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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Boží blízkost

Běh do kopce

Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. (Mně je však nejlépe v Boží blízkosti.) Učinil
jsem si útočiště v Panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. (Ž 73,28)
Boží lid se v dějinách
dostával do různých situací. Zažil
velké věci i mnohé
pády. Zažil otroctví
v Egyptě, vyhnanství
v Asýrii a Babyloně.
Zažil také vyvedení z Egypta i návrat
V posledních
z vyhnanství. Noměsících naše
vosmluvní církev
víra prochází
zažila chvíle úpadku
zkouškou.
i probuzení. Ve všech
obdobích bez ohledu
na okolnosti byla důležitá jedna věc. Byl
Bůh uprostřed svého lidu, nebo nebyl? Byla
přítomna Boží sláva, nebo se vzdálila?
Mojžíš byl muž, který tomu dobře rozuměl. Jako nalezenec vyrůstal bez rodiny
jako adoptivní syn faraonovy dcery (i když
první přibližně tři roky jeho života byla kojnou jeho vlastní matka). Potom žil dlouhá
léta jako pastýř v Midjánu. A jednou uviděl
hořící keř. Když k němu přišel, promluvil
k němu Hospodin. Tak byl poprvé v Boží
blízkosti a tato blízkost změnila jeho život.
Z pastýře ovcí se stal vůdcem Izraele. Zažil Boží jednání v Egyptě a vyvedení z něj,
zázrak přechodu Rudého moře, nasycení
v poušti i to, když po úderu jeho hole vytryskla voda ze skály. To byly úžasné věci.
Mojžíš ovšem věděl, že nejdůležitější je
něco jiného. Poté, co Izrael zhřešil v době,
kdy Mojžíš přijímal desky svědectví, jsme
v 33. kapitole Exodu svědky rozhovoru
Mojžíše s Hospodinem. Mojžíš žádá, aby
mu Bůh prokázal milost a dal mu poznat
svou cestu. Hospodin zaslibuje, že jeho přítomnost půjde s Mojžíšem. Mojžíš reaguje:
„Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi,
nevyváděj nás odsud.“ Nejde předně o zázraky, uzdravení, ekonomické zajištění.
To vše Bůh dává svému lidu a můžeme to
zakoušet ve svých životech. Jenže jakýkoli úspěch, zázrak, pohodlný život a cokoli
jiného nemůže nahradit Boží přítomnost.
Tuto skutečnost si kromě Mojžíše, který měl s Bohem mimořádný vztah a s kterým Bůh mluvil přímo, uvědomovali i jiní
www.kspraha.cz

Boží služebníci. Asaf oslavuje Hospodina
za jeho dobrotu k Izraeli. Současně zápasí
s tím, když vidí, jak se daří bezbožníkům.
Je mu to nepochopitelné, dokud nevejde
do Boží svatyně. V Boží přítomnosti náhle rozumí věcem, které se zdají rozumem
nepochopitelné. Tak se dostává k poznání
zmíněnému v úvodním verši. Boží blízkost
je pro něj dobrá. Toto poznání vede k tomu,
že v Hospodinu má své útočiště. Dokud
netoužíme po Boží blízkosti, neutíkáme
do ní, není nám obecenství s ním něco
vzácného, budeme hledat útočiště někde
jinde. Budeme doufat, že vyřeší naši situaci
někdo nebo něco jiného. Změna okolností,
nějaký člověk.
V posledních měsících naše víra prochází zkouškou. Žijeme bez obecenství
se sourozenci. Můžeme se s někým setkat
online, připojit se k online bohoslužbám
nebo modlitební. To je výborné a jsem za
to vděčný. Jenže to nestačí. Rozhodne to,
zda budeme v Boží blízkosti. Zda je naším
útočištěm Hospodin. Bez toho nemůžeme
obstát. Pokud jsme Boží blízkost neměli
a nahrazovali ji aktivitami v církvi nebo
čímkoli jiným, tak můžeme zjistit, že naše
víra je dosti vratká. Můžeme ovšem také
naopak v této době zakusit, že se k Bohu
více přiblížíme. Vypadli jsme mnozí z běžného režimu. Můžeme testovat, na čem
naše víra stojí.
Asaf dělá ještě jednu věc. Útočiště v Hospodinu nehledá bez důvodu. Dělá to proto,
aby vypravoval o Božím díle. On to dělal asi
více způsoby. Čteme o něm jako o někom,
kdo vedl chvály, a tak o tom vypravoval během této služby. Pravděpodobně o svých
zkušenostech s Hospodinem vyprávěl ve
své rodině a svým přátelům. No a také je
zaznamenal v Žalmech, které Duch svatý
nechal zapsat do Bible. Takto se šíří Boží
království. Prostě vypravujeme o tom, co
Bůh dělá, a to způsobem, který je nám blízký. Není to nějaká křeč a nemusíme se při
tom cítit trapně.
Kéž může každý z nás zakusit, co je pro
něj to nejlepší, jako to poznal Asaf.
Lubomír Ondráček

