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Je manželství 
přežitek?
Četla jsem článek, kde se autor zamýšlel 
nad tím, že v dnešní době, v jednadva-
cátém století, se manželství již přežilo. 
Napsal: „Je to fakt, který se staromilci 
a  dogmatici snaží přehlížet, ale nic 
s tím nenadělají.“ Jako důkaz uváděl 
statistiky rozvodovosti. Moji spoluse-
dící u oběda na tuto informaci reagují 
různě. „No, já si to myslím stejně jako 
ty, Nando,“ praví kamarádka, „proč se 
držet toho, co je minulost. Nebo si hrát 
na něco, co nefunguje,“ dodává. „Ale já 
si to právě vůbec nemyslím, naopak,“ 
uvádím situaci na pravou míru. „Ty 
jsi křesťan, a navíc léta šťastně vdaná, 
jak si jednou říkala, tak to máš zkres-
lené, jsi výjimka,“ vmísí se do hovoru 
kamarád. „To mně by se taky chtělo 
věřit, že je vše jako za starých dobrých 
časů mojí prababičky, ale okolo sebe to 
vidím jinak,“ smutně doplní. „No dob-
ře,“ ptám se, „ale jak to teda je? Protože 
lidi nevěří, myslí si, že manželství není 
důležité, nebo manželství se nedaří, 
a proto už v něj lidé nevěří?“ „Asi oboje,“ 
zaraženě přemítá kamarádka, „pro-
tože nevěříme, že Bůh dal manželství 
smysl, nejde nám si ho udržet, a tak si 
raději myslíme, že je to přežitek.“ „Pak 
ale Nanda není výjimka, ale důkaz, 
že věřícím manželství funguje,“ směje 
se kamarád. „Možná,“ připouští ka-
marádka, „tak nám řekni, ty důkaze, 
správný návod!“ dobírá si mě. Zvedám 
se od stolu, sbírám nádobí a s úsměvem 
odpovím: „Na manželství prostě musí 
být tři!“ Podle vykulených očí a zved-
nutého obočí vidím, že to budu muset 
později dovysvětlit.

Nanda

Užívej si života

Svět, ve kterém žije-
me, se v  posledních 
třiceti letech drama-
ticky změnil. Gene-
race před námi mu-
sely věnovat většinu 
energie tomu, aby 
naplnily své základ-
ní životní potřeby. 
I když byl technolo-
gický pokrok a třeba 
průmyslová revoluce 
znamenala zásadní 
změnu, technologic-
ké změny posledních 
let svou rychlostí pře-
konaly vše, co dosud 
bylo. A tak se dnes – 
i díky vysoké životní 

úrovni – stává klíčovým, jak se cítíme a zda 
jsme šťastní. O dnešní době se mluví jako 
o postmoderní a někdy i jako o postmorál-
ní: Co je pro mne dobré, je správné. Lidé 
si touží užívat života a obecná představa 
světa je, že zrovna v církvi si života moc 
neužijeme, protože Bůh zakázal mnohé 
příjemné věci. Není překvapivé, že si to my-
slí lidé, kteří Boha neznají. Překvapivé je, že 
si to někdy myslí i křesťané. Bojí se užívat 
si dobrých věcí od Boha, protože užívat si 
vypadá tak světsky. Do toho zní překvapivě 
prohlášení knihy Kazatel: Choď cestami 
svého srdce a za tím, co vidí tvé oči. V pod-
statě je to výzva k tomu, abychom si života 
užívali. Skoro až návod na svévolné cho-
vání, protože přesně takto uvažuje a jed-
ná mnoho svévolníků. Toto slovo ale není 
osamocené. Autor pokračuje a připomíná, 
že při tom užívání nemáme zapomenout 
na to, že budeme stát před Bohem se všemi 
svými skutky. Není důvod se toho bát. Na 
několika místech Bible se dočteme o tom, 
že budeme odměněni za své následování 
Pána a skutky, které jsme udělali v jeho 
jménu. Budou ovšem posouzeny všechny 
skutky, i ty, které jsme v jeho jménu neudě-
lali. Máme si užívat života, dokonce přivést 
k závisti ty, co Boha ještě neznají, protože 

on svým dětem skutečně žehná. Nikoli, že 
by je nepotkaly žádné těžkosti, ale dává jim 
východisko, naději do budoucna, mnoho 
dobrých věcí a radost. Při všem tom užívání 
si máme klást otázku, zda bychom chtěli, 
aby nás při něm viděl Bůh (který nás mi-
mochodem vidí vždy). Nebo zda bychom 
chtěli, aby nás viděl náš životní partner, 
naši rodiče, nějaký zralý přítel, který zná 
Boha a není ani zákonický, ani svévolný. 
Bůh připomíná svévolníkům, že vidí každý 
jejich skutek, a spravedlivým, že nemusí žít 
nějaký úzkostlivý asketický život, ale mo-
hou si života užívat, pokud neztratí bázeň 
před ním. Nikdy nad sebou nelamme hůl 
pro své domnělé nebo dokonce skutečné 
selhání. Užívejme si života s čistým svě-
domím. Čisté svědomí můžeme mít, když 
nehřešíme. O posvěcený život bychom měli 
usilovat. Když zhřešíme, čisté svědomí opět 
získáme skrze pokání. Jan ve svém prv-
ním dopise 3,21 – 22 zmiňuje, že pokud 
nás srdce neodsuzuje, máme radostnou 
důvěru k Bohu a svobodu Bohu říci vše. 
Pokud máme čisté svědomí – a to můžeme 
mít díky posvěcenému životu a pokání – 
potom máme tuto svobodu.

