MĚNÍ A ZMĚNÍ SE SVĚT KOLEM NÁS?
Nebyl jsem a dosud nejsem schopen pochopit, jak je to
možné, že „soukolí“ vesmíru kolem nás funguje tisíce,
milióny let beze změn v jízdním řádu, bez zpoždění či
zrychlení. Pravda, astronomové nás poučují, že se vesmír
rozpíná. Ale pokud si vezmeme na pomoc letité záznamy
z Knihy knih, slunce vstávalo a zapadalo za Abrahama
stejně jako za Šimona Petra. Nedovedu si představit, že by
byl vypsán tendr na nějaký projekt ke vzniku světa; ve své
komplexnosti mohl vzniknout pouze stvořením Osobností,
kterou poznáváme jako nekonečného, nevýslovného, nepopsatelného Boha, který se nám současně představuje
ve svém Synu jako dobrotivý Otec.
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ZPRAVODAJ
SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ
V PRAZE 5

Procházíme další vlnou epidemie šíření koronaviru.
Zamýšlíme se nad tím, co bude za měsíc, za týden, zítra.
Máme se bát, či to je zbytečná hysterie, povyk, bouře ve
sklenici vody? Sledujeme práci politiků, policistů, vojáků,
hasičů, zdravotníků. Ano, často právě sestry a lékaři podléhají nákaze. Je tu před námi velká neznámá: Propukne
epidemie i v našem sboru? Jak se na ni máme připravovat? Co zařídit na poslední chvíli?
Zkusme uvažovat:
První otázka: U proroka Abakuka 1,2 čteme: „Jak dlouho
již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě...,
a ty nezachraňuješ...“ Budeme se modlit, aby nás Pán
Bůh upevnil ve víře v jeho vedení?
Druhá otázka: K onemocnění mezi námi třeba dojde,
ulehne někdo z našich blízkých, kdo není na odvolání, na

smrt připraven. Budeme se modlit, aby poznal velkého Lékaře těla a duše a uvěřil v něj, dokud
je čas milosti?
Třetí otázka: Zůstanou mezi námi pozůstalí se svou bolestí a osamocením. Nebudou schopni či
nebudou moci vyhledat společenství, ani přijímat návštěvy. Budeme se za ně modlit, aby bolest
z odloučení unesli?
Čtvrtá otázka: Možná se epidemie nevyhne ani nám, ani mně, a budeme před odchodem z tohoto
časného příbytku. Pán Ježíš připomíná Martě v Betanii: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve
mne, byť pak i umřel, živ bude.“ (Jan 11,25) Věříš, věříme tomu?
Pátá otázka: Náš sbor se v poslední době dostal do krize spojené s volbou nového staršovstva.
Mezidobí bylo vyplněno silnými výroky a tvrdými postoji. Budeme se modlit, aby Pán Bůh uzdravil
náš sbor a zahojil rány těm, kteří byli zraněni?
Co přidat?
Dosud jsme asi nikdo z nás, ani já, údolím stínu smrti nešli. Když se zde před léty hovořilo
o jistotě spasení, bratr Blahoslav Košťák pověděl: „Jsem jist, že pro oběť Pána Ježíše budu
a jsem spasen.“ Ano, máme velikou naději, máme se na co těšit. V tomto se svět nezměnil.
Musím zakončit svým živoucím snem před několika měsíci, kdy mi bratr Rostislav Kolda
z berounského sboru srozumitelně sděloval: „Bude to něco krásného, až nás Pán Bůh přivítá.
Musíme ale dát pozor, abychom o to nepřišli.“ Díky, Rosťo!
Jan Kolman

TĚLEM SAMI, DUCHEM S VÁMI!
Milé sestry, milí bratři,
Opět jsme zavřeni ve svých domovech, chalupách a skrýších. Ulice se vyprázdnily, divadla utichla, obchody zavřely. Nemůžeme se setkávat se svými přáteli a často ani příbuznými. Nejeden
bratr, nejedna sestra zůstali docela sami. Samota sice může a má vést ke ztišení a k hledání Boží
blízkosti, nicméně Bůh nás stvořil jako bytosti společenské. Řekl: „Není dobré, aby člověk byl
sám.“ (Gn 2,18) Proto prosím přijměte tuto výzvu: bude-li vám smutno, vzpomeňte na někoho ze
sboru, konečně třeba i na vzdálenější příbuzné a známé, a zavolejte jim. Máte-li z něčeho radost,
napište to někomu druhému. Máte-li obavy, doléhá-li na vás úzkost, nečelte jí sami. Jsme tu,
abychom nesli břemena jedni druhých. Máme se radovat s radujícími, plakat s plačícími. Jsem
si jist, že i ten, kdo je obklopen rodinou, si rád popovídá s někým ze sboru. Nebojte se požádat
o kontakt na někoho, s kým jste zvyklí ve sboru mluvit jen tváří v tvář. Jistě se najde někdo,
kdo vám ho dá. Několik tipů na to, s čím a na koho se obracet najdete ve Sborových listech jen
o trochu dále.
Bůh zástupů nechť stojí při nás!
Libor Duchek a Olga Kutílková

