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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Život s nadějí

Odpustí a zapomene!

Simeon vzal dítě do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, neboť mé oči viděly tvé spasení.“ (L 2,28–29)
Jako dítě jsem měl
rád čas adventu. Byl
prodchnut očekáváním, i když přiznávám, že pro mě v tom
dětském věku šlo spíše o vyhlížení Vánoc
než Kristova druhéPovzbuzením
ho příchodu. S kažpro nás může
dým týdnem se na
být Simeon
adventním věnci objevila nová svíčka a já
z vánočního
věděl, že slavný Štědpříběhu
rý den je zase o něco
v Lukášově
blíž. Když konečně
evangeliu.
nastal Štědrý večer,
bylo už očekávání
sotva k vydržení. Čekalo se, až se budou
moci otevřít dveře obývacího pokoje, kde
už pod rozsvíceným vánočním stromkem
čeká kupa dárků. Kdy přijde ten okamžik?
Co všechno tam na nás čeká?
Naděje je jedna z nejsilnějších věcí
v lidském životě. Dává člověku sílu jít dál.
Ten, kdo už nic nečeká a na nic se netěší,
nemá proč žít. Jako křesťané jsme lidmi
naděje. To nejlepší máme vždy před sebou,
a právě adventní čas nám připomíná naši
největší naději. Vyhlížíme Kristův příchod,
kdy skončí naše odloučení od Pána a on
setře každou naši slzu. Podle Božího slibu
očekáváme nové nebe a novou zemi, kde
přebývá spravedlnost. Těšíme se na naši
proměnu. I když se zdá, že splnění naší
naděje nepřichází, čekáme dál.
Povzbuzením pro nás může být Simeon
z vánočního příběhu v Lukášově evangeliu.
Po celý svůj život očekával, že Hospodin
potěší svůj utlačovaný lid, odstraní jeho
hříchy a pošle mesiáše, který situaci Božího lidu jednou provždy změní. Bůh bude
znovu přebývat mezi svými lidmi, bude jim
vládnout a celý svět jej bude poslouchat.
Simeon dostal od Boha slib, že se příchodu
mesiáše dočká. Celý život si představoval,
jaké to asi bude, a nepřestával čekat. Svoji
naději přitom sotva mohl opřít o něco jiného než o Boží slib. Na mesiáše už čekaly
generace před ním. Nad Izraelem vládla
www.kspraha.cz

nejmocnější pohanská říše, jakou svět do té
doby poznal, a za svůj dlouhý život měl dost
důvodů, aby ztratil všechny iluze o Božím
lidu. Přesto ještě ve stáří čekal. I my možná
máme řadu důvodů přestat vyhlížet Pánův
příchod, vložit svou naději jinam a těšit se
na něco jiného. Bůh však své sliby plní, jak
si teď o Vánocích připomínáme.
Simeon byl už starý, když k němu přinesli narozeného Ježíše. Přemožen radostí
se obrací k Bohu se slovy: „Nyní propouštíš
v pokoji svého služebníka, protože mé oči
viděly tvou spásu, světlo národů a slávu
Izraele.“ Přitom bychom se mohli ptát, co
z toho doopravdy viděl. V rukou držel jen
nemluvně, které vypadalo podobně jako
všechna ostatní. Přestože neviděl národy
přicházející k Hospodinu, proměnu země
a obnovu Božího lidu, tak, když držel ono
malé dítě, věděl, že se dočkal.

„

Bůh však své sliby plní…

“

My jsme na tom v mnohém podobně.
O Vánocích si připomínáme narození
Krista jako bezbranného dítěte. Doposud
jsme neviděli Mesiáše, jak se ujal vlády nad
světem a proměnil nás i celou zemi. Přesto
podobně jako Simeon věříme, že spása už
je tu. Tak jako on již něco vidíme a něčeho
se dotýkáme. Vidíme toho, který uzdravoval nemoci, odpouštěl hříchy a tišil bouři.
Víme o jeho smrti a prázdném hrobě. Víme,
že smrt je poražená a v působení Ducha
svatého se již dotýkáme onoho nového nebeského života.
Příklad Simeona nám tak může být
v adventním čase dvojím povzbuzením.
Jednak nám připomíná, abychom nepřestali vyhlížet Ježíšův příchod, byť se zdá, že
vše zůstává při starém. Jednak nás povzbuzuje k radosti z narození Krista a z toho, že
spása už je tu, ačkoli ji ještě plně nevidíme.
Tak jako Simeon poznáváme v onom dítěti
v jeslích Spasitele světa a víme, že plnost
spásy se blíží.
Jiří Bukovský

