BŮH UMÍRÁ KŘIŽOVÁN LIDMI
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Znovu a znovu se v lidech objevují otázky, zda Bůh může
trpět a zda Bůh může zemřít. A také s tím související otázka: Co se vlastně stalo na golgotském kříži?
Není snadné pochopit a vysvětlit hluboký smysl Boží
agonie v Getsemane a smrti na Golgotě. Římský místodržící Pilát Pontský dal napsat na Ježíšův kříž: „Ježíš
Nazaretský, král židovský“. Byla to jen částečná pravda.
Ježíš byl králem židovským, ale zároveň byl králem Řeků,
Římanů a všech ostatních etnik. Byl Božím Synem, Mesiášem, Spasitelem.
Někdy říkáme, že Ježíš zemřel před dvěma tisíci lety.
Ano, ona historická událost hrozné popravy se tehdy v Jeruzalémě stala. A tam také došlo ke vzkříšení a nalezení
prázdného hrobu. Tyto události ale v sobě mají zvláštní
dynamiku. Ježíš, který vstupuje do života těch, kteří mu
důvěřují, je s nimi. On, Bůh se sklání a jde s námi životem. S námi se raduje a s námi i trpí. Tento Bůh je s námi
v různých mezních situacích, do kterých s námi nemohou
vstoupit ani naši nejbližší.
Bůh je v Kristu s těmi, kteří trpí ztrátou svých blízkých,
Bůh je s nemocnými, umírajícími, se všemi, kteří trpí a čelí
bolesti. Bůh pláče nad nespravedlností v tomto světě, Bůh se
trápí nad konflikty, které dehumanizují člověka. Bůh se trápí,
když jsou utiskovány vdovy, je ubližováno sirotkům a sociálně ohroženým lidem. Bůh pláče nad městy plnými hříchu,
lidské arogance a pýchy. Bůh trpí na bojištích světa. Bůh trpí
ve válkách. Bůh v Kristu trpí a je znovu křižován na Ukrajině
v zabitých civilistech, dětech, maminkách, seniorech.
Smrt na kříži byla viditelnou událostí, kdy bylo zaplaceno za hřích jednou provždy. Ale tak jako opakovaně lámeme chléb a pijeme kalich, tak se Ježíš znovu ztotožňuje se
všemi trpícími, zraněnými, zabíjenými na bojištích světa.

Ježíš byl na kříži opuštěn svým Otcem. Nebyl ušetřen utrpení fyzického, ale ani duševního.
A tento Ježíš dnes znovu trpí s námi lidmi. Ježíšův kříž stojí vedle bezpočtu křížů Spartakova
povstání, vedle křížů těch, kteří umírali v koncentračních táborech, vedle křížů těch, kteří jsou
zabíjeni v ukrajinských nemocnicích, porodnicích, školách, divadlech, nákupních centrech, bytových domech a církvích. Zde znovu umírá Bůh křižován lidmi.
Ježíšův kříž stojí mezi našimi lidskými kříži. Ježíš je všude tam, kde jsou mučedníci víry,
mučedníci zápasu za spravedlnost a život. Až teprve za tímto lesem křížů probleskují paprsky
Ježíšova vzkříšení. Zatím to je naše naděje a posila.
Ave crux, spes unica – buď pozdraven kříži, jediná naděje!
Pavel Černý

