
Sborový dopis
M Ě S Í Č N Í K  S B O R U  K Ř E S Ť A N S K É  S P O L E Č E N S T V Í  P R A H A  /  R O Č N Í K  3 2

7/207/20

Ú V O D N Í K

www.kspraha.cz 1SBOROV Ý DOPIS 7/20

Je to za námi
„Někteří psychologové tvrdí, že teprve 
přijde ten posttraumatický šok,“ vy-
kládá u kafe rozšafně Jarka, „ale já 
jsem si to maximálně užila a klidně 
bych pokračovala,“ doplní, než se spo-
kojeně napije kávy. „A to ses fakt vů-
bec nebála?“ vykulí oči Tonička, která 
nám hned na začátku našeho babince 
sdělila, že ještě chvíli a zbláznila by se. 
„Když ne o sebe, tak o druhé, o rodiče, 
prarodiče,“ nenechá Jarku odpovědět 
Zdena. „Vidíš, to mě nenapadlo se 
bát,“ vypadá Jarka překvapeně, „asi 
proto, že jsem se nedívala na telku 
a s našima si často voláme,“ přemýšlí 
nahlas, „já to brala jako osud - co se 
má stát, stane se… a měla jsem holt 
prázdniny,“ skoro omluvně se usměje. 
„To ti přeju,“ usměje se na ni povzbu-
divě Zdena. „U nás to všechno docela 
šlo, i když jsme byli s dětmi zavření 
v paneláku, ale jsem ráda, že se vše 
pomalu vrací k normálu,“ oddechne si 
nahlas. „Já se taky nebála jen o sebe,“ 
vysvětluje Tonička, „ale o ségru, ta 
byla strachy bez sebe a zavřela se na 
chatě na samotě bez elektřiny i s dětmi 
a nikoho k sobě nepustila.“ „Mě taky 
dost uklidnilo, jak lidi drží při sobě, 
pomáhají si,“ vypočítává dál Jarka. 
„Já se taky bála o sestru,“ vzpomene si 
Zdena, která pije dvojku bílého. „Ona 
pracuje v nemocnici a jezdila k lidem 
na odběry.“ Pozdvihne sklenici a řek-
ne vážně: „Na všechny zdravotníky 
a doktory!“ Zvednu hrnek s kávou 
a přidám se: „Na všechny, kdo pomá-
hali, a aby nebyly žádné další šoky!“

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Aktivisti i zdrženliví jsou
na tom stejně

Jsou dva druhy křes-
ťanů, aktivisté a zdr-
ženliví. Pracovitost 
a obětavost vypadají 
dobře, ale pokud se 
montujeme do věcí, 
které pro nás Bůh 
nepřipravil, můžou 
naše činnosti pěkně 
vypadat, ale zdravé 
určitě nebudou. Píšu 
„naše“ činnosti, pro-
tože se hlásím k této 
skupině a popisuji 

nešvar, na který si sám musím dávat pozor.
Ti zdrženliví mohou být zranění. Pak 

potřebují uzdravení, rekonvalescenci, po-
stupnou změnu. Mohou mezi nimi být také 
lenoši. O těch psát nemusím, protože moje 
rady by pro ně byly nadbytečné. Ale v té růz-
norodé skupině mohou být i lidé rozčarova-
ní, kteří zase až tolik uzdravení nepotřebují. 
Třeba zažili zklamání z aktivistů, když se 
nepodařilo to, co bylo naplánováno a při-
pravováno. Možná mají špatné svědomí, 
že se víc nesnažili. Jsou zklamaní z toho, 
že neúspěch aktivisté všelijak omlouvali, 
třeba tím, že se ti druzí málo zapojili.

Tyto dvě skupiny mají jistou obdobu 
i mezi kazateli. Něčí kázání vždy vyústí 
v praktické body, které je potřeba udělat. 
A příští neděli se zvlášť cílevědomý kazatel 
posluchačů zeptá, jestli to, co jim dal mi-
nule za úkol, už splnili. Ale pravidelně se 
to tak dělat nedá. Všichni totiž cítíme, že 
život s Kristem není plnění úkolů.

Druhá skupina kazatelů se o praktické 
výstupy nestará. Za svůj úkol pokládá ká-
zání Krista a za cíl si klade proměnu životů 
svých posluchačů, kterou ale na základě ká-
zaného Božího slova působí svatý Duch. Po-
kud v životech lidí v takovém společenství 
pracuje Boží slovo, nějaké praktické kroky 
budou následovat, ale nejde předně o ně.

Když se podíváme na Pavla nebo na Pe-
tra, jsou ve svých dopisech hodně nároční. 
Velká většina jejich výzev k proměně je sice 
praktická, ale když nepočítám pastorální 
epištoly, týkají se skoro výhradně osobní 
charakterové proměny. Pavel občas má 

nějakou tu prosbu o přímluvné modlitby 
za svou službu nebo organizuje sbírku (pe-
něz, nikoli známek) nebo napomene Euodii 
a Syntychénu. Jinak jeho výzvy nesouvisejí 
s žádnými konkrétními akcemi.

Asi je potřeba kázat v obou směrech. 
Přemíra aktivit totiž k cíli, abychom Krista 
poznali my i všechny národy, určitě neve-
de, ale asi ani ne ten pasivnější postoj.

Jak se pozná, že akce, pro které horuješ, 
organizuješ na základě poznání Boží vůle? 
Jak se pozná, že kážeš Boží slovo pod in-
spirací Ducha svatého? To jsou nesnadné 
otázky. Je na ně stejná odpověď: pozná se 
to těžko. Neukáže se to totiž hned, ale až na 
základě ovoce, což bývá dost pozdě.

Správně vyhodnotit neúspěch aktivit 
není snadné, ale ještě těžší je vyhodnotit 
neúspěšnost kázání, které odmítá prak-
tické cíle. Když se zaplatí spousta peněz 
za pronájem sálu a na evangelizaci nikdo 
nepřijde, je to určité praktické vodítko. 
Nicméně když je společenství, kde se mi-
nimálně jednou týdně káže Boží slovo, 
zákoničtější a zákoničtější, možná si tam 
toho ani nevšimnou.

