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SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ
V PRAZE 5

JAK BY NÁM TO DNES ASI 
ŘEKL JEREMIÁŠ
Za dávných dob, když Pán Bůh náš
chtěl k lidem svým promluvit sám,
skrz proroka tak učinil,
kterého sobě vyvolil.

Prorok pak šel a láhev vzal,
před lidem svým ji roztřískal,
na střepy pak on ukázal,
v Boží pak bázni lid šel dál…

Když jsem tento příběh, který si dnes všichni můžeme pře-
číst v Bibli, slyšel poprvé, hned mě zaujal. Mimo jiné také 
proto, že když Bůh k Jeremiášovi mluví naším krásným kra-
lickým jazykem, tak začíná slovy: „Jdi a zjednej sobě báni 
záhrdlitou.“ (Jeremiáš 19, 1), což mi přišlo hezké, pěkně 
poetické. Ale musel jsem si to přeložit do češtiny 21. století, 
protože jsem tomu na „první dobrou“ nerozuměl.

Příběh dále pokračuje tím, že prorok má s touto lahví 
(to je ta báně záhrdlitá) jít do jakéhosi údolí a před lidmi, 
které tam předem pozval, ji rozbít a říci „takhle dopadne-
te, pokud se neobrátíte a nebudete činit, což jest dobrého 
před očima Hospodinovýma.“ A mě hned napadlo: A to jim 
to nemohl říct normálně? Bez té lahve a výletu do údolí?

Po nějaké době, po kterou jsem o přečteném příběhu 
přemýšlel, jsem přišel na to, že Jeremiáš mluvil se svými 
současníky a ne s člověkem, který se narodí pár tisíc let 
po jeho smrti. On jim to řekl tak, aby tomu rozuměli. Co 
bude za pár tisíc let, prostě neřešil a my na jeho „diva-
delní“ (z dnešního pohledu) vystoupení koukáme jak na 
ruchadlo bratranců Veverkových. To byl ve své době pře-
vratný vynález, ale kdybychom s ním chtěli pracovat dnes, 
tak bychom se u toho asi hodně nadřeli.

Jiný biblický příběh vypráví o setkání Ježíše s bohatým 
a bohabojným (dle jeho slov) mládencem, který má zájem 
o věčný život. Příběh je mnohem známější, a proto se za-
stavím u jeho konce, lépe řečeno u jeho dvou konců. Při 



prvním čtení pro mě tento příběh skončil větou, „že snáze projde velbloud uchem jehelným než 
bohatec do království nebeského“. Ha! řekl jsem si. Peníze, mamon, marnotratnost – to je kořen 
všeho zla, s tím je třeba bojovat a zvítězit!

Při dalších čteních tohoto příběhu jsem četl dál: „…i divili se všichni, a kdo tedy spasen může 
býti?“ Z mého pohledu bohatec v žádném případě. Chyba lávky. Bohatství bylo totiž v těch dáv-
ných dobách projevem Božího požehnání. (Sláva, objevil jsem Ameriku!) A proto se všichni divili. 
Jo, jo, změna je život. Ale nebyl by to Ježíš, aby nám bohatcům bohabojným nedal naději. Řekl 
tedy: „Co na lidskou mysl nevstoupilo, to připravil Bůh pro ty, které miluje.“

Je těžké porozumět všední realitě našich předků. Kdo se dneska zasměje kreslenému vtipu 
z druhé poloviny osmdesátých let, kdy dvěma mužům dožadujícím se vstupu do restaurač-
ního zařízení hospodský brání se slovy: „Pánové, sem nemůžete, tady probíhají rozhovory na 
nejnižší úrovni.“

Nemáme to dneska vůbec lehké, ale můžeme s očima upřenýma k nebesům přemítat:
Když nám chce Bůh dnes něco říct,
jak on to asi udělá,
co rozbije, nač ukáže,
by jeho lid mu věřil dál…

