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Setkání
Když se nyní s odstupem už pořádné řádky
let díváme na události
Velikonoc, asi nás už
nic nepřekvapí. Triumfální vjezd Ježíše
do Jeruzaléma, vyčištění chrámu, vyučoJežíš udělal
vání s podobenstvími, diskuze s farizeji,
hodně pro to,
aby ho učedníci rozhovory s učedníky,
poslední večeře, Jidápo jeho vzkříšova zrada, modlitba
šení poznali,
s učedníky (alespoň
a neodsoudil je, v něčem jsem jako
učedníci, taky někdy
že jim to trvalo usnu při modlitbě), Jetak dlouho.
žíšovo zatčení, Petrovo
zapření, výslechy, bičování, ukřižování, vzkříšení a prázdný hrob.
Vynechal jsem nějakou vaši oblíbenou epizodu? Prokletí fíkovníku, pomazání Ježíše,
dar chudé vdovy, mytí nohou?
Pokud patříme mezi ty, kteří žijí s Bohem už delší dobu, známe tyhle příběhy
důvěrně. Vyprávěli jsme je našim dětem,
když byly malé, každý rok si je připomínáme minimálně o Velikonocích, ale možná
už nám někdy chybí ta radost a nadšení
prvních učedníků, když uviděli vzkříšeného Ježíše. I když – někdy to bylo vlastně
nejprve zděšení, jako když se Ježíš ukázal
učedníkům, se kterými mluvili ti dva, kteří
se s ním setkali cestou do Emauz.
Zatímco o tom mluvili, postavil se on
uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ Vyděsili se a vystrašeni se domnívali, že vidí
ducha. Řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni
a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy,
že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte
se: duch nemá maso a kosti, jako to vidíte
na mně.“ A když to řekl, ukázal jim ruce
a nohy. Když tomu ještě pro samou radost
nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte
tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby
a plást medu. Vzal si a pojedl před nimi.
Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem
k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi,
že se musí naplnit všechno, co je o mně
napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích
a Žalmech.“ Potom otevřel jejich mysl, aby
www.kspraha.cz

Jaká bude minulost?
rozuměli Písmu, a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát
z mrtvých; a na základě jeho jména má být
všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste
svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám
zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve
městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.“ (L 24,33–49)
Ježíš udělal hodně pro to, aby ho učedníci po jeho vzkříšení poznali, a neodsoudil
je, že jim to trvalo tak dlouho. Oni ho nejprve nepoznali a nevěřili, i když s nimi o tom,
co přijde, několikrát předem mluvil. Přesto
potřebovali nový Ježíšův dotyk a otevřené
oči, aby jim došla slova proroctví a Ježíše
poznali.
V Písmu to čteme celkem jasně: farizeové měli velké poznání, a přece se minuli
cílem, většina z nich Ježíše nepoznala, když
se narodil ani když byl vzkříšen. Učedníci
měli v různých věcech zmatek, ale Ježíše
znali, měli s ním vztah, a to bylo nakonec
pro jejich uvěření ve vzkříšeného Krista
rozhodující.
Poznali ho, protože s ním prožili kus
života. Poznáme jednou Ježíše, až se vrátí
při svém druhém příchodu? Věřím, že se
nemusíme bát, že bychom Ježíše propásli
pro nějakou teologickou nepřesnost, chybný názor na některé důrazy v eschatologii
apod. Klíčem, tím, na čem nejvíc záleží, je
náš vztah s Ježíšem.
V Bibli máme kolem 20 příběhů o prázdném hrobě a o setkání se vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem. Které to setkání
mohlo být nejdůležitější? Setkání Ježíše
a Marie? Nebo setkání s Petrem? Či s Tomášem? Nebo Ježíšovo setkání se Saulem,
budoucím apoštolem Pavlem?
Těžko říct, že jedno bylo důležitější než
druhé, pro každého z nich bylo jeho vlastní setkání s Ježíšem tím nejdůležitějším,
protože změnilo jeho život. Pro mě tím
nejdůležitějším bylo také to moje vlastní
setkání s Ježíšem Kristem!
A tak, když slavíme Velikonoce, je to
dobrá příležitost připomenout si nejen Ježíšovu oběť na kříži a pak jeho triumf nad
smrtí, ale také naše vlastní osobní setkání
s Ježíšem.
Tomáš Božovský

