NĚCO TADY VONÍ!
Nový školní rok přináší nové výzvy. Berounští vstupují
v určité míře do neznáma, když zakládají vlastní sbor.
Smíchovští stojí před volbou nového staršovstva a dosavadní události pojmenovaly některé nešvary, kterými si
komplikujeme vztahy i společnou službu tomuto světu.
Na mysli mi tanou Ježíšova slova: „Nové přikázání vám
dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás.“ (J 13, 34-35) Nikdy jindy se Ježíš neodhodlal
vyhlásit nové přikázání. Jeho slova považuji za ústavu
církve a vše a za všech okolností má být s nimi v souladu.
Představte si situaci, kdy se lidé sejdou v jedné místnosti
a někdo z nich poznamená: „Tady něco smrdí“. Okamžitě
mě napadne, že to asi budou moje nohy, které jsem před
chvílí vyzul z bot. Co se učedníkům vybaví, když Ježíš
řekne: „Milujte se tak, jak jsem já miloval vás?“ Vybaví se
jim, jak jim před chvílí myl nohy.
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Špinavé nohy symbolizují to, co v našich životech zapáchá. Nové přikázání vystihuje, co s tím – nohy umýt.
Připodobním to ke zpovědi. Něco mě tíží a potřebuji
o tom mluvit s Bohem. Vyhledám bratra či sestru v Kristu,
kterým důvěřuji. Spolu s ním mluvím s Bohem o tom, co
řeším, prosím o odpuštění a o pomoc. Tím však zpovědní
rozhovor nekončí. Teprve když mi druhý člověk zvěstuje
na základě Božích slibů odpuštění hříchů a naději Boží
pomoci, dojdeme na konec. Ze zpovědního rozhovoru
odcházím s jistotou odpuštění a novou nadějí do dalších
zápasů.
Když se Ježíšovo nové přikázání uplatní v praxi, zazní:
Tady něco voní! To bude ta láska Kristova… A Ježíš moc
dobře ví, že podle vůně lásky Kristovy všichni poznají,
že jste Jeho učedníci.
Jan Valeš

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PŘI BOHOSLUŽBÁCH
Lze očekávat, že i během podzimu bude ministr zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice
vyhlašovat mimořádná opatření související s nákazou covid-19. Tato opatření budeme stejně
jako doposud dodržovat. Především pak je třeba být k sobě navzájem ohleduplní – vidím-li
někoho v roušce, vzít si ji také nebo mu dopřát od sebe odstup.
Malý sál smíchovské modlitebny je vyhrazen především těm, kdo chtějí sedět v dostatečné
vzdálenosti od druhých, případně užívají roušku i v době, kdy není přímo nařízena.
Občerstvení po bohoslužbách bude sestávat pouze z nápojů a budeme hledat takové organizační
uspořádání, které bude odpovídat aktuální hygienické situaci.
Jan Valeš

NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM
Podzimní cyklus biblických výkladů a kázání
Ježíš říká: „Ty pojď za mnou!“ A tak se vydáváme na cestu … Různé prostředí, těžké a lehčí
etapy, úseky krásné i vyprahlé, mnohá rozcestí a také hledání, kudy vlastně cesta vede, slepé
uličky… Na této životní pouti je s námi náš Pán, který nás vede svým Slovem – Biblí, a také
svým svatým Duchem. Bůh nám slibuje svoji blízkost a také život, který nás přesahuje – život
věčný.

PROGRAM KÁZÁNÍ A BIBLICKÝCH HODINV ZÁŘÍ A ŘÍJNU:
čt 3. 9.

čt 10. 9.

ne 13. 9.
čt 17. 9.
ne 20. 9.
čt 24. 9.
ne 27. 9.

Jan Valeš – Spočinout nebo se vydat do neznáma
Úvodní biblická hodina o rovnováze mezi spočinutím v Bohu a vydáváním se na
neznámé cesty hledání Boha.
Pavel Bartošek – Bible – jediné měřítko víry a života
Tak se to říká ve vyznání CB i v členském slibu. Naslouchat Božímu slovu patří ke
zbožnosti smíchovského sboru. Jak prakticky naslouchat Božímu hlasu?
Pavel Hošek – V Hospodinově domě
Úvaha nad knihou Žalmů.
Pavel Hošek – Zápas o život v Boží blízkosti
Svědectví knihy Žalmů.
Tibor Máhrik – Blaze těm, kdo hledají Boha celým srdcem
O hledání Boží vůle v našich životech.
Pavel Chráska st. – Hledání Boží vůle
Jak prakticky postupovat?
Jan Valeš – Kdo prosí, dostává, kdo tluče, tomu bude otevřeno
Boží slovo těm, na které těžce dopadá, když nedostávají odpovědi, když nebe
mlčí, když si neví rady.

čt 1. 10.
ne 4. 10.
čt 8. 10.
ne 11. 10.
čt 15. 10.

ne 18. 10.

čt 22. 10.
ne 25. 10.
čt 29. 10.