„Odpustit a zapomenout není totéž,“
říkám kamarádce Jitce, která rozhořčeně odporuje mojí radě, jak si uchovat v duši klid. Skoro křičela, jak vehementně pronesla: „Já ale na to, co
mi provedl, nezapomenu nikdy!“ „No
jasně,“ přidala se druhá kolegyně,
i když před tím dělala, že nás neposlouchá. „V kurzu nás učili, že pomůže
vylít si zlost, třeba na figuríně. Nakopat
ho, ne zapomenout!“ Kamarádka, se
kterou se snažím vést důvěrný hovor
okolo bolesti její duše, se nechá vyrušit a neodpustí si popíchnutí: „Myslíš,
Helčo, terapii na psychiatrii, jak jsi byla
vloni?“ Helena jen kývne. „A pomohlo
to?“ ptám se nevinně. Do očí se jí derou
slzy, a tak zakroutí jen rázně hlavou,
jako by chtěla slzy i vzpomínky setřást.
Obě se zadívají na mě, tak mohu pokračovat. „Jediný, kdo s tímhle pomůže,
je, holky, bůh,“ řeknu teď tiše, protože
mám taky slzy na krajíčku: tolik bolesti
a nenávisti v obou je! „A proč?“ pokouší
se Helča vzdorovat tomu pokoji, který se
tu teď rozhostil. „No,“ vysvětluju, když si
otřu oči, „protože nás má všechny moc
rád a všechno nám odpustil. Mně, tobě
i tobě,“ dotknu se každé z nich lehce rukou. Kupodivu obě mlčí, tak doplním:
„Když boží odpuštění přijmeme, pak je
snadnější odpustit i druhým.“ „A fakt
odpustí všechno?“ ptá se nevěřícně,
ale s nadějí v hlase Jitka. „Všechno!“
usměju se vítězně, „a navíc na to, co
jsme mu na sebe řekli, zapomene!“
Nanda
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MODLITEBNÍ TÉMATA

Základy křesťanského
života 2020
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská atmosféra, možnost dotazů a osobních
rozhovorů. Vstup zdarma.
Kdy
9. 1.–9. 4. 2020 vždy ve čtvrtek
v 18:30 hodin
Kde
Sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23,
Praha 8-Libeň
Doprava
Metro B Palmovka
Přednášejí
Tomáš Dittrich, David Ptáček a Martin
Šindelář

Hudba
Jiří Bešta
Témata promluv
9. 1. Ze smrti do života
16. 1. Nový život, křest
23. 1. Víra, zkoušky, vítězství nad hříchem
30. 1. Bible – Boží slovo
6. 2. Jsme spravedliví, nebo hříšníci?
13. 2. Naplnění svatým Duchem
20. 2. Každý den s Bohem
27. 2. Modlitba
5. 3. Odpuštění
12. 3. Uzdravení z nemocí
19. 3. Osvobození od hříchů minulosti
26. 3. Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši
2. 4. Co je to církev?
9. 4. Pán Ježíš přijde znovu

AKTUÁLNĚ

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 % + aby byla
schválena ústavní definice manželství
jako svazku muže a ženy. (Gn 1,31)
Vyprošovat si milost, aby se Boží slovo, zvláště nyní v čase adventu, šířilo
v naší zemi nejen rychleji, ale začalo
přinášet i konkrétní ovoce: slávu Bohu
a ochranu před zlým (2Te 3,1-2)
Modlit se za ostatní sbory Církve Křesťanská společenství a za seniora CKS
Marka Prosnera
Modlit se za Izrael (Gn 12,1-3)
Vyhodnocení minulých témat
Tentokrát jsme měli témata, která mají
dlouhodobější charakter nebo v době
psaní SD nejsou ještě vyhodnotitelná.