Máme doma album, kde jsou fotky
mých prastrýčků a mého dědy, jak
pózují v uniformě vojáků 1. světové
války. Doba to byla zvláštní, jistě zlá,
přesto o ní v rodině nekolovaly žádné
historky. Jak jim bylo, když měli syna,
muže na vojně? Snažili se nějak pomoci, měli o nich zprávy? Otec mého
tatínka přežil (jinak bych tu nebyla).
A později znovu, opět, druhá celosvětová katastrofa! Při ní můj druhý
dědeček zahynul…a zase se o tom, co
tehdy za války prožívali, u nás doma
skoro nemluvilo.
Jsem ráda, že nezažívám válku!
Něčím je tato doba ale těm dvěma
podobá: svět se otřásá a mění, lidé
umírají a pohřbívají své blízké, ztrácíme přátele. A nic nebude jako dřív
(to jsem si už připustila). Přemítám,
jestli pak, po „válce“, to bude také tabu
téma, kdy se budeme bát jitřit bolest?
Nebo si nebudeme chtít připustit selhání, vzpomínat na promarněnou
dobu? Jak to budu mít já? Podobně
jako babička posílím nezdolnost, jako
maminka nabudu přese všechno optimizmu nebo budu statečná jako
dědeček? Toho to ale stálo život. Já si
nemohu dnes na nic stěžovat, mám se,
v Jeho náručí, moc dobře. Jsme zdraví
a máme se rádi, máme co jíst a nikomu z blízkých se nic nestalo.
O tom, jak budu na tuto dobu
vzpomínat, co si z ní odnesu, se rozhoduje teď, v ní. Využiji darovaný čas
k dobrým věcem, nebo zlenoším? Posílím svoji víru, nebo zvlažním? Budu
se modlit, nebo si stěžovat? Dovolím
Bohu, aby jednal s mým životem, nebo
si dám pauzu? Vyhlížím Boží zázraky se mnou a s námi všemi a těším se,
až si o tom, čím nás provedl, budeme
spolu povídat!
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Bohoslužby online
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MODLITEBNÍ TÉMATA
Vyznávat: Pane Ježíši, děkujeme Ti, že
miluješ náš národ. Prolil jsi svoji krev na
kříži, abys i náš národ přivedl ke svému
Otci. Tvoje dílo je dokonalé a dobré. Prosíme Tě, abys našemu národu odpustil
všechny hříchy. Vyznáváme před Tebou
svévoli našich národů, pýchu, nečistotu,
tvrdost našich srdcí a postoj nezávislosti na Tobě. Prosíme Tě za prominutí
a očištění. Staň se vykupitelem českého
národa v tomto soužení. (inspirováno
Davidem L.)

Adenium obesum, ze série Záliby a koníčky, Pavel Bohatý, region Sever

AKTUÁLNĚ

Aktuální situace
Protože pravděpodobně sledujete aktuální
dění stejně jako já, víte, že sice dochází ke
zmírnění šíření nákazy, ale situace z hlediska vytíženosti nemocnic a počtu mrtvých stále není dobrá. Píšu tento článek
v polovině března a mám naději (a také se
za to modlím), že až ho budete číst, bude
situace už lepší.
V současné době dále probíhají shromáždění online a bude to tak ještě během
dubna, minimálně v jeho první polovině.
Všechny aktivity probíhají online, tedy
včetně březnového setkání služebníků.
Jakmile to bude možné, budeme organizovat setkání mimo uzavřené prostory. Je
možná individuální duchovní péče, a tak
se nebojte ozvat. Mohli jsme také uspořádat křty.
Dále pokračuje Alfa a biblické hodiny.
Konkrétní informace o termínech, programu a možnosti připojení jsou na sborovém
webu.
Začátek Základů jsme odsunuli, protože máme naději, že bychom je mohli

alespoň v omezené variantě absolvovat
prezenčně.
Využíváme toho, že je sborová budova
v podstatě uzavřená, a dokončujeme poslední potřebné rekonstrukce. Naneštěstí
během stavby sousedního domu došlo vlivem chyb prováděcí firmy k prasklinám na
domě a třikrát jsme byli vytopeni. Firma
provádí na své náklady opravy těchto škod.
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 všem Boží pokoj a radost.
V každé době je možné najít věci, za které
můžeme být Bohu vděční. Bůh nás miluje
a záleží mu na nás. To je jistota, kterou nám
nikdo nemůže vzít, té bychom se museli
jen sami vzdát.
Těším se, že se blíží doba, kdy se uvidíme
i osobně.
Lubomír Ondráček