Jan Valeš – Sdílení Božích darů
Zbožnost, která se projevuje službou svěřenými duchovními dary.
Pavel Černý – Ježíš je silnější
Výklad Ježíšových slov, když vyhání nečisté duchy: L 11, 14-26.
Pavel Černý – Zápas s pokušením krok za krokem
Přehledné shrnutí, jak máme podle Bible čelit pokušení.
Zdeněk Vojtíšek – Přibližte se k Bohu, vzepřete se ďáblu
Jak mám poznat, čemu se vzepřít a co přijmout z Boží ruky?
Jan Valeš – Svatý i hříšník zároveň
Co je pravdy na slovech Martina Luthera: „Simul iustus et peccator, svatý i hříšník
zároveň”? Platí to i o nás? Co by z toho vyplývalo?
David Beňa – Kristus je naše posvěcení
Posvěcení a Boží svatost – posvěcení není naše vlastnictví. Jeho podstatou je
vztah se svatým Bohem.
Daniel Fajfr – Ve světě, ale ne ze světa
Výklad textů, které staví svět a církev do ostrého kontrastu.
Daniel Pastirčák – Přiveďme k cíli své posvěcení
Boží cesty, kterými přivádíme k cíli své posvěcení.
Marek Macák – Co není z víry, je hřích
Role svědomí v životě věřícího člověka.
změna programu vyhrazena
Jan Valeš

OBČERSTVENÍ PO SMÍCHOVSKÝCH BOHOSLUŽBÁCH
Pro letošní rok máme novou koordinátorku nedělních
občerstvení – Janu Kotrlovou. Tímto děkujeme Janě
Zelinkové, že se o občerstvení doposud starala!
Pokud byste chtěli Janě K. se službou občerstvení
pomoci, stačí jí dát zprávu nebo zavolat na tel. 734
672 498. Také se můžete opět zapisovat do tabulky,
která visí v modlitebně na nástěnce v mezipatře, jak
bylo zvykem i dříve.
S ohledem na zdravotní a hygienická opatření bude na
počátku září občerstvení po bohoslužbách sestávat
pouze z nápojů a budeme hledat takové organizační
uspořádání, které bude odpovídat aktuální hygienické
situaci.
Jan Valeš

ZMĚNA VE VEDENÍ PĚVECKÉHO SBORU
Od prosince r. 2017 jsem byla dirigentkou smíchovského pěveckého sborečku. Jsem velmi
vděčná za tuto možnost krásné spolupráce a zároveň za slova vděčnosti a díků z řad bratří
a sester, kterými jste nás v této službě povzbuzovali. Aspoň pro mě to znamenalo velmi mnoho.
Po téměř třech letech vedení sboru jsem se rozhodla s touto službou skončit. Přiznávám, že
největším důvodem je moje únava ale také touha, aby žezlo převzal někdo mladší. Jsem vděčná
Pánu Bohu, že obdarovaných lidí máme ve sboru dostatek a službu v této oblasti přislíbil mladý,
nadějný a zároveň skromný Jakub Chráska. Myslím, že to jsou vlastnosti, které jsou při službě
velmi potřebné.
Věřím, že pěvecký sboreček bude pokračovat dál, bude nás těšit svým zpěvem a vzdávat tak
vděčnost a chválu našemu Pánu.
Bohuslava Najbrtová

NA KOLE HRONOVSKEM – DRUHÝ POKUS
Kvůli dokonalé práci na železnici (všechny tratě do oblasti byly uzavřeny najednou) jsme loni
museli plánovaný výlet na Hronovsko posunout a zařadit náhradní program. Letos jsou snad už
koleje opraveny, takže:
Zvu rodiče s dětmi na cestu na kole podle řeky Metuje ve dnech 26. 9. (sobota) – 28. 9. (pondělí
– svátek). Trasa je zcela nenáročná (nejvíce asi 25 km denně), vede v podstatě pořád z kopce,
po cestách, případně vedlejších silnicích, velmi hezkou krajinou.
Podle Metuje pojedeme na kole z Adršpachu do Nového Města. Obě noci budeme trávit v Hronově, tam také půjdeme v neděli na bohoslužby. V sobotu pojedeme vlakem do Hronova, v pondělí
se budeme vlakem vracet z Nového Města do Prahy (obě cesty vyžadují jeden přestup). V neděli
pojedeme vlakem z Hronova do Adršpachu (také s přestupem).
Kvůli domluvě o ubytování a o přesné době cest mě kontaktujte, prosím e-mailem či telefonicky:
vojtiskovi@volny.cz, 608 042 837.
Zdeněk Vojtíšek

SBOROVÝ DŮM V BEROUNĚ
Co už možná víte
Na jaře letošního roku koupil náš sbor v širším centru Berouna, v ulici Na Tržišti, podsklepený
rodinný dům se dvěma byty 2+1, na pozemku o velikosti 860 m2. Následně jsme připravili zadání pro vypracování studie přístavby modlitebny a rekonstrukce současného domu. Projektant
Ing. Pavel Marek dům a pozemek detailně zaměřil a připravil první pracovní verze studie. Oba
byty jsme od května pronajali.

