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Rodič Stvořitel
Čas od času si přečtu ženský časopis. 
V záplavě reklam, módy a receptů 
bývají i zajímavé a poučné články 
od psychologů či jiných odborní-
ků na vztahy, rodinu a životní styl. 
Některé bývají až překvapivě mou-
dré a inspirující a zcela (nebo skoro) 
ve shodě s mým názorem křesťana. 
Často ale „dobrý“ článek vyváží jiný, 
úplně „mimo“. Rady k výchově dětí, 
kde autor povzbuzuje maminky, aby 
dítěti dávaly dostatek lásky – plné 
pozornosti, ale zároveň také z lásky 
k němu vytyčily pevné hranice v tom, 
co může a nesmí. Naproti tomu je 
v úvaze o tom, zda mít, či nemít děti 
až manipulativně vyzdvihnuto stano-
visko děti nemít (jedním z „dobrých“ 
důvodů je i nezvyšování uhlíkové 
stopy). Ve výčtu, proč děti mít, uvádí 
autorka samé infantilní a sobecké dů-
vody (dítě je roztomilé, je v módě…). 
Ani jednou žádný náznak toho, že 
život je dar a rodiče mají děti, aby ži-
vot darovali, ne jen pro své potěšení. 
Princip je stále týž: Bůh nám daroval 
život z lásky, obětoval se za nás, stará 
se o nás a z lásky nás vychovává. Od 
stvoření světa se to nezměnilo, a i v ko-
rona čase našich dní to stále platí! Kéž 
se tohoto dobrého plánu sami držíme 
u svých dětí a zároveň děláme Otci ra-
dost tím, že jeho lásku přijímáme, po-
sloucháme ho a rosteme do dospělosti.

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Umění milovat

Téma lásky je jak 
v křesťanství, tak 
v sekulární spo-
lečnosti důležitým 
tématem. Lásku po-
třebujeme a chceme. 
To, že je Bůh láska 
a má nás rád, zaznívá 
často a všichni jsme 
to už slyšeli a nějak 
alespoň podpraho-
vě víme. V každo-
denním životě s tím 
počítáme někdo více, 
někdo méně, pro ně-

koho je to taková informace, o které moc 
nepřemýšlí. Proč nás ale Bůh miluje a co 
to znamená?

Láska není něco, co řeší jen křesťané. 
O lásce je mnoho populárních písní a snad 
každý by byl rád milován. Problém začne, 
když se pokusíme lásku definovat. Láska je 
chápána jako cit a každý toužíme prožívat 
tento povznášející pocit, když sami něko-
ho milujeme a když někdo miluje nás. Je 
to nádherné obejmout milovanou osobu 
a city k tomu patří. Ovšem i v sekulárním 
prostředí se chápe, že jen city k lásce ne-
patří. Třeba manželství na city redukovat 
nejde. Když jsem byl ještě hodně mladý 
a soudy v naší zemi řešily při rozvodu man-
želství důvody rozvodu, tak se různým do-
kazováním rozvod natahoval. Potom se 
ovšem objevil důvod, který vedl k rozvo-
du ihned. Nepřekonatelný odpor. Těžko 
možno žít v manželství s někým, ke komu 
máme nepřekonatelný odpor, a tak, když 
ho jeden z manželů k druhému měl, nebo 
to alespoň tvrdil, rozvod proběhl. Trochu to 
zjednodušuji, ale je to do absolutna dotaže-
né spojení lásky pouze s city. Jeden tehdejší 
„filosof“ dokonce prosazoval myšlenku, 
že je nemorální zůstat s někým, koho už 
nemiluji. A toto chápání částečně proniká 
i do církve – je to těžké, tak Bůh, který je 
láska, by to po mně přece nechtěl.

Co kdyby Bůh přijal tuto definici lás-
ky? Myslím, že za dějiny lidstva bylo hod-

ně věcí, které vedly k tomu, že by k nám 
mohl získat „nepřekonatelný odpor“. Viděl 
všechny projevy nenávisti a násilí, všechny 
války, hrůzy otroctví a vězení. Tolikrát byl 
urážen. Jednou zasáhl skutečně radikálně 
a poslal potopu. To už ale nikdy neudělá. 
Bůh má city a projevuje je. Čteme o nich 
v Bibli. Jeho city se projevují i v lásce. Sou-
časně se láska neredukovala na cit.

Proč si nás tedy zamiloval? Kdyby to ne-
udělal, tak si ušetřil spoustu starostí a bo-
lesti. Nezakusil zradu a nemusel hledět na 
spoustu hrůz a trápení těch, které miloval. 
Stačilo před potopou neupozornit Noeho.

