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Trénujme
Jedna z našich dcer už má dávno dár-
ky nakoupené a i zabalené! Kde se to 
v ní bere, ta preciznost? Třebaže jsme 
k zodpovědnosti vychovávali všechny 
děti, ona to opravdu „dotáhla“! Asi to 
je tím, že má jiné geny :-). Vím, o Vá-
nocích vlastně správně o dárky nejde, 
a když už, tak nejsou nejdůležitější. 
Jenže znáte to. „Letos si nic nadělovat 
nebudeme,“ svorně si se sestrou říká-
me každý rok. Vánoce jsou ale tradič-
ně dobrá příležitost udělat blízkým 
radost, tak nám to nedá a vždy si pak 
spolu se sestrou „vyčítáme“ navzájem: 
„Vždyť jsme řekly, že si nic nedáme!“ 
Vánoce jsou tím pádem také trénink 
na dávání i přijímání. „Radostného 
dárce miluje Bůh,“ a umět se těšit 
i z maličkostí, které dostanu (nebo 
mi nabízí život), být za ně vděčná, 
to je, alespoň v našich zeměpisných 
šířkách, křesťanská tradice, a tudíž 
celoživotní dobrá škola. Vánoční ob-
darovávání má kořeny v daru od Hos-
podina a ten už nikdy nic nepřekoná! 
Tenhle zásadní smysl Vánoc, radost 
ze Spasitele, si například můžeme 
připomínat zapalováním svíček na 
adventním věnci celý prosinec. A když 
se pak o svátcích sejdeme s rodinou 
a přáteli, můžeme jim také popřát vše 
nejlepší k narozeninám Božího syna. 
Možná jim, jako před lety mně, dojde, 
že Ježíš je Bůh a stojí za to dozvědět se 
o něm více. Pokojně prožitý advent 
a radostné Vánoce!

Nanda
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Svědkové Jehovov i 
před Vánoci „evange-
lizují“ asi takto: „Jsou to 
svátky konzumu a ma-
terialismu. Ani jeden 
vánoční zvyk z těch, 
které v Česku máme, 

nemá oporu v poselství Bible, nebo je jeho 
zkreslením. Navíc se Ježíš o Vánocích ne-
narodil.“ Pochválíme takovou propagaci 
Božího království?

Já na tom oceňuji, že mnohé z toho je 
pravda, ale také to, že při předávání své-
ho „evangelia“ reagují na místní kulturu. 
Ne každý misionář na ni totiž navazoval. 
Doba, kdy římskokatoličtí řeholníci v da-
lekých zemích učili domorodce, aby místo 
oblých domů začali stavět hranaté, patří 
minulosti. Misionář má hledat odrazový 
můstek místní kultury směrem k evan-
geliu, neboť život se neodehrává ve vzdu-
choprázdnu a vzdálená etnika jsou snad 
cokoli kromě nepopsaného listu papíru.

Don Richardson s rodinou odjel na misii 
ke kmeni Sawi na Novou Guineu před 60 
lety. I když se naučil jazyk, šířit evangeli-
um se mu nedařilo. Místní klany milovaly 
zrádcovství, žily jím a dováděly ho k doko-
nalosti. Různé rody navazovaly přátelství 
s lidmi z jiných rodů. Když někdo začal dů-
věřovat, při jedné z jeho naivních návštěv 
bylo všechno jinak: Byl popraven a rituálně 
sněden. Když Don Richardson těmto lidem 
vyprávěl evangelium, jejich hrdinou nebyl 
Ježíš. Obdivovali Jidáše.

Průlom nastal, když Richardson využil 
jednoho z místních rituálů, rituálu „dítě 
pokoje“. V určitém období, kdy už všichni 
měli vzájemného vraždění plné zuby, dal 
se krvavý koloběh msty na pár let přerušit 
tím, že jeden klan druhému klanu daroval 
novorozeně, dítě pokoje. Jeho nový kmen 
z něj vychoval svého bojovníka. Tato trans-
akce nikdy nebyla pokažena zradou, byla 
posvátná.