A.H.O.J!
Zdravíme z Berouna námořnickým pozdravem A.H.O.J! (Ad HOnorem Jesu!)
Na Nový rok 2020 jsme si vytáhli heslo: „Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno,
ať dobré či zlé.“ (Kazatel 12,14) Nikdy jindy předtím jsem nezažil, že by se novoroční heslo tak
přesně trefilo do následující situace. Skutečně prožíváme soud, či spíš soudy a nejsme v tom
sami.
Ještě v příhodném a klidném čase jsme zakoupili nemovitost pro budoucí modlitebnu. Krátce na
to jsme odhlasovali na místním členském shromáždění samostatnost, a to velmi těsně před první
vlnou koronaviru. V krátkém oddechovém čase bylo založení sboru schváleno na celocírkevní
konferenci. V říjnu, opět těsně před uzavíráním modliteben, bylo schváleno přerozdělení sborového majetku mezi Smíchovem a Berounem. Velmi si vážíme štědrého přístupu mateřského
sboru a ještě jednou děkujeme! Nyní jsme však unášeni druhou, ještě větší vlnou koronakrize,
u které nevíme, kam nás bude unášet. Některé rodiny již zažily nebo zažívají karanténu a někteří
další členové se již přímo nakazili. Také moje Petra pozoruje v Nemocnici na Homolce narůstající
počty dobrovolníků za chybějící personál, ale i nárůst počtu pacientů.
Za všemi těmito vzedmutými vlnami se však zdá, že Pán Ježíš je navzdory všem našim pocitům
stále s námi – ať už jako ten, kdo klidně spí a provokativně mlčí nebo jako ten, kdo kráčí po
moři a zve nás ven, z posledního, zdánlivě bezpečného koutku na lodi! Ale právě On, Pán, má
moc bouři utišit svým jediným slovem: „Zmlkni!“ Pravda, nikdo nechce zažívat bouři, nikdo si
nevybírá dobrovolně takovou plavbu, ale jsou to zkušenosti, na kterých se osvědčuje naše víra.
Je nám pochopitelně moc líto, že zákaz
shromažďování a scházení zažíváme
zrovna v době, kdy to nejméně potřebujeme. Velmi jsme se těšili na víkendovku
v Krušných horách. Očekávali jsme, že
nás to po prázdninové odluce a předešlé
koronakrizi zase trochu sblíží. Těšili jsme
se na scházení ve skupinkách, se kterými
v tomto školním roce nově začínáme.
Doufali jsme, že bude možné se vídat
a něco spolu podnikat. Nyní však nezbývá,
než trpělivě vyčkávat a doufat v Hospodina.
Není to malý a ani zbytečný úkol. A navíc
nám to pomůže se trochu zase posunout
v moderních technologiích.
Tak ještě jednou: Ahoj!
David Kašper