On se rozhodl jinak. Rozhodl se, že vztah 
mezi ním a lidmi nezruší a bude za něj bo-
jovat dál. Jeho láska je taková, že když se 
objevila překážka v podobě hříchu, která 
vztahu lásky bránila, udělal sám ze své 
strany bolestivý krok a překážku odstranil. 
Ten krok stál život jeho syna.

Bůh si nás zamiloval a prokazuje to. Je 
v tom projev jeho citu. Důvodem ovšem 
není sám cit, ale jeho rozhodnutí. A tato 
jeho láska dává možnost i naší odezvě. 
Předně odezvě lásky k němu. Miluje nás, 
a proto můžeme my milovat jeho. I zde je 
prostor pro city. Je úžasné vyzpívat svou 
lásku a projevit ji slovy, a to vše patří k lás-
ce. Současně to ještě nemusí být láska, která 
vydrží. Ježíš je v tom jednoznačný. „Jestliže 
mne milujete, zachovejte má přikázání“. 
(Jan. 14,15) Prostě nelze Boha milovat a ne-
projevit to tím, že ho posloucháme.

To, že víme o Boží lásce v našem ži-
votě, se projeví dále tím, že se milujeme 
navzájem. I tato láska se nejvíc pozná ve 
vzájemných činech. Někdy je čin slovo, ně-
kdy je čin to, že zatelefonuji někomu osa-
mocenému, někdy je čin pomoci někomu 
se stěhováním.

Milujme. Předně věřme, že Bůh miluje 
nás a přijímejme jeho lásku. V reakci na to 
projevujme svou lásku k němu poslušností 
a svou lásku k bližním činy.

Přeji nám všem, ať láska mezi námi ni-
kdy nechybí.

Lubomír Ondráček

Rozhodl se, že 
vztah mezi ním 
a lidmi nezruší 
a bude za něj 
bojovat dál.
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V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna 
jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto milovat nás, i my se máme 
navzájem milovat. 1. Jan. 4,10–11
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MODLITEBNÍ TÉMATA
Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Informační setkání o vstupu 
do sboru
V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi 
máme obecenství i s těmi, kteří nejsou 
členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. 
Současně rozlišujeme mezi členy a hosty 
a zveme pravidelné návštěvníky k aktiv-
nímu a závaznému zapojení do sboru. Údy 
Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěře-
ní, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova 
těla. Přesto členství v konkrétním sboru 
je důležitou součástí života křesťana. Ke 
svému duchovnímu růstu potřebujeme 
obecenství Božího lidu, místo, kde jsme 
vykazatelní a kde je slouženo nám a také 
sami sloužíme. Bible nedává žádný pozitiv-
ní prostor pro osamocené křesťany mimo 
společenství církve.

Zvu ty z vás, kteří zatím členy žádného 
sboru nejste a účastníte se života našeho 
sboru, ke zvážení, zda byste se nechtě-
li k našemu sboru připojit i závazně jako 
členové. Jsme si vědomi toho, že nejsme 
„jediný správný sbor“ v Praze a že přes sna-
hu o co největší otevřenost jsme sborem 
určitého typu. Abyste mohli zvážit, zda se 

chcete stát členy právě našeho sboru, pořá-
dáme informační setkání o vstupu do sbo-
ru, jehož náplní jsou informace o záměru, 
hodnotách a fungování sboru. Seznámíte 
se také se základy naší věrouky a bude pro-
stor k otázkám. Je možné domluvit i osobní 
rozhovor. Absolvování setkání nezavazuje 
ke vstupu do sboru.

Setkání má čtyři části. V prvních třech 
je prostor pro vyučování, otázky a rozho-
vor a vede je hlavní pastor sboru, čtvrté 
setkání je pro ty, kteří se do sboru rozhod-
nou vstoupit, a uskuteční se již s vedením 
příslušného regionu. První tři setkání se 
uskuteční vždy ve středu 14. a 21. 10. a 4. 11. 
od 18:30 ve sborové budově Na Žertvách 23 
v knihovně v 1. patře. Setkání bude končit 
okolo 20:00. Pokud máte o setkání zájem, 
dejte to prosím předem vědět na e-mail: 
lubomir.ondracek@kaes.cz nebo na tel. 
724 435 300.

Těším se, že se s vámi uvidím a sezná-
mím.

Lubomír Ondráček

ALFA na podzim
Vzhledem k současné zhoršující se situaci 
musíme bohužel zrušit prezenční kurz Alfa 
a nabízíme variantu online.

