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Slovo kazatele PROČ…?
Ž 139,1  Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě…
Milí čtenáři Pražce. Tuto sobotu jsem byl na pohřbu své tety. Seděl jsem kousek od rakve a 
na klíně mi seděl náš malý Adámek. A tady začalo to, co mnozí rodiče známe. Série otázek 
začínajících  na  to  známé  příslovce  ,proč'.  Prvnímu,  možná  i  dalším  dvěma  jsem  byl 
schopen ještě čelit, ale brzy přišla chvíle, kdy mi tak nějak docházely argumenty. Přesto 
jsem za  tento rozhovor plný ,proč' vděčný. Jsme totiž velmi podobní malému dítěti, které 
vyslovuje  jedno ,proč'  za  druhým.  Jen možná malý  rozdíl  je  v tom,  že tak nějak  jsme 
zapomněli to dělat. Spousta věcí, které nás v životě potkávají, stejně tak jako v myšlení 
malého dítěte i v našem „dospěláckém“ nám stále kladou na jazyk ,proč'. Akorát čím jsme 
starší, tak tím víc si možná myslíme, že životními zkušenostmi už nějaké odpovědi známe. 
Co víc, protože na mnohá ,proč', neznáme odpovědi, tak se snad i bojíme ptát. Zkušenost 
nám říká,  že  ani  Bůh,  k  němuž  jsou  mnoha  naše  ,proč'  směřována,  ne  vždy  přichází  
s uspokojivou odpovědí. Možná nám bývá říkáno, že na všechna ,proč' nejsou odpovědi.  
Přesto si myslím, že nic z toho není důvod přestat se ptát. 
Chtěl  bych  se  chvilku  zamyslet,  nakolik  je  legitimní,  abychom  do  našich  modliteb  se 
nebáli ,proč' zařazovat. Možná právě proto, protože na spousta ,proč' neznáme odpověď a 
možná ani na tomto světě odpověď nedostaneme. Ono totiž s malým synem na klíně jsem 
si  uvědomil,  že  to  není  ani  tak  důležité.  Já  jsem mu  taky  neuměl  na  všechna  ,proč' 
odpovědět, a to jsem se opravdu snažil. Dokonce mohu s jistotou říct, že absence mých 
odpovědí mě v očích mého syna nijak nesnížila. Pro něho bylo důležité, že se může ptát. 
Vždyť možnost klást ,proč' a vědět, že mi někdo naslouchá je pevným bodem v chaosu a 
nesrozumitelnosti okolního světa, kterého se může dítě chytit a není nejdůležitější, jestli  
dostane srozumitelnou odpověď nebo ne. On ví, že se může ptát a na své nejisté vnímání  
okolního světa není sám. A tak jsem byl moc rád, že se ptá. Je to krátký čas, kterým naše 
děti svým ,proč' vyjadřují, že přece rodiče ví. Na rodiče se mohu spolehnout, rodiče mi 
rozumí a pochopí mne. 
Brzy budou naše děti vědět možná víc než my. Anebo si to budou myslet, a tak se pomalu 
přestanou ptát ,proč'. S naším nebeským tátou nám to ale nehrozí. Ten nás vždy bude 
převyšovat. S malým synem na klíně jsem si uvědomil znovu, jak bych rád vnímal Boha 
jako Otce, kterému sedím na klíně a vím, že vše ví, že mi rozumí, že mě pochopí, a že moje 
,proč' jej nijak neobtěžují, ale že naslouchá. Tak jsem tak nějak tomu Adámkovi na klíně  
záviděl a znovu si uvědomil, že přece Bůh se nijak nezměnil, možná já jsem se přestal ptát, 
ale on je stále připraven naslouchat a trpělivě se zájmem vyslechnout všechna má ,proč'.  
Na rozdíl ode mne jako táty, On zná odpovědi, i když je ne vždy musí hned sdělit mě. Chtěl  
bych Vás pozvat k tomu, abychom se zase usadili na klíně svého nebeského táty a začali se 
ptát. Jestli na něco nedostaneme odpověď, to není důležité. Můžeme se ptát, protože 
máme vševědoucího a všemohoucího Otce.
Jestli máš někdy pocit, že si se svou důvěrou v Boha nevíš rady, začni se znovu ptát jako 
dítě. Přeji, aby v tyto májové dny znovu v srdcích mnohých z nás nově rozkvetla naše víra 
v laskavého Boha.  Abychom ve spěchu a  chaosu dnešní  doby chytli  se  bodu, který  je 
pevný, našeho nebeského Otce. 

