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ÚVODNÍK

Nám, nám narodil se
Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho matce: „Hle, on je určen k pádu a povstání mnohých
v Izraeli a jako znamení, jemuž bude odpíráno – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby
bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí.“ (L 2,34–35)
Myslím, že Marie
plánovala svůj život docela jinak.
Jako mladá dívka je
zasnoubená. Snoubenec je asi starší,
ale je to spravedlivý
a citliv ý muž, jak
vidíme z dalších jeOna asi nechájich příběhů. Těší se
pala, o co se
jedná, ale my to na svatbu, společný
klidný život zajištěuž víme.
ný úctyhodnou prací
manžela, děti, vnoučata. Jenže potom se to komplikuje. Bůh
si ji totiž vyvolil k mimořádnému úkolu.
Být vyvolený Bohem je na jednu stranu
úžasné, na druhou stranu to přináší mnohé těžkosti. Ty vidíme u starozákonních
proroků, novozákonních apoštolů a nyní
u Marie.
Marii se zjevuje anděl a oznamuje jí, že
počne z Ducha svatého. A tak je jako neprovdaná těhotná. To jí asi přinese hanlivé
pohledy okolí. Nejen Marii, ale asi i Josefovi – když ji jako těhotnou nevyhnal, asi moc
dobře ví, kdo je otcem. To on sice ví, ale je
to jinak, než si okolí myslí. On neselhal, naopak je to muž, který poslechne Hospodina
i v nezvyklé a neplánované situaci. Těhotnou snoubenku si brát určitě neplánoval.
Když se to srovná se snoubencem, tak
je tu další pohroma. Místo, aby si těhotná
užívala alespoň trochu pohodlí a připravovala domov na příchod miminka, musí
vyrazit na císařův příkaz do dalekého Betléma. Sice tam asi nedorazí až těsně před
porodem, a to, že byli ubytováni v chlévě,
neznamená, že Marie rodila ve velkovýkrmně dobytka, protože tenkrát byly stáje
součástí domu, ale stejně nic moc. No a do
toho ještě ten podivný muž v chrámu. Jako
by nic nemohlo být normálně. Rodiče podle Zákona přinášejí prvorozeného syna do
chrámu, aby obětovali. Tam ho uchopí do
rukou muž, o kterém čteme, že na něm byl
Duch svatý, a prorokuje velké věci o jeho
životě, ale i neradostné věci Marii.
www.kspraha.cz

Možná si Marie myslela, že po problémech s těhotenstvím a porodem už půjde
vše dobře. Jenže nepůjde. Bude to tak těžké,
že je to popisováno jako proniknutí meče
duší. Ona asi nechápala, o co se jedná, ale
my to už víme. Pokus o zabití syna ještě
jako miminka a nutný útěk do Egypta.
Chování dospělého syna, které vyvolávalo pohoršení a asi ostudu pro rodinu mezi
solidními „zbožnými“ židovskými sousedy. A nakonec stojí Marie pod křížem, na
kterém její syn umírá.
Meč pronikl její duši. Myslím, že bychom si zrovna takový život nepřáli. Prostě
věci nevycházely podle představ. Současně je Marie tou, kterou budou blahoslavit
všechna pokolení. Tou, která měla výsadu
porodit Spasitele. Výkupné dílo je plně dílo
Pána Ježíše, na něm se Marie nijak nepodílela. Byla ovšem tou, která toto dílo svou
poslušností umožnila.
Těšíme se na Vánoce a máme o nich
nějaké představy. Letos budou asi dost
jiné, než jsme zvyklí. Pro někoho více, pro
někoho méně. Jenže to, zda budeme moci
navštívit svůj oblíbený obchod nebo si dát
svařák, ještě není tak zásadní. Zásadnější je, že ani mnohé jiné představy a plány o našem životě vždy nevyjdou. Někdy
proto, že jsou nerealistické, nebo dokonce
hloupé (nějaké mne napadají i u mne), někdy je zmaří dílo toho Zlého v tomto světě
a někdy může být v Božím plánu něco, co
by nás nenapadlo – tím byl pro Marii okamžik, kdy viděla umírat svého syna.
Ať letošní Vánoce vyjdou podle našich
plánů nebo nevyjdou, tak jedno se určitě
podaří. Jak se zpívá v jedné písni: Nám, nám
narodil se. Ano, pro mne i pro tebe se narodil kdysi v noci v Betlémě Spasitel. Moc lidí
si toho nevšimlo. Překvapení pastýři, kterým to zjevil anděl. Mudrci nebo mágové,
kteří na to přišli kdovíjak. Zbožný Simeon
a Anna. Máme tu milost, že i nám Bůh zjevil, co se stalo a jaký význam to pro nás má.
Přeji požehnané radostné Vánoce podle
Božích představ.
Lubomír Ondráček

