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Láska na celý život
„Jeden známý psycholog, který se speci-
alizuje na manželské nebo spíše part-
nerské problémy tvrdí, že manželství 
je zbytečné. A že když prý žena trvá na 
tom, aby se s ní partner oženil, nemusí 
se jí to vyplatit. Muž se urazí a odejde, 
rozejde se,“ řekla vyzývavě směrem ke 
mně při obědě Jana. „No a já jsem zase 
slyšela v rádiu od paní psycholožky,“ 
přijímám hozenou rukavici, „že lidé 
v dlouhodobém manželství jsou šťast-
nější a zdravější než ti, kdo manželství 
neuzavřeli.“ „Tak to by se snad tolik 
párů nerozvádělo, ne?!“ opáčí Hana, 
která si přisedla. „Je to statisticky do-
ložené,“ dodám. „Řekla ještě, že jed-
ním z důvodů rozchodů partnerských 
vztahů a rozvodů manželství je i naše 
konzumní přemýšlení: nepotřebnou věc 
vyměním za novou.“ „Petr mě ale za 
jinou nevyměnil, prostě nebyl ještě na 
vážný vztah připravený a potřeboval 
se seberealizovat,“ vzdorovitě vyštěkne 
Jana, která téma načala. Potom smut-
ně doplní: „Místo založení rodiny odjel 
na Jamajku a založil tam kapelu.“ Dal-
ší důvod nestabilních vztahů prý je,“ 
pokračuji, „že ženy, a taky společnost, 
mužům tolerují život v páru bez smlou-
vy, bez svatby. Tak proč by se vázali.“ 
„No ale přece nikdo nikoho do sňatku 
nemůže nutit!“ namítá Hana. „Ano, to 
také psali v tom časáku,“ rozveselí se 
trochu Jana, „že svět se mění a vztahy 
taky, lidé si mohou vybrat, nesmí je ni-
kdo omezovat.“ „Ano, správně, já si vy-
brala,“ cvrnknu se významně do snub-
ního prstýnku, „lásku na celý život!“

Nanda

Duch přináší změnu

V našem životě i v ži-
votě celého lidstva 
dochází ke změnám. 
Významnou změnou 
bylo narození, smrt 
a vzkříšení Pána Je-
žíše. Po svém vzkří-
šení Pán Ježíš vyzývá 
učedníky, aby čekali 
v Jeruzalémě na Otco-
vo zaslíbení. Po deseti 
dnech čekání, mod-
liteb, řešení někte-
rých věcí, je sto dva-
cet shromážděných 
učedníků překvape-
no Božím navštíve-
ním. Je to něco tak 

významného, že to nemohli přehlédnout 
nejen učedníci, ale ani další lidé, kteří se 
shromáždili na svátek v Jeruzalémě. Hluk, 
ohnivé jazyky, mluvení v nových jazycích.

Petr na celou situaci reaguje a  káže. 
Nejsem si jist, zda učedníci věděli, na co 
vlastně v Jeruzalémě čekají. Co to má zna-
menat, že budou pokřtěni Duchem svatým. 
Ale najednou je to tady a Petr prorocky vidí, 
že se naplnilo to, co před mnoha sty lety 
prorokoval prorok Joel. Bůh vylil svého 
Ducha. A to má kromě jiného za důsledek, 
že zachráněn bude každý, kdo spolehne 
na Krista. Petr neváhá a káže. Káže nedi-
plomaticky. Oznamuje posluchačům, že 
oni jsou zodpovědní za smrt Ježíše. Nikoli 
Pilát, nikoli anonymní dav nebo tehdejší 
náboženská elita, ale každý z posluchačů. 

Na něco takového je nutné reagovat. Ně-
kdo se může naštvat, někdo urazit a někdo 
tuto pravdu přijmout. Je to pro dnešek ne-
zvyklé kázání. Nic o Boží lásce (i když ta se 
projevuje velmi silně právě ve smrti Pána 
Ježíše), nic o nabídce záchrany, ale ostré 
obvinění. Takové kázání přináší ovoce 
v podobě usvědčení. Teprve když vidíme 
hrůzu hříchu, můžeme činit pokání. Jas-

ná zvěst přináší jasnou odezvu. Lidé jsou 
usvědčeni a ptají se, co mají dělat. Kéž se 
co nejvíce lidí ptá na tuto otázku. Co mohu 
udělat se svým hříchem?

Je tu jediné jednoduché a současně zá-
sadně náš život proměňující řešení. Pokání. 
Jinak myslet, jinak jednat. To potřebujeme 
každý. Někdo základní pokání ze spolé-
hání se na kohokoli a cokoli jiného, než je 
Ježíš, někdo pokání z našich současných 
konkrétních hříchů. Když pokání činíme, 
můžeme přijmout odpuštění pro sebe, ale 
můžeme ho zvěstovat i těm, kdo činí poká-
ní kolem nás. Petrovo usvědčující kázání 
nemá vyvolat pocit viny a odsouzení, ale 
touhu po řešení.

Následek pokání a odpuštění je ještě 
jeden. Stejně jako Petr a ostatní učedníci 
přijali Ducha svatého, platí tato nabídka 
ostatním. Úplně každý, kdo uvěří a dá se 
pokřtít, má zaslíbení Ducha svatého. Jed-
nou je to poprvé při křtu v Duchu, ale my 
se nemáme uspokojit vzpomínáním na to, 
co se stalo, i když já si svůj křest v Duchu 
svatém pamatuji velmi dobře. Jenže jsem 
potřeboval nové naplnění stejně jako učed-
níci, kteří ho dostali hned o několik dnů 
později, jak o tom čteme ve Skutcích čtvrté 
kapitole.

O Letnicích vzniká novozákonní cír-
kev. Je to pokračování té starozákonní, na 
ušlechtilou olivu pravého Izraele jsou na-
roubováni ti, co se k Bohu obracejí. Je tu 
ovšem zásadní změna a tou je Duch vylitý 
na každé tělo. To má důsledky. Věřící chválí 
Boha a obracejí se další lidé. Patří sem obojí. 
Nelze se setkat s Bohem, být zachráněn, 
a nechválit ho. Současně nemáme udělat 
z chvály to jediné podstatné, protože Bůh 
chce přidávat nově zachráněné a to je druhý 
znak zdravé církve.

Kéž o letošních Velikonocích kážeme 
nekompromisní evangelium, chválíme 
Boha a Bůh přidává další zachráněné.