Co není jednoduché
Beroun má v současné době přísný územní plán, co se týká výstavby v centru města (např. velká
část pozemku musí být „zelená“; zároveň ukládá zajištění velkého množství parkovacích míst).
Ačkoli je na berounské poměry a své umístění nový sborový pozemek veliký, vtěsnat na něj
přístavbu modlitebny s dostatečně velkým sálem, parkoviště, a ještě zajistit potřebné množství
zeleně není úplně jednoduché. Také není vždy jasné, jak přesně budou požadavky územního
plánu interpretovány. Zároveň se v současné době připravuje změna územního plánu, která by
novým způsobem umožňovala do zeleně počítat „zeleň“ na střeše, ale není zatím dané, jakým
způsobem.

Co bude dál
Z uvedených důvodů jsou za námi i před námi různá jednání se zástupci státní správy i berounského zastupitelstva, na kterých se snažíme dobrat takového územního řešení přístavby
a zajištění parkovacích míst (třeba na pozemku města), které by splňovalo jak požadavky
územního plánu, tak naše potřeby. Budeme vděčni za vaše modlitby.

Hledáme nového nájemníka
Ke konci srpna ukončila pronájem horního bytu mladá rodina z Prahy. Pokud víte o někom
spolehlivém, kdo bydlení hledá, dejte nám prosím vědět (např. na email beroun@cb.cz). Alespoň
na rok nabízíme pronájem pěkného podkrovního bytu 2+1, cca 60 m2, vybaveného kuchyňskou
linkou. K dispozici je zahrada. Nájem 10 tis. Kč měsíčně plus poplatky za služby.
Pokud byste na novou modlitebnu chtěli přispět finančně, budeme rádi – příspěvky prosím
posílejte na účet 150416108 / 0300, variabilní symbol 7777777. Díky!
Za berounské staršovstvo
Petr Kolman

KONČÍCÍ MANDÁT STARŠOVSTVA
Tři měsíce od konce opatření, která znemožňovala členské shromáždění, končí mandát staršovstva.
Tak to praví tzv. lex covid, kterým vláda ČR prodloužila mandát voleným orgánům různých organizací. Náš sbor čítá přes 150 členů. Od 25. května bylo možné setkat se v počtu větším než 100
účastníků, stále však bylo třeba dodržovat rozestupy 2 metry, takže se do našich prostor nevešlo
reálně více než 80 lidí. Teprve od 15. června byl zrušen povinný rozestup 2 metry. Tři měsíce poté,
tedy nejpozději 15. září začíná v našem sboru stav, který lze popsat jako končící mandát staršovstva.
To prakticky znamená: Místo obvyklých tří statutárních zástupců právnické osoby zbývá jediný –
kazatel. Nelze přijmout žádné rozhodnutí, které by mohlo být kontroverzní. Pokud by taková situace
nastala, bude ji řešit členské shromáždění (což je vlastně standardní postup). Hospodařením sboru
kazatel ve shodě se staršovstvem již v červenci pověřil Pavla Bartoška formou plné moci (do 31.
října). Starší i nadále vnímají zodpovědnost za péči o sbor i jednotlivce ve sboru a budou pomáhat
kazateli v této trochu složitější situaci.

Pomůže, když zazní hlavní události, které k tomu vedly. V březnu 2019 jsme začali ve staršovstvu
chystat volby nového staršovstva na Smíchově a v Berouně. Kvůli změnám v Řádu správy CB bylo
třeba volbu přichystat jinak než v předchozích případech. Rozhovory nad možnostmi vhodného řešení nakonec přispěly k rozhodnutí berounského staršovstva o osamostatnění. Toto rozhodování bylo
dokončeno v závěru října 2019 na společném setkání berounského a celosborového staršovstva,
odkud jsme odeslali žádost o schválení samostatného sboru květnovou výroční konferencí sborů.
Ze všech možných variant, kdy a jak volit nová staršovstva (na Smíchově a v Berouně), se nám
nejvíce líbila ta, kdy budeme celosborové i berounské staršovstvo volit až ve chvíli, kdy bude jasné,
zda založení sboru v Berouně celocírkevní květnová konference opravdu schválila. Proto jsme termín
voleb stanovili na červen. Plán byl, že samostatně proběhne volba místního staršovstva v Berouně
– nejlépe tak, že jí bude zvoleno staršovstvo nového sboru. Celosborové staršovstvo se mělo volit
s tím, že po osamostatnění berounských se na jeho složení již nic měnit nebude. Odložení voleb
o 2-3 měsíce máme již v církevním řádu ošetřeno tím, že mandát se automaticky o 3 měsíce
prodlužuje. Tento plán vznikl v říjnu 2019 a potvrdili jsme si ho v lednu 2020, když se v Berouně
o osamostatnění hlasovalo.
Pak však přišla karanténa. V polovině května jsme si kladli otázku, zda jsme schopni koncem června
uspořádat členské shromáždění s volbou staršovstva. Nebylo jasné, zda vůbec bude možné, aby
se tolik lidí sešlo na jednom místě. Mezi odloženými událostmi byla také celocírkevní konference
přeložená na poslední červnovou sobotu. Jak tedy budeme volit staršovstva, když nebude jasné,
zda k osamostatnění berounských dojde? Navíc na členském shromáždění potřebujeme nejen volit
staršovstvo, ale také projednat a schválit detaily majetkového a finančního osamostatnění berounských. Opět – to se nedá dělat, pokud nevíme, jak celocírkevní konference rozhodne. Rozhodli jsme
se tedy ve staršovstvu na počátku června, že vhodný termín pro členské shromáždění bude 20. září
(červenec a srpen se nehodí z důvodu dovolených). Dojednali jsme tedy s vedením církve, že žádáme
o založení sboru v Berouně ne k 1. 7. 2020 (jak jsme o to požádali v říjnu), ale až k 1. lednu 2021.
To nám umožní majetkové a finanční otázky řádně připravit a projednat na členském shromáždění.
V polovině května nebylo jasné, kolik lidí se kdy bude moci setkat na jednom místě. Počátkem června
již bylo zřejmé, že pomocí volební schrány nebo jiným způsobem by nějaké hlasování proběhnout
mohlo. Čekali jsme tedy na rozhodnutí konference – ta vznik samostatného sboru v Berouně schválila, a tak jsme 29. června měli všechny potřebné informace.
Tak jsme se dopracovali k tomu, že počátkem června ve Sborových listech vyšel termín výročního
členského shromáždění 20. září (ten byl později změněn na 4. října). O měsíc později byla také
zveřejněna kandidátka pro volbu celosborového (napříště smíchovského) staršovstva. Mezitím však
nejpozději 15. září mandát staršovstva skončí.
Z uvedeného je zřejmé, že nové staršovstvo opravdu potřebujeme. Také proto nemá nová volební
komise mnoho času na dokončení příprav a kandidátka by měla být zveřejněna 20. září. Za jejich
ochotu se ujmout tohoto nesnadného úkolu znovu děkujeme. Níže přikládáme důležité výňatky
z církevních dokumentů, které se týkají voleb staršovstva a informace o programu celosborového
shromáždění, které staršovstvo zvolí.
Jan Valeš a staršovstvo