Získat osobní nastavení: „Bože, tvé dílo 
nezvládnu, i kdybych se rozkrájel“ pomůže 
aktivistům, když zjistí, že skutečné ovo-
ce ze sebe vyždímat neumí, že bez Krista 
nemohou učinit nic. Uvidí, že jejich cíle 
a možnosti jsou nesrovnatelné s cíli a mož-
nostmi Božími. Mělo by je to povzbudit 
k tomu, aby si na Pána Boha počkali.

Debakly aktivistů mohou pomoci i li-
dem z té druhé skupiny. Zklamaný, odra-
zený, odtažitý křesťan vidí, že je na tom 
úplně stejně jako aktivista a organizátor: 
z toho, co připravil Bůh, nemá nic. Boží 
pozvání je tu ovšem i pro něj. Bez Krista 
nemůže učinit nic – to nemusí být bráno 
negativně. I zdrženlivého křesťana to může 
vést k tomu, aby si počkal na Pána Boha. 
S Bohem je dobře, a to i tehdy, když nás 
vybídne k nějaké činnosti. Když je to on, 
nikdy to není propadák.

Kdo stojí o nádheru Boží přítomnosti, 
byl by blázen, kdyby se o ni nechal připra-
vit, ať už svou aktivitou, nebo zdrženlivostí.

Tomáš Dittrich

Neukáže se to 
totiž hned, ale 
až na základě 
ovoce…
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MODLITEBNÍ TÉMATA
Z E  Ž I V O T A  S B O R U

A K T U Á L N Ě

Vítejte!
Pokud jste na setkání našeho sboru popr-
vé, dovolte, abych vás speciálně přivítal. 
Ať už vás někdo pozval, jste tu na základě 
sledování našich online bohoslužeb v době 
karanténních opatření, našli jste si nás na 
webu nebo jste jen zaslechli hudbu a přišli, 
jste vítáni.

Jsme sborem Křesťanské společenství 
Praha. Patříme do rodiny křesťanských 
církví, které věří v Boha i Bohu, který je 
milující a současně svatý. Setkali jsme se 
s ním v různých situacích našeho života, 
v různém věku a jsme z různých sociálních 
skupin. Proto můžete mezi námi vidět mla-
dé i starší a narazit na lidi různého vzdělá-
ní i zaměstnání. To, co nás spojuje, je víra 
v Pána Ježíše Krista, který dal svůj život, 
aby zaplatil za náš hřích, a byl vzkříšen.

Možná vás překvapuje, proč máme 
shromáždění tady v zahradní restauraci, 
a nikoli někde v kostele. Předně kostely ne-
máme, během školního roku se scházíme 
v různých budovách. To ovšem není hlavní 
důvod. Jsme přesvědčeni, že stejně jako 
v době první církve i dnes církev a křes-
ťané nemá být uzavřená uvnitř budov, ale 
vyjít k lidem. Chceme veřejně vyjádřit svou 
vděčnost Bohu za jeho lásku, sdílet s další-

mi lidmi své životní příběhy a také příběhy 
z Božího slova – Bible.

Takže i když se vám to možná nezdá 
a nesplňuje to představu křesťanských bo-
hoslužeb, jste právě na nich. Vítáme mezi 
námi hosty z jiných církví a také lidi, kteří 
se za křesťany nepovažují, ale jsou ochotní 
s námi strávit nějaký čas. Konečně každý 
z nás byl někdy na setkání církve ještě jako 
ten, který nevěří.

Můžete tu s námi pobýt a zase anonym-
ně odejít. Určitě jste zváni i příště. Můžete 
navštívit náš web www.kspraha.cz a najít si 
i další akce, které pořádáme a na které jste 
zváni. Pokud si chcete o čemkoli popoví-
dat, obraťte se na někoho u informačního 
stolku, na označené pořadatele nebo na 
toho, kdo vyprávěl svůj životní příběh, měl 
promluvu na základě Bible nebo setkání 
moderoval. Rádi se s vámi seznámíme 
a popovídáme.

Jsme rádi, že jste mezi nás přišli a pře-
jeme vám, kromě dobře stráveného času, 
osobní setkání s Bohem a uvěření v něj. To 
je totiž důležitější než setkání s námi.

Lubomír Ondráček
hlavní pastor KS Praha

KS Praha Worship
Milí sourozenci,

rád bych Vás upozornil na existenci YouTube 
kanálu s názvem KS Praha Worship. Na tomto ka-
nále postupně zveřejňujeme videozáznamy z chval 
a uctívání z našeho sboru. Videa mají sloužit předně 
tomu, aby si je kdokoliv ze sboru či mimo něj mohl 
pustit a společně s nimi uctívat, modlit se, mít čas 
s Pánem, odpočívat atd. Takovým druhým a neméně 
důležitým smyslem těchto videí je, že se podle nich 
můžete naučit nějakou novou píseň, kterou někdo 
ze sboru složil nebo přeložil. U takových písní bude 
velkými písmeny napsáno NOVÁ PÍSEŇ a v popisku 
videa bude k dispozici text s akordy. Písně se pak 
mohou hrát na skupinkách, mládeži, regionech 
a kdekoliv jinde.

Odkaz na YouTube kanál najdete na sborovém 
webu nebo přímo na YouTube, když zadáte do vy-
hledávače „KS Praha Worship“. Kdybyste chtěli být 
upozorněni pokaždé, když zveřejníme nové video 
(což doporučujeme), tak je třeba kliknout na červené 
tlačítko pod videem s nápisem „ODEBÍRAT“ a pak 
ještě kliknout na obrázek zvonečku, u kterého vybe-

Vyprošovat si požehnání pro:

Letní společné bohoslužby ve Stro-
movce: Boží moc provázela svědectví 
apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na 
všech spočívala veliká milost. (Sk 4,33)

Letní akce a aktivity – za regionál-
ní dovolené a dále za tábor Beránek 
(3.–14. 8.), tábor Levitů (15.–22. 8.), 
Teen Camp (23.–29. 8.) a krátkodobé 
misijní výjezdy (v některých případech 
ještě čekáme na rozhodnutí ohledně 
karanténních opatření v jednotlivých 
zemích, ale plánujeme Estonsko, Liba-
non a Slovensko): Chválili Boha a byli 
všemu lidu milí. A Pán denně přidával 
k jejich společenství ty, které povolával 
ke spáse. (Sk 2,47)

Izrael: Bude to však, jako když lačný má 
sen: zdá se mu, že jí, a když procitne, 
má prázdnou duši. Nebo jako když má 
sen žíznivý: zdá se mu, že pije, a když 
procitne, je ochablý a jeho duše prahne. 
Tak dopadne shluk všech pronárodů, 
které vytáhly do boje proti hoře Sijónu. 
(Iz 29,8)

Vyhodnocení minulých témat
Z hlediska dlouhodobého statistického 
přehledu došlo k poklesu umělých po-
tratů (viz článek v tomto SD). Bůh dal 
déšť a zásoby vody do hloubky jednoho 
metru jsou doplněny. Za doplnění zásob 
podzemní vody se můžeme modlit dále. 
Stejně tak za to, aby nebyly povodně 
a nenaplnila se předpověď horkého su-
chého léta.

rete „ALL“ nebo „VŠECHNO“ (podle toho, jestli máte 
internetový prohlížeč v češtině nebo v angličtině).

