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Rodina je víc
„Tak se to dělá! Která je chytrá, na děc-
kách aj vydělá,“ dokončuje monolog 
silná třicátnice v  kruhu posluchaček 
na dětském hřišti. „To ale není fér vůči 
rodinám,“ osmělí se namítnout malá 
tmavovláska se spícím kočárkem. 
„Taky se to týká samoživitelek, ne za-
opatřených paniček,“ vysvětluje první 
matka už zvýšeným hlasem. „Nebo 
holt tátu nepřizná a bydlí tam spolu,“ 
dodává s  vítězným úsměvem a  má se 
k  odchodu. „Máme přece tu rovnost 
pohlaví, tak má i ženská sama s dětmi 
právo na všechno jako ta, která chlapa 
má,“ přidává se další paní do  debaty. 
„Ať se stát stará a  kdo chce, ať bere, 
kdo ne, ať nechá být,“ dost nepříjem-
ně štěkne směrem k  malé mamince 
a také odchází. „To jsem fakt nevěděla, 
že i  podvod se dá omluvit genderem,“ 
povzdychne si, spíš pro sebe, ta tma-
vovlasá, „a  poctiví jsou za  hlupáky,“ 
doplní už ke  mně, když vidí, že jsem 
se zájmem poslouchala. Tak se dozví-
dám, že i v Praze se dá pořídit luxus-
ní bydlení velice levně. Ale jen, když 
jste sama s  dětmi a  bez prostředků. 
Žena s dítětem si najme komerční byt, 
a protože nemá na nájem, jako samo-
živitelce jí patří příspěvek na  bydlení 
a i další sociální dávky v hmotné nouzi 
atd. Stačí, když v tom umí chodit. „Kdo 
je opravdu v  nouzi, dostane se akorát 
do azyláku, a pro rodiny taková vstříc-
nost státní pokladny už vůbec neplatí,“ 
doplní smutně. „Já myslím, že je stokrát 
lepší mít rodinu a  žít třeba skromně, 
ale poctivě, než být sama a  vydělávat 
na  tom,“ končím povídání, protože 
mladá „panička“ odbrzdila kočárek 
a chystá se jít naproti svému muži. Při-
kyvuje s úsměvem a rozbíhá se… 

Nanda

Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. (1 Tm 6,6)

Jde „jen“ o šťastný život?

Myslím, že všichni 
budeme mít shodu 
v tom, že přejeme sobě 
i svým blízkým šťastný 
život. Možná už se ne-
shodneme v  tom, co 
šťastný život je a jak ho 
dosáhnout, ale šťastní 
chceme být. Neil An-
derson definuje štěstí 
jako stav, kdy chci to, 
co mám. Pavel v úvod-
ním textu slovo štěstí 
nepoužívá, ale určitý 
návod na šťastný život 
dává. Ani on ani Neil 
Anderson nevyzýva-

jí k pasivitě, ale varují před tím, že pokud 
toho chceme moc nebo chceme nerealis-
tické věci, je to dobrá cesta k nešťastnému 
životu.

Je ale štěstí ideálním hlavním, resp. 
dostačujícím cílem našeho života a  stačí 
žít šťastný život nebo může jít ještě o něco 
více? Co když ke šťastnému životu přidáme 
něco navíc? Co je naším cílem? Proč dě-
láme to, co děláme, a  proč vůbec věříme 
Bohu? Abychom byli zdraví, bohatí, šťastní 
a neskončili v pekle? Nikdo nechce skončit 
v pekle, když uvěříme, tak máme odpuště-
né hříchy, dostáváme darem zadarmo věč-
ný život a  Bůh žehná i  v  těch viditelných 
pozemských věcech. Jenže pokud nechce-
me být s  Bohem kvůli němu samotnému, 
něco míjíme. Je tu Boží záměr pro náš ži-
vot, jeho dobrá dokonalá vůle.

Ve  Starém zákoně čteme o  muži, který 
z  vnějšího pohledu a  asi i  subjektivně žil 
šťastný život. Tento muž se jmenoval Ne-
hemiáš a je po něm pojmenovaná celá bib-
lická kniha. Žil cca 450 let před narozením 
Pána Ježíše v  Persii. Pokud čteme knihu 
Nehemiáš, dočítáme se, že to byl zbožný 
muž. Když se totiž zamyslíme nad jeho 
modlitbou v  první kapitole, vidíme, že to 
byl člověk zvyklý se modlit. A pokud čteme 
dále příběhy jeho života, vidíme také jeho 
úsilí o  osobní svatost i  posvěcení Božího 
lidu.

Byl člověkem společensky úspěšným. 
Povolání číšníka na  královském dvoře 

znamenalo důvěryhodnost, společenskou 
prestiž a také bylo určitě ekonomicky dob-
ře zajištěné.

Žil v prosperující říši a měl se na svou 
dobu i  na  svůj původ (byl potomek Židů 
přesídlených z  Jeruzaléma babylonským 
králem – tedy nucený imigrant v cizí zemi) 
velmi dobře.

Všechny předpoklady ke spokojenému 
šťastnému životu. Nehemiáš se ale díval 
dál. Zajímal se o život Božího lidu a o Boží 
záměry. Když se dozví o tom, že Jeruzalém, 
kde jsou hroby jeho předků, je stále zniče-
ný, nedá si pokoj. Nemávne nad tím rukou, 
nespokojí se s tím se za situaci občas po-
modlit a na podporu svých soukmenovců 
poslat nějaké finance, ale jde do Boží pří-
tomnosti. A  v  Boží přítomnosti občas za-
zní něco, co změní náš život. Modlí se vy-
trvale, riskuje králův hněv a  osobní újmu 
a dělá vše pro změnu situace Jeruzaléma. 
Nakonec do  Jeruzaléma odchází, nebyla 
to zrovna krátká cesta, žije v  rozbořeném 
městě, v  ohrožení od  nepřátel, dost věcí 
financuje ze svých peněz a spolu s dalšími 
za relativně krátkou dobu zvládne to, co se 
nepodařilo za  několik desítek let. Jeruza-
lémské hradby jsou obnoveny, brány jsou 
osazeny. Četba knihy Nehemiáš svým na-
pětím a dynamikou připomíná detektivku. 
Zkuste si ji přečíst na jeden zátah, není až 
tak dlouhá.

Nehemiáš mohl prožít zbožný, spokoje-
ný a šťastný život. Anebo mohl prožít něco 
navíc – vstoupit do  Božích plánů a  neje-
nom vidět, ale osobně se podílet na růstu 
Božího království.

Je dobré žít šťastný život a přeji takový 
život sobě i každému, kdo čte tento článek. 
Přesto pokud uděláme štěstí cílem svého 
života, můžeme něco minout. Hrozí nám 
v horším případě sobectví a sebestřednost, 
v lepším případě povrchnost a prázdnota.

Máme volbu, jako ji měl Nehemiáš. Ni-
koli mezi šťastným a  nešťastným, ale vět-
šinou mezi „jen“ šťastným a  naplněným. 
Když budeme zůstávat v Boží přítomnosti, 
tak zakusíme naplnění, zmocnění, život 
z nás bude přetékat, bude stříkat, protože 
Duch svatý v nás udělá přetlak 

Lubomír Ondráček
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Pravidelné výjezdové se-
tkání vedení sboru se 
tentokrát netradičně 
konalo 13.–14. 4. v pro-
storách sboru, a  výjez-

dové tedy příliš nebylo. 
Důvodem bylo, že jsme 

chtěli jeden výjezd věnovat více osobnímu 
vzdělávání a  růstu, a  proto jsme pozvali 
pastora Rodneyho Woodse z  Velké Bri-
tánie, který je autorem rozsáhlého kurzu 
Svoboda v Kristu. Rodney s námi sdílel část 
tohoto kurzu určeného pro vedoucí „Svo-
boda vést“. Vyučování a  sdílení jsme ten-
tokrát věnovali větší část společného času.