Modlit se za: probíhající sborovou Alfu
(8 hostů) a úspěšné zvěstování evangelia obecně, za připravované Základy
(odsunuli jsme plánovaný začátek o cca
měsíc – kéž je můžeme konat prezenčně,
nikoli online) a za přípravu Křesťanské
konference (4. – 6. 7. 2021 – jako hlavní
řečník má přijet Sam Allberry, který má
silnou zvěst k aktuálním tématům sexuální nečistoty, přitažlivosti ke stejnému
pohlaví a života singles v církvi). (Ž 127:
Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li
dům Hospodin, nadarmo se namáhají
stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin,
nadarmo bdí strážný.)
Žehnat: Žehnat pronásledovaným křesťanům v Rusku, v Bělorusku, v Číně,
v Severní Koree a v Pákistánu (Pákistán
je pro křesťany druhou nejnebezpečnější zemí na světě). Žehnat Izraeli: Za 2,12:
Toto praví Hospodin zástupů, který mě
poslal pro svoji slávu k pronárodům,
které vás plenily: Kdo se vás dotkne,
dotkne se zřítelnice mého oka.
Vyhodnocení minulých témat
Za rodinu se modlíme dlouhodobě a nyní
čekáme na zveřejnění statistických výsledků za loňský rok. Konfrontační postoje jsou ve společnosti a naneštěstí
i v církvi. Zde je potřeba činit pokání
a přinášet pokoj. Pandemie zpomaluje,
rozjíždí se více očkování, na něčem se podařilo poslancům dohodnout, ale situace
je stále vážná a potřebujeme Boží zásah.

Dobrá je sůl
Z třetihorního moře povstaly
tvé bílé slané krystaly.
V hloubce zůstaneš jen stěží,
když tě solař v dole těží,
rozpouští, pak v solivaru
přivádí tvůj roztok k varu.

Tam, ač spjatá s minulostí,
vydáváš se do krajnosti
a procházíš proměnou.
Jsi slaností neměnnou
nad zlato tvá cena jistá,
upravená jsi a čistá,

vítaná, ne nepříjemná,
trvanlivá, křehká, jemná,
lahodná – dáš jídlu chuť,
v útrobách mých navždy buď.
Nechci ztrácet svoji osobitost,
jsem sůl země – slaná bytost!
Honza Kalina
(Inspirováno veršem Lk 14,34.)
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Bohoslužby
online
Během posledního roku, a to náročného
roku pro každého z nás, se událo mnoho nového a požehnaného! Jednou z věcí, skoro
až zázračných, se stalo vysílání bohoslužeb
v přímém přenosu. V našem sboru se tohoto
inovativního úkolu ujala parta mladých obdarovaných mužů. Od nesmělých začátků
se postupně vypracovali k téměř profesionálnímu přenosu, který potěší a inspiruje
nejen svým obsahem – projevy a promluvami řečníků a hudební produkcí – ale i vizuální stránkou a kreativní scénou. Přenos
bohoslužeb KS Praha je povzbuzením pro
členy sboru a také dobrou vizitkou církve.
Zeptala jsem se proto několika členů
týmu, který bohoslužby zajišťuje:
1) Měl jsi v minulosti zkušenost s podobnou prací v týmu, s kterým teď připravuješ přímý přenos bohoslužeb KS Praha?
2) Co tě na této práci nejvíc baví a těší?
3) A co je pro tebe největší výzvou, nejtěžší?
Vojta Urban (vedoucí týmu)
1) Vedl jsem v minulosti různé týmy, ale
vždy šlo o nějakou jednorázovou akci. Vést
tým, který už skoro rok slouží každý týden,
to je pro mě novinka. Základní rozdíl vidím
ve vztazích. Při jednorázové akci se lidé
většinou domluví nebo volí různé kompromisy. U této delší služby už bývají momenty, kdy si vjedeme do vlasů, a člověka
nebaví ustupovat týden co týden. Nicméně
vždy si věci vyříkáme a jede se dál.
2) Určitě to, že vidím, jak lidé v té službě
rostou a rozvíjí se. Plno lidí v týmu jsou duší
www.kspraha.cz

