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SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ
V PRAZE 5

CHRISTOS VOSKRES!
Po babičce mám kořeny na východním Slovensku, a mož-
ná proto se mi s Velikonocemi pojí kromě jiného i malova-
né kraslice s nápisem „Christos voskres“. Jde o tradiční 
pravoslavné vyjádření skutečnosti, že Pán Ježíš nezůstal 
v hrobě, ale zvítězil nad smrtí a přešel do života věčné-
ho. Jako předobraz naší spásy nám ukazuje, že ten, kdo 
v něho složí naději, nebude nikdy zahanben.

Co to pro nás znamená v dnešní době? Ten, kdo vstal 
z mrtvých, musel předtím zemřít. Velikonoční příběh všich-
ni známe: Pán Ježíš byl ukřižován, zemřel, po tři dny byl 
pohřben v hrobě a následně vzkříšen. Tak bychom mu i my 
měli být podobní. Ne nutně fyzickou smrtí, ale obrazně: po-
hřbením starého člověka a následným vzkříšením nového.

„Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukři-
žován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my 
už hříchu neotročili.“ (Římanům 6,6) „Ti, kdo patří Kristu 
Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.“ (Galat-
ským 5,24) Pokud jsme ho přijali, nežijeme už my, ale on 
v nás. Zajistil nám vítězství ve všech našich životních okol-
nostech. A to je jistě dobrá zpráva! Onen starý člověk se 
totiž neprojevuje jen na první pohled viditelnými „těžkými“ 
hříchy, ale i strachem a chorobnou nevírou.

A právě těmi nás Satan čas od času pokouší, jako by-
chom ještě žili ve světě. Proto tak velmi záleží na tom, zda 
jsme věrni a poslušni Pána Ježíše a máme víru a odvahu si 
jeho vítězství v těchto situacích nárokovat, tedy přivlastnit. 
Jako Boží děti jsme jeho dědicové a máme na to právo! 
Vždyť on je vítěz a vybízí nás k tomu! „Přistupujme tedy 
s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství 
a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.“ (Židům 4,16)

Bratři a sestry, nemusíme žít ve strachu z dění v okol-
ním světě či z vlastního selhání. Důvod? Christos voskres! 



Právě zmrtvýchvstání je dle apoštola Pavla klíčovým bodem celé křesťanské zvěsti. Pokud Pán 
vstal z mrtvých, co je nemožné? Která překážka bude nad naše síly? Která zbraň namířená proti 
nám obstojí? Žádná! V něm jsme vskutku víc než vítězové.                                   Martin Hrbek 

          
ZAKOŘEŇME V KRISTU, ROZKVEŤME V DUCHU

      Jarní cyklus nad 1. epištolou Petrovou

Od května otevřeme nový homiletický cyklus, ke kterému nám poslouží důkladné studium Prv-
ního listu Petrova, a to jak o nedělích, tak ve čtvrtek na biblických setkáních.

Tato epištola navazuje na předešlé téma Světlo národům, kde jsme se zabývali jedinečností Iz-
raele a rolí křesťanů ve světě. Petr psal svůj dopis nově se rodícím křesťanským církvím v době, 
kdy jejich jedinečnost byla už zřejmá i pohanskému prostředí a mocní a vlivní tehdejšího světa 
se začali cítit křesťanstvím ohroženi. Křesťané stáli před nepopiratelnou hrozbou pronásledová-
ní, mučení a smrti. Z historie víme, že tato hrozba se neukázala jako lichá. A právě proto v tomto 
listu nacházejí útěchu právě ty křesťanské obce, které stojí před podobnou výzvou v dnešním 
světě: Jak podat svědectví evangeliu tváří v tvář smrti?

My se možná jako křesťané v Evropě cítíme bezpečně, otevřené pronásledování se nezdá být 
na pořadu dne. Zlo, kterému čelíme, však není o nic méně nebezpečné. Možná právě neohrožuje 
naše tělo a statky, ale naše duše jsou i po dvou tisíciletích ve smrtelném nebezpečí. Nebuďme 
ukolébáni zdánlivou idylou. První list Petrův odpovídá na otázky, jak uspořádat naše životy novým 
způsobem, abychom skutečně opustili staré způsoby, abychom byli Bohu milí, a především aby-
chom byli svědectvím druhým a obstáli i před nejzazšími zkouškami, které nám chystá ten Zlý.

Za homiletický výbor Libor Duchek

 HLASY Z ROZVALIN
Výzva představitelů ukrajinských teologických vzdělávacích institucí k válce Ruské fe-
derace proti Ukrajině

„Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny.“ (1. Korintským 12,26)
„Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.“ (1. Mojžíšova 4,10)

Od chvíle, kdy 24. února 2022 začala invazí v plném rozsahu další fáze rusko-ukrajinské vál-
ky, jsme my, představitelé ukrajinských teologických vzdělávacích institucí, svědky masivních 
válečných zločinů, včetně množství projevů násilí, iracionální krutosti a nelidského zacházení 
s civilisty, ničení měst, poprav pokojných civilistů, znásilňování, drancování a rabování.

Vyjadřujeme křesťanskou solidaritu s oběťmi ruského vpádu na Ukrajinu.
Po příkladu Krista, který na sebe ve vtělení vzal plnost lidské existence, se ztotožňujeme    

s  oběťmi agrese a odmítáme stát tiše stranou a tvářit se, jako by se nic nedělo. Truchlíme 



spolu s těmi, kdo přišli o své blízké 
v Irpini, Buče, Hostomelu, Mariupolu, 
Charkově, Izjumu, Černihivu, Sumách, 
Kramatorsku a mnoha dalších ukra-
jinských městech.