Alfa 2019
Jaká byla? Jako vždycky… skvělá! Kdo ví,
o čem píši, jistě se mnou souhlasí. Na Alfě
se letos lidé, kteří hledají pravdu, dozvěděli
dobrou zprávu, pravdu o záchraně skrze
oběť Ježíše. Právě to je na Alfě skvělé, že
můžeme říci lidem evangelium a Bůh je
tam s námi. Všichni hosté, kteří na kurz
chodili, se na cestě k víře posunuli a někteří
se obrátili.
Pán Bůh si Alfu používá a my, co se
účastníme, si také užíváme Jeho lásku

a moc. Velký dík patří všem obětavým pomocníkům z přípravného týmu, oběma pánům organizátorům, všem doprovázejícím
hosty a každému pomocníku u stolů. Samozřejmě i hudebníkům, kteří s nasazením
zpívali! Také se počítá každá modlitba, bez
kterých by Alfa byla „prázdná“. Bůh si nás
všechny používá s našimi rozličnými dary
jako svoji rodinu, aby do ní mohl přijmout
další své děti. Je čest být při tom!
Nanda

MANŽELSTVÍ

Příprava na
manželství
Během pěti podzimních čtvrtků (od 3. 10.
do 7. 11.) proběhla letos již podruhé Příprava na manželství. Tentokrát se kurzu
účastnilo 14 párů – z 28 účastníků bylo 10
z KS, ostatní z jiných denominací nebo nevěřících. Někteří přišli na doporučení přátel anebo si našli kurz na internetu. Podle
závěrečných dotazníků vyjadřovali spokojenost s jídlem, výzdobou a především
kladně hodnotili formu a obsah (otevřená
svědectví manželských párů, možnost povídat si spolu pouze ve dvou). Jsme vděční
za to, že se kurz líbil a že byl pro mnohé
páry povzbuzením.
Během té doby jsme zažili mnoho vyslyšených modliteb a nejvíce nás potěšila
vydatná praktická pomoc jednoho mladého manželského páru, který se kurzu
účastnil minulý rok.
Další kurz začíná 20. 2., takže pokud
s někým chodíte, uvažujete o manželství
anebo víte o někom, komu by kurz mohl
prospět, neváhejte se včas přihlásit. Máte
se na co těšit!
Güttnerovi, Krišicovi, Mizurovi,
Pumrovi, Coufalovi

kurzy Alfa
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Draci na Proseku
„K podzimu patří vítr a k němu? Draci!“
řekli jsme si a pustili se do příprav. Na Proseku jsme v minulosti pořádali několik akcí
pro děti, a tím i pro jejich rodiče (Lego Party, Hledání Beránka, tiskátka na Zažít město jinak). Takže to byla další příležitost, jak
udělat dětem radost a navázat nebo posílit
kontakty s rodiči.
Hlavní bylo, aby děti s rodiči přišly,
to je přihlásily se, a to znamená: vytvořit pozvánku na FB a letáček (který je pak
třeba i roznést). Všeho se ujali moji skvělí
spoluzakladatelé nového regionu Prosek.
A neméně důležité bylo, aby lítali! Ti draci.
I když jsme pak skutečně po louce lítali i my
s nimi a za nimi.
Modlili jsme se za vše: účastníky, draky
a ovšem za počasí. V sobotu se v Komunit-

www.kspraha.cz

ním centru Knoflík sešlo hodně pomocníků a nakonec i děti a několik rodičů. Pršet
začalo hned, jak jsme se sešli a začali s výrobou draků i malých roztomilých dekoračních dráčků. Nikdo se ale neznepokojoval, nálada byla skvělá a draci i dráčci se
postupně líhli. Děti byly v rozmezí od 3 do
11 let, přesto vše klapalo, všichni se bavili
a nadšeně tvořili. Stihli jsme i popovídat
s rodiči u kávy.
Když i poslední drak měl uvázaný ocas,
dali jsme si připravenou dobrou svačinu na
posilněnou a vyšli ven draky vyzkoušet. Už
nepršelo a pofukoval vstřícný vánek. Naše
skupina na louce v parku uprostřed sídliště
budila pozornost nejen krásnými draky, ale
i svou radostí a pospolitostí, jak se vyjádřilo
několik okolo jdoucích domorodců, kteří

se ptali, co jsme zač. Shodli jsme se pak
v týmu, že se akce vydařila. Stálo nás to
některé hodně času příprav a všichni jsme
tomu věnovali sobotní odpoledne, ale stálo
to za to! Šťastné děti, potěšení rodiče, navázaná přátelství, a navíc jsme si to spolu
všichni užili.
Nanda
Poznámka: Cílem drakiády bylo navázat
vztahy s proseckým obyvatelstvem, a to
v rámci příprav na vznik nového regionu.
Bohoslužby na Proseku by měly odstartovat během příštího školního roku. Koho by
region zajímal více nebo měl zájem o témata k modlitbám, může napsat na: simon.
dittrich@kaes.cz