Lubomír Ondráček
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Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joéla: …vyleji ze svého Ducha na každé tělo… I sta-
ne se, že každý, kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude zachráněn… Ať tedy všechen dům 
Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiá-
šem. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co 
máme dělat, muži bratři?“ Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na 
základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha svatého… 
Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství přidával ty, kteří byli 
zachraňováni. (Sk 2)

A to má kromě 
jiného za 
důsledek, že 
zachráněn bude 
každý, kdo 
spolehne na 
Krista.

S V Ě D E C T V Í 



www.kspraha.cz2    SBOROV Ý DOPIS 4/19

A K T U Á L N Ě

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 zveme pravidelné návštěvníky k aktiv-
nímu a závaznému zapojení do sboru. Údy 
Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěře-
ní, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova 
těla. Přesto členství v konkrétním sboru 
je důležitou součástí života křesťana. Ke 
svému duchovnímu růstu potřebujeme 
obecenství Božího lidu, místo, kde jsme 
vykazatelní a kde je slouženo nám a také 
sami sloužíme. Bible nedává žádný pozitiv-
ní prostor pro osamocené křesťany mimo 
společenství církve.

Zvu ty z vás, kteří zatím členy žádného 
sboru nejste a účastníte se života našeho 
sboru, ke zvážení, zda byste se nechtěli 
k  našemu sboru připojit i  závazně jako 
členové. Jsme si vědomi toho, že nejsme 
„jediný správný sbor“ v Praze a že přes sna-
hu o co největší otevřenost jsme sborem 
určitého typu. Abyste mohli zvážit, zda se 
chcete stát členy právě našeho sboru, pořá-
dáme informační setkání o vstupu do sbo-
ru, jehož náplní jsou informace o záměru, 

hodnotách a fungování sboru. Seznámíte 
se také se základy naší věrouky a je prostor 
k otázkám. Je možné domluvit i osobní roz-
hovor. Absolvování setkání nezavazuje ke 
vstupu do sboru.

Toto setkání je vhodné a potřebné i pro 
ty, kteří do sboru vstoupili v poslední době 
a dosud ho z nějakého důvodu neabsol-
vovali.

Setkání má čtyři části. V prvních třech 
je prostor pro vyučování, otázky a rozhovor 
a vede je hlavní pastor sboru, čtvrté setkání 
je pro ty, kteří se do sboru rozhodnou vstou-
pit a uskuteční se již s vedením příslušného 
regionu. První tři setkání se uskuteční ve 
čtvrtek 18. a 25. 4. a 2. 5. (z důvodu volného 
dne lze s přihlášenými účastníky dohod-
nout změnu termínu posledního setkání) 
od 18.30 ve sborové budově Na Žertvách 23 
v knihovně v 1. patře. Setkání bude končit 
okolo 20.00. Pokud máte o setkání zájem, 
dejte to prosím předem vědět na e-mail: 
lubomir.ondracek@kaes.cz nebo na tel.: 
724 435 300.

Těším se, že se s vámi uvidím a seznámím.

Lubomír Ondráček

Dny dobrých zpráv za námi
Tak a máme za sebou 11. ročník festivalu 
Dny dobrých zpráv. A dost možná i festival 
v této podobě jako takový. Letošní ročník 
byl totiž tak extrémně málo navštívený, že 
jsme se rozhodli v dalším roce již v tomto 
formátu nepokračovat. Zájem členů sboru 
o tuto příležitost pro nenásilnou misii je 
již minimální, spolupráce s ostatními po-
řádajícími sbory byla letos tristní. A ani se 
nenašlo dost lidí, kteří, i když nemají třeba 
koho pozvat, sami na kulturu jen tak při-
jdou. Přitom dramaturgie byla dle ohlasů 
těch, kteří přišli, letos opět kvalitní.

Nicméně není třeba plakat nad rozlitým 
mlékem. Za těch 11 ročníků se návštěvnost 
pohybuje okolo nějakých sedmi tisíc divá-
ků, z toho dobře pětina byla lidí nevěřících 
a hledajících. Rozdali jsme několik set Biblí. 
Lidé byli konfrontováni s dobrou zprávou, 
tedy evangeliem, nebo minimálně s otáz-
kami, na které mohli hledat odpovědi. Roz-
hodně se tedy za těch 11 let udělalo mnoho 
dobré práce! A děkuji Jardovi Slobodovi, 
že tenkrát s tou myšlenkou přišel a první 
ročníky rozjel. Za tu dobu si festival získal 
své jméno, a i řadu pravidelných účastníků, 
byl pojmem v křesťanských médiích.

A co dál? Hledáme nyní k čemu nás 
Pánbůh povede. Jednou z variant je udělat 
pouze jednodenní festival. Bylo by škody 
nevyužít křesťanských interperetů, kteří 
mohou otevírat srdce lidí pro dobrou zprá-
vu evangelia. Další informace o vývoji dal-

šího směřování festivalu průběžně najdete 
na webu festivalu www.dnydobrychzprav.
cz a též na Facebooku https://www.face-
book.com/dnydobrychzprav.

Vláďa Vácha

K U L T U R A

foto Tomáš Božovský

MODLITEBNÍ TÉMATA

Velikonoční modlitební stráž 24/7

12.–19. 4. 2019 – čas děkování za Ve-
likonoce a konkrétní projev lásky Pána 
Ježíše k nám (Ř	5,8;	Ga	3,13;	Tt	2,14)

Modlit se za pronásledované křes-
ťany v zemích, kde vládne nesvoboda 
(Severní Korea, Irán, Čína…). Žehnat 
vládám, které se staví proti křesťanům 
nepřátelsky. (Ef	6,12;	L	6,28)

Kurz Příprava na manželství – od 
25. 4. do 30. 5. (Kurz je určen párům 
věřícím i nevěřícím, které se chtějí 
kvalitně připravit na společný život, viz 
modlitby za Horu manželství a rodiny.) 
Modleme se za ochotu přijít a věnovat 
čas přípravě na asi druhé nejdůležitější 
rozhodnutí v životě a za zvaní lidí, kteří 
dosud Pánu Ježíši nevěří.

Vyhodnocení	minulých	témat
Modlitby	za	manželství	a	rodinu	stále	
pokračují	a	budou	i	v	rámci	modliteb-
ní	stráže	24/7.	Situace	se	v	rámci	ČR	
zlepšuje,	Praha	ovšem	za	výsledky	celé	
České	republiky	pokulhává	a	my	se	mod-
líme	právě	za	ni.	Druhá	dvě	témata	byla	
tentokrát	obecnější.
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Zprávy z vedení sboru
Na regionu Palmovka byl pastorem ustano-
ven Tomáš Dittrich. Region dále vede spolu 
se staršími Tomášem Dostálkem a Lumí-
rem Ptáčkem. V rámci regionu pracuje tým, 
který připravuje založení regionu Prosek. 
Pokud by měl někdo i z jiného regionu zá-
jem se do služby na Proseku zapojit, kon-
taktujte Tomáše Dittricha nebo Tomáše 
Dostálka.