Pokud patříme Bohu, patříme mu úpl-
ně se vším. Jsme nové stvoření, staré věci 
pominuly. Jsme svatí a spravedliví a už nic 
nebrání v přístupu k trůnu milosti. Součas-
ně evangelium od nás chce úplně všechno. 
Od každého. Není výjimky, není výmluvy. 
Bůh nás nevolá k nějakému pošmournému 
životu, který odpuzuje od nás a nakonec 
i od něj, když se nazýváme jeho učedníky. 
On nás volá k radostnému následování. 
A k tomu patří, že někdy platíme cenu. Že 
nemilujeme své duše až na smrt, jak jsme 
si připomněli v letošním půstu. Vzdáváme 
se občas svých tužeb a představ, někdy do-
konce nějakých, jak se dnes říká, toxických 
vztahů. Současně žijeme radostné naplně-
né životy.

Díky Bohu za vše, co nám v Kristu da-
roval. Můžeme si své životy užívat s čistým 
svědomím.

Lubomír Ondráček
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Svědectví z Míst uzdravení 4

Sen, který čekal 35 let 5

Raduj se, mládenče, ve svém dětství, a ať tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinošství, choď 
cestami svého srdce a za tím, co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede 
k soudu. Odstraň ze svého srdce vztek a ze svého těla odveď, co je zlé, neboť dětství a úsvit 
je marnost. (Kaz 11,9 – 10)

Překvapivé je, že 
si to někdy myslí 
i křesťané. Bojí se 
užívat si dobrých 
věcí od Boha, 
protože užívat 
si vypadá tak 
světsky.

S V Ě D E C T V Í 
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Klíč k srdci českého národa
Stál jsem na ulici jako součást sku-
piny křesťanů, kteří hráli (chválili) 
a vesele se chovali. Kolem šla jedna 
paní ve středním věku a začala na-
dávat. Měla velké a smutné oči. Řekl 
jsem jí, ať se nezlobí, že je to radostná 
mládež. Byla ještě nazlobenější. Ze-
ptal jsem se jí, zda nepotřebuje nějak 
pomoci. Zrychlila krok a odcházela 
pryč. Ještě jsem za ní zavolal, že bych 
se rád pomodlil za uzdravení jejích 
ledvin. Zastavila se a ptala se, jak to 
vím. Pak ale zase nazlobeně chtěla 
odejít. Řekl jsem jí, že za to nemůžu, 
že od ní odešel její manžel. V tu chvíli, 
kdy jsem to vyslovil, jsem věděl, že 
ten manžel byl křesťan. Řekl jsem jí, 
že mne to mrzí, že ji opustil manžel 

a že znám někoho, kdo ji nikdy neo-
pustí. Až nyní se doopravdy zastavila 
a byla otevřená k modlitbě a zvěsto-
vání o Ježíši.

Výklad MPT:
Žena představuje Český národ, 

který je alergický (nahněvaný) na 
cokoli, co je spojeno s křesťanstvím. 
Protože ho v historii opravdové křes-
ťanství opustilo. Klíčem k srdci náro-
da je omluva církve za to, že křesťané 
špatně reprezentovali Boží království 
a tímto způsobem národ „opustili“. 
Teprve po této omluvě byla žena – ná-
rod ochotna nechat se uzdravit skrze 
modlitbu a naslouchat zvěsti o Ježíši.

Miloš Kačírek, 18. 4. 2018

MODLITEBNÍ TÉMATA

Pozvání národa na rande – v týdnu od 
11. 2. probíhají v naší zemi desítky kurzů 
Manželské večery. V našem sboru se bu-
dou konat tři kurzy: Praha 1, Praha 8 a Pra-
ha – východ (Horoušany) – podrobnější 
informace na sborovém webu. Modleme 
se za tým, účastníky a za jednání Ducha 
svatého. Účastníci jsou jak křesťané, tak 
lidé, kteří dosud Pánu Ježíši nevěří.

Dny dobrých zpráv 25. 2.–2. 3. 2019 – 
již 11. ročník této preevangelizační akce. 
Modleme se za interprety, ať se jim daří 
srozumitelně předat zvěst evangelia, a za 
hosty, aby si kromě kulturního zážitku od-
nesli i touhu hledat Boha.

Za stávající sborové misionáře: Mar-
kéta – Řecko, Dohnalovi – Chorvatsko, 
L. Patočka – Kambodža. Modleme se za 
povolání nových misionářů, za přípravu 
krátkodobých misijních výjezdů, speciálně 
výběr týmů (Galanta, Estonsko, Řecko) 
a za probíhající krátkodobý výjezd do Slo-
vinska (21. – 25. 2.).