Pláčeme s oběťmi násilí a nelid-
ského jednání ruských vojsk a spo-
lečně s nimi požadujeme, aby už teď, 
ještě než rozsudek vynese spraved-
livý Soudce, posloužily spravedlnosti 
pozemské soudy. Modlíme se za mi-
liony vyhnaných lidí a za uprchlíky, za rodiny, které teď nemohou být spolu, za rodiny padlých 
vojáků i za lidi, kteří přišli o svůj domov a teď si neumějí představit, jak bude vypadat jejich 
budoucnost.

Jako členové křesťanských společenství budeme dělat všechno pro to, abychom vaše utrpení 
zmírnili. Jsme s vámi!

Odsuzujeme válečné zločiny ruských okupačních sil na Ukrajině.
Odsuzujeme válku vedenou Ruskou federací jako neopodstatněný, zákeřný a útočný akt agre-
se proti svrchované Ukrajině a jejímu lidu. Této agresi předcházelo mnoho let dehumanizace 
Ukrajinců ve veřejném mínění ruských občanů, podněcování k nenávisti vůči Ukrajině i jejím 
občanům, jejich vykreslování jako nebezpečných nepřátel, popírání práva Ukrajinců zvolit si 
směr svého národního a civilizačního vývoje.

Tato propaganda se stala základem pro zahájení útočné války. Výzvy k „denacifikaci“ a „de-
militarizaci“ jen zastírají skutečné motivy ruského vedení: pohlcení Ukrajiny Ruskem jako pokor-
ného vazalského státu a rozpuštění ukrajinské identity v „ruském světě“.

Odsuzujeme ruské metody vedení války: odmítání poskytovat civilistům humanitární koridory, 
popravy bez řádného soudu a zabíjení civilistů, ničení občanské infrastruktury, využívání civilistů 
jako lidských štítů a používání zbraní s nepřímými účinky.

Důrazně odsuzujeme, jak ruští křesťané k válce s Ukrajinou mlčí, zůstávají k ní lhostejní, 
nebo ji dokonce otevřeně podporují.
Hluboce nás rmoutí reakce ruských evangelikálních věřících na válku Ruska proti Ukrajině. Řada 
církevních vedoucích, pastorů a členů společenství zůstává zticha. V nejlepším případě opatrně 
mluví o modlitební podpoře a pomoci uprchlíkům, ale úplně odmítají zhodnotit válku a válečné 
zločiny ruské armády z biblického a morálního hlediska.

Nehledáme teologické a historické důvody, proč ruští křesťané ztratili prorockou vizi 
a schopnost zdravého morálního úsudku a vyjádření solidarity s ukrajinskými křesťany, kteří 
se stali oběťmi války. Ať už jsou tyto důvody jakékoli, chceme připomenout, že se nevidi-
telné tělo Kristovo musí projevovat viditelným způsobem: „Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním 
všechny.“ (1. Korintským 12,26) Utrpení bratří a sester v Kristu vyžaduje veřejné ztotožnění 
se s nimi.



Vyzýváme ruské křesťany k pokání ze své podpory vedení Ruské federace.
Důrazně odsuzujeme ty církevní „vedoucí“ a církevní společenství či církevní denominace, jež 
otevřeně podporují agresivní kroky nejvyššího vedení Ruské federace. Ať už vědomě, nebo ne, 
uznali císaře jako svého „pána“ a zřekli se raného křesťanského vyznání, že Ježíš je Pán. Tímto 
projevem odpadlictví vyměnili soucitnou jednotu s ukřižovaným tělem Kristovým za osobní bez-
pečí a blízkost k politické elitě státu.

Vyzýváme je k pokání z jejich výslovné i skryté podpory ruské nesnášenlivé imperiální politiky, 
ideologie „ruského světa“ a útočné války proti Ukrajině. Vybízíme je, aby se ztotožnili s oběťmi 
agrese. Zároveň je naléhavě žádáme, aby hledali sílu Ducha svatého k praktickým krokům, které 
by ovlivnily veřejné mínění v Rusku ohledně války proti Ukrajině a nejvyššího vedení jejich země. 
„Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“ (Matouš 3,8)

Vyzýváme mezinárodní partnery, aby nezůstávali lhostejní k ruské agresi vůči Ukrajině.
Je pro nás velkým zklamáním, že někteří mezinárodní partneři, organizace a svazky církví popisují 
válku neutrálními pojmy jako „krizi“, „konflikt“, „situaci“ a „násilí“. Vyhýbají se tak pojmenování 
agresora a nepodávají biblické a morální hodnocení projevů agrese. Žádáme, aby objektivně hod-
notili invazní válku a válečné zločiny armády Ruské federace a nenaslouchali jen mluvčím ruské 
propagandy a těm, kdo jejich slova opakují v náboženském prostředí, ale aby naslouchali také 
svědectvím ukrajinských křesťanů, kteří na sobě zakoušejí skutečné cíle a prostředky této války.