ČLOVĚK UŽ NIKDY NEBUDE SÁM!
Vážení posluchači, zdravím vás z pražské Lucerny a vítám vás u přímého rozhlasového přenosu
z utkání v boxu. Sál je zaplněný do posledního místečka, atmosféra je nabitá a soupeři se již
rozcvičují. Ano, dnes proti sobě nastupují dva dávní soupeři, totiž člověk a ďábel. Satan bude
bojovat v červených trenýrkách a člověk v modrých.
Rozhodčí, ten důstojný pán všech věků, vítá soupeře, diváci jásají, teď zapískal a zápas započal. A ďábel útočí, je mrštný, mění strany a teď zasáhl člověka, ale člověk se brání, má dobrý kryt,
skvěle odráží útoky reprezentanta pekel, je to napínavý zápas, vyrovnaný boj. A teď se vám už
hlásím ze třetího kola a mám strach, že ďábel vede na body, podařilo se mu pár přesných úderů,
člověk je mírně otřesen, ale bojuje srdnatě dál.
A nyní, ajajajaj, ďábel zasáhl člověka, byl to tvrdý pravý direkt přímo do středu obličeje. A teď
spodní hák na solar, ďábel je v ohromném náporu a člověk padá k zemi, ďábel není k zastavení,
rozhodčí píská, nic to nepomáhá, ďábel skáče po ležícím člověku, kope do něj svými kopyty, jak
tohle skončí, dělejte něco, vždyť ho snad roztrhá, já se na to nemohu dívat, to už není zápas, to
už není sport, ring je plný krve, diváci jásají, pro Boha něco se musí stát.
Ale co to, co se to děje, vážení posluchači, já nevěřím vlastním očím, pan rozhodčí, ano
opravdu, soudce ztratil tu svou masku věčného klidu a nadřazenosti. No tohle, soudce přestal být nestranný, zdvihá člověka, podpírá ho, a člověk se vzmáhá, nabírá nové síly, člověk
posílen, jako by byl dopován, je opět v boji a to nevídané je, že soudce je s ním, ano, vážení
posluchači, soudce je jasně na jeho straně, sám ďábla netluče, ale straní a pomáhá člověku
a posiluje ho.
A tak společnými silami je ďábel zahnán do rohu ringu, tam oddechuje, supí vzteky, hrozí
člověku a řve: „Jen počkej, až zas budeš sám, já tě zrychtuju, to budeš mrkat,“ a důstojný
soudce ukazuje zamítavě rukou a říká: „Ba ne, člověk už nikdy sám nebude, leda že by sám
chtěl, ale jinak budeme stále spolu,“ a ďábel se v rohu vzteká: „Já se na to můžu vykašlat,
to není sport, tohle je sprosťárna, dva proti jednomu,“ a vážení posluchači, teď začíná ďábel
vzteky brečet. Amen.
Svatopluk Karásek
Z knihy Víno tvé výborné, Kalich 1998, str. 45–46

VŠICHNI JSME NA CESTĚ
Krátce po vypuknutí války na Ukrajině se do Česka začali hrnout uprchlíci. Po pár dnech mi došlo,
že moje role není v tom, abych jel na hranici s humanitární pomocí, ale abych je pomohl ubytovat.
S hledáním ubytování pro lidi mám zkušenost ze své práce v realitách, a tak jsem se veřejně
nabídl. Začal jsem sbírat kontakty lidí, kteří mají k dispozici prostory, kam můžeme ubytovat ty,
co to potřebují. Ozvali se mi lidé ze sboru, prostory
ve své modlitebně nabídl i smíchovský sbor. Bylo
to náročné jak časově, tak administrativně.
Díky Bohu se povedlo obsadit všechny prostory,
které byly k dispozici. V našem sboru se tak do
této chvíle vystřídalo už 12 uprchlíků. Někteří pobyli jen krátce a pokračovali dál ve svém putování.
Setkal jsem se s různými lidmi. Někteří zde měli
kamarády a známé, jiní ne. Někteří očividně neměli problém s penězi, jiní ano. Někteří to brali
i jako možnost cestovat, jiní jako útěk před válkou a smrtí. A logicky, někteří jsou vděční úplně
za cokoliv, jiní to přijímají jen velmi těžko. I na to je třeba pamatovat.
Nakonec chci říct, že jsem hodně vděčný za vlnu solidarity, kterou lidé kolem projevili. V ne tak
dávné době totiž u nás také chtěli najít uprchlíci útočiště před válkou a vlna nevole byla dost silná.
Nicméně i v této situaci vlna solidarity bohužel poleví a začne se mluvit spíš o té problematické stránce věci. Uprchlíci jsou stále lidé – jako my. Nebudou 100% vděční za všechno.
Nepřizpůsobí se na 100% ve všem. A proto nás chci vyzvat, abychom stále trénovali trpělivost
a dobrotu, protože to ještě stále 100% neumíme.
Ruslan Grycik