SVĚDECTVÍ

Nakoupit štěstí
„To tedy bude super,“ ironicky hlásila
korpulentní paní středních let, „Vánoce ze supermarketu!“ brumlala
si to jakoby pro sebe, ale tak, aby ji
ostatní zákazníci slyšeli. „No vidíte,
máte samé hezké věci,“ zhodnotila její
napěchovaný nákupní vozík kolem
jedoucí paní s usměvavýma očima.
„No tak to určitě!“ pokračovala ve
svém tónu baculka a div, že nezavrčela, jak zuřila. Ta vlídná paní, jako
by její rozpoložení nevnímala, zareagovala takto: „No hlavně že, jak se
zdá, budeme na Vánoce už z nejhoršího venku a bude možné se sejít s rodinou!“ Zuřivka na ni jen vytřeštila
oči. „Lidé jsou na světě nejdůležitější,
ne věci, zlatíčko,“ dopověděla ta starší
dáma bezelstně a zvesela odkráčela
k regálu s cukrovinkami. Zůstala jsem
z toho perplex. „Anděl,“ myslela jsem
si a nevnímala, že vkládám víno do
cizího vozíku. „To není váš nákup,“
uslyšela jsem pobavený hlas. „To víno
bych ale brala,“ stála za mnou budoucí maminka. „Tak mi ho tam, prosím,
rovnou nechte, jestli vám to nevadí.
Máme totiž co oslavovat,“ svěřovala se. Podívala jsem se na její bříško.
Zavrtěla hlavou. „Dneska se vrátil
manžel a tchán z nemocnice, bylo to
o fous,“ oči se jí zalily slzami, „ale už
jsou oba zdraví,“ doplnila s úlevou
v hlase. „Díky Bohu,“ řekla jsem bezděky. Zadívaly jsme se na vzteklou
paní, která se právě okolo proplétala
už s druhým vozíkem, a pak na moudrou Andělu, co opodál vybírala čokoládu. „Jsme to ale šťastné,“ řekla
jsem jí, „jsme zdravé a naši milí také
a máme co jíst…“ „Díky Bohu,“ odpověděla, „hezké Vánoce.“
Nanda

PŘEČTĚTE SI
S vděčností jde všechno snáz

2

Poděkování KS Praha
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MODLITEBNÍ TÉMATA
Covid 3× jinak
Vyprošujme si ochranu proti sebespokojenosti, modleme se za věrnost, viz
kázání LO. (Zj 3,17–18)
Nebojme se v čase soužení úpěnlivě volat k Hospodinu, viz kázání TB.
(Ž 107,28–30)
Děkujme, že nám Bůh nedal ducha strachu, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy,
viz kázání PK. (2Tm 1,7)

JAK JSEM TO PROŽIL

S vděčností jde všechno snáz
Týden karantény za námi a dalších deset dní před námi. „Hrůza!“ napadlo mě
hned po přečtení esemesky s pozitivním
výsledkem na Covid. „Co tu budeme tak
dlouhou dobu dělat? V malém bytě a jen
my dva!“ Ukápla mi slza. Věděla jsem, že
sebelítost nebude nejlepším řešením, ale
nedokázala jsem jí odolat. Cítila jsem se
najednou tak nesvobodná a osamělá. Také
mě znepokojovaly četné zprávy od rodiny
a přátel o tom, kdo všechno je pozitivní
a jak špatně se cítí. A já s tím nemohla dělat
nic. V hloubi duše jsem byla vděčná Bohu,
že máme s mým manželem Daníkem relativně pohodový průběh. On měl několik dní
horečky, já zase ztratila čich (což se někdy
hodí). Nicméně vidina delšího „domácího
vězení“ mi přišla nad moje síly.
Daník se ke mně otočil, objal mě a řekl,
že tohle bude těch nejlepších deset dní,
které jako novomanželský pár zažijeme.
Vždyť budeme spolu a bez povinností. Můžeme se dívat na filmy, hrát deskové hry,
číst si, zvelebovat náš byt, povídat si, učit se
novým věcem, trávit čas s Hospodinem…
Trochu mě to uklidnilo.
Pravda, takhle to nezní až tak zle. Po pár
dnech, kdy už jsme se cítili trochu lépe,
jsme začali naše plány naplňovat. Musím
přiznat, že moje motivace něco udělat byla
zprvu velmi nízká. Občas se mi nechtělo
ani vstát z postele. Praktické záležitosti by
snad šly, ale duchovní? Snažila jsem se sou-