Vlastně je to blízké křesťanskému vá-
nočnímu příběhu. Záludným vrahům, ke 
kterým jej poslal Bůh, Don Richardson na 
tomto jim důvěrně známém obřadu vysvět-
lil Ježíšovo poslání, které potom už začínali 
přijímat. Na videu z roku 2012 je zachycen 
sedmasedmdesátiletý Richardson, který se 
na místa, kde s manželkou a malými dět-

mi prožíval své zápasy a úzkosti, vrátil po 
dvaceti letech. Domorodci, kteří zažili za-
čátek Kristem způsobené proměny, vyjad-
řují před kamerou vděčnost za evangelium, 
které před desítkami let změnilo úděl jejich 
země. Žijí od té doby v pokoji, zatímco dříve 
je ničil strach z mezikmenového vraždění, 
které zasahovalo každou rodinu.

Trochu později než Richardson používá 
mezi jihoamerickými Motilony jejich mý-
tus o kmeni banánovníku Bruce Ohlson 
(Bručko). Tento výjimečný misionář si (pro 
mnohé křesťany provokativně) nedělal těž-
kou hlavu s místním okultismem, kamará-
dil se se šamany a všeho, co místní kultura 
nabízela, využil k tomu, aby byli Motiloni 
uchváceni evangeliem. Proměna místní 
společnosti byla radikální stejně jako na 
Papui Nové Guineji.

Dnes jde v misii o významný trend. Mno-
zí misionáři věří, že Bůh v kulturách a mý-
tech různých národů zanechal záblesky 
evangelia. Stačí je najít a navazovat na ně.

Kde je odrazový můstek evangelia pro 
současnou českou kulturu? Jsem přesvěd-
čen, že nejužším propojením toho, čemu 
jako křesťané věříme, a naší společnosti 
jsou právě Vánoce. Svědkové Jehovovi je 
vytěžují negativně, my je můžeme využívat 
pozitivněji (dnešní Vánoce jsou zkresleny 
konzumem, ale i to původní poselství se dá 
zachytit), nicméně v obou případech použí-
váme to, co se v naší kultuře nejvíc nabízí.

Negativní, nebo pozitivní využití… 
Existuje ještě nějaká jiná možnost vztahu 
k Vánocům? Moje kamarádka pozvala na 
vánoční shromáždění v jednom sboru svoji 
babičku. O Vánocích se tam tenkrát vůbec 
nemluvilo. Babička byla zklamaná: Doufa-
la, že se o Vánocích aspoň na stará kolena 
něco dozví. Zklamaná byla i vnučka, brala 
to jako zmarněnou příležitost.

Kdo pomíjí Vánoce, jako by rezignoval 
na snahu šířit Boží království. I jejich sou-
časné „české“ pojetí je pro nás ve sdílení 
evangelia nahrávkou na smeč. Dávání dár-
ků souvisí s největším darem, který kdy lidé 
dostali. Po tomto daru touží každý člověk, 
i když si to třeba neuvědomuje. I v tom, jak 
společnost Vánoce pojímá dnes, se tato ne-
naplněná touha podle mě odráží.

Tomáš Dittrich
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Za církev: Aby církev v Česku roz-
kvetla do nové krásy, měla by, tak jako 
jednotlivec, zemřít a znovu se narodit. 
Zemřít svým představám, zásluhám, 
sobectví, pýše, vyjet ze starých, po-
hodlných kolejí a stereotypů a hledat 
cestu s Duchem Svatým, s Ježíšem. 
MPT 7/21 + Hospodine, zlom mi mé 
srdce (Marian Lipovský, Timothy)

Covid-19: Volejme k Bohu o milost 
v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 
a žehnejme vládě k moudrým rozhod-
nutím. Kéž celá situace vede k pokání 
a vděčnosti, nikoli k reptání a vzpouře, 
a to předně Boží lid a následně i ty, kte-
ří zatím Boha neznají. Modleme se za 
konkrétní lidi z našeho okolí, o kterých 
víme, že nemocí Covid-19 onemocněli. 
Ž 103,1–4

Moudrost a zjevení: Potřebujeme, 
aby k nám Bůh mluvil ohledně toho, co 
přijde, co plánovat, pro co je nyní čas. 
Končí naše zkušenosti, potřebujeme, aby 
promluvil Bůh. Vždyť on nečiní nic, aniž 
by to oznámil svým služebníkům proro-
kům. Pokud neslyšíme, potřebujeme, 
aby Bůh zasáhl a opravil „přijímače“.