SBOROV Ý DOPIS 12/19 3

Proroctví
Puzzle
Je naše zodpovědnost před Bohem aktivně
hledat, na které nabídky máme říkat ano
a na které máme říkat ne. Je důležité, abychom nebyli pasivní a neteční k potřebám,
které ve sboru jsou, ale abychom aktivně
hledali Boží vůli a zároveň abychom si ani
nehráli na spasitele a nebáli jsme se důvěřovat Bohu, že On doplní, čeho se nedostává. Já nemusím dělat všechno. Cílem je
to, co je napsané 2 K 8,13: „Nejde o to, aby
se jiným ulehčilo a vy jste byli přetíženi,
nýbrž abyste na tom byli stejně.“ Cílem je
vyrovnání, aby se všechny údy těla zapojovaly rovnoměrně dle svých obdarování,
jelikož v Božích očích jsou všechny ty dílky
puzzle stejně důležité a potřebné.
29. 4. 2019
Čas překročit
Není čas snění, lpění na vyvanulém. Není
čas dávat rány do prázdna. Je třeba nechat
nahromaděné, překročit a jít dál. Nezdržovat se bořením, či budováním, ale dát sílu
kroku, pohybu, směru a držet ho.
18. 4. 2019
Především chraňte svá srdce. Bděte
Nezatvrzujte se. Nenechte se oklamat
hříchem. Neodvracujte se od živého Boha.
Vytrvejte. Denně se povzbuzujte! (Žid 3,12–14)
15. 4. 2019
Modlitby v ulicích města
Vystavte oltáře na strategických místech
města. Přinášejte oběti rtů - modlitby, díkůvzdání.
16. 4. 2019

Cesta do Betléma
Ťap, ťap. Oslík šlape pomalu a těžce. Je
už unavený. Josef kráčí vedle něho a drží
uzdu. Snáší se soumrak. Byl to dlouhý den
a dlouhá cesta, ale konečně jsou tu střechy betlémských domků. Josef shledával
to všechno asi trochu podivným. Je to sice
podivuhodné, ale také podivné. Snad zalétaly jeho myšlenky k oné noci, už je to
několik měsíců, kdy k němu mluvil ve snu
anděl a řekl mu, že jeho manželka Marie
čeká syna. Tenkrát dostávali synové jména
po svém otci nebo dědovi. Ale anděl řekl:
„Ne.“ Syn, kterého posílá Bůh Marii, se má
jmenovat Ježíš (to znamená „Spasitel“). On
totiž, jak pravil anděl, „spasí svůj lid od
jeho hříchů“.
Také Panna Maria měla návštěvu.
Jednou v noci přišel k jejímu lůžku anděl
Gabriel, jeden z Božích poslů: „Neboj se,“
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řekl jí Gabriel. „Bůh tě má velmi rád. Budeš
mít syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký
a bude nazván Syn Nejvyššího. Bude navěky kralovat nad Izraelem a jeho království
nebude mít konce.“
Oslík klopýtl o kámen. Josef pohlédl
úzkostlivě na Marii. Vděčně se na něho
usmála. Už budou brzy u cíle. Opravdu,
myslel si Josef, neměla se vydávat na tuhle
cestu. Dítě se co nevidět narodí. Ale vláda
nařídila, aby se každý odebral do svého
rodiště. Obyvatelstvo mělo být takto spočítáno a zapsáno kvůli placení daní. A tak
byli zde. V Betlémě bylo rušno, byla v něm
spousta lidí.
Naši cestující potřebovali někde přespat, a v noclehárně nebyla ani jediná místnost. Každý kout byl obsazen návštěvníky,
kteří přišli k zápisu. Nakonec byli Maria

Buďme jiní
Buďme jiní! Nemůžeme splývat s davem
a sklánět se před Ďáblem.
17. 4. 2019
s Josefem šťastní, když nalezli prázdný
chlívek. Oslík se mohl konečně zastavit.
Maria a Josef, ale nepochybně i osel, mohli
požít hlt polévky. A bylo tam ještě něco. Ve
světle malinké lampičky našla Panna Maria prázdné dřevěné jesle, staré, opotřebované, ale důkladné a silné. Spolu s Josefem
je naplnili nejčistší slámou, a pak už neměli
co dělat. Hluk města pomalu utichal. Jen
Maria a Josef byli vzhůru a čekali a drželi
se ve tmě za ruce, zatímco dobytčata ve
vedlejších chlévech přežvykovala a odfrkovala. Bůh a jeho andělé bděli nad potemnělým chlévem. Byl to Štědrý večer. (Podle
evangelia sv. Lukáše, kap. 1 a 2)
Převzato z knihy Příběhy o Pánu Ježíši
(Timothy Dudley Smith)
vydalo Karmelitánské nakladatelství.
www.kspraha.cz