středit své myšlenky na Hospodina, ale šlo
to dost ztuha. Jakoby mě pohltila covidová
apatie. Nedokázala jsem pořádně vymyslet,
z čeho bych se mohla radovat a za co být
Hospodinu vděčná. Ale pak se něco (s občasnými výkyvy, které tak nějak patří k mé
povaze) pomalu změnilo. Daník mě denně
povzbuzoval do společných modliteb za
nás i druhé lidi, což bylo skvělé, protože
to mimo jiné otevřelo i několik hlubokých
témat, která jsme spolu mohli pořádně
probrat. Kromě toho to z nás sejmulo tíhu
bezmoci, jelikož jsme věděli, že nejlepším
řešením problémů je jednoduše „kopnout
všechny do nebe“. Nejvíc se mě však dotkla Boží láska, kterou nám projevili lidé
z našeho okolí.
Mnoho z nich nám často volalo, ptali se
jak se nám daří, jestli něco nepotřebujeme.
Daníkova rodina nám dvakrát iniciativně
nakoupila tolik jídla, že máme zásoby až
dodnes. Naše milá domácí skupinka nás
modlitebně celou dobu podporovala a povzbuzovala. Dokonce jsme k našemu překvapení obdrželi čtyři krásné dopisy! A já
si uvědomila, že právě v čase, jako je tento,
můžu být Bohu opravdu vděčná. Vděčná za
Jeho přítomnost v našich životech, za Jeho
lásku a povzbuzení, které nám ukazuje skrze druhé lidi, i za neskutečnou trpělivost,
kterou se mnou má, protože není každý
den posvícení.
Bohdanka Boudová, region Palmovka

AKTUÁLNĚ

Podcasty kázání na Spotify
Jsem rád, že náš sbor jde s dobou, a tak
tu máme další novinku – Spotify. Spotify
je platforma, na kterou umělci nahrávají své písně a různé podcasty (rozhovory
a interview). Nyní zde máme uložena svá
kázání i my. Spotify si můžete stáhnout do
mobilů nebo ho spustit na vašem počítači. Náš sbor najdete naprosto jednoduše:
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zadáte do vyhledávače “KS Praha” a vyskočí vám náš kanál. Kázání zde můžete
poslouchat online (připojení na wi-fi nebo
datech), ale také si je můžete stáhnout do
mobilu a pustit kdekoliv a kdykoliv později.
Každý týden se zde objeví alespoň jedno
nové kázání z našeho sboru.
Vojtěch Urban

Aby se nám svoboda nestala prokletím
Církev Křesťanská společenství miluji,
a to z mnoha důvodů. Jeden z nich ale
jaksi „vykukuje z davu“, a to je naše
vysoká míra svobody. Mějme však na
paměti, že to, co je vzácné, se nám může
stát prokletím, když začneme používat
svobodu k prosazování sebe, své vůle.
(Marek Prosner, senior KS) (Ga 5,13)
Za ochranu před teroristickými útoky,
a to nejen v ČR, ale v celé Evropě, viz
Francie, Vídeň. (Ef 6,12)
Vyhodnocení minulých témat
Tentokrát jsme měli obecnější témata,
u kterých je možné většinou vidět výsledek až s delším odstupem. Klasický
výjezd vedení sboru se opět nemůže
uskutečnit a starší a vedoucí speciálních služeb se sešli alespoň online.
Díky Bohu nedošlo k zahlcení nemocnic
a klesá jak počet nakažených, tak počet
hospitalizovaných.