SNÁŠEJME SE NAVZÁJEM V LÁSCE. (KO 3,13-14)
Pastýřský list smíchovského staršovstva ze dne 23. října 2020
Milé sestry a milí bratři,
v poslední době se mezi námi rozšířil takový nešvar, a sice „bratrská“ napomenutí pomocí
hromadných emailů. Domníváme se, že nejsme jediní, koho bolí narušené vztahy mezi námi,
komu ubližují pomluvy a hněv, byť sami třeba nejsme jejich terčem. Rozumíme tomu, že události
minulých týdnů a měsíců rozvířily emoce, ale i tak není třeba být nefér, natož na někoho osobně
útočit.
Pro vyvážený pohled uvádíme perspektivu předchozího staršovstva, zvláště jeho místopředsedy:
• Místopředseda staršovstva T. Ch. a kazatel sboru J. V. spolu v průběhu 3 let strávili mnoho
desítek hodin času v rozhovorech. Při některých rozhovorech zaznívali od T. Ch. i kritické
poznámky na adresu J. V. Tyto kritické poznámky se pak objevily shrnuté v dopise a pro
kazatele tak již nebyly překvapením. (T. Ch.)
• Cílem dopisu, který byl adresován kazateli a starším sboru, bylo formulovat důvody, proč se
místopředseda staršovstva rozhodl už znovu do staršovstva nekandidovat. Na staršovstvu
panovala většinová shoda, že se dopis nebude zveřejňovat. Nebyl tedy určen ani k veřejnému
čtení. (T. Ch.)
• Proto odmítáme tvrzení, že místopředseda svým dopisem vyštval kazatele, to prostě není
pravda. (Všichni – kazatel, staršovstvo nové i staré)
• Na jednání 25. 8. 2020 nepřijalo staršovstvo žádné usnesení ohledně služby kazatele v našem
sboru. Starším bylo líto, když kazatel následně oznámil svou rezignaci. (Bývalé staršovstvo)
Staršovstvo včele s kazatelem všechny členy sboru povzbuzuje k tomu, bychom spolu mluvili,
a to způsobem, který buduje:
• ANO, mluvme spolu. Naslouchejme si navzájem. Nutně ve sboru potřebujeme, aby spolu
mluvili i lidé s odlišnými názory. Učme se ptát, abychom nakonec porozuměli tomu, co druhý
opravdu říká, a nedali se splést jednostranným viděním.
• ANO, máme se napomínat: „Pokud tvůj bratr hřeší, jdi a napomeň ho…“ (Mt 18,15) Napomínat se máme tak, aby byla alespoň šance, že druhý si dá říct – tedy mezi čtyřma očima,
s respektem, pokorně. Cílem je druhého získat, pomoci mu vyrůst. Napomínání bez snahy
druhého získat je pokrytectví, ne láska.
• NE, e-mail není vůbec dobrá forma, jak druhého „napomenout“. Jakmile se jednou do napomínání dáme, Ježíš říká, že to pokračuje. Ovšem ne tím, že když nás dotyčná osoba nepřijala,
řešíme to před jinými! Máme vzít svědka a znovu osobně napomínat.
• Pokud se opravdu jedná podle Bible o hřích, pak odmítnutí znamená „nekajícnost“ – dotyčný
není ochoten přiznat, že hřeší. Podle toho je vidět, že tím hříchem, kvůli kterému se podle
Ježíše vylučuje z církve, je právě nekajícnost. Kéž to není náš vlastní případ!

• NE! Nevytahujme to, co je již odpuštěno! Nejednejme s druhými na základě jejich viny, pokud
jsme ji již odpustili. A když se to znovu objeví, znovu odpouštějme.
• Buďme VĚCNÍ – mluvme o konkrétní situaci, ve které ten či onen udělal a řekl to či ono.
• NE, nezobecňujme chování druhých – jakoby po celý život a vždy jednali námi popsaným
způsobem.
• NE, neházejme druhé do jednoho pytle se všemi osobami, které mají zdánlivě podobné rysy,
ať už jde o charakterové vlastnosti, příbuzenství, rasu nebo denominační příslušnost. Nikdo
není ztělesněním všeho špatného, byť se nám to tak může zdát.
• ANO, buďme vděční, za jedinečnost každého z nás, za Boží milost, která nás svedla dohromady, za různost obdarování Kristova těla, která nás vybavuje ke službě světu. A bojujme
proti zlému vzájemnou láskou a Kristovou pravdou, jedno bez druhého není Ježíšova cesta.
Máme tu milost, že svá pochybení nemusíme skrývat jako lidé ve světě, ale že je můžeme
s důvěrou odevzdávat v pokání Pánu. Nebojme se tohoto prostředku milosti využít.
S bolestí, ale i s nadějí
vaše staršovstvo:
Pavel Bartošek, Aleš Čejka, Libor Duchek,
David Kašper, Olga Kutílková, Bohuška Najbrtová a Jan Valeš