Vyhodnocení minulých témat
Témata minulého měsíce byla obecná 
v rámci sborového půstu. Můžeme je tedy 
hodnotit spíše na osobní rovině a potom 
v delší perspektivě. 

 

   

   

 
       

    

Zveme Česko na rande
Investice do vztahu se vyplatí!

 Večeře při svíčkách u stolků pro dva 
 Příjemná atmosféra s hudbou, která zajistí 
soukromí 

 Praktické prezentace založené na křesťan-
ských principech, vhodné pro každého 

 Rozhovor jen ve dvou na dané téma

Kurz, který tvoří osm setkání, vznikl v Anglii a v součas-
nosti probíhá ve 120 zemích světa. V ČR je pořádán  
od roku 2004. Křesťanské společenství Praha kurz  
pořádá na těchto místech:
	 Centrum RoSa, Střelničná 8, Praha 8, od 14. 2. 
	 Bridge Centrum, Ve Smečkách 13, Praha 1, od 14. 2.
	 Hostinec A. Basaře, Šámalova 13, Horoušany, od 11. 2.
Podrobnosti najdete na druhé straně této pozvánky.
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ZÁKLADY
KŘESŤANSKÉHO

ŽIVOTA

 Kdy:  10. 1. – 11. 4. 2019
  vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin

 Kde: sborový dům KS Praha,
  Na Žertvách 23, Praha 8–Libeň

 Doprava: Metro B Palmovka
 Přednášejí: Tomáš Dittrich, David Ptáček 
  a Martin Šindelář 
 Hudba: Jiří Bešta
  Vstup zdarma

Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost dotazů 

a osobních rozhovorů.

 1)  10. 1.  Ze smrti do života

 2)  17. 1.  Nový život, køest

 3)  24. 1.  Víra, zkoušky, vítìzství nad høíchem 

 4)  31. 1.  Bible – Boží slovo

 5)  7. 2.  Jsme spravedliví, nebo høíšníci?

 6)  14. 2. Naplnìní svatým Duchem

 7)  21. 2.  Každý den s Bohem

 8)  28. 2.  Modlitba

 9)  7. 3.  Odpuštìní

 10)  14. 3. Uzdravení z nemocí

 11)  21. 3. Osvobození od høíchù minulosti

 12)  28. 3.  Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši

 13)  4. 4. Co je to církev?

 14)  11. 4.  Pán Ježíš pøijde znovu

T É M A T A  P R O M L U V

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

ZÁKLADY 2019
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Dny dobrých zpráv po jedenácté
Na přelomu února a března (konkrétně od 
25. 2. do 2. 3.) proběhne již 11. ročník multi-
žánrového festivalu Dny dobrých zpráv. 
Tato akce je z rozhodnutí staršovstva sboru 
jednou z hlavních evangelizačních priorit 
sboru. Festival je ale spíše pre-evangelizač-
ní. Tedy nejde o kázání evangelia s jasnou 
výzvou k obrácení, ale má být místem, kam 
můžeme přivést své známé a příbuzné, 
kteří by nešli do sboru a ani třeba na Alfu, 
protože jim to přijde „moc křesťanské“, 
ale nechají se pozvat na kvalitní divadlo 
či koncert v podání křesťanských umělců. 
Navíc ve většině vystoupení nějaké to po-
selství také zazní, ale nenásilně a přijatel-
ně. Takže doufám, že i letos tento festival 
využijeme. V posledních letech klesá účast 
členů sboru, což je myslím velká škoda. 
Jako přípravný tým se snažíme vybrat vždy 
co nejlepší a nejpestřejší směs žánrů, aby 
si každý mohl přijít na své. Letošní ročník 
bude o něco více divadelní než hudební. 
A krom sobotního večera bude opět v pro-
storách divadla MANA ve Vršovicích.

Festival v pondělí otevře premiéra nové 
hry z pera Vládi Váchy s názvem 445 dní 
v podání Divadelní společnosti Kairos II. 
Je inspirována příběhem českého humani-
tárního a misijního pracovníka Petra Jaška, 
který byl v roce 2015 v Súdánu zatčen za 
protistátní činnost, vězněn více než rok 
a posléze odsouzen na doživotí. I v našem 
sboru jsme se za tento případ modlili a na-
konec byl Petr omilostněn a propuštěn. Hra 
je výjimečná i tím, že je pouze pro jedno-
ho herce (tuto roli přijal principál divadla) 

a naopak v režijním debutu se 
představí Jirka Bešta.

V  úterý nás čeká koncert 
gotic-folkové skupiny Amnis 
z  Mladé Boleslavi. Původně 
začal tento projekt jako souro-
zenecké duo, dnes tvoří kapelu 
čtyři členové. Velmi příjemná 
hudba se zajímavými autor-
skými texty. Jitčin skvělý zpěv 
doprovodí skupina ve složení 
dvě kytary, viola, flétna a per-
kuse. Pokud byste chtěli dopře-
du vědět, jak tato skupina zní, 
najdete ukázky na Bandzone.

