Sborový dopis

3/19

MĚSÍČNÍK SBORU KŘESŤANSKÉ SPOLEČENST VÍ PRAHA / ROČNÍK 31

ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Svatá nespokojenost

S poctivosti nejdál
dojdeš?

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. Neboť v ní naši
předchůdci dostali svědectví Boží. (Žd 11:1–2)
Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli
a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo to říkají, dávají
najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit.
Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. (Žd 11:13–16)
V biblickém textu se
mluví o těch, kteří nás
předešli ve víře. Čteme o tom, že toužili
po lepší vlasti. Jinými
slovy toužili po něčem lepším, než jim
nabízel jejich každoChtěl něco
denní život. A s námi
je to naprosto stejné.
víc. Pak udělal
Ano, v Písmu se také
rozhodnutí,
mluví o tom, že máme
že prodá svůj
být vděční. A že se
televizor a místo máme spokojit s tím,
sledování televize co máme. Ale to je
myšleno jinak. Otázka
se bude modlit.
zní takto: Stačí nám
to, co nám nabízí náš
každodenní život? Tedy pracovat, jíst, spát
a v neděli jít do církve (případně ještě v týdnu na skupinku). Nebo toužíme po něčem
víc? Po něčem, co je za horizontem našeho
běžného života?
Někdy si připomínám kazatele Davida Wilkersona (1931 – 2011). Byl z rodiny
letničních křesťanů. Jeho otec i dědeček
byli, stejně jako on, letniční kazatelé. On
sám vedl sbor v malém městě v Pensylvánii, v USA. Jeho život byl takový, že přes
den pracoval a večer pak sledoval televizi.
Sám o sobě později mluvil jako o někom,
kdo byl na televizi závislý. (Poznámka pro
mladší generaci: Tenkrát ještě nebyl internet, facebook a podobně.) Ale jeho vlastní
život ho neuspokojoval. Chtěl něco víc. Pak
udělal rozhodnutí, že prodá svůj televizor
a místo sledování televize se bude modlit. A Bůh začal nově jednat v jeho životě.
V roce 1958 (když mu bylo 27 let) četl článek v časopise Life o soudním přelíčení
s gangem mladých lidí z New Yorku a byl
veden Bohem, aby tam odjel. Jeho vystoupení u soudu nedopadlo moc dobře, ale
on stejně zahájil službu na ulicích mezi
www.kspraha.cz

gangy mladistvých. O tom, co se dělo dál,
si můžete přečíst v knize Dýka a kříž.
Neměl žádné zkušenosti a kvalifikaci.
(Tím ovšem neříkám, že mít kvalifikaci
a zkušenosti je špatné. Spíše naopak.) Byl
z malého města a neměl žádné zkušenosti
s drogami, násilnými gangy a podobně.
Jeho poselství bylo velmi prosté: „Ježíš tě
miluje!“. A Bůh si ho začal velmi mocně používat. Později založil službu Teen Challenge.
Situace v New Yorku v roce 1958 a dnes
(tedy o 61 let později) v Praze je velmi podobná. Drogy, násilí, kriminalita a lidé,
kteří zoufale potřebují poznat to, že Bůh je
miluje. Bůh je ten, kdo sice nenávidí hřích,
ale miluje hříšníka. A to dokonce tak, že dal
svého jediného Syna, aby za naše hříchy zemřel na kříži. Kde jsou noví Davidové Wilkersonové? Kde jsou ti, kteří budou ochotni
se nechat Bohem povolat a řeknou: „Tady
jsem, Pane. Pošli mne!“. Kde jsou Boží muži
a ženy, kteří chtějí dosáhnou něčeho většího, než jen „práce, spánek a jídlo“?
Ježíš říká: Neboť kdo by chtěl svou duši
zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši
zahubil kvůli mně, nalezne ji. (Mt 16:25)
Možná jsi už rezignoval na to, abys
hledal Boží vůli a Jeho plán pro svůj život.
Pokud tomu tak je, pak nyní je ten čas něco
udělat. Rezignace má často duchovní povahu a je třeba se proti ní postavit. Můžeš
se modlit takto: Odmítám lež, že Bůh se
mnou nepočítá (nebo: že jsem příliš slabý, nemocný, neschopný, zaneprázdněný,
hříšný, atd.). Stavím se proti rezignaci ve
svém životě a ve jménu Pána Ježíše Krista jí
přikazuji opustit můj život. Vyhlašuji pravdu, postavenou na Božím slovu, že Bůh se
mnou počítá, že mne miluje, chce si mne
použít a uschopní mě k těm věcem, které
pro mne připravil. Pane, namísto rezignace
mě naplň svým Duchem svatým. Amen
Petr Kácha

