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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Nejít nejlehčí cestou

Realita versus fikce

Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. Ale země jim nestačila… Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, že je celá dobře zavlažovaná… Lot si tedy vybral
celou jordánskou rovinu… přiblížil své stany až k Sodomě. (Gn 13,5–13)

Problémem
se stává, když
je to ta hlavní
hodnota našeho
života.

Žijeme v době, kterou
si těžko naši předko‑
vé uměli představit.
Životní úroveň z hle‑
diska ekonomik y,
zdravotní péče nebo
bezpečnosti před‑
stihla vše, co kdy
v historii bylo. A naše
země se umisťuje na
předních místech i ve
srovnání s ostatními
zeměmi dnešního
světa. Jsme na 24.
místě z více než 140

hodnocených zemí.
Jsem rád, že žiju v takové zemi a v tako‑
vé době. Rád žiji svým celkem pohodlným
šťastným životem a rád bych jím také dožil.
Volím raději jednoduché lehčí cesty než
cesty složité, spojené s různými těžkost‑
mi. Současně si uvědomuji, že je velkým
lákadlem volit vždy tu nejlehčí cestu bez
ohledu na okolnosti.
Abram na Boží pokyn vyrazil do zaslí‑
bené země. Vzal s sebou i svého synovce
Lota. Kočují, a zatímco o Abramovi čteme,
že stavěl Bohu oltáře, o Lotovi nic takového
nečteme. Oba byli bohatí a jejich stádům
nestačily pastviny a hlavně voda. Abram
dává velkorysou nabídku – Lote, vyber si.
Lot si vybral. Vybral si úrodnější část. Tu
lehčí možnost. To by nebylo špatné, kdy‑
by tam nebyl zádrhel. V té jeho části byla
města Sodoma a Gomora, o kterých čteme,
že tam žili lidé před Hospodinem velice zlí
a hříšní. Lot přibližuje nejprve své stany
k těmto městům, po nějaké době čteme, že
v Sodomě už bydlel, a dokonce se asi nějak
podílel na vedení města (Gn 19,1). V Nové
smlouvě čteme, že ho trápilo, když viděl, co
se tam děje. Smilstvo nejhoršího kalibru,
neúcta k poutníkům. V tom žil a vychovával
své dcery. Proč tam asi zůstal? Myslím, že
důvodem bylo bohatství a pohodlí. Byla to
jednodušší cesta než se odstěhovat z tohoto
bezbožného místa a žít opět jako nomád,
jako jeho strýc Abram.
www.kspraha.cz

Když čteme Gn 19, dozvídáme se, jak
vše dopadlo. K Lotovi vcházejí dva hosté.
Muži z města je chtějí zneužít, Lot místo ně
nabízí své dcery. Jak hluboký pád. Nako‑
nec prchá z města, jeho manželka umírá,
přichází o všechen majetek a ze strachu
žije se svými dcerami v jeskyni. Proč se ne‑
pokořil a nevrátil ke svému strýci? Možná
nebylo jednoduché Abrama najít při jeho
kočovném způsobu života, možná to bylo
moc namáhavé, možná moc pokořující.
Jeho dcery se obávají, že se nevdají, a tak
Lota opijí a on s nimi zplodí syny. Stanou
se z nich praotcové dvou národů stavících
se proti Božímu lidu.
Lot s dcerami žije mimo obecenství vy‑
voleného Božího lidu a to není místo k po‑
žehnanému naplněnému životu.
Chtěl jít nejlehčí cestou. Nakonec ho
ta cesta dovede do chudoby a zhroucení
jeho rodiny.
Lot má strach, jestli bude mít dost,
i když je bohatý, a chce mít více. Jeho dcery
se obávají, že se nevdají. Oba tyto strachy
jsou přítomné v dnešní církvi. Pokud se
strachu poddáme a hlavním cílem života se
stane naplnění našich potřeb, resp. touhy
našeho srdce, končíme tam, kde nechceme.
To dělá hřích – míjíme se cíle.
Není špatné chtít žít spokojený život,
být bohatý, vdát se a mít děti. Problémem
se stává, když je to ta hlavní hodnota na‑
šeho života.
Abram zůstal v méně úrodné části
země. Bylo to v něčem těžší. Ale nemusel
trápit svou duši jako Lot (2Pt 2,6–8). Nepři‑
šel o svou rodinu, bohatství. Stal se praot‑
cem vyvoleného národa a z tělesného hle‑
diska předkem Pána Ježíše. Jeho potomci
s potomky Lotovými vedli války.
Dva muži, které Bible nazývá spraved‑
livými. Oba mají velký potenciál, každý
z nich končí úplně jinak. O svém osudu
rozhodli skrze volby, které dělali. Byla tu
lehčí cesta údolím a těžší v horách. Před
námi je široká a úzká cesta. Vybereme po‑
dle výhodnosti nebo podle Božích kritérií?
Lubomír Ondráček

„Už to vidím, jak se při rozvodu budou
navíc soudit o to, kdo je rodič jedna a rodič dva,“ posměšně komentuje kolega
pořad v rádiu k blížícímu se hlasování
v Parlamentu o zákonu k rovnosti pohlaví. „To je přece hloupost,“ přeslechla
Zdena ironii, „nejde o pořadí, ale o číslice.“ „Celé je to nebetyčná hloupost!“
oznámím rozhodně a asi trochu moc
hlasitě. „Úplný nesmysl,“ vysvětluji svou
horlivost, „přece se dítě narodí mámě
a tátovi, což jsou pak jeho rodiče.“ „No
jo, ale když dítě vychovávají dvě ženy
nebo dva muži, má to přece logiku,“
snaží se mě, hloupou, poučit další spolupracovník, Petr. „No právě, logicky
jsou rodiče ti, kterým se dítě narodí,“
namítám smířlivě, jista si váhou svého argumentu. „Ale ne, tomu už bude
konec, každý má právo být rodičem,
a proto je tenhle moderní zákon dobrý,“
přešel Petr náhle do útoku, „rozdělení
podle pohlaví je diskriminační,“ dodává jiným hlasem, který někde naposlouchal. Všichni na něj zíráme, jako
by byl z Marsu. „A navíc ta ‚náhradní‘
matka“, protahuje odpudivě hlásky ve
slově „náhradní“ žena z jiného oddělení, která zaslechla jen kousek konverzace. „To já bych nemohla dát dítě
pryč,“ otřese se. „Ale děje se to a jsou za
to prachy, tak se to také musí ošetřit zákonem,“ zaútočí opět Petr. „Ten člověk
v rádiu, co lobuje za rovnost pohlaví,
to říkal,“ vysvětlí. „Ano,“ souhlasně
kývnu, „uzákonit, že je to nezákonné!“
„Ale zákony by měly vycházet z reálného života,“ zkusí namítnout Petr. „Ano,“
unisono ho umlčíme, „právě proto!“
Nanda
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MODLITEBNÍ TÉMATA