„Vydrž! Do toho!“ Tak povzbuzujeme
sportovce nebo toho, kdo potřebuje
něco namáhavého dokončit, ustát.
„To dáš! Nevzdávej to! Pojď, plavej,
šlapej, neboj!“ To, když se děti učí chodit, plavat, jezdit na kole… Je dobré
povzbuzovat, ale je potřeba zároveň
i podepírat. Držet kolo za sedlo, podržet nad hladinou, držet za ruku.
„To bude dobrý!“ snažíme se potěšit
ty, kdo padají, potápí se, vzdávají to.
Ke slovům patří i skutky, protože až
podle toho se pozná láska. Ta neradí,
nekritizuje ani nekibicuje. „Láska je
trpělivá, nerozčiluje se, všechno snáší,
ve vše doufá, všechno vydrží.“ Pavel
píše, že i my běžíme k cíli nebo máme
běžet kupředu a neohlížet se zpátky,
ale dívat se na vítěze Ježíše. Možná je
běh či chůze do současného kopce pro
někoho už moc namáhavá. Ztrácí sílu
se ovládat, odpouštět, omlouvat se. Je
sám a je mu smutno. Ohlíží se a zaostává…Teď je na nás, co jsme kolem
(alespoň na doslech), abychom mu
(byť zatím jen pomyslně) podali ruku
a jednali podle lásky, která je v našem
srdci rozlitá. „Láska se nevychloubá,
nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, neraduje se z nepravosti, ale
raduje se spolu s pravdou.“ Znamená to třeba jen zavolat, domluvit si
procházku nebo prakticky pomoct:
s učením, vyplněním formulářů, nebo
i založit finančně. Kamarád vyprávěl,
co zažil, když při opravě domu musel dělat spoustu práce sám, protože
nebyly finance, když se mu zastavila živnost. Na stavbu mu přicházeli
pomoci přátelé, ale i bratři z církve,
které osobně tolik neznal. Prostě se
o tom doslechli a pomohli. Je dobré,
vlastně nezbytně nutné, když se za
sebe modlíme, ale vyhlížejme také,
co můžeme dělat. Pán Bůh se stará,
abychom vydrželi a doběhli, a nás si
k tomu používá navzájem, když se
necháme.
Nanda
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AKTUÁLNĚ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Aktuální situace
Protože pravděpodobně sledujete situaci
stejně jako já, víte, že jsme stále v 5. stupni protiepidemiologických opatření a že
k výraznějšímu rozvolnění kvůli situaci
v nemocnicích nedošlo. Mám naději, že
se situace zlepší během února.
V současné době dále probíhají shromáždění online a bude to tak do 7. 3. Na setkání s vedoucími regionů jsme se dohodli, že
bohoslužby bychom začali obnovovat ve
stupni 3 s tím, že by v případě potřeby měly
některé regiony dvoje kratší bohoslužby
a bylo by nutné se zapisovat do pořadníku.
Online funguje také mládež. Ve stupni 4
bychom rádi povzbudili k setkávání skupinek do šesti účastníků a budeme v tom dělat
i některé organizační kroky. Dále fungují na
regionech online setkání po bohoslužbách,
modlitební a skupinky. Je možná i individuální duchovní péče, a tak se nebojte ozvat.
V lednu jsme měli třítýdenní půst
a mimo jiné to byla možnost se takto spojit a přijít před Pána. Mám naději, že jste se
zapojili a prožili půst užitečně. Pokud máte
nějaké svědectví nebo jste něco přijali pro
sbor, neváhejte napsat.

I v současných omezeních začal kurz
Předmanželské přípravy, i když je online
forma v něčem omezující. Připravujeme
biblické hodiny. Konkrétní informace o termínech, programu a možnosti připojení
jsou na sborovém webu.
Plánujeme na duben a květen zkrácené
Základy, ty už ve sborové budově.
Kalendář akcí opět v tomto SD nenajdete, protože plánování je dost nejisté.
Najdete ale pozvánky na některé akce. Aktuální informace jsou na sborovém webu
www.kspraha.cz
Přeji vám, aby vás Bůh vedl a chránil
i v této nelehké době. Pravděpodobně jste
už z této situace unaveni stejně jako já. Přes
různá omezení a nepříjemnosti díky Bohu
nikdo přímo ve sboru na Covid-19 nezemřel, můžeme mít společenství alespoň
online, v případě nějakých těžkostí máme
jeden druhého a hlavně Hospodina. Nebojte se proto obrátit na své sourozence,
a hlavně přímo na Něj.
Těším se, že se na jaře uvidíme i osobně.
Lubomír Ondráček

Zachraňme rodinu!
Když na výletě narazím na místa, kde se
zastavil čas a prostředí připomíná dobu
socialismu – šedé domy, padající omítka,
samoobsluha s košíky, tak se ve mně něco
rozzáří. Proč? Co je na tom tak úžasného?
Je to prostředí mého dětství, a proto barvy,
vůně, předměty, které s tím korespondují,
vyvolávají příjemnou nostalgii a člověk si
uvědomí, jak nesmazatelnou stopu v něm
dětství zanechalo.
Žijeme v době, kdy dětství nynější a příští generace je ve velkém ohrožení, protože
je v ohrožení rodina. Pokud v přírodě rybníku hrozí záhuba, hrozí záhuba všemu
živému, co v něm žije.
Pokud je v ohrožení rodina, jsou v ohrožení vztahy i hodnoty, které se nedají ničím
nahradit ani zastoupit. Bylo dosáhnuto
takové míry absurdity, že když máme na

mysli rodinu, kterou tvoří muž – otec a žena
– matka, spojeni manželskou smlouvou,
musíme dodat, že máme na mysli „normální“ rodinu – přívlastek, který by před
pár lety nikoho nenapadlo přidávat. Kdo
má zájem ničit něco tak pozitivního, jako je
rodina – základ každé společnosti? Dalo by
se to vysvětlit lidskou hloupostí, která způsobuje, že společnost si řeže větev, na které
sedí, ale rozsah destrukce je tak velký, že
v tom vidíme rukopis toho, který přišel, aby
zabíjel, kradl a ničil (J 10,10). Neubráníme
se před ním žádnou běžnou zbraní, musí
nastoupit modlitba, která splňuje kritéria
Božího slova, aby se nestala ohavností (Př
28,9), ale nástrojem změny (Jk 4,7–8). V sázce je hodně, neváhejme a začněme jednat.
Petr Sikora
Apoštolská církev 1. sbor Praha