„Tak to bys mě rozesmála! Dneska
spíš platí: s poctivosti se leda tak zahrabeš!“ směje se upřímně mé naivitě
kamarádka. „Vždyť se podívej kolem
sebe! Kamarádovi dali práci v kavárně,
jenom protože souhlasil, že bude na
černo. Když jdeš proti proudu, zadupou
tě!“ domlouvá mi trpělivě a laskavě.
„Ale,“ oponuju, „mému kamarádovi
z církve smlouvu v kavárně dali, když
si o ní řekl. „Jenže za míň peněz,“ doplní ponuře kamarádka. Ptám se: „A ty
myslíš, že být poctivý je jít proti proudu?“ „Hm, třeba, nebo pravdomluvný
a další babičkovské nepraktické vlastnosti,“ polkne sousto, a než se znovu
zakousne do pizzy, doplní: „laskavost
přílišná, trpělivost bezmezná, dobrota
nadbytečná…“ zarazí se a já jí do toho
skočím: „Já zrovna jsem babička…“
Nenechá mě domluvit a vpadne: „To
je vlastně z té tvé bible, ne, ta dobrotivost a trpělivost a tak dál, viď?“ „Ano,“
souhlasím, „takový je Bůh.“ „A nebo
tohle,“ vrací se kamarádka k neradné
poctivosti, „kámoška má s partnerem
dítě, nejsou sezdaný, že jo, tak si žádá
jako samoživitelka o příspěvek na bydlení, a proto můžou dvakrát za rok
k moři,“ vysvětluje vítězoslavně. „No
z jeho platu by to nedali,“ doplní pro
nechápavou babičku. „To mě by taková dovolená asi ani netěšila,“ hlesnu.
„A co ty z tý poctivosti teda máš?“ ptá
se mě po chvíli mlčení bezelstně. „Třeba čisté svědomí,“ odpovím pohotově,
a když vidím, že úplně nechápe, doplním: „Takovou radost uvnitř, že dělám
něco správného, i když to třeba není
výhodné.“ „Tak to jo, a ten tvůj bůh se
pak z nebe na tebe usmívá,“ ušklíbne
se. „Ano, a mává mi a drží mi palce,“
říkám radostně, mávám k nebi a po
očku sleduju zaraženou kamarádku.
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Statečný muž
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MODLITEBNÍ TÉMATA
Za manželství a rodinu 5x10 %
– snížení počtu rozvodů, umělých potratů
a dětí narozených mimo manželství v Praze
o 10 %
– nárůst počtu uzavřených manželství
a dětí narozených v manželství v Praze
o 10 %.
Děkovat můžeme za zprávy, že obecně
počet uzavíraných manželství v ČR roste.
Klíč k srdci českého národa (viz proroctví
Miloše K. uveřejněné v únorovém SD) –
„Klíčem k srdci národa je omluva církve
za to, že křesťané špatně reprezentovali
Boží království a tímto způsobem národ
„opustili“. Teprve po této omluvě byla
žena – národ ochotna nechat se uzdravit
skrze modlitbu a naslouchat zvěsti o Ježíši.“ – prosit Boha, aby nám zpětně ukázal
všechny situace, kdy jsme špatně reprezentovali Boží království. Prosit Boha, aby
nám dal moudrost a odvahu v situacích,
kdy budeme vědět, že se omluvit máme
(osobně nebo i zástupně).
Abychom nezapomínali dosvědčovat
svými životy Boží svatost, a to ať žijeme
jako svobodní, anebo v manželství. Žehnat
všem křesťanským manželstvím z našeho
okolí (z našich regionů), aby jim Bůh dával
moudrost a vedení, jak rozdělit svých 24
hodin mezi partnerský život, zaměstnání
a službu Bohu, a všem svobodným, aby žili
naplněný život a „starali se o věci Pána“
(1. Kor. 7, 32). Všichni ať žijeme ve vědomí,
„že čas je zkrácený“ (1. Kor. 7, 29 – 31)