Ve  zbytku času jsme se kromě společ-
ného jídla a povídání věnovali modlitbám 
a chválám a  také jsme přijali několik pro-
rockých slov a povzbuzení – jedno z nich je 
uvedeno v tomto čísle SD.

Řešili jsme několik technických otázek, 
věnovali jsme se vyhodnocení uplynulých 
akcí i  plánu akcí na  příští rok a  také hod-
notili sbor celkově. Z hlediska statistických 
údajů jsme zaznamenali růst – v počtu čle-

Výjezd vedení sboru
nů z  499 na  516, v  účasti na  regionálních 
shromážděních z 365 na 383. Jsme vděčni 
za to, co nám Bůh dává a co skrze nás dělá, 
a současně vyhlížíme více Boží moci a jed-
nání.

Pokračovali jsme v  rozhovoru o  pod-
nětech ohledně „městského sboru“, nově 
jsme zde měli k  dispozici pohled Peta 
Gama, který zná náš sbor dlouhodobě 
a může nám v mnohém poradit. Zaměřili 
jsme se hlavně na  efektivitu vedení sboru 
a  jeho růst, protože záchrana a  proměna 
lidí je hlavním smyslem toho, že tu jako 
sbor jsme. Vidíme potřebu většího „výcvi-
ku“ ke  konkrétním službám a  ještě další 
uvolnění potenciálu, který nám Bůh dává. 

V této souvislosti jsme mluvili i o zaklá-
dání nových regionů. Dlouhodobě pracuje 
tým na Barrandově, nově se začíná formo-
vat tým pro nový region na Proseku a také 
se dějí první kroky k obnově práce na Čer-
ném Mostě.

Lubomír Ondráček

Hledáme slečnu / paní na hlídání 

skupinky max. 5 dětí ve věku 1–3 roky 

každou středu 9:30–11:30 v prostorách 

sborového domu na Palmovce. 

Odměna dohodou. 

Eliška, tel.: 776 259 768

Foto Tomáš Božovský

Modlitební téMata

Příprava výjezdu krátkodobých misij-
ních týmů: Galanta – Slovensko, Řecko, 
afrika. Modleme se za dobrou komunikaci 
s místními spolupracovníky (nejedeme 
dělat vlastní akce, ale podpořit místní 
křesťany a dlouhodobé misionáře), za pří-
pravu programů a odstranění překážek 
v účasti všech přihlášených účastníků – 
zdravotní a osobní komplikace.

Příprava dalších letních akcí – boho-
služby, tábory, regionální dovolené.

Politická situace v Praze. blíží se pod-
zimní volby, primátorka krnáčová ozná-
mila, že kandidovat nebude – modleme 
se za jejího nástupce nebo nástupkyni, 
za jednání rady a celého zastupitelstva 
do voleb a zvládnutí provozu i strategic-
kých rozhodnutí – doprava, libeňský 
most, dostavba metra, územní plán prahy.

Vyhodnocení minulých témat
Petici na podporu čínských křesťanů pode-
psalo už cca 15 000 občanů, z toho nece-
lých 7 000 na podpisových arších a zbytek 
elektronicky. Není jisté projednání Senátem 
ČR, který má povinnost projednat všechny 
petice podepsané více než 10 000 obča-
ny, protože české zákony požadují petice 
na podpisových arších.
Akce, za které jsme se modlili, v době uzá-
věrky SD teprve probíhaly. Manželských 
večerů se účastní 11 párů, většinou nikoli 
z našeho sboru.
Po mnoha letech nastal posun v Severní Ko-
reji (jednání s Jižní Koreou a USA, propuš-
tění tří vězněných občanů USA, ochota jed-
nat o bezjaderném Korejském poloostrově).

Letní shromáždění
Na staršovstvu jsme se už před časem 
shodli, že bychom chtěli mít bohoslužby 
v létě opět společné a nejlépe někde venku. 
Již loni jsme měli se zajištěním místa pro-
blémy a letos to bylo ještě horší. Někde nás 
nechtěli, někde věci dlouho rozhodovali a 
ani v této chvíli ještě není vše pevně dané a 
výsledek není ideální.

V  termínu 1. a 22. 7. a 5. 8. budeme 
venku na Střeleckém ostrově. Shromáž-
dění musí být v době 14:30–16:00, protože 
po nás je tam další program. 

8. 7. nebudeme mít shromáždění, 
protože probíhá křesťanská konference, je 
možné se zúčastnit celé konference nebo 
jednoho z programů.

Zbytek nedělí, tedy 15. a 29. 7. a 12., 
19., a 26. 8. budeme v Konferenčním cen-
tru City, Na Strži 65/1702, Praha 4. Cent-
rum je blízko metra C Pankrác, parkování 
je možné bezplatně tři hodiny v  obchod-

ním centru Arkády. Ještě nemáme domlu-
vený čas, snažíme se ho dohodnout na cca 
17:00.

Další podrobnosti budou na sborovém 
webu a na regionech. Jakmile bude pro-
gram léta hotový, rozešleme ještě speciální 
informační leták.

LO

Obraz o našem 
sboru 
a jednotlivých
regionech 
Jednotlivé regiony se od sebe liší svou 
chutí a dalšími věcmi jako různé dru-
hy pizzy. Různé druhy pizzy mají totiž 
stejné základní těsto, způsob přípravy, 
základní ochucení omáčkou… To, co 
tvoří neopakovatelnou chuť, jsou však 
ingredience, které se dávají na  vršek 
pizzy – šunka, sýr, salám, koření, kuku-
řice, ananas, ančovičky, cibule apod. 
Vzájemná kombinace těchto mnoha 
složek vytváří výslednou chuť. Proto 
se dělají různé druhy pizzy, které se 
od  sebe odlišují, ale stále jsou si po-
dobné a mají stejný základ.

Chuť každého regionu je něco nad-
přirozeného, byla vytvořena vzájem-
nou kombinací mnoha vlivů, postojů, 
důrazů, vyučování a vedení. 

Každý člověk má nějakou prefe-
renci a má raději to nebo ono, na nás 
– na regionech – je, abychom, obrazně 
řečeno, dali na  naši regionální pizzu 
to nejlepší a  nejkvalitnější, co máme 
k dispozici. 

Přijato na setkání vedení sboru 14. 4.

č e r v e n  2 0 1 8
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Plán sborových akci
Praha je obecně známá množstvím akcí 
a určitou „uhoněností“ obyvatel, a to včet-
ně křesťanů. Nemůžeme se zúčastnit všech 
akcí v  Praze bez ohledu na  jejich kvali-
tu. Současně bychom měli občas vybočit 
z  běžného „křesťanského provozu“ bo-
hoslužeb a  skupinky a  navštívit i  nějakou 
mimořádnou akci. Z  tohoto důvodu při-
pravujeme jako sbor některé aktivity, které 
považujeme za  prioritní, a  povzbuzujeme 
ostatní k zapojení.

Na  příští školní rok jsme zatím vybrali 
následující aktivity.

Opět budeme pořádat podzimní Alfu 
ve  sborových prostorách a  máme zájem, 
aby se na podzim i na jaře konaly další Alfy 
na regionální úrovni. Na Alfu naváží v led-
nu Základy.