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 4. ŘÍJNA VE 14 HODIN
Již během dopolední bohoslužby bude příležitost ke společenství celého sboru – berounských
i smíchovských věřících! Těšíme se.
Podle aktuálních hygienických možností budeme připravovat sborový oběd. To se všichni dozvědí z oznámení, která rozesíláme e-mailem a jsou k dohledání na internetových stránkách
smíchovského sboru – v rychlíku.

Program výročního shromáždění:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení písní a modlitbou
Ustavení členského shromáždění (skrutátoři, zapisovatelé)
Rozhovor o zprávě kazatele
Rozhovor o hospodaření, revizní zpráva, hlasování o zprávě hospodáře a o hospodářském
výsledku
První kolo volby celosborového staršovstva (komise odejde sčítat hlasy)
Rozhovor o ostatních zprávách
Ohlédnutí za dosavadní cestou berounského společenství směrem k vyhlášení samostatného
sboru
Majetkové a finanční dělení mezi Smíchovem a Berounem
Oznámení výsledku prvního kola a případné druhé kolo volby celosborového staršovstva
Uvedení starších do služby složením slibu
Zakončení písní a modlitbami

Písemné materiály vytištěné k původnímu červnovému termínu si mohou plnoprávní členové
sboru vyzvednout na bohoslužbách, jeden výtisk na domácnost nebo je na vyžádání dostanou
od kazatele e-mailem.
Složení volební komise bude jasné po členském shromáždění 6. září a bude součástí oznámení
v neděli 13. září, která si lze přečíst na internetových stránkách sboru.
K bodu č. 5 zveřejní volební komise kandidátku v neděli 20. září. Členové sboru mohou na
zveřejněnou kandidátku reagovat podle doporučení č. 21 obsaženém v Řádu správy CB: „Na
seznam kandidátů může volební komise doplnit rovněž člena, který byl v době do jednoho
týdne po zveřejnění výsledného seznamu kandidátů navržen písemně alespoň deseti procenty
plnoprávných členů, splňuje ostatní požadavky Řádu na volbu staršího a s nominací souhlasí“.
K bodu č. 8 dostanou členové sboru písemný návrh předem – v Berouně v rámci místního
členského shromáždění 13. září, na Smíchově v neděli 20. září.
Staršovstvo rozhodlo, že použijeme tzv. volební schránku. Je to novinka ve způsobech Církve
bratrské. Přesný den a čas, kdy bude možné volit do volební schránky bude upřesněn ve sborových oznámeních. Nejlepší bude citovat příslušné ustanovení §62:
Předstihové hlasování do volební schránky má umožnit odevzdat hlasovací lístek členům, kteří
se z vážných důvodů nemohou jednání členského shromáždění v daném termínu účastnit a je
přípustné za splnění těchto podmínek:

a) V případě volby staršovstva se možnost hlasování do schránky týká pouze prvního kola.
Dalších kol hlasování se účastní pouze přítomní členové na členském shromáždění… Hlasující
do schránky se započítávají do počtu přítomných v členském shromáždění pouze pro to rozhodování, o kterém v předstihu hlasovali.
b) Schránka je umístěna zásadně v mateřské části sboru nebo na stanicích či samostatných
stanicích na místě konání pravidelných bohoslužeb. Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
může člen požádat volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
volební komise vyšle k členovi dva své členy s volební schránkou. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Schránka se otevře až v průběhu
členského shromáždění po uskutečnění hlasování ve všech částech sboru. Předčasné zveřejnění
dílčích výsledků hlasování zneplatní.
c) Předstihové odevzdání lístku do hlasovací schránky může být umožněno za přítomnosti alespoň dvou členů volební komise v předem určeném čase. Odevzdání lístku se děje proti podpisu
člena(ů) do seznamu hlasujících v předstihové volbě. Volební komise ručí za řádný průběh volby,
včetně toho, že členové nebudou v témže kole volit opakovaně.
Jan Valeš