AKTUÁLNĚ

Statečný muž
Mnoho mužů v církvi, ale často i muži ve
světě, usilují o to být dobrými muži. Zvládnout různé nástrahy a výzvy života. Udržet
pod kontrolou své touhy (v naší společnosti
speciálně nezdravé touhy v oblasti sexuality a nelegitimní relaxace), obstát jako muži
v práci, resp. ve škole a v různých dalších
kolektivech, ve kterých se pohybují. Pro
ženaté muže ještě přibývá výzva obstát
jako manželé, případně otcové. Někdy se
může stát, že tlak života je nesnesitelný a že
selháváme ve své snaze být dobrými muži.
Možná nakonec odkládáme své sny a touhy, rezignujeme a snažíme se nějak přežít.
Ke zdravému naplněnému vítěznému
životu vede desetitýdenní kurz „Statečný
muž“. Kurz je zaměřen speciálně na zvládání sexuálních pokušení a fantazií. Názvy některých lekcí jsou Vize pro mužství,
Aréna uzdravení, Sexuální muž, Chápající
muž, Chránit své srdce. Účastníci se zaváží
k pravidelné docházce, k dodržení mlčenlivosti a k plnění domácích úkolů. Každé
setkání, kterých je deset, trvá dvě a půl až
tři hodiny. Jeho součástí je společné vyučování (částečně z videa, částečně ze skripta)
a potom sdílení v uzavřených skupinkách.
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Na obecenství a vzájemné sdílení je kladen větší důraz než na vyučování. Kurz je
určen pro muže od 17 let a je koncipován
jako program k posílení a obnovení morální a duchovní integrity mužů, žijících
ve vysoce sexualizovaném světě. Ke kurzu
je zpracován manuál, který obdrží každý
účastník. Účastnit se mohou muži svobodní i ženatí. Je určen jak pro věřící, tak pro
ty, kteří zatím Pána Ježíše nepřijali, ale jsou
ochotni se zúčastnit kurzu vedeného na
základě křesťanských hodnot a zavázat se
k plnění podmínek kurzu.
Tento kurz bude v našem sboru probíhat
již po čtvrté (zájemci mohou dostat kontakt
na absolventy minulého kurzu a informovat se na jejich zkušenosti). Zahájen bude
na přelomu března a dubna ve večerních
hodinách v prostorách sborové budovy.
Přesný termín a čas zahájení bude upřesněn podle možností zájemců o kurz. Na
kurzu bude třeba zaplatit poplatek za skripta a drobné občerstvení v částce 400 Kč.
Zájemci o kurz hlaste se na e-mail:
lubomir.ondracek@kaes.cz. Před zahájením kurzu dostanou zájemci podrobnější
informace a vedoucí kurzu si s nimi ujasní,

Vyhodnocení minulých témat
Pozvání národa na rande mělo velkou publicitu ve sdělovacích prostředcích (DVTV,
zprávy ČT, pořad Sama doma…) a v týdnu
uzávěrky SD kurzy začínají. Náš sbor nakonec pořádá kurzy v Praze 8 a v Horoušanech, na kurz v Praze 1 se přihlásily jen tři
páry a těm byl doporučen kurz v Praze 8.
Přípravy na DDZ proběhly standardně
a o výsledcích budeme více vědět v době
březnového sborového shromáždění,
stejně tak i o výsledku misijního výjezdu
do Slovinska. Dostali jsme potvrzení zájmu o misijní výjezd ze Slovenska, a tak
příprava na všechny tři misijní výjezdy
pokračuje.

že „nastupují na správný autobus, ve správný čas a ze správných motivů“.
Prosím, neodkládejte své přihlášení,
aby bylo možné kurz připravit způsobem,
který bude odpovídat jeho velikosti.
Lubomír Ondráček
www.kspraha.cz

RODINA A POLITIK A

Boj nekončí
Od konce ledna letošního roku jsou mezi
body programu Poslanecké sněmovny
dva dosud neprojednané návrhy ohledně
manželství. Jeden ho chce takzvaně otevřít
všem, což je jen přijatelnější (newspeak)
termín pro homosexuální manželství a ten
druhý naopak chce manželství jako svazek
muže a ženy chránit naší Ústavou.
Aliance pro rodinu už od léta loňského
roku intenzivně podporuje návrh druhý
a snaží se poukazovat, jaké následky by
mělo přijetí homosexuálního manželství.
Celá veřejná kampaň „Jsme fér“ je totiž postavená na lži. Na lži, že nikomu to neublíží
a někomu to pomůže. My ale víme a zahraniční kolegové nás intenzivně informují, že
tomu tak není. Zákonem ukotvené homosexuální manželství se totiž dotkne všech,
křesťanů a dětí zvlášť. I naše veřejnoprávní
televize již odvysílala začátkem ledna dětskou pohádku, kde dvě lesby vychovávající
děti, jsou označeny jako spokojená rodina.
Aktivisté totiž velmi dobře vědí, že dětem je třeba vzory předkládat od raného
dětství, aby místo rozlišení dobrého a zlého, což byl princip klasických pohádek,
převzaly za normy věci, nad kterými jinak
dospělí lidé přece jenom ještě kriticky přemýšlejí a není tak snadné společnost o normalitě některých jevů přesvědčit. U nás