Začátkem roku budeme mít sborový 
půst v termínu 7. – 27. 1. 2019

Dny Dobrých Zpráv vidíme dále jako 
vhodnou preevangelizační aktivitu a  bu-

deme je spolu s dalšími sbory pořádat 25. 
2. – 2. 3. 2019

Před Velikonocemi uspořádáme 
modlitební stráž 24/7, konkrétně v termí-
nu 12. – 19. 4. 2019 . Uvažujeme i  o  jejím 
prodloužení v případě většího zájmu mod-
litebníků. V  posledních letech byla vždy 
obsazená a někteří si stěžovali, že se na ně 
už nedostalo.

Zvažujeme přípravu dalšího víkendu 
nepřetržitých chval a  modliteb a  podpo-
rujeme již pravidelnou akci Radost v  uli-
cích.

Jako vedení sboru doufáme, že jsme 
rozeznali Boží vůli v  těchto plánech a  že 
každý člen sboru může najít místo svého 
zapojení. Pokud vnímáte nějakou oblast, 
kde bychom se měli jako sbor více nasadit 
a  připravit nějakou další aktivitu, obraťte 
se prosím s  návrhem na  své regionální 
starší.

Za staršovstvo Lubomír Ondráček

Jak se povedl zimní kurz 
Přípravy na manželství?
V únoru a v březnu probíhal ve sborových 
prostorách kurz Příprava na  manželství. 
Celkem bylo pět setkání a zúčastnilo se jich 
dvanáct párů, někteří účastníci byli z naše-
ho sboru, někteří z CB nebo z římskokato-
lické církve a někteří byli nevěřící. 

Každé setkání mělo předem dané téma, 
o  kterém hovořili hlavní řečníci Kuba 
a  Dáda Güttnerovi, slovo dostali také po-
zvaní hosté (manželské páry ze sboru). 

U  stolů panovala otevřená a  přátelská 
atmosféra, členové týmu, kteří mají za se-
bou již několik běhů, se shodli na tom, že 
tentokrát to bylo výjimečné. 

Také od účastníků přišly velmi pozitivní 
ohlasy, jeden z  nevěřících mužů dokonce 
napsal, že to, co na kurzu slyšel, ho vedlo 
k  uvažování nad vírou v  Boha pokorněji 
a vážněji než doteď. Obecně se v závěreč-
ném hodnocení objevilo především oce-
nění možnosti diskuze v  párech o  jednot-
livých tématech, dostatek příkladů z praxe 
a  možnost si i  během „domácích úkolů” 
udělat speciální čas jeden na druhého. 

Po  skončení kurzu mají páry možnost 
navštívit manžele z  přípravného týmu 
(Güttnerovi, Mizurovi, Pumrovi, Krišicovi) 
a diskutovat s nimi individuálně o věcech, 
které je zajímají či trápí. 

Chtěli bychom moc poděkovat všem, 
kteří se za  nás modlili, a  také těm, kteří 
prakticky zajistili průběh večerů (Honza 
Snížek a Vašek Luňák: vaření večeří; Zuzka 
a Verča Kolářovy: technický tým).

Další běh kurzu se uskuteční na pod-
zim, začínat budeme 4. 10. 2018.

Štěpánka Krišicová, region Palmovka

Informační 
setkání o vstupu 
do sboru
V našem sboru jsou 
vítáni hosté a  rádi máme obecenství 
i  s  těmi, kteří nejsou členy našeho 
sboru, ale sbor navštěvují. Současně 
rozlišujeme mezi členy a hosty a zve-
me pravidelné návštěvníky k aktivní-
mu a závaznému zapojení do sboru. 
Údy Kristova těla se stáváme ve chvíli 
uvěření, kdy nás Duch svatý zapo-
jí do  Kristova těla. Přesto členství 
v  konkrétním sboru je důležitou 
součástí života křesťana. Ke  svému 
duchovnímu růstu potřebujeme obe-
cenství Božího lidu, místo, kde jsme 
vykazatelní a  kde je slouženo nám 
a  také sami sloužíme. Bible nedává 
žádný pozitivní prostor pro osamo-
cené křesťany mimo společenství 
církve.

Zvu ty z vás, kteří zatím členy žád-
ného sboru nejste a účastníte se živo-
ta našeho sboru, ke zvážení, zda bys-
te se nechtěli k našemu sboru připojit 
i závazně jako členové. Jsme si vědo-
mi toho, že nejsme „jediný správný 
sbor“ v  Praze a  že přes snahu o  co 
největší otevřenost jsme sborem ur-
čitého typu. Abyste mohli zvážit, zda 
se chcete případně stát členy právě 
našeho sboru, pořádáme informační 
setkání o vstupu do sboru, jehož ná-
plní jsou informace o  záměru, hod-
notách a fungování sboru. Seznámíte 
se také se základy naší věrouky a  je 
prostor k otázkám. Je možné domlu-
vit i osobní rozhovor. Absolvování set- 
kání nezavazuje ke vstupu do sboru.

Tato setkání jsou vhodná a  po-
třebná i pro ty, kteří do sboru vstou-
pili v  poslední době a  dosud ho ne-
absolvovali.

Setkání má čtyři části. V  prv-
ních třech je prostor pro vyučování, 
otázky a  rozhovor a  vede je hlav-
ní pastor sboru, čtvrté setkání je 
pro ty, kteří se do  sboru rozhodnou 
vstoupit, a  uskuteční se již s  vede-
ním příslušného regionu. První tři 
setkání se uskuteční čtvrtky 7., 14. 
a 21. 6. od 18,30 ve sborové budově 
Na Žertvách 23 v knihovně v 1. pa-
tře. Setkání bude končit okolo 20:00. 
Pokud máte o  setkání zájem, dejte 
to prosím předem vědět na  e-mail:  
lubomir.ondracek@kaes.cz nebo 
tel. 724 435 300.

Těším se, že se s vámi uvidím a se-
známím.

Lubomír Ondráček

Foto Život víry – Tomáš Coufal

Párty Manželských večerů 
7. 6. 2018, 18:30–21:00 – ukázka pro zájemce. 

Přihlašování: jakub.guttner@gmail.com
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ŠimoN

LuKáŠ S míŠou

oNDráčKoVi

Jak dlouho jste spolu a  jak dlouho 
jako křesťané?

Luboš: Letos v  srpnu budeme mít 28. 
výročí svatby. Já uvěřil v  roce 1979, Věra 
o několik let dříve, takže jako křesťané jsme 
se brali.

co pro váš vztah děláte?
Věra:  Jsme moc rádi spolu a  stále se 

nám to neomrzelo. Moc ráda mám chvíle, 
které nejsou naplánované a jsou spontán-
ní. Např. Luboš přijde dříve  domů  a  sed-
neme si spolu, dáme si kávu a  povídáme. 
Občas jedeme spolu na  třídenní dovole-
nou. To, co do vztahu přináším, je také to, 
jaký mám osobní vztah s  Bohem. Protože 
jaký je, tak to ovlivňuje především Luboše 
a děti.