Odrážet Boží tvář: vyprošovat si, abychom bez ohledu na okolnosti a situace
opravdu odráželi Boží tvář (2K 3,18)
Vzdělání (jedna ze sedmi hor vlivu):
modlit se a žehnat pedagogům, vychovatelům, aby svoji práci měli rádi, aby
pamatovali na své celoživotní poslání,
viz citát Jana Amose Komenského: „Ten,
kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost.
Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se
hlupákem.“ Aby vládní opatření v rámci
Covid-19 měla co nejmenší dopady na
kvalitu vzdělání a sociální inteligenci
žáků a studentů v naší zemi. (Př 13,14)
Prosme, aby do konce února klesl
počet hospitalizovaných alespoň na
3 000 a abychom mohli začít obnovovat osobní setkání ve sboru. Kéž klesá
počet úmrtí a nemocných.
Vyhodnocení minulých témat
Modlitební témata byla spojena se
sborovým půstem. Většinou je lze vyhodnotit až s delším odstupem. Ohledně nákazy nastal mírný pokles, nedošlo
k uspěchanému rozvolnění a je naděje,
že opouštíme v boji s nákazou strategii
„brzda – plyn“. Soud zamítl snahu legalizovat adopce stejnopohlavními páry
ze zahraničí, a tak obejít platné zákony.

Online Alfa
Začínáme v úterý 16. února od 18:30 na adrese https://meet.jit.si/AlfaKSPraha
Možnost přihlášení na https://www.
kurzyalfa.cz/kurzyonline/ nebo přímo na
adrese tom.bozovsky@gmail.com
Určeno pro ty, kteří ještě nejsou křesťany, ale hledají pravdu.

Potvrzení o darech
Během ledna byly rozeslány dopisy s potvrzením o darech pro náš sbor. Některé
dárce se však nepodařilo identifikovat, na
některé nemáme adresu (zvláště u nečlenů sboru) a některé dopisy se vrátily zpět,
protože se adresát přestěhoval a neoznámil změnu adresy na svém regionu. Pokud
jste poskytli dar a neobdrželi potvrzení,
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ozvěte se prosím sborové sekretářce Magdě
Louthanové e-mailem praha@kaes.cz nebo
ve všední den v době 8:00–14:00 na telefon
284 822 294.
Děkuji jménem celého sboru všem, kteří
takto podporují službu pro Boží království.
Lubomír Ondráček
www.kspraha.cz

Z E Ž I VOTA REGIONŮ

Než nás zavřou
Bůh přesně ví, co potřebujeme, i když bychom si to třeba sami nevybrali. Někdy
z žertu říkám, že Covid je to nejlepší, co
region mohlo v této chvíli potkat.
Pro mnoho lidí – jak na regionu, tak
i mimo – to není jednoduchá doba. Velká
část regionu si prošla Covidem a i s velkými obtížemi. Mnohým z nás chybí nějaký
lidský kontakt. V neposlední řadě to pro
některé lidi nebylo jednoduché v práci.
Ale i když se šíří nemoc okolo, mám pocit,
že něco uvnitř se začíná uzdravovat. Lidi
za sebou začali víc stát. Modlí se za sebe.

Velká část regionu se připojuje ke kavárně
a modlitební, zajímají se o sebe, prohlubují
svoje vztahy. S mládežníky jsme se začali
pravidelně scházet na Zoomu a také se zapojují do online modlitebních. Těsně před
uzavřením se nám minulé jaro podařilo
uspořádat výjezd. A na podzim se nám to
opravdu za 5 minut 12 podařilo znovu. Vidím, že pro mnoho lidí to bylo potřebné
občerstvení a znovu takový čas uzdravení
pro náš region. Na Vánoce se nám podařilo uspořádat dvě venkovní bohoslužby,
kde jsme mohli být zase spolu a kam jsme

pozvali některé naše známé. Rozdali jsme
okolo Vánoc cca 800 přání k Vánocům
s krátkým povzbuzením. Mám velkou radost z toho, že věci není jen potřeba přes
tento čas konzervovat, ale je i možný růst.
Bojujeme, tak jako asi v této době musí
všichni, ale musím říct, že jen nebráníme
pozice, ale hledáme každý způsob, jak
se posunout dopředu. Tento čas jsme si
nevybrali, ale i dnes Bůh okolo nás dělá
úžasné věci a je jen na nás, jestli budeme
jejich součástí.
Honza Adamec, region Jih

Na vlnách Kavárny
Pokud se ohlédnu za životem našeho regionu v loňském roce, na první pohled by
se dalo říct, že téměř neexistoval. V neděli jsme se ve shromáždění skoro neviděli, skupinky se scházely pouze online
a bohoslužby se většinu roku vysílaly také
přes internet. Ačkoliv jsme se vídali jen na
obrazovce počítače, měli jsme příležitost
si povídat a sdílet své životy paradoxně
mnohem hlouběji, než jsme byli zvyklí ve
skutečnosti. Nikdo totiž nespěchal ani na
oběd, ani na návštěvu, ani za nedělním
sportem či s partou kamarádů na výlet. Nic
z toho totiž nebylo možné, protože jsme
byli zavření doma. Rozhodli jsme se totiž
otevřít tzv. Kavárnu, kde jsme si mnohdy
při šálku horkého nápoje konečně stihli po
letech společné služby pořádně popovídat
nejen o práci v církvi.
A aby se Kavárna nezvrhla v tlachání jednotlivců nebo prostě těch, kteří si

