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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Víra, nebo vidění
Před pár lety jsme
s Martou jednoho
velmi zachmuřeného rána jeli na letiště,
abychom odletěli na
dovolenou. Byl podzim, takové to ráno,
kdy byste nejraději
zůstali doma pod
Co to znamená
peřinou. Zatažená,
prakticky? Jak
ocelově šedá oblose nenechat
ha, drobně mrholí.
převálcovat tím, Konečně jsme seděli
co vidíme kolem v letadle a čekali na
odlet. Pořád bylo
sebe?
zataženo, mlhavo.
Člověk se skoro diví, že letadlo dostane
povolení ke startu, vždyť piloti nemohou
naprosto nic vidět! Už je to tady, motory
zaburácí, neviditelná síla vás zatlačí zpátky
do sedačky a letadlo se odlepuje od země.
Stoupá rychle vzhůru, což jen tušíte, protože venku nic nevidíte. Jen bílou, hustou
mlhu. Vtom se letadlo vyhoupne nad mraky
a vás – jako byste se najednou ocitli v úplně
jiném světě – oslní prudké a velmi jasné
slunce. Víte, že tam za mraky celou dobu
bylo, ale skoro jste tomu už nevěřili. Stačilo
však podívat se z jiné perspektivy – místo
zezdola, ze země, se podívat shora, z nebes.
Stačilo změnit úhel pohledu.
Apoštol Pavel napsal: Chodíme vírou, ne
tím, co vidíme. (2Kor 5,7) Jak ale do téhle
pravdy vstoupit, když to, co vidíme, má na
nás tak velký vliv?
Asi před rokem jsem se rozhodl natřít
na chalupě starou kovovou konstrukci, tak
jsem si koupil plechovku černé barvy. Na
bílé etiketě na víčku byl půlkruh s odstínem barvy – byla to krásná černá a byl tam
i přesný název: kovářská černá. Když jsem
plechovku otevřel, nemohl jsem věřit svým
očím. Tohle že je černá barva? Plechovka
byla plná šedozelenomodré barvy, kterou
bych určitě nechtěl použít na cokoliv.
Napadlo mne, že se to asi musí hodně
zamíchat, tak jsem míchal a míchal, ale
bylo to stále stejné, šedozelenomodré. Nic
se nezměnilo. Podíval jsem se znovu na víčko. Kovářská černá. Třeba kovářská černá
má vypadat takhle? Nebo dali špatné víčko
na plechovku? Nakonec jsem zkusil malý
www.kspraha.cz
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kousek kovu natřít. Barva stále šedozelenomodrá. A najednou, po pár minutách,
ani nevím jak, je ten natřený kousek krásně
černý! Jak je to možné? Nevím. Asi nějaký
chemický proces na vzduchu, zkrátka to
takhle funguje. A i když jsem už pak věděl,
že ta barva za chvíli opravdu zčerná, nebylo
jednoduché natírat tu konstrukci stále tou
ošklivou šedozelenomodrou barvou. To, co
vidíme, nás ovlivňuje a určuje víc, než jsme
si ochotni připustit.
A Pavel si klidně napíše: Neboť chodíme
vírou, ne tím, co vidíme.
Co to znamená prakticky? Jak se nenechat převálcovat tím, co vidíme kolem
sebe? Nemůžeme zavírat oči před tím, co
je kolem, ale zároveň se tím nemusíme
nechat určovat, pokud se budeme držet
Božího slova.
Bratři… jedno však činím: zapomínaje
na to, co je za mnou, a natahuje se po tom,
co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu
Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.
(Fp 3,13–14)
Když Pavel píše, že zapomíná, co je za
ním, nemyslím si, že by tím chtěl říct, že
je sklerotik, ale že nevěnuje pozornost ničemu jinému než svému cíli. Kdysi někdo
řekl: Překážky a problémy jsou ty hrozivé
věci, které spatříte, když spustíte oči ze
svého cíle.
Slovy Písma: Proto i my… s vytrvalostí
běžme závod, který je před námi, upřeně
hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši… (Žd 12,1–2) Jiný překlad říká: Nespouštějme oči z Ježíše.
Nenechme se odklonit od cíle, který je
před námi. Jsou dvě perspektivy, ze kterých
se díváme na to, co je před námi:
V té krátkodobé uvažujeme, co bude zítra, za týden, ale i třeba za několik měsíců,
co naše manželství, zdraví, jak si povedou
děti ve škole a my v práci, jak to bude se
sborem, apod.
Ale pak je tu ta dlouhodobá perspektiva:
jednou přijde Ježíš a já se s Ním setkám!
Potřebujeme se dívat vpřed oběma způsoby. Jinak hrozí, že to, co je bezprostředně
před námi, nám zastíní velkou a slavnou
budoucnost, kterou máme v Ježíši.