Luboš: Vždy jsem se snažil, aby 
v  našem vztahu nebyly nevyřešené 
věci. Prostě něco, o čem se raději ne-
mluví. Neměli jsme a  ani někdy ne-
máme na  něco stejný názor, ale sna-
žíme se   o  tom mluvit a  najít zdravý 
kompromis. Také se snažím omluvit, 
když udělám něco špatně a odpustit, 
když udělá něco špatně Věrka, ale 
k tomu zase nemám tolik příležitostí, 
protože ona většinou nedělá věci, kte-
ré vnímám špatně. Snažíme se prostě 
nemít „tichou domácnost“ a  součas-
ně neřešit věci „příliš hlučně“ – když 
mne něco naštve, tak zvýším hlas 
a  „vyletím“, na  což mne ale více než 
Věrka upozorňují dospělé děti.

Podle čeho jste vychovávali děti? 
Věra: Podle toho, jak jsme nejlépe 

uměli.  Ne vždy se to dařilo, proto 
doufám, že to co jsme pokazili my,   
Bůh může napravovat.

Luboš: Neměli jsme nějaký model. 
Určitě jsme byli ovlivněni svými rodi-
nami, občas jsme o výchově s někým 
mluvili nebo si něco přečetli. Snažil 
jsem se vždy jednat na  rovinu a  i  se 
dětem omluvit, když bylo něco špatně. 
Také si před dětmi nehrát na dokonalého. 
Jedno z mých dětí mně před časem řeklo, 
že o  mne žádné iluze nemá, a  myslelo to 
v dobrém.

Jak jste řešili rodinný rozpočet?
Luboš: Do manželství jsme šli s tím, že 

se stáváme „jedním člověkem“ a  k  tomu 
patří i  finance. Prostě máme společný 
majetek, příjmy i  výdaje. Máme rozděle-
nou zodpovědnost za  pravidelný provoz 
a  rámcově určené finance na  tyto oblasti 
a  do  toho si vzájemně až na  výjimky ne-
mluvíme, o mimořádných věcech se radí-
me.

Věra:  Modelů rodinných rozpočtů je 
spoustu, my jsme si vybrali ten, který nám 

nejvíc vyhovuje.  O  běžné věci domác-
nosti se starám já.  

Jak jste se popasovali s  odchodem 
dětí z domova? 

Věra:  Nevím, zda se na  odchod dětí 
z domova dá připravit. Možná teoreticky, 
ale prakticky to je pak jiné a  chce to čas, 
aby si člověk zvykl, že je to jinak. Myslím, 
že mně hodně pomohlo to, když se naše 
dvě dospělé děti odstěhovaly v  našem 
domku o  patro výš, bydlely  samostatně, 
hospodařily si samy a  stále byly jakoby 
doma. Tato přechodná doba byla pro mě 
důležitá.

Luboš: Odešel zatím jen ten nejstarší, 
dvě dospělé děti jsou ještě doma. Prostě 

jsem to bral tak, jak to je. Odchod z domo-
va v souvislosti se svatbou je dobrý odchod, 
i když taky nějak přirozeně zabolí. V něčem 
mně někdy nejstarší syn chybí, ale je to ta-
ková „dobrá ztráta“.

Měli jste nějakou krizi? Jak jste ji ře-
šili?

Věra: „Krize“ jsem mívala spíš já a bylo 
to hlavně o tom, že mi připadalo, že si ne-
rozumíme. Tu první jsem vnímala asi po 3 
letech, byla jsem tehdy na výjezdu mami-
nek a docela jsem byla zoufalá, že mi Luboš 
nerozumí. To trvalo několik dní. Bylo asi 
dobré, že jsem byla na  tom výjezdu a  ně-
které věci jsem si asi mohla srovnat v hlavě. 
Když jsem se vrátila, tak jsme o tom mohli 
spolu mluvit a  „nějak samo“ to odeznělo. 

Jinak jsme měli spoustu situací, kdy jsme 
jeden druhého „vytočili“. Byly to ale chvíle 
krátké (pro ty, co nás moc neznají, tak jsme 
oba dost impulsivní), dlouho být na  sebe 
nazlobení jsme nikdy nevydrželi. 

Luboš: Nevím, jestli krizi, to asi spíše ne. 
Pamatuji ale třeba situace nedlouho po na-
rození prvního syna, kdy si Věrka stěžovala 
našemu tehdejšímu regionálnímu pasto-

rovi na mé jednání. V tu chvíli jsem si 
uvědomil, že je něco špatně a že Věrce 
něco vadí více, než jsem si připouštěl, 
poměrně rychle jsme to vyřešili. Dost 
nám pomáhá, myslím, to, že jsme si 
dali volnost mluvit o  našich těžkos-
tech v  omezeném kruhu několika 
přátel. Takže já vím, že pokud bych 
Věrce v něčem nenaslouchal, dozví se 
to někdo z  tohoto okruhu a  ten mně 
porozumět pomůže.

a dnes, jak spolu trávíte čas, 
když jsou již děti dospělé? 

Luboš: Snažíme se mít nějaký od-
dělený čas jen pro sebe. Díky mému 
pracovnímu vytížení, které bývá dost 
často po  večerech a  víkendech, spo-
lu třeba chodíme občas na  snídani. 
A  v  posledních letech jezdíme vždy 
na  jaře a  na  podzim na  třídenní do-
volenou většinou také ve všední dny. 
Máme radost jeden z  druhého, a  tak 
se na sebe pořád těšíme.

Věra:  Krátké chvíle během týdne, 
kdy jsme spolu doma nebo v kavárně 
či na bowlingu, sledování filmu, pro-
cházky, dovolená.

Jaké máte plány do budoucna?
Luboš: Já moc vizionář nejsem.  Plánu-

ji, že se mně podaří ve správný čas předat 
pozici pastora i další pozice těm správným 
lidem v Božích očích a že ještě naroste naše 
společná služba s Věrkou. Pomalu jí přibý-
vá. A že poneseme ovoce pro Boží králov-
ství a  budeme dobrým příkladem a  po-
vzbuzením pro ostatní do  příchodu Pána 
Ježíše anebo do chvíle, kdy nás z této země 
odvolá do své slávy.

Věra: Asi takhle nějak: 
Ti, kdo v domě Hospodinově jsou za-

sazeni, kdo rostou v  nádvořích našeho 
Boha, ještě v  šedinách ponesou plody, 
zůstanou statní a  svěží, aby hlásali, že 
Hospodin je přímý, skála má, a podlosti 
v něm není!

nemít „tichou“ domácnost

www.kspraha.cz
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V dnešní době lidé Bibli už ani tolik nenapadají. Spíše ji 
„zakrývají“ různé jiné světonázory. V Evropě se rozmáhá 
jóga a s ní spojená východní náboženství, ale také růz-
né formy čarování, pozitivní myšlení a jiné formy hnutí 

New Age a naše společnost si často myslí, že jim křesťanský Bůh 
nemá co říci. Myslím, že je na čase vypustit Bibli z klece. Ale jak 
to udělat? 

S naším sborem děláváme pouliční evangelizace a rozdáváme 
lidem malé Nové Zákony. Mnozí si je rádi vezmou, jiní odmítnou 
s  tím, že Bibli doma mají. Ale když se jich zeptáme, zda ji čtou, 
často jen pokrčí rameny. A  jak je to v  Církvi? Někteří mí přátelé 
si mi posteskli, že sice čtou Bibli pravidelně, ale „nějak k nim už 
nemluví.“ A když se ptám mladších lidí, jak často si Bibli čtou, i oni 
často jen pokrčí rameny.

Ale Bible je plná úžasných příběhů, dobrodružství a ži-
votadárné moudrosti. Jak je jen objevit?