Galanta 3.0
Již třetím rokem jsme vyrazili za našimi
malými známými do slovenské Galanty,
abychom pro ně vytvořili pár dní plných
zážitků (s Bohem), dobrodružství a legra‑
ce. A i když takové dny letos byly jen čtyři
(oproti loňským a předloňským deseti), tak
si děti příměstský tábor moc užily.
Jsme Bohu moc vděční, že se nám s dět‑
mi povedlo navázat na loňskou práci. Ač‑
koliv duchovně sklouzly zase zpátky, co se
týče důvěry, disciplíny a schopnosti chápat
hry, byl letošní rok nesrovnatelně lepší než
ty předchozí. S dětmi jsme si užili kromě
her, sportů, tance a noční bojovky také du‑
chovní program – chvály, kázání i skupin‑
ky. Děti byly otevřené a s důvěrou přijímaly
naše slova o Ježíši. Na oplátku nám otevře‑
ně říkaly o tom, co prožívají, a třeba i to, že
Bohu věřit nechtějí, protože mají pocit, že
jim bere dobré věci z jejich života. Modlím
se za to, aby Boha zkusily a poznaly, že on
je opravdu dobrý. První takový „ťuk“ pro ně
mohl být na přespávačce, když jsme měli
vyrážet na noční bojovku. Asi hodinu před
odjezdem se hrozivě zatáhlo a začalo se
blýskat. Modlili jsme se, ať neprší, aby‑
chom mohli bojovku absolvovat. Modlily
se i děti – pro mnohé to bylo první setkání
s modlitbou. A bouře nepřišla. Zarazila se
těsně před Galantou, hřmělo a blýskalo se,
ale nespadla ani kapka.
Dětí bylo letos méně než předchozí
roky. Ve stejné době totiž do města přijela
pouť a mnohé děti to vylákalo na atrakce
a dobroty ve stáncích. I tak jsme ale měli
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každý den 15–19 dětí a na přespávačce jich
bylo 13. Jednou večer jsme se modlili za
konkrétní děti z loňského tábora, za to,
aby se jich Bůh dotknul a aby přišly. Další
den bylo dětí ještě míň než málo. Ráno jich
dorazilo jen 13, byla jsem zklamaná. Asi
hodinu po začátku přišel pastor s manžel‑
kou a přivedli svého nejmladšího syna. Jak
vešli, viděla jsem otevřenými dveřmi, že
dovnitř nakukuje nějaká paní s kočárkem.
Šla jsem tedy za ní. A když jsem přišla ke
dveřím, vyskočili na mě dva její synové –
Alex a Jurko. Den před tím byli na koloto‑
čích a zaspali, ale jinak by se rádi připojili,
jestli je to možné. Můžou? Další dítě při‑
vezli rodiče později, ráno to nějak nestih‑
li, ale Sebík odmítal zůstat doma, takže
ho prostě museli přivézt. A pak dorazili
ještě 2 další děti, za které jsme se modlili.
Laura ukecala rodiče, aby si k sousedům
šli půjčit nevyplněnou přihlášku na tábor,
vyplnili ji a vzali ji i s přihláškou za námi.
Přišla asi půl hodiny po Alexovi a Jurkovi.
Poslední příchozí, Mário, přihlášku vypl‑
nil, ale první den nepřišel. Až druhý den
ráno (po našich modlitbách) vymyslel, že
vlastně by se mu na táboře mohlo docela
líbit. A tak se k nám Bůh přiznal a vyslyšel
naše modlitby.
Děti se už nemůžou dočkat, až zase při‑
jedeme. Aby jim ale nebylo smutno, budou
pro ně pastor s manželkou a dvěma po‑
mocnicemi dělat během roku dětské kluby.
Ina, pastorova žena, slibovala, že se pokusí
neztratit žádné z těch maličkých. Modlím

Za manželství a rodinu 5×10 % – snížení počtu rozvodů, umělých potratů
a dětí narozených mimo manželství
v Praze o 10 %, nárůst počtu uzavřených manželství a počtu dětí narozených v manželství v Praze o 10 %.
Podzimky 26.–29. 10. – akce pro mládež 12–20 let. Služba dětem a mládeži
v našem sboru obecně. Mk 10,14
Žehnat zastupitelům a radním pro kulturu, aby měli moudrost v otázce revitalizace Staroměstského náměstí (otázka
Mariánského sloupu). Př 11,11
Vyhodnocení minulých témat
Den pro rodinu se vydařil. Poprvé vlála
na Magistrátu vlajka Rodiny a Magistrát dal také oficiálně podporu. Akci
předcházelo modlitební ekumenické
shromáždění, na akci vystoupilo více
politiků a účast přesáhla tisíc pochodujících. Bude předána petice žádající
podporu rodin.
Sborové kurzy teprve začínají a až během října uvidíme účast. Výsledky budou
zřejmé ještě později.
se za to, aby v tom uspěli a děti se skutečně
naučily vyhledávat společenství věřících
a žít s Bohem každý den. A dá‑li Pán, shle‑
dáme se s nimi nejpozději zase za rok na
dalším táboře!
Tereza Hejnicová, region Hostivař