Sborové akce
Z důvodu karanténních opatření a nejasného výhledu na rychlost rozvolňování
nevíme, které sborové akce bude možné
uskutečnit. Z tohoto důvodu není v tomto čísle Sborového dopisu opět kalendář
sborových akcí. Prosím, abyste sledovali
web www.kspraha.cz a aktuální informace
čerpali v sekci Události a v sekci Novinky.
Informace o termínu, kdy ukončíme online
bohoslužby a začneme se opět scházet
fyzicky, budou vždy v oznámeních na
konci bohoslužeb resp. o něm budete informováni e-mailem od svých regionálních
vedoucích.
Děkuji za pochopení a trpělivost a přeji
všem Boží ochranu a blízkost.
Lubomír Ondráček

www.kspraha.cz

Z E Ž I VOTA SBORU

Poděkování KS Praha
Milí sourozenci v KS Praha,
rád bych vám tímto způsobem vyjádřil
vděčnost a poděkoval za vaši podporu, a to
nejen finanční, ale i modlitební a duchovní. Pražský sbor jako celek byl a je pro existenci Křesťanských společenství zásadním
prvkem, a to nejen co se počtu členů týče;
pro mnohé sbory jste pomocí v nastavování
pravidel a vztahů ve fungování místního
sboru. Nedílnou součástí jsou i osobní kontakty mezi vedoucími. Já osobně čerpám
z velmi blízkých vztahů s Lubošem Ondráčkem, Tomášem Božovským a Petrem
Káchou. V poslední době si uvědomuji, že
pro vás na oplátku mohou být (a věřím, že
už do určité míry jsou) přínosem sbory mimopražské. Obojí má svá specifika, a tak se
můžeme doplňovat a zdravě ovlivňovat.
Nyní bych rád něco napsal o službě,
kterou dělám, abyste věděli, na čem máte
podíl. Znovunarodil jsem se v roce 1988.
O dva roky později jsem byl na téměř rok ve
Spojených státech a od té doby jsem (kromě
šesti let, kdy jsem pracoval ve firmě svého
bratra na ¾ úvazku) naplno zaměstnán
ve službě církvi. Osm let jsem byl pastorem sboru v Klatovech a od roku 2008 jsem
nadsborový pastýř. V roce 2003 mě Dan
Drápal povolal do rady KS a po Danově
rezignaci jsem se stal předsedou Rady KS.
V roce 2017 mě kolegium KS volbou přijalo za seniora Křesťanských společenství.
Tolik jakési krátké služební CV, ale asi je
důležitější, jak má služba prakticky vypadá.
Rozdělil bych ji do tří oblastí. Jednak
je to nadsborová služba, pak je to služba
seniora a v Radě KS a třetí je zastupování
KS ve správních radách různých subjektů,
vůči ostatním církvím a státu.
K nadsborové službě jsem prožil povolání v době, kdy jsem jezdil po sborech
s Johnem MacFarlanem. Kdybych to měl
popsat několika slovy, tak je to pastoračně
poradenská služba vedoucím a sborům.
Záměrem je pomáhat lidem a zvláště ve-

doucím „mít upřený zrak“ na Pána Ježíše. Do jednotlivých sborů, které mě zvou,
přijíždím obvykle v pátek nebo v sobotu.
Trávím čas s rodinou pastora nebo vedoucího. Zjišťuji, jak se jim vede, v čem se jim
daří a kde mají těžkosti. Stejně tak je to
na setkání staršovstva, které se obvykle
odehrává v sobotu. Dotazuji se bratří na
fungování jejich sboru, jejich vzájemné
vztahy a případné těžkosti, se kterými se
potýkají. Cílem mých dotazů v rodinách
nebo s vedoucími je odhalit a pojmenovat
problém a společně hledat řešení. V některých sborech se setkávám i se členy, kteří
potřebují řešit nějaké své osobní záležitosti. Důvodem může být, že tím nechtějí
například zatížit vztah s pastorem nebo
s někým jiným. Nicméně takové rozhovory
jsou vždy s vědomím a požehnáním vedoucího sboru. V neděli obvykle kážu Boží
slovo a modlím se s lidmi. Pokud je sbor
v nějaké výjimečné situaci, mám během
víkendu několik setkání s různými lidmi
nebo skupinami a v neděli odpoledne pak
máme vyhodnocení se staršími. Tato forma
služby není ve všech sborech KS, protože ne
všechny sbory ji potřebují nebo o ni stojí.
Nicméně se snažím nikoho nezanedbat,
a tak do některých sborů jezdím alespoň
jednou do roka, do některých dvakrát či
třikrát. V určité formě takto sloužím i ve
dvou sborech mimo KS. Ne vždy je služba
takto intenzivní, někam jezdím „jen“ kázat
na nedělní shromáždění.
Druhou oblastí je služba seniora KS.
Jako senior mám zodpovědnost ve spolupráci s Radou střežit a formulovat hodnoty
KS. Primárně tuto povinnost naplňujeme
s bratřími skrze organizování pastorálek.
Před Hospodinem hledáme, koho a kdy
pozvat. Hledáme i témata, kterými chce
Pán KS oslovit, obohatit a ovlivnit. Ze své
funkce předsedám Radě, což znamená
připravovat a vést její jednání. S Radou
navrhujeme i určité změny Základního

