JAK NA NÁS BUDOU VZPOMÍNAT
Nedávno mne zaujal výrok jednoho mého známého, že
si pamatuje lidi podle toho, odkud jsou. V hlavě mi naskočila taková ta policejní mapa, kde si policisté pomocí
červených špendlíků zapichují místa různých zločinů.
Já si například pamatuji lidi podle jména, pokud znám
etymologii toho jména. Někdo si zas pamatuje lidi podle
oblečení, někdo podle toho, ke komu kdo patří. Mé děti
si pamatují lidi podle toho, co od nich dostaly. Problém
mnoha těchto způsobů samozřejmě bývá jediný, a sice
spojit konkrétní obličej se správným jménem ve správný
okamžik. Nicméně musím přiznat i já, že pokud zjistím,
že můj pekař se jmenuje Václav, tak pokud je v pekárně,
bezpečně ho poznávám a zdravím. Když však Václava
potkám v železářství a on mne vřele zdraví, ještě několik
minut po cestě domů si říkám, proč mne ten cizí člověk
tak vřele zdravil a zda snad nebyl vyšinutý.
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Zkusme však celou problematiku převrátit. Podle čeho si
asi lidé pamatují nás? A zkusme jít ještě o krok dál. Podle
čeho bychom chtěli, aby si nás pamatovali? „To je ten
štědrý, moudrý, zábavný, velmi dobře oblečený strýček. To
je ten pán, co si s námi zahrál ping pong! To je ta tetička
s tím krásným hlasem! Od ní jsem dostala skvělý koláč! Ta
mi pomohla, když jsem se ztratila. Ten má to hustý kolo!“
Takové věci slyšíme rádi, ale víme, že to není to podstatné.
Laskavý, odvážný, spravedlivý, milosrdný, věrný? Ne! „Ten
či ta, jež vyhledávala Boží přítomnost a její jméno bylo
oslavou Hospodina,“ tak by si nás měli lidé pamatovat!
Libor Duchek

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 HODIN V ŘÍJNU A V LISTOPADU:
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.
ne 1. 11.

čt 5. 11.
ne 8. 11.
čt 12. 11.

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 – Boží milost nás vychovává
K čemu je dobrá církev? Tt 2, 11–12
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.
Jan Valeš – Ježíš říká: Zevnitř ven. Ne naopak.
Výklad Ježíšových slov o tom, že svatost a čistota vychází zevnitř ven. Mk 7,1423 (Mt 15,10-20), L 11,37-43 (Mt 23,25-26)
Jan Valeš – Účast na Božské přirozenosti
Výklad 2Pt 1,3-6
Ondřej Kyml – Jestli ty sám nepůjdeš s námi, tak...
Dar prosté Boží přítomnosti v našich životech a jak ji vnímat.
(host bude upřesněn) – Co je dobré vědět o duchovní hudbě
Písně a hudba patří ke zbožnosti smíchovského sboru.

ne 15. 11.

čt 19. 11.
ne 22. 11.
čt 26. 11.

Daniela Klimešová – Bůh, kterého uctíváme
Společné uctívání Boha písněmi, nasloucháním. Kázání soustředí pozornost na
Boha, který je centrem zbožnosti (nikoliv my a naše zbožnost).
Daniela Klimešová – Cílem je láska
Výklad 1Tm 1,5
David Novák – Voláme odvážně: Abba, Otče!
Jak osobně najít jistotu spasení, která spočívá v Boží věrnosti?
David Novák – Jistota spasení
Co Písmo říká o jistotě spasení, jak ji najít? Je možné věčný život ztratit?

změna programu vyhrazena
Jan Valeš

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 4. ŘÍJNA VE 14 HODIN
Oproti původně zveřejněnému programu dne se nebude konat společný oběd.

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)
Volba dvou revizorů hospodaření na další funkční období
Rozhovor o ostatních zprávách
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

Kandidátka (v abecedním pořadí dle příjmení):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavel Bartošek
Aleš Čejka
Libor Duchek
Olga Kutílková
Bohuslava Najbrtová
Judita Nováková
Michaela Pospíchalová
Zdeněk Seeman
Tomáš Vodička
Hana Vysloužilová
Tomáš Zelinka
Jan Valeš

