NAHLÉDNOUT DRUHÉMU DO ŽIVOTA
Když Ježíš uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: „Co
chcete?“ Řekli mu: „Rabbi, kde bydlíš?“ Odpověděl jim:
„Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten
den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. (Jan 1,3839)
Kázání na nedělních bohoslužbách jsou od počátku června
věnována tomu, jak se z nás stávají Ježíšovi následovníci.
Využívám proto úvodníku, abych pověděl něco, co se
do kázání příliš nehodí, ale přesto to považuji za velmi
důležité.
Když se ohlížím, vidím řadu důležitých postav, kterým jsem
dodnes vděčný, že sehráli v mém životě nezastupitelnou
roli tím, že mi dali nahlédnout do svého života.
Do besídky jsem nechodil – v Husinci, kde jsem prožil
dětská léta, nebyly ve sboru další děti našeho věku, takže
jsem nedělní bohoslužby prospal v maminčině klíně.
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Do dorostu jsem nechodil ze stejného důvodu – v Husinci
žádný dorost nebyl. Jen v létě mi taťka domluvil, že jsem
se mohl od mých 11 let vždy přidat na dorostový tábor ke
smíchovskému dorostu.
Pak jsme se přestěhovali do Českých Budějovic a já začal
chodit na mládež. To byl objev a radost! V té době jsem
již vztah s Bohem pěstoval vědomě a rád. Mládež jsem
miloval a náš vedoucí Aleš Hejlek mi toho hodně dal. Jsem
mu vděčný za mnohé. Vlastně to byl vedle mých rodičů
první člověk, který mi otevřel svůj vztah s Bohem. Rodiče
mi dali základ. Na tomto základu jsem pak stavěl tak, jak
jsem to viděl u Aleše. Byl osobní, znali jsme jeho život
i život jeho rodiny.

V jednom osobním rozhovoru mi krátce po roce 1990 – byl jsem tehdy středoškolák – řekl David
Novák, tehdejší vedoucí mládeže smíchovského sboru: „Neboj se toho, nevadí, když nebudeš
vědět to nebo ono. Stejně to nejcennější, co lidem můžeš dát, je sám sebe, hlavně svůj čas.“ To
mě hodně ovlivnilo v mém dalším životě.
Jako student teologie jsem byl přidělen na sbor v Praze 1. Naším kazatelem byl Bronislav Kaleta
a já se jako vedoucí mládeže odvážil říct si mu o to, aby se mnou trávil více času. Tehdy bylo
módní slovo „učednictví“. Řekl jsem mu, že se chci od něho učit a jestli se můžeme pravidelně
spolu scházet. Takto pojaté učednictví nebyl jeho šálek kávy, ale neodmítl mě. Potkávali jsme se
pak ob týden na hodinku nebo dvě. Četli jsme spolu knihu, ze které ve své službě hodně čerpal.
Vždy mi stručně převyprávěl jednu kapitolu a pak jsme si o tom povídali. Nakonec jsem občas
přidal nějakou svoji otázku, která vůbec nesouvisela s tématem, které přinesl. Tyto otázky byly
hodně osobní. Nepamatuji se, že by na nějakou otázku odmítl odpovědět. Přemýšlím, jak asi na
tato setkání vzpomíná on, ale já jsem za ně nesmírně vděčný.
A mohl bych pokračovat dalšími lidmi – bratrem Josefem Sulkem, starším ve sboru v Českých
Budějovicích, mým administrátorem v Karlových Varech v době vikariátu Zdeňkem Holubcem,
řadou učitelů teologie na školách, kde jsem studoval, v neposlední řadě mými osobními přáteli,
se kterými si dáváme nahlédnout do života. A jde mi hlavou také dlouhá řada lidí, které jsem se
snažil já pustit do svého života. Jsem za ně vděčný!
Takové jsou moje kořeny. Takto jsem byl životem formován. A bylo v tom mnoho Boží milosti,
kterou projevil prostřednictvím druhých lidí. Jako to setkání, které popisuje evangelista Jan. Na
takové dny se nezapomíná… Nedovedu si představit život s Bohem bez možnosti nahlédnout
řadě lidí do jejich osobního života. Bohu díky za tento rozměr společenství církve!
Jan Valeš