dokumentu nebo jednáme se skupinami,
které by se chtěly stát sborem nebo misijní
skupinou KS. To vše pak na návrh Rady
schvaluje kolegium.
Další oblastí je zastupování KS v několika správních radách. Mojí srdeční záležitostí (kromě pastorace a kázání Slova) je
rozhlas. Již několik let spolupracuji s Rádiem 7, chcete-li TWR, nyní se jako předseda rady spolupodílím i na jeho vedení.
Myslím, že rozhlas má veliké možnosti, jak
oslovit lidi v církvi, ale i nevěřící. Celé Rádio 7 je nádherný projekt budovaný lidmi,
kteří milují Pána, a na jejichž práci/službě
je to vidět.
Druhá správní rada, ve které zasedám,
je správní rada Konferenčního a misijního
centra Immanuel v Dlouhém u Hlinska.
Před několika roky jsem byl přizván, abych
zastupoval českou církev v tomto většinově
mezinárodním seskupení. Tam prvoplánově neřešíme duchovní nebo teologické věci,
ale hledáme, jak spravovat svěřený majetek
a jak ho co nejlépe použít pro službu nebo
podporu služby Pánu. Vzhledem k obsazení sourozenci z různých profesí i zemí
z každého jednání odjíždím poučen, jak
se dají věci dělat jinak.
Nakonec jsem si nechal zastupování
KS vůči ostatním církvím. Před několika
roky jsme byli přijati do Ekumenické rady
církví se statutem pozorovatele. Možná se
ptáte, proč jen pozorovatele. To proto, že
se nemůžeme podepsat pod všechna rozhodnutí a prohlášení ERC. Ani nemůžeme
na některých obřadech nebo slavnostech
participovat. Zároveň nám ERC umožnila
se zúčastnit všech jejich jednání a jsem
vděčný za to, že se k jednotlivým projednávaným tématům mohu vždy svobodně
vyjádřit. Na setkáních reprezentuji KS
a snažím se o dobré vztahy se všemi vedoucími zúčastněných církví.
Tak to je souhrn mé služby, na které,
jak jsem napsal, máte svůj podíl. Nezmínil jsem další oblasti, např. spolupráci
s organizací Harvestnet na mezinárodní
rovině nebo naopak praktické naplňování
nadsborové služby pomocí mailů a telefonátů během týdne. Je toho zkrátka daleko
více, než je zde prostoru.
Zcela aktuálně v těchto dnech, kdy jsou
nařízena omezení z důvodu koronavirové
pandemie, pracuji jako asi mnoho jiných
lidí z domova. Během týdne se zúčastňuji
jednání staršovstev přes internet, navštěvuji online bohoslužby a skupinky. I vysílání v Rádiu 7 probíhá přes Skype, takže
v tom omezení není, ale přece jen – jakákoli
služba tváří v tvář je vždy lepší, že?
Milí pražští, děkuji vám za vaši podporu
a mám naději, že vám i celým KS bude má
služba přínosem a povzbuzením.
Marek Prosner

Na fotce zleva Matěj, jeho manželka Sára, Zdenča, já, David a Jeník

www.kspraha.cz
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JAK JSEM TO PROŽIL