umělci a streamy jim dávají prostor se projevit. Právě díky tomu se i kvalita streamů
pořad zlepšuje. Jsem na tým fakt hrdý.
3) Asi ta neustálá rutina. Týden co
týden pořád to samé. Týdně mám okolo
desítky mailů kolem online přenosů. Taky
se trochu bojím, že si mě dost lidí zařadí
do kategorie – video tvůrce (nebo něco
takového). Tam úplně nepatřím. Občas
koukám na to, jak ostatní v týmu rostou,
a paradoxně na tom vidím, že já moc ne.
Určitě mě stream hodně učí, ale nerostu
tam, kde si myslím, že mám ty nejsilnější
talenty od Boha.
Jáchym Rykl (režie a přenos)
1) Ne, je to moje první zkušenost s takovouto službou.
2) Baví mě na tom to, že se v téhle době
můžu vidět s ostatními :D Ale to je takový
vedlejší produkt. Šel jsem do toho s tím,
že se chci podílet na téhle službě, kterou
pokládám za skvělou a velmi přínosnou
pro náš sbor i mimo něj. Moc mě těší, jak
se to posouvá dopředu. Já se do toho přidal,
když už bylo vše rozjeté, kluci jako Vojta,
Aleš, Matouš, Ben, Vlasákovi, Pepa a další
mají můj obrovský respekt za to, jak se jim
to povedlo rozjet. Když porovnám první
streamy s tím, co máme teď, tak je za tím
obrovský kus jejich práce. Dál mě na tom
těší, že to nese ovoce, že to má obrovský
dosah. Taky bych chtěl zmínit, že si vážím
podpory vedení KS, že se do toho investuje.
Bez podpory Luboše a dalších by to nikdy
nebylo tam, kde je to teď.
3) Výzva je pro mě každý stream. I když
už jich mám pár za sebou, tak je to pro mě