VÝŇATKY ZE ZÁVAZNÝCH DOKUMENTŮ CÍRKVE BRATRSKÉ
K VOLBÁM DO STARŠOVSTVA
Duchovní zásady CB
129. Kongregační zřízení se vyznačuje zásadou, že církev je shromážděním lidí, které povolává
Kristus a kteří se zavázali k zodpovědnému životu s Ním i spolu navzájem. Každý místní sbor může
dosahovat co nejvyššího stupně víry, lásky a darů Ducha svatého, a tedy má právo sám rozhodovat
o věcech duchovních i ostatních. Kongregační systém se často a nesprávně označuje za demokratický. Správnější, byť mírně idealistické, je označení christokratický.
130. Presbyterní zřízení se vyznačuje zásadou, že vzkříšený Kristus je jedinou hlavou církve. On
vládne svému lidu svým Slovem a Duchem. Místní církev je spravována staršovstvem, které je
voleno členským shromážděním.
131. V našem kongregačně-presbyterním zřízení je sbor spravován kazatelem a staršovstvem.
Vrcholným orgánem sboru je shromáždění všech členů sboru.
132. Volbou staršovstva členské shromáždění uznává, že Bůh těmto starším udělil dary a schopnosti
učit a vést jeho církev na zemi.
Řád správy CB

Volba Staršovstva
§54 Členské shromáždění volí a odvolává Staršovstvo, nebo jednotlivé starší podle ustanovení Řádu.
Volba (příp. odvolání) místního staršovstva probíhá v místním členském shromáždění na samostatné
stanici. V případě volby místního staršovstva na samostatné stanici zůstává staršovstvo i nadále

podle čl. 4 odst. 8 Ústavy voleno členy ze všech částí sboru (tj. z mateřské části, ze stanic sboru i ze
samostatných stanic).
§55 Za starší sboru a samostatných stanic je možno volit členy, kteří se osvědčili, splňují novozákonní kritéria staršího zejména podle 1Tm 3, 1–7; Tt 1, 5–9; 1P 5, 1-4, jsou způsobilí kázat, příp.
jinak předávat či tlumočit Boží slovo a pastýřsky doprovázet druhé, souhlasí s Vyznáním víry CB
a jsou ke dni nástupu do funkce alespoň čtyři roky členy s hlasovacími právy.
připravil Jan Valeš

VÝLET III. GENERACE
S vděčností za dobré prožití se vracím k letošnímu výletu III. generace. Výběr lokality byl letos
snadný, neboť jsem již na podzim minulého roku dostala tip k návštěvě zámku Blatná. Zato
realizace byla letos svízelná. V dubnu, kdy se po zimě otvírají památky, panovala výrazná nejistota, jak to letos všechno bude. Místo abych vyrazila na prohlídku Blatné, jsem doma sledovala
narůstající čísla nemocných a přemýšlela, zda vůbec vyrazíme. Vzpruhou pro mě byla reakce
našich nejstarších, kteří si ani chvíli nemysleli, že by nejeli. A tak jsem začala výlet chystat.
Nakonec se náš výletový den vybarvil krásným letním sluncem. Oběd byl dobrý, autobus nás
spolehlivě přepravil tam i zpět, prohlídka zámku byla zajímavá a daňci spořádaně odpočívali
v parku. Kdo měl chuť, mohl navštívit místní kavárnu či si vychutnat zmrzlinu přímo na nádvoří.
Cestou panovala dobrá nálada a měli jsme se spolu hezky.
A tak vzpomínání uzavírám tím, co mi v hlavě rezonovalo celé jaro: Matouš 6, 25–34: „Proto vám
říkám: Nemějte starost (…), váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve
Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“
PS. Snad není bez zajímavosti, že v lokalitě naší letní dovolené v Krkonoších jsme náhodně
potkávaly sudy s označením Baron. To byla milá vzpomínka na Blatnou, neboť právě Baron
Hildprandt je produkt místní zámecké palírny.
Jana Zelinková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: HRANATÝ SVĚT – MEXIKO
V půlce července proběhl na Smíchově
již druhý příměstský tábor s prapodivným názvem Hranatý svět, tentokrát
s přízviskem Mexiko. Oproti minulému
roku jsme rozšířili řady nejen o počet
plavčíků, ale kapitán James Cook
získal na můstek kromě své pravé ruky
i levou – posádce veleli hned dva důstojníci. Další změnou byl směr plavby.
Minulý rok jsme vyrazili směrem na jih
a objevili Austrálii – tato cesta je dobře
zmapovaná a zaznamenaná historiky
Investice do vztahu
i geografy. Kapitán však letos zavelel
na západ. Někdo by snad řekl, proč objevovat Ameriku podruhé. Kapitán
je však
tvrdohlavější
se
vyplatí!
než kokosový ořech, a tak se jelo na západ. Tato cesta zatím zůstala většinou historiků nepovšimnuta, dobrodružná ovšem nebyla o nic méně. Na smíchovském webu si můžete prohlédnout
video, kde se lze nadechnout atmosféry, ve které plavba probíhala.
S vděčností za posádku