Byl první leden, lásky čas. Myslíš,
že jsem spletla měsíc i roční období?
Nebo si připadáš sám a říkáš si: „To
není pravda!“ Bible ovšem pravdivá
je a nemýlí se, když nás ujišťuje o Boží
lásce. Bůh tě miluje každý den po celý
rok a po celý tvůj život. Z lásky stvořil
svět, z lásky ti dal život a z lásky svůj
život dal za tebe. Je důležité si tuto
pravdu připomínat každý den. V čase,
který je pro tebe dobrý, nebo také zlý.
Boží milost, milosrdenství, láska, Jeho
odpuštění, přijetí, pomoc, trpělivost,
moudrost a mnoho dalšího dobrého
a dokonalého, to je tvoje jistota pro
celý nadcházející rok. Že to víš? Dobře,
raduj se. Nebo se tak milovaný necítíš,
neprožíváš to nebo nezažíváš? Neboj
se, důvěřuj mi, posilni se, buď odvážný! To ti také Bůh skrze Bibli vzkazuje.
Dokonalá láska zahání strach a to je
ta Ježíšova láska k tobě. Tak proto se
nemusíme bát, když o ní víme. „Raduj
se v Pánu vždycky, opět říkám, raduj
se,“ tento povzbudivý příkaz a zároveň praktickou radu jak být vděčný
a beze strachu opět najdeš jenom
v Bibli. Že ti to prostě nejde, tvůj život
je tak těžký, komplikovaný a bolavý?
I o tom Bible mluví: „Obětuj Bohu oběť
díků, plň své sliby Nejvyššímu.“ A Bůh
říká: „Volej mě v den soužení, vytrhnu
tě a ty mě budeš oslavovat.“ Jsem tak
ráda, že mě (i tebe) Bůh slyší! Mohu
a mám se před ním radovat a užívat
si Jeho požehnání a také smím a mám
k němu volat o pomoc, vypovědět mu
svá trápení, obavy a smutky. Jisté je,
že i letos je se mnou (i s tebou), a celý
rok mě (i tebe) bude milovat. Z toho
se mohu radovat a za to budu letos
Boha oslavovat.
Nanda
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AKTUÁLNĚ

Sborový půst 2021 prakticky
Společný půst našeho sboru se letos koná
ve dnech 11. – 31. 1. 2021.
Cílem společného půstu je hledat Boha,
ne okázalá aktivita. Důraz je na osobní
vztah s Bohem, hledání jeho tváře, naslouchání. Někdo se zdrží od jídla na celou
dobu, někdo jen na část, někdo třeba zvolí
částečný půst. Byli bychom rádi, kdyby se
všichni členové sboru na celou dobu připojili v půstu od alkoholu.
Půst je většinou chápán jako zřeknutí
se jídla. Je moderní se postit od různých
jiných věcí a činností. Vypustit surfování
po internetu, sledování fotbalu nebo vyřadit poslech audioknih může být rozhodně
velmi užitečné, ale půst od jídla je dobré
také nepodceňovat. Samozřejmě musíme
mít na paměti 58. kapitolu Izajáše, ze které plyne, že prvotní jsou naše postoje, a to
nejen k Bohu, ale i k lidem kolem nás. Kdy-