V  době letních prázdnin se budeme 
opět scházet na bohoslužbách dohroma-
dy celý sbor. Prioritou bylo najít místo na 
shromáždění mimo uzavřené prostory. Po-
slední dva roky byly se zajištěním takového 
místa velké problémy a podařilo se zajistit 

jen na některé neděle. Změny v místech 
bohoslužeb působily zmatky. Letos se ne-
podařilo zajistit žádný venkovní prostor. 
V restauraci Pražan je rekonstrukce, na 
Střeleckém ostrově se změnila koncepce 
a není možné tam bohoslužby konat, na 
některých místech nás nechtějí nebo jsou 
to místa nevhodná. Všechny typy od čle-
nů sboru byly prověřeny, ale bez úspěchu. 
Letos tedy budeme celé léto – kromě termí-
nu Křesťanské konference – v prostorách 
konferenčního centra na Pankráci jako 
loni. Začátek bohoslužeb jsme posunuli 
na 16:30.

Lubomír Ondráček

Moc svědectví
Bůh potvrzoval jejich svědectví zname-
ními, divy i rozličnými projevy své moci 
(Židům 2,4)

„Lékař mi právě sdělil, že moje dítě má 
vývojovou vadu a reálně hrozí, že zemře.“ 
„Právě mně diagnostikovali nádor na moz-
ku.“ „Můj spolužák má AIDS.“

To nejsou prohlášení z nějakého filmu, 
to jsou věty, které prostě občas naneštěstí 
slyšíme kolem sebe. Jak na ně reagovat? 
Možností je samozřejmě víc. Jednou z nich 
je vydat svědectví komu a čemu věříme. 
Vydat svědectví o Bohu. Vydat svědectví 
o tom, co jsme sami s Bohem zažili, čeho 
jsme byli svědky. Bylo by samozřejmě chy-
bou v takové chvíli rovnou tvrdit, že Bůh 
určitě uzdraví nemocné dítě, že zbaví na-
šeho přítele nádoru. Nikdo z nás nemůže 
za Boha nic slibovat, ale svědectví přinášet 
můžeme a máme.

Pamatujete si ještě na ústřední verš le-
tošního lednového půstu? „Oni nad ním 
zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo 

svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, 
aby se zalekli smrti.“ (Zjevení 12, 11) Ví-
tězství nad satanem je zde spojeno s naší 
ochotou svědčit. Luboš Patočka v článku 
Moc svědectví píše: „Kdykoliv totiž říkáme 
druhým lidem svoje svědectví, prorokuje-
me jim možnost zopakování stejného vý-
sledku, jako jsme zažili sami.“ Ano, naše 
svědectví uvolňuje Boží moc, napřimuje 
Boží cesty. V Janově evangeliu 1,23 čteme: 

„Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnej-
te cestu Páně.“ Urovnat, napřímit Boží 
cesty znamená umožnit, aby Ježíš došel 
k potřebným bez zbytečného zdržení, aby 
k nim došel přímo. A to je právě úkolem 
svědectví. Motivem pro svědectví nemůže 
být naše snaha o zviditelnění. Dokonce ne-
stačí vydat svědectví a splnit si tak určitou 
křesťanskou povinnost. Vydáváme svědec-
tví, protože druhého milujeme a protože 
mu přejeme stejný výsledek, jakého jsme 
byli sami svědky. Luboš Patočka ve stejném 
článku píše: „Naučme se systematicky, pro-
gramově a vytrvale přemýšlet nad tím, co 
Bůh již udělal v našich životech, čeho jsme 
byli svědky. Naučme se předávat druhým 
Boží život, který do nás Bůh investoval, 
skrze naše svědectví o něm.“

Na podzimním výjezdu Alfy jsme za-
žili zvláštní věc. Renata, která vedla ve-
čer zaměřený na křest v Duchu Svatém, 
požádala o svědectví tři obrácené účast-
níky výjezdu. Tato svědectví neuvěřitel-
ně uvolnila duchovní atmosféru večera. 
Jeden z vedoucích dokonce prohlásil, že 
tak požehnaný večer už dlouho nezažil. 
Tím to ale neskončilo. Po týdnu se „zeptal“ 
Bůh Renaty, zda věří, že když skrze ni mohl 
požehnat Duchem Svatým na Alfě, může 
skrze ni požehnat i konkrétnímu, vážně 
nemocnému dítěti. Renata řekla, že věří. 
Požádala tedy svoji věřící spolupracovnici 
a šly se za nemocné dítě společně modlit. 
Do týdne bylo toto dítě odpojeno od dý-
chacího přístroje a jeho zdravotní stav se 
začal neuvěřitelně zlepšovat.

Nevím, zda jste si toho také všimli, ale 
když se minulý rok konala modlitební stráž 
24/7, mělo několik regionů uvedenu pros-
bu, aby mohly na bohoslužbách zažívat 
více Boží moci. Oslovil jsem následně ve-
doucí těchto regionů. Domluvili jsme se, 

že se budeme společně setkávat, modlit 
se za to, co můžeme udělat, aby na našich 
shromážděních bylo víc Boží moci. Po půl 
roce jsme dospěli k závěrům, že důležitým 
předpokladem pro uvolnění Boží moci je: 
1) přicházet více a opakovaně do Boží blíz-

kosti, 2) začít vydávat svědectví o tom, co 
Bůh udělal v našich životech a čeho jsme 
byli svědky, 3) jediným motivem tohoto 
našeho jednání musí být vždy jen láska 
k Bohu a k druhým lidem.

Jako starší našeho sboru bych byl rád, 
kdyby se mezi námi začalo projevovat více 
Boží moci. Jsem přesvědčen, že změnu 
máme ve svých ústech. Pokud byly závěry 
z našich setkání správné, pak „stačí“ začít 
trávit s Bohem více času a z lásky ke dru-
hým lidem začít opět vydávat svědectví 
o Božím jednání. Obracím se proto na čte-
náře s prosbou: máte-li svědectví a jste-li 
ochotni se o ně podělit s ostatními, pošlete 
ho na adresu otakar.kunzmann@kaes.cz

Otakar Kunzmann sr.
region Východ

P.S.: Umíme si dokonce představit, že 
časem vznikne tým lidí (obdoba modlitebně 
prorockého týmu), kterým bude tato oblast 
ležet na srdci a kteří budou ochotni svědec-
tví zpracovávat a uchovávat. To je ale zatím 
asi hudba budoucnosti. Pro začátek bude 
asi úplně stačit, když začneme říkat svědec-
tví o Boží moci, a tím Boží moc uvolňovat.