PODĚKOVÁNÍ A PROSBA Z BEROUNA
Součástí nově zakoupeného berounského domečku je i krásná, velká zahrada, která nám přináší
radost. Díky smíchovským jsme získali čtyři kostelní lavice, které se krásně vešly pod velkou
pergolu a můžeme tak teoreticky pořádat i venkovní setkání. Ještě jednou děkujeme!
Díky vydatným dešťům tráva bují a roste „jako z vody“ a není jí vůbec málo, proto jsme již
zakoupili starší benzínovou sekačku zn. Husqvarna. Nyní se snažíme dát do kupy základní
nářadí pro provoz našeho domu. Pořádáme proto věcnou sbírku běžného zahradního nářadí.
Pokud by měl někdo zájem přispět, věcně nebo účelovým příspěvkem, obraťte se, prosím, na:
doberouna@gmail.com. Děkujeme!
David Kašper

MLÁDEŽ: JAK TO S NÁMI BYLO (A CO S NÁMI BUDE)
V březnu jsem převzal vedení mládeže. Už jsem si začal strojit
plány, jak se budeme setkávat s naším týmem, jaké programy
by měli být, jak začneme fungovat v nové místnosti a jak ji
zkrášlíme ke svému obrazu. Přišla do toho ale karanténa, vše
najednou padlo a nebylo vůbec jasné, jak to bude pokračovat.
Jestli to bude na týden nebo dva týdny (vůbec mě nenapadlo,
že by to mohlo trvat déle).
Nejdříve jsme vyčkávali, co bude, ale po několika dnech už bylo jasné, že se musíme přizpůsobit.
Jiné mládeže začali přecházet na online prostředí, volali si přes program Zoom (přes počítač
pomocí kamery a mikrofonu). Tak jsme do toho šli také, i když jsem vůbec nevěděl, co od toho
čekat.
Zpočátku to byla velmi zajímavá změna. Přeci jenom nebylo vůbec špatné se moci spojit s ostatními z pohodlí domova. Volali jsme si každé úterý od 18:00. Jenže taková online schůzka je velmi
limitovaná. Zpívat moc dobře nejde, povídat si jeden s druhým také ne (mluvit může jen jeden
ve stejný čas). No, jednoduše všechno, co rádi spolu děláme, takto dělat nejde (ani se podělit
o brambůrky). Ano, naštěstí jde mít duchovní program, ale pro řečníka to není ideální způsob
a poslouchá se to také hůř. Jednoduše řečeno, těšil jsem se, až to skončí a budeme se moci
sejít osobně.

To se naštěstí povedlo a v květnu jsme se začali scházet venku, abychom nemuseli dodržovat
odstupy a sedět v roušce. Začali jsme se scházet na zahradě na Velké Ohradě (děkujeme Pavlovi
B. za její propůjčení). Nyní se už vše postupně vrací na svá místa.
A jak to bude dál? Jedno je jisté, v létě bude probíhat mládežák, který naštěstí zrušený není.
Pojedeme na něj společně s mládeží z Černošic. Ubytování budeme mít na faře, která se nachází
v Bystré u Poličky v termínu od 9. do 16. srpna.
S nadějí vyhlížíme další školní rok!
Ruslan Gricyk

SBOROVÁ DOVOLENÁ 2020
Přiblížila se doba sborové dovolené, která letos proběhne od 31. 7. (pátek) do 7. 8. (pátek) na
Žižkově boudě, Pec pod Sněžkou 22. Přinášíme proto několik základních informací.
Pokoje budou připraveny v 15 hodin, společný program započneme večeří v 18 hodin. Cestou si
v Peci pod Sněžkou nezapomeňte zakoupit vjezdový lístek do KRNAP, který Vám umožní parkovat
na parkovišti přímo u hotelu.
V ceně pobytu je plná penze včetně pitného režimu po celý den. Oproti jiným létům není k dispozici na pokoji nádobí. Nezapomeňte si proto přibalit skleničky, hrnečky či varnou konvici.
Jako obvykle bude možnost ranního ztišení, pro děti bude organizován večerníček, večer bude
připraven společný program.