Čtyři rady
V únoru jsem slavil narozeniny a stejně
jako každý jiný člen našeho regionu jsem
kromě sladkostí dostal od týmu narozeninového servisu i slovo od Boha: Někdy se
ti zdá, že je kolem tebe samá mlha, ty nic
nevidíš a ztrácíš se. Vždy ale najdeš mou
ruku, kterou ti podávám, abych tě z té mlhy
vyvedl. A jsem rád, že ji hledáš. Slovo mě
samozřejmě potěšilo a povzbudilo, ale musím se přiznat, že jsem s ním dál nepracoval. Na jaře pak začal v naší zemi úřadovat
koronavirus. A kdyby jen na jaře. Po letním
uvolnění se situace opět zdramatizovala.
A právě při „druhé vlně“ mi toto slovo Bůh
znovu připomenul. Po modlitbách jsem
došel k odvážnému závěru, že slovo nebylo určeno jen mně, ale skrze mě i celému
regionu. S bázní jsem připustil možnost,
že nejsem v čele regionu jen proto, abych
kázal, něco občas organizoval, ale abych
právě v situacích podobných této vyvedl
svěřený Boží lid z mlhy. Rozhodl jsem se,
že se pokusím region vyvést skrze čtyři
rady. Velikou inspirací pro mne byly i výstupy a důrazy, které přinesl náš regionální

„

Pokud to bude upřímné, Ježíš
začne ve tvém životě jednat.

“

prorocko-modlitební tým. Nebýt prosby,
abych tyto čtyři rady sdílel i s ostatními
členy sboru, nikdy by neopustily území
našeho regionu. Takovou ambici jsem
opravdu nikdy neměl. Nicméně žádosti
jsem vyhověl a zde jsou:

První rada zní: přestaň trávit čas zbytečným a neužitečným vyhledáváním informací. Odhlédni od sebe, od své touhy
být neustále v obraze a v ušetřeném čase se
zaměř na Ježíše. Něco si přečti, za někoho
se pomodli. Přestaň se pozorovat, přestaň
se litovat a začni myslet na druhé. Ježíš myslel na druhé, a proto nebyl vystresovaný
ani vystrašený. Možná si řekneš: „To bych
chtěl, ale to já nedokážu.“ A víš, že je to
možná dobře? Poučen jedním dílem z Alfy
ti poradím. Řekni to Ježíši. Řekni mu, že bys
sice chtěl, ale že na to nemáš. Pokud to bude
upřímné, Ježíš začne ve tvém životě jednat.
A tak moje druhá rada, která navazuje na tu předchozí, zní: udělej vše proto,
abys byl součástí komunity – církve. Toho
docílíš tím, že přestaneš myslet jen na
sebe, na svá trápení, na své nároky, na své
představy, na svoji výlučnost, zkrátka tím,
že svoji pozornost zaměříš na lidi kolem
sebe. Na nic nečekej a začni hned. Třeba
tím, že zvedneš telefon a zavoláš někomu
z regionu. Nestačí ale zavolat jen jednou,
budování vztahů je totiž běh na dlouhou
trať. Nepohrdej vztahy s lidmi, které Ti
Bůh dal k dispozici. Nečekej, až ti vztahy
někdo zařídí. Hrozí, že budeš tak dlouho
čekat nebo vybírat, až přebereš, a potom
se budeš cítit nejen vyloučený, odmítnutý,
ale nakonec se v mlze i ztratíš. A stejně jako
u mé první rady i tady platí: „Že chceš, ale
že to nedokážeš?“ Řekni to Ježíši. Řekni
mu, že bys sice chtěl budovat vztahy, ale
že na to nemáš. Pokud to bude upřímné,
Ježíš začne ve tvém životě jednat.
Třetí: čti, poslouchej, studuj, nasávej
Boží slovo. Nic ti totiž do života nedodá
větší stabilitu a nic ti na křižovatkách života