Věřím, že život plný vděčnosti, chvály a uctívá-
ní tvoří výborný základ pro efektivní růst Božího 
království v našich rodinách, zaměstnáních, službě 
a v našich životech celkově. V uctívání a v Boží pří-
tomnosti se necháváme Bohem proměnit, uzdravit, 
osvobodit, učíme se mu naslouchat, Duch svatý nám 
otevírá oči, takže jsme schopni vidět Boží vize a sny, 
za kterými pak můžeme jít a ve výsledku i vidět jejich 
naplnění.

Modlím se, aby pro Vás tato videa a všechna další, 
která budeme v budoucnu na YouTube kanál při-
dávat, byla požehnáním, a abyste stejně jako kdysi 
král David mohli jednoho dne s upřímným srdcem 
vyznat: „O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno 
jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově 
po všechny dny svého života, abych mohl hledět 
na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat 
v jeho chrámu.“

Bůh sám je skutečně to nejcennější, co máme.
David Bukáček
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J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Gospel versus pandemie
Když jsme v polovině ledna zveřejňo-
vali přihlášky na charitativní workshop 
Gospel (až) na dřeň ve prospěch Nadace 
pro transplantace kostní dřeně, byl plný 
nečekaně rychle. Tenhle workshop se koná 
už spoustu let a princip je docela jednodu-
chý. Přijedou lidé z celé republiky a pod 
vedením zahraničních lektorů dva a půl 
dne zkoušejí deset až dvanáct písniček, 
se kterými nakonec vystoupí na závěreč-
ném koncertě. Ten je benefiční – a veške-
ré vstupné, do poslední koruny, dostane 
vždy Nadace pro transplantace kostní 
dřeně. Náklady hradí účastníci, vstupné 
dostává nadace. Rezervní fondy zásadně 
nevytváříme.

Devadesát míst se zaplnilo během asi 
dvou hodin a my jsme se radovali z toho 
rekordního tempa, přemýšleli jsme, co nás 
asi čeká, a plánovali. Koupili jsme leten-
ky pro lektory, aby nebyly moc drahé, no 
a že byl workshop takhle plný, mohli jsme 
si dovolit pohodovější společnost než jen 
nějakou nízkonákladovku. Domluvili jsme 
taky (a předem zaplatili) noclehy v malém 
penzionu hned u kostela, abychom nemu-
seli nic a nikoho honit během samotného 
víkendu, který je vždycky událostmi nabitý 
až na půdu.

Všechno šlo krásně a klidně, lektoři 
poslali písničky, muzikanti se je začali 
učit, grafička navrhla krásný plakát, my 
domluvili výlep v plzeňských tramvajích 
od 16. března, dali inzerát do kulturního 
přehledu… Všechno, co šlo, bylo hotové už 
někdy v polovině února a vypadalo to, že 
nás čeká na samém konci března opravdu 
pohodový workshop bez zmatků na po-
slední chvíli.

Prvního března byly večerní zprávy 
plné informací o lyžnících, kteří přivezli 
z Itálie nikým nechtěný a nežádaný suve-
nýr původem z Číny. Do našeho worksho-
pu zbýval měsíc – a my měli všechno ho-
tové. Modlila jsem se a přemýšlela, co 
uděláme, pokud budeme muset omezit 
kapacitu připravovaného koncertu se sto-
členným sborem a očekávanými několika 
stovkami návštěvníků. Nezdálo se mi, že 
dva nakažení lidé jsou důvodem k nějaké 
velké panice, ale pro jistotu jsme začali 
zjišťovat, jak drahý by byl online přenos 
koncertu bez diváků. Kolik budou v tako-
vém případě autorské poplatky? Nejdůle-
žitější ze všeho ovšem bylo uklidnit naše 
milé sboristy. A tak jsem jim napsala, že 

situaci sledujeme a workshop buď bude, 
nebo ho teď zrušíme a bude na podzim 
nebo na jaře nebo prostě vrátíme peníze. 
Téhle varianty jsem se moc bála, protože 
ve workshopu bylo vložených už něko-
lik desítek tisíc korun v nákladech, které 
jen sotva někdo vrátí… a to znamenalo, 
že lidem kursovné budu muset vracet ze 
svého.

Dvanáctého března přišel zákaz pořá-
dání veřejných akcí nad sto osob. A bylo 
jasno. Workshop poslední březnový víkend 
z moci úřední zkrátka nebude. Hned jsem 
volala do reklamní agentury, abych stopla 
výlep plakátů na koncert – kampaň nám 
měla běžet od 16. března. Plakáty šly do 
sběru, ale výlep jsme, díky Bohu, platit ne-
museli. Pustila jsem se do korespondence 
s British Airways, abychom z nich dostali 
zpět peníze za dvě letenky z Londýna, a sle-
dovala jsem, co bude dál.

Během pár dnů začalo být víc než jas-
né, že letos na jaře ani na podzim náš be-
nefiční workshop prostě nebude. Poprvé 
po mnoha letech. S těžkým srdcem jsem 
napsala účastníkům, jak se věci mají a že 
jim vrátíme peníze. Zároveň mi ale přišlo 
líto, že by o naši podporu přišla i Nadace 
pro transplantace kostní dřeně. A tak jsem 
lidem navrhla, zda by se nechtěli podílet 
na již vzniklých nákladech s tím, že pokud 
by nám zbylo víc peněz, než jsou ty nákla-
dy, pošleme zbytek nadaci, která obvykle 
dostává úplně všechno vstupné ze závě-
rečného koncertu – aby o svůj každoroční 
dárek nepřišli. Vůbec jsem neměla zdání, 
jak to dopadne, jestli budou mít lidé odva-
hu darovat ze svého nejistého mála i v ta-
kové době, jako byly ony první dny a týdny 
nouzového stavu, kdy nikdo nevěděl, co se 
bude dít o pár hodin později. Smiřovala 
jsem se s tím, že za několik dní budu asi bez 
úspor a jako paní učitelka zpěvu rozhodně 
i bez jistého příjmu.