Těšíme se na společně prožitý čas v horské přírodě. Budeme mít možnost nejen obdivovat krásy
Božího stvoření, ale i se vzájemně více poznat a sdílet.
Mysleme proto na modlitbách na tento čas, přimlouvejme se nejen za dobré počasí, ale i Jeho
ochranu.
Těšíme se na viděnou na Žižkově boudě!
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
sborovkasmichov@seznam.cz, tel: 606 473 583
Jana, Jana a Jana
(Valešová, Dobišová-Zemanová, Zelinková)

MANŽELSKÉ VEČERY NA PODZIM 2020
Na podzim letošního roku chceme opět pořádat kurz Manželské večery. Tato setkání začnou na
přelomu září a října. Na konkrétním dnu v týdnu se domluvíme podle možností účastníků. Pokud
vás tento kurz zajímá, prosím, přihlaste se nám do konce prázdnin, abychom mohli včas zajistit
vše ostatní.
Martin a Bohuslava Najbrtovi

SVATEBNÍ OBŘAD V RICHTEROVĚ VILE
V neděli 7. června t. r. jsme
se zúčastnili svatby nevěřících snoubenců Kláry
a Michaela, kteří požádali
našeho kazatele Jana
Valeše o církevní obřad.
Jenda při svatebním kázání zdůraznil, že manželství
je živý organismus. A jako
květina ke zdárnému životu potřebuje slunce, vodu
a vzduch, tak manželství
potřebuje víru, lásku
a naději. Víra je především
důvěrou k Bohu a pak
i k sobě navzájem. Základem naděje jsou Boží zaslíbení, na která se může člověk spolehnout.
Největší z té trojice je láska, která dává vzájemnou trpělivost, odpuštění a nehledá svůj prospěch.
Taková je především láska Boží k nám. Je větší než samo manželství, manželství přesahuje.
Musím myslet na slova z 8. Žalmu: „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho
ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil…...“
Nevěstu jako dítě vodila jedna křesťanská rodina do nedělních shromáždění ve východních
Čechách. Jak úžasné, že setkání kdysi nezapadla do ztracena a nevěsta přivedla snoubence na
křesťanskou předmanželskou přípravu k nám na Smíchov! Spolu s bratrem kazatelem jsme měli
možnost se na této přípravě v několika lekcích podílet. Všechna setkání provázelo společné čtení
bible. Bible byla pro snoubence něčím novým a při společných rozhovorech mohli nahlédnout
pod pokličku biblického pohledu na manželství, vzájemného odpuštění, lásky, nesení břemen,
vděčnosti. Byly to chvíle vzájemného obohacení, kdy jsme tak trochu mohli podat svědectví
o Boží lásce k člověku. A oni vděčně naslouchali. Díky Bohu za to!
Bohuslava Najbrtová

ROZLOUČENÍ S BOHUSLAVEM ČECHEM
Dne 13. 6. 2020 Bůh povolal bratra Ing. Bohuslava Čecha, dlouholetého člena smíchovského sboru. Rozloučení s ním proběhlo 19. 6. 2020 v obřadní síni kladenských hřbitovů.
Pohřeb bratra Čecha provázela slova Žalmu 90, kázal bratr kazatel Jan Valeš.
Tak jako na fotografii, se tatínek Bohuslav Čech nejlépe cítil uprostřed svých nejbližších i v posledních dnech svého požehnaného života.
Můj drahý táta nás s bratrem vždy učil, že základem láskyplného fungování rodiny a Božího
společenství je živá komunikace. Tuto věčnou moudrost nám vštěpoval celý náš život. Také text
přikázání „Cti otce svého i matku svou“ jej provázel jeho žitím.
Přemysl Čech