si zatím můžeme stěžovat, že předložit
takový vzor malým dvouletým dětem bez
vědomí rodičů na veřejnoprávní televizi
není v pořádku. Tam, kde však mají homosexuální manželství schválené zákonem
si nikdo stěžovat už ani nemůže, zákon
se totiž musí respektovat. O zákonech se
děti učí ve škole, a pokud ho někdo nerespektuje, existují donucovací prostředky,
o kterých už teď LGBT aktivisté na svých
fórech celkem bezostyšně diskutují.
A podobných věcí je spousta. Co nás
tedy ještě čeká a co můžeme udělat, abychom pořád směli říkat, že funkční rodina založená na manželství muže a ženy
je tím nejlepším modelem soužití? V této
chvíli nevíme, kdy poslanci rozpravu nad
manželstvím otevřou a kdy pak dojde na
hlasování. Mají i jiné důležitější věci na
projednávání a ty by podle normálního
řádu měly být přednější. Na poslance je
ale vyvíjen neuvěřitelný silný tlak LGBT
aktivistů. Dostávají stále stovky mailů,
předtištěných pohlednic, aktivisté chodí
na všemožné akce, kde se s nimi mohou
osobně setkat. V mnoha médiích vycházejí
o tématu články a různé rozhovory v podstatě téměř jednostranné a nyní v takové
míře, že se zdá, jako by se mnohá média
zbavila své nezávislosti a stala se součástí

Jak to mám se službou
a co si o ní myslím
Asi v 16 letech jsem pomalu začal pomáhat
s vedením jedné mládežnické skupinky.
Do zhruba 25 let jsem pak byl do vedení
mládeže dost zapojen. Poté, co jsme s Janou
spolu nějakou dobu chodili, jsem myslím
téměř veškerou službu přerušil. Už předtím, než jsme spolu začali chodit, jsem byl
totiž někdy službou unavený, a když jsem
se chtěl ještě dostatečně věnovat novému
vztahu (a stále ještě i škole), bylo toho na
mě prostě moc.
Asi necelý rok po svatbě jsem v podstatě
dostal nabídku pořádat Beton (víkendy pro
kluky) a přijal jsem ji, protože jsem souhlasil s tím, že je taková služba potřebná
(a bavilo by mě to). V současnosti párkrát za
rok kážu v neděli na bohoslužbě, to vlastně
i před chozením. Důvod, proč občas kážu,
je jednoduše ten, že to myslím dělat mám
(že je Bůh pro).
Po narození Sebastiána se pořádal další
víkend Betonu; nebylo jisté, zda tam pojedu, ale nakonec jsem jel – Jana byla pro. Letos jsme po delší době jeli na Teen Camp –
nakonec jsme tam toho dělali méně, než
jsme plánovali, ale pro některé účastníky
www.kspraha.cz

bylo myslím užitečné hlavně to, že jsme
tam prostě byli.
V současnosti tedy v nějaké soustavné službě oficiálně zapojený nejsem (jako
jsem třeba dříve byl jedním z vedoucích
dorostu). Spíš mi připadá, že pokud slovem
„služba“ označujeme jen službu v církvi,
není to správně. Možná, že Bohu máme
a můžeme sloužit vším, co děláme (abych
nebyl pokrytec: k takovému cíli mám daleko). Pracuji jako učitel a myslím si, že to, jak
mohu jednat se svými studenty, je strašně
důležité, ba důležitější, než kdybych měl
nějakou oficiální službu v církvi. Neberu
tedy zaměstnání jenom jako prostředek,
jak se uživit, ale také se tam snažím šířit
Boží království, a tedy sloužit Bohu. Stejně
tak když se Jana doma věnuje celý den Sebastiánovi, je to myslím mnohem lepší, než
kdyby místo toho dál vedla dorost.
Zároveň je to ale tak, že služba v církvi
je také moc důležitá, a že pokud se do ní
nezapojíme my (to jest já a ty), normální
členové sboru, je to špatně. Budeme tam
chybět (já i ty).
Šimon Dittrich