pořád stres. Ale lepší se to. Už se mi ani tolik
neklepou ruce :D
Matouš Plaňanský (režie a přenos)
1) Do jisté míry ano – s Vojtou už jsme
spolu na několika video projektech dělali,
třeba pro kanál Message.
2) Práce s videem patří mezi mé koníčky a to, že mám možnost věnovat se mu
víc třeba touto službou, je už samo o sobě
super. Hodně mě těší, když se čas od času
ohlédnu zpátky a podívám se, co jsme se
za tu dobu naučili a jak jsme se posunuli.
Velkou radost mám, že se nám podařilo
využít nové možnosti a máme za sebou už
druhé vysílání ve 4K.
3) To, že jedeme živě. U živého přenosu
není žádná možnost najít jiný natáčecí den
nebo to „opravit v postprodukci“ a člověk si
neustále musí připomínat, že to, abychom
vůbec vysílali, je důležitější než mít dokonalý obraz. Musí se počítat s hodně striktním
deadlinem – jakmile jsi živě, už se spoustou
věcí nemůžeš hýbat, tak se nezdržuj s maličkostmi, ať pak stíháš důležitější věci.
Daniel Jungmann (režie a přenos)
1) Když nad tím přemýšlím, tak ani ne.
Do týmu jsem se dostal na pozvání jako
záskok a už mi to zůstalo.
2) Baví mě se toho účastnit a snažit se
lidem zprostředkovat co nejlepší přenos
tak, aby to dobře vypadalo a diváky nic nerušilo. Když se to povede, nebo dokonce
i podaří něco zlepšit, tak jsem spokojený.
3) Nenechat se v průběhu rozptýlit
a plně se soustředit. A zároveň stačit vnímat všechny členy týmu.
SBOROV Ý DOPIS 4/21
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Z E Ž I VOTA SBORU
Ben Drápal (stage)
1) Velká část (často většina) záleží na
neděli – část lidí, co dělají stream, je z nově
vznikajícího regionu Přístav na Černém
Mostě, jehož jsem součástí. Společně jsme
už podnikali všemožné akce právě na Černém Mostě, a tak jsem nějakou základní
zkušenost měl, ale člověk se vždycky učí.
Co se celkově audiovizuálního tvoření
týče, nějak se mu věnuji poslední dva roky
a dělal jsem už i jiné živé přenosy než ten
náš, například 48 Hour Film Festival nebo
všemožné hudební klipy (nejen svoje).
2) Baví mě asi nejvíc ta kreativita, vymýšlet věci a pak sledovat, jak se povedly
(nebo nepovedly) v praxi. Baví mě nepřemýšlet nad streamem jenom „dokumentárně“, ale právě se snažím – ač ne vždy
úspěšně – tam dodávat nějaké kreativní
obohacení, nějakou pointu do toho, co se
děje potom na obrazovce. Aby nešlo „jen“
o dobře provedené tříbodové nasvícení, ale
i o něco tak trošku navíc.
3) Největší výzvou je skloubit všechny
rozvrhy při přípravě a (pokud možno) dělat
vše co nejefektivněji a nejjednodušeji. Mohl
bych něco na stage řešit každý den v týdnu
(a těšilo by mě to), ale snažím se volit takové
detaily, na kterých konkrétně záleží nejvíc,
aby to, co dělám, mělo řád a nějakou konzistentnost. No a vztahy. V relativně malé
časové dotaci se totiž má možnost nahromadit hodně frustrace. A pro některé lidi,
včetně mě, je pak trošku těžké vnímat to
často značně úsečné vyjadřování, ve kterém
není prostě prostor na nějakou zdvořilost,
ne jako zdroj konfliktu, ale jako prostou nezbytnost. Myslím si, že nám to přesto celkem jde, ale je fakt, že někdy to trošku vrže.
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Kde bereš nápady na scény?
Nápady na scénu přicházejí tak různě,
asi se nedá říct, že bych měl nějaký jeden
zdroj, ale hlavně jde o to, co jsem kde různě potkal, co jsem viděl, že fungovalo,
a snažím se to nějak provést v našich podmínkách. Někdy to jde, někdy už méně,
ale celkově myslím, že ten vizuál špatný
není. Hodně mě baví na tom dělat, i když ne
každou neděli jsem se svou prací spokojen.
A co ta poslední březnová vizuální úprava.
Použil jsi to už i jinde?
Co se týče posledního stage, kde jsme
hráli my, nebyl to úplně stoprocentně můj
nápad. Respektive něco takového jsem měl
v mysli už dost dlouho, použila to kapela „Rivers & Robots“ na svůj klip k písni
„Fall Down“ a moc se jim to povedlo. Nicméně my ve sboru nemáme dost silnou
promítačku, aby to udýchala. Když naposledy hrál Maty Krajník, zkoušel jsem
jen trošičku něco podobného se sborovou
promítačkou – svítit na igelity a nebylo to
úplně fajn. Prostě nesvítila dost a nebylo
to skoro vidět. Nicméně řekl jsem si, že to
zkusím znova, když se to zmínilo na zkoušce naší kapely a Ráchel řekla, že mají doma
hodně jasnou promítačku, s tou to už šlo.
Zároveň to nešlo tak dobře, jak jsem chtěl,
protože přece jenom kamery, které máme,
neumí vyloženě moc pracovat s tím kontrastem, a tak jsme nakonec museli nasvítit
i nás celkem dost, abychom byli vidět, což
způsobilo, že černá vzadu za námi nebyla
skutečně černá… No, spousty problémků, které člověk musí řešit každou neděli.
A někdy se povede je schovat, ale někdy je
to prostě moc. :–)

Aleš Náhlý (kamera)
1) V minulosti jsem nikdy neměl zkušenosti s podobnou prací. Vrhl jsem se do
této neprobádané oblasti z toho důvodu, že
mám zkušenosti s focením a natáčením.
Chtěl jsem tímto způsobem pomoci sboru, aby byl obraz co nejlepší, nejkvalitnější
a hezký.
2) Vždy se těším na každou neděli, kdy
se uvidím s celým týmem a kdy můžeme
tímto způsobem sloužit druhým. Nejvíce
mě baví hledat různé záběry pod různým
úhlem, aby přenos byl opravdu hezký a zároveň pestrý.
3) Každý přenos je pro mě výzvou, protože nikdy nevíte, co se může pokazit, co přestane fungovat, a v daný moment musíte co
nejrychleji reagovat a vymyslet alternativu.
Není to jednoduché. Musím být stále ve
střehu. My můžeme něco udělat, opravit
apod., ale jsou také věci, kam už nemůžeme zasáhnout (jako je stabilní internet,
fungování PC apod.) a modlíme se, aby to
vše fungovalo.
Josef Vlasák (světlo)
1) Ano, na Šesté a jiných akcích také
zajišťuji světla.
2) Jsem rád, když se výsledek povede,
pokud to lze nějak v případě bohoslužeb
z umělecké stránky hodnotit.
3) Ne vždy jde vše hladce, někdy nefunguje úplně komunikace. Jindy není spokojen scénograf se scénou. A někdy je nutné
řešit neřešitelné, jak dostupnými možnostmi splnit všechny požadavky.
redakce