VARHANY – LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT
Už řadu let při nedělní bohoslužbě zpíváme za doprovodu varhan, na které hraje Daniel Přib. A nejen
to, při poslechu jeho úžasně propracovaných preludií a postludií se smíme ztišit a meditovat nad
Božím slovem. Smíchov je jeden z mála sborů v republice, který má tak věrného a přitom geniálního
varhaníka! V březnu náš milý Daniel oslavil 70. narozeniny, jsme za něj vděční a přejeme mu, aby
mu Pán Bůh dál žehnal v jeho práci i životě a my se mohli ještě dlouho těšit z jeho hraní!
Lásku k hudbě máš v genech, nebo jsi „originál“?
Vyrůstal jsem v „hudebně bipolární“ rodině – tatínek miloval Bacha (Báška, říkával familiárně),
zejména jeho chrámové kantáty a varhanní skladby, maminka zase poslouchala dechovku. Oba
svorně nesnášeli pop, bigbít, apod. Jinak tatínek se v dětství učil hrát na housle a později, když
ve shromáždění nebyl nikdo, kdo by doprovázel společný zpěv, se naučil hrát i na harmonium.
Tak to vypadá, že jsem něco podědil.
Když už jsme ale u té žánrové, nebo dokonce slohové vyhraněnosti, už dávno neplatí, že u mě
hudba končí rokem 1750 (úmrtí J. S. Bacha). Od té doby jsem se postupně posouval až do

současnosti a momentálně mě nejvíc oslovují kompozice současných varhaníků protestantské
tradice, kteří se pokorně vracejí k melodicko-harmonickým principům hudby. Díky jejich vstřícnosti lze jejich skladby nacházet na internetu buď zdarma, nebo za mírný poplatek, a ty, které
zpracovávají i u nás známé písně, pak zaznívají při našich bohoslužbách.
Na jaký hudební nástroj ses v dětství učil hrát? Bavilo tě to? A v kolika letech jsi poprvé
doprovázel při shromáždění?
Tyto otázky spolu souvisejí a vlastně navazují i na tu první. Nedlouho potom, co jsem začal chodit
do školy, mi rodiče sehnali učitelku, u které jsem se učil hrát na harmonium. Moc dlouho jsem k ní
nechodil, protože mě to nebavilo, ale stačilo to k tomu, abych se naučil noty a pár písní z kancionálu
a mohl začít hrát ve shromáždění. Tatínek tak už nemusel přebíhat mezi kazatelnou a harmoniem.
Mohlo mi být tak 9 nebo 10 let.
Hraní na varhany byla tvoje osobní volba nebo tě někdo inspiroval?
Harmonium jsem vlastně vnímal jako náhražku varhan. K varhanám jsem vzhlížel s posvátnou
úctou a na harmonium jsem se snažil hrát tak, aby to co nejvíc znělo jako varhany. Postupně
mě to začalo bavit a pokoušel jsem se i o jednodušší varhanní literaturu. Uplynulo ale ještě
hodně času, než jsem se k opravdickým varhanám dostal. To bylo až v mých 16 letech, když
jsme se přestěhovali do Prahy.
Na Smíchově tehdy hráli bratři Vladimír Hodek (manžel naší milé sestry Hanky) a Josef Suchý.
Přijali mě jako náhradníka a při některém z večerních shromáždění jsem mohl hrát. (Tehdy byly
na Smíchově každý týden tři večerní shromáždění, všechna ve velkém sále!). Krátce potom jsem
se teprve začal pořádně učit hrát. Ujala se mě moje milovaná paní prof. Marie Knotková a během
necelých tří let intenzivního studia klavírní hry se jí podařilo zbavit mě mých šumařských návyků
a dát mi solidní technické základy. Klavír mi sice k srdci nikdy nepřirostl, ale téměř všechno, co
jsem se naučil, jsem mohl využít i na varhanách.
Nejen hraješ, ale i vyrábíš klasické varhany. Jak
ses k tomuto koníčku
dostal?
Myslím, že neznám varhaníka, který by nechtěl mít
doma svůj vlastní nástroj.
To byl samozřejmě i můj
případ, navíc podpořený
láskou ke dřevu. Tak došlo
k tomu, že než přišla do
naší vlasti svoboda, měl
jsem doma dva malé nástroje vlastní výroby a třetí,
o dost větší, rozestavěný.