Online kurz nemůže nahradit osobní 
kontakt, ale v mnohém může být dobrou al-
ternativou. Promluvy jsou cca půlhodinové 
programy na YouTube, z nich vyvstávají 
otázky pro následnou diskuzi. Co je k tomu 
potřeba? Počítač s webkamerou a mikro-
fonem (případně lze použít tablet nebo 
chytrý telefon) a připojení na internet. Po 
technické stránce to je velmi jednoduché, 
není ani nutné instalovat nějaký program.

Mrzí mě, že se nemůžeme pustit do 
klasické formy kurzů, ale zvažte prosím 
pro své přátele a známé pozvání do online 
kurzu.

Tomáš Božovský
tom.bozovsky@gmail.com

Iniciativa smíření – 7. 11. 2020 – 400 let 
od bitvy na Bílé hoře – za ochotu si při-
znat a vyznat, že naši předci ve víře dělali 
něco špatně a vzájemně se za to omluvit. 
Více na www.iniciativasmireni2020.cz. 
(Fp 2,3)

Prosek – za požehnání pro „nulté“ 
bohoslužby 25. 10., za naplnění Boží 
vůle pro region Prosek, za moudrost 
jak přinášet evangelium na Prosek a za 
jednotu v týmu. Modleme se i za týmy 
připravující vznik regionů Barrandov 
a Černý Most. (2Kor 13,11)

Pražský dům modliteb – dostal výpo-
věď z prostor v Poděbradské ulici a musí 
se do konce prosince vystěhovat. Mod-
leme se, aby Pán Bůh dal nejen nové 
místo, ale i prostory, které budou vyho-
vovat z hlediska hlučnosti (chvály 24/7), 
dopravní obslužnosti a ceny. (Př 16,3)

Volejme k Bohu o milost v souvislosti 
se šířením nákazy Covid-19. Kéž celá si-
tuace vede k pokání a vděčnosti a nikoli 
k reptání a vzpouře, a to předně Božího 
lidu a následně i ty, kteří zatím Boha 
neznají.

Vyhodnocení minulých témat
Situace s Covid – 19 se nevyvíjí dobře. 
Potřebujeme dále volat o milost. Kvůli 
zpřísněným karanténním opatřením 
musíme v některých oblastech omezit 
sborové akce, a proto kurz Alfa připravu-
jeme v online verzi. Již v době přípravy 
SD jsou první přihlášení.

29. září – 8. prosince 2020
Zveme Vás na kurz Alfa, který začíná úvodním večerem v úterý 29. září. Kurz 
Alfa jednoduše a prakticky seznamuje s obsahem křesťanské víry a pochází 
z Anglie. Zúčastnilo se jej již asi 30 milionů účastníků, nyní běží víc než 65 tisíc 
kurzů ve 169 zemích světa. Součástí kurzu je víkend mimo Prahu, na který mů-
žete vzít i svoji rodinu či přátele.

Každý večer začíná v 18:30 úvodem, pokračuje promluvou na dané téma 
a následně diskusí, v níž hosté mohou téma večera dále rozvinout či se po-
dělit o své zkušenosti.

Letošní kurz kvůli okolnostm v Praze proběhne online. Potřebujete mít po-
čítač s webkamerou a mikrofonem (případně lze použít tablet nebo chytrý 
telefon) a internet. Přihlásit se můžete telefonicky (i  SMS) či e-mailem, buď 
na celý kurz, nebo jen na úvodní večer. Prosíme, rezervujte si místo nejpozději 
den předem, počet míst je omezen. V případě naplnění kapacity kurzu bude-
te vyrozuměni. 

Těšíme se na setkání s Vámi 29. září, 
                                     za tým pořadatelů Tomáš Božovský

kurzy Alfa / Křesťanské společenství Praha 

Kontakt: tom.bozovsky@gmail.com, tel. 724 435 310

Témata jednotlivých večerů:
út. 29. září Jde v životě ještě o víc?

út. 6. října Kdo je to Ježíš?

út. 13. října Proč Ježíš zemřel?

út. 20. října Jak získat víru?

út. 27. října Proč a jak se modlit?

út. 3. listopadu Proč a jak číst Bibli?

út. 10. listopadu Jak nás Bůh vede?

út. 17. listopadu Jak odolat zlému?

Víkend s Alfou 21.–22. 11. téma: Duch Svatý

út. 24. listopadu Proč a jak mluvit o víře?

út. 1. prosince Uzdravuje Bůh i dnes?

út. 8. prosince A co církev?