rádi berou slovo, rozhodli jsme se tomuto
prostoru navrhnout alespoň přibližnou
strukturu. V ten moment jsem si uvědomila, že mi tento formát velmi připomíná
rozhlasový pořad a že by mě bavilo ho mít
na starosti.
Zvolila jsem vždy nějaké téma, na které
si budou lidé povídat, a vybrala k tomu na
úvod krátkou povídku z literatury. Tímto
způsobem se mi podařilo navodit příslušnou náladu a atmosféru. Potom stačilo pár
otázek a lidé se začali bavit sami. Dozvěděli
jsme se, že Olinka ráda poslouchá vážnou
hudbu, že Standa žil v mládí 2 roky v Itálii,
že Honza má hodně kamarádů a že Míšin
táta vyhazoval z okna hořící vánoční stromeček, když nedopatřením vzplanul.
Veselé příběhy a historky na dané téma
jsme vystřídali rozhovory s pozvanými
hosty. Zpovídali jsme Pavla Fialku z KS
Klatovy, manžele Bečvářovi, kteří se ne-

dávno vrátili z tříleté studijní cesty v Izraeli, a v neposlední řadě Adélu Ptáčkovou,
která se vydala s kamarády na cestu do
Nepálu a krátkou misii v Indii. Všichni
hosté jsou členové KS a všichni měli rozhodně co říct.
Po delším působení v Kavárně jsem si
uvědomila, že mi Bůh dal službu, která je
nejen potřeba, ale zároveň mě i baví. Jako
by znovu objevil mou lásku ke komunikaci
s lidmi skrze média a pomalu ji znovu začal
probouzet po letech zimního spánku.
Nikdy mě nenapadlo, že zrovna tak nepříjemná situace, jako je pandemie, mě
může vrátit tam, kde jsem kdysi začínala,
a cítit plné uspokojení. Ačkoliv řešíme na
modlitbách často vážná témata, jsem moc
ráda, že se v Kavárně i společně zasmějeme. Jsem za tuto příležitost Bohu vděčná.
Lucka
region Jih

Postřehy z omezení
Když nastala doba vládních omezení pro
scházení a bohoslužby začaly být přenášeny online, byli jsme rádi, že můžeme
společně sdílet Boží slovo. Po čase se ale
ukázalo, že nám chybí něco, na co jsme
byli zvyklí, co bylo součástí života regionu
– modlitební a kavárna. A tak jsme se přesunuli na internet, na virtuální scházení.
Každý čtvrtek večer modlitební, každou
neděli večer kavárna. Po počátečních, trochu samovolných modlitbách se ustálila
forma modliteb na základě témat jako: za
co jsem Bohu vděčný, co je pro mne teď
těžké, co mi Bůh dal během karantény, jaká
jména má Bůh nebo některé verše žalmů.
Každý k tématu řekl své prožitky, některá
Boží slova jsme rozebírali a pak jsme se
za sdílené věci modlili. Hezká modlitební
www.kspraha.cz

skupinka. Ve vedení a výběru témat se střídáme včetně zapojení mládežníků. Po čase
jsme se domluvili, že první čtvrtek v měsíci bude klasická modlitební – přímluvné
modlitby za konkrétní situace, region, politickou a ekonomickou situaci, za dění ve
světě… Potěšující je, že počet účastníků na
této formě modlitební se podstatně zvýšil
oproti modlitební na Budějovické, kam každý musel večer dojíždět. Máme i více času
pro sebe. Také kavárna prošla vývojem – viz
příspěvek „Na vlnách kavárny“.
Pro mě, 70+ žijícího v „zajetí“ simulačních modelů a v používání internetu
převážně pro získávání vědecko-technických informací, se otevřel širší vstup i do
dalších internetových aplikací jako Zoom,
Meet, YouTube, WhatsApp. Na tom jsem si

uvědomil, jak důležitá je věková rozmanitost církve, jak mladší generace dokázala
rychle využít své znalosti z informačních
virtuálních technologií a zrealizovat je v
praktickém použití pro církev. To přineslo
pro všechny nejen možnost se vzájemně
sdílet, ale i sledovat Boží slovo, tematická
videa i z jiných sborů, přeposílat záznamy
bohoslužeb svým známým, kteří by jinak
do církve nešli, aby tak mohli slyšet Boží
slovo z jiných pramenů, nejen od nás.
Technika je dobrá, pomáhá, ale „teplé
lidské“ bezprostřední slovo a fyzické pozdravení se, objetí, nenahradí. Věřím, že
i tento čas brzo nastane. Bůh je milostivý.
Standa Roubal
region Jih
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Měl křídla, a žil mezi námi
Václav Lamr odešel domů
Na našem schodišti visí linoryt vítězného Beránka, který asi před 30 lety vytvořil
Václav Lamr. Kdykoli odcházím z domova,
jdu pod ním. Je mi milý jako symbol, ale
také jako dárek od člověka, který se mnou
celých těch 30 let spolupracoval a který
mě dlouhodobě ovlivňoval. Václav Lamr,
dlouholetý člen našeho sboru na regionu
Západ, odešel ke svému Pánu 17. prosince
ve věku 77 let.
Kdo někdy byl v knihovně v patře sborové budovy, určitě si vybaví čtveřici obrazů,

které Václav vytvořil. Cyklus tři čtvercových maleb, které sofistikovaně zachycují
dějiny spásy, se jmenují Vykoupení, Duch
svatý mezi nebem a zemí, Církev otevírá
perspektivu věčnosti.
Čtvrtý z obrazů, největší, na protější stěně, nazval Václav Neústupná láska. Mohl
by se také jmenovat Láska vytrvá. Je na něm
namalována bysta Izajáše s židovským talitem na pozadí velkého města se spoustou
domů, kde není světlo. Nad starověkým
sídlištěm září Jitřenka. Izajášův vrásčitý,