www.kspraha.cz
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Tere tulemast!
…Vítejte!
Tak nás už po několikáté vítali naši milí
známí Estonci – početná rodina pastora
Thoomase Kivisilda. Baptistický sbor, který
spravuje, je ve městečku Tapa, které leží
asi 100 km východně od hlavního města
Estonska, Tallinnu.
Tentokrát bylo ale přece jen něco jinak.
Všechny předchozí misijní výjezdy byly
poměrně početné (co se týče počtu členů
českého týmu – 12–16) a hlavně jsme vždy
přiváželi náš program koncipovaný jako
křesťanský příměstský tábor, se kterým
nám Estonci pomáhali. Hlavním iniciá‑
torem byl vždy Pavel Neústupný, které‑
mu ležela misijní práce v Estonsku velmi
na srdci a také nás – Čechy – do Estonska
přivedl.
Tentokrát nás jelo (dle dohody s Estonci)
jen pět a jeli jsme my pomoci jim na tří‑
denní dětský tábor, který pořádali. Pavel
Neústupný již práci v Estonsku ukončil
(hlavně vzhledem ke svému věku) a pře‑
dal ji zcela nám.
Tábor dělají Estonci již mnoho let, vždy
na tábořišti v borovém lese u moře v místě,
které se jmenuje Vainupea. Děti si přivá‑
žejí vlastní stany, spacáky a karimatky, ti,
kteří nic z toho nemají, mohou spát v dře‑
věných chatkách podobajících se tvarem
i velikostí stanu. Spacáky a matrace jsou
jim zapůjčeny.
V místě jsou kadibudky a přístřešky pro
polní kuchyni. Elektřina sem byla přivede‑
na z přilehlých rekreačních objektů pomo‑
cí prodlužovaček, jedna hadice s tekoucí
pitnou vodou také.
Vaří se na železných kamnech, které
jsme dovezli autem.
My – český tým – jsme měli to privilegi‑
um, že jsme spali ve větší chatě, kterých je
okolo tábora několik, takže jsme si mohli
užívat luxusu normálních postelí a hlavně
sprchy a splachovacího záchoda.
Spolu s dětmi nás bylo kolem stovky.
Tábor byl třídenní. Možná si řeknete, že
to ani nestojí za to, ale stojí. Má to hned
několik důvodů:
Pořádající církev je opravdu malá. Velká
část členů je v podstatě rodina Kivisildo‑
vých a pár dalších přátel. Takže každý dělá,
co může, aby se tábor mohl uskutečnit. Je
to náročné.
Tábor je pro děti i dospělé (ano, jezdí
tam i celé rodiny) zadarmo. Nějakou cenu
původně organizátoři stanovit chtěli, ale
po modlitbách se rozhodli vše poskytnout
zdarma – platí tedy církev. Mnohé rodiny
jsou na tom ekonomicky tak špatně, že by se
zúčastnit nemohly, někdy ani jedno z dětí.
Mnohé děti se o prázdninách nedosta‑
nou vůbec nikam, nejsou peníze. A tak i tři
dny strávené mimo město, kde žijí, pro ně
znamenají hodně.
www.kspraha.cz

Na táboře je na programu především
biblické studium ve skupinkách podle věku
a pohlaví.
Letošním tématem byly osobní otázky
týkající se vztahu s Bohem.
Bylo jich pět (Jak můžeme poznat Boha?
Jak mohu mít dobrý vztah s Bohem? Jsem
si jistý? Proč jsem tady? Co se stane v bu‑
doucnu?) a děti se na ně spolu s vedoucími
pokoušely najít odpověď právě ve skupin‑
kách biblického studia.
Kromě biblického studia a večerních
programů – shromáždění s chválami, kázá‑
ním a modlitbami – bylo potřeba připravit
taky nějaký program, který bude jen zá‑
bavný. To jsme dostali na starost my. Tak‑
že jsme se snažili připravit si nějaké hry
a workshopy.
První den byl opravdu náročný, protože
jsme zjistili, co všechno nefunguje (hry,
u kterých se muselo trochu myslet, byly
naprosto k ničemu), že rozdělení dětí po‑
dle věku vytvořilo tři naprosto různě velké
skupiny (batolata a předškoláci – asi 6–8
dětí, školní děti do 12 let – asi 10–15 dětí
a teenageři – přes 35 dětí) a že pět lidí +
překladatelé z řad Estonců opravdu není
na organizaci všech her moc.
Ale díky Bohu jsme vše zvládli a hned
po skončení her jsme rychle začali upravo‑
vat plány na další dva dny, abychom použili
hry, které budou děti co nejvíce bavit.
Workshopy měly opravdu úspěch (2
skupiny skládaly origami, další skupina
pletla šály na ruce, další šplhali s pomocí

kladky, lan a jištění až do korun borovic).
Noční hra se svítícími náramky se po‑
vedla i přesto, že v době, kdy ji děti začínaly
hrát, bylo slunce ještě pěkný kousek nad
obzorem. V Estonsku je to s tou tmou v čer‑
venci špatné. Úplně temná obloha tam není
vlastně v žádnou noční hodinu.
Poslední den jsme hry situovali na moř‑
ský břeh – je tam písečná pláž. Děti mohly
buď hrát fotbal na plastové plachtě, která
byla ovšem řádně namydlená a polévaná
vodou, nebo se mohly klouzat na dlouhé
klouzačce ze silného igelitu, která byla
„upravená“ obdobným způsobem. Někteří
si to opravdu užili, někteří si užili pozoro‑
vání odvážlivců, kteří se klouzali.
Součástí tábora byl i křest jedné ženy
a jedné dívky v moři, který všichni sledovali
ze břehu.
Jak tedy zhodnotit výjezd? S ostatní‑
mi členy týmu (Kryštof Šůstek, Veronika
Válková, Štěpánka Pitzmosová a Martin
Šindelář) jsme se shodli, že to bylo dobré.
Vidíme v tom smysl, doplnili jsme něco, co
Estoncům (prozatím nebo trvale) chybí,
za pomoc byli velmi vděční, děti to také
velmi ocenily. Kivisildovi jasně vyjádřili,
že budou za podobnou pomoc příští rok
opravdu rádi.
Takže: näeme järgmine aasta – uvidíme
se za rok!
Pokud se chcete podívat na krátké shr‑
nující video, je to možné zde:
https://youtu.be/04CUm6nsGz0
Milena Černá
SBOROV Ý DOPIS 10/19 3

RODINA

Blahoslavenství u velkých pařezů
Po nějakém tom roce, kdy jsem nemoh‑
la být na dovolené se svým domovským
regionem, razím znovu mít společenství
mimo koloběh všedních dnů. Jedu spolu
se svými třemi dětmi, které ještě nevyletěly
z hnízda, a v co doufám, je hlavně pěkný
čas s nimi. Na okraji půvabného kousku
země, kterému se říká Česká Kanada, mne
toto očekávání nezklame. V kempu Vel‑
kopařezitý poblíž vesnice Řásná dny za‑
čnou modlitebními chvílemi, kde kromě
děkování a přímluv za jednotlivce i věci
obecné, popřemýšlíme nad tím, co zna‑
mená být chudí duchem, pláčeme‑li, mů‑
žeme doufat v potěšení, nebo kdy uvidíme
Boha. Debaty nezůstanou na povrchu a dají
nám podnět k přemýšlení i během dne. Po
modlitebkách dole v penzionku, kterých se
zúčastním spolu s lidmi všech generací, se
vykulí moje tři robátka z kanafasu a sní‑
daně s výhledem na pastviny na verandě
naší chatičky zahájí každý z dnů plných
pohody, výletů, koupání, bloudění, hovorů
o životě, lenošení a vaření jednoduchých
jídel, z nichž na některých si zas tak moc
nepochutnáme.
Zatím jsme ale vystoupili z autobusu,
prošli malebnou Telčí, kde jsme si dali
zmrzlinu (zmrzlinář je vtipálek, při podá‑
vání zmrzliny ji rychle otočil kornoutkem
nahoru, čímž se mu podařilo vyloudit ze
mne kvalitní vyjeknutí a bujarý chechot
okolního obecenstva) a kebab na trávníku
zámeckého parku. Putujeme pohádkovým
lesem, kde ještě není patrné zasažení ků‑
rovcem, zpíváme si a nespěcháme. V kapse
mám barevný papírek, ze kterého se mi
nepodařilo složit rybičku v kostelíku, kam
jsme na chvilku vlezli ještě před telčským
parkem. Dvanáctiletý Jonáš by raději tro‑
chu víc spěchal. Jde tedy většinou napřed.
Rychlé chůze si hojněji užívá, když sejde
z cesty po jiném značení a pak se musí vra‑
cet a dohánět nás. To nikomu neubírá na