Vyhodnocení minulých témat
Většina témat z minulého čísla je opět 
dlouhodobých. Vytvoření funkční vlá-
dy s důvěrou do konce roku je reálné 
a můžeme žehnat panu prezidentovi, aby 
postupoval dle Ústavy a aby nedošlo 
k zbytečným odkladům.

Plán akcí na příští rok
V rámci výjezdu vedení sboru jsme se vě-
novali přípravě společných sborových akcí, 
do kterých se chceme zapojit a uzpůsobíme 
jim i celkový sborový program. Plán jsme 
dělali s vědomím, že nevíme, zda opět ne-
nastanou karanténní opatření a nebudeme 
muset plán modifikovat.

Základy začnou 13. ledna.
Pravidelný sborový půst bude příští rok 

dvacet jedna dní před Velikonocemi, tedy 
26. 3. – 15. 4. Motivovat chceme k zapoje-
ní během celého období. Pokud se někdo 
zapojuje na část, povzbuzujeme k soustře-
dění na poslední týden.

V tomto posledním týdnu půstu budeme 
mít i modlitební stráž 24/7, tedy v termínu 
8.–15. 4.

Zvažovali jsme, jak dále s preevangeli-
zační akcí Dny Dobrých Zpráv. Po zváže-
ní toho, že nemáme dostatečný přípravný 
tým, který má akci na srdci, a s ohledem na 

pokles zájmů v posledních ročnících jsme 
se rozhodli pro příští rok akci nepořádat. 
Bude nám chybět prostor pro zvaní lidí 
střední a starší generace a do budoucna 
jsme pro akci podobného typu otevření.

Plánujeme mládežnické akce, a to spe-
ciálně Silvestra, rádi bychom měli i „Jar-
ňáky“ a předvelikonoční evangelizační 
Go Camp. V případě, že se podaří vytvořit 
přípravný tým, opět bychom měli na Veli-
konoce Tanec vzkříšení.

Věnovali jsme se i akcím, které nepořádá 
náš sbor, ale podporujeme je.

Opět rádi podpoříme víkend chval ve 
sborových prostorách, aktivitu Radost 
v ulicích a Festival Na Výšinách.

Prosím, abyste si akce poznamenali do 
svých diářů, modlili se za ně a zvážili jak 
svou účast, tak případně koho pozvat.

Lubomír Ondráček

Zprávy z vedení sboru
Na regionu Jih byl regionálním starším 
ustanoven Jan Adamec.

Ve sboru začala realizace rozhodnutí 
z jarního setkání staršovstva, kdy vyhod-
nocujeme službu starších, kteří slouží déle 
než sedm let. Vyhodnocování probíhá sa-
mozřejmě průběžně celou dobu služby, ale 

po určitém období chceme věnovat životu 
a službě jednotlivých starších větší pozor-
nost. U některých to již proběhlo, u někte-
rých ještě probíhá. Prosím o vaše aktivní 
zapojení. Do budoucna plánujeme toto 
vyhodnocení dělat pravidelně. LO

Přejeme Vám 
krásný advent!

redakce
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J U B I L A N T

Petr Paderlík: malíř a básník mezi námi
Obrovské bohatství našeho sboru je v ob-
darování jeho členů. Víme, že je nesmírné, 
ale každý z něj známe jen kousek – podle 
toho, co jsme schopni zachytit kolem sebe. 
Větší část erupce talentů a darů nám zůstá-
vá ukryta. Plně ji zná jen Pán církve. (Ten 
ví nejen, co kde je, ale i co kde leží ladem 
a mohlo by být, kdyby… To ale už odboču-
ji, teď chci psát o obdarování, které ladem 
neleží, i když je skryté.)

Pětasedmdesátiny v prosinci oslaví Petr 
Paderlík, člen regionu Sever. Lidé mimo 
jeho region s ním měli možnost být v kon-
taktu snad jen, když jim v době prázdnin 
na společných letních shromážděních 
nabízel Život víry. Také já jsem se s ním 
blíž seznámil v redakci Živáče, díky tomu, 

že před lety začal na svém regionu 
prodávat časopis… Pak jsem se dově-
děl, že píše básně, a nějaké jsem měl 
možnost si přečíst. Teprve pak jsem 
zjistil, že se věnuje i výtvarné práci, 
a až naposled, že je akademickým 
malířem. Od začátku jsem věděl jen 
to, že je synem významného malíře 
a sochaře Arnošta Paderlíka.