V té době to byl v naší zemi unikát a varhaníci, počínaje tím současným dómským a konče
hostujícími varhaníky z celého světa, si pro pražské i mimopražské koncerty a nahrávání moje
nástroje půjčovali. Tak jsem získal docela širokou klientelu a začal nástroje nejen pronajímat
a poskytovat kompletní koncertní servis, ale i stavět nové nástroje na zakázku.
Abych to ale uvedl na pravou míru, nejedná se
o varhany tak, jak je známe například z kostela, ale
o tzv. varhanní pozitivy (viz foto), což je přenosná
forma varhan s píšťalami a vším, co k tomu patří,
ale vměstnaná do takové větší či menší truhly. I tyto
malé nástroje slouží buď přímo k bohoslužebným
účelům, nebo je používají varhaníci a různé soubory
převážně k interpretaci duchovní hudby. A to je něco,
co mě naplňuje nadějí – že i touto činností jsem snad
mohl malinko přispět k oslavování Božího jména.
A od kterých mistrů jsi získával zkušenosti se
stavbou nástroje?
Měl jsem v několika případech možnost nahlédnout
do útrob některých jejich nástrojů a poučit se, jak se
varhanařina dělala v dobách její největší slávy. Kromě toho jsem studoval veškerou dostupnou literaturu a později jsem se i s některými současnými varhanáři seznámil a měl možnost nahlédnout pod jejich pokličky, případně s nimi i spolupracovat. V posledních letech je ale bohatým zdrojem inspirace internet, kde mezi množstvím
balastu a nesmyslů člověk narazí i na skutečné perly.
Kolik času vlastně zabere výroba varhan?
V mém případě se to pohybovalo mezi 700 a 2000 hodinami podle velikosti. Je to ale značně
individuální, záleží na tom, jak moc je varhanář ochoten používat hotové polotovary. Já jsem
vlastně kupoval hotové jen varhanní ventilátory a pár drobností z kovu, ale existují i tací, kteří si
dělají všechno sami včetně zpracování kůže, počínaje výběrem jehňátka nebo kůzlátka…
Kolik nástrojů, případně i jiných než varhan, jsi postavil a kam všude do světa doputovaly?
Nejdřív bych chtěl říci, že přijímám jako veliký Boží dar to, že jsem mohl dělat práci, o které jsem
předtím dlouhá léta jen snil. Nikdy nemůžu být dost vděčný za to, že od okamžiku, kdy jsem se
rozhodl, že se můj koníček stane mým jediným zdrojem obživy, jsem ani na chvíli nezůstal bez
práce, a to dokonce i v době, kdy jsem byl nucen dílnu zničenou po povodni téměř na rok uzavřít.
Ale zpět k tvé otázce. Nejvíc nástrojů jsem postavil pro zájemce v ČR (16), následuje Německo
(8) a po jednom Slovensko, Rakousko, Francie a Lucembursko. Kromě toho jsem měl možnost
se podílet i na restaurování několika historických varhan a v poslední době jsem postavil tři hrací
stoly pro digitální varhany se dvěma až čtyřmi manuály a pedálem.
Velkým bonusem bylo to, že tyto zakázky vznikaly nikoliv na základě nějakého byznys plánu,
ale na základě přátelských vztahů s muzikanty, z nichž většina trvá dodnes. Chci tím říci i to, že

jsem byl ušetřen konfliktů, které vznikají v podnikání, jehož účelem je pouze generování zisku.
On ten hudební nástroj je přece jen něčím víc než jen kusem neživé hmoty nebo předmětem
obchodního kontraktu.
Hraješ i na jiné hudební nástroje?
Více či méně úspěšně jsem se pokoušel hrát na všechno, co mi přišlo pod ruku. Byl by to docela
dlouhý seznam, ale to bych tady nechtěl rozvádět.
Chodíš na varhanní koncerty? A kterou hudbu mimo klasiky rád posloucháš?
Teď jsi mě nachytala na švestkách. Na koncertě jsem už nebyl ani nepamatuju a neposlouchám
už ani tu klasiku – nejradši mám ticho. Ale abych nebyl za úplného analfabeta, moc rád vzpomínám na varhanní koncerty u Jakuba a abonentní koncerty souboru Ars rediviva – ty jsem absolvoval snad všechny od doby, kdy jsem rozum bral. No a pak jsem se zúčastnil mnoha a mnoha
koncertů v souvislosti s mou servisní činností. To byly někdy i dva koncerty za den a nespočet
cest po republice i sousedních zemích.
Můžeš nám přiblížit historii smíchovských varhan?
Ano a rád. Už asi málokdo ve sboru pamatuje, že v aší modlitebně
stály píšťalové varhany
(viz foto). Byl to celkem
malý nástroj z roku 1901
od Jindřicha Šiffnera,
postavený původně pro
německý učitelský ústav
v Karmelitské ulici (dnes
Ministerstvo školství) a do
naší modlitebny přenesený po 1. světové válce.
Sloužil zde až do doby,
než se na něm podepsala necitlivá instalace ústředního vytápění – potrubí bylo vedeno přímo tělesem varhan bez jakékoliv tepelné izolace a samozřejmě i bez zařízení na zvlhčování
vzduchu. Vlivem působení teplého a suchého vzduchu se rozeschla vzdušnice, což je vlastně
srdce varhan, a tento stav vyžadoval nákladnou opravu, která by ale nebyla nic platná bez
odstranění příčiny závady.
Někdy v druhé polovině sedmdesátých let tedy staršovstvo rozhodlo o prodeji varhan – po
opravě skončily v katolickém kostele někde na Slovensku. Sbor pak dostal darem stavebnici
elektronických varhan zn. dr. Böhm se 3 manuály a pedálem. Díky mnohahodinové mravenčí
práci Ivana Zelinky a jeho manželky se podařilo ze stavebnice vytvořit na tu dobu velmi slušnou