O životě a smrti Bohuslava Čecha
Bohuslav Čech se narodil 22. září 1926
v Horní Krupé v početné rodině. Jeho sestry
Marta a Milada žijí v Rakovníku.
Neměl snadné začátky. Do školy to měl
8 km daleko. Když mu bylo 19 let, skončila
druhá světová válka. Zažil tedy v mladém
věku zkušenosti, které ho poznamenaly na
celý život.
S manželkou Jitkou měli dva syny Zbyňka
a Přemka. Manželka Jitka byla ze smíchovského sboru a on se ke sboru, tehdy
Jednoty českobratrské, přidal v roce 1955.
Společně žili v Hodkovičkách.
Do života sboru se více zapojil po Sametové revoluci. Poslední roky se spolu s Jitkou starali
o vážně nemocného Přemka. Od smrti Jitky se o něj více jak 16 měsíců staral bratr Bohuslav sám.
V druhém červnovém týdnu bratr Čech upadl a přivodil si úraz hlavy. Přemek zavolal lékaře, úraz
mu byl v nemocnici ošetřen. Ovšem po propuštění domů v sobotu 13. června Bohuslav zemřel
ve věku nedožitých 94 let.
O jeho víře platilo, že vztah s Bohem mu byl zdrojem naděje, bez které by se mu žilo velmi
nesnadně.
Píseň popisuje lidský život v prostých, srozumitelných barvách důvěry Bohu, práce a námahy,
omezených možností člověka a naděje, kterou v Bohu máme. Všechny zmíněné tóny tohoto
žalmu poznávám také v životě Bohuslava, jak jsem do něj směl trochu nahlédnout. Některé
z nich nyní přiblížím.
Žalmista v té písni zpívá: Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát,
a mohou se pyšnit leda trápením a nepravostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.
(v. 10) Obdivuji sílu a vitalitu muže, se kterým se dnes loučíme. Také žalmista považuje nedožitých 94 let za skutečně úctyhodných.

A žalmista neskrývá, že nedílnou součástí našeho života je trápení a naše nepravosti. Tak to
s námi lidmi je, že leckteré komplikace si působíme sami – máme svou povahu, hrdost, máme
své slabiny, děláme chyby, v nich se pak motáme. Žalmista mluví o nepravostech a mluví také
o trápení, které přichází bez příčiny.
Žalm je modlitba, povídáme si s Bohem o životě. K čemu tato modlitba dospěje? K čemu dojdeme, když si s naším Stvořitelem vyprávíme o dnech života, radostech a starostech?
Žalm vyústí v prosbu: Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím
hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. (v. 13-14) K čemu v rozhovoru
s Bohem o našem životě dojdeme? K Božímu soucitu, jeho milosrdenství!
V životě a smrti Ježíše Krista to je přímo hmatatelné. Bůh se nad námi smiloval, obdaroval
nás z milosti svou přízní! Jen ji přijmout… Zde v žalmu to zní také. Vyprávění o životě dochází
k objevu Božího soucitu, Jeho nezasloužené přízně – je nám lidem nakloněný, zná naši křehkost,
náš život je v Jeho rukou. Na to se spolehněme!
Jan Valeš