ROZHOVORY

MLADÁ
MANŽELSTVÍ
Ženíškovi
Jak dlouho jste svoji? A jak jste se „našli“?
Aneta: Brali jsme se v červenci 2013, takže
jsme spolu teď přibližně 6 let a 4 měsíce. Poznali jsme se díky IHOPPu, kam jsme oba
pravidelně chodili, ale našli jsme se díky
Bohu. Oba dva jsme chtěli toho druhého
od Boha. Já jsem se snažila svoje touhy po
vztahu realizovat ve vztahu s Bohem, což
bylo to nejlepší a nejdůležitější, co jsem
v tom „předvztahovém“ období mohla
dělat.
Michal: I já jsem svěřil péči o své budoucí manželství do rukou našeho Pána.
Vztahy jsem proto neřešil a čekal jsem, až
mi Bůh řekne. A řekl. Pamatuji si, že ke mně
Bůh ohledně manželství promluvil přesně
na Nový rok, když jsem ještě zčásti spal,
ale zčásti jsem byl už vzhůru. A pak jsem
si ještě od Boha vyžádal potvrzení o tom,
že je Anetka skutečně pro mě, které mi Bůh
rovněž dal. Byla to pro mě doba, kdy Bůh
zázračně mluvil. Díky tomu dnes vůbec nepochybuji, že jsme s Anetkou určení jeden
pro druhého a naše manželství tak může
stát na pevném základu.
Co jste od manželství očekávali a splnilo
se z toho již něco?
Aneta: Já jsem očekávala, že dokážeme
udržovat harmonický a Bohem prostoupený rodinný krb. Toužila jsem se vyhnout
všem prognózám o tom, že v manželství
budou problémy, budou náročné věci
a chtěla jsem se snažit o skvělý a bezproblémový domov. Za tu dobu, co jsme manželé,
jsem se hodně naučila – o sobě, o Bohu,
o vztahu, o řešení problémů, o svých nastaveních a motivacích, o tom, co jsem si odnesla z rodiny, a mnooooho dalšího. Život
v manželství je také velká příležitost projevit svou víru v Ježíše v praxi, odpouštět,
milovat bezpodmínečně, nehledět jen na
www.kspraha.cz

sebe, apod. A zároveň je manželství často
tak krásné, jak jsem si nedovedla představit. Život má nový rozměr, což je umocněné
ještě přítomností dětí. Současnou výzvou je
žít svůj každodenní život s Ježíšem a také
předávat naši víru dětem.
Jak reagovali vaši nevěřící přátelé nebo
rodiny na to, že vstupujete do manželství?
Aneta: Když o tom přemýšlím, tak jsem
měla většinu přátel v církevních kruzích.
Ale např. pro spolužáky ve škole to bylo
zajímavé už jen proto, že jsem byla první
nevěstou v ročníku. Zvláště na vysoké škole
nejsou vdavky v průběhu studia moc časté a většinou k nim dochází, podle mého
názoru, mezi věřícími lidmi. Moji věřící
rodiče reagovali na náš vztah i svatbu dobře, nevěřící rodina už hůře chápala, proč se
bereme tak brzy a co pro nás znamená Boží
vedení. Nicméně moje rodina byla určitě
vstřícnější než Michalova a roli v tom hrál
také fakt, že jsme se s Michalem znali už
snad 2 roky v rámci IHOPPu.
Michal: V mém případě zareagovala
zejména moje nevěřící rodina, a to ze začátku dost špatně. Přece jenom jsme nebyli standardní pár, který spolu nejprve
léta chodí a pak se vezmou. Oba dva jsme
měli potvrzení od Boha, že jsme pro sebe,
a proto jsme začali svatbu a společný život
řešit hned první den našeho vztahu. Svatbu
jsme pak měli do půl roku a oba na ni rádi
vzpomínáme.
Máte dvě děti, jak se vám daří vše stíhat?
Máte nějak rozdělené úkoly v domácnosti?
Aneta: Máme pětiletou Aničku a dvouletého Jozífka. Když se mě někdo zeptá, jak
žijeme, tak mu odpovím „rychle“. Vzhledem k tomu, že máme děti a v současnos-