Vyzýváme k solidaritě s miliony ukrajinských uprchlíků, tisíci zabitými a zmučenými civilisty 
a s těmi, jež ruská okupace ohrožuje na životě nebo jsou v předních liniích války. Zároveň vy-
jadřujeme hlubokou a upřímnou vděčnost těm církvím, misijním a humanitárním organizacím, 
které se ze všech sil snaží zmírnit utrpení Ukrajinců – těch, kdo se stali uprchlíky v sousedních 
zemích, i těch, kdo jsou dosud na Ukrajině a nesou břemeno války.

„Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odmě-
nu.“ (Marek 9,41)

Autoři výzvy:
Olexandr Gejčenko, rektor Oděského teologického semináře (Ukrajina);
Roman Solovij, ředitel Východoevropského teologického institutu (Ukrajina);
Taras Dyatlik, oblastní ředitel pro východní Evropu a střední Asii v misijní organizaci Overseas 

Council-United World Mission, prorektor pro rozvoj a mezinárodní spolupráci Východoevropské-
ho teologického institutu (Ukrajina);

Olga Dyatliková, pomocná oblastní ředitelka pro východní Evropu a střední Asii v misijní orga-
nizaci Overseas Council-United World Mission (Ukrajina);

Ivan Rusin, rektor Ukrajinského evengelikálního teologického semináře (Ukrajina);
Valentin Sinij, rektor Tavrijského křesťanského institutu (Ukrajina);
Xenia Trofimčuková, projektová a programová manažerka Východoevropského teologického 

institutu (Ukrajina).
Následují další podpisy tohoto otevřeného dopisu. Prohlášení je v několika jazycích dostupné 

na adrese: https://eeit-edu.info/en/appeal-2022/ (12. 4. 2022)   
Připravil Pavel Černý



 C. S. LEWIS: O ŽIVOTĚ V ATOMOVÉM VĚKU
Známý a hojně čtený křesťanský myslitel, spisovatel a autor Letopisů Narnie napsal v roce 
1948 úvahu o životě v atomovém věku (On Living in an Atomic Age, Present Concerns: Jour-
nalistic Essays). Byla to doba, kdy se pomalu začala vynořovat hrůza z lidských možností zničit 
atomovými výbuchy celý svět. 
Mnoho lidí bylo vyděšeno no-
vou hrozbou válek, které by 
dokázaly vymazat lidstvo z po-
vrchu Země. Lewis na tento 
strach zareagoval z  pohledu 
víry v Hospodina a Ježíšova ví-
tězství nad smrtí:

„Určitým způsobem přemýš-
líme o atomových bombách až 
příliš. Říkáme si: „Jak máme žít v době atomové?“ A mám chuť odpovědět: Tak jako byste žili 
v 16. století, kdy v Londýně řádil mor téměř každý rok. Nebo tak, jak byste žili v době Vikingů, 
kdy se nájezdníci ze Skandinávie mohli kteroukoli noc objevit a podříznout vás. Nebo tak, jak 
žijeme teď v době rakoviny, syfilis, mrtvice, bombardování, železničních neštěstí a dopravních 
nehod. Jinými slovy, nezačněme zveličovat unikátnost naší situace.

Věřte mi, pane nebo dámo, ty a každý, koho miluješ, byl odsouzen k smrti dávno před vyná-
lezem atomové bomby a docela vysoké procento z nás zemře docela nepříjemným způsobem. 
Máme jen jednu výhodu oproti našim předkům, a to jsou anestetika. Ale nemá cenu fňukat 
a naříkat jen proto, že na světě přibyl jeden další způsob předčasné bolestivé smrti. Na světě, 
který už tak oplývá tolika možnostmi, že smrt není náhoda, ale jistota.

To je má první pointa a volá nás to k akci. Pokud máme být zničeni atomovou bombou, tak 
ať nás zastihne u toho, jak děláme hodnotné lidské činnosti – modlíme se, pracujeme, učíme, 
čteme, posloucháme hudbu, koupeme děti, hrajeme tenis, povídáme si s přáteli –, a ne jak se 
někde krčíme jako stádo vyplašených ovcí, které mají hlavu plnou atomovek. Ty můžou vskutku 
zlomit naše těla (to můžou i viry), ale nemusí ovládnout naši mysl.“

Podle www.krestandnes.cz připravila Bohuslava Najbrtová

 VÁŽNĚ I VESELE SE SMÍCHOVSKÝM BANDEM
Pravidelně vídáme na Smíchově hrát Zdeňka, Věrku, Andrewa, Hanku B., často Zbyňka a Hanku 
Č. a pak občas i další posily. Prvních čtyř jsem se zeptala na pár otázek.

🎵  ZDENĚK SEEMAN:
Kdy jsi doprovázel ve Vrázovce poprvé?
Už je to hodně dávno, protože do Vrázovky chodím od nepaměti. Vždycky tady frčely varhany 
a kancionálovky, ono s tak excelentním varhaníkem jako je Dan Přib není divu. Novější – nebo 



jak se dříve říkalo „mládežnické písně“ – se hrály jen na Vánoce a při podobných příležitostech. 
Trochu se to rozjelo teprve v posledních letech.

Je to vždy o tom, jaké muzikanty máme k dispozici, zdali mají ochotu přijít a naučit se něco 
nového. Myslím, že máme inspiraci u sesterských sborů, doba covidová přinesla to, že na You-

Tube jsou k dispozici nahrávky skupinek z jiných 
sborů. My se chceme snažit naše hraní vylepšovat 
a s určitou nadsázkou si řekněme „dohnat a pře-
dehnat“ ☺.