SBOROVÉ LISTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Sborové listy přežily první ročník mého vedení a úspěšně jsme otevřeli i přípravu Sborových listů
pro období dalšího školního roku. Děkuji všem, kdo se v loňském školním roce aktivně zapojili do přípravy tohoto našeho informačního plátku! Děkuji oběma grafikům Adamu Wichterlovi
a Ondřeji Košťákovi, kteří pro nás nyní připravují Sborové listy dokonce v barevném provedení!
Děkuji všem třem korektorkám Olze Kutílkové, Věře Matulíkové a Marcele Zelinkové, že vidí, co
já jsem přehlédla! Děkuji těm, kdo se podělili o své životní příběhy v rubrice Seznamte se…!
Díky vedoucím jednotlivých aktivit v našem sboru, že pravidelně posílají informace o akcích
a činnostech a oběma bratrům kazatelům za pravidelné zprávy! Díky zkrátka patří všem přispěvatelům pravidelným i jednorázovým! A díky patří i těm, kdo Sborové listy čtou, zejména pak
těm, kdo jejich tvorbu podporují třeba i jen dobrým slovem, radou, upozorněním nebo nápadem!
Zachovejte nám svou přízeň i pro rok příští! Stránky Sborových listů patří, jak jinak, sboru, a tedy
vám všem. Chci vás, proto, milí čtenáři, povzbudit, abyste se neostýchali do Sborových listů také
přispívat. Můžete nás například upozornit na zajímavou akci, inspirativní text či událost, která
promluvila do vašeho života s Bohem a chcete, aby se o ní dozvěděli i jiní. Mnozí z vás také jistě
čtete duchovní literaturu, která by mohla zajímat a obohatit i další bratry a sestry. Napište nám
o tom! Kontakty na redakci i datum nebližší uzávěrky naleznete vždy na poslední straně v tiráži.
Těším se na další rok služby v redakci Sborových listů!
Jitka Schlichtsová

Plán uzávěrek Sborových listů pro rok 2020/2021:
VYDÁNÍ
09/20
10/20
11/20
12/20
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7-8/21

UZÁVĚRKA
28. 8.
25. 9.
23. 10.
27. 11.
20. 12.
22. 1.
19. 2.
26. 3.
23. 4.
28. 5.
18. 6.

VYCHÁZÍ
6. 9.
4.10.
1. 11.
6. 12.
3. 1.
31. 1.
28. 2.
4. 4.
2. 5.
6. 6.
27. 6.

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 KOLY NA HRONOV – II. ETAPA „METUJSKÁ“
Zatímco minulý rok, zrazeni Českými drahami, byla naše cyklistická expedice svedena nakonec do Polabské nížiny. Letos nám dráhy ukázaly svou druhou tvář. Tvář to byla sice zakrytá
rouškou, nicméně velmi vřelá. Zprvu jsme se obávali, zda dráhy unesou takové množství kol,
přileb a cyklistických nadšenců, ale severní vítr připomněl zlom ročních období, teploty poklesly
o desítky stupňů, slunce se zahalilo hustými mraky a dštilo a dštilo a mělo dštít celý prodloužený
víkend. Směle jsme nastupovali do prázdných vagónů a ochotní železničáři nám vycházeli vstříc,
a kdyby byli jen o špetku vřelejší, nabídli by nám snad i čaj a kávu přímo ve služebních vozech
ze svých soukromých zásob. Takto nám jen vybíhali ku pomoci, zdržovali vlak, dokud jsme vše
nenaložili a nevyložili a při všech přestupech se s námi dojemně loučili. Zajímavou, ba snad až
pohádkovou postavou celé trasy byl muž, kterého jsme později překřtili na Náčelníka, jenž se se
svou ženou objevoval na všech nádražích a pomáhal nám při přestupech a výstupech. Nakonec
se ukázalo, že to není nikdo jiný než vůdce naší výpravy.
Co se týče našeho putování, kromě deště provázela všechny naše výpravy krásná řeka Metuje se
svými meandry a peřejemi. Těšili jsme se z jejích skalnatých břehů, mostků a brodů. Na lesních
svazích nás zdravily rudolící mochomůrky a občas vykoukl i pravý hřib, jeden z nich pak skončil
v hrnci na smetaně. Poslední den jsme vyrazili opět po proudu Metuje, která nás svedla až do
Pekla, kde jsme si v Čertovně dali opulentní oběd. Z chřtánu Pekla nás opět vysvobodil Náčelník,
a ukázal nám cestu zpět domů, do Prahy.
Libor Duchek