dobré náladě, bloudění k prázdninám pře‑
ce patří.
„Můžu se zeptat, co jste to za skupi‑
nu?“ ptá se po několika dnech paní, která
se k nám spolu s dalšími lidmi přidala, aby
si vyslechla poutavý výklad o středověkých
domech Slavonic, kde pod stařičkými sta‑
vebními prvky normálně fungují hospůdky
a cukrárny nebo mají majitelé domů vy‑
skládané dříví na zimu. Odpovídám jí, že
jsme skupinka křesťanů, trávících spolu
dovolenou, a náš pastor miluje historii.
Jeho nadšení se přelévá i na nás nevzdě‑
lané, a tak už teď vím, jak vypadá sklípková
klenba, a že tomu patníčku nahoře se říká
fiála. Oblíbila jsem si ji pro její poněkud
skrytou krásu a důležitost. Strýček internet
mi později prozradí, že kromě estetické
funkce byla důležitá v opěrném systému
staveb tím, že podpěry zatěžovala a pomá‑
hala tak rozložit tlak klenby. Ale hlavně, že:
„Fiála svou vertikalitou vyjadřuje středově‑
kou touhu po přiblížení se k nebi a k Bohu.“
Ve Velké Lhotě (ale pozor, není to ta,
kde působil Jan Karafiát, jak zdůraznil náš
pastor) ještě předtím vstřebáváme nadše‑
ní pro historii od paní Melmukové a její
modrooké žačky. Obě už nejsou mladé,
paní profesorka Melmuková, starší než
moje babička, má rozumovou i tělesnou
vitalitu, kterou by jí mohli závidět i někteří
o třicet, padesát i šedesát let mladší. Vyprá‑
vějí o víře, statečnosti, strachu, těžkostech
i nadšení našich předků v „tolerančním
areálu“. V horním kostelíku po zdolání
zvonice beru do ruky starou knihu, abych
si přičichla k mé oblíbené vůně zažloutlých
stránek. A ejhle. Celé je to velmi zdařilá
dřevěná nápodoba. „Nejste první, kdo se
na to nachytal,“ směje se modrooká paní,
vyprávějící mimo jiné o skrýších, kde byly
knihy v pohnutých dobách schovávány.
Abych čtenáře nerozmrzela až příliš‑
nou pohodou, musím přiznat, že jsem na

Největší
dobrodružství
úterky 1. 10. – 10. 12.
18:30 hod.
prostory KS Praha
Velký sál – přízemí
www.kspraha.cz

kurzyalfa.cz
prozkoumat smysl života
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společnou dovolenou přijížděla i s určitými
obavami, z nichž některé se naplnily. „Chr‑
ti“ stále nemají dost trpělivosti, aby čekali
na ty, kdo potřebují více času, i když jim
musím přiznat určitou snahu. Společenství
nebylo tak intenzivní, jak by se mi líbilo,
ačkoli smíření se s tím mi pomáhalo užít
si to pěkné.
Poslední večer sedím ve společenské
místnosti na večerním programu. Měli
jsme tu Věru a Luboše Ondráčkovi s pro‑
gramem o manželství a teď nám Jirka Bu‑
kovský vykládá biblické souvislosti. Neu‑
slyším to celé.
„Pojď!“ poklepá mi na rameno můj dva‑
náctiletý synek. Nejmladší Rozinka dostala
do hlavy kamenem. Třese se a je malátná.
Rána už nekrvácí, ale je dlouhá několik
centimetrů. Po chvíli rozhodování raději
jedeme na pohotovost, abychom tam zjis‑
tili, že po důkladném umytí je roztržení
kůže jen malinkaté, rentgen neukázal žád‑
nou prasklinu v lebce a můžeme odjet bez
šití spokojeně zpátky. Díky Bohu. Dojala
mne obětavost sourozenců, kteří mne vezli
a vytvářeli nám veselou společnost. Také
modlitby a zájem těch, co zůstali v kem‑
pu. Ráno klečel malý útočník u Rozinčiny
postele s pytlem sladkostí a pro mne ani
pro Rózu nebylo těžké prokázat kajícníkovi
milosrdenství.
Balíme, svlékáme postele, Rozinka ještě
odběhne na poslední ze čtyř dopolední pro
děti, která nachystala Lucka Beštová s Pe‑
trou Jelínkovou. Už nestihneme zajít si ještě
k nedokončeným přírodní obrazům, které
jsme tvořily na jedné z procházek s Májou,
mou patnáctiletou umělkyní, která skoro
nikdy nepouští tužku z ruky. Stejně jako
já miluje noční samotářské procházky. Na
jedné z nich jsme se trochu navzájem vyle‑
kaly. Jirka Bešta, věrný správce toho všeho,
nás veze až k autobusu a já se pak v příjem‑
ném chládku klimatizace cestou do Prahy
nedokážu soustředit na připravené čtení.
Hlavou mi víří hovory v autech prima lidí,
s nimiž jsme se někam svezli, či při vaření
v malé společné kuchyňce, skvělé chvilky
s rodinou Králových, ke které si chodila hrát
Rozinka, osten žárlivosti, když se někdo
zmínil po odjezdu jedné vynikající mladé
rodinky, že bez nich je tu nějak smutněji
(Cože? S NÁMI je SMUTNĚJI?!), pozvání na
skleničku a talířek něčeho dobrého, půjče‑
né šitíčko, veselí u ohniště i při písničkách
a chválách a stolních hrách, sdílený smutek
nad lesy ničenými kůrovcem, vypuštěným
rybníkem přestavovaným na nádrž a dlou‑
hodobými nemocemi, které ještě nebyly
uzdraveny. Únava a pocit vděčnosti.
Jak že se jmenoval ten malý patníček
nahoře? Vidíte a já myslela, že to už ne‑
zapomenu.
Katka Hu
www.kspraha.cz
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Jediná a jedinečná – sobota pro mladé manželky
Před několika měsíci jsem se dozvěděla
o plánované akci pro mladé manželky,
kterou připravují již zkušené (pozor, ne
staré!) ženy, manželky ve sboru. Mé druhé
zajásání nastalo, když jsem zjistila, že se
této akce mohu zúčastnit, i když chodím
do jiné církve, kapacita totiž nebyla naplně‑
na – díky holky z KSka, ale o dost jste přišly.
Neměla jsem speciální očekávání, ale
těšila jsem se na čas s kamarádkami, kdy
se otevřeně budeme moct bavit o věcech,
o nichž se mnohdy raději mlčí. Z mé zkuše‑
nosti se totiž v církvi celkem mluví o čekání
na partnera, chození, přípravě na man‑
želství a pak je taková mezera a za několik
let jsou k dispozici manželské večery – tak
to alespoň bylo v mé hlavě. Takže jak se
vypořádat s životní změnou v podobě man‑
želství, k tomu kurz není.
Den s názvem „Jediná a jedinečná“ za‑
čal hned ráno, kdy jsme každá u registra‑
ce dostaly kytičku a natěšily se na chutný
oběd při jeho výběru. Jídlo mimochodem
přípravný tým rozhodně nepodcenil, celou
dobu jsme měly k dispozici občerstvení
a nápoje a čas na kávu byl také zařazen do
programu v dostatečné míře. Program se
skládal z pěti tematických bloků, po kte‑