Úterý 29. září 2020 v 18:30 hodin

ONLINE

Vstup volný
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakt: Tomáš Božovský, tel. 724 435 310 (i sms), 
tom.bozovsky@gmail.com, www.kspraha.cz

Největší dobrodružství
Zveme vás na úvodní kurz Alfa s promluvou na téma 

Jde v životě ještě o víc?

kurzyalfa.cz
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M L Á D E Ž

Teen camp 2020
Nebylo jasné, zda se Teen camp bude moci 
uskutečnit. (Teen camp – letní tábor pro 
12–18leté, kde se mnoho 18+ učí sloužit 
mladším a který je vyvrcholením celého 
roku práce s mládeží, pozn. autorky). Na-
konec proběhl úplně celý a plný Božího 
požehnání. Každý den, který jsme mohli 
spolu být, byl důvodem k vděčnosti.

Sešlo se nás těsně pod 100 (od 100 účast-
níků by večerní programy musely probíhat 
s rouškami). Co se dělo dobrého? Nikdo ne-
byl nemocný ani neměl úraz. Od prvního 
večera (kázal Petr Kácha a chválami sloužili 
Aioneth) bylo jasné, že celková atmosféra 
je taková, že lidé stojí o chvály, mají zájem 
poslouchat vyprávění o Bohu a z Božího 
slova, chtějí se modlit. Jako by nám půlrok, 
kdy jsme spolu nebyli, dodal motivaci žít čas 
spolu a s Bohem naplno. Dva lidé byli pokřtě-
ni vodou, několik Duchem. Někteří se zno-
vuzrodili. Někteří byli vysvobozeni, mnozí 
povzbuzeni. Co k tomu sami mladí? Níže 
několik reakcí, které poslední den zapsali:

Využil jsem nabídky místo našeho 
workshopu jít na evangelizaci. Neskutečně 
nám tam Bůh žehnal a otevíral lidem srdce.

Zažila jsem Ducha svatého ve svém srdci 
a duši.

Po modlitbě s Chenzou (pozvaný kazatel 
z Brna, pozn. autorky) za hypermobilitu mě 
klouby nebolí po pohybu. Celý TC jsem pro-
žívala Boží přítomnost. :)

Bůh ke mně mluvil a dotýkal se mě.
Zažila jsem osvobození od strachu.
Tenhle TC jsem poprvé ucítila, že Ježíš je 

v srdci, nejen v mysli.
Zažil jsem dotek Ducha svatého. Modlil 

jsem se za lidi, které mi Bůh ukázal. Modlil 
jsem se za naplnění Duchem svatým. A na-
plnil mě.

Nečekal jsem moc, ale nakonec jsem cítil 
Boží přítomnost. Díky všem.

Byl jsem na prodloužených chválách 
Dáni, Mikeše a Čendíka, kvůli osobním 
důvodům jsem byl rozptylován. Tak jsem se 
modlil, abych mohl volně chválit Boha. To, 
že jsem začal volně chválit, jsem si uvědomil 
až u konce chval. Chvála Bohu!

Během uplynulého týdne jsem prožil 
spoustu věcí s Bohem, zejména jsem s ním 
navázal úzký vztah. K tomu mi dopomohl 
workshop „Vztah s Bohem“ (vedl Michal 
Klesnil, pozn. autorky). Odteď, když mluvím 
s Bohem, není to pouhý monolog k Bohu, 
ale nyní mi Bůh pokaždé odpoví. (Naučil 
jsem se rozpoznávat Boží hlas a naslouchat 
mu.) Je to úplně fantastický! Všechny vás 
povzbuzuji k tomu, abyste se za to (pokud 
k vám Bůh nemluví) modlili a naslouchali. 
Stojí to za to!

Začala jsem mluvit v jazycích!
Cítila jsem tu Boží přítomnost.
Zjistila jsem, že funguje říct: „Tady jsem, 

mluv skrze mě,“ a Bůh začne jednat.
Poprvé se mi stalo, že když jsem se s ně-

kým modlila, tak ten člověk brečel (se mnou). 
To bylo hezký! Byla jsem uzdravena z ce-
loživotního pocitu, že jsem břemeno a od-
mítnutá.

Zjistila jsem, jaké mám duchovní obda-
rování.

Důvěřuj Bohu, předčí tvá očekávání.
Sdílej se s ostatními, stojí to za to! Nejsi sám.
V průběhu chval jsem šel za Ondrou a Pe-

trem a oni se za mě a ještě za jednoho kluka 
modlili a někde v prostředku jsem cítil, jak 
mnou prostupuje Duch svatý a jak se to roz-
růstá do celého těla.