imitaci varhan a tento nástroj zde sloužil až do roku 2002, kdy byl nahrazen současnými digitálními varhanami zn. Ahlborn se dvěma manuály a pedálem.
V několika posledních letech už ale nevyužívám jejich zvukový modul, jen klávesnice napojené
přes MIDI rozhraní k počítači, na kterém je nainstalován varhanní emulátor Hauptwerk. To je systém, který lze v současné době považovat za nejdokonalejší náhradu píšťalových varhan. Tento
software pak využívá samply různých existujících nástrojů. V současnosti používám nejčastěji
dva, a sice hlavní 85 rejstříkové varhany Laurenskerk Rotterdam a 87 rejstříkové Sonnenorgel
kostela sv. Petra a Pavla v Görlitz.
Vychováváš následovníky, tovaryše ve výrobě varhan, případně ve hraní na varhany?
Moje pedagogické schopnosti se blíží nule (manželka-učitelka mi napovídá, že se pohybují
v záporných hodnotách). Vedle toho mám sklony k perfekcionismu, a přitom trpělivost není
mou silnou stránkou. To je snad dostatečná „kvalifikace“ k tomu, abych se o to vůbec ani
nepokoušel. Navíc jsem v obou činnostech do jisté míry samouk a důsledkem toho je časté
tápání a někdy i velice pracné a dlouhé hledání cesty k uspokojivému výsledku. A to by
v případě zaměstnávání a vychovávání tovaryše znamenalo, že bychom brzy oba skončili na
Úřadu práce.
Jak jako znalec hudby vnímáš současný hudební trend v Církvi bratrské?
Rozhodně nejsem znalec hudby. Pokud se v nějaké oblasti orientuji, je to duchovní hudba
17. a 18. století. Ale k podstatě otázky – odpovím trochu vyhýbavě. Snažím se přistupovat
k jakýmkoli hudebním projevům v církvi tak, že není nejdůležitější, jestli se mi líbí nebo ne, jestli
při nich jásám nebo trpím, ale jestli oslavují Boží majestát. A to může posoudit jedině On sám,
protože jedině On vidí do našich srdcí a vidí i pohnutky a všechny okolnosti našeho počínání. To
ale neznamená, že se mi občas neježí srst, a to i z mého vlastního výkonu, protože málo naplat,
duchovní hudba by možná měla sloužit i k povznesení ducha, a možná dokonce i ke kultivaci
posluchačů. Ale to je už moc tenký led, tak raději končím.
Jednu poznámku si ale v této souvislosti nemohu odpustit. Z pouhé Boží milosti jsem byl ušetřen
sklonu k závistivosti. V opačném případě bych vězel v těžkém hříchu tváří v tvář úžasné muzikálnosti Věrky Matulíkové. Pouze díky této milosti jí toto obdarování můžu nejen ze srdce přát, ale i se
z něj radovat (občas) :-).
Připravili Bohuslava Najbrtová a Tomáš Najbrt