Začala jsem rychle učit online a pra-
covala jsem spoustu hodin denně, aby mi 

klienti neutekli a já abych kdyžtak měla na 
ty dluhy z workshopu. Byly to hodně těžké 
dny, v televizi pořád jen zprávy o počtech 
nemocných a k tomu žádný kloudný kon-
takt s lidmi. Unavená z ustavičných video-
konferencí jsem neměla kapacitu na vůbec 
žádné další online setkávání. Pracovala 
jsem. Bála jsem se. Počítala. Modlila jsem 
se. Četla Bibli. Spala. A tak pořád dokola. 
A pak… Pak mi začaly chodit vzkazy od 
zpěváků. Během pár dní bylo jasné, že se 
Pán Bůh stará nejen o mě – všechny ná-
klady workshopu se zaplatily. I majitelům 
penzionu jsme mohli peníze za pobyt 
nechat, a tak jim pomoci, a přesto naše 
„sbírka“ pro Nadaci vynesla přes 38 000 
korun! Workshop Gospel (až) na dřeň po-
mohl nemocným i letos, koronaviru i všem 
okolnostem navzdory.

Lidé v nadaci nic netušili a ani nic neče-
kali. Když jsem zadávala platební příkaz, 
kterým jsem všechny ty peníze posílala 
na jejich účet, napsala jsem jim k tomu do 
mailu i příběh letošního workshopu a po-
přála jim Boží požehnání. Než přišla nějaká 
odpověď, určitou dobu to trvalo, ale byl to 
jeden z nejdojemnějších dopisů, jaké jsem 
kdy dostala. Osobní poděkování, za které se 
zase slušelo poděkovat. Z další korespon-
dence vyplynulo, že jsme prý byli jediní, 
kdo na ně v tu chvíli takhle myslel a něco 
jim v téhle době daroval.

Nevím, jestli je to o tom, že jsme byli je-
diní, pravda úplně doslova, ale na tom ne-
sejde. Vím totiž bezpečně, že jsme pomohli 
tam, kde to bylo opravdu hodně třeba, že 
si nás Pán Bůh krásně, prostě a jednoduše 
použil.

A jsem si jistá, že i když věci někdy pro-
běhnou a dopadnou jinak, než jak je pečlivě 
naplánujeme, neznamená to ani omylem, 
že se Pánu Bohu vymkly z rukou.

Alena Dobrovolná
region Palmovka

Lidé v nadaci nic netušili
a ani nic nečekali.„

“
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A K T U Á L N Ě

Hora manželství a rodiny – co s ní dál?
Za téma manželství a rodiny se v rámci 
sboru modlíme již od června 2017. Podle 
vize o horách vlivu chceme, aby manželství 
bylo v úctě a vážnosti a rodiny prospero-
valy. Vzhledem k tomu, že se za toto téma 
modlíme již tři roky, budeme řešit na star-
šovstvu, zda své modlitby neupřít na další 
horu/oblast, ve které chceme i jako církev 
působit a přinášet změnu. Jak si rodina 
a manželství po dobu našich tříletých mod-
liteb stála a stojí, lze sledovat a hodnotit 
z níže uvedených statistických dat.

Výsledky za rok 2019 jsou mnohem lepší 
než za rok 2018. Zatímco v roce 2018 po-
čet sňatků oproti předchozímu roku kle-
sl o 1 %, v roce 2019 stoupnul oproti roku 
2018 o 4 %. Počet rozvodů v obou letech 
klesl vždy o 2 %. Počet rozvodů ve vztahu 
ke sňatkům je za poslední 4 roky nejniž-
ší (40,1 %). Co není příliš povzbudivé, je 
fakt, že počet živě narozených dětí za rok 

2019 klesl o 3 % oproti roku 2018. Naopak 
velmi povzbudivá je skutečnost, že počet 
umělých potratů za rok 2019 klesl o 11 % 
oproti roku 2018, což je v těchto statistikách 
opravdu vysoké číslo. Znamená to přinej-
menším to, že menší počet živě naroze-
ných nebyl způsoben vyšší potratovostí. 
A znamená to taky první plně vyslyšenou 
modlitbu, kdy se modlíme za tzv. 5 x 10 % 
(za zvýšení sňatečnosti o 10 %, za snížení 
rozvodovosti o 10 %, za zvýšení celkového 
počtu narozených dětí o 10 %, za snížení 

počtu dětí rozených mimo manželství 
o 10 % a za snížení umělých potratů o 10 %).

O manželství a rodinu na něm postave-
nou se stále vede boj na více rovinách. Co 
nás ale uklidňuje, je vědomí, že manželství 
jako výlučný svazek muže a ženy bylo „za-
loženo“ Božím slovem.

„Proto opustí muž svého otce i matku 
a přilne ke své ženě a stanou se jedním tě-

lem.“ (Gn 2,24). A že se tudíž i na manželství 
vztahuje zaslíbení, o kterém čteme u proroka 
Izajáše: „Tak tomu bude s mým slovem, kte-
ré vychází z mých úst: nenavrátí se ke mně 
s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná 
zdárně, k čemu jsem je poslal.“ (Iz 55,11)

V době psaní tohoto článku před schůz-
kou staršovstva není jasné, zda budeme 
jako sbor bojovat svými modlitbami za 
tuto Horu manželství a rodiny nadále. 
Nicméně i kdybychom svoje modlitební 
i praktické nasazení upřeli na jinou horu/
oblast, manželství a rodina budou nadále 
žhavým tématem nejen k modlitbám, ale 
i k praktickému zapojení se podle našich 
obdarování a možností.