Václav Lamr věnoval mnoho času boji proti obnovení mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze. Tato kresba je jeho obecnějším komentářem
k mariánskému modlářství, ke zneužité úctě ke Kristově matce.
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a vzdor tomu mladistvě hladký obličej má
ve svých rysech i v pronikavém a zároveň
zasněném pohledu jak jemnost, tak úpornou výdrž. Chtěl jsem napsat, že se v tom
obličeji oboje mísí, ale ono je to tam obojí naplno zároveň. Prorok musel se svým
zjevením vydržet v době, kdy bylo Světlo–
Mesiáš ještě v nedohlednu a jen Jitřenka
mu připomínala, že nastane den. Zjevení
o Zachránci ho obsáhlo a proměnilo. To vše
uměl malíř obrazem povědět.
Nemám strach, že by si někdo ze sboru
Václava nevšiml. Václav Lamr byl osobností nejen s významnou minulostí, ale také
s výraznou přítomností. Narodil se v roce
1943 v Litovli a vyučil se zedníkem. Pak
vystudoval obor malířské techniky a malby v architektuře na Uměleckoprůmyslové
škole v Brně. Pracoval jako štukatér, divadelní výtvarník a jako ošetřovatel na psychiatrii a pak u tělesně postižených.
Uvěřil kolem roku 1970 a začlenil se do
ilegálního letničního sboru v Brně. V té
době v létě navštěvoval romské osady na
Slovensku, portrétoval jejich obyvatele
a mluvil s nimi o Kristu. Od roku 1979 žil
v Praze a s manželkou Marií se stal součástí
místního letničního sboru. V půli 80. let
přešel do našeho sboru (tenkrát se jmenoval „sbor ČCE v Praze 7-Holešovicích“, tzv.
Maniny) a dostal na starost tajné křty (ČCE
nám dovolovala pokřtít jen lidi, kteří nebyli
rituálně pokropeni jako nemluvňata, a právě ty zbývající křtil Václav doma ve vaně).
Po pádu komunismu rozvinul Václav
Lamr mnoho aktivit. Založil českou pobočku Obchodníků plného evangelia
(FGBMFI) a v 90. letech pořádal setkání se
zahraničními řečníky z této organizace.
S manželkou Marií, která mu v jeho aktivitách vždy stála po boku, vytvořil sdružení Christ Art Mission (CAM) pro sdílení
evangelia výtvarným uměním. Pravidelně
navštěvoval esoterické festivaly, aby tam
esoteriky vedl ke Kristu a aby se s nimi
modlil za uzdravení.
Na Životě víry spolupracoval od jeho
počátku až do smrti, rovných 30 let. Publikoval v něm vyučující články, reportáže,
básně, aforismy a mnoho výtvarných děl.
To všechno zadarmo, protože Život víry nikdy neměl na to, aby platil honoráře. Václav
Lamr byl mimo jiné nenáročný člověk, který vystačil s minimem. Pro Boží království
byl i s rodinou ochotný žít skromně jako
poustevník.
Ze svých obdarování nejvíc rozvíjel výtvarnou stránku. V jeho umění je patrný
zajímavý vývoj. Stále víc se u něj uplatňovalo výtvarné zpracování slova a písma.
V posledních deseti-patnácti letech hodně
www.kspraha.cz

vystavoval, míval i 10 výstav do roka. Nešlo mu o to jen někde pověsit svoje plátna.
Václav do výstav vkládal celou osobnost.
Působil na diváky svou přítomností, diskutoval s nimi, vykládal jim symboliku
obrazů a tím je vedl k Ježíši Kristu.
Několik let Václav také vedl výtvarný
kroužek na Lužinách. Chodil tam můj syn,
takže jsem trochu nahlédl do toho, jak to
dělal. Dětem se tam líbilo a něčemu se naučily. Především ale byly v průběžném kontaktu s člověkem naplněným Duchem. Také
za toto rozsévání jsem Václavovi vděčný.
V posledních letech se aktivně projevoval i na internetu. Rozesílal množství mailů,
často šířících pochybné (eufemisticky řečeno) zprávy. Zde jsem jeho aktivitu nepodporoval. K Václavově cti ale musím říct, že
každé moje napomenutí vzal vážně (jenže
já ho nenapomínal moc často, protože jsem
většinu přeposílaných mailů radši nečetl –
zvláště pro novináře, který ví, že je potřeba
ověřovat zdroje, to bývalo příliš silné kafe).

Do pražských ulic často vycházel s transparenty, které ukazovaly k negativním
jevům současnosti nebo nějak předávaly evangelium. Opakovaně jsem se u něj
setkával s transparentem s Komenského
výrokem: „Národe český, vrať se ke Kristu.“
Mezi chodci, které se snažil oslovit, se cítil
dobře. Byl rozeným evangelistou.
Kolik lidí asi oslovil evangeliem? Odhaduji, že přes 10 000. Byl asi prvním křesťanem, který řekl evangelium mé manželce.
Když na počátku 80. let přijela do Prahy na
studia, mluvil s ní o Kristu. Ona mu asi moc
nerozuměla, jen si pamatuje, že říkal, že
člověk nemá na přijetí evangelia neomezený čas – může se stát, že se podobně jako
v metru ozve: „Ukončete výstup a nástup,
dveře se zavírají…“
Před několika lety Václav onemocněl rakovinou. Modlil se a bez lékařského zásahu přijal uzdravení. Nedávno se rakovina
vrátila. Trpěl bolestmi, chvílemi mu bylo
opravdu zle. V té době kontaktoval několik