RADOSTI PŘI ZIMNÍCH SETKÁNÍCH NA BARRANDOVĚ
Ačkoliv zimní měsíce nebyly díky vlně koronaviru příznivé, prožívali jsme na Barrandově radostná setkání i to, že je Pán Bůh s námi. V rámci výuky angličtiny se setkávalo přibližně pět
účastníků a došlo i na hlubší rozhovory. Kdo chtěl, mohl si zdarma také odnést Nový zákon.
Na setkání Legoklubu přišlo postupně všech sedm dětí, které ho navštěvovaly už v podzimních měsících. Na příbězích o Abrahamovi, Josefovi, vyvedení z Egypta a o vstupu Izraelců do
Jericha v zaslíbené zemi jsme mohli dětem ukázat Boží věrnost a sílu. Věřící dospělí nejen

z našeho sboru se scházeli k rozhovorům nad Matoušovým evangeliem a k modlitbám přibližně jednou za 14 dní. Povzbuzením pro nás byl i vikář Tomáš Grohman, který komunitní
skupinku a Legoklub navštívil v rámci své vikářské praxe v našem sboru.
Aleš Čejka

SLAVÍME VELIKONOCE NA BARRANDOVĚ
•
•
•
•
•

středa 13. 4. od 16:30 – Dětská velikonoční slavnost v Domečku (Kulturní a rodinné
centrum Barrandov, Záhorského 886/4).
středa 13. 4. od 18:00 – Velikonoční komunitní skupinka v Domečku, téma Bolest lidství
podle Žalmu 39 v rámci akce 40 dní s Biblí.
čtvrtek 14. 4. až pondělí 18. 4. – Křížová cesta nejen pro rodiny s dětmi z Holyně Prokopským údolím ke Kostelu Krista Spasitele. Pořádají barrandovské církve.
čtvrtek 14. 4. od 14:00 do 17:00 – Velikonoční odpoledne pro rodiny na téma Vánocemi
to neskončilo aneb co bylo s malým Ježíšem dál? v Kostele Krista Spasitele. Pořádají barrandovské církve.
sobota 23. 4. od 11:00 – Rodinná (po)velikonoční slavnost a ekumenická bohoslužba
v Kostele Krista Spasitele, od 13:00 duchovní hudba v kostele a od 16:00 veselá hudba
v Podpalubí v rámci jarní akce Zažít Barrandov jinak, kterou organizuje barrandovská komunita ve spolupráci s barrandovskými církvemi.
Více informací na www.barrandovcb.cz
Připravil Aleš Čejka

KAVÁRNA
V březnu byl naším hostem Tomáš Najbrt,
který roky působil na Smíchově jako dirigent
pěveckého sboru. I když nám vyprávěl o tom,
jak se dostal k hudbě a ke skládání písní, texty
písní, které nám zazpíval, o něm řekly víc než
on sám. Za vše mu děkujeme!
Příští kavárna proběhne ve středu 13. dubna od 15.30. Hostem bude br. kazatel Běle
z Prahy 13. Těšíme se!
B. Najbrtová

Nauč mě počítat
moje dny
1. Můj Bože, nauč mě počítat dny,
ať moudrost v tvých očích získám.
Vím, že se zdá život nepřehledný,
mám jednou vztek, jindy si pískám.
Čas ubíhá kolem, jen míhá se jeho stín,
zpomalí svůj let stěží,
proud roků, dnů a minut a hodin,
věčností dál běží.
2. Prý našich let sedmdesát bývá,
kdo při síle – o deset víc...
Neptám se, jak moc mi ještě zbývá,
co zítra a co za měsíc?
Že v tvých očích tisíc let je jak den jediný,
stejně si nepředstavím,
v těle mi potichu tikají vteřiny, pořád,
ať bdím, ať spím.

/:Roky, co pryč jsou, stejně mé nebyly,
ani čas, co přijít má,
kratičký okamžik – minulý, budoucí,
všech dnů a všech mých nocí:/
3. Léta si nesčítám, myslím na dny,
chci zvlášť každý před sebou mít.
Ráno se vzbudím, až do samé tmy
bez bloudění po cestě jít.
Mé dny mě uč počítat, po řadě za sebou,
moudrost ať mé srdce zná.
Na žádný z nich nechci zapomínat.
V každém je láska tvá.
Text a melodie Tomáš Najbrt 2018

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
na Smíchově se bude realizovat v termínu od 11. do 15. 7. každý všední den od 8:00 do 17:00.
Cena tábora je 900 Kč (oběd 50 Kč). Tentokrát se vypravíme na divoký Západ. Někteří naši plavčíci vyzráli a vydali se na vlastní dobrodružství. Posádka tedy hledá nové odvážlivce, kteří by
doplnili řady. Bližší informace o táboře v příštím čísle SL.
Libor Duchek