www.kspraha.cz

rých jsme vždy měly příležitost k dotazům
a zároveň vždy následovaly skupinky, kde
jsme se v menším počtu mohly o tématu
osobněji bavit, sdílet a společně se modlit.
Témata byla všechna aktuální:
1.
2.
3.
4.
5.

Jednota v manželství, Identita a ko‑
munikace
Já a moje matka, Žena statečná z Pří‑
sloví: postrach nebo inspirace?
Jak změnit svého manžela, nároky
a nenaplněná očekávání, jak chránit
svoji mysl?
Duchovní život v manželství
Sexuální oblast manželství

Bylo mi sympatické, že s námi starší
ženy sdílely otevřeně své osobní zkušenosti
a příběhy k jednotlivým tématům. A i když
některé věci byly citlivé, měly ochotu nás
svou zkušeností obohatit a poradit nám.
Moc si cením jejich přístupu k nám – že
jsme všechny sestry a nejde o předávání
mouder, ale spíše o společné sdílení a po‑
vzbuzení. Myslím, že ani jedna z nás ne‑
měla pocit nepatřičnosti, ale díky jejich po‑
kornému postoji a citlivosti jsme se mohly
cítit přirozeně a nestydět se. Skupinky byly

skvělé v tom, že jsme se mohly lépe poznat
a osobněji probrat věci, které třeba nebylo
tak příjemné sdílet přede všemi.
Večer jsme uzavřely společným sledová‑
ním filmu (nebyla to prostá „romanťárna“),
kdy jsme se po horkém dni trochu zchladily.
Jediná a jedinečná pro mě byla takovým
občerstvením, kdy věci, které prožívám,
nemusím řešit sama, ale mám možnost
je probrat s někým dalším beze strachu
z obvinění, co všechno dělám špatně. Jed‑
na kamarádka taky krásně chválila, jak je
úžasné, že nám tyto ženy věnovaly svůj čas
(celý den a jistě i přípravy), který by jinak
mohly strávit se svou rodinou, a skutečně
do nás investovaly bez nároku na jakoukoli
odměnu. Za to jsme moc vděčné!
Jsem taky vděčná, že se starší sestry od‑
vážily i tímto způsobem naplňovat slova
apoštola Pavla z listu Titovi (2,3–4):
Podobně starší ženy ať se chovají uctivě,
nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročeny
přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé
ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly
rády své muže a děti, byly rozvážné, cudné,
pracovité v domácnosti, dobré, poddané
svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno.
Magdaléna Pierson
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Rozhovor s Lubošem Ondráčkem
Co říká hlavní pastor KS Praha k tématu
uzdravování, jeho zápasy, svědectví a po‑
vzbuzení pro ty, kteří usilují žít nadpřiro‑
zený život
Když se modlíme za nemocného a neu‑
zdraví se, znamená to, že uzdravení a zá‑
zraky nejsou pro tuto dobu – byly pouze
pro dobu apoštolů?
Když se modlíme a něco se nestane, ne‑
znamená to, že to není pro tu dobu. Ježíš
Kristus na zemi sloužil 3 roky a i v době, kdy
byl ukřižován a vstupoval na nebe, v Izraeli
stále zůstávali nemocní. Jsme ve světě, do
kterého se Boží království prolomilo na‑
rozením Krista, který jako člověk Satanovi
vzal to, co mu první člověk Adam předal.
Boží vůle tu není v plnosti, ne všichni do‑
šli spasení, ne všichni došli poznání Boží
vůle a ne všichni byli uzdraveni, to ale ne‑
znamená, že to není Boží vůle a že to není
pro současnou dobu. Bůh jasně stojí proti
smrti, nemoci a hříchu.
Jsou zázraky a uzdravení pro běžného
(pražského) křesťana, chodícího „věr‑
ně“ každý den do práce a každý týden
do sboru, anebo pro speciálně povolané
služebníky – existují takoví a jak se liší
od ostatních?
Uzdravování a vůbec divy a zázraky ne‑
jsou pro nějakou speciální skupinu křesťa‑
nů. Na konci Marka Ježíš mluví o zname‑
ních, která budou provázet ty, kdo uvěří,
nespecifikuje tak žádnou skupinu věřících
a jako jedno ze znamení uvádí, že budou
na nemocné vzkládat ruce a ti se budou
mít dobře. Takže si myslím, že se to týká
úplně všech.
(Zde si Luboš sám položil otázku, zda se
divy a zázraky projevují více uvnitř nebo
naopak vně církve.)
Když se díváme na službu Pána Ježíše
a apoštolů, tak se zdá, že více zázraků se
dělo právě při zvěstování evangelia. Často
byli víc uzdravováni lidi, kteří byli mimo
církev a samozřejmě čteme i o zázracích
uvnitř církve. Tedy pokud je křesťan, kte‑
rý chodí pravidelně do práce, tak často to
prostředí pro uzdravování je právě tam,
kde je. Je v práci nějaký nemocný? Tak mu
může nabídnout, že se za něj bude modlit.
Ze života: Měli jsme rekonstrukci u nás
doma a měli jsme tam dělníka, s kterým
jsme se nějak bavili, říkal, jak ho bolí záda,
a Věra mu nabídla, že se za něj bude modlit.
Pak jsem ho potkal za dva dny a on mi po‑
vídá: „No mě od té doby ta záda nebolí.“ To
nebylo žádné církevní shromáždění, byl to
běžný provoz, on byl v práci a něco pro nás
dělal, to je prostředí, kde Bůh dává zázraky.
K otázce, zda jsou k tomu někteří lidé
zvlášť povolaní. Bible říká, že jsou různé
projevy Ducha, mezi nimi dary uzdra‑
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vování. Takže můžou být lidi, kteří mají
speciální povolání, aby se víc modlili za
nemocné nebo speciálně proti nějaké ne‑
moci. Může se to tedy u nich dít více, ale
obecně si myslím, že Duch Svatý si může
použít kohokoliv.
Jak by tento speciálně obdarovaný měl
tento dar získat?
Preferuji termín projevy Ducha, člověk
si pak neklade otázku, zda dar má, anebo
nemá. Duch si mě k projevu může použít,
ale neznamená to, že ten dar mám nějak
v ruce, kdybych měl dar uzdravování ve
smyslu, že ho vlastním, tak projdu nemoc‑
nicí a všichni tam budou zdraví, takhle to
ale nefunguje – ani těm, u kterých lze vi‑
dět tento projev silněji. Jsme v neustálém
konfliktu s mocí temnoty, proto si myslím,
že někdo pro to má speciální obdarování
proto, že to více dělá a častěji se to tak skrze
něj děje.
Takže to záleží na něm?
No… myslím si, že to záleží jak na dárci,
tak na obdarovaném. Bůh ty dary dává,
ale hlavně je chce dávat. Pavel nás vyzývá
v 1Kor 14 „usilujte o duchovní projevy“ –
když o ně usiluji, tak je pravděpodobné,
že mi je Bůh dá. Bůh je může dát někomu,
kdo o ně neusiluje, ale Pavel říká usilujte,
a když usilujeme, je pravděpodobnější, že
se budou uzdravení více dít skrze někoho,
kdo aktivně vyhledává modlitbu a hledá
Boží tvář, než skrze někoho, kdo čeká,
jestli to náhodou někdy nedopadne. Tak‑
že myslím, že to ovlivňujeme, ale součas‑
ně někdo bude mít větší povolání třeba ke
správcovství, někdo zase k vyučování, tam
se budeme lišit obdarováním, ale zpravidla
to, o co mi více jde, se také v mém životě
bude více dít.
Myslíš tedy, že když aktivně vyhledávám
službu uzdravování, ale mám povolání
ke správcovství, tak nedosáhnu ve službě
uzdravování takových výsledků jako ten,
který je speciálně povolaný?
Nevím, jestli na to mám úplně jistou od‑
pověď, protože nenacházím úplně přesnou
odpověď v Bibli, ale třeba když se dívám
na prvních 7 diákonů, tak ti byli povoláni
ke klasické správcovské službě, ke které
měli splňovat kritéria, aby byli plni Božího
Ducha a moudrosti, ale pak čteme o Štěpá‑
novi, skrze kterého se děly speciální divy
a zázraky, a potom o Filipovi, u kterého se
výrazně projevil dar evangelisty. Ve skut‑
cích snad jediný, o kom bylo přímo řečeno,
že je evangelista. Měli dar správy, ale měli
zřejmě i další obdarování. Často to nebývá,
že máme jenom jeden dar. Je ovšem prav‑
da, že pokud někdo má opravdu silný dar
správy a bude se tomu věnovat, tak se určitě

