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Každý den
„Tak co, holky?“ kývne Milena směrem 
k přicházejícím kamarádkám a povy-
táhne tázavě obočí. „Jako vždycky,“ 
vzdychne Iveta a ztěžka dosedne. „Já 
jsem dala aspoň ten měsíc,“ ohradí se 
vůči tázavému obočí Blanka. „A jak 
ty?“ zeptá se pak Mileny bojovně. 
Koukám na ně asi vyjeveně, protože 
nemám ani páru, o čem to všechny 
mluví, a tak mlčím a napjatě dál po-
slouchám tajuplnou konverzaci svých 
kolegyň. „Já tak napůl, zatím,“ odvě-
tí zadumaně Milena. „A ty?“ obrátí 
se pak na mě. „Pohoda, všechno jde 
jako po másle,“ snažím se blafovat. 
Ale když vidím ten údiv a překvapení, 
se smíchem dodám: „Jen vůbec nevím, 
o čem to, holky, mluvíte.“ „No přece 
o novoročních předsevzetích,“ taky se 
směje Milena. „Domluvily jsme se, že 
budeme chodit pravidelně do fitka,“ 
vykládá Blanka „Co ty, taky si něja-
ká předsevzetí dáváš, ne?“ doráží na 
mě Blanka. „Já si dávám předsevzetí 
každý den,“ řeknu. „No neblbni!“ vy-
pískne Iveta. „To se ale pak lépe bilan-
cuje – hned večer,“ vysvětluju. „A jak 
ti to jde?“ řekne ironicky Milena. „No, 
znáte to, nic moc, někdy tak napůl. 
Člověk je slabej, že jo,“ vykládám klid-
ně. Holky zaraženě zírají. „Ale některý 
den je dobrý. Ještě, že mám pomoc-
níka,“ usmívám se. „Jako trenéra?!“ 
nevěřícně vykřikne Iveta. „Dalo by 
se říct, že je to spíš kouč,“ přemítám 
nahlas, „protože Bůh nikoho do ni-
čeho nenutí, radí mi, jenom když se 
ptám, ale je nablízku a povzbuzuje 
mě.“ „Ty se máš,“ řekne závistivě Iveta. 
„Ale Bůh je tu pro každého, kdo chce, 
a každý den a zadarmo!“ nabízím 
svého osobního kouče ostatním.

Nanda

S V Ě D E C T V ÍÚ V O D N Í K

Vítězství nad nepřítelem
…Ježíš mu totiž říkal: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“…Přišli k Ježíši a pozorovali 
toho démonizovaného, jak sedí oblečen a má zdravou mysl – toho, který měl Legii – a ulekli 
se… (Mk 5,1–20)

Žijeme v postmo-
derní a podle někte-
rých i v postfaktické 
a postkřesťanské 
době. Období racio-
nalismu 19. a první 
poloviny 20. století 
se pozvolna překlo-
pilo a místo vlády 
rozumu se dostávají 
ke slovu různé ma-
gické a esoterické 
přístupy. V dnešním 
světě mnoho lidí věří 

takovým „nevědeckým“ věcem, jako jsou 
horoskopy apod. Někdy svět počítá s du-
chovními skutečnostmi více než církev.

Liberální směry se snažily „odmytolo-
gizovat“ Bibli i Ježíšův život a odstranit vše 
nadpřirozené, v extrémních případech do-
konce i samo Kristovo vzkříšení, a tím vy-
prázdnili zvěst evangelia. Tento extrémní 
pohled velká část církve sice nepřijala, ale 
může se stát, že jsme jím ovlivněni více, než 
si myslíme. Prostě nepočítáme dostatečně 
s realitou duchovního světa, včetně andělů 
a démonů. Přes nesporný přínos psychiat-
rie a psychologie někde tyto disciplíny na-
hradily pastoraci. Ale pastorace je mnohdy 
pro růst jednotlivce i celé církve důležitá 
a těžko můžeme v pastorační službě zcela 
pominout vliv démonů.

Pán Ježíš i jeho učedníci s nimi počítali 
a ve službě Pána Ježíše byla služba osvobo-
zování jedním ze základních projevů Bo-
žího království. Démoni se ani v 21. století 
neztratili, a dokonce se ani nepřestěhovali 
do Afriky. Pohybují se i dnes kolem nás tady 
v Evropě.

V páté kapitole evangelia podle Marka 
čteme o jednom konfliktu Pána Ježíše s ce-
lou skupinou démonů. Setkává se s mužem, 
který žije v hrobech a sebepoškozuje se. 
Tento muž přiběhne k Ježíši, ale to je vše, 
co zvládne. Potom už mluví démoni, kte-
ří ho mají v mnoha ohledech ve své moci. 
Přestože málokdo je spoutaný jako tento 
muž, i on má nějakou míru svobodné vůle. 
Mohl k Ježíši přiběhnout. Někdy ti, co jim 

sloužíme, mají nějaké omezení. Někdy 
máme nějaké omezení my sami. Nemů-
žeme něco přemoci. Ale vždy je alespoň 
něco, co udělat můžeme. Čím dáme najevo, 
že stojíme o osvobození. Stejně jako tento 
muž. A Ježíš ho zbavil jeho nezvaných ná-
vštěvníků. Nechtělo se jim pryč, dokonce 
se snaží diskutovat, ale nakonec jsou rádi, 
že mohou vstoupit alespoň do vepřů.