nepomůže víc než právě znalost Božího
slova. Každý se v životě musíme rozhodovat. Nedílnou součástí každého takového
rozhodnutí je proces, kdy vážíme informace. Kdy vyhodnocujeme pro a proti. Pokud
nedáme na misku vah Boží slovo, vyhrávají informace světské. Ty pak následně
ovlivní i naše rozhodnutí, názory, postoje.
Čím více ale přidáme na pomyslnou váhu
Božího slova, tím větší je šance, že Boží
slovo rady světa nejen vyrovná, ale nakonec
je i převáží. Kvalita našich rozhodnutí je
a bude vždy přímo úměrná tomu, jak Boží
slovo známe, jak si ho připomínáme, jak
ho v sobě necháme planout.
A čtvrtá a poslední: začni se učit vděčnosti. Radost z Božího jednání obvykle
v našich životech vděčnost vypůsobí. Na
pocit radosti však nemusíš čekat. Někdy
stačí zapátrat v paměti a připomenout si,
co pro tebe již Bůh udělal. Vděk je otázkou
rozhodnutí a ochoty začít budovat se svým
„dobrodincem“ dlouhodobý vztah. Že bys
byl rád Bohu vděčný – začal s ním budovat
vztah – ale že nevíš jak? Pozvi si opět na
pomoc Ježíše a řekni mu to. Pokud to bude
upřímné, Ježíš začne jednat. U každého to
bude probíhat jinak, ale výsledek bude stejný. Dostaví se jistota že: „Hospodin, jen
Hospodin je záštita tvá a píseň tvá. Hospodin, jen Hospodin je spása tvá.“
Vážení a milí členové sboru, to je vlastně
všechno. Pokud jste čekali nějaké veliké
myšlenky, tak to jsem vás asi zklamal. Nejsou to možná ani myšlenky úplně nové,
ale i tak věřím, že jsou pro naši orientaci
a pro naše vyvedení z mlhy, ve které se teď
všichni nacházíme, zásadní.
Otakar Kunzmann sen. – region Východ

Projít Covidem neznamená selhání víry
Vzpomínám, jak jsme se na jaře modlili
mimo jiné i za to, aby se nákaza vyhnula
Božímu lidu. Věřím, že jsme se modlili ve
víře a ta se našemu Pánu líbí, poctí naši
víru… V září ale Covid začal expandovat.
Také my s manželem jsme se nakazili koronavirem a „užili si“ Covid. Od samého
počátku jsem vnímala, že – byť se jedná
o nemoc, a tudíž nepochází od Boha – bude
sloužit k Boží slávě. Neměli jsme dramatický průběh, ale slabost a únava byly přesto
dost výrazné. Vašek byl 4 týdny na nemocenské. Během celé doby jsem osobně stále
cítila Boží blízkost/lásku, která mne zaplavovala hlubokým pokojem. Prožila jsem
samozřejmě i několik slabých chvil víry,
potřebovala jsem občas přátele, které Pán
v pravý čas dal, se kterými jsme se modlili po telefonu. Přesto mi po většinu času
4 SBOROV Ý DOPIS 12/20

Duch svatý dosvědčoval, že pro duchovní
boj je zcela v pořádku, pokud nákaza projde také Božím lidem. S tím vědomím, že
do jaké míry bude církev podléhat strachu,
takovou moc bude mít mocnost strachu
v naší zemi. A naopak. Jsme v bitvě. Jsme
vyslanci Božího království v naší zemi, že!
V tomto odvážném přesvědčení jsem byla
povzbuzena vyučujícími knihami Ricka
Joynera. Velice vřele doporučuji knížku
Přemožení strachu, speciálně pátou kapitolu, která hovoří o tom, že „pokoj je jednou
z nejmocnějších duchovních zbraní, která
byla Božímu lidu dána. Pokoj je základní
druh ovoce Ducha, který drží vše ostatní pohromadě.“ Celá tato malá knížka je
velice aktuální pro dnešní dobu. Zásadní
mi přišla tato pasáž ze strany 51: „Zatímco
společenské konflikty nabydou nevídané

intenzity, církev se bude těšit nevídanému
pokoji. Tento pokoj bude pevností, do níž
nepřítel nebude moci proniknout. Pak se
církev stane skutečnou svatyní na zemi.
Lidé se budou obracet ke křesťanům o pomoc a církev bude mít stále větší autoritu.“
Chci povzbudit každého z nás, ať už jsme
uprostřed bojů, nebo nejsme, ať už čelíme
potížím s nedostatkem fixní práce (jako
nyní čelím já), nebo mnohým dalším šíleným i obtížným zkouškám: Duch praví:
Doufej v Hospodina celým svým srdcem.
(Přísloví). Nehleď na to, co vidíš svýma
fyzickýma očima, slyšíš ušima, dívej se
očima srdce. (1. Samuelova). Vše spolupůsobí k dobrému těm, kdo milují Boha.
(Ŕímanům).
S láskou, Klára Prachařová, region Sever
www.kspraha.cz