Vystudoval Střední odbornou ško-
lu výtvarnou, tzv. Hollarku, a mal-
bu na Akademii výtvarných umění 
u profesora Františka Jiroudka.

„Po odchodu z Akademie jsem po-
chopil, že musím otočit kormidlem 
o 180 stupňů, protože problematika 
výtvarného umění byla tehdy jinde, 
než mě tam učili,“ říká mi Petr. „To, 
co mě učili, nebylo až tak špatně, 
ale tvář výtvarného umění té doby 
měla jiný vzhled. Tak jsem si říkal: 
,Rád bych dělal něco, při čem bych 
zúročil, co jsem se ve škole naučil, 
a zároveň, aby to bylo aktuální.‘ Hod-
ně jsem myslel na úžasnou Šímovu 
výstavu v roce 1968 v Praze. Tam bylo 
něco, co jsem považoval za aktuálnější než 
to, co nás učili na škole. Josef Šíma nově po-
stavil problém malby. Rozhodl jsem se jít za 
něčím tomu podobným. Bylo to zpočátku 
jednoduché, a potom strašně nesnadné, 
takže jsem přestal výtvarně pracovat. Měl 
jsem nějaké výsledky, ale nemohl jsem je 
zveřejnit. To vedlo k tomu, že jsem emigro-
val.“ Byl celkově zdeptaný i vlivem politické 
situace v době normalizace.

K výtvarné činnosti se vrátil až po návra-
tu do Československa po pádu komunismu. 
„Měl jsem zážitky z Rakouska, svobodné 
země, kde jsem mohl vidět moderní umě-
ní, nejen rakouské, v Liechtensteinském 
paláci ve Vídni. Pro srovnání: Za normali-
zace byla sbírka českého moderního umění 
v Národní galerii pro veřejnost uzavřena.“

„Od dětství jsem věděl, že Bůh je. Říkala 
mi to paní Jarešová, manželka malíře a vý-
tvarného teoretika Jaroslava Jareše, předse-
dy Výtvarného odboru Umělecké besedy,“ 
pověděl mi Petr, když jsem se snažil do-
vědět se o něm víc. Obrátil se v roce 1987 
v Rakousku během své emigrace. Pak chtěl 
vstoupit do římskokatolické církve, nepoda-
řilo se to. Po návratu z emigrace se zúčastnil 
evangelizace Maheshe Chavdy, začal chodit 
na skupinku v našem sboru (vedl ji Zdeněk 
Heřman) a po měsíci byl pokřtěn.

„Mahesh Chavda říkal, že někteří účast-
níci v té chvíli, kdy to říká, začnou mluvit 
novými jazyky, a já jsem začal,“ vzpomíná 
Petr na své zážitky.

Ptám se na zdroje jeho literární tvorby. 
„Básničky jsem začal psát, když jsem se 
zamiloval. Před tím jsem měl poezii rád, její 
zvukomalbu, slovní hříčky. To, že jsem se 

v roce 1981 zamiloval, působilo jako kata-
lyzátor. V roce 1983 jsem začal psát poezii.“

Petr Paderlík třikrát samostatně vysta-
voval (v roce 1993, 2015 a 2021). 27 jeho 
výtvarných děl je ke shlédnutí na webové 
adrese https://cs.isabart.org/person/11933

Jeho výtvarný pseudonym je Zahor.
To je vše, co o něm lze zjistit. Padá to 

také na vrub jeho plachosti – moc toho ne-
namluví, snaha o ,zviditelnění‘ je mu cizí. 
To, že o něm píšu do Sboráče, je můj nápad, 
ne jeho. Co povědět o jeho tvorbě?