Snažím se, aby to byla pro všechny také trochu 
zábava v tom smyslu, že hraní není jen služba na-
šemu Pánu, ale také si to chceme trochu „užít“ 
a mít z toho radost. Myslím, že když nás to baví, 
je to doufám poznat, a věříme, že to potěší i dru-
hé. A tak je to správně. Tím slovem „užít“ mám na 
mysli to, že hudbu a harmonii chápu jako něco, co 
nás přesahuje a třeba i trochu naznačuje budoucí 
věci, ke kterým věříme, že směřujeme. 

Kdo vybírá písně pro nedělní shromáždění?
Je to tak, že v současnosti někdy v úterý dosta-
neme „zakázku“ od organizátorů bohoslužby. Ve 
středu máme zkoušku, písně se naučíme, zaran-

žujeme, Věrka vymyslí vícehlasy a do neděle máme co dělat. Je to lepší než hrát v neděli z „čisté 
vody“, protože si to můžeme nahrát, poslechnout a trochu více promyslet. Mimochodem nám 
vzniká docela slušná knihovna nahrávek ze zkoušek, které je pěkné si tu a tam poslechnout.

Do budoucna bychom chtěli mít určitý více nacvičený repertoár a alespoň některé písně mít 
více „vymazlené“. Není to samoúčelné, protože povětšinou nejsme profíci a trvá nám déle, než 
se to pořádně naučíme. To, že by písně měly být „vymazlené“, je na místě, protože hrajeme 
našemu Pánu a také vám, kteří se přidáváte společným zpěvem.

V čem je spolupráce v bandu nejobtížnější? Shoda na výběru písní, rychlost hraní, nedo-
chvilnost na zkouškách…?
Problémem je čas. Jak jsem psal, nejsme profíci, učíme se za pochodu, více toho neumíme, než 
umíme, a jediné, čím se to dá dohnat, je zkoušet, cvičit, zkoušet, cvičit. Na konci je ale krásný 
pocit, že nám to šlape a občas nás třeba někdo pochválí (pokud to není moc nahlas). A samo-
zřejmě, čím rychleji tím lépe – musí se prášit za kočárem!!

Na co se můžeme do budoucna těšit? Plánujete něco modernějšího, divočejšího?
No, chtěli bychom se trochu žánrově rozkročit a udělat řekněme folkovou formaci, bigbeatovou 
formaci, s velkou nadsázkou jazzovou nebo swingovou formaci. Písně na to máme. V součas-
nosti nejčastěji hrajeme tzv. Rejchrtovky, ale zatím jsme neprobádali „současnou scénu“ tak, 
abychom hráli třeba textově i hudebně kvalitní „chvály“, které na Smíchově, nevím proč, budí 



určité předsudky. To, že i některé „staré písně“ lze hrát v novém kabátě, je také velká výzva 
a určitě je to pro nás téma, které jsme už malinko nakousli.

V současnosti zkoušíme třeba elektronické bicí. Samozřejmě bychom raději pořádného bic-
mana, nebo lépe bicmanku, a to na cajon nebo na pořádné bicí, ale to je zatím ve fázi našich snů. 
Ale když to pořádně duní, je to jiný pocit. Stejně tak klávesy a kytary chceme posunout – elek-
trická kytara do církve bezesporu patří, stejně jako syntezátory, počítače a další vymoženosti.

Jsme si však vědomi toho, že základem našeho formátu není koncert, ale společný zpěv 
tak, aby i ostatní mohli být co nejvíce součástí té muziky. Zde se odkážu na výše zmíněný 
termín „užít si to“. Prosím vnímejte to slovo, ač může vyznít problematicky, v pozitivním 
významu. Pokud to někomu vadí, nahraďte si to významem „prožít si v písních přítomnost 
našeho Pána“.

Kolik váží aparatura, kterou do sboru vozíš?
Aparaturu žádnou de facto nemáme, zatím používáme všelijaké náhražky. Se staršovstvem 
jednáme o pořízení něčeho, co by nám umožnilo ve větší míře používat moderní elektronické 
nástroje, které jsou pro nás dostupné, respektive de facto je už máme. Potřebujeme však šikov-
né zvukaře, kteří by nám aparaturu nanosili :-) a hlavně ji obsluhovali. Je třeba říci, že zvukař 
schovaný v rohu sálu za hradbou techniky je nejdůležitější prvek v celém řetězci. Pokud se vám 
někdy naše hraní bude líbit, nezapomeňte pochválit i zvukaře.

Jaké máš číslo bot?
Jsem mimo běžný rozsah, mám číslo 48, což je velikost, kde lze koupit už jen málokterý model. 
Nákup bot se tak stává „fasováním“.

🎵  VĚRKA MATULÍKOVÁ:
Kdo je frontman skupiny?
Frontman asi není nikdo přímo. Obecně to ale nejvíc organizuje Zdeněk Seeman a já. Každý jsme 
v tom hodně jiní, s jinými důrazy. Já jsem možná víc přes melodie, Zdeněk přes rytmiku. Myslím, 
že se to dobře doplňuje.



Má vaše hudební uskupení oficiální název? Kdo ho vymyslel?
Oficiální název není, jen pracovní a to je „band“. Je to spíše formální označení, které má pro 
nás jakožto doprovazeče odlišit v programu písně, které jsou určené pro varhany a které máme 
hrát my, ať už v jakémkoli složení – od samotného klavíru v případě personálních nedostatků po 
vícečlenné uskupení.