Bůh se mě hodně dotýkal na workshopu 
při čtení Bible.

Z celkového počtu nás asi 40 tvořilo 
služební tým. Mezi vedoucími vládla po-
hoda, ochota pracovat a pozitivní očeká-
vání. Pavel Fialka, pastor KS Klatovy, který 
na TC vedl evangelizační workshop, právě 
tento rys velmi chválil – ochotu týmu spo-
lupracovat a celkově to, jak se mladí učí 
být zapojení.

Technicky nebyl TC jednoduchý. Už ze 
srazu jsme museli poslat jednoho přihláše-
ného domů kvůli zvýšené teplotě, což nás 
moc mrzelo. První ráno se jeden účastník 
vzbudil pokousaný štěnicemi (nejdříve 
jsem to považovala za vtip nebo omyl, ale 
následoval den zkoumání štěnic, matra-
cí, uzavření pokoje, mražení všech věcí 
těch, kdo tam přespávali, jejich stěhová-
ní… a stres z toho, kde by se štěnice ještě 
mohly objevit. Pak ale jeden vedoucí při-
pomněl Lydii Princovou, která se v takové 
situace modlila, a štěnice zmizely. Tak jsme 
se modlili proti vší havěti a vskutku, už se 
neukázaly). Druhé ráno ovšem po otočení 
kohoutkem nic neteklo. Rozbila se čerpací 
pumpa. K opravě došlo až druhý den a 24 
hodin jsme byli bez vody. Voda totiž není 
havěť a modlit se včas, aby tekla, nikoho 
nenapadlo.

Současně s pocitem, že technické pro-
blémy začínají překračovat meze, jsme za-
žívali křty v Duchu, obrácení, vysvoboze-
ní… a radovali jsme se. Co jsou proti tomu 
štěnice nebo netekoucí voda. Bůh je dobrý.

Díky starším za podporu. Díky rodičům 
za modlitby. Díky Bohu za vodu (jinak jsme 
jeli domů bez dalšího společného večera). 
Vůbec díky Bohu, že jedná s lidmi a stále 
je čas ke změně.

Dita Frantíková, vedoucí mládeže



www.kspraha.cz4 SBOROV Ý DOPIS 10/20

Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Léto na Gauči
Pro mne osobně jsou letní bohoslužby 
spojeny s větší trémou. Přeci jen nějak víc 
prožívám službu ve Stromovce než službu 
na svém domovském regionu. Uvědomuji 
si, že podobně na tom mohou být i členové 
sboru. Je přeci jenom rozdíl „věřit“ mezi 
svými a jít s vírou na trh.

Vážím si proto každého, kdo letos trému 
porazil a do Stromovky přišel.

Kunzmann Otakar st.

Povzbudilo mne, že se nám po několika 
letech podařilo být celé léto venku. Také 
jednání s nájemcem Gauče ve Stromov-
ce při zařizování i během bohoslužeb 
bylo výborné. V minulých letech to býval 
problematický bod letních shromáždění. 
Bohoslužeb se účastnili jak pozvaní, tak 
náhodní hosté a s několika se podařilo mít 
smysluplné rozhovory. Pozitivní reakce 
jsem měl i od účastníků z našeho sboru 
a sám jsem byl povzbuzen kázáními, svě-
dectvími a možností zapojit se do chval 
našeho Pána na veřejnosti. Stále vnímám 
jako mimořádnou milost, že je v naší zemi 
možné mít takto veřejné bohoslužby. Bě-
hem léta pro mne bylo příjemné být venku 
a mít možnost si po shromáždění popoví-
dat a posedět s některými sourozenci ze 
sboru. Využívám tohoto místa také k po-
děkování všem, kteří jakýmkoli způsobem 

pomohli shromáždění zajistit. Nezdá se to, 
ale během osmi shromáždění se zapojilo 
několik desítek lidí. Ve chválách nám po-
mohli i hosté z jiných sborů.

Jediná věc, kterou jsem vnímal negativ-
ně, bylo to, že někteří členové našeho sboru 
se neúčastnili ani jednoho shromáždění. 
To se ovšem během léta děje opakovaně.