Ve středu budou hned dvě 
divadla. Pan farář Frýdl přišel 
s myšlenkou udělat dopolední 
představení pro seniory a na-
bídnout ho případně i školám. 
Takže dopoledne bude hra 
Lenky Lagronové Zahrada Jane Austenové 
v režii R. Lipuse. Je to poetická inscenace 
inspirovaná životem známé spisovatelky 
v podání profesionálních herců (M. Mál-
kové a dalších). Večer pak bude hra Eri-
ca Emannuela Schmitta Oskar a růžová 
paní v podání amatérského divadelního 
souboru Sumus. Známý francouzský dra-
matik (m. j. autor Hotelu mezi dvěma svě-
ty, který hrál DS Kairos II) zde rozpřádá 
příběh o přátelství nemocného chlapce 
a jeho ošetřovatelky a je plný duchovních 
témat. Na toto večerní představení se dle 
licenčních podmínek autora nebude vy-
bírat vstupné.

Čtvrtek je opět divadelní. Tentokrát 
představí Jan Horák strhující podívanou 
s názvem František blázen o skromném 
příteli všeho stvoření Františkovi z Assisi. 
A shodou okolností i toto představení je 
hrou pro jednoho herce.

V pátek zahraje Jindra Černohorský se 
svou doprovodnou skupinou. Folkrockově 
laděný koncert autorských písní je zážit-
kem pro milovníky dobré hudby a vtip-
ných a moudrých textů. Jindru jsme měli 
na Dnech dobrých zpráv již před několika 
lety a tenkrát si tento koncert nechalo ujít 
hodně z vás. Tak letos tu chybu neudělejte 
a přijďte. Je opravdu o co stát.

V sobotu odpoledne bude již tradičně 
pohádka pro rodiče s malými dětmi. Ten-
tokrát nám zahraje soubor Bubec pod ve-
dením Arjany Shameti příběh o Noemově 
arše. A večer celý festival uzavře gospelový 
koncert plzeňského souboru Touch of Go-
spel, který bude jako jediný mimo divadlo 
Mana, a to v prostorách kostela sv. Václava 
na náměstí Svatopluka Čecha. Je to jedna 
zastávka tramvaje od Many nebo cca 5 mi-
nut pěšky. Kostel sv. Václava je ten velký 
moderní Gočárův kostel nad Koh-i-noorem.

Věřím, že si v letošním programu na-
jdete to své a že to bude opět příležitost, 
jak pozvat své známé. Vstupenky se bu-
dou prodávat na únorovém celosboru, 
na regionech (za 70,–) i pak na místě (za 
120,– resp. 100,– pro důchodce a studenty). 
Jako členové pořádajícího sboru si můžete 
koupit i permanentky na všechna předsta-
vení. Navštivte náš web www.dnydobrych-
zprav.cz nebo nás najdete na Facebooku, 
kde bude probíhat i tradiční soutěž o volné 
vstupenky.

Vláďa Vácha

foto David Hejret
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J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Glebovka a Místa uzdravení
Čtyři z posledních krásných dní letošní-
ho babího léta jsem prožila na východ od 
naší země. Mým úkolem bylo reprezento-
vat jako kontaktní osoba služebníky Míst 
uzdravení (MU) z České republiky.

V časné pondělní ráno jsem nasedla 
na letadlo společnosti KLM, abych dolétla 
směrem západním do megabludiště letiště 
v Amsterodamu a pak další čtyři hodiny 
letěla na východ, tam, kde byla má cílová 
stanice – na letiště Boryspil v Kyjevě.

Již na amsterodamském letišti jsem 
se dle plánu setkala s našimi známými, 
Paulem Cliftem a jeho milou manželkou 
Eve, kteří opakovaně navštívili Prahu jako 
vedoucí seminářů MU v naší republice. Po-
prvé nám sloužili v roce 2011, naposledy 
zde byl Paul počátkem letošního září. Do 
třetice zde byl mně ještě osobně neznámý 
anglický mladík James, o kterém jsem ale 
již věděla, že slouží v nově otevřených MU 
s názvem Costa Coffee model. Také tu noc 
moc nespali, protože sem přilétli z Man-
chesteru. Náš společný cíl bylo evropské 
setkání ředitelů, kontaktních osob a slu-
žebníků IAHR – International Association 
of Healing Rooms (Mezinárodní asociace 
Míst uzdravení). Tato společná setkání se 

konala letos již pošesté – 3x byla ve Finsku, 
pak ve Švédsku a nyní podruhé na Ukra-
jině. Já jsem měla privilegium účastnit se 
jich jako kontaktní osoba služebníků MU 
naší země. Letos se nás v Kyjevě sešlo 41 
křesťanů ze 14 různých evropských měst, 
a dokonce i tři Boží sourozenci z Taškentu 
v muslimském Uzbekistánu.