Celé okolí je v šoku. Tento muž normál-
ně hovoří, dokonce začal kázat o Ježíšo-
vých skutcích. Naprostá změna. To je to, 
co Ježíš dělá v našich životech. To je to, co 
chce dělat skrze naše životy. On měl moc 
nad démony a tuto moc dal i nám. Máme 
autoritu, která vychází z Kristova života 
a pověření. Máme démony vyhánět stejně 
jako on.

Někdo s duchovním světem nepočítá 
a zdá se mu, že mluvit o démonech je ne-
moderní, někdo s ním naopak počítá až 
moc a bojí se. Démoni nejsou za každým 
rohem, nemohou se na nás jen tak vrhnout 
a není každá nemoc nebo psychická po-
rucha způsobena démony. Démoni často 
stojí v pozadí hříchů, ale zatímco démony 
lze vymítat, hřích ne. Z toho je nutné či-
nit pokání a často to pokání zavře vstupní 
dveře démonské opozici. Někdy je potřeba 
i služba někoho dalšího.

Jan povzbuzuje ve svém prvním dopise, 
že ten v nás je silnější než ten, který je ve 
světě. Není místo pro strach. Ježíš zbavil 
Satana jeho moci, zbavil moci Smrt. Ježíš 
porazil v lidském těle na poušti Satana, kte-
rý ho pokoušel, obstál v boji v Getsemane 
i na kříži. Po svém vzkříšení vedl v trium-
fálním vítězném průvodu nejen všechny 
poražené mocnosti, ale i toho nejmenšího 
démona. Zajal je a nám dal autoritu k vítěz-
ství. Pokud tomu věříme, můžeme vstoupit 
s odvahou do duchovního boje. Nemyslím 
s naivitou nebo zlehčováním nepřítele. Ale 
s odvahou, že ten mocnější je v nás.

Kéž používáme to, čím nás náš Pán 
vybavil, přinášíme svobodu do života lidí 
a vítězíme nad mocí temnoty.

Lubomír Ondráček

Máme autoritu, 
která vychází 
z Kristova života 
a pověření.

P Ř E Č T Ě T E  S I
Křest ve vodě 2
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MODLITEBNÍ TÉMATA
V Y U Č O V Á N Í

Křest ve vodě
V rámci svého podzimního výjezdu se sbo-
rové staršovstvo zabývalo také tématem 
vodního křtu. Přišlo nám jako dobré ujas-
nit si svá stanoviska, zformulovat společné 
závěry k tomuto důležitému tématu, ale 
i zareagovat na některé postoje, se kterými 
se ve sboru setkáváme.

Vodní křest vidíme zejména jako součást 
našeho spasení; jako symbolický podpis 
pod smlouvou s Bohem, kterou jsme uza-
vřeli skrze víru v Kristovu smrt a vzkříšení 
a vyznání Ježíše za svého Pána. Křtem se 
symbolicky ztotožňujeme se smrtí a zmrt-
výchvstáním Ježíše Krista, umíráme své 
staré přirozenosti a hříchu. Zároveň je také 
zárukou našeho budoucího vzkříšení. Je 
pro nás vyznáním Ježíše před lidmi i před 
duchovním světem a vnějším znamením 
změny, která se stala uvnitř, když jsme 
uvěřili. Křtem se také připojujeme k církvi. 
Kdo by si chtěl prostudovat příslušné bib-
lické odkazy, může se podívat na Mk 16,16; 
Mt 28,18–20; Ř 6,3–6; 1Pt 3,20–21 a Sk 8,36.

Jako biblické podmínky pro křest vidí-
me nutnost činit pokání, uvěřit evangeliu 
a rozhodnutí stát se Kristovým učedníkem, 
a tedy jej poslouchat a následovat. Vychází-
me z veršů Sk 2,38; Mk 16,16 a Mt 28,18–20.

Z mnohých popisů křtů, zejména v knize 
Skutků vidíme, že v prvotní církvi byli lidé 
zpravidla pokřtěni bezprostředně po svém 
uvěření. I my proto nechceme tuto dobu 
zbytečně protahovat. Vidíme jako dobré, 
aby byl každý uvěřivší pokřtěn zhruba do 
měsíce po svém obrácení. Křest je veřejná 
událost, kdy se člověk veřejně přiznává ke 
Kristu a připojuje se tím k církvi. Proto je 
žádoucí, aby se křest kromě nezbytných 
výjimek (staří, nemocní apod.) odehrával 
veřejně v církvi (to neznamená nutně v cír-
kevní budově), nikoli jako soukromá akce. 
Křtít by se mělo s vědomím starších sboru, 
a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, 
tak také za jejich přítomnosti. Je to dobré 

i z praktických důvodů (evidence pokřtě-
ných apod.). Mělo by být jasné, že křtěného 
někdo zodpovědný na křest připravil a za-
jistil vydání křestního listu.

Hovořili jsme také o problematice křtů 
u dětí. Shodli jsme se, že stále chceme držet 
postoje, které v našem sboru zastáváme 
dlouhodobě. Výše zmíněné biblické odkazy 
hovoří o nutnosti osobního rozhodnutí pro 
křest. Nikde v Písmu nenacházíme zmínku 
o křtu nemluvňat. Je otázkou, co tenkrát 
znamenalo, že „byl pokřtěn celý dům“, ale 
většinou je vidět, že to byli zároveň ti, kdo 
byli schopni naslouchat kázanému slovu. 
Určitě tehdy rozhodnutí patriarchy rodu 
znamenalo zásadní signál i pro ostatní čle-
ny rodiny, ale to nelze mechanicky přená-
šet do současné doby.

