
 
 
 
 
Milí bratři a sestry, 
 
 dovoluji si vás oslovit u příležitosti začátku nového školního roku. Doufám, že jste si 
během dovolených a prázdnin odpočinuli a užili si, že můžete vypadnout z rytmu všedních 
dnů. Doufám také, že návrat k běžnému provozu pro vás není příliš traumatický :-). 
 Sborový život funguje o prázdninách v omezené míře a od září obnovujeme běžný 
život skupinek i další aktivity. Pokud nemáte skupinku a zvažujete zapojení, obraťte se 
prosím na vedení svých regionů. Pokud ve vás během prázdnin dozrálo rozhodnutí zapojit 
se do něčeho, co ve sboru funguje nebo máte chuť a Boží vedení zahájit něco nového, 
obraťte se také prosím na své regionální starší nebo přímo na mě. 
 Letošní prioritou našeho sboru je zvěstování evangelia. Toužíme po tom, aby naše 
srdce více hořela pro ztracené a bylo pro nás přirozené jim zvěstovat evangelium slovy i 
svými životy. Nejdůležitějším projevem, že jsme vzali tuto prioritu vážně je vztah k našim 
příbuzným, sousedům, spolupracovníkům a spolužákům, kteří Pána Ježíše dosud neznají. 
Svědectví o Pánu Ježíši je věc každodenního života. Navíc jsme se rozhodli udělat na 
přelomu září a října mimořádnou evangelizační akci Dny dobrých zpráv 
(www.dnydobrychzprav.cz). Jako přípravu na tuto akci pořádáme mimořádná modlitební 
setkání každou středu od 19.00 ve sborové budově. Prosím, připojte se k modlitbám i 
k akci samotné. Konkrétní informace získáte na uvedené internetové adrese, případně u 
svých vedoucích regionů nebo ve sborové kanceláři. K dispozici jsou i pozvánky formátu 
A5 a plakáty A4. Tuto neděli na sborovém shromáždění od 15.00 v KD Ládví bude 
zahájen předprodej vstupenek. Kromě vstupenek na jednotlivé programy v ceně 50 Kč 
bude k dispozici i permanentka na všech šest programů v ceně 100 Kč, která je určená 
pro členy KS Praha. Vstupenky budou k dispozici ve sborové kanceláři, na některých 
regionech a potom přímo na místě konání. 
 Těším se na to, co pro nás Bůh v tomto školním roce připravil a nepochybuji, že pro 
každého z nás má místo ve svém plánu. Povzbuzuji vás, abyste hledali své místo v Těle 
Kristově a použili veškerý potenciál, který do vás Bůh vložil. 
 Bůh je s vámi. 
  
 
 

 
 Lubomír Ondráček 

 
 
 

P.S. Pokud se se mnou nepotkáte na některém shromáždění a potřebujete mne 
kontaktovat, napište prosím na můj e-mail: lubomir.ondracek@kaes.cz nebo telefon 
724435300. Pokud chcete pouze nějakou technickou informaci, kontaktujte prosím 
sborovou kancelář praha@kaes.cz . 
 

 
V Praze dne 02.09.2008 
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