Po prohlídce Kyjeva jsme autobusem 
jeli přes jeden a půl hodiny na sever do tu-
ristického centra Glebovka, které je situo-
vané uprostřed lesa na břehu mohutného 
Kyjevského jezera. Bydlela jsem na pokoji 
s Christine, mladou Rumunkou s maďar-
skými kořeny, která založila síť MU na seve-
ru Rumunska a nyní pečuje o lidi na okraji 
společnosti, zejména o mladé prostitutky.

Seznamování všech přítomných pro-
běhlo velice rychle již během první spo-
lečné večeře. Byli tam naši skvělí hosti-
telé z  Ukrajiny, manželé Irina a  Dimo, 
dále manželský pár regionálních ředitelů 
Susanne a  Markku z  Helsinek, manže-
lé Ruth a Ray z Anglie, kteří se nedávno 
vrátili z pobytu v americkém Reddingu, 
pastor a  tři sestry z  Albánie, čtyřčlen-
ná skupinka z Moldavska, irská dvojice, 
Holanďan Gordon s prorockým obdaro-

váním, Švýcar s arménskou manželkou, 
reprezentanti Lotyšska a Dánska. Celé dva 
dny jsme prožili společně v krásné jednotě 
Božího království. Sdíleli jsme se, mluvili 
o jednotlivých výzvách a pozitivech této 
mezinárodní interdenominační služby 
v jednotlivých zemích a slyšeli nádherná 
svědectví o  Božím uzdravování. Přijali 
jsme povzbuzení a proroctví osobní i pro 
národy do další služby, chválili, prožívali 
občerstvení v Boží přítomnosti, zažívali 
Boží jednání, které bylo tak mocné po slo-
vech o Boží svatosti z šesté kapitoly proroka 
Izajáše. Také jsme se zájmem vyslechli je-
dinečné a zajímavé svědectví Paula Clifta 
o předávání služeb.

Hlavně jsme se modlili, aby vize MU 
– tato Boží služba, kterou nás Pán Ježíš za-
vázal – byla přinesena do každého města 
a místa.

A jak to vypadá v naší zemi? V současné 
době sloužíme na dvou MU – v Kutné Hoře 
od září 2016 a v Praze od února roku 2012. 
Máte-li na srdci rozšíření této služby v Čes-
ké republice, tak na www.mistauzdraveni.
cz jsou další informace i to, jak se do této 
služby zapojit.

MUDr. Darina Sedláčková

Svědectví z Míst uzdravení
Operace nebyla potřeba
Přišla jsem k vám pro modlitby po am-
bulantním vyšetření na kardiologickém 
odd. kde mi lékař diagnostikoval aortální 
stenózu. Poslal mě do vojenské nemocnice 
s tím, že je nutná operace srdce. Po mod-
litbách jsem byla ve vojenské nemocnici 
na vyšetření, kde mi vyšetřující lékař řekl, 
že operace není nutná, abych přišla za rok 
na kontrolu :). Děkuji vám moc za modlit-
by, děkuji našemu Pánu, který je mocen 
mě uzdravit a za rok vám pošlu výsledek 
dalšího vyšetření. Věřím, že bude dobrý. 
(5. září 2018)

Olga

Ekzém je pryč
Chodím na místo uzdravení pro modlitbu 
už několik let. Občas chodím pravidelně, 
občas jednou za čas. Trpím mnoha růz-
nými zdravotními problémy, které zatím 
uzdraveny nebyly. Vloni se mi s příchodem 
zimy objevila na těle velmi nepříjemná vy-
rážka. Tehdy mě vůbec nenapadlo jít na 
místo uzdravení a léčila jsem se s vyráž-
kou několik měsíců, v podstatě až do jara. 
Lékaři nikdy nepřišli na to, co vyrážku 
způsobuje, největší pravděpodobnost byla 

reakce na chlad. Nervózně jsem očekávala 
příchod další zimy, jestli se to vrátí nebo 
ne. A ono jo. Tentokrát už jsem nechtěla 
absolvovat bolestivé injekce a hory léků 
a mastí. Po týdnu trápení jsem zašla na 
místo uzdravení. Modlili se za mě tak, jak 
jsem zvyklá, tak jako obvykle. Na místě se 
nic nestalo, ale hned druhý den se vyrážka 
začala viditelně hojit. Do týdne jsem nemě-
la žádné nové pupeny a všechny dosavadní 
se krásně hojily. Do čtrnácti dnů jsem byla 
úplně čistá. Kdykoliv se podívám na své 
ruce a nohy, tak jásám radostí a vzdávám 
chválu Bohu.
Chci ještě říct, že ačkoliv Pán Bůh zatím 
nevyslyšel modlitby za jiné mé zdravotní 
potíže, se kterými zápasím a za které se 
tým místa uzdravení modlil, tak jsem za 
tuto službu velmi vděčná a vždycky odchá-
zím povzbuzená! (7. ledna 2019)

Iveta

Uzdravena z bolesti zad
Byla jsem na místech uzdravení a po mod-
litbách mi odešla bolest zad. Také se za mě 
modlili, abych měla práci a brzy mi ji Bůh 
dal. (30. prosince 2018)