ti oba studujeme doktorské studium na
vysokých školách a Michal krom studia
i pracuje, tak je to docela cvrkot. I když je
to často náročnější, oba nás studium baví
a posouvá nás v různých oblastech. Co se
týká rozdělení našich úkolů, tak u nás panuje poměrně dobrá spolupráce ve všech
oblastech. Většinu věcí řešíme společně,
ale jsou i oblasti, které máme striktně rozdělené. Já třeba řeším kuchyni, věci pro
děti a Michal zase finance, údržbu našeho
domova, auto apod. Každopádně toto vychází z našich zájmů a obdarování, protože kdyby Michal rád vařil, tak mu to ráda
někdy přenechám a šla bych třeba vyměnit
baterky v dětských hračkách :).
Bylo nebo je něco, co je pro vás výzvou,
s čím se potýkáte a v čem rostete?
Aneta: Příležitostí pro růst je spousta a je
často na nás, kterou využijeme. Mým nejnovějším průlomem obecně pro jakýkoliv
vztah je, že se potřebuji učit „odpouštět
rychle“ a že je to rozhodnutí, nikoliv výsledek mých uklidněných emocí. To mě velmi
posunulo a rozradostnilo, protože odpuštění dává svobodu a pokoj. Jinak se učím
také pozvolna myslet pozitivně a s nadějí,
což je v rozporu s tím, v čem jsem vyrostla.
A také si víc věřit, být odvážná a častěji se
usmívat. Být vděčná a užívat si přítomnost.
Michal: Myslím si, že v manželství se
musí každý snažit porozumět tomu druhému a být ochoten se kvůli němu změnit.
Někdy to je docela složité, protože přece
jenom myšlení muže a ženy je v dosti oblastech značně rozdílné. Naštěstí ale i v této
oblasti o nás Bůh pečuje a dává mi pochopit
věci, na které bych sám nepřišel. Nedávno
mi například Bůh hlouběji ukázal, jak důležité je pro ženu býti milována a těším se,
co všechno mi ještě Bůh v budoucnu ukáže.
SBOROV Ý DOPIS 12/19 5

Homolkovi
Jak dlouho jste svoji? A jak jste se „našli“?
Manželé jsme něco málo přes tři roky. Poprvé jsme se určitě viděli jako děti v nedělce na celosboru, ale to si ani jeden z nás
nepamatuje :-) Před asi šesti lety jsme se
začali potkávat na různých mládežnických
akcích (Teen Camp, Šestá…) a také na volejbale. Často jsme si povídali, jezdili stejnou
cestou domů, trávili spolu víc a víc času, až
nám tak nějak došlo, že spolu chodíme :-)
Potom jsme se dál poznávali, sbližovali se
a po roce a půl, když jsme věděli, že jsme
našli toho pravého, jsme se zasnoubili.
Brali jste se hodně mladí (na poměry
světské i církevní), jak na to reagovala
obě prostředí (sboroví lidé a kamarádi
ze světa)?
Velmi dobře, s žádnou negativní nebo nechápavou reakcí jsme se nikdy nesetkali.
Lidé ze sboru, včetně našich rodin, nás od
začátku podporovali.
Dáňa: Co se týče mého okolí, nejvíce
to se mnou prožívala moje třída z gymplu,
protože když jsme se s Kubou zasnoubili,
tak jsem měla ještě před maturitou. Když
se to dozvěděli, tak byli možná trochu pře6 SBOROV Ý DOPIS 12/19

kvapení, ale rozhodně pozitivně. Ani se
mě nikdo nezeptal, jestli nejsem těhotná
:-) Většina spolužáků nám i ochotně pomáhala na svatbě a pořád s nimi máme
velmi dobré vztahy.
Na vysoké škole spolužačky na zjištění,
že už jsem vdaná, reagovaly také kladně.
Jedna mi hned řekla: „Jéé, to je krásný. Já
už bych se taky klidně vdávala.“
Kuba: Nevím, jestli to bylo tím, že jsem
chodil na křesťanské gymnázium, ale také
se nad tím nikdo z mých bývalých spolužáků moc nepozastavoval. Dokonce jsem
ani nebyl první ze třídy, kdo měl svatbu.
Jste aktivně zapojeni v KS Praha, na začátku manželství jste (myslím) studovali,
máte každý původní rodinu a sourozence… Jak vše časově stíháte?
Občas těžko, ale dá se to. Hodně věcí jsme
už před svatbou začali dělat společně a pomáhali si jak ve studiu, tak ve službě. Obě
rodiny nás hodně podporovaly a měly pochopení pro to, že už s nimi někdy netrávíme tolik času. Také se často něčemu věnujeme trošku na úkor naší domácnosti, tak holt
není vždycky úplně uklizeno a navařeno.