rů od 30. 9. 2020
d 18:30 - 21:30
ky do 27. 9. 2020

kapitán James Cook
kdy

kde

8 večerů od 30. 9. 2020
vždy od 18:30 - 21:30
přihlášky do 27. 9. 2020

modlitebna Církve bratrské
Vrázova 4
Praha 5 - Smíchov

kontakt

cena

733 625 755, 733 625 756
mnajbrt@centrum.cz

rozhovor jen ve dvou

2.200 Kč/pár - cena pokrývá 8x2 večeře,
příručky, dezerty, nájem a výzdobu

Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou.
Příjemná hudba zajistí soukromí.

večeře při svíčkách
Investice
do vztahua dezertem, se budete cítit jako na rande.
Série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů
praktické prezentace
se vyplatí!a je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu.
U stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou

příjemná atmosféra

Investice do vztahu
se vyplatí!

témata

společný čas

dobrý sex

|

|

Kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích
světa. V ČR se pořádá od roku 2004.

řešení konfliktů

umění komunikace

|
|

síla odpuštění

|

pět jazyků lásky

rodiče partnera

— partneři akce —

kdy

kde

8 večerů od 30. 9. 2020
vždy od 18:30 - 21:30 kde
přihlášky do 27. 9. 2020

modlitebna Církve bratrské
Vrázova 4
Praha 5 - Smíchov
kontakt

cena

modlitebna Církve bratrské
www.manzelskevecery.cz
Vrázova 4
Praha 5 - Smíchov

cena

OHLÉDNUTÍ ZA TÁBOREM DOROSTENCŮ
Neděle
Po budíčku na nástupu před snídaní
zjišťovali jsme, kdo měl jak dobré spaní.
Většině se spalo dobře.
Byli vyhlášeni i nějaké tchoře
Protože byl v týdnu sedmý den,
všichni se shromáždili sem
na táborové shromáždění
o Mojžíšově třetím přikázání.
Zpívali jsme písničky.
Odpovídali na otázky maličký
o tom, jak to chápeme,
co si o tom myslíme.
Potom bylo zase tvoření
o trochu větší moření
Dělali jsme zas lavičky,
a potom další věcičky.
Pak nás čekal hned
úplně výborný oběd.
Nebyly to žádné lupínky
byly to těstoviny od Konrádovy skupinky.
Následovala pak hra,
která byla moc dobrá.
Měli jsme dovést svého krále
ke zlatému tokenu neustále.
Anonymní autor

LETNÍ MLÁDEŽÁK 2020
Tento rok byla naše mládež společně s černošickou mládeží v Bystré u Poličky. Objekt byl velmi
útulný (podle inzerátu pro 25 lidí, reálně pro 12 lidí, nás bylo kolem 35. Po odeznění prvotního
šoku jsme ale zjistili, že to vůbec nevadí, aspoň budeme více společně.
Týden ubíhal pěkně, počasí vyšlo dobře, i když s občasnými přeháňkami. Program byl naplněný
hrami, výletem, společným vařením, samozřejmě i duchovními programy, ve kterých jsme se
zabývali Božími zaslíbeními.
A co na to říká jiný mládežník? „Bylo to malé, ale útulné.“
Ruslan Gricyk

OHLÉDNUTÍ ZA SBOROVOU DOVOLENOU A VÝHLED NA PŘÍŠTÍ
Kdy: první týden v srpnu 2020
Kde: Žižkova bouda, Pec pod Sněžkou
Kolik: cca 120 osob, zastoupeny všechny věkové kategorie
Počasí: velmi teplé, jen dva dny deštivé, takže v souhrnu výborné
Jaké to letos bylo? Když jsem začala psát tento příspěvek, chtěla jsem, aby se vyjádřily všechny
tři Jany. A vidíte, jak to dopadlo. Shrnu tedy to, jak na letní sborovou dovolenou vzpomínám
já. Odnáším si vzpomínku na spoustu legrace, kterou jsme s Janami prožily v čase chystání.
Zejména před rokem, kdy jsme přímo hýřily nápady. Ze samotné dovolené si odnáším především
obdiv k odvaze těch, kteří v hluboké noci vyrazili na pěší pochod na Sněžku a všichni se ve zdraví
vrátili. Celý pobyt se za mě nesl na vlně pohody, za což Vám chci, dífky, poděkovat. Také je na
místě poděkovat všem, kteří přispěli do bohatého programu, a to jak vlastní aktivitou i umem
a nebo tím, že vyprošovali Boží požehnání pro zdar akce.
Rána jsme zahajovali modlitebními chvilkami, při večerních ztišeních jsme probírali Žalmy
(v případě zájmu je možno se obrátit na Honzu Valeše, který Vám jejich obsah zprostředkuje).
Řada z vás si vyrobila magnetky či přívěsky na klíče; společně jsme se protáhli při pravidelných
cvičeních. Společný výlet měl celkem tři různé trasy, vždy vedené kvalitními horskými vůdci.
Nesmím zapomenout na adrenalinové turnaje v ping-pongu či ve hře prší. O co byly menší naše
pokoje, o to krásnější byly výhledy z terasy. Chutná byla i místní strava. Personál boudy byl velmi
vstřícný a příjemný.
V letošním roce s námi vyrazili i ti, kteří na sborové dovolené ještě nikdy nebyli. To nás potěšilo.
Věříme, že se zařadí mezi pravidelné účastníky. Kdo se váhá připojit, neváhejte. Máte celý rok
na to se připravit!
Kam se pojede za rok?
Zatím si necháváme prostor pro rozhodnutí. Letos
jsme zvládli přesun z námi
oblíbené lokality Šumavy
až do Krkonoš, uvidíme
tedy, zdali v Krkonoších
zůstaneme, či se rozjedeme jinam objevovat krásy
další části naší země. Budeme vás včas informovat.
S podněty či náměty se na
nás neváhejte obracet.
Jana Zelinková