Magda

Snížení tlaku
28. 6. 2018 jsem byla u vás na Místě uzdra-
vení. Bůh jednal a snížil mi dolní/diasto-
lický/ tlak na 95. Je to sice ještě nejnižší 
hypertenze, ale přesto zázrak. Skoro po 
10 letech mně tlak klesl pod 100. Bůh vám 
všem žehnej. (27. července 2018)

Eva

Místa uzdravení Praha
Na Žertvách 23, Praha 8, 1. patro

Čas
1. úterý v měsíci 18:00–20:00

2. a 4. čtvrtek v měsíci 17:00–19:00

Pro detailnější přehled
nahlédněte do programu

Více na www.mistauzdraveni.cz
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Sen, který čekal 35 let
Mám moc ráda knihy, které mne přibližují 
k poznání Boha. Věřím, že Bible je vstupní 
branou a každodenní kontakt s jejím au-
torem Duchem svatým může za to, že v té 
bráně nezůstaneme stát, ale můžeme se 
rozeběhnout do nekonečného nádherného 
parku poznávání Páně.

Nedávno manžel koupil knihu Řeč snů 
od manželů Gollových. V mnoha ohledech 
nám oběma jejich moudrost přinesla uži-
tek. Chci vydat svědectví o jednom z nich. 
Jednoho dne jsem šla jako obyčejně do své 
práce. Se srdcem i myslí vydanou Pánu, 
očekávajíc, co pro ten den připraví. Náhle 
jsem si vzpomněla na sen z mého dětství. 
Byl nejdříve strašidelný, moje milá babička 
v něm byla čarodějnicí, honila mne, ale 
když jsem vběhla do koupelny, vždy jsem 
vzlétla vzhůru k nebi a byla jsem v bezpe-
čí. V předškolním věku se mi zdával často 
a býval noční můrou. Pak sny přestaly, ale 
až tentokrát, v mých čtyřiceti letech, mi 

Duch svatý vysvětlil, že to byl On, kdo teh-
dy ke mně mluvil. Vůbec mu nevadilo, že 
snu porozumím po tak dlouhé době, celých 
27 let po obrácení.

Použil k tomu zjevení manželů Gollo-
vých. Na základě symboliky snů mi jasně 
přišlo světlo. Mluvil tehdy o mé záchraně. 
Babička symbolizovala rodinnou duchovní 
zátěž – okultizmus, manipulace, psychiat-
rické nemoci atd. Koupelna je místo očiš-
tění. Okno a vzlétnutí k nebi je záchrana 
a osvobození v Kristu. Opakovaně do mého 
ducha zaséval poselství pro mou spásu, 
aniž jsem si to uvědomovala. Nikdy ne-
chci a nebudu mít dost v touze poznávat 
tohoto úžasného milovaného Boha. Duch 
svatý opravdu touží být naším nejbližším 
společníkem v každé oblasti. Radit, učit, 
utěšovat, káznit. Chce nám otevírat hlubi-
ny Boží moudrosti a zjevení. Kéž má vždy 
prostor, je ctěn a zván.

Klára Prachařová

Od severu vane 
horký vítr
Kladu si otázku, jsem-li dostatečně pozor-
ná, vášnivá, citlivá vůči našemu milované-
mu Bohu. Jsme plni vášnivé lásky a tou-
hy po Pánu? Jsem dost pozorná, vášnivá 
a citlivá vůči lidem, se kterými mám blízký 
vztah – manžel, děti, blízcí přátelé? Jasně, 
že správná odpověď zní, že nikdy nejsme 
dostatečně takoví. A to je skvělá zpráva, 
protože to bychom nemohli radostně usilo-
vat být více a více pozorní, vášniví a citliví. 
Takovou nudu by pro nás náš horlivý Bůh, 
který je plný emocí vůči nám /projevujíce 
je v Písmu i našich životech/, nenaplánoval. 
Pokud máte také touhu jít v této věci dál, je 
to skvělé. A kdybyste měli chuť společně se 
sjednotit v modlitbách, jste srdečně zváni 
na sborovou modlitební v pondělí 4. března 
v Malém sále Na Žertvách 23.

S láskou a radostí Klára Prachařová

Nepřestávám být v údivu z toho,
jak je Otec dobrý
Ahoj, po dvou měsících se zase ozývám 
s novou dávkou příběhů, které jsem s Bo-
hem během mého studia prožil.

God, I want flags
Než jsem odjel, měl jsem dlouhé dilema, 

zda s sebou vzít svoje prapory, s kterými 
tančím, či ne. S těžkým srdcem jsem se roz-
hodl a položil jsem celou moji „praporovou 
kariéru“ Otci k nohám se slovy „jestli budeš 
chtít, tak mi v Reddingu obstaráš prapory“.