by ty nebyly v pořádku, tak i kdybychom
v hladovění překonali Mojžíšových 80 dní,
nebylo by to k dobrému. Zdravotní důvody,
které ukazují k tomu, abychom jídlo nevypouštěli, bereme ve sboru vážně. V takovém případě je půst od něčeho jiného
než od jídla rovněž dobrým řešením. Půst
od pití obecně nedoporučujeme. Při půstu
nesmí jít o výkon, ale naopak o odpočinutí
před Bohem.
A ještě jedna myšlenka: Postit se rozhodně neznamená jen prostě nejíst; znamená
to zříct se jídla kvůli Bohu. Ne kvůli tomu,
abych zhubl, abych si odškrtl povinnost,
abych si něco dokázal, abych neměl tak
špatné svědomí. Ano, půst má dobré vedlejší účinky: hubnutí, povzbuzení a radost,
ale to není to hlavní. Postíme se pro Boha,
ne pro sebe.
Tomáš Dittrich, Šimon Dittrich

Z E Ž I VOTA SBORU

Zase ten půst
Pokud se postíte rádi, nemusíte tento článek
vůbec číst. Pokud ale řešíte, jestli má půst
opravdu smysl, nebo třeba musíte sebrat
pořádnou dávku kuráže, abyste se do něj
dali, čtete na správné adrese.
Půst úplně nechápu, ale v Bibli čtu, jak
si byl pán Ježíš jist, že se postit budeme.
A z toho mi vychází, že určitě má smysl ho
do svého života zařadit. To by mi teoreticky
mohlo stačit, ale přece jen bych ještě rád
věděl, proč přesně to ode mě Ježíš očekával
(a očekává).
Beru to tak, že postem Bohu ukazuji:
„Na tomhle mi, Pane, opravdu záleží. Jsem
ochotný se vzdát něčeho, co je mi hodně
příjemné, abych ti to dokázal. Jsem ochotný
si odříct jídlo a snášet větší únavu, chlad
a bolest. Tvoje jednání v tom, za co se postím, je pro mě důležitější než moje pohodlíčko, pivíčko, filmíček, kafíčko, páreček,
čokoládička, facebůček…“
Vzorem je mi Anička, dcera pana Fanúela (L 2,36). Představuji si ji jako nenápadnou osůbku, které byste si ve sborové bu-

dově buď ani nevšimli, anebo pokud byste
si jí všimli a neznali ji, tak byste si možná
radši odsedli. Kněží přinášejí oběti, rabíni
pořádají biblické hodiny, Jan Křtitel brzy
začne burcovat davy, ale Annu tuším někde
ve stínu, kde se postí a modlí. Kde přináší
oběti a dělá radost svému králi. Kde bojuje
a připravuje působiště jiným, kteří se o té,
která jim proklestila cestu, dozvědí třeba
až v nebi.
Než jste se stali křesťany, rozmysleli
jste si to dobře? Vím, do čeho jsem se to
namočil? Copak je křesťanství procházka
růžovým sadem? Má se křesťan vznášet
na obláčcích dobré a pohodové atmosféry?
Nebo naopak vnímá, jak duše lidí kolem
něj krvácejí a sám se tím trápí? Ctíme Boha
ústy, nebo srdcem? Máš cíl, anebo si stejně
jako já připadáš, že se v poslední době plácáš ode zdi ke zdi?
Pavel napsal: Já tedy běžím ne jako bez
cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl
do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené
rány svému tělu a podrobuji je, abych se
snad – jiným hlásaje – sám nestal tím, kdo
se neosvědčil. (1 K 9,26–27)
Postit se mi nechce. Nechce se mi zasazovat svému břichu dobře mířené rány. Ale
přesto mě to tak nějak motivuje – vidím, že
ani pro Pavla to nebyla brnkačka, vidím,
že i jeho to bolelo. Přece jen existují věci,
které jsou pro mě na světě důležitější než
ten koláček a pečené kuřátko, ne? Přece
jen existuje něco, proč se k tomu půstu
zase nějak donutím… Pane, dej nám sílu
a použij si nás!