Co jste od manželství očekávali a splnilo
se z toho již něco?
Žádná speciální očekávání, která bychom
uměli pojmenovat, jsme asi neměli. Těšili
jsme se, že budeme jedna rodina, že spolu
budeme moct všechno zažívat a prožívat
a něco společně budovat. A rozhodně jsme
se těšili, že jednou přivedeme na svět děti,
což se nám teď plní :-)
Bylo nebo je něco, co je pro vás výzvou,
s čím se potýkáte a v čem rostete?
Dáňa: Pro mě to rozhodně byla a je péče
o domácnost. Na rozdíl od Kuby, který už
několik let bydlel sám, jsem nebyla zvyklá
mít takhle všechno na starosti. Ani vaření mě nikdy moc nebavilo. Naštěstí Kuba
vaří rád a má se mnou trpělivost, takže já
alespoň myla nádobí a teď už jsem se taky
naučila něco ukuchtit :-)
Kuba: Já se například pořád učím po
příchodu domů z práce se hned nevrhnout na nějakou činnost, kterou musím
ten večer udělat, ale napřed věnovat čas
jenom Dáně. Když si s ní totiž povídáte, ale
děláte u toho něco dalšího, není to úplně
to pravé.
www.kspraha.cz

Címlovi
Jak dlouho jste svoji? A jak jste se „našli?“
Jsme spolu krásných 10 let.
Seznámili jsme se na víkendové akci
AMM na Medlově. Já tenkrát přijela z jižních Čech a Bohouš z Prahy. Potkali jsme se
hned na parkovišti, sotva jsem vystoupila
z auta a náš společný známý nás představil.
Na večeři jsem měla jít s kamarádkou, která
se ale opozdila. Když jsme se na chodbě
opět potkali, bylo s kým večeřet. Bohouš
říká, že mu to tenkrát připadalo, jako bychom se znali léta. Pak jsme se potkali až
při odjezdu a předali si telefonní čísla. A tak
to začalo.
Byla to pro mě vyslyšená modlitba po
komplikovaném vztahu, který skončil.
Roky přibývaly a šance někoho najít na jihu
Čech, kde je křesťanů pomálu, byla mizivá.
A nakonec na Vysočině potkám pražského
Jihočecha (já pocházím z Chlumu u Třeboně - Lutová, Bohouš z Třeboně).
Co jste od manželství očekávali a splnilo
se z toho již něco?
Nebýt sami. Jsou i křesťané, co říkají, že

www.kspraha.cz

bezproblémové či ideální manželství neexistuje. Tak jsme čekali, kdy přijde krize.
Uplynulo 7 let, 10 let… a stále „ideál“. Tak
bývají asi i výjimky…
Naší výhodou je, že jsme nekonfliktní povahy, pokud možno, nedáváme ke
konfliktům záminku. Snažíme se být tolerantní k člověku, který chybuje. Když se
někomu z nás něco nepovede, neomlátí
mu to ten druhý hned o hlavu, ale řekne
si: příště to mohu být já, kdo udělá chybu.
Naše manželství funguje někdy i beze
slov, když pozorujeme potřeby toho druhého. Nediskutujeme, děláme činy.
Příklad: tento rok ráno nestíhám vypravit dva školáky prvního stupně včas do ranní družiny a nás do práce. Já nejsem ranní
ptáče, každá minutka spánku je milá. A pak
snídaně, svačiny, oblékání atd. Mívám jazyk na vestě a čas je proti mně. Bohouš se
tak jednou postavil k lince a začal dělat
svačiny. Nenadával, jako třeba: „Vstávej
dřív, ať to stíháš, lépe si to naplánuj,“ ale
pomohl sám, bylo to moc milé, byla jsem
za to vděčná. Jsou to možná drobnosti, ale

když se prolínají životem všedních dnů,
je to fajn.
Jak reagovali vaši nevěřící přátelé nebo
rodiny na to, že vstupujete do manželství?
Jelikož již nespadáme do mladé generace
dnešní doby, nesetkali jsme se s negativními reakcemi - nikdo se nepozastavoval
nad tím, proč vstupujeme do manželství.
Jsem ráda, že jsou i dnes stále nevěřící
lidé, kteří hodnotu rodiny uznávají. Jen
letos u nás v práci byly čtyři svatby. To mě
potěšilo!
Bylo nebo je něco, co je pro vás výzvou,
s čím se potýkáte a v čem rostete?
Jestli máme na něčem zapracovat, tak na
komunikaci. Když o něčem mluvíme, ujistit
se, že to druhá strana pochopila správně
tak, jak to bylo míněno.
Andrea a Bohouš Címlovi
region Východ
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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
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: 17/5/0
Výstup: Petr Kobylka přestup na Palmovku