Na YouTube mám kromě fotky a videí 
nic moc neříkající profil, s jedním detai-
lem, kterým je odkaz na můj Facebook. 
V listopadu jsem měl žádost od jedné ženy 
z Finska. Už jsem to chtěl zamítnout, ale 

měl jsem pocit, že bych si ji měl přidat, tak 
jsem si řekl what ever a přijal jsem. Další 
den mi píše, že viděla moje videa a chce mi 
udělat patero praporů, protože se tím živí. 
Když se ptám, kolik to tak bude stát, tak 
odpovídá, že mi je chce všechny darovat 
včetně poštovného, protože jí to Bůh řekl. 
A tak s radostí přijímám, zírám a pomáhám 
jí s návrhem.

North Carolina
Na Vánoce a Nový rok máme 3 týdny 

volna. Šetřím peníze, a taky se mi ani moc 
nechce létat do Evropy. Když tu se mi ozve 
jeden přítel, který významně ovlivnil můj 
život, s nabídkou strávení Nového roku 
s ním, jeho rodinou a dalšími hosty. Pro 
představu, on je pro mě jako pro hokejistu 
Jágr nebo pro katolíka Papež. Duchovní 
guru, kterého jsem nikdy neměl…To jsem 
neplánoval a automaticky jsem začal pře-
mýšlet, že odmítnu, protože nemůžu teď, 
když jsem na škole v Kalifornii, letět přes 
celou Ameriku do Severní Karolíny, kde 
bydlí. Ve zkratce jsem napsal, že mu přeji 
pěkné Vánoce a kéž by za rok.

Po mém odmítnutí pozvání mířím dal-
ší den v neděli do církve. Po skončení jdu 
pln očekávání dopředu, kde zvedám ruku 

na znamení, že jsem dostupný. (Většinou 
slouží kolem 30 a  více studentů.) Paní 
přijde s „za cokoliv prosím“ a tak se ptám 
Boha, co jí asi tak mám říct nebo za co se 
modlit. Něco se modlím, když ji v předsta-
vách vidím, jak rybaří a podobně jako Petr 
z bible vytahuje z úst ryby zlatou minci. 
Obraz pokračoval tím, že se radovala na 
souši. Myslel jsem, že má problémy s finan-
cemi, ale zjišťuji, že je to naopak, akorát je 
má problém utrácet pro sebe. Nemiluje se 
dobře. Říkám jí, že Bůh chce, aby se rado-
vala v utrácení pro sebe!

Večer mi volá známá, že ji mrzí, že ne-
budu moci přijet do Karolíny, nicméně 
mě povzbuzuje, abych to ještě promodlil, 
kdyby měly být peníze tím jediným problé-
mem. „Já si to už promodlil,“ říkal jsem si, 
„a Bůh mi říkal, že pokud chci, tak ať letím 
a já moc chci, ale ty ceny jsou šílený, takže 
nechci.“ A pak, pak mi to konečně došlo.

V Severní Karolíně jsem strávil 10 dní. 
Bylo to jako kdybych přijel domů. Potkal 
jsem úžasné lidi. Žil jsem poprvé v komu-
nitě tvořené 8člennou rodinou a cca 10 
hosty. Byl to jeden z mých nejlepších časů 
v Americe.

Michal Vadlejch, region Palmovka 
(redakčně kráceno)

J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L P O Z V Á N Í
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Vyberte si z pestré nabídky programů

19:00Pondeli
25. 2. 2019

UTERY
26. 2. 2019

STREDA
27. 2. 2019

CTVRTEK
28. 2. 2019

patek
1. 3. 2019

sobota
2. 3. 2019

Amnis
Gothic-folková skupina z Mladé Boleslavi. Velmi příjemný kvartet v obsazení dvě kytary, 
fl étna, viola a perkuse.

Lenka Lagronová – Zahrada Jane Austenové
Divadelní představení v podání profesionálů (M. Málková, A. Veldová, L. Štěpánková, režie 
R. Lipus). Poetická inscenace inspirovaná životním osudem známé spisovatelky. Dopolední 
představení pro školy a seniory.

Eric Emannuel Schmitt – Oskar a růžová paní
Hra úspěšného francouzského dramatika o přátelství malého chlapce a jeho ošetřovatelky 
v podání divadelního spolku Sumus. (Na toto představení se dle licenčních podmínek 
nebude vybírat vstupné).

Jindra Černohorský s kapelou
Koncert folkrockové skupiny v čele s písničkářem Jindrou Černohorským. Moudré texty 
a kvalitní muzika – to je dobrý tip na páteční večer.
 

Noemova archa
Představení pro malé diváky v podání Divadla Bubec v čele s charismatickou Arjanou 
Shameti. Speciálně určeno pro rodiče s malými dětmi.

Touch of Gospel
Plzeňský gospelový soubor s netradičními aranžemi známých gospelových skladeb. Skvělé 
zakončení dalšího ročníku festivalu.

F E S T I V A L

‚ ‚

445 dní 
Hraje Divadelní společnost Kairos II (Premiéra!)
Nová hra o českém misionáři Petru Jaškovi, zatčeném v roce 2015 v Súdánu.