HLUBOKÁ CÍRKEV – EVANGELIKÁLNÍ FÓRUM V ÚNORU 2021
17. - 19. února 2021 v Praze, ul. Soukenická
Před více než dvaceti lety anglikánský teolog Alister McGrath napsal: „Vnímaný nedostatek důvěryhodné, ucelené a charakteristické spirituality je jednou z největších slabin, které současný
evangelikalismus čelí.“
Jako evangelikální křesťané jsme známí svou úctou k Písmu a zbožností založené na jeho četbě,
důrazem na Krista a zvěstování evangelia, schopností inovace a aktivismem a také důrazem na
milost jak v okamžiku obrácení, tak duchovního růstu. Přesto řada lidí vnímá, že evangelikalismus
dlouhodobě podceňuje oblast vnitřního života s Bohem na úkor znalosti doktrín, vnějších aktivit
a výkonu nebo prožitků, které samy o sobě vnitřní proměnu nepřinášejí. EF 2021 se pokusí
v českém kontextu hledat odpovědi na to, jaké jsou prameny naší zbožnosti a jak čelit duchovní
vyprahlosti nebo únavě rozvíjením hlubšího interaktivního spojení s Bohem.
Další ročník Evangelikálního fóra nese téma Hluboká církev – prameny a budoucnost evangelikální spirituality. Již teď se můžete těšit na řečníky jako jsou Kateřina Lachmanová, David
Novák a Pavel Plchot. Svou účast vedením TED talků a seminářů již potvrdili Jiří Bukovský, Jan
Hábl, Petr Húšť, Michal Klus, Marek Macák, Jana Macková, Daniel Pastirčák, Pavel Raus, Dalimil
Staněk, Jiří Unger a Jan Valeš.
Novinkou nadcházejícího ročníku bude, kromě již zaběhlých networků, také network Revitalizace
sboru. Aktuální informace sledujte na stránkách Evangelikálního fóra a na facebookové stránce
Evangelikálního fóra.
Přípravný tým pracuje také na takové variantě průběhu fóra, kterou by bylo možné realizovat
i v případě přetrvávajícího pandemického stavu a karanténních opatření.
Jan Valeš

VOLBA MÍSTNÍHO STARŠOVSTVA V BEROUNĚ
V neděli 13. září proběhlo po občerstvení za pěkného počasí pod otevřeným nebem v Berouně
členské shromáždění, na kterém byli zvoleni noví starší Zdeněk Goroš, Jan Klika, Petr Kolman
a Jana Lešuková (v abecedním pořadí). Členského shromáždění se účastnil také správce sboru
Honza Valeš.
Noví starší byli zvoleni na relativně krátké období – do konce kalendářního roku. Od 1. ledna
2021 totiž v Berouně vznikne samostatný sbor, který si bude muset zvolit nové staršovstvo –
není možné, aby v rejstříku na ministerstvu byli statutáry nového sboru lidé, kteří byli zvoleni
v rámci jiného sboru, totiž sboru na Praze 5.
Na závěr biblické slovo: „Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou
vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo.
Žijte mezi sebou v pokoji.“ (1Te 5,12-13)
Jan Valeš

SBÍRKA NA ČINNOST EVANGELIKÁLNÍHO
TEOLOGICKÉHO SEMINÁŘE (ETS) 18. ŘÍJNA
V sobotu 3. října seminář vyslal do služby své letošní absolventy v oborech sociální práce
a teologická a pastorační činnost. Za službu ETS jsme v církvi vděční, protože pomáhá rozvíjet
obdarování mnoha lidí nejen z Církve bratrské a doplňuje tak omezené možnosti sborů. Potřebujeme lidi duchovně, odborně i prakticky připravené na službu v církvi a ve společnosti!
Jen v našem sboru je pět absolventů ETS. Pět osob tam aktuálně učí nebo učilo. To vše nezanedbatelně přispívá k tomu, co
můžeme jako Kristovo tělo přinášet do tohoto světa.
Na Smíchově proběhne sbírka v neděli 18. října – všechny
finanční příspěvky vhozené do kasičky půjdou na podporu této
služby a předáme je vedení církve. Na činnost ETS můžete
také přispět převodem na bankovní účet sboru – o účelu daru
informujte hospodáře Pavla Bartoška. Finanční sbírka je určena
na hlavní činnost semináře a jeho další rozvoj. Jelikož je zřizovatelem ETS Církev bratrská, jsme společně také zodpovědní
za vhodné podmínky pro tuto důležitou službu.
Seminář můžete podpořit také přímo – více informací na stránkách ETS, https://etspraha.cz/
cs/podpora. Povzbudit nás může i nabídka, že zahraniční partner ETS váš dar znásobí – kdo
jedenkrát dává, čtyřikrát dává! Také o tom se dočtete na stránkách ETS www.etspraha.cz.
Jan Valeš