Autorem úvahy i textu písně Jak by nám to dnes asi řekl Jeremiáš je
Zbyněk Ferenc

 LÉTO S IZAJÁŠEM
V létě se během nedělí budeme zastavovat nad jednou z nejpoetičtějších knih Starého zákona, 
a sice nad Izajášem. Velkolepá sbírka prorockých obrazů, písní a vyprávění zasahuje jednak 
půldruhého století nejpohnutějšího období historie, ale zároveň obsahuje, jak ucho křesťana 
velmi citlivě vnímá, fascinující vize příchodu mesiáše – Syna člověka, Immanuela, kterého vírou 
rozpoznáváme jako Ježíše Krista.

Kniha Izájáš je knihou soudu. Prorok ostře rozkrývá hříchy a přestupky svatého lidu, národa 
kněží. Prorokuje jim porobu, zajetí a smrt. Do černých vizí se však zároveň prolamuje svět-
lo naděje. Ať je totiž doba, kterou procházíme sebepohnutější, zvrácená a vytržena z kloubů, 
Hospodin drží otěže dějin pevně ve své ruce. I ze zoufalé situace je schopen vytrhnout, spasit. 
Hospodin spasí – Ješajahú!                                                                              Homiletický výbor

 VYSLÁNÍ VOJENSKÉHO KAPLANA
Kazatel Jan Valeš prošel několikaměsíčním vojenským výcvikem a stal se nadporučíkem Ar-
mády ČR. Tato kaplanská služba má v armádě velkou reputaci a v současné době v ní působí 
35 kaplanů.



Ve středu 25. května se ve vojenském kostele na 
Hradčanech konalo slavnostní vyslání Honzy Vale-
še. Přítomni byli zástupci armády, řada vojenských 
kaplanů a také bratrů a sester ze smíchovského 
sboru. Písně velmi pěkně zahrála a společný zpěv 
vedla hudební skupinka z našeho sboru.

Jan Valeš složil kaplanský slib do rukou předsedy Ekumenické rady církví, biskupa Tomáše 
Tyrlíka, a zástupce České biskupské konference, biskupa Zdeňka Wasserbauera. Přítomni byli 
také předseda Rady CB David Novák a 1. místopředseda Bronislav Matulík. V pěkné atmosféře 
této slavnostní bohoslužby za smíchovský sbor promluvil Pavel Černý.

Na konci slavnosti nás Jan Valeš pozval k rautu na arcibiskupství v sále Josefa Berana. Zde 
jsme mohli společně hovořit a vyjádřit Honzovi i Janě svá přání do této nové kapitoly v jejich 
životě.                                                                                                                     Pavel Černý



VÍC  LÁSKY
(PŮVODNÍ  KOMIKS  PRO  SBOROVÉ  LISTY  CB  NA  SMÍCHOVĚ)

M. F.

NEBESKÁ  PORADA  
(5.  6.  2022):