vedoucích našeho sboru. V tom, co napsal
mně, vyznal nějaké hříchy a prosil mě o odpuštění. Mailoval velmi osobně a pokorně
o jednom našem rozhovoru před několika
lety, za který mi teď poděkoval. Viděl jsem
znovu, jak je beránkovský, ochotný činit
pokání, naprosto otevřený. Já jsem ale proti
němu nic neměl, rád jsem mu napsal, že ho
mám rád a že si ho vážím.
Václav Lamr mě ovlivnil hlavně svou radikalitou. Ne každý je ochotný být bláznem
pro Krista, a tuto ochotu, ba radostné odhodlání, Václav měl. Také proto jsem si ho
vážil. Jeho tvořivost mě plnila nadšením.
Jestli Bůh navštíví naši zem, jeho básnická sbírka Lev a beránek bude opakovaně
vycházet spolu s jeho dalšími literárními
pracemi. Také kvalita jeho bohatě různorodé výtvarné tvorby se neztratí. Ale největší
ovoce, které Václav přinesl, byli lidé, kteří
díky němu poznali Krista.
Tomáš Dittrich
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Palmovka v době epidemie
Palmovka stihla po prázdninách v září odkládané ustanovení Šimona Dittricha za
staršího. Bylo to slavnostnější shromáždění
s avizovaným návazným občerstvením (na
jehož dodání ale gastronomický podnik
zapomněl). Setkání proběhlo na zahradě
centra Kotlaska. Kázal Lubomír Ondráček.
V říjnu jsme se ve sborové budově sešli už
jen jednou.
Většina skupinek se kvůli vládním opatřením přesunula na internet. Po společných
nedělních bohoslužbách celého sboru na
kspraha.cz/live následuje internetová kavárna, kterou technicky zajišťuje Ondřej
Krišica. Je to příležitost si popovídat, několikrát tu ze své nové tvorby zazpíval Jan Knížek. Kavárna je komorní záležitostí, nejvíc

se nás sešlo 20. V případě větší účasti jsme
ale připraveni otevřít další místnosti, takže
možnost rozhovoru zůstane otevřená.
Tradičně skvěle funguje na našem regionu služba dětem. Vedoucí jim volají, posílají pohledy a dárečky. Na každý týden je
připravený program pro předškolní děti,
který s nimi rodiče mohou projít. Školní
děti mají navíc často i program nahraný
na YouTube nebo online setkání, kde se
mohou přímo zapojit.
Tým, který se věnuje dětskému domovu
Přestavlky, dal členům regionu možnost
dát dárek dítěti z dětského domova (šlo si
vybrat, kterému dítěti dárek dát – darující znali jméno a věk). Příprava dárků byla
letos svižná a bezproblémová, vše se per-

fektně stihlo. Třicítku dárků Pavel Bukáček
dovezl do Přestavlk a děti měly radost.
Služba dětem na Žižkově v rámci Teen
Challenge pokračovala i v době opatření.
Pavel Bukáček pro ně pravidelně pořádá
setkání online a věnuje se jim i individuálně. Do potřebných rodin v okruhu svých
kontaktů rozváží podle domluvy zboží
z potravinové banky.
Před Vánoci proběhla také týdenní modlitebně-postní stráž za Máju Hunalovou,
která byla dlouhodobě hospitalizována
v Motole. Do stráže se přihlásilo 27 lidí.
Pokud paměť sahá, byl to nejsilněji obsazený modlitební řetěz v dějinách Palmovky.
Tomáš Dittrich, Tomáš Dostálek,
Lumír Ptáček

AKTUÁLNĚ

Alfa v době covidu
Pustit se do pořádání kurzu Alfa v době, kdy
není možné se scházet, zní jako bláznivý
nápad. Kurzy Alfa jsou založené na obecenství u stolu při dobré večeři v příjemném
prostředí. Ničemu z toho online prostředí
moc nenahrává, spíš naopak. I proto mě
tato myšlenka, když jsem ji poprvé slyšel,
nijak zvlášť nenadchla. Nakonec jsem se ale
přece rozhodl Alfu online zkusit. Na jaře,
při první vlně, kdy jsme nemohli nikam
chodit, to bylo v opravdu komorním provedení, bylo nás jen pár. K mému překvapení
se ukázalo, že je možné vstupovat do hlubších rozhovorů i při této online formě. Vyšlo
najevo, že přihlášení lidé už nějaký vztah
www.kspraha.cz

s Bohem mají, ale chtějí ho prohloubit. Moji
obavu, zda to pro ně nebude jen opakováním známého, brzy rozptýlili, podle jejich
slov to rozhodně stálo za to.
Já sám jsem viděl nová videa kurzů Alfa
poprvé, a musím říct, že mě moc příjemně
překvapila jak obsahem (o tom jsem nepochyboval), ale i současnou velmi přijatelnou formou podání.
Na podzim jsme plánovali nejprve kurz
Alfa naživo, ale ještě před začátkem začalo být jasné, že to nepůjde. Rozhodli jsme
se zopakovat online formu, a tentokrát to
už nebylo jen na mně, vznikl menší tým
(za který jsem velmi vděčný). Účastníků

(hostů) také přibylo, takže jsme někdy diskutovali i ve dvou skupinkách.
Online Alfa nemůže zprostředkovat atmosféru a osobní obecenství u stolu (a těšíme se, až to znovu půjde naživo), ale přesto
věřím, že má smysl. Zejména tehdy, kdy má
host nějaký další kontakt s někým věřícím.
Výhodou je nenáročnost na technickou přípravu – je jedno, jestli se připojí 5 nebo 8
lidí. Před pár lety by něco takového ještě
uspořádat nešlo, dnes to je po technické
stránce dostupné velké většině lidí. Díky
Bohu.
Za tým Alfy Tomáš Božovský
SBOROV Ý DOPIS 2/21
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Východ
Nedělka
Když na podzim začalo být jasné, že se jen
tak nesejdeme osobně, přemýšlela jsem nad
tím, jak i dětem u nás na regionu umožnit
nějaké křesťanské obecenství a zamyšlení
nad křesťanskými tématy. Začali jsme se
proto scházet tak na půl hodiny přes Google-meet každou neděli po skončení online
bohoslužeb. Někdo z vedoucích si připraví
krátké slovo (většinou podle nedělkového
plánu), povídáme si a modlíme se. Postupně děti začínají být uvolněnější a více se
sdílejí. Doufám, že se jich skrze tato setkání
Pán Bůh dotýká a jedná s nimi. Těším se, že
po skončení opatření budeme mít s dětmi
kde navázat.
Noemi Krišicová
region Východ
Skupinka
Naše skupinka má deset členů. Na jaře jsme
byli v rámci vládních opatření nuceni přejít
na online setkávání. S technickými věcmi
nám pomáhali nejen rodinní příslušníci,