MODLITEBNÍ TÉMATA
Církev a sbor
• ať se brzy vrátí možnost normálního
scházení a pořádání evangelizačních
shromáždění (ovšem ne za cenu
uspěchaného rozvolňování, které by
mohlo přinést zhoršení epidemického
stavu)
• ať se nám daří střežit srdce pro
Pána Ježíše (kázání z 15. 11. 2020);
za obnovu první lásky, pokud někde
ochladla
• ať ve sboru naroste touha po záchraně lidí (Mt 9,35–38)
• za povolání a vystrojení mnoha lidí
šířících evangelium (Mt 9,35–38)
• ať v církvi naroste Boží bázeň a Bůh
se do církve vrátí se slávou (dle
proroctví Stefana Driesse z prosince 2019 pro církev po epidemii)
Politika
• moudrost pro vládu v rozhodování
o boji proti epidemii: spolupráce,
ochota ministrů ustupovat; aby
hlavním motivem rozhodování bylo
zachování lidských životů
• podzimní volby do poslanecké sněmovny: aby aspoň některé strany,
resp. hnutí postavily dostatek kandidátů, kterým jde o spravedlnost
a právo víc než o osobní prospěch
• tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez
bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska
nebo z Číny)
• volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu 2021); současný ředitel Michal
Koudelka má zájem pokračovat, vláda
ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
Za manželství a rodinu 5 × 10 % – za
snížení počtu rozvodů, umělých potratů a dětí narozených mimo manželství,
za nárůst počtu uzavřených manželství
a dětí narozených v manželství v Praze
o 10 %. Modleme se, aby byla schválena
ústavní definice manželství jako svazku
muže a ženy. Žehnejme Alianci pro rodinu. (Iz 10,1–3)

Šimon Dittrich, region Palmovka
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Co se děje v Alianci pro rodinu?
Ačkoliv je současný mediální prostor (a nejen ten) plněn zejména tématem covidové
pandemie, běžný život každého z nás jde
nějakým způsobem dál. Nejinak je tomu
i v Alianci pro rodinu, i když i u nás došlo
k útlumu vlivem epidemiologické situace.
V říjnu se nám podařilo uskutečnit
podnětné setkání zákonodárců, sexuologů a pedagogů s panem Waltem Heyerem,
který žil 8 let jako trans žena (neboli prošel
tranzici z muže na ženu) a jako jeden z prvních lidí na světě podstoupil tzv. detranzici,
což je návrat do svého původního pohlaví.
K ní se odhodlal poté, co jej transgenderová
terapie dostala na okraj jeho životních sil.
Dnes pan Heyer pomáhá stovkám trans
lidí, kteří litují svého rozhodnutí nechat
se přeměnit na druhé pohlaví, v rámci organizace Sex Change Regret. Setkání s W.
Heyerem bylo i výsledkem podnětů směrovaných na Alianci pro rodinu od několika
českých pedagogů základních škol, kde
byly již na prvním stupni konány přednášky o možnostech transgenderové terapie, tedy procesu přeměny biologického
pohlaví. Následně se nám podařilo vydat
knihu Walta Heyera s názvem Odvrácená
tvář transgenderu. Ta působivě popisuje
odvrácenou tvář transgenderu, odhaluje