Jednu z možností nabízí organizace Simply the Story 
(STS) – Prostě příběh. Jedná se o  ústní metodu induk-
tivního studia Bible pomocí rozhovoru. Tato metoda 
pomáhá na  misijním poli tisícům negramotných lidí 
správně porozumět Bibli a  efektivně ji předávat svým 
přátelům, ale šíří se i v západním světě, protože pomá-
há oživit diskusi na skupinkách, kázání i evangelizační 
rozhovory.

Již třetím rokem pořádá organizace Wycliffovi pře-
kladatelé Bible velmi praktický letní seminář STS, kde 
se naučíte používat sedm základních otázek, které 
vám pomohou prozkoumat do hloubky každý příběh 
v Bibli. Objevíte způsob, jak se naučit biblické příbě-
hy o 10 verších za 10 minut. Dále si osvojíte metodu 
vedení rozhovoru pomocí otázek namísto „kázání“ 
a  vedení diskuse ve  skupině. Nakonec se naučíte, 
jak tuto metodu používat v evangelizačních rozho-
vorech.

Letos se kurz koná od 6. do 11. 8. 2018 na Slovensku a od 13. 
do 18. 8. 2018 v ČR. Všechny části vyučování vám lektoři nejprve 
sami předvedou a pak si je budete procvičovat v malé skupině. Vše 
je vedeno velice interaktivně. Během semináře se naučíte vyprávět 
cca 10 příběhů a dostanete návody na další práci. 

Úvodní kurz se skládá ze dvou částí – instruktorského (5 dní) 
a základního kurzu (3 dny). Je možné kurzy absolvovat oba nebo 
jednotlivě. V obou se naučíte stejnou látku, ale díky instruktorské-
mu kurzu budete mít více času metodu procvičit, rovnou se zapo-
jíte do vyučování ostatních a budete se v používání metody cítit 
jistěji. 

Více informací najdete na  www.wycliffe.cz/STS (v  ČJ) nebo 
www.simplythestory.org (v angličtině)

Ivana S. 

PROSTĚ PŘÍBĚH (STS) Induktivní studium Bible formou rozhovoru Instruktorský kurs 13-17. srpna 2018 
Základní kurs  15-17. srpna 2018 

Využití: 
•Evangelizační rozhovory •Vedení skupinek •Kázání 

•Rodinná ztišení 

www.wycliffe.cz/sts 

Jak vypustit lva z klece
Martin Luther jednou přirovnal Bibli ke lvu v kleci. „Je třeba lva obhajovat? Ne!  

Když ho někdo napadne, stačí ho vypustit z klece.“

„ „ „

„ „ „
„Všichni známe příběh o tom, jak Adam 
s Evou zhřešili. Ale když jsme se skupin-
kou zpomalili a příběh probírali po čás-
tech pomocí 7 otázek, objevila jsem tam 
mnoho pokladů, které si doteď pamatuji 
a které proměnily můj vztah s Bohem.“ 

Ivana

„Mí nevěřící příbuzní se mě ptali, co 
jsem dělala o  prázdninách. Vyprávěla 
jsem jim o semináři a o objevech v bib-
lických příbězích, které jsme se tam na-
učili. Vznikly z  toho úžasné rozhovory. 
Nevěřila jsem svým očím, jak otevření 
byli, když jsme si povídali o příbězích.“ 

Marcela
 

„Jsem silný introvert a  velmi těžko se 
mi komunikuje ve skupině. Metoda STS 
mi pomohla tento handicap přemostit. 
Nyní vyučuji biblické příběhy na  setká-
ních rodin i  v  nedělní škole, a  dokonce 
jsem měl již několik kázání, která byla 
velmi vřele přijata.“                                Petr

„Ze semináře jsem přijela nadšená, 
protože biblické příběhy najednou za-
čaly dávat smysl a týkat se i mého živo-
ta. Všem doma jsem o  tom vyprávěla, 
mamka pak o  tom povídala v  práci 
i ve sboru. Následně mě pozvali, abych 
jeden příběh vyprávěla na mládeži. STS 
je skvělé!“                                               Verča

„Během semináře jsem šel na procházku 
a  potkal nějakou starší paní, co praco-
vala na zahrádce. Zkusil jsem ji oslovit 
(to jsem nikdy před tím neudělal) a na-
konec z toho byl hezký rozhovor. Vyprá-
věl jsem jí příběh a dlouho jsme mluvili 
o Bohu.“                                                  Pavel

„Tohle přesně neslyšící potřebují. Když si 
o Bibli všichni takhle povídáme, tak udr-
žíme pozornost. Pro nás je hrozně těžké 
poslouchat dlouhá kázání i  promluvy 
na skupinkách. To si pak většinou zapa-
matujeme málo a  lidi Bibli málo znají, 
protože někteří neumí jinak než znako-
vou řečí. Ale takhle ty příběhy vidíme 
před očima.“                                            David

Účastníci minulých 
kurzů řekli:
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SMRT jako součást života
Co je to vlastně smrt, co znamená pro nás 
a co má přinést druhým? Proč umírají ne-
vinné děti, rodiče malých dětí nebo staří 
lidé…

Tyto otázky se honí v hlavě většině z nás. 
Bohužel na ně nemáme a nejspíš ani nikdy 
nebudeme znát odpovědi. Proč nad nimi 
tedy přemýšlím já? Pracuji jako zdravotní 
sestra na dětském oddělení, kde se se smrtí 
setkávám. Pokaždé je to bolestná ztráta pro 
rodiče a nejbližší, pro přátele i známé a kaž- 
dý se s ní vyrovnáváme po svém. 

Pro věřící lidi, přesněji křesťany, mezi 
něž patřím i já, by smrt měla být pokračo-
váním života – věčného života, který tráví-
me s  Bohem. Je to ale dostatečná útěcha 
pro ten konkrétní okamžik, kdy cítíme 
ohromnou bolest? Já za  sebe musím říct, 
že mi to hodně pomáhá, představa, že 
po  smrti už není nic, jenom černočerná 
tma, popel a  hlína, je zdrcující. A  jelikož 

jsem čerstvou křesťankou, mám srov-
nání obojího. Nechci tvrdit, že je to 
lehčí nebo to bolí méně, ale když vě-
říte, že je vašemu blízkému lépe, uleví 
se i  vám. Necítíte takovou tíseň, kte-
rá vás strhává do  hlubin zahořknutí, 
nenávisti a zášti. Cítíte bolest a záro-
veň úlevu. Neboť v Bibli je psáno: „Já 
jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo 
žije a věří ve mne, neumře navěky.“

Jen málo lidí ví, jak se vyrovnat se smr-
tí v  souladu s  Božím záměrem. Netuší, že 
smrt je vlastně mzdou hříchu, který lze 
překonat pouze Božím milosrdenstvím: 
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v  něj věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ Naději 
máme všichni, bohužel jiná cesta než skrze 
Ježíše a odpuštění hříchu nevede. Nestačí 
být hodný, obětavý, milující, naše srdce 

jsou zatížená touhou po  ná-
vnadách tohoto světa. Neubrá-
níme se…

Často nás napadá otázka, 
proč právě teď, proč zrovna 
mně se musí něco takového 
stát? Jsou to otázky, které nás 
provází následující dny, noci 
a  často i  déle. Ale mají smy-
sl? Dostane se nám na ně od-

povědí? Jediným východiskem pro nás je 
smíření a  vyrovnání se s  takovou situací. 
Neznamená to zapomenout, ale přijmout 
skutečnost, která na  chvíli zastavila náš 
život, a zkoušet jít dál bez hořkosti v srdci. 
Vytlačit ten pocit prázdnoty a nahradit ho 
blízkostí přátel, rodiny a Boží láskou.