V našem sboru jsme ochotni křtít děti, 
které udělaly vlastní rozhodnutí pro Ježíše. 
Nestanovujeme striktně nějakou věkovou 
hranici, ale radíme v této věci rozvažovat. 
Děti, které chtějí být pokřtěny, by měly být 
schopny samostatně alespoň jednoduše 
vyjádřit svou víru a rozhodnutí následovat 
Ježíše. Mělo by být jasné, že chápou svou 
hříšnost a její důsledky. Dále by s tím měli 
souhlasit jejich rodiče a alespoň jeden další 
nezávislý sborový služebník, který dítě na 
křest připravuje (vedoucí nedělky apod.). 
Případy věřících dětí nevěřících rodičů je 
třeba řešit individuálně.

Hovořili jsme také o tématech, která 
jsou potřeba probrat s člověkem připra-
vujícím se na křest. Na rozdíl od většiny 
jiných českých sborů nespojujeme křest 
se vstupem do našeho sboru. Protože se 
ale křtem připojujeme k církvi, chceme od 
každého pokřtěného slyšet jasný závazek, 
že v dohledné době do nějakého konkrét-
ního místního sboru vstoupí.

Závěry z výjezdu zpracoval
Michal Klesnil

Zprávy z vedení 
sboru
Michal Klesnil po mnohaleté službě vedení 
sborového odrostu předal vedení Štěpánce 
Krišicové. Dále zůstává v týmu vedoucích. 
Michalovi děkujeme za vytrvalou službu, 
skrze kterou ovlivnil mnoho mladých lidí 
v našem sboru i hostů. Štěpánce přejeme 
ochranu a povzbuzení a vyprošujeme jí 
požehnání a vedení od našeho Pána. LO

Žehnat v moci postaveným. 
(1Tm 2,1–4)

Za manželství a rodinu 5×10 % – sní-
žení 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 %. Modlit se, 
aby byla schválena ústavní definice 
manželství jako svazku muže a ženy. 
Prosit za odpuštění znevažování Božích 
řádů. (Iz 3,9)

Modlit se, abychom jako jedinci, ale 
i jako společenství naplňovali první 
ze sborových hodnot: Víra založená 
na Božím slově (Nu 11,23). Kéž máme 
osobní zjevení, jak tuto hodnotu apliko-
vat konkrétně v našich životech.

Vyhodnocení minulých témat
Na Základech bylo na první lekci 17 
hostů. Další kurzy se teprve připravují 
a ostatní témata lze vyhodnotit až dlou-
hodoběji.

Z E  Ž I V O T A  S B O R U

DDZ v novém formátu
Jelikož poslední ročník multižánrového 
festivalu Dny dobrých zpráv, který (spolu)
pořádá náš sbor a který je dle vyjádření 
staršovstva jednou z prioritních evangeli-
začních akcí, byl z hlediska návštěvnosti 
opravdu propadákem, zvažovali jsme, co 
dál. Jednou z možností bylo festival úplně 
zrušit. Možná jsou lidé ve sboru již příliš 
unavení, přepracovaní a nenajdou si čas na 
celotýdenní akci. To nám ale přišlo škoda. 
Věříme, že je to opravdu dobrý nástroj ne-
násilné evangelizace či spíše pre-evange-

lizace, kam můžeme s klidem zvát své ne-
věřící přátele a kde se setkají s atmosférou 
Božího království, živými křesťany a také 
alespoň trochou té dobré zvěsti. Lidé, kteří 
by nikdy nepřišli na Alfu nebo do sboru, na 
dobrou kulturu přijdou. Proto jsme se roz-
hodli udělat určitou „light“ verzi festivalu. 
Festival bude letos pouze dvoudenní, zato 
ale nabitý programem. Tak doufáme, že si 
tuto příležitost nenecháte ujít.

V pátek 13. 3. bude večerní koncert sku-
piny Way to go, sobotní dopoledne bude 

patřit rodinám s dětmi – pro děti bude spe-
ciální program s workshopy a pro rodiče 
paralelně přednáška o rizicích na internetu 
a pravděpodobně i další aktivity, odpoledne 
bude divadlo Víti Marčíka a večer bude pa-
třit gospelovému souboru Gospel Limited. 
Podrobný program a pozvánky budou bě-
hem února na webových stránkách www.
dnydobrychzprav.cz a objeví se i ve sboru.

Těším se na setkání na některém z pro-
gramů.

VV
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Vyznání pravdy
Na prvním sborovém společném setkání 
všech regionů jsme byli Lubošem Ond-
ráčkem povzbuzování k vítěznému životu 
podle Božích zaslíbení. V kázání nás Luboš 
nabádal, abychom počítali s nadpřiroze-
ným Božím jednáním v našich životech 
i skrze nás. Ježíš se se zlem a mocí nepří-
tele „nepáral“, ale v autoritě Božího syna 

ďábla vymítal, uzdravoval nemocné a kří-
sil mrtvé. Jako Boží děti můžeme a máme 
v Ježíšově jménu s Božím pověřením dělat 
totéž. Jde o to, že někdy, z obavy abychom 
se nepouštěli do duchovního boje, kam by 
nás Bůh třeba nevedl, raději ve jménu Ježíše 
nekonáme nic. Nebo naopak, hrneme se 
do vyznávání, vyhlašování, či vymítání, 

i když nás Bůh nevede. Bůh nás ale pověřil, 
abychom jako Ježíš i my dělali skutky, které 
připravil, a to i ty nadpřirozené. Proto jsme 
pro tento rok společně vyznávali pravdy 
z Božího slova, kterým věříme a kterými 
se chceme řídit.