A K T U Á L N Ě

Požádala tedy svoji věřící spolu-
pracovnici a šly se za nemocné 

dítě společně modlit.

„

“

Jako starší našeho sboru bych byl 
rád, kdyby se mezi námi začalo 

projevovat více Boží moci.

„

“

Kulturou proti antisemitismu
Neděle 14. 4. 2019

Pochod dobré vůle
Praha, náměstí Franze Kafky
14.00

Všichni jsme lidi
Valdštejnská zahrada
15.00

Pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém

www.vsichnijsmelidi.cz
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R O D I N A  A  P O L I T I K A

Analýza redefinice
manželství
Proč nechceme, aby se svazek homosexuálů 
nazýval manželství:

• Manželství pro nás není jen svazek 
dvou lidí, kteří se milují. Manželství 
je základem pro rodinu, chrání ženu 
a děti.

• Muž a žena mají každý nezaměnitel-
nou roli ve výchově dětí.

• Manželství neslouží jen k uspokojová-
ní potřeb dvou dospělých lidí.

Proč nechceme, aby homosexuální páry 
adoptovaly děti:

• Dítě má právo znát svůj původ (po-
chází z muže a ženy) a jména svých 
biologických rodičů.

• Právně volných dětí je méně než he-
terosexuálních párů čekajících na 
adopci. Tyto děti mají právo na rodinu 
tvořenou mužem a ženou.

Definice manželství, jak ji známe
Manželství je svazek muže a ženy, kteří 

mají reprodukční potenciál a jsou schop-
ni vytvořit ideální prostředí pro správný 
psychosociální vývoj dítěte, jemuž jsou 
biologickými i právními rodiči.

Manželství je vnitřně zaměřeno k dětem:

• Zplozením a výchovou dětí manželé 
svůj vztah naplňují.

• Toto vnitřní zaměření není narušeno 
ani případnou neplodností (fotbalový 
tým je zaměřen k výhře, i když se mu 
nikdy vyhrát nepodaří).

Jde o maximální ochranu dítěte. Co-
koliv jiného je pouze provizoriem či ná-
hražkou.

Závěr
Proto má manželství výjimečný právní 

statut, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak 
na úrovni mezinárodního práva, a to jako 
svazek muže a ženy. Nikoli kvůli milostné 
lásce dvou osob, ale z popsaných důvodů, 
má stát právo na právní regulaci tohoto 
vztahu.

Redefinice manželství
Manželství je svazek mezi dvěma oso-

bami, které se milují.

Naše připomínka
Z redefinice plyne – nezáleží na pohlaví.

LGBT aktivisté nehájí práva homosexuá-
lů, ale celé VGTTIQQ2S komunity. Usilují 
o násilné popření lidské osoby a stvoření 

nového lidského jedince, 
který se bude na základě 
svých emocí rozhodovat 
o svém genderu, sexuální 
orientaci i o svém pohlaví 
nezávisle na biologických 
faktech.

Stejnopohlavní svazek 
nemůže být z povahy věci 
zaměřen k  dětem. Pokud 
se v něm děti vyskytují, tak 
jen proto, že do něj byly do-
dány uměle zvenku, nejsou 
ale plodem vzájemného se 
oddání partnerů.

Je moudré řídit se hes-
lem: stejná láska, stejná prá-
va? Kdo pamatuje na práva 
dítěte?

Závěr
Jestliže změníme para-

digma a  učiníme z  man-
želství pouze citový svazek, zvýšíme jeho 
nestabilitu. Nejde o neutrální změnu, jinak 
by o ni nikdo neusiloval.

Vážení poslanci, toto hlasování není 
o tom, zda spolu dvě osoby stejného pohlaví 
mohou žít a nadále rozvíjet svůj vztah k sobě 
navzájem a k dalším lidem. Toto je již dávno 
možné. Budete hlasovat o tom, zda takové 
dvojici přiznáte mimořádně privilegované 
a jedinečné postavení základního stavební-
ho kamene společnosti.

Důsledky
Nebude již nadále možné preferovat při 

osvojení heterosexuální pár s ohledem na 
antidiskriminační legislativu. Je fikcí, že 
homosexuální páry ulehčí situaci v dět-
ských domovech – právně volných dětí je 
málo a existuje dlouhodobě převis žadatelů 
o osvojení.

U  mužských párů povede touha po 
„vlastním“ dítěti cestou náhradního ma-
teřství (pronájmu dělohy).

Naše připomínky

• Lidská bytost není věc, nemůže být 
předmětem obchodu.

• Ceny za službu náhradního mateřství 
dosahují v ČR až půl mil. Kč.

• Děti jsou zbaveny svého základního 
lidského práva – na rodiče.

• Hlavní obětí této praxe je opět dítě.
• Kdo bude nadále tvrdit, že manžel-

ství může vzniknout jen mezi mužem 
a ženou, bude moci být trestně stíhán 
a postižen. Dojde k omezení svobody 
vyznávání jiného hodnotového rámce.

Chceme oddělit zákonná opatření pro 
manželství heterosexuálů a „životního“ 
partnerství homosexuálů tak, aby zákony 
neublížily většině a menšině pomohly! Tím 
pomůžeme i dětem homosexuálů, problé-
my jich se týkající budou zákonně ošetřeny, 
ale budou zachována jejich práva znát své 
biologické rodiče.

Buďme soucitní k jednotlivci, ale nevy-
tvářejme podle něj zákonnou normu pro 
celou společnost.

Vážíme si trvalých věrných svazků ji-
ného typu a podporujeme je, avšak man-
želství je něco jiného.

Riziko vyplývající z  redefinice man-
želství je příliš vysoké. Zvažte, prosím, 
následky pro heterosexuální většinovou 
společnost při jejím uzákonění.

ALIANCE PRO RODINU, z.s.
www.alipro.cz

(Podle propagačního materiálu do Po-
slanecké sněmovny upravila redakce.)

Kurz Příprava na manželství

5 večeří od 25. 4. do 30. 5.

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

Více na www.manzelskevecery.cz
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O manželství, sexu a smlouvě
Jak to začíná

Manželství je vážná věc. Hlavně se 
udržte v čistotě (hlavně si nesahejte na 
pindíka) a ať vás už vůbec ani nenapadne 
pohlížet dívce pod úroveň očí, když s ní 
mluvíte… Nebo kdykoliv jindy! Je to hřích 
a je to pro vás špatné! Co je sex, jsme vám 
vysvětlili tehdy před rokem, a už se nás na 
to nikdy neptejte! Jestli se na to zeptáte… 
Nebudeme vědět co odpovědět.