může přitom taky modlit za nemocné, ale
asi bude mít těch uzdravených méně než
někdo, kdo to má jako svoje hlavní obda‑
rování a věnuje se tomu více.
Zpátky k životu pražského křesťana. Jak
myslíš, že by měl v programu Po‑Pá práce
aktivovat dar uzdravování?
Již zmíněné „dychtěme po duchovních
projevech“ – jedna ta aktivace je, že po tom
opravdu dychtí. Já to zažil s jiným duchov‑
ním projevem. Poté, co jsem byl pokřtěný
Duchem, jsem dlouho toužil po výkladu
jazyků, ale neměl jsem ho. Slyšel jsem lidi
mluvit v jazycích, ale žádný výklad jsem
neměl. Vím, že mi o to fakt šlo, modlil jsem
se a říkal jsem Bohu, že bych ten výklad
opravdu chtěl mít. Pak si pamatuji na jednu
situaci, kdy jsem někde byl a někdo se tam
začal modlit v jazycích a já jsem ten výklad
prostě měl. Věděl jsem to a vím, že od té
doby ten projev Ducha mám, ale vím, že
mi o ten dar fakt šlo, nemám odpověď na
to, proč zrovna o tenhle dar, ale o ten jsem
nějak usiloval. S uzdravováním je jedna
věc, že se za to člověk modlí, čte si texty
v Písmu, čte si svědectví lidí, kteří to dě‑
lali. Druhá věc, si myslím, je, že využívá
příležitostí, protože pokud někdo chodí
pravidelně do práce, má nějaký kolektiv
pracovníků, tak je dost pravděpodobné,
že někdo z těch lidí bude někdy nemocný.
Myslím, že by mělo být samozřejmé, že
o křesťanovi vědí ostatní, že je křesťan, a to
nemusí být nějaký evangelista, ale měli
by to o něm vědět. Když je potom někdo
nemocný, tak nějakým přirozeným způ‑
sobem můžu tomu člověku nabídnout, že
se za něj budu modlit. Někdo to odmítne,
s tím nemůžu nic dělat, ale někdo to přijme.
V Lukáši Ježíš učedníky poslal uzdra‑
vovat a hlásat Boží království. (L 9,2)
Souhlasil bys v kontextu tohoto textu, že
si Ježíš zvolil službu uzdravování jako
jednu z hlavních pro manifestaci Jeho
království?
Řekl bych, že pro manifestaci Božího
království používal službu uzdravování
a vyhánění démonů. Šlo ale hlavně o zvěst,
ne o ty zázraky.
Je to tedy jeden z prvků, které používal
pro manifestaci Jeho království. Souhla‑
sil bys tedy s tím, že dnešní křesťan by
měl používat službu uzdravování, nebo
je to jen jakási „bokovka“ církve, která
se například děje na místech uzdravení?
Měli bychom se tedy zaměřit na službu
vyučování atd.?
Jako církev máme manifestovat průlom
Božího království, manifestovat, že tu je
moc ke změně života. Ta se manifestuje jak
skrze divy a zázraky, tak skrze uzdravení.
www.kspraha.cz
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Uzdravování, tedy nejenom co se fyzických
nemocí týče, ale i dalších slabostí a nedo‑
statků, patří ke službě Božího království.
Vyučování je určitě důležité, ale Bůh nás
poslal předně zvěstovat evangelium.
K tomu potřebujeme nějaké vyučení, ale
hlavním cílem naší služby je zvěstovat Boží
království, které se projevuje vítězstvím
mimo jiné nad nemocí.
Máš nějaké svědectví, jak skrze tvoji služ‑
bu někoho Bůh uzdravil nadpřirozeně?
Vzpomínám si na jedno výrazné uzdra‑
vení. Na jedné akci za mnou přišel jeden
starší muž spolu se svojí dcerou a špatně
slyšel. Modlil jsem se tedy, aby Bůh uzdra‑
vil jeho sluch a druhý den za mnou přišla
jeho dcera a říkala, že tatínek s ní nemohl
přijít. „On totiž jak už dlouho špatně slyšel
a přišel domů a začal slyšet, tak ho začaly
dělat nervózním všechny ty zvuky, a tak ne‑
přišel na shromáždění, protože měl obavy,
že tam bude moc těch zvuků.“ Setkal jsem
se s ní ještě jednou po několika letech a ona
mi připomněla celý ten příběh a říkala, že
tatínek skutečně slyšel, že to nebylo jenom
na nějakou chvíli… Haleluja!!! Pak mám
některá svědectví, že se něco děje postup‑
ně. Jednou za mnou přišla jedna sestra,
která měla malou dceru. U té po vyšetření
zjistili, že je na srdci něco, co má být od
sebe, srostlé takovým způsobem, který
nemá být, a bude se to muset vzít opera‑
tivně. Snaha byla, aby k operaci došlo co
nejpozději. Modlili jsme se tedy za její dce‑
ru. Po nějaké době jsem se s ní setkal, tak
jsem se ptal a ona říkala, že byli na kontrole
a doktorka říkala, že se neprojevují nějaké
problémy, a tedy zatím operace není nutná,
ale říkala, že na sonu, které dělá, se obje‑
vil nějaký stín, který tam předtím nebyl.
Chodili jednou za rok na vyšetření a pak
po dalším vyšetření doktorka říkala, že to
srdce je dobré, a na otázku, jak to vypadá
s tou plánovanou operací, řekla, že už není
potřeba. Nenastalo to hned, trvalo to asi
2 roky, ale dneska tu dceru znám, mladá
dospělá žena a nemá žádné problémy.
Wow, sláva Bohu… Jak se modlíš za ne‑
mocné?
Jsou tři možné situace: jedna – když do‑
tyčný není přítomný, tak se přimlouvám.
Druhá – nemocný přímo přijde a pak se
modlím a promlouvám k té nemoci. Ne‑
přimlouvám se, ale promlouvám k nemoci,
aby odešla nebo aby se nějaká část těla vrá‑
tila do řádu stvoření. Třetí – někdy nemocní
zavolají staršího sboru, tak pak mažu ole‑
jem a promlouvám uzdravení.
Kdyby tě to nepohoršilo, mohl bys před‑
vést, jak by ses za mě modlil, kdybych měl
na těle nádor?
Nejdříve bych se zeptal Boha, jestli mi
k tomu něco neřekne, poté bych požádal
nemocného, aby si položil ruku na místo,
www.kspraha.cz