ZA KÝM, JAK, S ČÍM A KUDY
v době mimořádných omezení
Vláda vyhlásila omezení pohybu a společenských styků a důvody k tomu jsou pádné. Na každého
dopadají tato mimořádná opatření odlišně a potřebujeme být navzájem pozorní a ohleduplní.
Vyhlédněme za hranice svých rodin a nejbližších kamarádů. Modleme se, ať nám Bůh ukáže
ty, kteří potřebují náš zájem! Společenství církve spočívá v našich obyčejných mezilidských
vztazích, ve kterých je Bůh přítomen.
Chcete se s někým ze sboru spojit, ozvat se mu, zeptat se, jak se má, ale nemáte na něho
kontakt? Obraťte se na kazatele Honzu Valeše, ten kontakt zprostředkuje (777 262 841,
honza.vales@cb.cz).
Víte o někom, kdo potřebuje konkrétní pomoc, a sami ji nejste schopni poskytnout? Obraťte se
na pastorační asistentku Janu Valešovou (777 207 867).
Jestli se vám stalo, že vás někdo požádal o pomoc (nemusí se jednat jen o lidi ze sboru) a vy si
s tím nevíte rady, můžete přijít za námi. Cítíte, že jste se sami ocitli v situaci, se kterou si nevíte
rady? Můžete se na nás obrátit. Znáte někoho, komu byste chtěli pomoci, ale nevíte, jak na
to? Poraďte se s námi. Pište na e-mailovou adresu covidnet@email.cz nebo kontaktujte Petra
Navaru, Libora Duchka, Janu Dobišovou či Adama Pokorného.

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na virtuálním „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“. Na jaře jsme
se setkávali prostřednictvím platformy Skype. Nalezli jsme však alternativu, která je přístupnější
a pohodlnější bez nutnosti registrace nebo instalace speciálního programu. Stačí pouze do
prohlížeče zadat či kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. S případnými
nejasnostmi a prosbami o pomoc s připojením se obracejte na Jitku Schlichtsovou (777 994 693,
jschlichtsova@gmail.com).
Jan Valeš

KONFERENCE „AUDIATUR ET ALTERA PARS“
Kazatel, staršovstvo a Zdeněk Vojtíšek srdečně zvou na internetovou konferenci s názvem
„Audiatur et altera pars“.
Kdy: neděle 8. listopadu 2020 v 18 hodin večer
Kde: ONLINE (technické pokyny, jak se ke konferenci připojit, budou poslány e-mailem)
„Audiatur et altera pars“ je stará právní zásada, podle níž musí být slyšena také druhá strana
sporu. V současné krizi sboru není dost dobře možné hovořit o jasně vymezených dvou stranách
(žalující a žalované), ale pro každého z nás existuje nějaká „druhá strana“, vůči níž se – vědomě
či nevědomě, emocionálně či se stopami racionality – vymezujeme. V základu akce pojmenované
tímto latinským výrazem jsou dvě přesvědčení: že v krizi můžeme rozpoznat Boží vedení asi jen
tehdy, když se pokusíme lépe porozumět sobě i druhým, a že v současné situaci nám zabraňuje
v porozumění to, že dosud byla málo či málo autenticky slyšitelná ta strana, která je pro nás
„druhá“, a tak jsme odsouzeni k tomu stát se oběťmi spekulací, drbů, pomluv a předsudků.
Dále je tato akce nesena nadějí, že přispěje k mentálnímu uzavření krize, a tak poskytne lepší
možnosti pro nový začátek.
Akce je koncipována takto: v hlavní části internetové konference bude poskytnut hlas k připravené, osobní a jasně ohraničené promluvě těch, kdo byli v současném sporu (patrně nechtěně)
přivedeni do centra dění. Ohraničení bude provedeno jasně formulovanou otázkou, vztahující se
k historii krize, a pětiminutovým limitem na odpověď. Účast přislíbili bratři Jan Valeš, kazatel,
Tomáš Chráska a Ondřej Košťák, tedy bývalí starší sboru, a Pavel Bartošek a Aleš Čejka, bývalí
a současní starší. Otázek je připraveno sedm, jejich přesné znění není ještě finalizováno. Před
konferencí budou v předstihu zveřejněny.
Na tyto otázky a odpovědi navazuje druhá část setkání. Nejprve budou vyzváni ostatní členové
bývalého staršovstva k případným korekcím a doplněním toho, co bylo řečeno o práci bývalého
staršovstva. Pak budou moci všichni přítomní klást otázky. Položení otázky má tyto podmínky:
bude to skutečně otázka a nikoli proklamace, bude položena písemně (prostřednictvím chatu
nebo e-mailu), bude adresována jedné konkrétní osobě z těch, kteří odpovídali v první části, a její
rozsah nepřesáhne 40 slov. Nebudou přečteny otázky, které se netýkají tématu konference ani
agresivní či urážlivé výroky. Konference bude asi po 90 minutách zakončena modlitbou kazatele.
Zdeněk Vojtíšek