ONLINE BOHOSLUŽBY
aneb Kolikrát musím obnovit stránku, abych viděl bohoslužbu online?
Nejspíš to zažil každý, kdo si během karantény pouštěl bohoslužbu online o pár minut dřív.
Kliknete na video, ono se začne načítat, ale pak to napíše: „Live stream offline“ (nebo „živý
přenos je offline“, záleží na vašem nastavení jazyka).
Co s tím? Kdy to bude online? Kolikrát obnovit stránku a zkoušet to znovu, dokud online nebude?
Odpověď je: není to vůbec třeba!
Tento systém funguje tak, že stačí kliknout na video a poté vyčkávat, až se bohoslužba začne
vysílat. To znamená, že po kliknutí na video již pak není třeba dělat nic, program automaticky
rozpozná, až se začne vysílat bohoslužba a video se vám ukáže. Mohou nastat vzácné případy,
že se něco zasekne a nezobrazí se vám to hned, ale jedná se o ojedinělé případy a nám se to
ani při mnohokrát opakovaném testování nikdy nestalo. Pokud je už minuta po zahájení a video
stále nikde, stránku obnovte.
Také děkujeme, že jste trpěliví, co se technických problémů týče. Není jednoduché uhlídat
plynulý průběh bohoslužby v sále a zároveň online (s přepínáním na texty písní, s kamerami,
se správným nastavením zvuku atd.). Protože je karanténa pryč, primárně se soustředíme na
plynulý průběh bohoslužby v sále.
Technický tým

VOLBY PŘÍŠTÍHO STARŠOVSTVA
Volby do staršovstva proběhnou v neděli 20. září odpoledne při výročním členském shromáždění. Volební komise, která sestavuje kandidátku a řídí průběh voleb, byla zvolena členským
shromážděním v březnu 2019. Svou práci zahájila v září 2019.
Volby v CB vycházejí z tzv. všeobecného kněžství věřících, kdy Boží vůli hledáme ve společných
otázkách a snažíme se nechat vést Duchem svatým a rozpoznávat Boží povolání ke službě
staršího sboru. Při své práci se volební komise řídí řádem a ústavou CB. Úkol komise vybrat
kandidáty pro volby do staršovstva není tedy pouze administrativní. Při výběru kandidátů se
komise řídí biblickými kritérii, tak jak jsou zmíněna v 1. Tm 3,1-7; Tt 1,5-9.
Kandidátka je dnešním dnem zveřejněna. Členové sboru mají možnost se na volební komisi
obracet s případnými otázkami ohledně sestavení kandidátky. Své případné otázky směřujte na
předsedu komise Daniela Pokorného nebo členy komise Annu Duchkovou, Annu Chráskovou,
Janu Chráskovou a Rudolfa Pánka.
Daniel Pokorný

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ
Požádali jsme kandidáty o zodpovězení dvou okruhů otázek:
1. Ohlédnutí: Kdo jsi? (představení své osoby s ohledem na službu ve staršovstvu) Jaké máš
obdarování a výrazné životní zkušenosti, které chceš ve službě zúročit? Jaký je Tvůj vztah ke
smíchovskému sboru?
2. Výhled: S čím jdeš do případné služby ve staršovstvu? Kterou oblast sborové služby by sis
chtěl(a) vzít na starost?

Pavel Bartošek
Ve sboru jsem od roku 1997, starším od roku 2004, hospodářem
od roku 2008. S manželkou Lenkou máme děti Annu (16), Jana (14)
a Šimona (11). Smíchovský sbor je mým duchovním domovem,
prožil jsem v něm už mnoho pěkných věcí a věřím, že nějaké pro
nás Bůh ještě má. Mám náš sbor rád i vás všechny, kteří k němu
patříte (včetně berounských).
Službu Bohu a církvi považuji za radost i zdravou součást života
víry. Kandiduji, protože chci být k dispozici. Pokud byste mne zvolili
do staršovstva na nadcházející období, jsem připraven pokračovat
v roli hospodáře. V minulých letech mě hospodářská agenda sboru
dost zaměstnávala, ale teď už je hodně velkých věcí hotovo a práce
je méně. Věřím, že bych se mohl více věnovat i dalším oblastem
služby staršího – pastoraci a vyučování.