Hudební skupina

ˇ '
SouZneni

10.

dubna
od 9:30 h

Vrázova 4
Praha 5

CHCEME KRÁLE NA OSLICI,
NE TYRANA S RUDOU LÍCÍ!
program na www.cbsmichov.cz

STATEČNÍ VÝLETNÍCI ANEB ČESKÝ KRAS PODRUHÉ
Koncem února se opět konal plánovaný výlet do Českého krasu. Vyjeli jsme autobusem ze Zličína do Loděnice. Odtud jsme pokračovali pěšky směrem k Bubovicím po modré značce až na místo zvané Bubovice
– u lomu (Opatův kříž), což dosvědčuje skupinová fotografie. Dále naše cesta vedla po zelené značce přes
jeskyni Arnika, Hostim, lom Na Chlumu a končila na
vlakové zastávce Srbsko.
Počasí nám přálo, sluníčko i trochu hřálo a každý z nás
mohl obdivovat krasovou krajinu. Na okraji i v hloubi
lesa nás přivítaly modré jaterníky-podléšky, které běžně rozkvétají až v dubnu. Výhled do kaňonu říčky Loděnice se nám sice nepovedlo najít, ale vynahradil nám
to pohled na Solvayovy lomy. Společný čas jsme využili
také k povídání. Trasa byla dlouhá téměř přesně 12 km.
Všichni jsme statečně došli až do konce, přestože byla možnost v polovině trasy počkat na
autobus do Berouna (a odtud vlakem do Prahy), pokud by se komukoli z nás trasa zdála dlouhá.
Těšíme se na další výlet i na vás, kteří se třeba příště připojíte.
David Vokoun

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Staršovstvo projednalo možnosti a pravidla humanitární pomoci - ubytování válečných uprchlíků v naší sborové budově. Rozhodlo o poskytnutí hostovského pokoje, besídkové místnosti,
presbyterny a v případě nejvyšší potřeby i kamenného sálu pro přechodné ubytování s tím, že
kuchyni a dřevěný sál budeme využívat jak sbor tak ubytovaní hosté. Pomoc řídí hospodář sboru
Aleš Čejka, kontakt s pražským mezinárodním bapt. sborem 21. století zajišťuje Ruslan Grycik.
Na pravidelném březnovém setkání se pak staršovstvo zabývalo dalšími tématy vize RCB na
období 2021-2025, tentokrát se soustředěním na body Evangelizace - základní složka misie
církve a Církev pro všechny generace.
Setkali jsme se s bratry Ruslanem Grycikem, Jakubem Šímou a Michalem Vodičkou, kteří se
ve sboru starají o ozvučení, nahrávání a internetové přenosy. Za jejich pravidelnou a ne vždy
vděčnou práci jim velmi děkujeme! Za hudebníky byl přítomen Zdeněk Seeman, který obzvlášť
vyzdvihl mimořádné nasazení zvukařů v práci se současnou technikou. V rozhovoru bylo jasně
řečeno, že je nezbytné přizvat k této službě další pracovníky.
Staršovstvo schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2022 a také obnovení zvukové aparatury ve velkém sále.
Na výročním členském shromáždění byl zvolen kazatel Pavel Bischof z Trutnova jako kazatel
- správce sboru pro náš sbor. Do své služby by měl nastoupit v září 2022.

V souvislosti s nadcházejícím přistěhováním Bischofových proběhnou drobné úpravy a údržba
bytů ve druhém (kazatelský byt) a třetím patře, kam se přestěhuje rodina br. Munkuše. Staršovstvo pověřilo hospodáře Aleše Čejku, aby dojednal smluvní vztahy, které povedou k uvolnění
kazatelského bytu pro nově zvoleného kazatele – správce sboru a k pronájmu bytu ve 3. patře
Sboru CB v Praze 4 pro br. Munkuše a jeho rodinu.
Olga Kutílková

NAROZENINY V DUBNU A KVĚTNU (na webu se nezobrazuje)

Všem oslavencům přejeme Boží blízkost!
„Bůh pokoje v nás působí to, co se mu líbí, skrze
Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků!“
Židům 13, 20 - 21

PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Neděle

9:00 modlitební chvíle
9:30 shromáždění
18:00 modlitební chvíle (první neděle v měsíci)

Úterý

18:00 mládež

Čtvrtek

18:30 biblická hodina

Pátek

16:15 dorost
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