Pro mnoho lidí mého věku bylo jejich 
dospívání v  církvi něčím, jako je tohle: 
„Hlavně nemasturbujte, nedívejte se na 
porno, nepřemýšlejte o holkách.“ V lep-
ším případě: „Sex je super věc, ale patří 
až do manželství.“ Chtě nechtě, a i když 
si možná zrovna vy myslíte, že svoje dítě 
vychováváte jinak, možnost, že z dětství 
a dospívání – i konkrétně u nás ve sboru – si 
o sexu odnesly děti právě tohle, je mnohem 
větší než pravděpodobná. Mezi mládeží 
se celkem pohybuji a řekl bych, že mnoho 
křesťanů a křesťanek ve svých letech od cca 
jedenácti (i mnohem dříve) do cca šestnácti 
skutečně tápe. Měl jsem to podobně, i když 
musím říct, že o mě se Bůh dost postaral.

Neříkám to proto, abych vyčinil něko-
mu z vedoucích, že se o tuhle věc dostateč-
ně nestará. Pravda je, že je to věc ošemetná 
a no tak… komu se chce s patnáctiletými 
mluvit o takové věci, jako je sex. Prostě 
komu by se chtělo. Nicméně my jsme Boží 
církev. My jsme domov. My jsme ti, kteří 
vědí, jak to Bůh s milováním původně za-
mýšlel. A jako tací jsme i my kvůli Bohu zod-
povědní za to, že s tím správně naložíme.

Zmatené mládí
Ty „děti“ netuší, co sex je. Často to je-

diné, co se o sexu dozví, je ze školy, filmů, 
médií, billboardů. Nic z toho nejsou he-
roldi Boží pravdy. Představa, že dosažení 
orgasmu je fyzická potřeba, něco, co je 
přirozené a co musí být uspokojeno, jako 
když se potřebujete vyčůrat, to je to, s čím 
se mladí lidé naší generace setkávají. Vy-
růstají s tím, že je něco potřeba, ale Bůh jim 
to prostě nějak nechce dát a musí počkat 
do cca 25 let a pak na to konečně můžou 
hupnout a naplňovat něco, co je přece tak 
moc přirozené.

Milování
Jenže fakt je, že sex – když je pojat správ-

ně – je mnohem více než naplnění fyzické 
potřeby. Není to jen něco, co je příjemné. 
Milování, ve svém správném pojetí, je fi-
nální, největší a  nejdokonalejší ukázka 
důvěry mezi dvěma lidmi. Nejintimněj-
ší a  nejkrásnější spojení, které proniká 
právě až do morku kostí a dokazuje, jak 
moc Hospodin miluje nás. A co víc… Ta 
ohromná důvěra, kterou si ti dva při mi-
lování svěřují, a život, který si předávají, 
vede k tak dokonalému spojení, že z něj 
vzniká… další člověk. Z půlky ten a z druhé 
onen. Mít s někým dítě je Boží způsob jak 
ukázat, že není nikdo jiný na celém světě, 
s kým bychom my chtěli být spojeni tak, že 
spolu vytvoříme nového člověka. Doslova 
i figurativně.

A tato důvěra není možná, pokud po-
sloucháme svět a devalvujeme sex jen na 

prostředek užívání si na jednu noc. Tato 
vykastrovaná podoba sexu dnes ničí vztahy 
všude kolem.

Smlouva
A  v  neposlední řadě – tohle nemám 

z vlastní hlavy – je milování smlouva. Není 
to dohoda, není to jen souhlas k tomu, že 
„teď si na sebe lehneme“. Je to dokonalé 
vyjádření manželské smlouvy. Pamatujete, 
jaké to bylo, když Abram dělal smlouvu 
s Bohem? Když Jozue dobýval Jericho? Když 
se posvěcoval chrám? Ve všech případech 
tekla krev… Když byla na kříži uzavřena 
nová smlouva…

Vědí tohle naše děti? Vědí to ti, které při-
pravujeme na to, že jednou do smlouvy, kde 
pro sebe dva lidi navzájem umírají, vstou-
pí? Víme, jak skutečně překrásná, Bohem 
dokonale vymyšlená a bolestivá věc to je? 
Jak dokonalý obrat to onen největší umělec 
vymyslel, že proléváme krev za závazek, ve 
kterém oba zemřeme. Já to dříve nevěděl… 
Teď ale vím, proč má cenu ji udržet čistou. 
A ví to naše děti?

Možná, že kdybych býval věděl, míval 
bych k ní ve svých dospívajících letech větší 
úctu. Ale i takhle děkuji Bohu a vedoucím, 
co se o mě starali… Ve finále si totiž volíme, 
jestli popíšeme krásy manželství dětem 
my, nebo jestli necháme jejich názor na 
sex utvářet svět kolem. Jsme v tom všichni 
společně. Pojďme do toho ještě lépe.

Ben Drápal
region Východ

Bethel School of Supernatural Ministry
In Him (V Něm)

Vše je to o tom, uvědomit si, že on, Ježíš, 
život a světlo lidí, je v tobě. Boom! Wau! 
Čím více nad tím medituji, tím více se mi 
odhaluje, že všechny odpovědi jsou v téhle 
pravdě a že jsem teprve na začátku! Vše 
proudí z toho, že víš, že chodíš s ním, on je 
v tobě. Nemám k tomu moc co napsat, ale 
neuvěřitelně mě to osvobozuje a zmocňuje. 
Trvalo mi to sice 6 měsíců, než jsem začal 
chápat alespoň trochu, co to znamená, ale 
hladovíš-li po svobodě, volnosti ducha, ra-
dosti, životě a moci v Ježíši, tak začni obje-
vovat význam téhle skutečnosti.