kde ten nádor je, a položil svou ruku přes
jeho ruku. [Luboš se začal modlit.] Tak ti
nádore přikazuji v Ježíšově jménu, abys odešel, abys zmizel z toho místa, promlouvám
k té tkáni a ke všemu, co je okolo, obnovte se
do řádu stvoření. Tak, jak to Bůh stvořil, tak
ať to je takto obnovené, ať zmizí nádor i cokoliv kolem něj. A ke všemu možnému rozšíření,
metastázy, promlouvám: odejděte a opusťte
toto tělo, protože na něj nemáte nárok.
Potýkal ses někdy s pocity nebo myšlen‑
kami, které ti říkaly, že se dneska nemů‑
žeš modlit za nemocné nebo podobného
typu, a jak ses s nimi vypořádal?
Nepotýkal jsem se úplně s pocity, že
bych se nemohl modlit za uzdravení, někdy
se ale potýkám s tím, že zápasím s nevěrou,
když vidím tu nemoc, a je pro mě složité si
představit, že Bůh skutečně tohle uzdraví
a změní. I když ale mám něco takového,
tak se stavím na Boží slovo, které říká: „Ti,
kteří mi uvěří, budou na nemocné vzklá‑
dat ruce a budou se mít dobře.“ A dělám to
v poslušnosti, protože jsem přesvědčený,
že víra není nějaký můj výkon nebo můj
pocit. Někteří lidé říkají, že mají více víry
nebo méně víry, já někdy nevím, jestli to
jde opravdu takhle změřit, prostě to dělám
v poslušnosti a promlouvám Boží pravdy,
protože ty jsou nad tou realitou.
Někdy do situace přijde slovo nebo zje‑
vení, že ta nemoc souvisí s neodpuštěním.
To, čeho mi je pak líto, je, když ten člověk
odmítne odpustit. To je pak těžké, proto‑
že já nepochybuji o tom, že Bůh uzdravu‑
je, ale když na něco ukazuje a ten člověk
s tím nic nedělá, tak si myslím, že to brání
uzdravení.
Jak ses cítil poté, co ses modlil za nemoc‑
né a nebyli uzdraveni?
Někdy je to náročné, když nevidíme
výsledek, ale tam je potřeba vytrvat. Po‑
vzbuzuje mě v tom John Wimber (pastor
z hnutí Vineyard, pozn. redaktora) – to byly
první knihy o uzdravování, které jsem četl.
On říkal, že se modlí za každého nemocné‑
ho, kdo mu to dovolí. Když ten člověk není
uzdravený, tak se za něj modlí tak dlouho,
dokud není uzdravený, jestli umře, tak se
modlí, aby byl vzkříšený, a jestli nevstane,
tak to je Boží věc a ne jeho. U všech ne‑
mocných zaujímám tento postoj, někdy
nechápu, proč někdo není uzdravený, ale
mám jistotu, že Bůh je proti nemoci, a tak
se modlím, dokud to jde.
Zpátky ke svědectvím. Myslíš, že jsou svě‑
dectví důležitá? Jakou úlohu hrají v životě
křesťana?
Myslím, že svědectví jsou důležitá, pro‑
tože jimi říkáme, co Bůh udělal. Je důležité,
jak je sdílíme, někdy slyším nějaký příběh,
ale Bůh z něho není oslavený, ale svědec‑
tví o tom, co Bůh udělal, je důležité sdílet.
Myslím si, že když slyšíme málo svědec‑

tví, tak to někdy vyvolává dojem, že se děje
málo zázraků, ale my jsme spíše v situaci,
že málo ta svědectví říkáme.
Měl by křesťan aktivně usilovat o to, aby
pravidelně slyšel svědectví, pokud je na‑
příklad v církvi neslyší?
Já si myslím, že bychom měli být hlavně
my aktivní v tom, že když se stane něco
v našem životě, tak to potom sdílíme. To
neznamená, že to musíme říkat zrovna
v neděli na shromáždění, ale prostě ří‑
káme o tom, co Bůh udělal. Svědectvím
zvěstujeme evangelium. Určitě je dobré,
když svědectví slyšíme, myslím, že je dobré