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 listopadu:
ne 8. 11.
Ondřej Kyml
Jestli ty sám nepůjdeš s námi, tak...
Dar prosté Boží přítomnosti v našich životech a jak ji vnímat.
čt 12. 11.
Tomáš Najbrt
Co je dobré vědět o duchovní hudbě
Písně a hudba patří ke zbožnosti smíchovského sboru.
ne 15. 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).
čt 19. 11.
Daniela Klimešová
Cílem je láska
Výklad 1Tm 1,5
ne 22. 11.
David Novák
Voláme odvážně: Abba, Otče!
Jak osobně najít jistotu spasení, která spočívá v Boží věrnosti?
čt 26. 11.
David Novák
Jistota spasení
Co Písmo říká o jistotě spasení, jak ji najít? Je možné věčný život ztratit?
změna programu vyhrazena

Steve, už zase jdeš pozdě!
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Jan Valeš
přepočítávám
přepočítávám

Šéfe, to byste nevěřil,
co se mi dneska stalo

Mojžíš bloudí pouští

přepočítávám

nechte
toho!

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Advent letos začíná poslední listopadovou nedělí. V této době mnoha změn a omezení si troufáme v předstihu oznámit ze sborového kalendáře jen to nejdůležitější:
• 13. prosince dětská vánoční slavnost
• 20. prosince sousedská vánoční bohoslužba
Podle našeho běžného kalendáře chceme slavit dětskou vánoční slavnost tak jako každý rok.
Situace venku nám ale zatím nedovoluje se sejít, nacvičovat, zpívat, ani plánovat příliš dopředu.
Takže pokud to situace dovolí, je připravena hra s názvem „Pecka“ – vánoční hra o tom, jak
jedna docela podivná skupina na cestě za novým králem řeší záhadu s peckou. Do té doby
budou průběžné informace na webu nebo v mailu.
Po loňské dobré zkušenosti se sousedskou vánoční bohoslužbou jsme si ještě v zimě ve staršovstvu potvrdili, že ji uděláme znovu v poslední neděli před Štědrým dnem. Ať již proběhne pouze
online, nebo za omezené účasti, nebo za jiných podmínek, jisté je to, že se pokusíme spolu se
sousedy a známými slavit Ježíšovo narození.
Modleme se za tyto i všechny další příležitosti, kdy se lidé kolem nás dovídají o tom, co Bůh pro
nás udělal a jak s ním můžeme navázat osobní vztah.
Jan Valeš, Lenka Bartošková

TĚŠME SE: SBOROVÁ DOVOLENÁ 2021
S potěšením mohu všechny pozvat na
sborovou dovolenou v příštím roce. I když
nevíme, jak se bude současná epidemie
vyvíjet dále, děláme vše pro to, abychom
sborovou dovolenou včas a dobře připravili.
• termín: 30. 7. - 6. 8. 2021
• místo: Žižkova bouda, Pec pod Sněžkou
Pište si do svých kalendářů! Přihlášky a bližší informace budou k dispozici počátkem
února.
Děkuji všem, kdo se podíleli na konečných
jednáních a rozhodnutích.
Podívejte se na fotky a ohlédnutí za letošní
sborovou dovolenou – www.cbsmichov.cz
v sekci Rychlík nastupujte na koleji č. 3:
Ohlédnutí.
Jan Valeš