Jak jste mohli číst v lednovém vydání 
Sborového dopisu, v Poslanecké sněmov-
ně stále leží dva návrhy zákonů, z nichž 
první je pro uvolnění manželství i pro 
osoby stejného pohlaví a druhý naopak 
navrhuje začlenit do Ústavy ČR fakt, že 
manželství je svazek muže a ženy. Dá se 
očekávat, že se tyto dva návrhy budou 
v letošním roce opět projednávat a že to 
bude lítý boj (více informací v lednovém 
vydání SD). Rozhodnutí o definici manžel-
ství změní naši společnost, bude určovat, 
co je v Česku normální, co se budou učit 
děti ve školách, číst v knihách, co se bude 
vysílat v televizi… Zkrátka ovlivní nás 
všechny. Zároveň vás chceme povzbudit, 
abyste každý investoval do svého manžel-
ství a rodiny, aby křesťanská manželství 
a rodiny prosperovaly a abychom mohli 
být nadějí pro ty, kteří ztratili svou víru 
ve stabilitu, věrnost, dlouhodobé vztahy 
a opravdovou lásku.

Závěrem chceme poděkovat vám všem, 
kteří jste se za téma hory (oblasti) manžel-
ství a rodiny modlili či se mu jakkoliv jinak 
věnovali. Věříme, že jako církev máme moc 
přinášet do této oblasti změnu, vyhlašovat 
Boží řád a přinášet do společnosti standar-
dy Božího království.

Zároveň si dovolujeme vás vyzvat ke 
zvážení finanční podpory neziskové or-
ganizace Aliance pro rodinu, která je v sou-
časnosti vlajkovou organizací bojující za 
definici manželství jako svazku muže 
a ženy a za ochranu rodiny na manželství 
založené.

Děkujeme.

Aneta Ženíšková,
Otakar Kunzmann sr.

a Miloš Kačírek sr.

Aliance pro rodinu
Číslo účtu: – 2600107732/2010 – Fio banka
https://alipro.cz/podpora-manzelstvi/uvod/

Kritérium 2016 2017 2018 2019 in 2019/2018 in 2018/2017

Sňatky celkem 6 415 6 604 6 549 6 841 1,04 0,99

Rozvody celkem 2 715 2 860 2 798 2 743 0,98 0,98

% rozvodů ve vztahu 
ke sňatkům

42,32 % 43,31 % 42,72 % 40,10 % 0,94 0,99

Narození (živě) celkem 14 929 15 324 15 460 14 933 0,97 1,01

z toho mimo manželství 6 121 6 322 6 294 není k disp. není k disp. 1,00

Potraty celkem 4 358 4 200 4 104 3 670 0,89 0,98

Zdroj dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu, 2020
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V Y U Č O V Á N Í

O prorocích, kteří přemohli královské říše 
a uskutečnili spravedlnost
Na začátku 11. kapitoly dopisu Židům se 
dozvídáme základní informace o víře, jak 
můžeme věřit v souladu s působením pře-
vahy jeho síly (dopis Efezským 1,19) a že 
ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že 
Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně 
hledají. V 32. a 33. verši 11. kapitoly dopisu 
Židům máme příklady mužů a žen víry, ke 
kterým se Bůh přiznal, Gedeóna, Báraka, 
Samsona, Jefteho, Davida, Samuela a pro-
roky, kteří skrze víru přemohli královské 
říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli za-
slíbení, zavřeli tlamy lvům.

O Gedeonovi, Bárakovi, Samsonovi 
a Jeftovi, kteří vysvobozovali Izrael, se mů-
žeme dočíst v knize Soudců. Vidíme, že to 
mnohdy nebyli bezchybní lidé.

O Samuelovi a Davidovi se můžeme 
dočíst ve dvou Samuelových a dvou Krá-
lovských knihách. Jejich životy jsou po-
psány podrobně a můžeme se dočíst, jak 
se stalo, že žádné slovo Samuela nenechal 
Hospodin padnout na zem. Davidův život 
měl tak velký dopad do života mnoha lidí, 
přestože byl v mládí nejméně důležitým 
synem v rodině. Bůh ale hledí k srdci.

Daniel žil také ve velmi komplikované 
době. Jeho život nebyl jednoduchý, ale byl 
plný Boží přítomnosti. Králové viděli, že 
je s ním Bůh (Daniel 2,17, Daniel 6,21) a že 
Bůh je živý a stálý navěky, vysvobozuje 
a zachraňuje (Daniel 5,33, Daniel 6, 27–28).

Někdy píšeme poslancům a senátorům, 
aby při schvalování zákonů neumožnili 
podporu různých experimentů s rodinou 
a podobně. V 5. knize Mojžíšově ve 28. kapi-
tole v 15. verši se můžeme dočíst, že máme 
být hlavou, a ne ocasem. Být pouze nahoře, 
a ne dole, jestliže budeme poslouchat pří-
kazy Hospodina, svého Boha.

Zde jsou uvedena požehnání a zloře-
čení, která souvisí s tím, zda lidé hledají 
a poslouchají Boha, nebo ne. Uvedený verš 
proto souvisí s poslušností Bohu, který vidí 
k srdci, vidí postoje a motivy. Říká nám zde 
ale také, že máme být hlavou, a ne ocasem. 
Chceme být hlavou? Nebo chceme být ra-
ději ocasem?

Někdy vidíme jako nejzbožnější být 
v církvi na shromáždění. To je samozřej-
mě jedna součást. V Přísloví 21,3 se ale 
dozvídáme, že jednat podle spravedlnosti 
a práva je Hospodinu milejší nežli oběť, 

a v Izaiáši 1,12–17, že hledat právo, kárat 
násilníka, zjednat právo sirotkovi a zastat 
se vdovy je důležitější než přinášet oběti.

Politika je dnes považována za špinavou 
záležitost a kredit politiků je vzhledem k je-
jich častému špatnému jednání velmi níz-
ký. V knize Soudců v 9. kapitole ve verších 
8 až 15 je uvedeno přirovnání, jací lidé se 
někdy dostávají do vedoucích pozic:

Olivy, fíkovník a réva neměly zájem stát 
se králem, proto se jím stal bodlák. Všimně-
me si, že bodlák na konci uvedeného oddílu 
říká: „Jestliže mě opravdu chcete pomazat 
za krále nad sebou, přijďte a schovejte se 
v mém stínu. Pokud ne, ať vyjde z bodláku 
oheň a stráví libanonské cedry.“

Když se podíváme do těchto vět, vidíme 
tam i náznak korupce a klientelismu, pří-
padně mafiánského jednání. Podívejme se 
ale do Písma dále, že to takto nemusí být.