V jeho lineárních kresbách vidíme vliv 
Josefa Šímy, i olej „Moře, země, atmosféra“ 
z roku 1976 Šímu silně připomíná. Ale jeho 
jednoduché abstraktně geometrické kresby 
a koláže jsou již jinde: Jsou podivuhodně 
čisté, hravé, intuitivní, originální. Kdyby 
byl Petr Paderlík průbojný a podbízivý jako 
Picasso, patřil by díky těmto abstrakcím 
patrně ke známým osobnostem naší vý-
tvarné scény. To by ale nevytvářel taková 
intimní díla, protože jemnosti a dravosti 
těžko zůstávat pohromadě.

Propojení výtvarného a psaného proje-
vu je vždycky zajímavé. U Petra podle mě 
vede výtvarný výraz. Verše, které jsem znal 
dříve, byly archaické. Současná dvojver-
ší, do kterých jsem směl nahlédnout, jsou 
zvukomalebná, hravě kostrbatá, pro mě 
nesnadno srozumitelná. Připomínají mi 
nejspíš voňavé verše Josefa Palivce.

Petru Paderlíkovi k půlkulatým naroze-
ninám přeji, aby šel ve své tvorbě ještě dál 
než dosud a aby jeho dílo zavonělo dalším 
bohatstvím tvarů, hloubky a krásy.

Tomáš Dittrich

Moře, země, atmosféra, 1976

Vyslanec lesa, 2017

Město ve vápencovém kraji, 2017
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Vnitřní řád sboru KS Praha
Tento vnitřní řád je podřízen Základnímu dokumentu Církve Křesťanská společenství. Nepojednává znovu o otázkách, 
které jsou v Základním dokumentu obsaženy.

1. VEDENÍ SBORU
1.1. Nejvyšší autoritou sboru KS Praha je staršovstvo sboru KS Praha. Starší mohou být se sborovou, nebo regio-
nální působností. Pouze staršovstvo sboru KS Praha je oprávněno provádět změny vnitřního řádu.
1.2. Staršovstvo povolává hlavního pastora (případně hlavní pastory), který má výkonné pravomoci.
1.3. Hlavní pastor nemůže měnit znění vnitřního řádu. Nemůže zřizovat regiony a ustanovovat jejich vedoucí. Může 
jednotlivému staršímu pozastavit členství ve staršovstvu do nejbližší schůze staršovstva sboru KS Praha.
1.4. Hlavní pastor podle potřeby a v součinnosti s ostatními staršími připravuje směrnice, které upravují různé 
oblasti života sboru. Znění těchto směrnic podléhá schválení staršovstva. Pokud není uvedeno jinak, platí směrnice 
ode dne schválení.
1.5. Sborové staršovstvo po modlitbách a rozhovorech rozhoduje hlasováním. Vynaloží veškerou snahu na to, 
aby dosahovalo jednomyslnosti. V případě, že jednomyslnosti nebylo dosaženo, rozhoduje o otázkách věroučných 
a strukturálních (např. povolání dalšího staršího nebo zřízení nového regionu) tříčtvrtinovou většinou, v otázkách fi-
nančních, případně technických dvoutřetinovou většinou. Na odvolání hlavního pastora stačí nadpoloviční většina. 
Na jeho povolání je třeba tříčtvrtinová většina Pokud se jedná o pravidelnou schůzi nebo pokud byla schůze svolá-
na nejméně týden předem, počítá se kvorum z přítomných starších. Pokud se jedná o mimořádnou schůzi, počítá 
se kvorum ze všech ustanovených starších. Pokud se regionální starší zdrží hlasování, do kvora se nezapočítává.
1.6. Staršovstvo se schází minimálně dvakrát do roka. Hlavní pastor může svolat staršovstvo kdykoli. Staršovstvo 
musí být svoláno rovněž tehdy, pokud to požaduje nejméně čtvrtina starších.

2. REGIONY
2.1. Sbor KS Praha je rozdělen na regiony.
2.2. O zřízení či zrušení regionů rozhoduje staršovstvo sboru KS Praha.

3. VEDENÍ REGIONU
V čele regionu stojí buď pastor, nebo pastor a regionální staršovstvo, nebo region vede kolektivně regionální star-
šovstvo. Pastor regionu je jedním ze starších a zároveň vedoucí týmu starších a dalších vedoucích na regionu.