Ok, přestaň teď chvíli číst, zavři na 30 
sekund oči a nastav ruce do přijímací po-
lohy – jako když čekáš, že něco dostaneš 
– a řekni: „Ježíši, dej mi teď zakusit realitu 
tebe ve mně.“

Otevři oči :D. Přečti si znovu první větu 
a teď si nahlas přečti tyhle verše, pořád 
v přijímací poloze. J 1,4: „V něm byl život 

a ten život byl světlem lidí.“ Ž 45,7: „…proto 
tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti…“ 
Iz 55,12: „Ano, vyjdete s radostí, doprová-
zeni v pokoji.“ Sk 13,52: „Učedníci pak byli 
neustále naplňováni radostí…“

Can’t start it (Nestartuje)
Před týdnem jsem šel ze školy, nasednu 

jako obvykle na moji motorku, poděkuji za 
to, že zrovna neprší a stisknu startér. Nic. 
„Ha, v pohodě, do 5 sekund to nastartu-
je, zapnu sytič.“ Ani škubnutí. Obvykle se 
alespoň cuká, když je slabá baterka. Držím 
startér 10 sekund, 20, 30 sekund… Týpek 
se objeví: „Hele počkej, ta motorka nerea-
guje…“ Kouknu na blinkry, svítí, vytáhnu 
a zandám klíč. Nic. Dalších 5 minut kolem 
toho chodí a něco zkouší, ale nic nepomů-
že. „Počkej, díky, tati, za to, že ta motorka 
pojede.“ Nic. No pořád jsem to držel a pak 
asi za minutu to najednou naběhlo. Pak 
jsem četl jednu knížku do školy a byla tam 

jedna zmínka o chvále, která mě hodně 
inspirovala. Další den nasednu na motorku 
a… nic :D. Trochu mě to rozesmálo, pak 
jsem někde mezi srdcem a hlavou ucítil 
touhu chválit Boha. S prstem přitisknu-
tým na startéru jsem začal chválit Boha. Za 
chvíli mi bylo úplně jedno, jestli nastartuji 
nebo ne, a užíval jsem si Boží přítomnost 
a to, že ho můžu chválit. Takhle jsem to 
dělal celý týden a vždycky někdy uprostřed 
mojí chvály motorka zničehonic naběhla. 
Ke konci jsem už býval smutný z toho, jak 
rychle zase startuje. Když chválíme Boha, 
tak se naše problémy rozptýlí, chvála je 
naší zbraní, chvála je ale hlavně naším 
privilegiem, zapomeň na všechny starosti 
dneška a prostě chval Boha za to, kým je. 
„Kdybych měl hodinu času pro Boha, 45 
minut strávím tím, že ho budu chválit.“ B. 
Johnson. (redakčně kráceno)

Michal Vadlejch, region Palmovka
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Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Palmovka má pastora
V neděli 10. 3. byl Tomáš Dittrich ustano-
ven pastorem regionu Palmovka.

Proto jsem se ho zeptala:

Tomáši, myslela jsem, že vlastně kdosi 
jako pastor nebo vedoucí Palmovky už 
jsi. Co se ode dneška změní ve tvé práci?

Na tom, co dělám a co budu dělat, moje 
ustanovení pastorem nic nemění.

A proč tedy k tomu došlo?
Hlavně kvůli tomu, že jsem si uvědomil, 

že vlastně dělám práci, jakou dělají pastoři 
ostatních regionů v našem sboru. Hodně za 
to může Luboš Ondráček, který si to uvědo-
moval dlouho, ale čekal, až to dojde i mně.

Čím to bylo, že jsi to přijal až po několika 
letech?

Termín pastor se mi úplně nelíbí. V Bibli 
nic takového není (pastýř z Ef 4,11, to je 
něco hodně jiného než to, jak pojmu pastor 
dnes rozumíme). Dobrý pastor vůbec ne-
musí mít obdarování pastýře, a dokonce, 
v některých případech, dobrý pastýř může 
být špatným pastorem, tj. člověk, který má 
silné pastýřské obdarování, může být ne-
úspěšným pastorem sboru. Pastor musí as-
poň trochu fungovat jako manažer, a pas-
týřské obdarování mu v tom nepomůže.

Když se dívám do Nového zákona, vi-
dím tam pouze kolektivní vedení (až na 
„anděly“ šesti sborů ve Zjevení, kteří jsou 
patrně vedoucími těch společenství, ale 
názory na to se liší). Takže si myslím, že je 
lepší, když vedení společenství může fun-
govat jako kolektivní, tj. že všichni starší 
mají stejné pravomoci. Tak si totiž myslím, 
že je to na Palmovce: nechci udělat žádné 
rozhodnutí, které by šlo proti srsti Lumí-

rovi a Torpovi. Spoustu rozhodnutí dělám 
na vlastní pěst, protože kdybych měl kon-
zultovat všechno, byla by to moc rozsáhlá 
a v podstatě zbytečná korespondence. Věci, 
kde si nejsem jistý, jak by se druzí starší roz-
hodli, ale konzultuji vždycky. Taky vždyc-
ky konzultuji peníze, konkrétně finanční 
částky, které jsou méně běžné.

Pastorský model, kdy jsou starší jen 
jakési zaštítění pastora, který rozhoduje 
všechno o své újmě, se mi nelíbí. Tako-
vý model ale nemáme na žádném regio-
nu. Třetí možnost je týmový model, kde 
tým starších je koordinován pastorem. Je 
to vlastně totéž, co máme na Palmovce, 

v tomto případě se to kryje s kolektivním 
vedením.

Nezanedbatelné také je, že u nás ve sbo-
ru pastory prostě máme. Je tady něco, co 
lze považovat za biblické, co má označení, 
které už je méně biblické, ale které má odů-
vodnění kulturou, zvyklostmi. Kultura ani 
zvyklosti nemusejí být něco špatného. Jsou 
to vnější věci, které prostě používáme a kte-
ré jsou po duchovní stránce často neutrální.

Jaký je tedy rozdíl v roli a praktické práci 
pastora a staršího?

Na Palmovce je to tak, že já jako na část 
úvazku placený starší musím udělat mno-
hem víc práce než ostatní starší. Proto také 
nějaké věci koordinuji, a proto také dělám 
věci, které neplacení služebníci nemohou 
stihnout, protože musejí věnovat čas svým 
zaměstnáním. Lumír i Torp jsou ovšem po-
dle mě pro Palmovku stejně důležití jako já.

A jaký je rozdíl mezi kolektivním vede-
ním a staršími s pastorem?

O těch modelech jsem už něco pověděl. 
To, jak to chodí na Palmovce, se dá označit 
jako kolektivní vedení (tak to vnímám já) 
i jako týmové vedení (tak to vnímá asi větši-
na lidí). Rozhodující je, jestli ten pastor má 
nějaké pravomoci navíc, nebo ne. Pokud 
má určité pravomoci navíc, o kolektivním 
vedení mluvit nejde. U nás ve sboru není 
vymezena žádná pravomoc pastora ani 
staršího (jen hlavní pastor má určitou pra-
vomoc výslovně uvedenou). Jsem rád, že 
nemáme zbytečná pravidla. Regiony dob-
ře fungují a mají vztahy a autoritu struk-
turovány po svém, v souladu s osobním 
nastavením jednotlivých starších. Proto 
si myslím, že žádná pravidla není potřeba 
sepisovat.