Ve 5. knize Paralipomenon v 19. kapito-
le, ř. až 10. verši judský král Jóšafat ustano-
vil soudce. Kladl důraz na bázeň před Hos-
podinem, poctivost a neporušené srdce.

Můžeme si v tomto vzít z Jóšafata pří-
klad a udělat to, co můžeme, aby ve ve-
doucích pozicích v naší zemi byli lidé, 
kteří mají bázeň před Hospodinem a jsou 
poctiví.

Jeden z důležitých textů Písma, který 
mluví o rozdílu mezi tím, když člověk dů-
věřuje Hospodinu a chodí ve spravedlnos-
ti, nebo když jedná zvráceně a nepoctivě, 
je Žalm 37. Tento Žalm mluví o důvěře 
v Hospodina, rozkoši v Hospodinu, ale 
také o tom, že nepoctivost se v dlouho-
dobém pohledu nevyplácí. Vidíme zde, 
že nepoctivostí si nepomůžeme. Nikdy si 
nepomůžeme, když neposloucháme Boha 
a jeho slovo. V době komunistů někteří lidé 
říkali, že kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. 
Ta doba měla svoje velké problémy a hodně 
lidí bylo okradeno státem, což mohlo k to-
muto pocitu přispívat. I dnes může mnoha 
lidem vadit, když vidí různá rozkrádání. 
Tento Žalm nám však říká, že se kvůli 
zlovolníkům nemáme rozčilovat, a na-
bízí jinou cestu. Zatímco zlovolníci brzy 
uschnou jako tráva a jejich potomstvo bude 
vyhlazeno, potomstvo spravedlivých je po-
žehnáním, jejich dědictví potrvá navěky 
a oni i jejich potomci jsou Bohem chráně-
ni. Dozvídáme se zde, z hlediska věčnosti, 
že kdo krade, svoji rodinu neokrádá, ale 
naopak ničí. I před věřícím člověkem zde 
samozřejmě může stát stejná zkouška víry 
jako v jiných oblastech: věřím Bohu, že se 
o mne postará a Jeho vůle je nejlepší, nebo 
si to zařídím jinak?

Jóšafat chtěl, aby v důležitých funkcích 
byli lidé, kteří toto vědí, mají bázeň před 

Hospodinem a jsou poctiví. My potřebu-
jeme totéž.

V úvodním textu v jedenácté kapitole 
dopisu Židům se mluví o prorocích, kteří 
dosáhli zaslíbení. Stejně jako David, Daniel 
nebo Josef i v Božím lidu jsou někteří, kteří 
jsou povoláni být na pracovních pozicích, 
které jsou v naší zemi klíčové. Máme-li se 
jako církev stát hlavou, ne ocasem, nezna-
mená to, že budeme všichni ministři, po-
slanci nebo prezident. Na místě, kde jsme, 
se můžeme radovat v Hospodinu, být pro 
něj otevření a neklást mu meze, být otevře-
ní vstoupit tam, kam nás vede. Nezname-
ná to hledat velké cíle z vlastní mysli nebo 
přání. Boží plány se naplní, ta naše pouze 
tehdy, pokud z Božích plánů vyrůstají.

Můžeme přijímat naplnění zaslíbení, 
která nám Pán dá, a začít tím, že hledáme, 
jak napomoci tomu, aby se Boží království 
šířilo v našem okolí. Společnost potřebu-
je zjevení Božích synů všude. Pokud děti 
a studenti uvidí požehnání a proměněný 
charakter na věřících učitelích a učitel-
kách, může to přinést velké ovoce (a není to 
lehký úkol). Prodavač se setkává s mnoha 
lidmi. Úředník může vycházet občanům 
spravedlivě co nejvíce vstříc (což je i jeho 
povinnost podle správního řádu). Někdo 
učí v nedělní škole a může ovlivnit svým 
příkladem další generaci.

V Přísloví 22,29 se dočítáme, že muž 
zběhlý ve svém díle bude stávat před králi, 
ne před bezvýznamnými. V naší zemi není 
král, ale před poslanci, senátory, preziden-
tem by měli stát zástupci organizací, jako je 
například ICEJ, ČSPI, Aliance pro rodinu, 
zástupci odborů nebo profesních skupin, 
redaktoři křesťanských médií.

Důležité je také, že můžeme podporovat 
různým způsobem ty, kteří jsou povolá-
ni k nějaké skutečně významné službě. 
Žijeme ve velmi individualistické době. 
Pán má pro každého z nás službu, kterou 
můžeme přinášet požehnání lidem kolem 
nás. Oceňuje ale také ty, kteří podporují 
jiné služebníky. Jako příklady bych uvedla 
Báruka (Jeremiáš 45,4), Barnabáše (Sk, 9,27; 
Sk 11,25–26), vdovu ze Sidónské Sarapety 
(1. Kr 16,8–24), zámožnou ženu v Šúnemu 
(2. Kr 4,8–37, 2.Kr 8,1–6), Achíkama (Jere-
miáš 26,24) a Obadiáše (1. Kr 18,4–15). Do-
poručuji přečíst si o těchto lidech. Z okol-

Někdy vidíme jako nejzbožnější 
být v církvi na shromáždění.„

“

Oceňuje ale také ty, kteří pod-
porují jiné služebníky.„

“
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Noc kostelů
V letošním roce jsme opět využili možnost 
přihlásit se s naším sborem na akci Noc 
kostelů. Akce proběhla v pátek 12. červ-
na v naší sborové budově Na Žertvách. Na 
programu byly 2 prohlídky sborové budovy, 
mezi těmito prohlídkami se hosté mohli 
zúčastnit zajímavého „Povídání o mus-
limské Střední Asii“, které bylo doplněné 
video prezentací. Oproti předchozím letům 
byla účast mnohem nižší, což bylo patrně 
způsobeno pandemií koronaviru a s tím 
související změnou termínu akce. Děku-
jeme tímto i všem dobrovolníkům, kteří 
u nás Noc kostelů zajistili a tím přispěli 
k propagaci naší církve KS Praha.

Za pořádající region Východ
Magdalena Louthanová

ností těchto příběhů a jejich zaznamenání 
v Písmu vidíme, že si Pán jejich podpory, 
kterou poskytli jeho služebníkům, váží. 
Co se líbí Bohu, je mnohem více než to, co 
oceňují lidé. I zde Bůh nehledí na to, na co 
hledí lidé, ale hledí k srdci. Všichni tito lidé 
přispěli k naplňování Boží vůle.