Zabývá se také někdo pocity toho, kdo 
nás opouští, zda je to strach, utrpení nebo 
vysvobození a očekávání něčeho nového? 

Markéta Klepalová
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Ježíš řekl „Tak pojď!“
Můj příběh začíná v září 2016, kdy mi Mí-
rova maminka půjčila knihu Vykupující 
láska. Když jsem to začala číst, říkala jsem 
si, proč někdo čte tak smutný příběh, ale 
četla jsem dál. Kniha mě celkem pohltila, 
i  když jsem skoro při každé stránce měla 
slzy v  očích. Ta kniha má asi 400 stran. 
Ke  konci příběhu se ve  mně něco zlomi-
lo. Díky tomu příběhu jsem uvěřila, že je 
tu odpuštění úplně pro každého! Objevila 
se mi v mém srdci touha po poznání Boha 
a touha po odpuštění. Ale satan se jen tak 
nechce vzdát svých „zajatců“, a tak mě za-
čalo napadat, jestli vážně může odpustit 
i mně a co by vlastně znamenalo přijmout 
Boha do svého života. Začala jsem pochy-
bovat. 

Jednoho večera v  listopadu 2016 jsem 
byla sama na pokoji (to jsme s Mírou ješ-
tě bydleli na  koleji na  Strahově) a  pouš-
těla jsem si nějakou písničku, na  jejímž 
konci byla výzva k  posluchačům, aby 
pozvali Ježíše do  svého života. Zatoužila 
jsem po  tom. Odhodlala jsem se a  vyslo-
vila jsem to. Požádala jsem Ježíše, aby mi 
ukázal cestu k Bohu. Tehdy jsem se obrá-
tila. Stalo se něco úžasného, pamatuji si 
to dodnes. Měla jsem pocit, že mě chytil 
za ruku a řekl mi „tak pojď“. Ale od té doby 
jsem o  tom s  nikým nemluvila. Bibli ani 
jiné texty jsem si nečetla. Žila jsem z toho 
jednoho krásného pocitu a nevěděla jsem, 
co dál. Připadala jsem si, že stojím za za-
vřenými dveřmi. Věděla jsem, že není jiné 
cesty. Pouze otevřít ty dveře a pozvat Boha 
do  svého srdce. Jenže mi na  mysl přichá-
zely pochyby. Co na to řeknou moji nevě-
řící rodiče, co kamarádi, co Míra? Jak on to 

má vlastně s  vírou, když jeho rodiče věří? 
Co se vlastně stane, když Boha přijmu, jak 
moc mě to změní? Co na to řeknou v práci? 
Spousta myšlenek, které mi dlouho bránily 
v konečném rozhodnutí. Čím déle jsem to 
odkládala, tím horší to pro mě bylo. Začala 
jsem se těch pomyslných dveří bát. Jako by 
mě přerostly a já se krčila naproti nim ně-
kde v koutě. V  temném koutě. Světlo bylo 
zavřené za těmi dveřmi. 

Na  začátku června roku 2017 byla Noc 
kostelů. Šli jsme s Mírou na Hůrku do kos-
tela a pak jsme si sedli ven na lavičku a po-
vídali si. Poprvé jsem se ho zeptala na jeho 
víru. Odpověděl, že to jako malý odmítl, ale 
spíš z  trucu před rodiči. Jako malý z  toho 
neměl rozum a pak už se ho znovu nikdo 
nezeptal. Řekla jsem mu, že i  když tomu 
moc nerozumím, tak mám pocit, že víra je 
poslední úroveň, na které bychom se měli 
propojit. A  že jsem ve  fázi, kdy Boha při-
jmout chci a v podstatě musím, že už ne-
vidím jiné východisko. Jen nevím jak. Míra 
řekl, že by také chtěl, že už nad tím něja-
kou dobu přemýšlí, ale že neví jak se na tu 
„cestu“ dostat. To mě povzbudilo. Člověk, 

se kterým chci žít, chce přijmout stejnou 
víru jako já. 

30. června 2017, to byl zrovna pátek, 
mě Míra vyzvedl v  práci a  jeli jsme spolu 
domů. Zavolal mi jeho táta a  pozval nás 
do  Holešovic na  křesťanskou konferen-
ci Awakening Europe. V  první chvíli jsem 
byla trošku naštvaná, že se neozval dřív, 
zrovna jsme z Holešovic odjeli, to už jsme 
tam mohli zůstat. Ale pozvání jsem přijala. 
Začala jsem si říkat, co tam asi budeme dě-
lat. Co vlastně křesťané dělají na konferen-
cích... A nějak se mi přestalo chtít tam jet.  
Dozvěděli jsme se, že večer má mít kon-
cert Jake Hamilton (https://www.youtube.
com/watch?v=ysQlLcNrFO4), našli jsme 
ho na Youtube a strašně moc se nám líbil! 
Takže jsme byli znovu odhodlaní jet! Užili 
jsme si jeho koncert a po něm přišel Todd 
White se svým svědectvím (https://www.
youtube.com/watch?v=oPXMy9YwDxU) 
a následně se svou výzvou – kdo chtěl při-
jmout Ježíše Krista do  svého srdce a  ještě 
to neudělal, měl přijít dolů k  pódiu. Ani 
na  vteřinu jsem se nad tím nezamyslela 
a šla jsem. Byla jsem tam mezi prvními. Byl 
to úžasný zážitek. Tehdy jsem se znovuzro-
dila – 30. 6. 2017 ve 22:00 . Od toho dne 
mám v duši (v těle) klid. Jako by se uhasila 
jakási žízeň, která se dřív nedala pojmeno-
vat a uhasit. Cítila jsem se do té doby vnitř-
ně prázdná a nedokázala jsem v ničem na-
jít naplnění. Ani Míra mi to nedokázal dát. 
Cítila jsem se do té doby hrozně osaměle.   
Vím, že se na Boha můžu spolehnout v ja-
kékoliv situaci. Odevzdávám mu vše. A cí-
tím se hrozně svobodně.   

Sandra Jarolímová, region Západ

??
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Proč by měly 
děti vyrůstat 

v úplné rodině…

Otázkou rozvodu se tedy mohou zabývat i naše děti. 
Navíc je nutno podotknout, že se rozvod nevyhýbá ani 
křesťanským manželstvím, mohou se tedy i  ony dostat 
do situace, že se jich tato problematika dotkne osobně.

Když Bůh stvořil muže a  ženu, nestvořil je emočně 
ploché a bez názoru. Každý z nás jsme jedinečný, máme 
různé schopnosti, dovednosti, povahu, charakter, komu-
nikační schopnosti…

Při vstupu do manželství máme často různé předsta-
vy a  očekávání od  našeho protějšku. Postupem času se 
může ukázat, že si s manželkou/manželem nerozumíme 
tak jako dřív, že ten druhý dělá něco, co nás rozčiluje, 
a  odmítá to změnit. Tím, že jsme stvořeni jako vzácné 
originály, je někdy obtížné fungování takových dvou ori-
ginálů sladit. 

Jak jdou roky, přicházejí do vztahu obvykle děti, a ty 
celou situaci většinou nezlepší – náročnost péče o ně na-
opak může problémy mezi manžely akcelerovat. 

I v křesťanském manželství se pak může stát, že si je-
den z manželů řekne, že s tím druhým se to nedá vydržet 
a že pro všechny by bylo lepší, kdyby se rozvedli a šli si 
každý svou cestou. 