V kolika letech jsi začala hrát na klavír?
Myslím si, že od té doby, co jsem zvládla sedět. Do ZUŠ jsem pak nastoupila asi v šesti, my-
slím. A bylo krásně patrné už při „přijímacím řízení“, že budu mít vždycky blízko k populární 
hudbě, a to od jazzu po pop, jelikož jsem si zvolila, že své hudební nadání předvedu na písni 
V mládí jsem se učil hrobařem a pak na krátké rock’n’rollové melodii, kterou mě naučil můj 
drahý bratr.

Bavilo tě to tolik už tenkrát?
Hudba mě baví celoživotně. U nás doma pořád něco hrálo – kazety, desky, cédéčka a my. Měla 
jsem chvíle, kdy jsem měla jiné priority než hrát a cvičit, ale i chvíle, kdy jsem neměla žádné jiné 
priority a hrála jsem hodiny denně.

Mezi tvé žáky patří i někteří z Vrázovky. Myslíš si, že časem posílí váš band?
Myslím si, že mnozí by toho byli schopni. Je to ale taky hodně otázka odvahy. Ono totiž vůbec 
nejde jen o to nacvičit si píseň na neděli, ale i o to překonat nervozitu a vystoupit před lidi. Sama 
jsem roky bojovala s velkou trémou. Na Smíchově jsem doprovázela sem tam nějaké písničky 
poměrně brzy potom, co jsme se přistěhovali, takže přibližně od dvanácti let. A přinejmenším 
dva roky se mi klepaly ruce při každém hraní. Dokonce i dneska se mi občas stane, že při hraní 
znervózním, když si někdy víc uvědomím, že tam sedí lidi ☺.

Na čem se neshodneš se Zdeňkem?
Jestli bílé, nebo červené. A taky jestli je klavír černá vdova, nebo není. Já trvám na tom, že není.

Jaké jsi zaznamenala reakce na vaše hudební inovace?
Veskrze pozitivní. Aktuálně se snažíme tomu věnovat nejvíc času za celou historii našeho dopro-
vázení. Scházíme se pravidelně ve středu večer na hodinu a půl (někdy i dvě) – to je proces, kdy 
máme před sebou dané písně a začneme sdílet své představy o nich. Z jamování a diskuze pak 
vznikne finální forma. V neděli se pak scházíme znovu ještě hodinu před začátkem shromáždění, 
kdy už nic nevymýšlíme, ale zkoušíme a opakujeme si písně tak, jak jsme si to dohodli a nazkou-
šeli ve středu. Někdy to je poznat, někdy to možná tolik poznat není, ale snažíme se posouvat   
více i nástrojově či žánrově experimentovat.

Jaký nápoj máš nejraději?
Aktuálně asi kakao. A pivo u Pinkasů. Kafe nepočítám, protože kafe je něco jako klíče k ode-
mknutí dveří. Nebo nazutí bot, než jdete ven. Nebo že přimhouříte oči, když na vás zasvítí slunce. 
Nad kafem se nepřemýšlí, kafe je přirozená součást bytí. 



🎵  HANKA BARTOŠOVÁ
Zpíváš, hraješ na flétnu a teď nově 
i na bicí. Co z toho děláš nejraději?
Netroufnu si žádnou z těchto činností 
označit za nejoblíbenější, s časem se to 
různě mění. Na bicí hraju nejkratší dobu, 
takže se to ještě pořád učím, přicházím 
na nové možnosti. Zpívám moc ráda, ale 
to se musí hodně trénovat. Nejraději ze 
všeho si momentálně vymýšlím druhé 
hlasy v písních, takže pozice druhé bub-
nující zpěvačky je naprosto ideální ☺.

Kolik času ti zabere kromě společné 
zkoušky nácvik na neděli?
To hodně záleží na nástroji, na který 
zrovna hraju, a na tom, jak moc chci být 
kreativní a vymýšlet si druhé hlasy, po-
případě na tom, jak moc chce být krea-
tivní Věrka a vymýšlet mi druhé hlasy ☺. 
Pokud se jedná o klasický týden, větši-
nou strávím v pondělí chvíli výběrem 
písní, komunikací s moderátory a dohadováním finálního hudebního programu, ve středu máme 
samotnou zkoušku v průměru asi hodinku a půl. Pokud hraju na bicí, trénuju občas ještě v sobo-
tu, flétnu stačí cvičit v neděli před zkouškou. Druhé hlasy se většinou vyrábí přímo na zkoušce. 
Takže v případě nejnašlapanějšího programu trávím cvičením tak zhruba 3 hodiny týdně.

Jaké jsou tvé další záliby kromě hudby?
Moc ráda čtu, momentálně mě nadchla možnost trochu se podílet na vedení fakultního pěvecké-
ho sboru a zjišťuji, že je to daleko méně o hudbě a daleko více o mé schopnosti jasně sdělit, co 
po lidech konkrétně chci, než jsem si myslela :-). Mimo to ráda tvořím více méně cokoliv, i když 
tuto činnost v poslední době trestuhodně zanedbávám. Jsem ráda s lidmi a v poslední době taky 
ráda spím, i když nevím, jestli se to dá označit jako záliba. 