Divadlo Mana

Divadlo Mana

Divadlo Mana

František blázen – one man show 
Příběh o svatém showmanovi, který chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější  - a šly za ním 
davy. Autorský divadelní projekt ve kterém exceluje Jan Horák.

Divadlo Mana

Divadlo Mana

19:00

11:00

19:00

19:00

19:00

14:00

19:00

Divadlo Mana

kostel sv. Václava

‚1 1 .  R O Č N Í K

Divadlo Mana

Vstupné na jedno představení - 120 Kč, 
zlevněné vstupné pro seniory a studenty - 100 Kč

Podrobné informace:   www.dnydobrychzprav.cz

Festival 
podporuje 

Městská část 
Praha 10

Vršovické divadlo MANA (www.vrsovickedivadlo.cz), Moskevská 967/34, Praha 10 – Vršovice
Kostel sv. Václava (www.farnostvrsovice.cz) nám. Svatopluka Čecha 1348/3, Praha 10-VršoviceKde
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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.

Manželské večery jsou jen pro
předem přihlášené

3. 2.  Sborové shromáždění
  15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Worship Vision

Kázání: Petr Kácha – Svatá nespokojenost

Po 4. 2.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

  Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 2.  Porost, 17:30–19:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro

St 6. 2.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 7. 2.  Základy křesťanského života
  od 18:30, Jsme spravedliví,
  nebo hříšníci?

Ne 10. 2.  shromáždění v rámci regionů

  ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
  18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
  škola TGM, Praha 7

Po 11. 2.  Odrost, 18:30–21:00

Út 12. 2.  Porost, 17:30–19:30

St 13. 2.  Dorost, 17:00–19:00

Kurz Manželské večery

Centrum RoSa, Střelničná 8, Praha 8
od 14. 2. v 18:30

Bridge Centrum, Ve Smečkách 13, Praha 1
od 14. 2. v 18:30

Hostinec A. Basaře, Šámalova 13, Horoušany
od 11. 2. v 19:00

Čt 14. 2.  Manželské večery
  18:30–21:30
  Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Naplnění svatým Duchem

Ne 17. 2.  shromáždění v rámci regionů

Po 18. 2.  Odrost, 18:30–21:00

Út 19. 2.  Porost, 17:30–19:30

St 20. 2.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 21. 2.  Manželské večery
  18:30–21:30  
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Každý den s Bohem

Ne 24. 2.  shromáždění v rámci regionů

Dny dobrých zpráv
Křesťanský multižánrový festival

25. 2.–2. 3.
Divadlo Mana

Po 25. 2.  Odrost, 18:30–21:00

Út 26. 2.  Porost, 17:30–19:30

St 27. 2.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 28. 2.  Manželské večery
  18:30–21:30
  Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Modlitba

3. 3.  Sborové shromáždění
  15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Aioneth

Kázání: Lubomír Ondráček – Pohleďme  
  kupředu

Po 4. 3.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

  Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 3.  Porost, 17:30–19:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro

St 6. 3.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 7. 3.  Manželské večery
  18:30–21:30
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Odpuštění

Ne 10. 3.  shromáždění v rámci regionů

  ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
  18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
  škola TGM, Praha 7

Po 11. 3.  Odrost, 18:30–21:00

Út 12. 3.  Porost, 17:30–19:30

St 13. 3.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 14. 3.  Manželské večery
  18:30–21:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Uzdravení z nemocí

Ne 17. 3.  shromáždění v rámci regionů

Po 18. 3.  Odrost, 18:30–21:00

Út 19. 3.  Porost, 17:30–19:30

St 20. 3.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 21. 3.  Manželské večery
  18:30–21:30
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Osvobození od hříchù  
  minulosti

Ne 24. 3.  shromáždění v rámci regionů

Po 25. 3.  Odrost, 18:30–21:00

Út 26. 3.  Porost, 17:30–19:30

St 27. 3.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 28. 3.  Manželské večery
  18:30–21:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Základy křesťanského života
  od 18:30, Jak s lidmi mluvit   
    o Pánu Ježíši

  Základy křesťanského života 2019  

Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská 
atmosféra, možnost dotazů a osobních roz-
hovorů

Kdy
10. 1.–11. 4. 2019

vždy ve čtvrtek v 18:30

Kde
Sborový dům KS Praha

Vstup zdarma

Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem 
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com



www.kspraha.cz

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.
Vydavatel: Sbor Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 / Vychází pro vnitřní potřebu sboru. / e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
Grafická úprava a sazba: Adam Kácha / 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: 20/6/0

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 31/7/8

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: 49/10/24
Úmrtí: Marie Denková

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: pondělí 11. 2. od 18:30 (herna proti 
sálu)
Počet členů: 102/13/26

PALMOVKA
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich, 
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 112/21/30
Výstupy: Martin Čunek (přestup do KS Krnov), 
Dalimil Hruška (přestup do AC Ústí n. Labem, 
stanice v Krásném Březně)

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 92/7/19
Narození: Mikuláš Záruba
Úmrtí: Marie Podruhová

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Rou-
šal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum 
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 41/3/10

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 International 
Church of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 79/19/22
Narození: Jonatán Marván
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