Kdo může, podle tebe, vést sbor nebo 
region?

Myslím, že důležitou, klíčovou roli 
v tom hraje Boží povolání. Vedle toho je 
spousta dalších faktorů. Někdo nemůže re-
alizovat své obdarování (to obdarování ne-
přeroste do povolání) z důvodu charakte-
rových vad a podobně. Taky jde o to, aby se 
dokázal přizpůsobit situaci v daném místě: 
musí mít rád lidi, kterým slouží, a musí být 
ochoten svou službu investovat právě pro 
ně. Důležitá je taky manželka. Vím, jak je 
pro mě Marta důležitá. Kdyby byla jiná, 
nemohl bych službu pastora dělat vzdor 
tomu, že k ní mám obdarování.

Jak vnímáš nebo prožíváš své povolání 
vedoucího v Církvi?

Náš sbor mám rád. Je pro mě opravdu 
vzácný. Líbí se mi Boží bohatství, které se 
na Palmovce i v celém KS Praha projevuje 
v lidech (líbí se, to je slabé slovo, beru to 

jako něco úžasného). To, že tu mohu pra-
covat (pro lidi i pro Boha), je pro mě radostí 
a moc si toho vážím.

A co manželky pastorů, jsou také „pastor-
kami“? Změní se něco pro Martu?

Když jsem se zahraničními pastory 
natáčel rozhovory pro Život víry, skoro 
vždycky jsem se ptal i na manželku. Častá 
odpověď byla, že ve sboru slouží ženám 
a že je hodně aktivní. Jeden pastor (Gui-
llermo Prein) mě ale vyškolil a v podstatě 
mi pověděl, že mi do toho nic není. Jeho 
manželka je patrně domácí člověk, který 
stojí stranou úkolů a vnějších aktivit, ale 
která je pro něj důležitá čistě osobně. Je to 
taková paní Columbová. (Podle americké-
ho detektivního seriálu z 80. let, kde inspek-
tor Columbo často mluví o své ženě, která 
ale nikdy není v seriálu vidět. – pozn. red.)

To by se trochu dalo říct i o Martě, pro-
tože nechodí na konference ani na další 
místa, kde je hodně lidí. Lidi na regionu 
se s ní ale kamarádí, nejeden z nich si s ní 
rozumí lépe než se mnou. Na Palmovce se 
to, že by Marta mohla být paní Columbová, 
neprojevuje. Pro mě je Marta důležitá po 
mnoha stránkách. Co se konkrétní práce 
na regionu týče, pomáhá mi, že s ní mohu 
ledacos probrat, a taky to, že když je potře-
ba nějaké osobní setkání s nějakou sestrou, 
setkáváme se ve třech. Marta vidí řadu věcí 
citlivěji a hlouběji než já, což asi někteří 
lidé, kteří mají manželky, znají z vlastní 
zkušenosti.

Podobně jako pro mě se tedy tím, že 
jsem byl ustanoven pastorem, pro Martu 
nic nemění.

(Tomáše se ptala Nanda)

Líbí se mi Boží bohatství, které se 
na Palmovce i v celém KS Praha 

projevuje v lidech.

„

“



www.kspraha.cz

M I S I E

SBOROV Ý DOPIS 4/19    7

Prostě příběh (STS) Praha
Bible je napínavý příběh plný života a moci!

Ale umíš je v ní najít?
„Prostě příběh“ (Simply The Story) je 

metoda, která pomáhá lidem odhalit po-
klady skryté v biblických příbězích. Pomo-
cí jednoduchých otázek se naučíš důkladně 
studovat Boží slovo a vést ostatní v diskusi.

Ježíš využíval příběhy – příběhy oslo-
vují srdce, nejen hlavu. Více než 80 % lidí 
na světě se neumí učit čtením nebo jim 
tento způsob není blízký. To je podobné 
i u nás v Česku! Lidé, kteří se učí poslou-
cháním, si jako prostředek komunikace 
nejraději vybírají příběhy. Pozoruhodné 
je, že 75 % Bible nám Pán Bůh dal ve formě 
příběhů. Naučíme vás způsob, jak vyprá-
vět fascinující biblické příběhy výstižným 
způsobem a vést interaktivní rozhovory 
o pasážích z Bible. Účastníci rozhovorů 
pochopí biblické pravdy, zapamatují si je 
a předají je dále.

Na kurzu společně prostudujeme mi-
nimálně 12 biblických příběhů. Objevíš 
způsob, jak se naučit příběhy o 10 verších 

za 10 minut. V bezpečném prostředí se in-
teraktivním způsobem naučíš vést rozho-
vor pomocí otázek namísto „kázání“ a vést 
diskusi s jednotlivci i ve skupině.

Kurz se skládá ze dvou částí – instruk-
torského (5 dní) a základního kurzu (3 dni). 
V obou se naučíte stejnou látku, ale díky 
instruktorskému kurzu budete mít více 
času metodu procvičit, rovnou se zapojíte 
do vyučování ostatních a budete se v po-
užívání metody cítit jistěji.

Účastníci minulých kurzů řekli:
„Všichni známe příběh o tom, jak Adam 

s Evou zhřešili. Ale když jsme se skupinkou 
zpomalili a příběh probírali po částech po-
mocí 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 biblických 
příbězích, které jsme se tam naučili. Vznik-
ly z toho úžasné rozhovory. Nevěřila jsem 
svým očím, jak otevření byli, když jsme si 
povídali o příbězích.“ Marcela

„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 zapamatu-
jeme málo a lidi Bibli málo znají, protože 
někteří neumí jinak než znakovou řečí. 
Ale takhle ty příběhy vidíme před očima.“ 
David

„Při své práci mezi muslimy jsem často 
narážela na neochotu lidí mluvit o Bibli. 
Když jsem jim ale v souvislosti s nějakou 
situací, o které mi vyprávěli, řekla příběh 
z Bible a položila několik otázek, naše roz-
hovory byly mnohem plodnější. Metoda 
STS mi ale také pomohla v každodenním 
životě a při práci. Díky důrazu na kladení 
otázek jsem se naučila raději položit otázku 
než poučovat. Zjistila jsem, že lidé jsou pak 
mnohem otevřenější.“ Ivana, misionářka 
Wycliffe

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

Zveme vás k partnerství
v zápase o pravdu
Česká pobočka Mezinárodního křesťan-
ského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás 
zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou 
proti antisemitismu“, která se koná na 
Květnou neděli 14. dubna 2019.