🎵  ANDREW FUNKA
Působil jsi v USA, ve Skotsku, teď v ČR. Jaké vidíš hlavní odlišnosti v křesťanské hudbě?
Asi největší rozdíl vidím v tom, že se mi líbí. Celá myšlenka „křesťanské hudby“ jako nějakého 
samostatného žánru pochází podle mě z USA. A bohužel se zdá, že nyní znamená velmi specifický 
styl nevýrazných akordů I V iv IV s ještě nevýraznějšími nebo přímo kacířskými texty. Ve Skotsku 
a u nás není tolik křesťanů jako v USA, takže je pro ně obtížnější být výnosnou tržní kategorií. Proto 
se ti, kdo jsou Ježíšovými učedníky, zabývají nejrůznějšími druhy hudby a umění, které je určeno 
všem, včetně hudby v našich církvích pro naše sbory. Naštěstí je tomu tak nyní stále více i v USA.



Naše křesťanské svědectví lze prostřednictvím umění a hudby vyjádřit mnoha způsoby – od 
klasiky přes jazz až po blues, a dokonce i heavy metal. Zvláště mě baví hudba, kterou děláme na 
Smíchově. Na to, že se jedná o tak údajně tradiční místo, hrajeme mnohem širší škálu hudebních 
stylů než v jiných takzvaně současných sborech, které jsem navštívil.

Co bys rád změnil nebo vylepšil na Vrázovce?
Co se týče hudby, zdá se, že rozšiřujeme škálu hudebních nástrojů. Možná je na čase zamyslet 
se nad tím, zda by nebylo vhodné trochu rozšířit ozvučení sálu, aby lépe vyhovovalo různým 
nástrojům a žánrům, které používáme – nejen pro kytary a bicí, ale také pro varhany, housle, 
atd. A přestože na KK a Svítá není vůbec nic špatného, mohli bychom do nich zakomponovat 
i hudbu z širší škály zdrojů.

Máš rád češtinu?
Na češtině mám rád, že má jiný rytmus než angličtina, hodí se podle mne lépe k poezii a písním. 
Na druhou stranu je pro mě stále těžké ji dobře ovládat a rozumět jí. Někdy jsem frustrovaný, že 
se nedokážu dobře vyjádřit. Ale žiji tady a sloužím, takže se učím dál!

Díky za vaši službu i vaše odpovědi a moc se těším na starší i nové chvály ve vašem podání.
Jana Navarová

 SBOROVÁ DOVOLENÁ 2022 - HARRACHOV
Milí přátelé, 

s radostí vám sděluji, že na sborovou dovolenou letos vyrazíme v avizovaném termínu
5. – 12. srpna 2022 do Parkhotelu Harrachov. Tento hotel se se nachází cca 1,5 km od centra 
města Harrachov v části zvané Rýžoviště. Po dálnici přes Mladou Boleslav je to 143 km z našeho 
sboru, tedy necelé 2 hodiny cesty autem. Parkování u hotelu je zdarma.

Hotel nám nabízí velmi příjemné ubytování – na každém pokoji jsou komfortní vyšší lůžka, 
každý pokoj má vlastní sociální zařízení, televizi, je zde zdarma připojení na WiFi. Do poloviny 
pokojů v hotelu se dostaneme výtahem, takže i ti z nás, kteří nebudou chtít testovat svou kondici 
na schodech, se budou moct komfortně dostat do svého pokoje.

V hotelu jsou dva stoly na stolní tenis, kulečník, šipky, air hockey, prostě zázemí, kde se bá-
ječně zabavíme i v případě špatného počasí. Budeme mít k dispozici i obrovský dětský koutek, 
dokonce s kreslírnou, z níž se dá vyjít přímo ven na dětské hřiště, kde je trampolína, houpačky. 
Hotel poskytuje také senzační servis, na recepci je možné zapůjčit například fén či sušičku hub, 
ale i různé hry, ruské kuželky a pétanque.

Stravování bude probíhat stejně jako vždy, máme zajištěnou plnou penzi včetně pitného reži-
mu. V hotelu jsou připraveni na diety. V případě dobrého počasí se můžeme nejen během jídla 
vyhřívat na krásné terase. Kdo by měl chuť, může využít i hotelové wellnes – finskou saunu nebo 
infrasaunu. Případně si lze objednat masáž.



Nápady na výlety do okolí nám připravuje Honza Šíma. Jen pro hrubou představu bych vás chtě-
la nalákat na aktivity, které jsou možné v rámci Harrachova, kde je bowling, golf, bobová dráha, 
lanové centrum, nejstarší fungující sklárna, kde si lze domluvit i prohlídku, hornické muzeum. 
Můžeme se kochat Mumlavskými vodopády nebo přírodou při projížďce po ozubnicové železnici, 
která vede z Harrachova do Tanvaldu. 

Pokud byste se chtěli podívat přímo na stránky hotelu, najdete je na adrese www.park-hotel.cz.
Vzhledem k tomu, že tento hotel má vyšší standard než Žižkova bouda a že ceny za energie 

a jídlo prudce rostou, počítejte si tím, že budeme platit o něco více než v předchozích letech. 
Jakmile bude cena definitivní, budu vás informovat.

A co tam skutečně budeme dělat? To záleží jen na nás. Předpokládám, že se budeme zamýšlet 
nad tím, co nám Pán Bůh chce říct. Budeme si povídat, hrát si, chodit na výlety, smát se, prostě 
budeme spolu.