jejich kampaně. Tedy může se stát, že někdo navrhne tyto body ve Sněmovně jako
prioritu a budou se projednávat velmi brzy.
Odhadnout toto je teď prakticky nemožné. Proto se modlíme a jsme ve střehu
neustále. Je velmi důležité, abychom vedli
veřejnou i jakoukoli jinou debatu tam, kde
právě jsme a máme tu možnost. Mnoho
obyčejných lidí pořád netuší, že se to děje,
a že se jich to a hlavně jejich dětí jednou
bude také týkat. Potřebné informace najdete i na webu Aliance pro rodinu: www.
alipro.cz Doporučuji také shlédnutí dokumentárního filmu: Manželství – jeden
z pohledů na přirozenou rodinu, odborníci z řad psychologů, právníků, politologů
a další vyvracejí nejčastěji používané, ale
falešné argumenty zastánců homosexuálního manželství. Odkaz na film je také na
našich stránkách.
Jana Jochová,
předsedkyně Aliance pro rodinu
Doplnění redakce: Návrh Pirátů, aby
Sněmovna projednala zákon o manželství
pro všechny, byl v únoru zamítnut a stále se
tedy čeká na termín projednání zmíněných
dvou návrhů.

Báseň
Bůh není moře, Bůh je hrad.
Do moře vede mnoho řek
Bůh nemá mnoho vrat.
Jen jednu cestu, jednu bránu.
Své srdce dej Pánu
a přestaň před ním kličkovat.
Žalm 14.1
Co mají jisté ateisté?
zmýlený rozum a srdce pusté
Ježíš nás vede po spirále,
ostatní chodí v kruhu dále.
Tečka není kruh,
člověk není Bůh.

Z chystané sbírky Václava Lamra
,,Dám ti hvězdu jitřní“
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INFORMACE O REGIONECH

Čísla u kolonky Počet členů znamenají:
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

HOSTIVAŘ

PALMOVKA

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

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/21/30

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: 49/10/25
Narození: Natali Machulková

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: pondělí 11. 3. od 18:30 (herna proti
sálu)
Počet členů: 102/13/26

INFORMACE O MLÁDEŽI
HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

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
Svatba: Renata Kunzmannová a Viktor Vasyliev
Přestup: Verunka Hájková do CB Sušice

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal, 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 Bridge centrum,
Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 80/18/22

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

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

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
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Pátý ročník kurzu Evangelizační
Exploze ve sboru
Evangelium
Evangelium je moc (řecky dynamis) Boží ke spasení! A pozor: dynamity explodují!

Datum
Tentokrát kurz bude probíhat po čtyři soboty v terminech 30. 3. ; 27. 4. ; 18. 5. a 8. 6. 2019 od 9:00 do 18:00 v prostorách sboru KS.

Zaměření
K účasti je zván každý znovuzrozený křesťan, který touží být svědkem Kristovým, (není to tedy jen pro ty, kdo mají obdarování
evangelisty či zaměření tímto směrem), je ochoten učit se a rozhodne se kurs dokončit.

O co jde
Cílem kurzu je naučit se jakým způsobem lidem srozumitelně a poutavě sdělovat celé evangelium,
jak vést nově obrácené po cestě následování a jak vystrojovat další vychovatele učedníků.
Vedle vyučování je kladen velký důraz na praktickou část v terénu pod vedením trenérů, (absolventů kurzu), kdy se studenti postupně zapojují do samostané aktivity.

Informace
Cena kurzu je 1000Kč + 200Kč za materiály. Studenti obdrží „Příručku pro vzdělávání k osobní evangelizaci“ a kartičky k učení.
Kontaktní osoba: stanislav.roubal@kaes.cz
Více na eecr.cz

Reakce účastníků
Kurz EE mi také pomohl ujasnit si zásady vedení rozhovoru, porozumění,
jak k lidem citlivě přistupovat, vnímat
i jejich pozici – kde ve svém přemýšlení
o duchovních věcech jsou, kdy má smysl
s nimi jít dál a kdy už skončit.

Uvědomila jsem si, že přestat sdílet s lidmi evangelium znamená okrást se jako
církev o největší zdroj radosti a života.
Kurz pro mě byl navrácením se k základům, které někdy jako církev docela opomíjíme.

Velice mě to povzbudilo ve zvěstování
evangelia. Už jsem dřív zpohodlněla,
abych oslovovala lidi. Teď jsem povzbuzená sdílet se s dobrou zprávou. Je to lepší
jít ve dvou, třech. Povzbuzuje mě, že se
v tom můžeme cvičit.

