávaný počet uživatelů a na
celkovou funkčnost budovy. Výsledek diskuze, která proběhla v Komisi pro sborový dům a ve
staršovstvu, vám nyní předáváme. Tabulka obsahuje minimální a maximální variantu. Po vypra-

Stavební program CB Beroun (verze 6. duben 2020)

Základní potřeby provozu
• Sál pro nedělní shromáždění, zároveň s ním prostor až pro čtyři skupiny dětí (v min. verzi 3 klubovny + kuchyň) plus
nějaké zázemí pro rodiče s malými dětmi (v min. verzi asi vzadu v sálu koberec a přebalovací pult, např.)
• Během týdne setkání dorostu, mládeže, zpěvu, modlitební, kurzíky, staršovstva, případně maminek s dětmi, seniorů,
přednášky pro veřejnost, koncerty, dětská skupina/klub, …
• Kancelář kazatele umožňující soukromé rozhovory (v min. verzi sdílená s jednou klubovnou)
• Možnost kávy v neděli
• Možnost nedělních obědů sboru, dorostu, mládeže (tj. kuchyň)
• Možnost ubytování (neformálního) skupin dorostu, mládeže (sprcha/y)
• Sociální zázemí, úklidová místnost
• Skladovací prostor, TZ domu a zahrady
Velikosti v m2
Min verze
Max verze
Sál
100 lidí
120 lidí
Místnost pro rodiče s dětmi
ne
ano
Foyer/šatna
25
40
Klubovna 1
30
40
Klubovna 2
20
25
Klubovna 3
20
20
Kuchyň (zároveň případně pro skupinu dětí v neděli)
20
30
Kancelář 1
ne samostatná – sdílená s klubovnou
15
Kancelář 2
ne
kdyby zbývalo místo
Sklad, TZ
12
15
Byt
ne
4+1, cca 90 m2
WC, úklid míst.
ano
ano
Sprcha
ano
ano
Pozn. Veškeré rozměry jsou orienatační (např. klubovny 2 a 3 mohou být o trochu menší, pokud by se pro ně využily
současné přízemní místnosti domu).
Další vymezení
• Do některé klubovny se vejde ping-pongový stůl
• Foyer navazuje na sál, je možné v něm pohodlně nabízet kávu
• Kuchyň je blízko prostor, kde se dá jíst ve velkém počtu lidí (foyer?, sál?)
• Do skladu se vejdou doplňkové stoly (pro společné obědy)
• Zdálo by se nám žádoucí mít hlavní vstup do modlitebny z Jungmannovy ulice a zároveň pohodlný vstup z parkoviště
na pozemku
• Rádi bychom, aby provedení umožňovalo prostory v týdnu pronajmout/zapůjčit (např. sál na koncert hudebky nebo
jako malé konferenční centrum)

cování obou variant projektantem budeme společně hledat formou širší diskuze konečné zadání.
Rozhodovat se samozřejmě budeme muset i s ohledem na finanční zátěž.

2. Pronájem
V současnosti hledáme způsob, jak zakoupený dům dobře využít. Aktuálně máme zájemce
o tříměsíční pronájem dolního bytu 2+1 (manželský pár s malým dítětem z CB z Prahy 13)
a stále nabízíme k pronájmu zachovalý podkrovní byt 2+1. Cena k jednání je 10.000,- Kč / měsíc
+ zálohy na služby.

3. Správce
Na budovu je ochotný pravidelně dohlížet br. Petr Lešuk. Děkujeme!
David Kašper

SEZNAMTE SE…
Od léta se v našem sboru setkáváme s novou sestrou
Bárou Babejovou. Někteří jsme se s ní mohli seznámit již
na sborové dovolené na Olšině, jiní jste ji možná zaregistrovali během přenosů bohoslužeb v posledních týdnech
díky jejímu velmi pěknému přednesu při čtení z Písma.
Požádala jsem ji, aby o sobě řekla několik slov.
Jitka Schlichtsová
Dobrý den a ahoj!
Jmenuji se Barbora Babejová a od září navštěvuji sbor
ve Vrázovce. Někteří si mě možná pamatují ze sborové
dovolené na Olšině. Pocházím z Karlových Varů, kde jsem
byla v podstatě od narození součástí místního sboru CB.
Vyrůstala jsem tedy v křesťanské rodině a k víře jsem byla
vedena od malička. Přestože jsem nezažila nějaký velký
zlom nebo obrat, vím, že Bohu na mně záleží, a že mu
chci patřit.
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu a v současné
době jsem třídní učitelkou ve 4. třídě ZŠ. Ve volném čase
ráda chodím do přírody, čtu si nebo něco tvořím.
V minulém roce jsem se rozhodla opustit rodný kraj
a nějakou dobu pobýt v Praze. A protože se znám s Gricykovými, hned jsem věděla, který sbor budu navštěvovat.
Barbora Babejová