U lidí, kteří se rozhodli pro rozvod (bez ohledu na to, 
zda jsou křesťané nebo ne) nalézáme velmi podobné ar-
gumenty, proč je lepší se rozvést než setrvávat v manžel-
ství, a  to především ve  vztahu k  dětem (podotýkám, že 
tento článek se netýká situací, kdy se lidé rozvádějí z dů-
vodu psychického či fyzického týrání a zneužívání, násilí 
na dětech atd.). 

Ať si to uvědomujeme, nebo ne, děti zasáhne rozvod 
vždy a pokaždé je to pro ně těžká situace, se kterou se mu-
sejí vyrovnávat. Samy si tuto situaci nevybraly, nemohly 
ji ovlivnit a nezřídka se stane, že dospělí celou záležitost 
bagatelizují a mají pocit, že děti to „prostě zvládnou“. 

Mezi nejčastější argumenty, kterými se rozvádějící 
se rodiče obhajují, patří například, že vztahy mezi nimi 
a  dětmi se rozvodem nezmění. Není to pravda. Rozvo-
dem děti přicházejí o  svou základní jistotu – fungující 
rodinu. I když se může na první pohled zdát, že rodina 
už delší dobu nefungovala, a tak bude pro všechny lepší 
takový stav ukončit a „začít znovu“, děti vždy mají jasno 
v tom, kdo je „viník“ rozbití rodiny, a je celkem jedno, zda 
je dětský pohled na věc objektivní a pravdivý. Děti mohou 
zanevřít na  rodiče, který rodinu opouští, ale i  na  toho, 
který se snažil vztah udržet a teď je třeba s dětmi sám. 

Děti mají svůj pohled na věc a je jisté, že rozchod ro-
dičů vzájemné vztahy poznamená, i  když se to nemusí 
na první pohled zdát.

Dále se často setkáváme s tezí, že když se rodiče ro-
zejdou, nebudou se již dohadovat, tím se doma „vyčistí“ 
vzduch a všem se uleví. Jenže… I když spolu rodiče neži-
jí, děti stále zůstávají a tráví čas s oběma rodiči. Najednou 
je třeba vymýšlet, kdy a  kde si rodiče děti předají, spo-
lečně plánovat např. prázdniny, řeší se otázka slavení Vá-
noc, narozenin apod. Na první pohled se to nemusí zdát, 
ale všechny tyto věci vyžadují velkou ochotu se domluvit 
a pro oba rodiče to bude znamenat nutnost hledání kom-
promisů a velmi častou vzájemnou komunikaci. A pokud 
to nefungovalo v manželství, proč by to po rozvodu mělo 
fungovat lépe? 

Během působení ve speciálně pedagogickém centru 
jsem opakovaně s rodiči během rozvodových kauz řešila 
ještě jeden „rozvodový mýtus“ a to, že „děti jsou přizpů-
sobivé a na všechny změny si rychle zvyknou“. 

Je nutné uvědomit si, že dítě je živá bytost se všemi 
emocemi a stejným prožíváním jako dospělí. Není mož-
né se utěšovat tím, že dítě je malé, “nemá z toho rozum“, 
že rychle zapomene. Opakované scénáře z praxe ukazují, 
že tomu tak není. V  období kolem rozvodu téměř vždy 
dochází ke změnám chování u dětí, u školáků nezřídka 
ke zhoršení prospěchu a kázeňským potížím, mladší děti 
se často začnou pomočovat, mají nekontrolované zá-
chvaty vzteku a pláče apod.

Když se zamyslíme nad výše uvedeným, je celkem 
logické, že je lepší, aby se lidé nerozváděli ani nerozchá-
zeli. Je mi jasné, že se to dobře napíše, ale někdy hůře 
dělá, ale musíme si uvědomit, že děti jsou dar, který jsme 
dostali od Boha, a vyplatí se pro ně udělat něco výjimeč-
ného, dokonce i překonat sám sebe.

Nadpis mého článku je „Proč by měly děti vyrůstat 
v úplné rodině…“. Odpověď je zřejmá – protože je to pro 
děti nejlepší a Bůh to tak vymyslel. Funkční rodina je ten 
nejlepší dar, který dětem můžeme dát, vedle toho, že po-
znají Krista. 

Pro nás rodiče to ale představuje každodenní výzvu, 
abychom pracovali na svém vztahu, komunikovali spo-
lu, uměli si odpouštět a  řešili problémy dřív, než nám 
začnou přerůstat přes hlavu. A do  toho nám všem pře-
ju Boží milost a požehnání. A zároveň chci povzbudit ty, 
kteří vychovávají děti sami z  jakéhokoliv důvodu – jako 
rodič nikdy nemůžeme naplnit všechny potřeby našich 
dětí, i  kdybychom sebevíc chtěli, ale můžeme spolu 
s nimi a žalmistou vyznávat, že „ i kdyby mě opustil můj 
otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.“

Štěpánka Krišicová, speciální pedagog 
a pěstounka na přechodnou dobu

Nedávno popisoval kolega v práci mému manželovi, že jeho desetiletý syn a sedmiletá dcera přišli ze školy a ptali se, 
kdy se budou rodiče rozvádět. Ti byli velmi zaskočení, ale po chvíli hovoru zjistili, že se děti ve škole bavily o tom, jak to 
chodí u nich doma, a ukázalo se, že většina z nich nežije v úplných rodinách, ale jen s jedním z rodičů. 

Dítě je živá 

bytost se 

všemi 

emocemi 

a stejným 

prožíváním 

jako dospělí.

ú v a h a
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KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY
I n f o r m a c e  o  r e g I o n e c h Čísla u kolonky Počet členů znamenají: 

dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: cZ 73631043

Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha

Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1, 
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300    
konst. s.: 0558
var. symboly:
 06694 desátky Hostivař
 08694 desátky Jih
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 01694 desátky Sever
 07694 desátky Střed
 09694 desátky Východ
 05694 desátky Západ
 910 stavební fond
 682120  Izrael a Církev
 682130 dary na sborovou mládež

Křesťanské společenství mládeže, Za Vodárnou 33/1767, 182 00 Praha 8, IČ: 26640627
číslo účtu: 186564276/0300, v.s. 682102

I N f O r m a C e  O  m l á d e Ž I www.mladezpraha.kaes.cz

Hlavní vedoucí mládeže
dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

doRoST (12–15 leT)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Kristýna Říhová
737 539 659
rihova.kris@seznam.cz 

PoRoST (15–18 leT)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info miloš Kačírek jr.
604 651 744
kacirekmilos@seznam.cz

odRoST (18–25 leT)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@kaes.cz

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele KS Praha. odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.
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Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
Grafická úprava a sazba: Olga Hrdinová, atelier-apeo / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma

regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.

hoStivař
Kolektivní vedení: Josef hejnic, václav kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, boloňská 310, 
praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru 
od 19:30, hokejová 2
Počet členů: 21/9/0

Jih
Kolektivní vedení: Miloš poborský, 
stanislav roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),  
budějovická 9, praha 4, u metra budějovická
Modlitební: pondělí, týden po celosboru v 18:00,  
budějovická 9,  praha 4
Počet členů: 51/9/25

Jihovýchod
Pastor: zdeněk rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební), 
dům služeb, vodnická 531/44, praha 4
Počet členů: 31/7/8

palMovka
Kolektivní vedení: tomáš dittrich,  
lumír ptáček, tomáš dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, na žertvách 23
Počet členů: 107/21/30
Vstup: Jan, Jarmila, david a samuel pařenicovi, 
Michal beránek
Narození: sebastián dittrich, Jáchym krišica 

Sever
Pastor: tomáš božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, rezidence rosa, 
střelničná 1680, praha 8
Modlitební: 18. 6. v 18:30, na palmovce v herně 
v přízemí (naproti velkému sálu)
Počet členů: 103/9/31

Střed
Pastor: petr kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 international 
church of prague, ve smečkách 13, praha 1
Počet členů: 83/18/23

východ
Pastor: otakar kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, na žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsí-
ci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 90/9/17

západ
Kolektivní vedení: Mirek bálek, richard roušal, 
petr zůna, Jiří bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, komunitní cent-
rum v nových butovicích (stanice metra hůrka)
Počet členů: 41/3/10
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NEDĚLE
Střelecký ostrov, 

Konferenční 
centrum City

změna místa
a času (14:00)

s b o r o v é  a k c e
pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově ks praha, na žertvách 23, praha 8–palmovka.