Anna Slobodová

01
Vyznávám, že je jen jediný pravý a živý Bůh, který je jako Otec, 
Syn a Duch svatý. Patří mu veškerá čest, chvála a sláva jako tomu, 
kdo stvořil všechny věci a drží vše pohromadě. (Viz Exodus 20,2–3; 
Koloským 1,16–17.)

02
Vyznávám, že Ježíš Kristus je Mesiáš, Slovo, které se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. Věřím, že přišel zničit dílo ďábla a že 
odzbrojil vládce a mocnosti a poté, co nad nimi zvítězil, je veřejně 
odhalil. (Viz Jan 1,1;14; Kolosským 2,15; 1. Janova 3,8.)

03
Věřím, že Bůh projevil svou lásku ke mně v tom, že i když jsem byl 
stále hříšníkem, Kristus za mne zemřel. Věřím, že mě vysvobodil 
z moci temnoty a přenesl mě do svého království. V něm mám vy-
koupení a odpuštění hříchů. (Viz Římanům 5,8; Koloským 1,13–14.)

04
Věřím, že nyní jsem Božím dítětem a sedím s Kristem na nebes-
kých místech. Věřím, že jsem byl zachráněn Boží milostí skrze víru 
a že to byl dar, a ne důsledek mých skutků. (Viz Efezským 2,6,8,9; 
1. Janova 3,1–3.)

05
Rozhoduji se, že budu silný v Pánu a v síle jeho moci. Nevkládám 
důvěru v tělo, protože zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají 
božskou sílu bořit opevnění. Oblékl jsem plnou boží zbroj. Roz-
hodl jsem se pevně stát ve své víře a vzdorovat tomu zlému. (Viz 
2. Korintským 10,4; Efezským 6,10–20; Filipským 3,3.)

06
Věřím, že bez Krista nemůžu udělat nic, a proto vyhlašuji svou 
úplnou závislost na něm. Rozhoduji se přebývat v Kristu, abych 
nesl hojné ovoce a oslavil svého Otce. Oznamuji Satanovi, že 
Ježíš je můj Pán. Odmítám všechny falešné dary i jakékoli jiné 
dílo Satana ve svém životě. (Viz Jan 15,5,8; 1. Korintským 12,3.)

07
Věřím, že pravda mě osvobozuje a že Ježíš je pravda. Jestliže mě 
osvobozuje, jsem opravdu svobodný. Vyznávám, že chození ve 
světle je jedinou cestou opravdového společenství s Bohem a s člo-
věkem. Proto se stavím proti všem Satanovým podvodům tím, 
že každou myšlenku uvádím do poddajnosti, aby byla poslušna 
Krista. Prohlašuji, že Bible je jedinou autoritou pro pravdu a pro ži-
vot. (Viz Jan 8,32,36; 14,6; 2. Korintským 10,5; 2. Timoteovi 3,15–17; 
1. Jan 1,3–7.)

08
Rozhoduji se vydat své tělo Bohu jako živou a svatou oběť a údy 
mého těla jako nástroje spravedlnosti. Rozhoduji se obnovovat 
svou mysl živým Božím slovem, abych tak mohl dosvědčit, že 
Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá. Odkládám své staré já 
s jeho zlými zvyky a oblékám si nové já. Vyznávám, že jsem nové 
stvoření v Kristu. (Viz Římanům 6,13; 12,1–2; 2. Korintským 5,17; 
Koloským 3,9–10.)

09
Vírou se rozhoduji, že se budu naplňovat Duchem, abych mohl 
být uveden do veškeré pravdy. Rozhodl jsem se chodit Duchem, 
abych nevykonával touhy těla. (Viz Jan 16,13; Galatským 5,16; 
Efezským 5,18.)

10
Odříkám se všech sobeckých cílů a jako konečný cíl si volím lásku. 
Rozhoduji se poslouchat dvě největší přikázání: milovat Pána, své-
ho Boha, celým svým srdcem, duší, myslí a silou a milovat svého 
bližního jako sám sebe. (Viz Matouš 22,37–39; 1. Timoteovi 1,5.)

11
Věřím, že Pán Ježíš má veškerou moc na nebi i na zemi a že je 
hlavou nad všemi vládci a autoritami. V něm jsem úplný. Věřím, 
že Satan a jeho démoni jsou mi v Kristu podřízeni, protože jsem 
součástí Kristova těla. Jsem poslušný jeho slovu, abych se podřídil 
Bohu a vzepřel se ďáblu, a proto přikazuji Satanu ve jménu Ježíše 
Krista, aby ode mne odešel. (Viz Matouš 28,18; Efezským 1,19–23; 
Koloským 2,10; Jakub 4,7.)

Z E  Ž I V O T A  S B O R U
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Založení nového společenství na Proseku
Proč
• chceme šířit Boží království a investo-

vat do jeho rozvoje
• chceme, aby se na Proseku mnoho lidí 

setkalo s Ježíšem Kristem
• chceme dát k dispozici svá obdarování 

a rozvíjet je

Odpovídá to také pojetí růstu v perspektivě 
sboru KS Praha (má vzniknout 25 společen-
ství po celé Praze – zatím jich je 8).