CO  MŮŽEME  POSOUDIT,  ANI  TATO  DOBA  SE  MNOHÝM  LIDEM  OPRAVDU  MOC  NEZAMLOUVÁ.  JAK  NAŘÍKALI,  
KDYŽ  NA  ZEMI  OPAKOVANĚ  PROPUKL  COVID.  BYLA  TO  PRO  NĚ  RÁNA.  SKORO  JAKO  KDYSI  MOROVÉ  RÁNY.  
A  PAK  TA  VÁLKA  NA  UKRAJINĚ  …  A  ZROVNA  MÁME  LETNICE.  LIDÉ  JSOU  ČASTO  NETRPĚLIVÍ,  NETOLERANTNÍ,  
NERESPEKTUJÍ  SEBE  NAVZÁJEM,  NATOŽ  NÁS,  A  PŘESTOŽE  DĚLAJÍ  RAMENA  A  HRAJÍ  SI  NA  HRDINY,  JSOU  
TO  V  PODSTATĚ  KŘEHCÍ  POSEROUTKOVÉ.  MOŽNÁ  BYCHOM  MOHLI  LETOS  UDĚLAT  ZÁZRAK  A  SESLAT  NEJEN  
DUCHA  SVATÉHO,  KTERÉHO  VNÍMÁ  SNAD  JEN  PÁR  HRSTEK  KŘESŤANŮ  A  JEŠTĚ  PRACHBÍDNĚ.  MOHLI  BYCHOM  
JIM  TEDY  PŘINÉST  VÍC  LÁSKY,  VÍC  PRAVDY,  VÍC  VÍRY  A  POCHOPENÍ.  SNAD  JIM  TO  POMŮŽE  ZAŽEHNOUT  SRDCE  
VĚTŠÍ  NADĚJÍ  A  BRATRSKOU/SESTERSKOU  LÁSKOU  A  MÍSTO  TOHO,  ABY  PROTI  SOBĚ  BOJOVALI,  PŮJDOU  SPOLU  
PRACOVAT  NA  NAŠI  VINICI  A  NA  NAŠI  ŽEŇ,  ZKRÁTKA  BUDOU  SPOLU  OBDĚLÁVAT  A  STŘEŽIT  ZEMI.
ALE  LIDÉ  JSOU  KŘEHCÍ:  PŘI  POHLEDU  NA  NÁS  BY  ZEMŘELI,  DRUHÝ  PŘÍCHOD  NAŠEHO  SYNA  BY  JE  VYDĚSIL  
K  SMRTI…  Ó  JAK  LIDÉ  LPÍ  NA  SVÉM  POZEMSKÉM  ŽIVOTĚ,  POHODLÍ  A  BLAHOBYTU…
V  ČECHÁCH  BUDE  SLAVNOST  VĚROZVĚSTŮ  CYRILA  A  METODĚJE  A  POTOM  SVÁTEK  MISTRA  JANA  HUSA.  TOŽ,  
POŠLEME  NA  ZEMI  SE  SVÝMI  DUCHOVNÍMI  DARY  DO  ČECH  TYTO  TŘI  SVĚTCE.

MEZITÍM  DOLE  NA  ZEMI:  

…SEŠLI  SVÉHO  SVATÉHO  DUCHA,  HOSPODINE,  A  OBNOV  TVÁŘ  ZEMĚ…



SVĚTCI  METODĚJ,  CYRIL  
A  JAN  HUS  VYSLANÍ  

NA  POZEMSKOU  MISI 
  DO  ČECH  SPOLEČNĚ  
KORZUJÍ  PRAŽSKÝMI  

ULICEMI  A  ROZMLOUVAJÍ:

TEDY  BRATŘI,   
ULICE  JAK  PO  
VYMŘENÍ,  A  KDYŽ  
UŽ  NĚKOHO  
NÁHODOU  POTKÁME,  
MÁ  ZAPŠKLÝ  
A  NADURDĚNÝ  
VÝRAZ.  LIDÉ  
TÉTO  ZEMĚ  SNAD  
POZBYLI  TOHO,  CO  
JE  NEJVÍCE  ČINÍ  
LIDMI,  A  DOKONCE  
NEMAJÍ  SNAD  ANI  
ŠPETKU  NADHLEDU  
A  RADOSTI.

NESUĎME  BRATŘI   
TAK  PŘÍSNĚ,  POJĎME  
RADĚJI  NAVŠTÍVIT  
INKOGNITO  NĚJAKÁ  
KŘESŤANSKÁ  
SPOLEČENSTVÍ.