DEN MODLITEB ZA POKOJ PRO JERUZALÉM 4. 10. 2020
Milí přátelé, bratři a sestry,
opět se přiblížilo významné datum, první neděle v říjnu 4. 10., Den modliteb za pokoj pro Jeruzalém.
Opět – již po patnácté v řadě – se staneme součástí této celosvětové modlitební iniciativy, která
spojuje křesťany ve 175 zemích světa.
V tomto roce nám přibyla významná novinka. Na speciálně vytvořené interaktivní mapě www.
cesko-izrael.cz se přihlaste a „zabodněte“ vlaječku svého místa modlitby. Tak o sobě budeme
vědět a uvidíme, odkud všude přicházejí naše modlitby. A spojují se v proud mířící vzhůru k Hospodinu. Ještě jednou tímto děkuji bratrovi Högerovi, který tento pozoruhodný nástroj vytvořil.
Každým rokem posílám do celosvětového ústředí této modlitební iniciativy (www.daytopray.
com) zprávu, kolik křesťanů v ČR, sborů/farností a denominací se v tuto neděli modlilo za pokoj
pro Jeruzalém. Prosím vás proto o zaslání krátké zprávy od Vás na mou e-mailovou adresu lze-li
spolu s max. 2 fotkami z tohoto vašeho shromáždění. Nejlépe ještě v neděli, v pondělí nejpozději.
Předem děkuji za tuto vaši službu.
S úctou a přáním požehnaných dnů vás zdravím srdečně
Karel Sedláček
národní koordinátor Dne modliteb za pokoj pro Jeruzalém
(převzato z webových stránek Církve bratrské, úpravy red.)

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Jana Chrásková se rozhodla k 10. 9. 2020 ukončit své členství ve sboru CB na Smíchově. Děkujeme za její dlouholetou službu Kristově církvi v našem sboru a přejeme Janě Boží požehnání na
další cestě s Pánem Ježíšem Kristem.
Hovořili jsme s Jitkou Schlichtsovou, redaktorkou Sborových listů. Staršovstvo si váží Jitčiny
služby i služby dalších bratrů a sester v redakci Sborových listů. Staršovstvo chce Jitku v této
službě podpořit – zapůjčit jí sborový notebook pořízený za tímto účelem.
Setkali jsme se se členy volební komise a projednali jsme kandidátku pro nadcházející volbu
staršovstva. Staršovstvo nemělo ke kandidátce připomínky. Z důvodů současné situace ohledně
koronaviru staršovstvo souhlasilo s možností použití volební schrány pro ty, kteří by se nemohli
prezenčně zúčastnit Výročního členského shromáždění 4. 10. 2020. Konečné rozhodnutí o použití volební schrány je podle Řádu správy Církve bratrské v kompetenci volební komise, která se
rozhodla volební schránu při volbách do staršovstva využít. Detailní informace volební komise
k volbám staršovstva rozeslal kazatel sboru Jan Valeš členům sboru e-mailem 20. září.
Kazatel Jan Valeš požádal Radu CB o možnost konzultací. Kazatel Jan Valeš se nejprve radil se
staršími a ti tento krok podpořili. Nejedná se o „mimořádnou vizitaci“ podle Řádu správy CB,
ale možnost konzultací podle naší potřeby. Pomoci nám jsou ochotni pražský senior Robert Hart
a členové Rady CB David Novák a Bronislav Matulík.
Mezi firmou Velkoohradská realitní s.r.o. a Ruslanem Grycikem, jakožto jejím zaměstnancem,
byla uzavřena dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Tím jiným
zaměstnavatelem je náš smíchovský sbor CB. Dohoda bude platit od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021
na 50% úvazek.
Práce Libora Duchka pro smíchovský sbor není od října už nijak finančně podporovaná firmou
Velkoohradská realitní s.r.o.
Projednali jsme podněty dvou členů sboru, které byly doručeny staršovstvu po členském shromáždění 6. 9. 2020. Zástupci staršovstva sdělí výsledky jednání o těchto podnětech autorům
podnětů.
Aleš Čejka

www.facebook.com/pastoralbrothers

„Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude
jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků
a prozpěvování.“ (Iz 51, 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

18:00 pěvecký sbor

19:00 biblická hodina

Čtvrtek

18:30 biblická hodina

16:30 dorost

Pátek

16:15 dorost
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