Na Proseku a v přilehlých částech 
žije 20 000 lidí, z nichž velká většina ne-
zná Krista. Je zde římskokatolický kostel 
(s velmi nízkou účastí na bohoslužbách) 
a malé skupinky adventistů (nejsou na 
webu) a Církve bratrské. Modlíme se, aby 
Bůh poslal dělníky na svou žeň, a chceme 
se stát vyslyšením této modlitby.

Co se podařilo
Vznik společenství na Proseku je regionem 
Palmovka připravován od roku 2017.

• sedmičlenný tým absolvoval dvouleté 
školení zakládání sborů M4

• proběhlo asi 20 modlitebních setkání
• vznikla modlitební stráž s registrací na 

internetu
• na Proseku jsme zorganizovali několik 

akcí, do kterých se zapojili Prosečáci 
(Lego párty, velikonoční hra Hledání 
Beránka, drakiáda)

• tým byl nedávno rozšířen o Otu Kunz-
manna ml. a zapojili se i další lidé z re-
gionu Východ

• proběhla jednání kvůli místu scházení
• vedoucím týmu se stal Šimon Dittrich 

z regionu Palmovka

Plán
Naším cílem je zahájit bohoslužby na Pro-
seku na podzim 2020 nebo na počátku 2021 
(původní termín, leden 2020, se dodržet 
nepodařilo). Nový region bude mít v době 
zahájení asi 40 členů z regionu Palmovka 
a z dalších regionů.

Nové členy chce region Prosek získávat 
zvaním nevěřících přátel na domácí sku-
pinky a na nedělní shromáždění. Kvalitní 
nedělní shromáždění i setkání skupinek 
budou hrát základní roli. Od začátku se 
paralelně s bohoslužbami počítá s nedělní 
školou, aby se mohly snáze zapojit rodiny 
s dětmi.

Nové společenství chce místní komu-
nitu oslovit kurzy o vztazích a návaznými 
kurzy Alfa. Pouliční evangelizace je vítána, 
ale asi nebude významnějším důvodem 
růstu nového společenství. Chceme se za-
měřit na navazování vztahů.

Nejbližší kroky k cíli (v lednu 2020)
Před zahájením bohoslužeb je třeba získat 
40 křesťanů, kteří se do práce na Proseku 
zapojí (zatím je jich cca 20).

• formuje se nový užší tým vedení (Ši-
mon Dittrich, Tomáš Dostálek, Otakar 
Kunzmann), který zakládání Proseka 
povede od ledna 2020

• oslovujeme křesťany z Palmovky 
a z dalších regionů a zveme je do kon-
krétních služeb ve vznikajícím spole-
čenství

• jednáme s místním komunitním cent-
rem Knoflík kvůli spolupráci a možné-
mu pořádání bohoslužeb

• v 1. pololetí 2020 chystáme další akce 

na navázání kontaktu s komunitou 
(turnaj v kuličkách aj.)

• uvažujeme o uspořádání některého 
z kurzů o vztazích
(www.manzelskevecery.cz)

• na jaře 2020 připravíme dvě nebo tři ne-
dělní bohoslužby „na zkoušku“ přímo 
v místě budoucího scházení

• snažíme se osobním zvaním zvýšit 
účast na modlitebních setkáních

Co to znamená pro region Palmovka
• příležitost zapojení pro lidi, kteří budou 

mít Prosek na srdci
• nové příležitosti pro zapojení na Pal-

movce
• potřeba nových starších na Palmovce 

(T. Dostálek odchází na Prosek)
• podpora nového regionu po dobu dvou 

let od vzniku (finance, různé jednotlivé 
služby)

Předpokládáme, že po dvou letech bude 
region Prosek fungovat samostatně.

Pozvání ke spolupráci
K podpoře projektu je zván každý člen 
a přítel Palmovky a dalších regionů. Nikdo 
nebude zapojen do ničeho, v čem nebude 
vidět Boží povolání a do čeho se mu ne-
bude chtít.

Jak se zapojit:
• připojit se k osobním modlitbám za 

vznik nového společenství
(http://bitly.com/PrimluvyProsek)

• nechat si posílat e-maily s modliteb-
ními náměty (přibližně jednou mě-
síčně; požádat o zasílání je možné na 
simon.dittrich@kaes.cz)

• účastnit se modlitebních schůzek 
(oznamovány na Palmovce, emailem 
zájemcům o modlitební témata, na 
webu www.prosek.kspraha.cz a ve Sbo-
rovém dopise)

• zapojit se ve vznikajícím společenství 
(přihlásit se u Š. Dittricha, T. Dostálka 
nebo O. Kunzmanna jr.)

Jsme k dispozici pro podněty a otázky.

Šimon Dittrich
(simon.dittrich@kaes.cz)
Tomáš Dostálek
(tomas.dostalek@kaes.cz)
Otakar Kunzmann
(otakar.kunzmann2@kaes.cz)
Tomáš Dittrich
(tomas.dittrich@kaes.cz)

www.prosek.kspraha.cz
prosinec 2019
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Barrandov — trochu historie
Už je to skoro 30 let, co jsme se s mojí man-
želkou přestěhovali na Barrandov.

Už je to skoro 30 let, co jsme založili 
rodinu.