PO  NÁVŠTĚVĚ  
VE  SBORU  CB  SMÍCHOV:

MNOZÍ  TITO  MAJÍ,  CHVÁLA  BOHU,  ALESPOŇ  DOBROU  VŮLI  A  SLYŠELI  JSTE,  BRATŘI,  5.–12.  8.  PLÁNUJÍ  SBOROVOU  
DOVOLENOU.  TO  JE  PŘÍLEŽITOST  I  PRO  NÁS,  JAK  PŘEDAT  VÍC  LÁSKY,  VÍC  PRAVDY,  VÍC  VÍRY  I  POCHOPENÍ  
A  ZAŽEHNOUT  LIDSKÁ  SRDCE  LÁSKOU,  RADOSTÍ,  NADĚJÍ,  POKOROU,  POVZBUDIT  K  PRÁCI  A  VYTRVALOSTI.  
TAK  BRATŘI,  POJĎME!  HLAVNĚ  NENÁPADNĚ…

P.  S.:   TAKÉ  SE  TAK  MOC  TĚŠÍTE  NA  SBOROVOU  DOVOLENOU?

KONEC



          
DUCHOVNÍ ZRÁNÍ V CÍRKVI

      aneb s Kristem od jeslí až po hrob – téma na sborovou dovolenou

Co nás čeká v létě na horách? Zatímco v údolích budou zrát klasy a ženci si budou brousit kosy, 
my se budeme bavit o zrání v církvi. Projdeme si jednotlivé etapy lidského pachtění – od úsvitu 
do západu, od kučeravého dětství až po stříbrovlasé stáří. Každý věk člověka má svá trápení, 
každý úsek svá požehnání. Některé bolesti milostivě přikrylo zapomnění, jiná nás ještě čekají. 
Pojďme si o nich povídat prizmatem biblického svědectví. Jaká je povaha lidského údělu? Čeho 
se obávat, na co se těšit? V čem leží hodnota dobrého života?

Sobota: Dětství a dorost / Neděle: Mládež / Pondělí: Kariéra a rodina /Úterý: Zenit / Středa: Stáří
Za staršovstvo                                                                                                      Libor Duchek

 VÝROČÍ SAMOSTATNÉHO SBORU V BEROUNĚ
Na svatodušní neděli 5. června slavil své první narozeniny samostatnosti sbor Církve bratrské 
v Berouně. První scházení malé skupinky věřících se v tomto městě traduje od r. 1899, kam 
dojížděl sloužit kazatel ze sboru v Soukenické ulici. V r. 1909 se už sbor osamostatnil, a měl 
dokonce svoji stanici v Rakovníku. Protože komunistická doba ani nezdravé ovzduší lidem v Be-
rouně nepřálo, od r. 1951 se sbor stal opět stanicí, a to našeho smíchovského sboru. V 90. letech 
došlo v okolí Berouna k duchovnímu probuzení a stanice se opět zaplnila lidmi. V loňském roce 

jsme je proto mohli opět „propustit“, aby mohli 
začít svoji práci jako samostatný sbor.

Slavnostní odpoledne proběhlo v Komunitním 
středisku na Tetíně, br. kazatel David Kašper v ká-
zání zdůraznil slova z Janova evangelia, že nemůže 
spatřit Boží království nikdo, kdo se znovu nenaro-
dí. A zdůraznil přitom slovo „znovu“. Ne něco zkusit 
znova, protože se nepodařilo, ale podle původního 
významu tohoto slova, které znamená zcela jinak, 

odlišně, naprosto nově. Napínavé ká-
zání přerušilo prásknutí nafukovacího 
balonku. Když praskl druhý, upřímně 
jsme se všichni zasmáli.

Zazněly společné svatodušní zpě-
vy, promluvili nejen církevní hosté, 
ale i paní starostka, která vyjádřila, 
že pro město je život a služba křes-
ťanských církví v Berouně velkým 
přínosem. Církvi bratrské poděkovala 
i popřála, aby pokračovala s Boží po-
mocí dál ve všech svých aktivitách.



 ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Staršovstvo se věnovalo reflexi Konference CB, přípravě sborového provozu v letních měsících 
a sborové dovolené.

Během prázdninových měsíců se připojíme ke společným biblickým hodinám se sbory v Pra-
ze 1 a Praze 3 vždy v úterý od 18.30 v Soukenické (červenec) a na Žižkově (srpen). 