Těšíte se jako já? ☺ Přihlašování na webu cbsmichov.cz/sborovka začíná!
Jana Dobišová Zemanová



 KNIHODOJMY ANEB ŘEKNI MI, CO ČTEŠ
Někdo má rád maso, jiný dá přednost těstovinám. Někdo si rád zazpívá, jiný sportuje, další zase 
radši zajde do divadla. Někoho potkáte pravidelně v hlučné společnosti, jiný sedí spokojeně 
v koutku čajovny a medituje nad vesmírem a tak vůbec. Zkrátka každý jsme nějaký a žádná 
cesta, kromě té Kristovy, není jediná správná. Všechno, co máme rádi a v čem je nám dobře, 
jsme my – takoví, jak nás stvořil Bůh. V něčem slabí, v něčem požehnaní.

Já ráda čtu a moc ráda se dozvídám o nových knihách a autorech, které ještě neznám. Nejen 
proto, že to může být inspirativní pro můj vlastní čtenářský horizont, ale taky proto, že se mi 
skrze knihu přiblíží i dotyčný člověk, který mi ji doporučil. Zaujala ho, nadchla nebo třeba vy-
strašila, přinesla myšlenky, které ho oslovily, anebo v něm při čtení jen rezonovalo něco, co sice 
neumí pojmenovat, ale dokáže to prožít. Dobré knihy jsou otevřené dveře do neznámých světů 
za textem, ale také dveře jednoho k druhému, pokud je spolu sdílíme.

V redakčním týmu SL nás proto napadlo otevřít nepravidelnou rubriku, kterou jsme si 
pracovně nazvaly Knihodojmy. Přispět do ní může každý, kdo četl zajímavou knihu (audio-
knihu), případně viděl film, který mu dal něco víc než jen příjemně strávenou hodinku a půl. 
Kdo byste byli ochotní říct ostatním něco o sobě skrze svůj čtenářský nebo divácký zážitek, 
ozvěte se mi!

 
Poklad z knihobudky
Můj první příspěvek je spojený s knihobudkou, kam 
lidé odkládají přebytky ze své knihovny, aby si je 
mohl přečíst někdo další. Pár metrů od našeho domu 
je jedna velmi frekventovaná a já ji pokaždé, když jdu 
kolem, projedu očima. Někdy na začátku covidu jsem 
v ní objevila knihu, za niž její autorka dostala v roce 
1928 Nobelovu cenu za literaturu, jak jsem se dočetla 
na obálce. V budce byly dva díly, třetí chyběl. 

Kniha se tvářila jako sentimentální román z roman-
ticky drsného severu. Sigrid Undsetová: Kristina 
Vavřincova. Příběh velké tragické lásky. Přepadla mě 
zvědavost, co asi ženě-autorce před sto lety „stačilo“ 
napsat, aby na světovém literárním nebi tak zazářila. 
Navíc mám slabost pro tlusté historické romány, a tak 
obě knihy putovaly na noční stolek. 

Už v polovině prvního dílu jsem se na internetu za-
čala shánět po třetím. Autorka sleduje titulní hrdinku 

Kristinu od dětství po stáří. Na jejím životním příběhu vykresluje prostě a bez patosu život na 
norském venkově 13. století, proměny vztahů mezi muži a ženami, rodiči a dětmi, Bohem 
a lidmi. A přitom historicky uvěřitelně a bez puncu růžové knihovny. Undsetová neplýtvá slo-
vy, píše střídmě, ale barvitě. Pro někoho možná mírně archaicky, ale to pro mne knize taky 
dodává své kouzlo. 



Zároveň román přibližuje, jakou roli hrálo sílící křesťanství v životech středověké společnosti. 
Jaké nároky klade na člověka, a že někdy není lehké je unést. Je ale také ujištěním, že hluboká 
a opravdová osobní víra přenese každého, navzdory jeho lidským slabostem, ke smíření s Bo-
hem i lidmi.                                                                                                   Anna Duchková

 KAVÁRNA (NE)JEN PRO SENIORY
V dubnu byl naším hostem kazatel Martin Běle z Prahy 13. Jeho vyprávění 
o cestě za kazatelnu bylo inspirující, sám zažil rozdělení sboru v Písku, když 
se připravoval jako mladý k duchovní službě. Prošel cestou, kdy pochopil, 
jak je dobré zůstat ve společenství církve, a už jako kazatel odloučeného 
sboru se zasadil o navrácení zpět do Církve bratrské. Rovněž nás ze své zkušenosti povzbudil 
k modlitbám nejen za náš sbor, ale i za sestry a bratry, kteří od nás odešli. Jedině tak může i přes 
rozdělení Boží dílo v našich sborech růst a my budeme smět naplno zažívat Boží požehnání.   