Už je to skoro 30 let, co jsme se obrátili 
k Pánu Ježíši a vydali mu své životy.

Už je to skoro 30 let, co jsme měli na Bar-
randově první skupinku s místními křes-
ťany a pak další, další a další. Už nevím, na 
které, ale je to hodně dávno, jsme přijali 
vizi, že na Barrandově má vzniknout místní 
církev a Bůh si k tomu chce použít i nás.

Nastávaly těžkosti. Vždy, když jsme se 
vzepjali, někdo se nově obrátil a společen-
ství tím ožilo. Přišla i krutá rána. Poprvé 
se na Barrandově nově obrátil manželský 
pár, byli dychtiví, hned se zapojili do života 
skupinky, ale po chvíli se objevily vážné 
problémy. Manžel odešel od manželky 
za jinou ženou a ta to psychicky nezvlád-
la a vzala si život skokem z okna. Dlouho 
jsme se z toho vzpamatovávali. Pak opět 
zavál čerstvý vítr, měli jsme dokonce 2 sku-
pinky a celkem se nás scházelo 16 křes-
ťanů. Opět jsme mluvili o založení sboru 
na Barrandově a pak přišla další rána. Syn 
jedné sestry na skupince si vzal život, po-
lil se benzínem a zapálil. Byl to obrovský 
šok a velké zklamání. Rodina se rozpadla 
a rozpadlo se i nadšení pro založení sboru. 
Další naděje zavládla kolem roku 2005, kdy 
jsem se stal vedoucím Křesťanského centra 
na Barrandově. Spolu s dalšími křesťany na 
sídlišti jsme se začali scházet na pravidelné 
biblické hodiny a znovu mluvili o touze 
založit sbor na Barrandově. Vedl nás pen-
zionovaný pastor Metodistické církve ThDr. 
Vilém Schneiberger. Jenže pak přišly další 

problémy. U Viléma byl diagnostikován ag-
resivní nádor v břišní dutině, kterému do 
několika měsíců podlehl. Umíral se slovy: 
tohle je další satanský útok na založení 
církve na Barrandově. Křesťanské cent-
rum skončilo, budovu zbourali a práce na 
budování církve byla opět přerušena.

Už je to více než 5 let, co se zformoval 
sedmičlenný tým, který opět obnovil vizi 

založení církve na Barrandově. Je to pev-
ný tým s jasnou vizí založit nový region 
KS Praha s názvem Barrandov. Tým má 
mateřský region na regionu Západ a pod-
poruje ho celé KS Praha. Během této doby 
se podařilo vytvořit společenství lidí, kteří 
se potkávají na nejrůznějších akcích a spo-
lupracují na různých projektech. Těmto 
lidem říkáme „lidi pokoje“. Na nejpopulár-
nější akci sousedského grilování se schází 
kolem 60 lidí a na biblická setkání přichází 
6 – 15 lidí. Máme společenství se dvěma 
obrácenými lidmi, z toho je jeden pokřtěný.

Můžeme se na to podívat očima Elijášo-
va služebníka a můžeme říct: „Hle, vidím 
mrak veliký jako lidská dlaň.“ Anebo se na 
to můžeme podívat očima Elijáše, který 
říká: „Zapřáhni a jeď, nebo tě stihne veliký 
déšť.“ Rád se dívám očima Elijáše a vidím 
povstávat církev na Barrandově, povstávat 
ze země nasáklou krví těch, kteří okusili 
Boží dobrotu, ale pak si vzali život. Vidím 
povstávat církev ze země zalitou slzami 
všech, kteří je oplakávali, a vidím církev 
povstávat ze země prosolenou 30 lety mod-
liteb. Vidím jednat Ježíše navzdory všem 
těm, kteří chvíli pracovali, ale potom se 
odstěhovali, přestali pracovat nebo odpad-
li. Vidím, jak Ježíš buduje svou církev a my 
můžeme být u toho. Vidím růst komunitní 
centrum na základech bývalého Křesťan-
ského centra, které zbourali. Už dlouhých 
skoro 30 let. Tak dlouho nás tady ze své 
milosti zachoval.

Jakub Černý
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Barrandov — za co se modlit
I když občas zažíváme propady z nenapl-
nění našich lidských představ o tom, jak by 
lidé mohli reagovat na naši křesťanskou vý-
zvu, při pohledu zpět máme radost z věcí, 
které se podařily.

Jako křesťané jsme se dostali do pově-
domí lidí na Barrandově, s mnoha z nich 
jsme navázali hezké vztahy, někteří jsou 
pravidelnými účastníky našich aktivit, 
řadu známých lidí náhodně potkáváme 
a srdečně se zdravíme. Na podzim jsme 
získali od městské části prostory ke scháze-
ní, za okny našich domovů na Barrandově 
se staví komunitní centrum a kostel Krista 

Spasitele, za jehož stavbu se roky modlíme. 
Právě modlitby jsou to, co nás nese na naší 
cestě, co nám dává sílu a naději. Jsme vděč-
ni za modlitby všech lidí, kteří nás takto 
podporují. Proto se obracíme i na vás, brat-
ři a sestry, s prosbou o modlitební podporu. 
Budeme rádi, pokud na nás s modlitbou 
budete myslet v těchto oblastech:

1. aby nám Bůh nadále žehnal při našem 
díle

2. aby lidé kolem nás začali přemýšlet 
o Božích věcech a obraceli se k Bohu

3. aby nás Bůh přivedl k lidem, které jsme 
ještě nepotkali a kteří Boha neznají

4. aby nám Bůh ukázal správnou cestu 
jak oslovit lidi, kteří se stěhují na Bar-
randov do nově postavených bytů

5. aby nám Bůh přidal do našeho malého 
týmu další křesťany, kteří budou zapá-
leni pro zvěstování Evangelia

6. dále prosíme o modlitby za náš tým – 
za Jakuba a Martinu, Briana a Allie, 
Samanthu, Hanku a Mirka, Alenu. 
Abychom byli vytrvalí, měli srdce na-
plněná láskou a byli opravdovým svět-
lem ostatním lidem na Barrandově.