OHLÉDNUTÍ: ANGLICKÉ KEMPY BIBLICKÉ JEDNOTY
Každý červenec a srpen jsme s Amy posledních šest let pomáhali s anglickými tábory Biblické jednoty.
Tyto tábory fungují již více než 20 let díky vedení anglického misionáře Briana Sedgewicka. Tábory se
nyní konají v penzionu v Pasekách nad Jizerou na okraji Krkonoš.
Obvykle jsou 4 týdny táborů. První týden je vyhrazen pro školení mladých vedoucích, kteří se zde
připravují na další 3 týdny anglických táborů. Tábory probíhají vždy od soboty do soboty. První dva
tábory jsou pro mladší táborníky ve věku od 12 do 15 let a zaměřují se spíše na zábavu než na
intenzivní studium jazyka. Poslední týden je určen pro starší táborníky ve věku od 15 do 25 let, kde
poskytujeme intenzivnější výuku angličtiny, obvykle čtením nějaké knihy (knihy jsou vybírány tak, aby
zaujaly duchovními a křesťanskými myšlenkami).
Mladí vedoucí se starají o většinu zábavných aktivit a her. Rodilí mluvčí učí kurzy angličtiny, pomáhají
s velkým večerním programem, pořádají speciální workshopy a obecně se účastní zábavy, aby táborníci měli příležitost vyzkoušet si angličtinu v běžných situacích. Většinu let navštěvují tyto tábory týmy
z USA nebo ze Spojeného království, které pomáhají s prvními dvěma tábory pro mladší účastníky.
Tým misionářů, kteří žijí v České republice, pak pomáhá se třetím během. Letos jsme jako misionáři
kvůli omezením cestování pomáhali se dvěma týdny tábora – první týden s mladšími a třetí týden se
staršími táborníky.
Tématem letošních táborů bylo „Do Something“ (Dělej něco). Chtěli jsme povzbudit mladé lidi, aby žili
aktivně svému přesvědčení. Tábory poskytují mladým křesťanům vynikající povzbuzení a představují
způsob, jak představit evangelium nekřesťanům. A letos jsme zažili úžasnou reakci na evangelium!
Mladí lidé měli větší zájem hovořit o duchovních věcech a více mladých lidí reagovalo na poselství
evangelia, než jsme dosud viděli kdekoli v České republice! Byla to velmi povzbudivá zkušenost.
Cennou věcí na těchto táborech je to, že se následně daří být se studenty v kontaktu po celý rok. Za
ty roky uvěřilo v Krista na táborech mnoho mladých lidí. Službou na těchto táborech se učí druhým
sloužit a vést je. Současně si někteří z nich také vylepší svou angličtinu.
Andrew Funka

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Na svém prvním setkání 6. října staršovstvo zvolilo místopředsedou Libora Duchka, hospodářem
Pavla Bartoška a zapisovatelkou Olgu Kutílkovou. Ve zbylém čase probíhal rozhovor především
o současné situaci a vztazích ve sboru, a také o způsobu práce staršovstva.
20. října jsme se setkali s Annou Bartoškovou, která projevila zájem o křest. Po rozhovoru byla
Anička přijata do křestní přípravy, kterou povede Bohuslava Najbrtová.
Pokračovali jsme v rozhovoru a modlitbách za situaci a vztahy v našem sboru:
Vítáme námět Zdeňka Vojtíška naslouchat druhé straně – videokonference proběhne v neděli
8. listopadu pod názvem Audiatur et altera pars.
Již v září Rada CB na prosbu kazatele J. Valeše jmenovala tři kazatele, aby se s nimi mohl
radit – Roberta Harta (pražský senior), Davida Nováka (předseda Rady CB) a Bronislava Matulíka
(kazatel sboru v Soukenické). Staršovstvo to vítá a přijímá je za konzultanty nejen kazatele,
ale i pro celý sbor. Součástí jejich pomoci by mohla být vizitace zaměřená na naši aktuální
situaci – o termínu budeme teprve jednat.
Chceme soustředit společnou pozornost na to, co a jak ve společné službě chceme dělat do
budoucna. Vedle toho je naším úkolem obnova narušených vztahů.
Pastýřský list staršovstva byl rozeslán 23. října.
Na prosinec chystáme (s vědomím, že podoba a možnost zapojení budou vycházet z momentální
situace) dětskou vánoční slavnost (13. 12.) a sousedskou vánoční bohoslužbu (20. 12.).
Sborová dovolená proběhne v termínu 30. 7. - 6. 8. 2021 opět na Žižkově boudě v Peci pod
Sněžkou. Bližší informace a přihlášky budou dostupné v únoru 2021.
Olga Kutílková

Dohodnem se. Ty hodíš kočky
přes palubu a já ti prozradím,
kde jsem to našla!

„Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“
(1. Tesalonickým 5:15)

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

* V době mimořádných vládních opatření omezení shromažďování jsou některé z pravidelných
aktivit sboru zrušeny, jiné probíhají online. Pro aktuální informace sledujte web CB Smíchov.
Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, 150 00; tel: 257 319 839
smichov@cb.cz www.cbsmichov.cz
Vydávání Sborových listů můžete podpořit darem na č. ú.: 150416108/0300
Kontakt Sborové listy: sborovelisty@centrum.cz
Na výrobě čísla se podíleli: Jitka Schlichtsová, Marcela Zelinková, Adam Wichterle a Ondřej Košťák
Uzávěrka vydání 12/2020: 27. 11. 2020