Květnové setkání proběhne ve středu 11. května od 15.30, společně se podíváme na foto-
grafie bratra Jána Valacha, varhaníka, světového dirigenta a skladatele, který byl po určitý čas 
v 50. letech dirigentem i u nás na Smíchově. Společného setkání se zúčastní také místopředse-
da staršovstva Libor Duchek. Těšíme se!                                                        Bohuslava Najbrtová

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HRANATÝ SVĚT - WILD WILD WEST
Mí drazí plavčíci,

jistě již netrpělivě přešlapujete z levé nohy na pravou a z pravé na levou. Souš vás pálí jak 
plech a ptáte se, zda a kam letos vyrazíte s kapitánem Cookem. Na Jihu jsme byli, na Východě 
také, na Sever se v létě nikomu moc nechce. Takže? Takže na Západ! A ne že zakotvíme někde 
u Virginie nebo v New Yorku a hotovo! Ne, dámy a pánové! Na východním pobřeží nasedneme na 
ohnivého oře a vyrazíme směr Divoký západ! Co nás tedy čeká? Koně, kovbojové, indiáni, fazole 
v plechu a prach, mračna prachu za kopyty našich koní. (Pro jasnější představu se podívejte na 
píseň „Sou far tu ju aj mej“.) Jménem posádky Endeavouru                      kapitán James Cook

11. – 15. července 2022
Kdy: Každý všední den od 8:00 do 17:00 h 
Kde: CB Smíchov, Vrázova 4, Praha 5 
Cena: 900 Kč (oběd 50 Kč / den)
Přihlášky: libor.duchek@email.cz



 KŘÍŽOVÁ CESTA PROKOPSKÝM ÚDOLÍM
Stejně jako minulý rok náš sbor o letošních Velikonocích připravil křížovou cestu Prokopským 
údolím nejen pro rodiny s dětmi. Tentokrát jsme ji organizovali společně s katolickou církví 
a Křesťanským společenstvím z Barrandova. Podklady pro cestu poskytl evangelický sbor z Bra-
níku. Spolupráce přinesla ovoce. Odhaduji, že se cesty během několika dní mohlo zúčastnit 
kolem čtyřiceti dětí a jejich dospělácký doprovod. Cestou si účastníci při různých úkolech připo-
mněli Ježíšův příběh, jenž se odehrál o Velikonocích. Několik rodičů napsalo poděkování a vy-
jádřilo zájem o Bibli pro malé čtenáře.                                                                     Aleš Čejka

 AD FONTES ANEB JARNÍ CYKLOVÝLET
I letos na jaře jsme se vydali na tradiční cyklovýlet, tentokrát k prameni Vltavy – takový tedy byl 
můj osobní cíl. Dětem jsem samozřejmě nic neříkal, abych se vyvaroval obligátních ofuků, že je 
to moc daleko a že řeky přece tečou z kopce, ergo že se bude šlapat úplně ve špatném směru 
a určitě i proti větru. Naštěstí po několika dnech, jelikož Zdeněk zřejmě usmířil hned několik me-
teorologických božstev, se počasí umoudřilo – vysvitlo jasné slunce a teploty se nebývale zvedly. 
Smutné bylo, že předešlým chladnějším dnům neodolalo nemálo jezdců, a tak naše výprava 
vyrazila ve skrovnějším počtu. Naproti tomu cyklostezky byly plné zcela neznámých tváří, a když 
jsem se Zdeňka zeptal, kdo je všechny pozval, jen se potutelně usmíval. 

Z Prahy jsme tedy vyrazili po pravém břehu Vltavy proti proudu. Zde, a to bylo zřejmě naposle-
dy, jsme se drželi mého tajného osobního cíle. Po několika kilometrech jsme využili lodní dopra-
vu a přepluli jsme na levý břeh. Tam jsme zcela evidentně začali sledovat tok jiné řeky. Kolem 
nás se kromě množství cyklistů všech možných barev a chutí začaly objevovat čím dál lákavější 
stánky s občerstvením exotických cen. Tu jsme museli zastavit na pivo, tu na párek, tu na zmrz-



 ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Z předložených témat vize Rady Církve bratrské na období 2021-2025 jsme se tentokrát sou-
středili na štědrost. Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Nemusí to být jen o financích. 
Platí, že kdo je štědrý, přijímá požehnání.

Hodnotili jsme neděli se studenty liturgického semináře na ETS a jsme vděčni, že nejen oni pro 
nás, ale i my pro ně jsme mohli být obohacením a přínosem.

Dokončovali jsme přípravy na (před)velikonoční Sousedskou bohoslužbu i celý velikonoční 
týden nejen v našem sboru.

Staršovstvo schválilo umožnit uprchlíkům před válkou na Ukrajině bydlení ve stávajících pro-
storách v případě potřeby do konce června (plus možno ještě doprojednat prodloužení do konce 
srpna, bude-li nezbytné). Jako sbor můžeme pro ubytované hosty využívat Potravinovou banku 
(pověřenTomáš Vodička); přímá sbírka potravin v našem sboru zůstává + nově jsme zavedli 
peněžní sbírku pro Ukrajince ubytované v našem sboru. 

V pondělí 25. 4. se čtyři zástupci staršovstva účastnili seniorátního setkání staršovstev v pro-
storech sboru Třináctka. V příštích Sborových listech najdete krátké ohlédnutí.    Olga Kutílková

linu, tu na další párek (u prvního stánku jsme totiž všechny párky vykoupili) a můj osobní cíl byl 
v troskách. Šťastně a dobře jsme všichni dojeli až do Dobřichovic, kde Zdeněk pro nás domluvil 
miniaturní turnaj v pólu. Odtud jsme se všichni, tím myslím i všechno to množství cyklistů všech 
možných barev a chutí, vraceli vlakem až domů, do Prahy, do Podolí apod.

Za velocipedisty                                                                                           Libor Duchek
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 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

 NAROZENINY V KVĚTNU A ČERVNU (na webu se nezobrazuje)

Všem oslavencům přejeme Boží blízkost!

„Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. 

Blaze muži, který se utíká k němu.“

Žalm 34,9