Lubomír Ondráček

Při porovnání se shromážděními v „Praža-
novi“, která jsme zde měli před lety, mi le-
tošní „Gauč“ vychází víc svěží, v hezčím 
prostředí než tehdy a ve velmi korektních 
vztazích s pronajímateli. Největší radost 
mám z toho, že jsme byli venku – dostupní 
veřejnosti – a že se tento rozměr podařilo 
citlivě propojit s působením dovnitř sboru. 
Na letošní „Gauč“ budu mít ještě dvě osobní 
vzpomínky: jednak mi Pán po modlitbách 
zde na Místech uzdravení uzdravil zvětšující 
se váček pod předním zubem a potom jsem 
měl možnost si prvně vyzkoušet moderování 
tak velkého shromáždění. Vděčný jsem i za 
možnost pozvat některé známé do necír-
kevního prostředí, s nímž nemají problém.

Pepík Hejnic

Letní shromáždění ve Stromovce mě emi-
nentně zajímala. Když jsem nemohl přijít, 
aspoň jsem si poslechl nahrávku kázání 

z webu. Otevírala mi pohled do našeho 
sboru. Bylo to defilé kazatelů a vedoucích 
shromáždění z různých regionů, které běž-
ně v akci vidím málokdy. Líbilo se mi, že 
vedli i Vojta Urban a Honza Adamec, ve 
věku o dost nižším, než je průměr u vedou-
cích regionů.

Kazatelé řešili problém, do jaké míry 
oslovit členy sboru, a do jaké pamatovat na 
kolemjdoucí nebo i na nahodilé účastníky, 
které shromáždění zaujalo. Mně osobně víc 
sedí, když kázání míří primárně na členy 
sboru (a ti „náhodní“ posluchači ať si to pře-
berou s Boží pomocí), ale i u kázání zaměře-
ných předně na nevěřící mě zajímalo, jak to 
kazatelé pojali (někdy víc než kázání samo).

Hudba myslím kolemjdoucí oslovovala, 
někteří si přisedli nebo aspoň chvíli po-
slouchali. V této souvislosti dobře fungova-
la civilnost hudebního projevu, která mezi 
kapelami převažovala.

Zajímala mě účast. Všiml jsem si, že 
chodili často titíž lidé, zatímco někdo se 
neobjevil vůbec (to nemohu úplně posou-
dit, protože jsem pokaždé nebyl). Bylo mi 
to líto, protože shromáždění byla podle mě 
hodnotná. Důvod neznám a moc by mě 
to zajímalo. Pokud by někdo měl chuť mi 
pomoct to pochopit a napsal mi, proč v létě 
do Stromovky nechodil, budu rád.

Tomáš Dittrich

 Michal Klesnil
 26. 7. 2020
 O jednom společenském skandálu
 L 7,36–50

Příběh o ženě, pro kterou byla touha po očištění silnější než strach. Také o strachu 
z nákazy a o lásce, která vítězí.

 Tomáš Dittrich
 30. 8. 2020
 Měl Ježíš dvojí tvář?
 L 7,36–50

V jednom příběhu čteme o tom, jak Ježíš pozdvihl kající se prostitutku a ponížil 
náboženského horlivce. Proč byl Ježíš někdy tak přísný? O co mu při tom šlo? Co 
to přineslo zneváženému farizeji? Můžeme i v tom Ježíše následovat?

 Otakar Kunzmann st
 16. 8. 2020
 Dejte nám už pokoj!
 J 14,27; Jr 29,11

Jako lidé toužíme po pokoji. Svět nám sice občas nabídne uspokojení našich po-
třeb a představ a to nám přinese úlevu, ale zdrojem opravdového pokoje je jedině 
Ježíš Kristus.

 Lubomír Ondráček
 9. 8. 2020
 Vyvýšený Ježíš
 J 12, 27–36

Někdy naše představy o Bohu neodpovídají realitě. Potřebujeme se naučit Bohu 
důvěřovat a vylívat si před Ním své srdce. Potom zjišťujeme, že nás táhne k sobě 
a že dochází ke změně. Světlo je tady a my už nemusíme být ve tmě.

 Jiří Bukovský
 2. 8. 2020
 O Boží dobrotě aneb když se Bůh zdá nespravedlivý
 Mt 20,1–16

Jak to, že Bůh někomu připraví život lehčí a jinému těžší? Co dělat, když se zdá, že 
Bůh obdarovává nespravedlivě? Jak se s tím vyrovnat? 

 Petr Kácha
 19. 7. 2020
 Co svět nejvíce potřebuje? Milost a pravdu!
 J 1,14

Svět se překotně mění a mnozí mají pocit, že se zbláznil. Potřebujeme poznat 
milost a pravdu v Ježíši Kristu.

 Lubomír Ondráček
 12. 7. 2020
 Proměněný život
 J 8,1–12

Setkání s Ježíšem přináší změnu., usvědčuje, vrací důstojnost, přináší odpuštění 
i novou perspektivu života. Volá k následování a dává světlo života.