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 27/7/6
Výstupy: Marek Markov, Věra Marková AC
Kolín

SEVER

Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci)
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 92/8/19
Vstup: Anna Homolková
Výstupy: Ivan Ženíšek, Magda Maratová, Anna
Divišová
29. 12. společné bohoslužby s regionem
Palmovka od 10:00 hodin, Na Žertvách 23

PALMOVKA

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha

ZÁPAD

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

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: 43/3/14

STŘED

JIH

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23

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

Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/17/31
Výstupy: Andrej Turek ml., Martin Šindelář
(přestup na region Východ)

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/12/26
Modlitební: po 16. 12. od 18:30 (herna proti sálu)
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 Bridge centrum,
Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 76/19/17

sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043

Kolektivní vedení: Miloš Poborský,
Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: první pondělí v měsíci v 18:00,
Budějovická 9, Praha 4
Počet členů: 49/10/24

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.

1. 12. 	 Sborové shromáždění

Ne 29. 12. 	 Shromáždění v rámci regionů

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina Aioneth

		
		

Kázání:
		

Lubomír Ondráček – Vánoce,
Vánoce přich… anebo je to jinak?

29. 12. – 2. 1. Silvestr 2019/2020

Po shromáždění naváže výroční sborové
shromáždění za období 9/18 – 8/19

Po 2. 12.

Odrost, 18:30–21:00

Út 3. 12.
		
		
		

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

St 4. 12.

Konání bohoslužeb je individuální
pro každý region

NOVÝ ROK 2019

Sborové shromáždění

Dorost, 17:00–19:00

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Čt 5. 12.
		

Evangelizační Exploze
17:00–20:00

Chvály:

hudební skupina Worship Vision

6.–7. 12.

Eva Evě 2019

Kázání:
		

Lubomír Ondráček – Pošlapat
dílo Nepřítele

Po 6. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 1.

Porost, 17:30–19:30

St 8. 1.

Dorost, 17:00–19:00

So 11. 1.

Kurz Naděje pro děti

		
		
		

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

Po 9. 12.
		

Sborová modlitební

		

Odrost, 18:30–21:00

18:00–19:30, Malý sál

Út 10. 12. Porost, 17:30–19:30
		
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál
St 11. 12. Dorost, 17:00–19:00
Čt 12. 12. Místa uzdravení
		
17:00–19:00, 1. patro
So 14. 12. Kurz Naděje pro děti
Ne 15. 12. 	 Shromáždění v rámci regionů
Po 16. 12.
		
		
		

Odrost, 18:30–21:00
Modlitební setkání za založení
nového společenství na Proseku
18:00, knihovna sborové budovy

Út 17. 12. Porost, 17:30–19:30
St 18. 12. Dorost, 17:00–19:00
Ne 22. 12. 	 Shromáždění v rámci regionů

Od 15. 1. každou středu od 18:00
Deset dopolední o výchově dětí do 10 let
pro nás, kteří se z toho občas trochu
hroutíme.

5. 1. 	

Ne 8. 12. 	 Shromáždění v rámci regionů

Kurz Výchova dětí

Ne 12. 1. 	 Shromáždění v rámci regionů
		
		
		

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

Po 13. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 1.

Porost, 17:30–19:30

St 15. 1.
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí
18:00–20:00

Více na www.manzelskevecery.cz

Základy křesťanského
života 2020
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská
atmosféra, možnost dotazů a osobních
rozhovorů.
Kdy
9. 1. – 9. 4. 2020 vždy ve čtvrtek
v 18:30 hodin
Kde
Sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23,
Praha 8-Libeň
Vstup zdarma

Silvestr 2019/2020
29. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Skautská základna Semily

Setkání všech skupin mládeže je pouze během
školního roku, v době vánočních svátků se
nekoná.

24. 12. 	 Štědrý den
		
		

10:00 Vánoční bohoslužby
Velký sál, Na Žertvách 23

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