Alena Krejčíková

Aliance pro rodinu
V prvním sborovém dopise z letošního 
roku jsem si přečetla článek Anety Ženíš-
kové o Alianci pro rodinu (ŽV 1/20, Boj 
o definici manželství, str. 3). Nedávno jsem 
se setkala také s paní Jochovou, která tuto 
alianci založila. To, že v současné době 
není v naší zemi možné, aby stejnopohlav-
ní páry uzavíraly manželství, je velká Boží 
milost a také důsledek pečlivé a náročné 
práce několika lidí, kterým to Pán položil 
na srdce a kteří z mnoha hledisek bojují jak 
David s Goliášem…

Bylo by moc dobře, kdybychom se my, 
kteří máme nebo se chystáme mít děti, 
máme nebo můžeme mít v budoucnosti 
vnoučata nebo nám záleží na tom, aby se 

v naší společnosti prosazovaly Boží princi-
py a nebyla lež nazývána pravdou, do toho-
to boje zapojili „na všech frontách“, mod-
litebně, finančně i další pomocí. Součástí 
tohoto boje za pravdu je také evangelizace, 
aby lidé hledali Boha a jeho vůli.

Možná jste si také všimli, jak se na nás 
„duhová“ propaganda hrne ze všech stran, 
jsou pro ni zneužívány i malé děti (setkali 
jste se již s termínem předškolní transgen-
der děti?) a tato propaganda využívá i velké 
finanční zdroje. Dávání nemusí být ve vel-
kých částkách, důležitější je pravidelnost. 
Pokud bychom jako rodiny stáli za Alian-
cí pro rodinu a posílali částky třeba okolo 
200 Kč měsíčně, ti, kdo jsou povoláni k této 

službě, by měli úlevu a větší svobodu pro 
svou službu

V Písmu můžeme číst o Bárukovi 
(Jeremiáš 45,4), Barnabášovi (Sk 9,27; 
Sk 11,25–26), vdově ze Sidónské Sarape-
ty (1Kr 16,8–24), zámožné ženě v Šúnemu 
(2Kr), Achíkamovi (Jeremiáš 26,24) a Oba-
diášovi (1Kr 18,4–15). Všichni tito lidé jsou 
jmenováni také v souvislosti s podporou 
Božích služebníků a Pán si jejich podpory, 
kterou jim poskytli, váží, a proto můžeme 
znát jejich příběhy.

Byla bych moc ráda, kdybychom vza-
li všichni podporu Aliance pro rodinu za 
vlastní, protože bojují i za naše rodiny.

Marcela Láníková

Barrandov — aktivity
Hned od začátku plánování vzniku nové-
ho regionu na Barrandově (území regionu 
Západ), což je přibližně pět let, jsme si uvě-
domovali, že nelze sedět se založenýma ru-
kama a čekat, až k nám někdo přijde. Z toho 
důvodu jsme začali s některými „zvacími“ 
aktivitami. Je to například rozdávání nápo-
jů (před Vánocemi punče) a grilování, při 
kterém je čas na příjemné posezení i roz-
hovory. Toto se ukazuje jako velmi dobrá 
forma, kdy lidé v páteční večer přijdou, na-
sytí se, nikam nespěchají a jsou otevřeni 
pro rozhovory na různá témata, křesťanství 
nevyjímaje. Pravidelně se účastníme celo-
denní akce „Zažít Barrandov jinak“. V jed-
né z barrandovských škol probíhá výuka 
baseballu. Maminky s dětmi se setkávají 
jednou týdně dopoledne. Každých čtrnáct 
dní se konají „Barrandovská setkání nad 
biblí“, konaly se také kurzy „Objevová-
ní křesťanství a učednictví“, modlitební 

vycházky a setkání s americkými týmy, 
které k nám až třikrát do roka přilétají na 
cca týdenní misijní službu. Všechny tyto 
aktivity směřujeme k tomu, abychom blí-
že poznali své sousedy a mohli je zvát na 
různá setkání, kde je možno osobně sdílet 
evangelium. Vyjít do ulic a zvát někam na 
program kolemjdoucí není až tak jednodu-
ché – někteří se zastaví, vezmou si pozván-
ku a přislíbí, že přijdou, další pospíchají, 
odvrací se nebo zvolí jinou cestu. Nakonec 
se jako nejefektivnější ukazují rozhovory 
s nejbližšími sousedy, se kterými se delší 
čas potkáváme a budujeme vztahy.

Někdy ztrácíme naději, protože z vel-
kého množství oslovených lidí jich přijde 
opravdu zlomek. Vždy se ale znovu ne-
cháme povzbudit Boží dobrotou, milostí 
a láskou… A jdeme dále.