4. PASTOR REGIONU
4.1. Pastor regionu je pověřen hlavním pastorem (hlavními pastory) a potvrzen staršovstvem sboru KS Praha. Po 
určité zkušební době je ustanoven staršovstvem sboru KS Praha.
4.2. Pověření ani ustanovení pastora regionu není možné proti vůli regionálního staršovstva.
4.3. Pastor je pověřen, případně ustanoven, veřejně na shromáždění regionu.
4.4. Hlavní pastor sboru KS Praha může odvolat pastora, a to i proti vůli regionálního staršovstva. Toto odvolání 
musí být potvrzeno na nejbližší schůzi staršovstva sboru KS Praha, a to nejpozději do tří měsíců od odvolání.
4.5. Regionální staršovstvo může podat hlavnímu pastorovi a staršovstvu sboru KS Praha návrh na odvolání pasto-
ra, případně na ustanovení pastora nového.
4.6. Jak při ustanovování, tak při eventuálních sporech včetně případného odvolání, hledá staršovstvo sboru KS 
Praha jednotu s regionálním staršovstvem.
4.7. Je-li pastor odvolán, je to oznámeno veřejně (na regionálním shromáždění) s udáním důvodů odvolání.
4.8. V případě, že je region veden kolektivně, vysílá svého zástupce na setkání vedoucích regionů. Tento zástupce 
musí mít důvěru jak regionálního staršovstva (mluví na setkání vedoucích regionů jménem celého regionu), tak 
vedoucích regionů.

5. USTANOVOVÁNÍ SBOROVÝCH SLUŽEBNÍKŮ
5.1. Hlavního pastora ustanovuje staršovstvo pokud možno s nadsborovým služebníkem.
5.2. Regionální pastory ustanovuje hlavní pastor s regionálními staršími po souhlasu starších.
5.3. Starší ustanovuje hlavní pastor po souhlasu starších.
5.4. Vedoucí služby a diakony se sborovou působností ustanovuje hlavní pastor se staršími se sborovou působností.
5.5. Vedoucí služby a diakony s regionální působností ustanovuje regionální staršovstvo.

6. REGIONÁLNÍ STARŠOVSTVO
6.1. Pro regionální staršovstva platí obecná ustanovení Stanov Církve Křesťanská společenství.
6.2. Je-li povoláván nový regionální starší, musí to být oznámeno předem na sborovém shromáždění.

7. MZDOVÁ KOMISE
7.1. Mzdy zaměstnanců sboru KS Praha jsou určovány na základě předpisu, který je vypracován mzdovou komisí.

Novelizace vnitřního řádu schválena staršovstvem 9. 10. 2021

I N F O R M A C E
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Historie v obrazech
Zde posílám záznam historické události, 
která se stala před dvěma tisíci lety v dneš-
ním Izraeli.

První fotka ukazuje událost, kterou si 
mnozí o Vánocích stále připomínají, když 
si prohlížejí Betlém s narozeným Ježíškem, 
ležícím v jeslích s okolo stojícími zvířa-
ty, zaznamenal ji doktor Lukáš ve svém 
evangeliu (L 2,4–7). Ježíš vyrostl v dospě-
lého muže a po naplnění Duchem Svatým 
Božím, jak je zaznamenáno ve starověké 
knize, činil mnoho zázraků (L 3,21–22; 
J 11,17–44). Pak byl jako nevinný beránek 
Boží vydán na smrt, kterou ale vzkříšením 
porazil (J 20; Sk 26). Právě proto tento trest 

podstoupil, aby zvítězil a pomohl nám, pro-
to to udělal!

Druhá ukazuje toto Ježíšovo ukřižování, 
jež bylo ve starověkých spisech předpově-
zeno a nyní se skutečně stalo. Hospodin, 
Bůh-Otec, vyřešil problém lidského hříchu 
tím, že ho odsoudil na svém Synu! Bůh, 
jehož trůn stojí na spravedlnosti a právu, 
nemohl neposlušnost člověka nechat jen 
tak, bez trestu, proto se Ježíš, jenž je Božím 
Slovem (J 1,1), narodil jako člověk. Podle 
práva musel nastat za lidský hřích trest, 
trest pro každého z nás (Ř 6,23). Ježíš – jako 
člověk, který se zřekl svého postavení, své-
ho Božství - ho vzal dobrovolně sám na 