Mládež online
ale i Honza, starší našeho regionu. Museli
jsme se naučit třeba nově komunikovat.
Jiné je mluvit na mikrofon (např. nezapomenout ho zapnout :–)) a jiné je mluvit živě.
Reakce byly pomalejší a rozhovor nebyl tak
spontánní. Ale naučili jsme se, a to i velkou
zásluhou Šárky CH., která je učitelka a má
zkušenosti z distančního vyučování. Na
začátku skupinky se sdílíme, co je nového,
a většinou vyplynou aktuální modlitební potřeby. Modlíme se za sebe i za další
důležitá témata. Čteme společně z Bible
dvě kapitoly (aktuálně listy Timoteovi),
které si každý předem přečte a jeden z nás
si k nim připraví vlastní postřehy. Pak o tématu mluvíme všichni a někdy přicházíme
na moc zajímavé pohledy. Osobně jsem za
toto naše malé společenství moc vděčná.
Přináší nám oporu a povzbuzení. I když
vzdáleni až padesát kilometrů, jsme si díky
online propojení velice blízko.
Renata K.
region Východ

Hostivař v době omezení
Jeden z menších regionů – Hostivař
– vklouzl do období karantény snadno, neboť téměř všichni z nás jsme členy některé
skupinky. Zvláštní ohled bereme na naše
nejstarší sestřičky – Helenku a Danu – pořídili jsme jim možnost dálkového připojení
prostřednictvím „regionálních“ tabletů.
Tím mohou být s námi každou středu na
skupince i každou neděli na přenášeném
shromáždění. Že pro ně bylo náročné se
připojit? Bylo, nicméně i to je řešitelné „na
dálku“ díky péči Jakuba. Obě si pochvalují,
že jsou teď ve společenství více než před
karanténou!
Protože ani při „životě pod psa č. 5“
není zakázaná pastorační péče a setkání
ve dvou, využíváme také tuto příležitost
k výletům nebo vycházkám po lesoparku.
Jedna z našich seniorek se tak po dvou letech dočkala vycházky po lese, na kterou
několik dní vzpomínala.
A jelikož Duch vane i v této době, máme
od přelomu roku nově obrácenou sestřičku,
která se začala zapojovat do online skupinky i do vztahů na regionu, souběžně probíráme základní učení a přípravu ke křtu.
Zvláštním hitem je v poslední době
„zoomová“ skupinka, kterou vede Vašek
Kordula a kam se rádi přidávají i další hosté
(dohromady až 15 účastníků); na dvojciferné počty se někdy dostává také hostivařská
mládež. Vděčni jsme i za hostující skupinku
z regionu Východ, kde však karanténa dost
natáhla prodlevy. Přesto máme dosud v pa6 SBOROV Ý DOPIS 2/21

měti venkovní sejití k modlitbám v prosinci
na prvním sněhu, kdy jsme se přimlouvali
na některých místech v Horních Měcholupech pod romantickým vycházejícím měsícem v úplňku, který okolí zaléval svým
stříbrným světlem. Přes citelnou zimu se
nám ani nechtělo domů… Jardo a Honzo,
moc děkujeme!
Ale ne vše je jen radostné a povzbudivé
– naše soudržnost byla prověřena v období zdravotních komplikací a hospitalizace
jedné ze sestřiček – po propuštění z nemocnice bylo potřeba zařídit i praktickou pomoc. Také třetí ročník „Štědré bohoslužby“
(24. 12.) se neuskutečnil na Veronském náměstí, ale skončil jen online provedením
z obýváku… a když jsme ke konci roku
děkovali, že na Hostivaři v roce 2020 s jedinou výjimkou nikdo nebyl nakažen, tak
nás trochu zaskočilo po Vánocích hned pět
případů, ale díky Pánu už jsou buď úplně,
nebo skoro uzdraveni.
Moc se těšíme na uvolnění k setkání
„naživo“… Náročná doba potvrdila i význam výborných vztahů s okolními církvemi a sbory – nabídka zapůjčení kostela,
kam se i v 5. stupni „PSA“ vejde skoro celý
region, přišla obratem, jak se místní bratr
farář dověděl, že máme „naše“ prostory
uzavřené a během nejtvrdších omezení
téměř nepoužitelné.
Přesto věříme, že v době, kdy čtete tyto
řádky, už se zas blýská na lepší časy…
Pepík Hejnic

Na jaře se ke mně dostala nabídka pořádání kurzů Alfa online pro mládež. Jelikož
jsem se zrovna den před tím modlil za to,
aby si mě Bůh i v této době použil, nemohl
jsem odmítnout :). S mojí sestřičkou, kterou
jsem k tomu přizval, jsme tedy měli možnost strávit 11 čtvrtečních hodin s několika
mladými lidmi povídáním o Bohu. Účastníci byli převážně věřící, ale to nevadilo,
mohli jsme se povzbuzovat ve víře nebo
hledat odpovědi na složité otázky, které život přináší. I přes trochu komornější počet
účastníků jsem měl z Alfy nakonec dobrý
pocit. Všichni jsme si na posledním setkání
říkali zpětnou vazbu a bylo milé vidět, že
jsme si každý z Alfy něco do života s Bohem
odnesli. Online forma s sebou přináší určitě
výzvy, ale díky dnešním technologiím jsme
je dokázali zdárně překonat. Tak se nebojme
nových výzev, Bůh není aktuální situací
omezen, tak Ho ani my neomezujme.
26. 1. začal celorepublikový běh Alfy
online, už jsi někoho pozval?
Lukáš Ondráček, region Sever