Podpora může být modlitební, osobní 
nebo finanční. Také je v některých pří-
padech možná podpora svým volebním 
hlasem. Zde je potřeba uvést, že volební 
právo je svobodné a nikdo by neměl být 
manipulován k tomu, aby někoho volil. 
V posledních letech jsme také zažili různé 
kampaně, kdy mezi zastánci různých kan-
didátů panovalo až neuvěřitelné rozdělení, 
a to i mezi křesťany. Pokud se rozhodneme 
volit věřícího kandidáta, je dobré o tom 
přemýšlet, ptát se, vědět, proč to dělám. 
Ačkoliv to není hlavní aktivita Boží armá-
dy, pokud by Kristova církev jako armáda 
volila ty služebníky, které Bůh povolal, 
mělo by to výsledek, který by byl také kro-
kem k tomu, aby Boží království přicházelo 
na zem a aby zákony naší země odrážely 
principy Božího slova. Aby lidé vyrůstali 

ve společnosti, která nepřevrací základní 
pravdy, a tak byli také lépe otevřeni slyšení 
evangelia.

Na rozdíl od mnoha křesťanů mnohé 
vlivové skupiny jako např. LGBT komu-
nita dlouhodobě usilují o to, aby pronikly 
do politiky, do médií, na vedoucí místa ve 
státní správě a navzájem se v tom podpo-
rují. Pomocí toho se snaží prosazovat svoje 
zájmy, které v tomto případě bohužel ve 
skutečnosti vedou ke snaze o rozbití pojmu 
rodina.

Chceme-li, aby v politice, školství, mé-
diích, zdravotnictví, umění zazníval Boží 
hlas skrze církev, je potřeba si uvědomit, 
že i jakákoliv volební kampaň stojí hod-
ně peněz. I zde můžeme pouštět chléb po 
vodě, podporovat i třeba pravidelnými 
malými částkami křesťanské organizace, 
které usilují o průnik Božího království do 
všech oblastí naší společnosti, případně 
ty, u kterých vidíme, že jsou k tomu po-
voláni.

Volební kampaně také mohou být pří-
ležitostí k tomu, aby křesťané společně šli 
roznášet hlasovací lístky do jednotlivých 

částí volebních obvodů ve dvojicích, modlit 
se za lidi, kteří bydlí v oblasti, kterou pro-
cházejí, a při té příležitosti i mluvit s lidmi, 
kde je k tomu možnost. Pokud jde o věřící 
kandidáty, může Pán dát rozhovory, kte-
ré přiblíží k Bohu, splní oba účely, které 
máme na srdci.

Kde se rozhojnil hřích, rozhojnila se 
i milost. Pokud vidíme, jak se hřích rozhoj-
nil v našem okolí, národě, volejme k Pánu, 
abychom vstoupili do té rozhojněné milosti 
a mohli ji přinášet našemu národu.

Když se vrátíme k Jóšafatovi a verši ve 
2. Paralipomenon 19,9, mluví se tam také 
o neporušeném srdci. Naše srdce nemá být 
porušeno hříchem ani svévolí, ale mělo by 
být také uzdravené. Díky Pánu ale máme 
jeho slovo, které nás může uzdravit. Pavel 
říkal starším v Efezu, když se s nimi loučil, 
že je svěřuje Bohu a slovu jeho milosti, kte-
ré má moc je zbudovat a dát jim dědictví 
mezi všemi posvěcenými. Jen Bůh a jeho 
slovo nás mohou skutečně zbudovat. Pro 
vnitřní uzdravení jsou dostupné i různé 
knížky a kurzy, které nám mohou pomoci, 
pokud skutečně hledáme a využijeme je 
pro hluboké obecenství s Pánem.

V oddíle z dopisu Židům, který byl uve-
den na začátku, se dozvídáme také o tom, 
že tito proroci (vírou) zavírali ústa lvům. 
Takovým příkladem je například prorok 
Daniel. Lidé, kteří jsou povoláni do politiky 
nebo jiných vysokých pozic, mohou mít 
také nepřátele a potřebují skutečně spo-
léhat hluboce na našeho Pána. Je potřeba 
mít srdce upevněné milostí.

Přeji církvi, aby byla hlavou, a ne oca-
sem, ke slávě našeho Pána. Aby bylo stále 
víc zjevováno, že náš Pán je živý a stálý na 
věky, vysvobozuje a zachraňuje. Aby to, co 
v naší zemi působí opačným směrem, bylo 
přemoženo a v naší zemi byla uskutečňo-
vána Boží spravedlnost.

Marcela Láníková
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Křesťanská školka – potřebujeme ji?
V tichosti a trochu nenápadně funguje už 
přes dvacet let v Praze v Holešovicích křes-
ťanská školka Ovečka. Vznikla před mnoha 
lety jako iniciativa několika maminek z KS 
Praha. Ty chtěly pro své a další děti vytvo-
řit alternativu ke státním mateřským ško-
lám, které byly v té době víceméně jedinou 
a převažující možností skupinového vzdě-
lávání předškolních dětí. Zpočátku Ovečka 
nabízela programy pro děti jen na několik 
dopolední v týdnu, postupně rozšířila svůj 
provoz až na každodenní a celodenní.

Cílem bylo a je zajistit malým dětem 
možnost setkávat se s vrstevníky a po-
skytovat kvalitní předškolní vzdělávání 
v prostředí, kde bude dětem prostě dobře. 
V prostředí, které je laskavé, respektuje 
jejich individuality, kde se cítí v bezpečí 
a přijaté. V prostředí bez stresu, nátlaku, 
lží a manipulace, ponižování, strachu a ne-
zdravé soutěživosti. A navíc v prostředí, 
kde se počítá s Bohem. Tak nějak normál-
ně a každodenně, protože všichni učite-
lé v Ovečce jsou a vždycky byli křesťané. 
Křesťanská výchova v Ovečce neprobíhá 
jako systematické a pravidelné vyučování 
biblických příběhů a pravd. Křesťanství 
tam patří k všednímu životu. Školka tak 
může být vedle domova a církve pro dítě 
dalším místem, kde je víra v Boha běžnou 
součástí života. Je to cenné pro děti z věří-
cích, ale, podle ohlasů rodičů, i ze „sym-
patizujících“ nevěřících rodin.