sebe. Sám život dal (J 19,28–30). V Písmu 
říká: „Mám moc ho dát a mám moc ho zase 
vzít, nikdo mi jej nemůže vzít.“ (J 10,18) 
Ano, bojoval sám se sebou, jak je zazna-
menáno v evangeliu v zahradě jmenující se 
Getsemanská (Mt 26,36–46; L 22,44). Lidé 
totiž denně něco pokazí, nejen slovem, 
ale i činem. Protože je náš trojjediný Bůh 
Bohem svatým a dobrým, máme k němu 
přístup jen právě skrze Krista, když v něj 
uvěříme a učiníme Jej Pánem svých dnů 
a žalujeme na sebe naše poklesky s prosbou 
o odpuštění (Sk 2,37–38; J 1,12). A nemusí 
to být v kostele, musí to být ale upřímné.

Obraz třetí nám představuje Ježíše Kris-
ta jako vítěze nad smrtí, zaznamenal ho 
mladý židovský muž jménem Jan ve 20. ka-
pitole své zprávy o zmrtvýchvstání Krista 
- evangeliu.

Obraz čtvrtý - Ježíš ve vzkříšeném těle, 
které má tu moc být hmotné i nehmotné, 
vystupuje do nebe k Otci (Mt 28,16–20; 
L 24).

A pátý obraz - Alfa a Omega, dvě písme-
na řecké abecedy, znamenají jakožto první 
a poslední písmeno abecedy totéž. On je 
první a poslední, má tedy všechnu moc.

Naši předkové přece nebyli nemoudří či 
zaostalí, když se starali o to, kam že to mizí 
naši milovaní, dříve narození, umírajíce! 
A pátrajíce nalezli odpovědi. A věříce do-
stávali, odcházeje, to, v co doufali (J 1,1–18).

Jarda Vodička, region Střed
foceno na Klárově v Geologickém ústavu

P Ř Í B Ě H  V Á N O C
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Z A Č Í N Á M E  V  L E D N U  2 0 2 2

ZÁKLADY
KŘESŤANSKÉHO

ŽIVOTA

 Kdy:  13. 1. – 14. 4. 2022
  vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin

 Kde: sborový dům KS Praha,
  Na Žertvách 23, Praha 8–Libeň

 Doprava: Metro B Palmovka
 Přednášejí: Tomáš Dittrich, Martin Šindelář 
 Hudba: Jiří Bešta
  Vstup zdarma

Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost dotazů 

a osobních rozhovorů.

 1)  13. 1.  Ze smrti do života

 2)  20. 1.  Nový život, køest

 3)  27. 1.  Víra, zkoušky, vítìzství nad høíchem 

 4)  3. 2.  Bible – Boží slovo

 5)  10. 2.  Jsme spravedliví, nebo høíšníci?

 6)  17. 2. Naplnìní svatým Duchem

 7) 24. 2. Každý den s Bohem

 8) 3. 3. Modlitba

 9)  10. 3. Odpuštìní

 10) 17. 3. Uzdravení z nemocí

 11) 24. 3. Osvobození od høíchù minulosti

 12) 31. 3. Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši

 13) 7. 4. Co je to církev?

 14) 14. 4. Pán Ježíš pøijde znovu

T É M A T A  P R O M L U V

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

ZÁKLADY 2022

Církev 
a podpora 
manželství 
seminář iniciativ  
na podporu manželství a 
rodiny 

 

29. ledna 2022, Praha, 9:30 – 16:30 
Zúčastní se: AC, AS, BJB, CASD, CB, JB, KS, ŘKC, SŽ, 
Národní týden manželství, Outback, Národní 
centrum pro rodinu, Kristfest Family, Manželská 
setkání a další 
Na programu: 
§ představení aktivit pro manželství napříč celou českou 

církví 
§ panelová diskuse zóstupců církví, kteří se věnují práci 

pro manželství a rodiny 
§ navazovóní vztahů během společného oběda 

(networking) 
§ jak pořádat nové kurzy Příprava na manželství a 

Manželské večery 
 

Pořádají Manželské večery, KMS a nadace Credo. 