„

“

Modlit se za sebe navzájem…

je číst. Jsou knihy, kde někdo psal o svém
životě, to nás povzbuzuje v následování,
a konečně Bible je svědectvím o Božím
jednání. Hlavně ale v našem osobním ži‑
votě, když se s někým bavím, můžeme se
sdílet o tom, co Bůh dělá v jeho životě. Je to
něco přirozeného, ne 15 minut na svědectví
a pak to budeme mít zase odbyté.
Jak bys povzbudil ty, kteří usilují žít nad‑
přirozený život v činění Božích skutků
nebo začali objevovat oblast uzdravování?
Myslím, že nehledě na generaci, tady
to je prostě potřeba dělat, počítat s tím, že
Bůh uzdravuje, chce uzdravovat, a dělat to,
modlit se za nemocné. Když sami zápasíme
s nemocí, požádat někoho, aby se za mě
pomodlil, je to úplně normální. Modlit se
za sebe navzájem, abychom do toho vstou‑
pili, ne o tom nějak teoretizovat. Někdo je
nemocný, a tak se modleme.
V Kristově těle usilujeme o plnost, myslíš,
že k dosažení té plnosti je služba uzdra‑
vování podstatná?
Není možné mít plnost bez služby
uzdravování, je nezbytná.
Sdílel bys nějaký zlomový moment ve
tvém životě?
Bůh jednal jednou s tím, abych měl
správný postoj k autoritě a abych se ne‑
spoléhal na lidi. Jako mladý křesťan jsem se
dozvěděl o člověku, který byl v autoritě, že
se dopustil jedné závažné věci, a já nevěděl,
jestli to je pravda, nebo není. Modlil jsem se
a říkal jsem Bohu, že jestli se to fakt stalo,
tak je to nepřijatelné. Vím, že ke mně Bůh
tehdy promluvil: „Jestli je to pravda, co se
změní na tvém vztahu ke mně?“ Zamyslel
jsem se a řekl jsem, že nic. Za svůj život
jsem viděl selhání spousty lidí a vím, že to
některé zlikviduje, když vidí někoho selhat,
mě v tomhle toto silné setkání posílilo.
Ptal se Michal Vadlejch
region Palmovka
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INFORMACE O REGIONECH

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

V červenci a srpnu probíhají společné bohoslužby všech regionů (viz Kalendář akcí)

HOSTIVAŘ

VÝCHOD

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: 18/5/0

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: 93/7/20
Svatby: Matěj Homolka a Anna Štruncová
(20. 7. 2019), Ruth Kubíčková a David Drahota
(31. 8. 2019)

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/7/8

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 100/13/26
Modlitební: po 23. 9. od 18:30 (herna proti sálu)
Výstupy: Peter a Sona a děti Samuel, Stela
a Elisa Spalovi

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: 49/11/25
Svatba: Ruth Kubíčková a David Drahota
(31. 8. 2019)

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

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/19/31
Vstup: Libuše Kobyláková
Výstupy: Pavel, Hana, Jana, Ondřej a Alžběta
Chalupníkovi (přestup do Biblického sboru
křesťanů Kladno)
Vyřazen z evidence: František Poulíček
Narození: Oskar Dostálek (13. 8.)

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: 41/3/11

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 Bridge centrum,
Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 79/20/20

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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SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka.
Út 1. 10. 	
		
		
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Kurz Svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 2. 10. 	 Dorost, 17:00–19:00
		
Kurz Výchova dětí
		
od 10:00
Čt 3. 10.
		
		
		

Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

So 5. 10.
		
		

Kurz pro pracovníky s dětmi
9:00–15:00
Kurz užívání duchovních darů

6. 10. 	 Sborové shromáždění
		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina Worship Vision

Kázání:
		

Petr Kácha – Církev a Izrael 		
v poslední době

Čt 17. 10.
		
		
		

Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

18.–19. 10. Dary Ducha v praxi
19.–20. 10. Ohoz aneb obleč se a pomoz
Ne 20. 10. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 21. 10. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 22. 10. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Kurz Svoboda v Kristu
		
18:30–20:00
		
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál
St 23. 10. 	 Dorost, 17:00–19:00
		
Kurz Výchova dětí
		
od 10:00
Čt 24. 10.
		
		
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

26.–29. 10. Podzimky 2019
Po 7. 10. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 8. 10. 	
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Kurz Svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 9. 10. 	
		
		
		
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí
od 10:00
Shromáždění pokání a modliteb
za národ
18:00–20:00

Čt 10. 10.
		
		
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

Ne 13. 10. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 14. 10. 	 Sborová modlitební
		
18:00–19:30, Malý sál
		
Odrost, 18:30–21:00
Út 15. 10. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Kurz Svoboda v Kristu
		
18:30–20:00
		
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál
St 16. 10. 	 Dorost, 17:00–19:00
		
Kurz Výchova dětí
		
od 10:00

Ne 27. 10. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 28. 10. Odrost, 18:30–21:00
Út 29. 10.
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Kurz Svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 30. 10. Dorost, 17:00–19:00
		
Kurz Výchova dětí
		
od 10:00
Čt 31. 10.
		
		
		

Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

1.–3. 11.

Praha v ohni

Út 5. 11.
		
		

Kurz Svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 6. 11.
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí
od 10:00

Čt 7. 11.
		
		
		

Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

So 9. 11.
		

Kurz pro pracovníky s dětmi
9:00–15:00

Ne 10. 11. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 11. 11. Sborová modlitební
		
18:00–19:30, Malý sál
		
Odrost, 18:30–21:00
Út 12. 11.
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Kurz Svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 13. 11.
		
		
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí
od 10:00
Evangelizační Exploze
17:00–20:00

Čt 14. 11. Místa uzdravení
		
17:00–19:00, 1. patro

Evangelizační Exploze
19. 9. – 5. 12.
Každý čtvrtek od 17:00

Více na eecr.cz.

Kurz Výchova dětí
Od 18. 9. každou středu od 10:00

3. 11. 	 Sborové shromáždění
		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina Bigy Band

Kázání:
		

Lubomír Ondráček – Slyšíme 		
dobře?

Po 4. 11.

Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 11.
		
		

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

Deset dopolední o výchově dětí do 10 let
pro nás, kteří se z toho občas trochu
hroutíme.
Více na www.manzelskevecery.cz

Příprava na manželství je jen pro
předem přihlášené
Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