Akce začíná „Pochodem dobré vůle“ 
centrem Prahy, po němž následuje veřejné 
shromáždění v sídle Senátu ve Valdštejnské 
zahradě. Účastníci Pochodu dobré vůle se 
sejdou před 14. hodinou na Staroměstském 
náměstí, odkud projdou ulicemi Josefova, 
na Palachově náměstí před Rudolfinem 
zhlédnou taneční vystoupení studentů 
a pochod zakončí ve Valdštejnské zahradě, 
kde se připojí k navazujícímu shromáždě-
ní. Cílem je vytvořit pokojným a kulturním 
chováním kontrast k agresivním a lživým 
projevům nenávisti a společně deklarovat, 
že antisemitismus do slušné společnosti 
nepatří.

Dramaturgie letošního šestnáctého 
ročníku shromáždění ve Valdštejnské 
zahradě, jež patří k největším veřejným 
vystoupením křesťanů u nás, opět vychá-
zí z připomenutí tragické minulosti šoa, 
ale věnuje se i životu přeživších po válce 
a také současnosti. Hlavním programo-
vým bodem je dramatické pásmo, v němž 
v režii Jana Kačera bude účinkovat Jan Pot-
měšil. Je inspirované knihou pamětnice 

Hany Sternlichtové „Svobodná, volná“. 
Paní Sternlichtová, která přežila Osvětim 
a po válce našla nový život v Izraeli, bude 
osobně přítomna a převezme čestné ob-
čanství jejího rodného města Holic. Letos 
poprvé využijeme velkoplošné projekce 
a její příběh představíme také ve filmovém 
sestřihu. Autentické svědectví patří k nej-
silnějším nástrojům potírání propagandy. 
Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost 
poslechnout si živé svědectví těch, kdo tyto 
hrůzy přežili.

Na programu se budou podílet mnozí 
čeští i zahraniční politici a umělci, kteří 
svou aktivní účastí podpoří myšlenku celé 
akce.

Filosof Edmund Burke kdysi řekl, že 
k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebu-
dou dělat nic. Zveme Vás, abyste společně 
s námi dali najevo, že jsme se z minulosti 
poučili.

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR

Další podrobnosti a aktuality naleznete 
na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na 
facebookové stránce „Kulturou proti anti-
semitismu“. Pokud byste se na akci chtěli 
nějakým způsobem podílet, kupř. dobro-
volnickou pomocí, zkontaktujte nás prosím 
na icej@ecn.cz.

Boží péče
Dnes ráno jsem vyrazila ven směrem práce, 
a zatímco jsem něco zařizovala na poště, 
zjistila jsem, že mi v peněžence chybí pla-
tební karta. Po krátké chvilce mi došlo, že 
jsem ji zřejmě včera ráno nevyndala z pla-
tebního terminálu po provedení transakce. 
Okamžitě mi začalo být úzko při předsta-
vě, že za 24 hodin nám mohl kdokoliv vzít 
z účtu poměrně dost peněz. Hned jsem si 
vzpomněla na svědectví o  Boží nadpři-
rozené ochraně v podobných situacích, 
ale bude Pán držet svou ochrannou ruku 
i tentokrát? Bylo to ode mne tak neopatrné! 
Ach jo.

Se smutkem a omluvou jsem to zavo-
lala manželovi a vydala se do banky, kde 
zjistili, že poslední převod byl ten můj. 
Uff. Pak jsem v obchodě s tím platebním 
terminálem kartu dostala zpět. Hodná 
paní prodavačka ji vytáhla a nechala na 
pultíku, kdybych přišla. Když jsem děko-
vala Pánu, že se o mne opět tak láskyplně 
postaral, prolétla mi hlavou myšlenka os-
trá jak břitva: Neříkala jsi mi, že mi dáváš 
také své finance? (Ano, je to asi 2 dny, kdy 
jsem opět vyznávala v soukromí svou vy-
danost – myšlenek, emocí, slov atd. a také 
financí, myslíce to zcela vážně.) A já jsem 
se jen postaral o to, co je moje… Dokonalá 
láska, dokonalé bezpečí, opět v mém srdci 
projevil svou vládu ten, který v něm sedí na 
trůnu – Kníže pokoje.

Klára Prachařová, region Sever

A K T U Á L N Ě
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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.
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: 49/10/26

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: pondělí 8. 4. od 18:30 (herna proti 
sálu)
Počet členů: 102/13/27

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/21/31
Narození: Jana Kalinová

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: 91/7/20
Výstup: Kateřina Sanislová (přestup do PCF)
Narození: Kryštof Kunzmann
Svatba: Renata Kunzmannová a Viktor Vasyliev

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 Bridge centrum, 
Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 80/18/21
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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

Po 1. 4.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

  Odrost, 18:30–21:00

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	Bigy	Band

Kázání: Lubomír	Ondráček	–		To	je	fakt		
	 	 myšleno	vážně?

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. 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.

Ne 14. 4.  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

St 17. 4.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 19. 4. Velkopáteční bohoslužba
  18:00–20:00

Ne 21. 4.  shromáždění v rámci regionů 

Po 22. 4.  Odrost, 18:30–21:00
  Tanec vzkříšení 2019
  15:00–18:00, Hradčanské náměstí

Velikonoční koncert

Worship Vision
22. 4. 18:30–21:00

Út 23. 4.  Porost, 17:30–19:30
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 24. 4.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 25. 4. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Příprava na manželství
  18:30–21:30

So 27. 4. Evangelizační exploze
  9:00–18:00

Ne 28. 4.  shromáždění v rámci regionů

Po 29. 4.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál
  Odrost, 18:30–21:00

Út 30. 4.  Porost, 17:30–19:30
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 1. 5.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 5. Příprava na manželství
  18:30–21:30

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

Chvály: hudební	skupina	Worship	Vision

Kázání: Peter	Game

Po 6. 5.  Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 5.  Porost, 17:30–19:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 8. 5.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 5. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro

Ne 12. 5.  shromáždění v rámci regionů

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

Po 13. 5.  Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 5.  Porost, 17:30–19:30
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 15. 5.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 5. Příprava na manželství
  18:30–21:30

So 18. 5. Evangelizační exploze
  9:00–18:00

17.–19. 5. Kurz Prostě příběh
  Instruktorský kurz

Ne 19. 5.  shromáždění v rámci regionů

Po 20. 5.  Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 5.  Porost, 17:30–19:30
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 22. 5.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 5. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Příprava na manželství
  18:30–21:30

24.–26. 5. Kurz Prostě příběh
  Instruktorský kurz
  Základní kurz

Ne 26. 5.  shromáždění v rámci regionů

Po 27. 5.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

Kurz Příprava na manželství

5 večeří od 25. 4. do 30. 5.

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

Více na www.manzelskevecery.cz

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