Není to všechno přežité? Je nutné vy-
tvářet dětem chráněné prostředí? Není 
to „skleník“? Odtržení od reality? Stejně 
se přece děti musí se světem kolem nás 
a s jeho negativy setkat. Proč to oddalovat 
a proč je na to nepřipravovat hned od mala? 
Ano, připravovat… Jde o to, jak. I když je 

to hodně individuální, dítě kolem tří let 
si už obvykle chce hrát s druhými dětmi 
mnohem víc a častěji než dosud. Ve školce 
je zařazeno do skupiny vrstevníků a za-
číná se učit kamarádství. Musí se naučit 
prosadit, a ne zas tak moc na úkor někoho 
jiného, je vystaveno zátěži konkurence, ně-
kdy nezájmu a přehlížení. Získává nové, 
často i nepříjemné zkušenosti, ale také 
uspokojení mnoha svých vývojových po-
třeb. Je dobře známou a opakovaně potvr-
zovanou pravdou, že dítě, které neprožívá 
pocit jistoty a bezpečí, z různých důvodů se 
něčeho obává nebo je ve stresu, se nemů-
že učit. Nenaučí se, jak dobře zvládat své 
emoce, jak řešit konflikty, jak překonávat 
obtíže. V trvale stresovém prostředí nebo 
v situaci ohrožení (ať už domnělého, nebo 
skutečného) se nemůžeme učit, soustředit, 
uvažovat rozumně. Platí to pro každého 
člověka a pro malého víc. Předškolní děti 
už sice dozrály do věku, kdy mohou začít 
vstupovat do širšího sociálního prostředí, 
ale teprve se v něm potřebují naučit po-
hybovat a fungovat. Zdravě, sebevědomě 
a samostatně. Bez bezpečného a laskavého 
prostředí se jim podaří zvládnout tenhle 
úkol jen těžko.

A proč křesťanská školka? To je bonus. 
V dnešní době je malých školek, kde se 
k dětem chovají velmi laskavě, mnohem 
víc než před lety. K charakteristice před-
školního dítěte patří ale mimo jiné i to, 
že mívá velmi osobní vztah ke své paní 
učitelce. Nemá ještě vlastní názor, je vel-
mi konformní a automaticky považuje za 
správné to, co určí dospělí. Je závislé na 
jejich názorech a chování. Chápete? Sa-
mozřejmě, že největší vliv na dítě vždyc-
ky měli a budou mít rodiče. Ale umíte si 

představit ten neklid v mysli dítěte, které 
vnímá jiné hodnoty doma a jiné ve školce 
u paní učitelky, kterou má tak rádo? Jak by 
mohla nemít pravdu? Platí to samozřejmě 
i o dětech z nevěřících rodin, které mohou 
úplně stejný nesoulad v hodnotách vnímat 
v křesťanské školce zase z opačné strany. 
Uvědomujeme si to a je pro nás velká zod-
povědnost zajistit bezpečné prožívání 
i těmto dětem. I proto je tak důležité, aby 
křesťanství v Ovečce patřilo k obyčejné-
mu životu. Děti z nevěřících rodin tak mají 
možnost vyrovnat se nenásilně se zjiště-
ním, že na světě jsou i lidé, kteří věří Bohu. 
Aniž by musely řešit, kdo jim tady vlastně 
lže – jestli maminka s tatínkem nebo paní 
učitelka, kterou mají také moc rády. A aniž 
by se musely proti křesťanství vymezovat. 
Vážíme si všech rodičů, kteří nejsou křes-
ťané a svěří nám své děti. A jsme vděční, 
že pro jejich děti můžeme udělat hodně 
dobrého. Snažíme se.

Takže – křesťanská školka Ovečka se 
v Praze snaží už přes dvacet let. Už do ní 
chodí dokonce i děti „našich“ prvních dětí. 
Je to nezisková organizace a vzdělávání tu-
díž musí být poskytováno za úplatu, tzn. 
rodiče platí školné. Snažíme se ale i v hle-
dání cest, jak umožnit chodit do Ovečky 
i dětem, pro jejichž rodiny je moc drahá.

Toto léto se Ovečka stěhuje na Letnou 
a v září tam začínáme nový školní rok. 
Adresu najdete na našich stránkách www.
mcovecka.cz, a když si budete myslet, že 
nás potřebujete, že se chcete snažit s námi, 
nebo se na nás budete chtít přijít jenom 
podívat, budete vítáni!

Zorka Knížková, ředitelka
KS Praha – město
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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
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 (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Matouš Neužil
720 382 505
matous.neuzil@kaes.cz

POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Miloš Kačírek jr.
604 651 744
milos.kacirek2@kaes.cz

ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz
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Regionální a další shromáždění sboru od 13. 9. 2020.

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: 18/4/0

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

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: 91/7/20

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/27
Narození: Daniel Ondráček

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/29
Narození: Nora Krišicová

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: 44/2/14

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: 45/10/19

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 79/21/16

ZAČÍNÁME
29. ZÁŘÍ



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.

Letní bohoslužby

12. 7.

Chvály: Radka Novotná

Kázání: Lubomír Ondráček

19. 7.

Chvály: Jirka Jelínek a spol.

Kázání: Petr Kácha

26. 7.

Chvály: Aioneth

Kázání: Michal Klesnil

2. 8.

Chvály: David Bukáček

Kázání: Jiří Bukovský

9. 8.

Chvály: Aioneth

Kázání: Lubomír Ondráček

16. 8.

Chvály: Beracha

Kázání: Ota Kunzman

23. 8.

Chvály: Honza Knížek

Kázání: Tomáš Božovský

30. 8.

Chvály: Worship Vision

Kázání: Tomáš Dittrich

Každou neděli v 15:30

Gauč u restaurace Pražan

Stromovka, Výstaviště 415

Čt 2. 7. Modlitební setkání za letní 
shromáždění, 18:00–19:00

4.–5. 7. Křesťanská konference 2020

Po 17. 8. Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

3.–14. 8. Tábor Beránek

15.–22. 8. Tábor Levitů

23.–29. 8. Teen Camp

Křesťanská konference 2020
Bůh jedná

4.–5. 7. 2020

ONLINE

Více informací na kmspraha.cz