Prosek
v útlumu
Práci na Proseku koronavirová omezení
utlumila hodně. V září jsme sice stihli dětský den, který se velmi vydařil, ale to bylo
navenek na dlouhou dobu skoro všechno.
Ještě před Vánoci jsme připravili pro naše
prosecké přátele a zejména jejich děti vánoční noční hru v Ďáblickém háji zakončenou buřtopečením. Nakonec nám ji ale
PSÍ omezení na poslední chvíli zrušila.
Těšíme se, že ji budeme moci uskutečnit
někdy v budoucnu, až budou podmínky
zase příznivější. Jinak jsme se párkrát internetově sešli jako tým, abychom něco
probrali a pomodlili se, poslali jsme několik modlitebních zpravodajů a natočili
pár videí, kde se lidé z týmu sdílí o svém
vztahu k Proseku nebo o něčem z Bible (ta
jsou k zhlédnutí normálně na YouTube).
Šimon Dittrich

Redakce
Prosím, pošlete fotografie svých koníčků a zálib – nějakého výtvoru, obrázku,
nebo výpěstku. Dozvíme se o sobě více
a SD bude pestřejší, když není fotodokumentace z akcí.

www.kspraha.cz
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Západ v karanténě
Doba covidová sice přinesla pro život regionu mnoho omezení, ale otevřela i možnosti, které se podařilo zužitkovat. Když vládní
opatření znemožnila nedělní bohoslužby,
začali jsme se jako region potkávat online
na otevřených regionálních skupinkách
přes platformu ZOOM. Otevřené skupinky standardně pořádáme v létě. Taková
skupinka má dané místo a čas, ale přijít
může kdokoli. Jejich hlavním bonusem je,
že budujeme obecenství napříč běžnými
okruhy přátel z jedné skupinky. Podobný
efekt přináší i otevřená online skupinka,
která na regionu běží už přes tři měsíce.
Na jedné skupince se nás sejde do patnácti
lidí, a je tedy stále možné se sdílet a modlit
dohromady. Díky obměně lidí se prostřídala asi půlka regionu. Protože se účastním
každý týden, mám ve výsledku pocit, že
s velkou částí regionu mám paradoxně více
obecenství než před omezením scházení.
Další aktivita, která v covidové době začala, navazuje na pravidelná barrandovská

setkání nad Biblí. Na místo setkání jsme
od října začali každý týden natáčet video
s biblickým zamyšlením. Hlavními tahouny této aktivity jsou Brian McClure a Jakub
Černý z barrandovského týmu. Chtěli jsme,
aby videa mohla oslovit i lidi mimo církev.
Ačkoli sledovanost nebyla nijak závratně
vysoká, přece jen máme zprávy od posluchačů z okruhu mimo církev. Nejlépe se
to podařilo s vánoční promluvou, kterou
jsme aktivně sdíleli. Měla kolem 140 shlédnutí. Troufám si tvrdit, že naše programy
s Božím slovem se tak dostaly k více lidem,
než kdybychom setkání pořádali fyzicky.
V programech pokračujeme a na barrandovském YouTube kanálu se každou neděli
objevuje rozhovor s jedním člověkem na
téma, kterému jsme se věnovali v předvánočních promluvách.
Těší mě, když vidím, jak sourozenci
v nových podmínkách dál žijí pro Pána
a slouží lidem kolem sebe. U nás na regionu bych vyzvedl zejména společnou péči

o bratra, který nemůže chodit. Několik sourozenců se spojilo v pomoci a návštěvách,
takže dotyčný bratr má nejen pravidelné
návštěvy s trochou povzbuzení a pomocí,
ale i novou postel a nějaké vybavení. Vím
také o sourozencích z regionu, kteří právě
v této době hojně sdílejí evangelium s lidmi
kolem sebe, ať už jsou s nimi v kontaktu
pracovně, nebo v rámci kurzu Evangelizační exploze, či je aktivně zvou k evangelizačním rozhovorům online. Ačkoli se mnoho
změnilo, vidím, že žít pro Pána můžeme
i nyní a některé věci jdou dokonce i líp.
V posledních měsících jsem se účastnil
misijního kurzu a modlitební skupinky,
které musely přejít do online formy. Ve výsledku to vedlo k navýšení účasti, zapojení
mimopražských a celkovému obohacení.
Některé věci nyní nejdou, ale jiné možnosti
se otvírají. Mám radost, že alespoň něco se
podařilo využít.
Jirka Bukovský
region Západ

Václav Lamr

www.kspraha.cz
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KRISTU
Seminář ke kurzu

Seminář pro současné pořadatele
kurzu i pro zájemce o něj

Na stránkách Života víry se
potkávám s (ne)obyčejnými lidmi
a jejich příběhy.

TO ČTU
Jakub Limr
pastor KS „Mozaika“
Hradec Králové

6. 3. 2021 9:30–17:00
Do konce února 300 Kč, na místě 350 Kč
KS Praha, Praha 8, Na Žertvách 23
Více na www.svoboda.kmspraha.cz

Předplácejte zde:

www.zivotviry.cz/predplatne
Rádi vám dopošleme i lednové číslo!

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

JIH

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

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

JIHOVÝCHOD

SEVER

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

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

VÝCHOD

ZÁPAD

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
Svatby: Martin Šindelář a Anna Kunzmannová;
Petr Nový a Lenka Semorádová

Kolektivní vedení: Jiří Bukovský, Petr Zůna
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 45/2/15
Úmrtí: Václav Lamr

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/31
Výstup: Jiří Jelínek (přestup do CBH Praha)

INFORMACE O MLÁDEŽI

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.
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