DOBRÁKA DOBĚHLI BĚSI, ALE ON JIM UNIKL
Na bratra Dobromila Tučka si ve sboru vzpomene asi jenom pár lidí. Dotkl se sboru jen letmo
na okraji skupiny těch, kteří v 90. letech opustili církev Voda života (dnes Slovo života) a našli
zázemí v našem sboru na Smíchově. Ale ti, kterých se dotkl, na něj těžko mohou zapomenout.
Dobrákova cesta Vodou života a čtvrtstoletí po ní
byla obzvlášť těžká. Jednak se ho týkala skutečnost,
že Voda života (podobně jako jiné radikální církve)
byla pod vedením pastora Saši Fleka schopna
oslovit psychicky labilní lidi, srovnat je a pomoci jim.
Nebyla ale už vůbec ochotna ani schopna nasměrovat je k odborné psychiatrické pomoci a poskytnout
jim pastorační péči, když se zdravotní problémy
nevyřešily mávnutím božího „kouzelného proutku“
a vracely se. Dobromil byl opravdu nekonečný
dobrák a snadno se nechal strhnout k dobré věci.
Vzpomínám na příběh, který mi několikrát vyprávěl.
Zúčastnil se prý zájezdu české Vody do Uppsaly, kde
tehdy bylo centrum tohoto hnutí. Hned po příjezdu
slyšel ve večerním nadšeném shromáždění, že má
dát Bohu všechno, samozřejmě nejlépe prostřednictvím daru církvi. Do košíčku hodil celých pět set
švédských korun, které mu tehdy dala maminka
na cestu, a navrch přidal ještě hodinky. Celý pobyt
v Uppsale mu pak kručelo v břiše…
Po letech se ve Vodě zklamal a odešel z ní. Odnesl si ale pevné a vlastně po zbytek života neprůstřelné přesvědčení, že tím pádem odešel od Boha, že je hříšník a že půjde do pekla. Z každého
verše Bible, když se ji pokoušel číst, a z každého kázání, na které zabloudil, na něj křičelo to,
čemu říkal „odsouzení“. Budil se hrůzou z pekla a pronásledovali ho běsi. Střídal „ateistická
období“, při nichž nechtěl o Bohu ani slyšet a někdy mu i spílal, a „zbožná období“, v nichž
se horlivě modlil. Nutno říci, že podstatně lépe mu bylo v těch prvních. Ale ještě potřebnější je
dodat, že tohle nebyl jeho celý život. Moc rád chodil na čundry (hlavně do Brd), výborně se cítil
mezi kamarády v hospodě, v lese nebo na koncertech (hrál na kytaru a didžeridu) a spokojený
dokázal být i v Bohnicích ať už v roli pacienta, anebo v roli pečovatele, kterého všichni milovali.
Protože Dobrák byl opravdu velmi hodný a fajn. Po jeho smrti se ukázalo, kolik lidí ho mělo
rádo. Kostel na Tetíně byl při zádušní mši úplně plný a – mimochodem – pan farář sice musel
improvizovat, ale udělal z odpolední mše skutečně povznášející, nádhernou událost.
Pozdě večer 3. července totiž Dobrák vyšel po kolejích vstříc vlaku. Traduje se, že ještě zamával
strojvůdci. A pak už se snad konečně přesvědčil, že Boží náruč je milosrdná a plná lásky. O nikom
jsem si dosud nebyl tak jistý, že ho tato náruč obejme, jako o Dobrákovi.
Zdeněk Vojtíšek