SITUACE V NEMOCNICI NA HOMOLCE
Milí bratři a sestry,
děkuji za vaše modlitby a za vaši podporu po celou dobu mého působení. Bylo to pro mne vše velmi
důležité, od chvíle, kdy jsem v nemocnici začínala, v těžké době během nemoci Daniele Smetany,
až doteď. Od 1. dubna jsem se stala oficiálně kaplanem NNH. Daniel Smetana je prozatím dálkový
supervizor duchovní péče až do května. Jeho zlepšující se zdravotní stav byl nedávno nečekaně
zkomplikován náhlým akutním zánětem slinivky. Daniel je nyní už zase doma, za což jsme vděční.
Za poslední dva roky se nám podařilo z Boží milosti upevnit vztahy na odděleních. Nejvíce se
pohybuji na interně, na JIPce a nárazově i na dalších odděleních. Málokdy zažívám odmítání ze
strany personálu a považuji to za zázrak.
V prvních dnech koronavirové éry byl v nemocnici znát velký stres a strach. Zvláště poté, co
z medií zaznělo, že Homolka bude infekční nemocnicí, aniž by toto rozhodnutí znal ředitel nemocnice. Následoval chaos, zmatek a panika. Personál byl v obrovském stresu a nejistotě. Měla jsem
několik rozhovorů „krizové intervence“. Zároveň se mi zdá, že lidé jsou nějak více otevřeni Bohu.
Vidí, že jejich „poklady“ jsou nejisté a nemáme v rukou vlastně nic.
Situace se později uklidnila a nemocnice najela do omezeného režimu, kdy se počet plánovaných
zákroků snížil, aby zbyla kapacita pro pacienty s COVIDem. Situace se projasnila, nastavila se pravidla a zaměstnanci se začali cítit více v bezpečí. V praxi se pro nás mnoho nezměnilo – pacientů je
sice méně, ale stále jsme byli vítáni na všech odděleních jako obvykle. Návštěvy jsou dlouhodobě
zakázány – což v praxi znamená pro řadu lidí stres z odloučení od svých blízkých – a to je těžké.
Často tak mluvím třeba se starými lidmi, kteří této situaci úplně nerozumí a odloučení je pro ně
velkou zátěží. Občas jim pomáháme zatelefonovat blízkým apod.
Snažili jsme se najít způsob, jak se dostat k lidem s COVIDem, nemocnice je k tomuto velmi opatrná. K člověku s onemocněním COVID-19 jsme byli voláni jen jednou. Jednalo se o pana emeritního
biskupa Herbsta. Opakovaně ho navštívil můj kolega kněz Stefano. V jiných nemocnicích je situace
jiná, kaplani za těmito lidmi chodí. Nám nezbývá než respektovat náš pandemický tým a strategii
nemocnice. Prosím modlete se i za nás, abychom nepropásli příležitosti, které Pán Bůh otvírá,
a zároveň nebyli stresovaní tím, že nemůžeme sloužit podle našich lidských očekávání.
Teď se nemocnice začíná vracet do normálu. Můžeme i obnovit bohoslužby, byť musíme dodržovat
určitá opatření. Až se situace uklidní, ráda bych vás také pozvala na bohoslužbu – lidí bude určitě
málo, ale je to čas k modlitbám za nemocné, za lékaře, čas k Božímu slovu, k lidskému setkání –
a pro nás kaplany by to jistě bylo povzbuzením. Bohoslužba trvá asi půl hodiny a koná se jednou
za 14 dní. Informace o bohoslužbách bude na webu.
Více než dřív se setkávám s umírajícími. Těžké jsou příběhy lidí, kteří jsou mladí, mají malé dítě
apod. Na druhou stranu byl pro mne povzbudivý příběh mladé maminky s třemi dětmi. Tato paní
s vážnou operací nádoru na mozku objevila radost z Krista. Byla to čerstvě konvertovaná křesťanka
a celou vážnou situaci prožívala jako Boží dar a školu Boží lásky, její víra se i skrze nemoc velmi
upevnila. Vidím, že opravdu i dnes lidé přicházejí ke Kristu a objevují Boží lásku.
Petra Kašperová-Poldaufová

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
V sobotu 18. 4. 2020 zemřela sestra Jaromíra Dolejšová. Rozloučení se konalo ve sborovém
domě na Smíchově 28. 4.
Jsme vděční, že v rámci kaplanské služby v Nemocnici Na Homolce již začínají dobře sloužit dva
tablety, které jsme pořídili, aby pacienti mohli komunikovat se svojí rodinou.
Podle usnesení vlády je dovoleno, aby se bohoslužeb ve stejný čas účastnilo nejvýše 15 osob
(platilo v době uzávěrky tohoto čísla SL), za dodržení státem požadovaných hygienických opatření. Způsob využití této možnosti ve sborovém domě na Smíchově se nyní promýšlí. Berounské
staršovstvo plánuje využít tuto možnost a zorganizovat ranní a večerní bohoslužbu. Na Smíchově
svatou večeři Páně budeme slavit, až bude povolen vyšší počet účastníků bohoslužeb.
Připravujeme online kurz Objevování křesťanství, který je určen zejména pro lidi mimo církev
včetně našich známých a spolupracovníků a pro lidi, kteří nemají s církví vůbec žádný kontakt.
Prosíme, pozvěte vaše známé. Viz pozvánka na kurz v těchto Sborových listech.
Staršovstvo souhlasilo s návrhem komise pro sezení na
doobjednání dalších 17 židlí
pro smíchovský Velký a Malý
sál. Celkově budeme mít pro
oba sály 197 židlí (7 z nich je
náhradních).
Staršovstvo souhlasí s pronájmem bytu či bytů v berounské
nemovitosti Na Tržišti na dobu
určitou. Podmínky domluví
hospodář sboru s berounským
staršovstvem, které najde
nájemníka.
Květnová celocírkevní konference, která měla jednat
o samostatnosti Berounského
sboru byla odložena. Tím se také
odkládá možnost formálního
ustavení samostatného berounského sboru.
Další setkání staršovstva se
bude konat 12. května 2020.
Aleš Čejka

NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU

„Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší,
vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.“ (Ž 47,2–3)

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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