Na seminář Evangelizační exploze jsem
se hodně těšila. I když jsem s mnoha lidmi
evangelium sdílela, často jsem měla pocit,
že buď vyprávím své zážitky, nebo se zase
příliš snažím vše „technicky“ správně
vysvětlit. Na semináři padly některé mé
bloky, které mi bránily evangelium sdílet.
První byl, že lidé na ulici si přece nebudou chtít povídat o duchovních věcech
s neznámými lidmi. K mému překvapení
to naprosté většině oslovených nedělalo
žádné potíže.

Líbilo se mi, že kurz je celé evangelium.
Často člověk řekne prostředek nebo konec. Jsem za to ráda. Je potřeba lidem říkat
celé evangelium, aby je oslovilo a dotáhli
to do konce k vyznání Ježíše Krista. Pokud neuslyší, nemohou se obrátit. Budu
se modlit, aby mě Pán Bůh používal. Mrzí
mne, že jsem promeškala dost času.

Poznala jsem zde také, jak mě Bůh miluje
a jak mi žehná. Jak nás dokáže vést k těm
lidem, kteří se sami můžou rozhodnout,
jestli se mu odevzdají. Bůh je láska a dívá
se lidem do srdce. Líbil se mi také styl
výuky a následná praxe. Také to, že naše
šíření radostné zprávy v srdcích těch,
které oslovíme, zanechá stopy. A my si
někdy ani neuvědomujeme jak veliké. To
ví jen Bůh.
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SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka.

Dny dobrých zpráv
Křesťanský multižánrový festival
25. 2.–2. 3.
Divadlo Mana

3. 3. 	

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina Aioneth

Kázání:
		

Lubomír Ondráček – Pohleďme
kupředu

Čt 21. 3. 	
		
		
		
		

Manželské večery
18:30–21:30		
Základy křesťanského života
od 18:30, Osvobození od høíchù
minulosti

Ne 24. 3. 	 shromáždění v rámci regionů

jarní kurz

MALÁ ŠKOLA VIDEA

Po 8. 4. 	

Odrost, 18:30–21:00

Út 9. 4. 	
		
		

Porost, 17:30–19:30
Zbav se svých okovů
18:00, Velký sál

St 10. 4. 	 Dorost, 17:00–19:00
Čt 11. 4.
		
		
		

19. 3. - 11. 5.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Pán Ježíš přijde znovu

Modlitební řetěz 24/7
12. 4.–19. 4.

Naučte se sdílet evangelium přes média
Přihlášky na www.kspraha.cz/msv

Ne 14. 4. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 4. 3. 	
		

Sborová modlitební

		

Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 3. 	
		
		

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

18:00–19:30, Malý sál

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
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál
St 13. 3. 	 Dorost, 17:00–19:00
Čt 14. 3. 	
		
		
		
		
		

Manželské večery
18:30–21:30
Místa uzdravení
17:00–19:00, 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
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál
St 20. 3. 	 Dorost, 17:00–19:00

Po 25. 3. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 26. 3. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál
St 27. 3. 	 Dorost, 17:00–19:00
Čt 28. 3. 	
		
		
		
		
		
		

Manželské večery
18:30–21:30
Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Jak s lidmi mluvit 		
o Pánu Ježíši

Ne 31. 3. 	 shromáždění v rámci regionů

		
		
		

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

Po 15. 4. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 16. 4. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál

Kurz Příprava na manželství
5 večeří od 25. 4. do 30. 5.

Po 1. 4. 	
		

Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál

Kurz je určen párům, které se chtějí kvalitně
připravit na společný život.

		

Odrost, 18:30–21:00

Více na www.manzelskevecery.cz

Út 2. 4. 	
		
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Zbav se svých okovů
18:00, Velký sál

St 3. 4. 	

Dorost, 17:00–19:00

Čt 4. 4. 	
		
		
		

Manželské večery
18:30–21:30
Základy křesťanského života
od 18:30, Co je to církev?

7. 4. 	

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina Aioneth

Kázání:
		

Lubomír Ondráček - To je fakt
myšleno vážně?

Základy křesťanského života 2019
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská
atmosféra, možnost dotazů a osobních rozhovorů
Kdy
10. 1.–11. 4. 2019
vždy ve čtvrtek v 18:30
Kde
Sborový dům KS Praha
Vstup zdarma

Manželské večery jsou jen pro
předem přihlášené
Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