www.kspraha.cz

Jak jsme požehnali našim
sourozencům
Posílám mnoho pozdravů,
moc vám děkuji za váš velkorysý dar,
který jste nám dali v listopadu loňského
roku, abyste pomohli ostatním v nouzi.
Váš dar spolu s dalšími dary, které jsme
dostali od jednotlivců a církví, jsme mohli
použít následujícím způsobem.
Indie
Během vánočního období církve vycházejí do svých komunit, aby hlásaly evangelium a sloužily praktickým potřebám.
Pomohli jsme třem vedoucím církví ve
státě Ándhrapradéš a jednomu v Chennai:
1. postarat se o lidi trpící Covidem-19,

www.kspraha.cz

2. darovat jídlo a oblečení vdovám, sirotkům a dětem trpícím HIV (od rodičů),
3. navštívit vesnice, kde žijí lidé s malomocenstvím, a rozdávat jídlo a oblečení,
4. jedné skupině jsme byli schopni pomoci opravit domy poškozené bouřkou.
Posíláme několik fotografií, které ukazují, jak byly vaše peníze použity.
Keňa
Také jsme byli schopni poslat peníze na
pomoc sboru Living Stones v Nairobi a ty
byly použity na:
1. pomoc některým potřebným rodinám
v církvi,

2. hlavní částka byla použita na pomoc
Dennímu útulku v Korogochu (chudé městečko na okraji Nairobi) při krmení a oblékání potřebných.
Všichni lidé, kterým jsme mohli pomoci,
nám napsali a poděkovali. Požádali, abychom předali jejich poděkování za vaše
velkorysé dary, které jim pomohly při kázání evangelia a prokazování Boží lásky.
Děkujeme vám za vaše partnerství ve zvěstování evangelia.
Modlím se za vás, aby vám Bůh požehnal a ať rostete při zvěstování Krista.
Pete Game
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MISIE

Veliké potřeby
v Kambodži
Minulý měsíc jsem z Boží milosti obdržel
podporu od KS Praha z misijního fondu na
rok 2021. Protože fyzicky jet do Kambodže
na misii zatím není možné, rozhodl jsem
se, že podpořím nově vznikající potřeby
v Kambodži, které vyvstávají v důsledku
coronaviru. Pastor Sokun Pin, se kterým
dlouhodobě spolupracuji, za pomoci těchto
peněz pomáhá dalším místním pastorům,
kteří přišli o zdroje příjmů. Ať už v důsledku toho, že jejich děti či příbuzní, kteří je
finančně podporovali, přišli o práci, protože zavřeli továrny, nebo také proto, že
zahraniční dárci přestali posílat pravidelnou podporu. Na přehled toho, co je
dlouhodobě i aktuálně v Kambodži nejdůležitější, se můžete podívat na webu Nadační fond KMS. Za jakoukoli další pomoc
budu moc vděčný. https://www.nfkms.
cz/2021/02/16/kambodza-a-jeji-potreby/
Zdravím Vás a děkuji Vám moc za Vaši
přízeň!
Luboš Patočka
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KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

z ačínáme

v

k větnu

2021

Základy
křesťanského
života
Prakticky zaměřený výklad Bible,
přátelská atmosféra, možnost dotazů
a osobních rozhovorů.
kdy:

13. 5. – 24. 6. 2021
vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin

kde:
Doprava:
Přednášejí:
Hudba:

sborový dům kS Praha,
na Žertvách 23, Praha 8–Libeň
metro B Palmovka
tomáš Dittrich, David Ptáček,
martin Šindelář

Základy 2021
t é m a t a

p r o m l u v

1) 13. 5.

Ze smrti do života

2) 20. 5.

Nový život, křest

3) 27. 5.

Víra, zkoušky,
vítězství nad hříchem

4)

Bible – Boží slovo

3. 6.

5) 10. 6.

Jsme spravedliví, nebo hříšníci?

6) 17. 6.

Naplnění svatým Duchem,
uzdravení

7) 24. 6.

Církev, velké poslání
a Kristův příchod

Jiří Bešta
Vstup zdarma

www.kspraha.cz
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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

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: 101/11/28

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha

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: 84/7/22

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

PALMOVKA

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 80/20/17

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

Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/31

INFORMACE O MLÁDEŽI

STŘED

Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043
Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

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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