1.–3. 6. Beton, akce pro kluky
 pořádá mládež

3. 6.  Slavnostní shromáždění 
neděle Církve Křesťanská 
 společenství
 14:00 hotel olšanka,
 táboritská 1000/23, praha 3
Chvály:  hudební skupina Mozaika Worship  
 z KS Hradec Králové pod vedením  
 Ivana Růžičky
Kázání:  Marek Prosner – „Budeme vypra- 
 vovat o Hospodinových skutcích...“

pondělí 4. 6.  Odrost, 18:30–21:00

úterý Místa uzdravení
5. 6. 18:00–20:00, 1. patro 
5. 6.  Porost, 17:30–19:30

středa Kurz Alfa, 18:30,
6. 6. kd Mlejn, kovářova 4, praha 5 
6. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Kurz manželské večery
7. 6. 16:30–20:30 
7. 6.  Setkání o vstupu do sboru
 18:30–20:00
7. 6. Kurz Alfa, 18:30,
 budějovická 9, praha 4

sobota Uzdravovací a vyučující 
9. 6. shromáždění (Luboš Patočka)
 14:00–18:00, velký sál

neděle shromáždění v rámci regionů

10. 6.  ŠeStá – večerní setkání pro mladé
téma: Pravda v lásce 
 18:00–20:00, ortenovo nám. 34, 
 škola tGM, praha 8

pondělí 11. 6.  Odrost, 18:30–21:00

úterý 12. 6.  Porost, 17:30–19:30

středa 13. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Místa uzdravení
14. 6. 17:00–19:00, 1. patro
14. 6.  Setkání o vstupu do sboru
 18:30–20:00 

pátek Friday Young Wine 
15. 6. 19:00–24:00, velký sál

neděle shromáždění v rámci regionů

pondělí 18. 6.  Odrost, 18:30–21:00

úterý 19. 6.  Porost, 17:30–19:30

středa 20. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek  Setkání o vstupu do sboru
21. 6. 18:30–20:00

neděle shromáždění v rámci regionů

25. 6.  Sborová modlitební
pondělí 18:00–19:30, malý sál

25. 6.  Odrost, 18:30–21:00

úterý 26. 6.  Porost, 17:30–19:30

středa 27. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Místa uzdravení
28. 6. 17:00–19:00, 1. patro

neděle shromáždění na Střeleckém  
1. 7. ostrově, 14:30–16:00

Křesťanská konference 2018
Bůh milosti a pravdy
30. ročník setkání pro věřící  
z různých denominací
6.–8. 7. 2018, Praha
kulturní zařízení domovina, na Maninách 
1525/32a, praha 7–holešovice
více na www.kmspraha.cz

sobota Uzdravovací a vyučující 
14. 7. shromáždění (Luboš Patočka)
 14:00–18:00, velký sál

14. – 21. 7. English Camp

neděle shromáždění, 
15. 7. konferenční centrum city,  
 na strži 65/1702, praha 4

neděle shromáždění na Střeleckém  
22. 7. ostrově, 14:30–16:00
 

28. 7. – 11. 8. Misijní výjezd Galanta

neděle shromáždění,
29. 7. konferenční centrum city,  
 na strži 65/1702, praha 4

30. 7. – 3. 8. English Camp Úvaly

V červenci modlitební odpadá.

Na Místa uzdRaVeNí je vhodné se předem 
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

Setkání všech skupin mládeže je 
pouze během školního roku, 

V době letNíCh pRázdNiN 
se NeKoNá.

 1. 7.  střelecký ostrov 
  14:30–16:00

 8. 7.  nejsou bohoslužby 
  je křesťanská konference

 15. 7.  konferenční centrum city,  
  na strži 65/1702, praha 4
  čas bude upřesněn

 22. 7.  střelecký ostrov 
  14:30–16:00

 29. 7.  konferenční centrum city,  
  na strži 65/1702, praha 4

 5. 8.  střelecký ostrov 
  14:30–16:00

 12. 8.  konferenční centrum city,  
  na strži 65/1702, praha 4

 19. 8.  konferenční centrum city,  
  na strži 65/1702, praha 4

 26. 8.  konferenční centrum city,  
  na strži 65/1702, praha 4



Kurs  
hebrejštiny
Je možno se přihlásit do kursu 
hebrejštiny, jehož další cyklus 
začne po domluvě

Lektorem bude bratr Jiří Šebek, 
Ph.D., který studoval čtyři roky 
v Izraeli.

Hodina bude ve středu  
od 19:30 do 21:00 hodin 
v Bohnicích.

Další informace na  
Jirka.Sebek@seznam.cz

V sobotu 4. 8. se bude konat další ročník Dne pro rodinu, jehož 
účelem je poukázat na přehlížení důležitosti role rodiny a pod-
pořit pohled na přirozenost a důležitost úplné rodiny ve složení 
otec, matka a děti. Akce začne pochodem ve 14:00  na Ovocném 
trhu a  bude pokračovat společným programem pro dospělé 
i děti od 15:00 do 18:00 na Střeleckém ostrově. Celé akci 
bude předcházet společná bohoslužba v  dopoled-
ních hodinách.

Podrobnější informace na www.denprorodinu.eu 
Na této webové stránce se mohou registrovat k účasti
jednotlivé rodiny. Pro zaregistrované rodiny jsou
připraveny dárky.

Vstup i atrakce zdarma. Pořádá Aliance ro rodinu

Den pro rodinu
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výchova

• praktické a vtipné přednášky 
• diskuse u kávy ve skupinkách 
• zaměření na věk 11-18
Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka

od 3. 10. 2018

od autorů

kurzu

Manželské

večery

Každé setkání začíná v 19 hod. (středy) drobným 
občerstvením (káva, čaj, zákusek) a končí v 20:30 hod.

Cena celého kurzu (10 lekcí) je 500 Kč/osobu. 
Cena obsahuje příručku účastníka, občerstvení. 

Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky 
do 30. 9. 2018 na e-mail: v.zaruba@centrum.cz

 Sledovat dlouhodobý cíl
 3. 10. Porozumět proměně
 10. 10. Budovat pevné vztahy

 Naplňovat potřeby teenagerů
 17. 10. Pět jazyků lásky
 24. 10. Efektivní komunikace

 Nastavovat hranice
 31. 10. Postupná příprava na samostatnost
 7. 11. Posilování zodpovědnosti

 Podporovat zdravý emocionální rozvoj
 14. 11. Zvládání hněvu
 21. 11. Řešení konfliktů a zvládání stresu

 Pomáhat dělat dobrá rozhodnutí
 28. 11. Předávat dlouhodobou perspektivu
 5. 12. Připravovat teenagery na život