 Tomáš Božovský
 23. 8. 2020
 Tak trochu jiný výběrčí daní
 L 19,1–10

Ježíše potřebují nemocní, ne zdraví – a co my? Může se stát, že přijde Bůh na 
návštěvu, a nikdo ho nepozná?

Kázání z léta najdete na webu sboru www.kspraha.cz/kazani
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Dětský den na Proseku
První akce na Proseku po vynucené pau-
ze byla nachystána už od jara. Stačilo se 
tedy modlit: za počasí – ani vedro, ani déšť 
(v onu sobotu bylo vedro a dusno s vyhlíd-
kou bouřek), za dostatek pomocníků (zatím 
bylo na deset disciplín pro děti přihlášeno 
deset pomocníků), za zájem o celou akci – 
dostatek dětí.

Když jsem vystoupila z metra, začalo 
drobně pršet. Sourozenci už v parku vyba-
lili stánek a chystali stanoviště. Vtom zača-
la průtrž mračen! To nic, Laďka vzala prozí-
ravě hned několik velikých deštníků, a tak 
byl materiál a částečně i tým uchráněn. 
Nafukovali jsme balonky, mokli a čekali. 
Po chvíli pršet přestalo, vzduch se krásně 
pročistil a ochladilo se. Druhá a naštěstí 
krátká poslední vodní smršť proběhla těs-
ně před plánovaným začátkem. Rozvěsili 
jsme balonky a čísla na stanoviště disciplín 
(střelba pistolí na terč, závod v pytlích, sklá-

dání puzzle, nošení pingpongového míčku 
na pálce nebo lžíci a další). V tu chvíli do-
razily nezmoklé posily – pomocníci, kteří 
přečkali déšť vevnitř.

A začaly chodit děti. „Dobrý den, jak 
jste se o naší akci dozvěděli?“ ptám se ma-
minky se dvěma dětmi. „No, z události na 
FB. Koukla jsem, co se chystá, a tak jsme 
tady.“ Podobně odpovídali i další rodiče 
těch 150 dětí, co se zúčastnily. Dalo se to 
dobře spočítat, protože na začátku si každé 
dítě vyzvedlo u stánku soutěžní kartičku, 
kam se razítkovaly splněné úkoly. Dole na 
kartě pod obrázky bylo natištěno, kdo akci 
pořádá, s webovou adresou a dalšími úda-
ji. Totéž jako pozvánka se také dopoledne 
objevilo na událostech pro prosecké na FB. 
Vyvěsili ji naši milí spolupracovníci Ho-
molkovi. Super info a skvělý ohlas!

Počasí ideální, děti se staví do frontiček, 
rodiče povzbuzují, fotí a všichni si to užíva-

jí. To je ale fofr! Převzít kartičku, vysvětlit 
pravidla, podat pomůcky, dávat pozor, 
fandit, přebírat pomůcky, dávat razítka 
a kartičky tomu, komu patří, vysvětlit pra-
vidla… ještě, že jsme u jednotlivých atrakcí 
alespoň dva.

Až skoro do šesti se na stánku vydávaly 
kartičky k soutěžení a zájem by byl i déle, 
ale naše fyzické kapacity a odměny byly 
vyčerpány. Za splněné úkoly si děti mohly 
odměnu samy vybrat. Výběr byl pestrý: od 
sladkostí přes hopíky a bublifuky až po ke-
ramické zdobené hrníčky a časopisy. Když 
chtěli, dostali děti i rodiče dětskou ilustro-
vanou bibli (a že fakt chtěli).

Bilance: Skoro všechny materiály a od-
měny vydány, děti šťastné, rodiče usmě-
vaví, pořadatelé vyčerpaní, ale spokojení.

Moc děkujeme všem, kdo jste se za dět-
ský den pomodlili!

Nanda

foto Daniela Homolková
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Dámská jízda
Tak jsme se konečně po několika letech 
domluvily a zajistily si společný jarní ví-
kendový pobyt na horách. Překazil to sice 
vir, ale teď na podzim jsme to stihly!

Vyjelo nás deset „palmovkových“ žen – 
maminky a některé zároveň i babičky. 
Muže, děti i vnoučata jsme zanechaly v dáli 
Prahy a v pátek brzy odpoledne už dýchaly 
čistý vzduch v Krkonoších.