Hana Bálková

SHARON 
STONE
V PRAZE

Uvolnit slovo pro rok 2020

DR.

Kdo je Dr. Sharon Stone?

První věc, kterou jiní říkají o Dr. Sharon 
Stone je, že v ostatních lidech vidí to 
nejlepší a pomáhá, aby se to, co je skvělé, 
mohlo dostat na povrch. Jako odhodlaná 
vedoucí s apoštolským a prorockým da-
rem se nejvíce zaměřuje na shromažďová-
ní, vystrojování a mobilizování mnohých 
dalších k tomu, aby rozvíjeli myšlení Boží-

ho království a nadpřirozený životní styl. 
Během minulých čtyřiceti let Dr. Stone 
založila a vedla mnoho sborů a služeb se 
srdcem k proměně společnosti. Je známá 
svým přesným prorockým obdarováním, 
které pomáhá řídit národy, města, církve 
a jednotlivce v souladu s Božími záměry 
pro konkrétní dobu.

ČTVRTEK
6. 2. 2019

18.30

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ
PRAHA REGION STŘED

Korunovační 6
Praha 7

Stavba nového komunitního centra
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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

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

I N F O R M A C E  O  M L Á D E Ž I www.kspraha.cz/aktivita/mladez

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 Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepankakrisicova@gmail.com

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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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: 17/4/0

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební), 
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/7/5

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/26
Modlitební: po 10. 2. od 18:00 (herna proti sálu)

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsí-
ci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 93/8/19

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/17/31

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Rou-
šal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 43/3/14
Svatba: David Mušínský a Miriam Vostrá

JIH
Vedení: 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: 45/10/24

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 76/19/17

27. 2. – 26. 3.
18:30–21:30

Na Žertvách 23, Praha-Palmovka
960 Kč na osobu na celý kurz
www.manzelskevecery.cz



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.

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

Chvály: hudební skupina Pureheart pod 
vedením Radky Novotné

Kázání: Petr Kácha – A všechno podřídil 
pod jeho nohy… (Ef 1,22–23)

Po 3. 2. Sborová modlitební 
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 2. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení 
18:00–20:00, 1. patro

St 5. 2. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Výchova dětí, 18:00

Čt 6. 2. Základy křesťanského života 
18:30 
Návštěva Dr. Sharon Stone 
v Praze, 18:30

Ne 9. 2. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 10. 2. Odrost, 18:30–21:00

11.–13. 2. Evangelikální fórum 2020

Út 11. 2. Porost, 17:30–19:30

St 12. 2. Kurz o misii, 18:00–20:00 
Kurz Výchova dětí, 18:00 
Dorost, 17:00–19:00

Čt 13. 2. Místo uzdravení 
17:00–19:00, 1. patro 
Základy křesťanského života 
18:30

Ne 16. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 17. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 2. Porost, 17:30–19:30

St 19. 2. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Výchova dětí, 18:00

Čt 20. 2. Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30 
Základy křesťanského života 
18:30

Ne 23. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 24. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 2. Porost, 17:30–19:30

St 26. 2. Kurz o misii, 18:00–20:00 
Kurz Výchova dětí, 18:00 
Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 2. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Základy křesťanského života
18:30 
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

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

Chvály: hudební skupina Aioneth pod 
vedením Davida Bukáčka

Kázání: Lubomír Ondráček – Moc nového 
života

Po 2. 3. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

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

St 4. 3. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Výchova dětí, 18:00

Čt 5. 3. Základy křesťanského života
18:30

Ne 8. 3. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 9. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 3. Porost, 17:30–19:30

St 11. 3. Kurz Výchova dětí, 18:00 
Dorost, 17:00–19:00 
Kurz o misii, 18:00–20:00

Čt 12. 3. Základy křesťanského života
18:30 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Ne 15. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 16. 3. Odrost, 18:30–21:00 
31. Teologické fórum 
sbor Církve bratrské v Praze 1

Út 17. 3. Porost, 17:30–19:30

St 18. 3. Kurz Výchova dětí, 18:00 
Dorost, 17:00–19:00

Čt 19. 3. Základy křesťanského života
18:30 
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Ne 22. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 23. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 24. 3. Porost, 17:30–19:30

St 25. 3. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz o misii, 18:00–20:00

Čt 26. 3. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Základy křesťanského života
18:30 
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

27.–29. 3. Na maKSimum 2020

Ne 29. 3. Shromáždění v rámci regionů

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

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

Kurz Příprava na manželství

5 večerů od 20. 2. do 26. 3.

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

Více na www.manzelskevecery.cz



VÍRA
V ROZDĚLENÉ
SPOLEČNOSTI

VÍRA
V ROZDĚLENÉ
SPOLEČNOSTI

EVANGELIKÁLNÍ FÓRUM 2020

hlavní řečník

 MIROSLAV VOLF
Chorvatsko-americký teolog a autor, jehož kniha 
Odmítnout nebo obejmout byla vyhášena jednou 
ze 100 nejvlivnějších knih 20. století.

Inspirativní přednášky, specializované networky, 
kulaté stoly, semináře a diskuse s řečníky

www.evangelikalniforum.cz

Pořádají Česká evangelikální aliance 
a Evangelikální teologický seminář

networky

Poradenství a pastorace, Vedení a řízení sboru,  
Vedení křesťanských organizací, Homiletika, 
Evangelikální teologie, Akademický network

11. – 13. února 2020, Praha (Soukenická)