Aleš Čejka
Narodil jsem se před 46 lety a vyrůstal v Děčíně. S Blankou jsme
manželé 17 let. Pán Bůh nám dal dvě dcery Aničku a Lidušku. Do
Církve bratrské mě pozval můj spolužák Standa Kadleček. V 18
letech jsem uvěřil, že Ježíš Kristus je Boží syn, že zemřel i za mé
hříchy a že vstal z mrtvých a začal jsem Kristu důvěřovat. Za necelé
dva roky jsem byl pokřtěn a stal se členem Církve bratrské. Na
Vysoké škole ekonomické jsem poznával studenty z dalších církví
a věnoval se mládeži v děčínském sboru. Protože jsem chtěl více poznávat Boha a být připraven k přinášení evangelia, absolvoval jsem
dálkově Evangelikální teologický seminář v Praze, obor Teologická
a pastorační činnost. Po necelých dvou letech práce v počítačových
firmách jsem začal pracovat jako tajemník pro práci na univerzitách
a později i jako předseda Univerzitního křesťanského hnutí. Od září
2008 jsem zaměstnán v Církvi bratrské a v Ekumenické radě církví, kde se věnuji webovým
stránkám a facebookovým profilům, přípravě konferencí a projektů i správě nemovitosti. Jako
starší jsem sloužil v našem sboru čtyři roky a ve Sboru Církve bratrské v Praze 6 také čtyři roky.
Do smíchovského sboru jsme přišli z dejvického sboru přibližně před pěti lety, protože jsme bydleli na Barrandově a hledali jsme bližší sbor, ve kterém bychom mohli duchovně čerpat a sloužit
lidem z našeho okolí. Obojí se nám splnilo. Jsem moc rád, že můžeme do smíchovského sboru
patřit a že mohu poznávat tolik bratří a sester, kteří jsou oddáni Kristu a žijí pro něj.
Těší mě práce s dětmi a přinášení radostné zprávy o Pánu Ježíši Kristu druhým lidem. Chtěl
bych ve sboru přispět k tomu, abychom rostli v poznávání Pána Ježíše Krista skrze studium
Bible a abychom žili podle Božího slova. Také bych chtěl podporovat bratry a sestry, kteří chtějí
sloužit Bohu a druhým lidem a pomáhat v rozhovorech těm, kteří hledají pomoc. Rád bych také
dál vedl s dalšími lidmi studium Bible a misijní službu našeho sboru na Barrandově. Mohu také
pomoci v oblasti komunikace našeho sboru s okolní společností i se sborovou administrativou.

Pavel Chráska ml.
Snad se v tom nemýlím, ale doufám, že mě členové našeho sboru
znají, a to nejen fyzicky, ale i v tom, jak o věcech smýšlím, co
vnímám jako důležité. Pokud by byla nějaká nejasnost, což je
jistě možné, srdečně zvu k tomu nebát se a zeptat se mě osobně.

Libor Duchek
Narodil jsem se v Černošicích, kde jsem díky několika lidem
ze smíchovského sboru začal chodit na mládež a časem jsem
se stal členem sboru. Na dorostu se mě svého času ptali kromě
podstatnějších otázek i na to, jaké je mé povolání. V životě jsem
se živil devatero řemesly: od práce v galerii, u stánků, v hotelu,
v IT, až po práci v administrativě a v církvi. Také jsem vystřídal
mnoho učitelských praxí na soukromých a státních školách, učil
jsem v jazykovkách i soukromě. Většinu svých prací jsem dělal jen
na částečný úvazek, protože – a nyní se dostáváme k odpovědi –
jsem především věčný student, který se pomalu čím dál více stává
učitelem. Nyní tedy pracuji na ETS a pro CB.
Jaká obdarování použitelná pro sbor u sebe pozoruji? Na této otázce
se láme falešná skromnost. Nicméně z toho, co mám za sebou a co mi říkají ostatní, mohu asi
říci, že jsem zvyklý učit a umím pracovat se slovem.
Co bych chtěl pro sbor? Chtěl bych, aby sbor v sobě realizoval znaky Božího království, aby
v něm byla patrná vzájemná láska a aby byl moudrý. Velkou výzvou, kterou osobně vnímám,
je umět oslovit jednak lidi mimo sbor, ale zároveň umět předat vztah ke sboru a k Bohu našim
potomkům.