příčiny, které často vedou k falešné potřebě
nechat změnit si své pohlaví, a obsahuje
e-maily od 30 transgenderových lidí, kteří
v různých fázích realizace přeměny biologického pohlaví došli k závěru, že udělali
chybu. Důležitou součástí knihy je i část
věnovaná transgenderovým dospívajícím
a dětem. V případě zájmu lze tuto knihu
zakoupit přes webové stránky Aliance pro
rodinu.
Další agendou, kterou Aliance pro rodinu na podzim tohoto roku řešila, byla
intervence u Ústavního soudu, který řeší
dvě žaloby, jež je možné považovat za snahu změnit české právo nikoliv parlamentní,
ale soudní cestou (jak lze sledovat v zahraničí). První žalobu vznesli registrovaní partneři, kteří se u Obvodního soudu
pro Prahu 5 domáhali udělení všech práv
náležících manželům, včetně těch k dětem. Obvodní soud pro Prahu 5 se snažil
vyhovět jejich žádosti o společné osvojení
dítěte, aniž by pro takovéto rozhodnutí měl
zákonnou podporu. V druhém případě se
jedná o ústavní stížnost transgenderové
osoby, která usiluje o rozvolnění definice
pohlaví v Česku. Tento návrh je nebezpečný zejména pro děti a ženy. Aliance pro rodinu je v současnosti jediná organizace,

která skutečně bojuje za ženská práva –
aby se ženy nemusely bát jít do ženských
šaten a sprch apod. Zajímavé je, že žádné
neziskové organizace obvykle hlasitě hájící
práva žen k tomuto návrhu nic nenamítají. Intervence Aliance pro rodinu ve věci
těchto dvou žalob spočívala ve využití neobvyklého nástroje známého pod právním
termínem amicus curiae brief, kdy jsme
k oběma soudním řízením poskytli naše
analytické stanovisko. V něm jsme uvedli,
proč si myslíme, že by Ústavní soud neměl
ani jednomu z návrhů vyhovět (dokumenty
jsou rovněž dostupné na webu Aliance).
Stále platí, že monitorujeme český veřejný prostor i zahraniční dění v otázkách
rodiny, definice manželství, tématu (trans)
genderu a dalších oblastí týkajících se života společnosti.
V návaznosti na minulé články týkající se činnosti Aliance pro rodinu chceme
velice poděkovat za jakoukoliv podporu,
které se nám od vás dostalo/dostává! Velmi
si jí vážíme. Zároveň jsme otevřeni i vašim
případným podnětům či dotazům apod.
Děkujeme a přejeme vám všem požehnané Vánoce!
Za Alianci pro rodinu
Aneta Ženíšková, region Východ

Zprávy z vedení sboru
Protože jsme nemohli uskutečnit společný
výjezd vedení sboru, sešli jsme se jako starší a vedoucí speciálních služeb 27. – 28. 11.
alespoň na zoomu. Věnovali jsme se několika tématům.
Předně jsme otevřeli na základě biblických textů rozhovor o úkolech starších
a diákonů a jejich vzájemné spolupráci
v kontextu struktury našeho sboru s výhledem na budoucnost, kdy očekáváme
růst počtu starších. Formulovali jsme si
některé otázky, na které chceme odpovědět
na příštím výjezdu vedení sboru.
Schválili jsme vyhodnocení rozpočtu
za minulé období a schválili i rozpočet na
další rok s vědomím, že kvůli současnému fungování sboru v době karanténních
opatření některé věci těžko odhadujeme
- objevují se nečekané výdaje, naopak některé pravidelné výdaje jsou nižší.
Sdíleli jsme se o různých aktivitách,
které v době omezení zkoušejí na jednotlivých regionech a přemýšleli jsme, jak se
jimi nechat inspirovat.
Protože jsme skupinkový sbor, chceme
se rozvoji skupinek dále věnovat a pracovat
na nárůstu počtu skupinek jak z hlediska
vedoucích, tak zájemců o účast. Vedení
této aktivity se ujal Jan Krišica. Zatím jsou
zpracovány některé materiály, mapujeme
www.kspraha.cz