Program byl jasný: být pospolu a užít 
si to! S jeho první částí jsme všechny sou-

hlasily, co znamená „užít si to“, na to se 
názory lišily. Naštěstí jsme se přirozeně 
dělily na dvě stejně velké skupiny. První 
pětice vyrazila v sobotu ráno na túru hore 
a důle, která po poledni končila v Jilemnici 
na náměstí, kde jsme se potkaly s druhou 
půlkou těch z nás, které tolik pochodovat 
nemusejí. Daly jsme si spolu výborný oběd 
a poté se opět rozdělily na pěší a ty, které 
více lákala prohlídka zámku a cukrárna. 
Odpolední bazén a vířivku jsme už užívaly 

společně, stejně jako večeři a poté posezení 
při biblickém povídání, studování a ná-
sledně vínku a pivku.

V neděli jsme se už rozdělily podle aut 
a potřeby dojezdu za našimi rodinami. Po-
sádka našeho auta ještě stihla slézt (nejprve 
vylézt) Černou horu. Všem se nám společný 
víkend moc líbil a shodly jsme se, že roz-
hodně nebyl poslední.

Nanda, region Palmovka
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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

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

www.kspraha.cz8 SBOROV Ý DOPIS 10/20

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: 91/7/22
Narození: Lenka Pospíšilová

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/28
Modlitební: 19. 10. od 18:00 (herna proti sálu)

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/13/31

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: 45/2/15

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



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.

Čt 1. 10. Kurz o misii, 18:00–20:00

2.–4. 10. BETON15+

So 3. 10. Křesťané ve veřejném prostoru
Kdo má (dnes) v rukou moc?

4. 10. Sborové shromáždění
15:00, kspraha.cz/live

Chvály: Hudební skupina Aioneth pod 
vedením Davida Bukáčka

Kázání: Radek Smetana, zástupce 
biskupa Apoštolské církve pro 
vyučování

Po 5. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 6. 10. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 7. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 8. 10. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 11. 10. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 12. 10. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 13. 10. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 14. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 15. 10. Kurz o misii, 18:00–20:00

Ne 18. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 19. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 20. 10. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 21. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 22. 10. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 25. 10. Shromáždění v rámci regionů

  Nulté bohoslužby na Proseku
Jablonecká 724/6, Praha 9

Po 26. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 27. 10. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 28. 10. Dorost, 17:00–19:00

28.–30. 10. Podzimky 2020

Čt 29. 10. Kurz o misii, 18:00–20:00

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

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Bena Drápala

Kázání: Petr Kácha – Bůh nám nedal 
ducha strachu, ale ducha síly, 
lásky a rozvahy (2 Tm 1,7)

Po 2. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 3. 11. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 4. 11. Dorost, 17:00–19:00

Ne 8. 11. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 9. 11. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 11. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 11. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 12. 11. Kurz o misii, 18:00–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 15. 11. Shromáždění v rámci regionů

Po 16. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 17. 11. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, online

St 18. 11. Dorost, 17:00–19:00

Ne 22. 11. Shromáždění v rámci regionů

Po 23. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 24. 11. Kurz Alfa, 18:30, online 
Porost, 17:30–19:30

St 25. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 26. 11. Kurz o misii, 18:00–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 29. 11. Shromáždění v rámci regionů

Po 30. 11. Odrost, 18:30–21:00

Kurz Svoboda v Kristu online
4. 11. – 20. 1. 2021

vždy ve středu od 19:00 do 20:15

Bližší informace a přihlášky na
www.svk.kmspraha.cz

KŘESŤANÉ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

sál KS Praha, Na Žertvách 23 (metro B „Palmovka“)    |   3. 10. 2020   |    9—17 HOD

POLITICI

UČITELÉ

TAJNÉ SLUŽBY

MÉDIA

SOUDCI

LOBBISTÉ

UMĚLCI

ŘEČNÍCI:
Libor Michálek (bývalý senátor), Jiří Růžička (starosta Vsetína), 
Zdeněk Papoušek (senátor), Ondřej Kubů (soudce), Jan Kuklínek (KAM) aj.

CENA: 280 Kč

Informace a přihlášky: http://kvp.kmspraha.cz
Pořádá Křesťanská misijní společnost.

 

 

VNÍMÁTE, ŽE VAŠE SLUŽBA SPOLEČNOSTI 
MÁ BÝT V RÁMCI ÚŘADŮ, SOUDŮ, RADNIC, 
NEBO U POLICIE,  V ARMÁDĚ
ČI V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH?
JAKÉ OTÁZKY V TÉTO SLUŽBĚ KŘESŤANÉ ŘEŠÍ?

dne
sKŘESŤANÉ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

KDO MÁ      V RUKOU MOC?



Více informací v kalendáři