Uprostřed i na závěr slavnostního shromáždění doprovodila společný zpěv také dětská hudební 
skupina. Byla velká radost s nimi nejen zpívat, ale i se na ně dívat! Díky Bohu za děti, je to bu-
doucnost sboru, kterou mohou Berounu mnozí „závidět“.

Na závěr narozeninového odpoledne došlo ke slavnostnímu přípitku, kdy br. kazatel Pavel 
Černý připomněl, že sice „ve víně je pravda“, ale my jako křesťané víme, že pravda je jedině 
v Kristu Ježíši. A tak Berounu přejeme i vyprošujeme Boží moudrost, ochranu i vedení do dalších 
let jejich samostatnosti.                                                                                Bohuslava Najbrtová

 NOC KOSTELŮ NA BARRANDOVĚ TENTOKRÁT S NOEM
Náš sbor uspořádal na sídlišti Barrandov v Kulturním a rodin-
ném centru Záhorského už potřetí Noc kostelů. Letošní program 
10. června byl zaměřen na rodiny s dětmi a zarámován do Dět-
ského odpoledne s Noem. Přišlo nejméně 22 dětí a 7 dospělých.

Děti si postavily Noemovu archu z papíru, vybarvily duhu, 
zhlédly video o obmytí světa a Noemovi a odnesly si sladkou 
odměnu, knížku Noe darovanou organizací Kristus pro každého 
a některé i dětskou Bibli. S dospěláky byl čas na rozhovor a na 
anketu. Na anketní otázku „Jak by měla vypadat církev, abys-
te byli ochotní se tam zajít podívat?“ jeden z nich odpověděl: 
„Jako ta vaše.“ Děkujeme všem organizátorům za přípravu. 
Chvála Pánu Ježíši.                                              Aleš Čejka

 PŘEDPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 8. června jsme se před létem naposledy sešli v Kavárně (nejen) pro seniory, a to 
v rekordním počtu devatenácti lidí. Hostem byl bratr kazatel Pavel Černý, který nám vypravoval 
o svém životě, co si představoval a jak ho nakonec vedl Pán Bůh jiným směrem. Upřímně jsme 
se zasmáli, když na otázku, zda někdy ve škole dostal třídní důtku, nečekaně odpověděl, že ano, 
a to dokonce dvakrát. Vida, znovu důkaz, že Pán Bůh lidi mění :-).

Milý Pavle, moc děkujeme za tvoji službu na Smíchově a těšíme se ještě na společnou dovo-
lenou s Tebou i Hankou v Harrachově! Za seniory                                     Bohuslava Najbrtová
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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 *

Úterý 18:30 společná biblická hodina: červenec CB Soukenická / srpen CB Žižkov

Pátek 16:15 dorost *

 NAROZENINY V ČERVENCI A SRPNU (na webu se nezobrazuje)

* opět od září 2022

Na základě předložené prezentace staršovstvo pověřilo Ruslana Grycika koordinací úprav v dře-
věném sále, který se od podzimu stane hlavní místností pro setkávání mládeže (do dosavadních 
mládežnických prostor v bytě č. 6 ve 3. patře a celého tohoto bytu se plánuje přesun rodiny Mun-
kušových z kazatelského bytu). Opravy a malování obou bytů bude realizovat Daniel Beran.

11. září v 9.30 bude br. kazatel Pavel Bischof instalován kazatelem-správcem smíchovského 
sboru. Božím slovem poslouží a nového kazatele uvede do služby předseda Rady CB David Novák.

Olga Kutílková

Všem oslavencům přejeme Boží blízkost!
 

„Bedlivě se vždy dotazujte na všechny příkazy Hospodina, 

svého Boha, abyste si udrželi tu dobrou zemi a mohli ji 

předat svým synům do dědictví navěky.“ 

(1. Paralipomenon 28,8)