situaci a aktivně se pro růst skupinkového
života nasadíme.
Nemalou část setkání jsme věnovali plánování aktivit na příští rok. Z důvodu potřeby dlouhodobých příprav a nejistého výhledu jsme na jaře příštího roku zrušili konání
Dnů Dobrých Zpráv. Plánujeme opět dvacetijednadenní společný půst 11. – 31. 1. (podrobnější informace jsou v tomto čísle SD)
a modlitební stráž 24/7 před Velikonocemi.
Začátek Základů jsme odsunuli z ledna na
jaro a plánujeme připravit i online verzi
pro ty, kteří se nemohou zúčastnit osobně,
resp. pro případy omezení setkávání. Kurz
Příprava na manželství je připravován ve
variantě prezenční i online. V létě bychom
byli opět rádi společně jako celý sbor venku
mimo uzavřené prostory. O dalších aktivitách a akcích budete informováni průběžně
podle aktuální situace.
Richard Roušal a Mirek Bálek oznámili
své rozhodnutí ukončit svou službu regionálních starších regionu Západ (Mirek
zůstává sborový starší – o jeho konkrétních
zodpovědnostech v této službě ještě budeme jednat). Oběma jsme poděkovali za
jejich dlouholetou službu a žehnali jim do
věcí, které pro ně má Bůh dále připravené.
Během setkání jsme věnovali čas společným modlitbám, i když modlitby i rozho-

Sborové akce
Měl jsem naději, že po rozvolnění na stupeň tři budeme po Novém roce pokračovat
do stupně dva. V současné době ovšem
nastává naopak zpětné omezování a to
dopadá mimo jiné i na sborové aktivity
včetně bohoslužeb. Nevíme, které sborové
akce bude možné uskutečnit. Z tohoto důvodu není v tomto čísle Sborového dopisu
opět kalendář sborových akcí. Dále prosím
sledujte web www.kspraha.cz a aktuální informace čerpejte v sekci Události
a v sekci Novinky. V případě, že by došlo
k nenadálému vývoji, dostanou členové
sboru informace e-mailem.
Děkuji za pochopení a trpělivost. Přeji
vám prožívání Boží blízkosti v roce 2021.
Můžeme se Žalmistou vyznat, že Boží přítomnost je pro nás dobrá.
Lubomír Ondráček

vor byly omezeny online prostorem a také
nám chyběl čas pro neformální rozhovory
během přestávek.
Lubomír Ondráček
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INFORMACE O REGIONECH

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Až do odvolání se shromáždění na regionech nekonají.

HOSTIVAŘ

PALMOVKA

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shromáždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 18/4/0

Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/14/31

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 měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 85/7/22

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: 46/10/19
Vstup: Jan Adamec (přestup ze Severu)

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/11/29

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 46/2/15

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 80/21/16
Vstup: Lenka Machová (přestup z regionu
Východ)
Výstupy: Tomáš Doleček (přesun do kategorie
Přítel sboru), Ondřej Kočí (výstup ze sboru)
Vyřazení z evidence: Marie Ellen Ruzicka

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

Odchod Václava Lamra
Ve čtvrtek 17. 12. dokončil svůj časný běh náš
bratr Václav Lamr. Od doby, kdy se mu Pán Ježíš
dal poznat, mu po několik desítek let nepřestal
s plným nasazením sloužit. Byl známý zejména
pro svou výtvarnou tvorbu a nasazení pro hlásání
evangelia. Po celé republice je množství lidí, kterým posloužil zvěstí evangelia, modlitbou za křest
v Duchu svatém a inspirací pro horlivé následování Pána. Byli mezi nimi i můj děda, babička
a rodiče. Václav byl členem regionu Západ. Před
asi třemi lety požádal regionální starší o modlitbu
za uzdravení s mazáním olejem, protože mu lékaři
diagnostikovali rakovinu prostaty. Pán tenkrát
naše modlitby vyslyšel. Letos na jaře jsme od
Václava dostali zprávu, že se objevila rakovina
mízních uzlin. I tentokráte jsme se modlili a Václav věřil v Boží uzdravení až do konce. Pán nás
však tentokrát nevyslyšel. Jsem ale přesvědčen,
že ani smrt není prohrou, protože pro Václava
platila slova apoštola Pavla z listu Filipským, že
život je pro něj Kristus a smrt je zisk.
Jiří Bukovský

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

4 SBOROV Ý DOPIS 1/21

www.kspraha.cz