Adventní setkání
Mezinárodní a mezidenominační sdružení žen 
AGLOW vás zve na adventní setkání, které 
se bude konat v pátek 10. 12. 2021 v 18.00 
v Praze 1, Soukenická 15 (sbor Církve bratrské, 
ve dvoře v Kavárně)

Slovem a modlitbou poslouží manželé Jarek 
a Alena Šelongovi

Jako v předchozích setkáních chceme společně 
chválit Boha, sdílet se o tom, co Bůh činí v na-
šich všedních životech, potěšit se a povzbudit.

Těšíme se, že se setkáme s Vámi i s těmi, které 
pozvete.



Při zaplacení do 31. 12. navíc možnost vyhrát 
hodnotné ceny (viz www.zivotviry.cz/soutez)!

To čtu.
Předplatné objednávejte zde:

www.zivotviry.cz/predplatne

mezidenominační 
křesťanský měsíčník

Je aktuálny a prináša odpovede 
na témy, s ktorými sa v živote 
stretávame.

TO ČTU

Marián Lipovský
vedoucí skupiny Timothy,

CB Banská Bystrica

Líbí se mi, že má dlouhý dech 
a hluboký ponor.

TO ČTU

Karel Řežábek
pastor KS Plzeň, hudebník

TO ČTU

Daniela Hurtová
ředitelka festivalu United,

CB Maják Vsetín

Vždy se těším na příběhy lidí. 
Inspirují mě a povzbuzují ve víře.



I N F O R M A C E  O  R E G I O N E C H Čísla u kolonky Počet členů znamenají: 
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043

Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

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

Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
 06694 desátky Hostivař
 08694 desátky Jih
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 01694 desátky Sever
 07694 desátky Střed
 09694 desátky Východ
 05694 desátky Západ
 910 stavební fond
 682130 dary na sborovou mládež

I N F O R M A C E  O  M L Á D E Ž I www.kspraha.cz/aktivita/mladez

HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

DOROST (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Lukáš Ondráček
732 408 779
lukas.ondracek@kaes.cz

POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Michaela Ondráčková
605 379 172
michaela.ondrackova@kaes.cz

ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz
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HOSTIVAŘ
Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310, 
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shro-
máždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 18/4/0

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

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 78/3/23
Výstupy: Petr a Šárka Chvátalovi, Alena Sanis-
lová, Tomáš Bártík

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/15/29

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: 44/6/21

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/12/29
Vstup: Michal Mocek
Narození: Vilém Krajník

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 47/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 75/21/13

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.



S B O R O V É  A K C E
Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.

St 1. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 12. Kurzy Alfa pro mládež

5. 12. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Davida Bukáčka

Kázání: Petr Kácha – Trojjediný Bůh 
a Vánoce

Po 6. 12. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 12. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 8. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 12. Kurzy Alfa pro mládež
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 12. 12. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Stoliňská 
2417/41a, areál ETS

Po 13. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 12. Porost, 17:30–19:30

St 15. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 12. Kurzy Alfa pro mládež

Ne 19. 12. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 12. Porost, 17:30–19:30

St 22. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 12. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 24. 12. Štědrá Bohoslužba od 11:30

  Veronské náměstí, Praha 15
  Srdečně zve region Hostivař

Ne 26. 12. Shromáždění v rámci regionů 

Bohoslužby mají pouze regiony 
Hostivař, Palmovka a Východ

29. 12 – 2. 1. Silvestr 2021

2. 1. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Hudební skupina Aioneth

Kázání: Lubomír Ondráček – Volal jsem  
k Hospodinu…

Po 3. 1. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 1. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 5. 1. Dorost, 17:00–19:00

Ne 9. 1. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 10. 1. Odrost, 18:30–21:00

Út 11. 1. Porost, 17:30–19:30

St 12. 1. Dorost, 17:00–19:00

Čt 13. 1. Základy křesťanského života
od 18:30 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 16. 1. Shromáždění v rámci regionů

Po 17. 1. Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 1. Porost, 17:30–19:30

St 19. 1. Dorost, 17:00–19:00

Čt 20. 1. Základy křesťanského života
od 18:30

Ne 23. 1. Shromáždění v rámci regionů

Po 24. 1. Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 1. Porost, 17:30–19:30

St 26. 1. Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 1. Základy křesťanského života
od 18:30 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 30. 1. Shromáždění v rámci regionů