Tomáš Chráska
• přes 20 let vděčně ženatý manžel Jany a otec 3 potomků (Jakub, Noemi, Daniel) pomalu a postupně dosahujících dospělosti
– Bohu díky
• dlouhou řadu let zaměstnán v jednom z ústavů Akademie věd
ČR – za práci i zdroj obživy jsem Bohu také vděčný
• jsem velmi vděčný za zkušenosti nasbírané díky delšímu pobytu
v jiné zemi, v jiných křesťanských společenstvích a také ve
smíchovském sboru a staršovstvu
• nejvíce děkuji Hospodinu za jeho milostivé přijetí, jeho trpělivé
a uzdravující jednání se mnou, mými nejbližšími a také s vámi.
Bohu díky a sláva!
O mém výhledu do příštích dnů a roků (i ve vztahu ke sboru a případné služby ve staršovstvu), o tom, co mi dělá radost a co mě
naopak trápí, či o čemkoliv dalším si s kýmkoliv z vás hrozně rád popovídám osobně. Dejte
mi vědět rovnou osobně (v neděli či na sborovce), telefonem (601 566 311) nebo emailem na
adresu postachr@gmail.com.

Olga Kutílková
Jsem máma krátce po rodičovské dovolené, co nějakou dobu
věnovala většinu energie dětem a uvědomuje si, že je čas zase
přispět svou troškou. A možná tím smíchovský sbor poznat zase
trochu víc a jinak. Po deseti letech na Smíchově je můj vztah ke
sboru vlídný a určitě má kam se dál rozvíjet.
Do případné služby ve staršovstvu jdu s nejistotou a zároveň
očekáváním. S obavou, abych uměla dostát slibům, kterými bych
se zavázala, a zároveň nadějí, že Pánu Bohu jde logistika mnohem
lépe než mně. Rozdělení práce ve staršovstvu vnímám jako věc
Božího nasměrování, konkrétního složení týmu a vzájemné dohody
– těžko teď předjímat.

Daniel Pokorný
Do smíchovského sboru jsem začal chodit asi před třiceti lety.
Završila se tím etapa mého života, kdy jsem hledal cestu k víře. Ta
začala ještě o pár let dřív, když mě mí bratranci a sestřenice vzali
na letní tábor smíchovského dorostu. Ve sboru od té doby žiji, našel
jsem si tu manželku, vyrostli mi tu tři synové.
V životě chci usilovat o to, abych poslouchal Pána Boha, žil s ním.
A když tedy přišla nabídka, abych kandidoval do staršovstva, přijal
jsem ji. Pro případ, že by Boží cesta pro mě byla do staršovstva,
nechci se tomu vyhýbat.
Nemám nic, co bych nazval vizí pro sbor. Mám za to, že bychom
měli společně následovat Krista. Což zní hrozně opotřebovaně.
Ale líp to napsat neumím. Zdá se mi, že jsem dobrý v tom dělat
nějakou nudnou práci, která se stále opakuje. To by byly třeba zápisy ze staršovstva.
Co se týká mých slabin, při představě, že bych měl kázat, mě ochromuje hrůza. A nejsem moc
společenský, ostýchám se oslovit lidi, které neznám.

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Do sboru již byly dodány všechny objednané židle. Děkujeme členům komise pro sezení ve složení Věra Pánková, Olga Kutílková, Pavel Bartošek a Ondřej Košťák za přípravu celého projektu.
Komise pro sezení splnila svůj úkol a již nebude dále pokračovat.
Staršovstvo vzalo na vědomí kandidátku pro volbu do celosborového staršovstva, jak ji připravila
volební komise.
Místní staršovstvo v Berouně se bude volit 13. září 2020 v Berouně.
Staršovstvo projednalo výhled další služby na Barrandově v příštím školním roce a podpořilo ji.
Další setkání staršovstva se bude konat 25. srpna 2020.

Aleš Čejka

„Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede
při národů podle práva. (Ž 96, 10)

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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