RODINA

Jak se má Ovečka a co bude dál…
Centrum Ovečka je spolek, který v Praze
provozuje křesťanskou školičku. Po více
než 20 letech pronájmu v Bratrské škole
se Ovečka letos v červenci přestěhovala na
Letnou do ulice Milady Horákové. MČ Praha 7 nám pronajala krásný velký byt a na
nás, lidech kolem Ovečky, bylo upravit ho
během prázdnin tak, aby tam mohly v září
přijít děti. Bylo třeba předělat koupelnu
na sociální zařízení s nízko umístěnými
umyvadly a záchody, udělat v koupelně
novou podlahu, vybavit herny kobercem,
instalovat vhodné osvětlení, vymalovat
a obložit některé stěny, přizpůsobit, doplnit a instalovat nábytek, nalepit fólie proti
rozbití na skleněné výplně dveří v bytě,
koupit vybavení na výdej jídla, řezat, vrtat,
demontovat, montovat, opravovat, čistit,
drhnout, platit, leštit, domlouvat, přemlouvat, propagovat, vymýšlet, realizovat.
Bylo toho ještě mnohem víc a vypadalo
to jako nesplnitelný úkol. Ale povedlo se
www.kspraha.cz

a v září jsme opravdu začali. Díky Bohu,
díky nezištné pomoci mnoha ochotných
a šikovných lidí a také díky významné
finanční pomoci KS Praha a KS Praha –
Město. Bez peněz by to prostě nešlo :–). Na
náklady spojené s úpravou nových prostor
darovalo KS Praha Ovečce 50 000 Kč. Byl
to velký příspěvek, za který jsme hodně
vděční. Díky! Ovečka je krásná, dětem i dospělým se tam moc líbí a školičky pěkně
fungují.
Prostory na Letné, o kterých je řeč, jsou
ale prozatímní. I když jsou krásné, přece
jen je to byt v bytovém domě a pro dlouhodobější fungování školky je nevhodný.
Tento školní rok vnímáme jako čas, kdy
se ukáže, jak má Ovečka dál existovat
nebo jestli má vůbec dál existovat. Stále je
to jen spolek a školičky fungují díky přesvědčení, nasazení, víře a dobrovolnosti
několika lidí. Za ta léta se v nich nashromáždil velký odborný potenciál a mnoho

skvělých zkušeností, které by bylo škoda
nevyužít. Řešíme ale, co dál. Zdá se, že základní možnosti jsou tři. Možná se najde
majitel vhodného prostoru, který bude stát
o křesťanskou školku. Ovečka by se pak
mohla změnit na státem podporovanou
křesťanskou mateřskou školu zařazenou do
sítě škol. Možná se najdou nějací křesťané,
kteří by si přáli, aby v Praze podobné programy a způsob práce byly i pro jejich děti
a Ovečku převezmou, změní, přesunou.
S naší podporou nebo samostatně. Možná
ale, že čas školičky Ovečka zkrátka vypršel.
Není to vyloučené. Rozhodnutí by mělo
padnout nejpozději na začátku jara 2021.
A možná nebude snadné. Budeme vděční
za vaši modlitební podporu, ale také za
důležité postřehy a informace.
Zorka Knížková
info@mcovecka.cz
www.mcovecka.cz
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Mám ho rád. Přispívají
do něj autoři z různých
denominací a to je
pro mě velmi obohacující.

TO ČTU
mezidenominační
křesťanský měsíčník

To čtu.

Jiří Dohnal
misionář NF KMS
v Chorvatsku

Předplatné objednávejte zde:

www.zivotviry.cz/predplatne

Život víry dělá poctivou
novinařinu.

TO ČTU

Život víry dává čtenářům
zažívat krásu a rozmanitost
Kristova těla.

TO ČTU

Jiří Unger

Petr Húšť

tajemník ČEA

ředitel festivalu
United
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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

SEVER

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

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/11/28

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
Svatba: Johana Zárubová a Šimon Piksa

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/15/29

INFORMACE O MLÁDEŽI

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

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: 80/21/16

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

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
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