SEZNAMTE SE, GISELA YOUNISOVÁ
Narodila jsem se do věřící katolické rodiny – k víře v Pána Ježíše mě rodiče vedli od malička,
byla jsem pokřtěná brzy po narození, s rodiči jsem chodila
do kostela. Tatínek mně a staršímu bratru čítával z Bible
pravidelně v neděli odpoledne, dodnes si pamatuji, jak
nám poprvé četl pašijový příběh Ježíše Krista a jak jsme
se tatínka různě dotazovali, jak jsme o tom jako děti
přemýšleli. Moje osobní víra se postupně utvářela, zažila
jsem obrácení Duchem svatým a Milost jeho darů, když
jsem začala v květnu docházet do sboru Církve bratrské
na Smíchově – dlouho mě trápilo, že nepřicházelo z mé
strany odpuštění, opravdové, kdy už člověka nic netíží vůči
blízkému, pravidelně jsem se za to modlila. A najednou
to bylo pryč, bylo to osvobozující. Pane Ježíši, děkuji Ti!
V modlitbách prosím za Tvé požehnání celému sboru.
Gisela Younisová

SBÍRKA 20. ZÁŘÍ NA SLUŽBU MONGOLSKÉ KOMUNITĚ
V České republice žije kolem 10 000 Mongolů, což je asi 20 % evropské mongolské populace.
Tento národ je nyní velmi otevřený evangeliu, zatím je ale příliš málo těch, kdo by jim ho zvěstovali, pomohli jim růst ve víře a předávali odpovědnost.
Jednou z klíčových postav této misie je diakon Církve bratrské Munkh-Erdene Turmunkh
(Munkuš). Podílel se na založení Mongolské biblické školy, kde studuje každý semestr 12 až
15 studentů (z toho asi 40 % z ČR) a stále působí v jejím vedení. Jeho služba vede k zakládání
nových mongolských sborů – nyní jich je po Evropě 28, jsou křtěni noví lidé.
Bratr Munkuš pracuje v restauraci, kde musí být často až 60 hodin týdně. Je za tuto práci
vděčný, zároveň ale vidí potřeby misie. Vnímá své povolání od Pána Boha a cítí, že by mu měl
sloužit naplno.
Rada CB je tomu nakloněna, nebylo by ale šťastné zatížit břemenem financování pouze jediný
sbor. Rada proto odsouhlasila vytvoření analytického účtu pro dary na službu bratra Munkuše
v mongolské komunitě s nadějí, že Boží Duch osloví jednotlivce či sbory, kteří tuto misijní práci
aktivně podpoří. Až budou na tomto účtu finanční prostředky přibližně na pokrytí základní roční
mzdy kazatele, vytvoříme pro bratra Munkuše pracovní místo. Existence tohoto úvazku by se
každoročně opakovaně posuzovala a případně prodlužovala.
Na Smíchově proběhne sbírka v neděli 20. září – všechny finanční příspěvky vhozené do
kasičky půjdou na podporu této služby a předáme je vedení církve.
(informace převzaty z INformu, www.cb.cz)

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
David Pokorný, Tomáš Zeman a Tomáš Pokorný dokončili křestní přípravu. Na základě
rozhovorů s každým z nich a jejich vyznání víry jsme souhlasili s jejich křtem a přijetím za
členy sboru.
Křty Davida Pokorného, Tomáše Zemana a Tomáše Pokorného a jejich přijetí za členy
našeho sboru se budou konat při nedělní bohoslužbě 13. září 2020 na Smíchově.
Gisela Younisová požádala o členství v našem sboru a absolvovala přípravu na členství.
Na základě jejího vyznání víry souhlasíme s přijetím sestry Gisely za členku našeho sboru.
Přijetí za členku našeho sboru se bude konat při nedělní bohoslužbě 13. září 2020 na
Smíchově.
Staršovstvo vydalo prohlášení k rezignaci čtyř členů volební komise, které dne 19. 7. 2020
rozeslal kazatel Jan Valeš e-mailem členům sboru společně s vysvětlením rezignace od
čtyř členů volební komise.
Členské shromáždění, při kterém se bude volit nová volební komise, se bude konat v neděli
6. 9. 2020. Výroční členské shromáždění našeho sboru, v rámci kterého proběhne volba
staršovstva, se bude konat v neděli 4. 10. 2020. Prosíme členy sboru, aby se modlili jeden
za druhého i za celý sbor a hledali moudrost u Hospodina. Stejně tak prosíme, aby se
členové zúčastnili obou členských shromáždění, aby mohl náš sbor zvolit nové staršovstvo.
Také prosíme členy sboru, aby sledovali informace k těmto členským shromážděním
distribuované e-mailem.
Večeře Pánova se bude na Smíchově konat v neděli 13. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince.
Podzimní cyklus na Smíchově se bude konat od 13. 9. do 26. 11. a bude mít téma Na
hlubinu životní cesty s Bohem.
Souhlasili jsme s pokračováním finanční podpory nemocniční kaplanské služby Petry
Kašperové od července 2020 do června 2021.
Souhlasili jsme s uzavřením písemné nájemní smlouvy o nájmu bytu ve sborové budově na
Smíchově s Danielem Přibem.
Berounští nechtějí dále provozovat Diakonii Církve bratrské v Berouně. Souhlasili jsme
se zrušením pobočky Diakonie CB v Berouně.
Aleš Čejka

„Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte Jeho jméno, uvádějte národům ve známost Jeho skutky.“
(Žalm 105, 1)

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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