Kazatel Samuel Vaněk



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
17. 5. – 17:00 – 18:00
31. 5. – 17:00 – 18:00

Skupinka u Hubálků: 
6. 5. – 16:00
3. 6. – 16:00 

Výbor sboru: 16. 5. – 18:00 

Studium Bible: 
17. 5. - 18:00 - 19:00 - list Římanům 
3. část - S. Vaněk (Ř 2n)
31. 5. - 18:00 -19:00 - list Římanům 
4. část - S. Vaněk

Úklid sboru:
14. 5. v 9:00

Kázání: 6. 5. Slanina S., 13. 5. Veselý J., 20. 5. Paulien J., 27. 5. Staš T., 
3. 6. Vaněk S. – VP
OSLAVA 70. výročí sboru: 
Slavnostní bohoslužba k 70. výročí sboru 17.   6. 2017 – kázání R. Jonczy 
Je  vyhlášená  průběžná  sbírka  ke  krytí  nákladů  spojených  se  slavnostní 
bohoslužbou k  oslavě  70.  výročí  sboru.  Prosíme,  aby  příspěvky  do této 
sbírky byly přímo předávány pokladníkovi sboru.
Zároveň prosíme ochotné sestry a bratry, kteří  by se chtěli  podle svého 
obdarování  podílet  na  přípravách  a  na  vlastním  průběhu  slavnostní 
bohoslužby, aby se přihlásili u někoho z přípravného výboru (K. Farkač, M. 
Fogl, P. Farkač, L. Nárožná, R. Černý, M. Vojvodíková ...). Oblasti, v níž by 
našli uplatnění jsou: program dopoledne, odpoledne, programy pro děti, 
občerstvení, příprava - výzdoba sálu případně foyeru apod.
Setkání přípravného výboru k 70. výročí sboru: Operativně podle potřeby.
3. Východočeská biblická konference:
Téma:  HLOUBKOVÉ SONDY DO KNIHY ZJEVENÍ  ,     Host:  JON PAULIEN
Program:
Pátek 19. 5. 18:00 sbor CASD ČT - Představení Ježíše Krista (Zj 1) 
Sobota 20. 5. - Malá scéna, ČT - host J. Paulien
  9:00 - Literární a teologický úvod do knihy Zjevení (SŠ)
10:30 - Poselství dnešní církvi ve světle dopisů sedmi církvím (Zj 2 a 3)
13:00 - Matematika v Bibli i pro nematematiky (Rok za den, 0,5; 3,5; 42; 70; 1260;  

1290; 1335; 2300)
14:00 - Co odhaluje 7 troubení (Zj 8 - 11)
15:00 - Šelmy patří do ZOO (Zj 13)
16:00 - Armagedon a poslední události aneb konec zla (Zj 16 - 22)
17:00 - BONUS pro skalní, přeživší a fajnšmekry: Tajemství sedmi zahřmění. JJJ



Narozeniny v měsíci květnu slaví:
Pavel Karabinoš, Josef Kroulík, Milan Nárožný, František Pávek, Bohumila 
Štanclová, Samuel Vaněk
Narozeniny dětí: 
Esterka  Janoušková,  Leonka  Zbořilová, 
Kristýnka Svatá
Jan 10, 9 „Já jsem dveře. Kdo vejde 
skrze mne, bude zachráněn, bude 
vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“

Worshipy: zkoušky  se  konají  vždy 
v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T.
Těšíme se na páteční zkoušky. Daniela a Lenka

Pathfinder klub pro děti: Každý čtvrtek od 16:45 hod. budova sboru Č. T. 
Setkání  dětí  pod vedením zkušených vedoucí.  Děti  se  rozvíjí  ve  fyzické, 
duševní i duchovní oblasti. Jezdí se na víkendové akce a tábory. Pro každé 
dítě, které hledá bezva kamarády, dobrou partu je klub Patfinder výbornou 
volbou.

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)


