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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Naplnění zaslíbení

Finanční rozvaha

Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela: „I stane se v posledních dnech, praví Bůh,
že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši
mládenci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.“ (Sk 2,16–17)
Svátek Letnic byl ustanoven již skrze Mojžíše
a Izraelci ho slavili padesátý den po Velikonocích. Byl to svátek,
kdy přicházeli do Jeruzaléma, svátek prvotin,
kdy speciálně děkovaMy máme
li za úrodu. V podstatě
prorokovat,
dnes bychom řekli domít vidění, sny, žínky. Nejinak tomu
bylo i v roce, kdy byl
vidět zázraky
Pán Ježíš ukřižován.
a záchranu lidí.
Nevíme, jak zasáhla
Kristova smrt většinu
To je důvod,
proč Bůh vylil Izraelců, ale určitě silně
zasáhla jeho učedníky.
Ducha na všeli- Sto dvacet se jich shroké tělo.
máždilo v poslušnosti
Ježíšových slov a čekali, až se naplní Otcovo zaslíbení – budou
pokřtěni Duchem svatým. Nevěděli kdy, asi
ani jak to bude vypadat, a tak už deset dnů
zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě.
U proroka Joela nevíme, kdy žil, a nedaří
se datovat, z kterého období je jeho proroctví. To, že prorokuje v době existence
chrámu a došlo k invazi kobylek, je pro
stanovení období jeho života nedostatečné. Nevím, kdy očekával naplnění svého
proroctví o vylití Ducha a kdy ho očekávali
jeho posluchači, pro které byla představa
vylití Ducha na každého (nejen na kněze,
krále a proroky) možná těžko přijatelná.
No a najednou se něco děje. Zvuk, vítr,
ohnivé jazyky, mluvení v jiných jazycích.
Možná to připomínalo oheň na hoře, kde
Mojžíš přijímal desky úmluvy. O jiných jazycích není v Joelovi ani v Ježíšově vyučování ani slovo. Nikdo nemá vidění, a protože
těžko někdo spal, tak asi ani sen. Přesto Petr
přijímá zjevení, že nastalo to, co prorokoval
Joel a co zaslíbil Ježíš – křest Duchem.
Učedníci jsou změnění. Už byli znovuzrození, měli věčný život, patřili Bohu.
Nyní ale jako by přeřadili na vyšší rychlost –
v letectví by se to dalo popsat jako zapnutí
forsáže. Začínají lépe rozumět tomu, co je
Ježíš učil. Jejich kázání začínají provázet
www.kspraha.cz

uzdravování a zázraky. Během několika
let vznikají křesťanské sbory v Izraeli, ve
Středomoří a až v Římě. Během několika
desetiletí je zvěst evangelia rozšířena v celé
Římské říši. A během dvou století se křesťanství stává státním náboženstvím Říma
(což je událost sice sporná, ale dokazuje
rychlé šíření zvěsti evangelia). Křesťané
v moci Ducha svatého kážou, uzdravují,
vymítají démony, jejich životy jsou proměňovány, jsou ochotni pro Krista ztratit vše
včetně svých životů. Naplňuje se Ježíšovo
zaslíbení, že on zbuduje svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
I letos si připomínáme Letnice, tedy vylití Ducha svatého a vznik církve – Kristova
těla. Mnozí z nás si mohou připomenout
moment, kdy sami byli pokřtěni Duchem
svatým. Většinou jsme začali mluvit jinými
jazyky a většinou při tom nebyly ohnivé jazyky na našich hlavách. Jenže Duchem svatým jsme nebyli pokřtěni proto, abychom
měli hezkou vzpomínku a mohli mluvit v jazycích, i když modlitbu v jazyku považuji
pro svůj duchovní růst za nezanedbatelnou.
My máme prorokovat, mít vidění, sny, vidět
zázraky a záchranu lidí. To je důvod, proč
Bůh vylil Ducha na všeliké tělo.
Když čtu Skutky, tak vím, že to není pohádka ani pouze dějepisná fakta – stalo se
to, to ano, ale má se to dít dál. Takže využijme letošní Letnice k novému hledání
Boží tváře. Zůstávejme v modlitbě – nepíše
se mně to lehce, bojuji o čas a soustředění
na modlitbu, ale vím, že bez ní to nepůjde.
Pokud jsi Duchem svatým zatím pokřtěn
nebyl, tak o křest Otce požádej a požádej
třeba o modlitbu i někoho jiného. Pokud
jsi křest již přijal, tak začni podle návodu
Pavla v dopise do Korintu usilovat o lásku
a dychtit po duchovních projevech. Duch
svatý byl vylit, to je skutečnost, která se
stala před skoro dvěma tisíci lety. Potřebujeme jen uchopit to, co nám Bůh dal. Já
to potřebuji uchopit a nebudu spokojen,
dokud neuvidím více těch, co jsou zasaženi
v srdci (Sk 2,37).

Po epidemii se očekává ekonomická
krize. A vlastně v ní prý už jsme…
a bude hůř. To jsou některé pesimističtější prognózy. Jestli prosperujeme,
nebo jsme ve finančním nedostatku,
to je velmi individuální a záleží to
na mnoha osobních úhlech pohledu.
Ten, který je podle druhých bohatý, se
může cítit chudý a naopak. Sytý hladovému nevěří. Jisté je, že vždy bylo
a stále je hodně potřebných lidí. Těch,
které pandemie připravila o živobytí,
je hodně. Opět jsou rozdíly: někdo trpně čeká, až dostane státní podporu,
jiný na ni ani nedosáhne a další se
snaží uživit sám. Myslím, že jsme jako
národ velmi štědří. Věřím, že je to Boží
milost a zároveň zdroj požehnání.
Když jde do tuhého, Češi posílají dary
a sami dobrovolně pomáhají. Z několika výročních zpráv neziskových
křesťanských organizací je vidět, že
loňské dary byly nadmíru štědré. Navzdory, nebo právě kvůli probíhající
světové krizi. Jak se ale vyznat v tom,
kam nebo komu přispět, pomoci, darovat, půjčit? Panuje obecný názor,
že křesťané mají být hodní (dávat,
pomáhat, nechat si vše líbit, dříví na
sobě nechat štípat) a běda, když ne –
to je důvod k opovržení a odsouzení
křesťanství a Boha vůbec. Jsou slyšet
světonázory, že se vlastně vyspělé západní společnosti mají stydět, že prosperují, a o své bohatství (po staletí
budované v demokratickém řádu) se
mají nezištně podělit s národy, které
zůstávají (hlavně díky špatné vládě a organizaci hospodářství) stále
chudé. Jistě platí, že je blahoslavenější
dávat než brát a soucit s trpícími je
přirozenost Božího Ducha, který je
v nás. Nedat se tlačit cizími očekáváními, ale nechat se ke štědrosti vést
Duchem svatým, to je výhoda Božích
dětí. Zásadní pomocí v rozhodování je
postoj našeho srdce podle slova: „Radostného dárce miluje Bůh.“
Nanda

Lubomír Ondráček
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AKTUÁLNĚ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Aktuální situace
Díky Bohu došlo k poklesu počtu nakažených a snižování počtu hospitalizovaných,
za což patří Bohu chvála. Rozvolňování je
postupné a nejsou zřejmá pravidla, takže
se obtížně plánuje.
Na setkání vedoucích regionů a mládeže
jsme dohodli, že začneme připravovat setkání venku v rámci možných opatření, neboť
to umožňuje počasí a také je to bezpečnější
varianta. O možnosti sejít se venku uvažují
i skupiny mládeže. Tam, kde se regionům
daří sehnat větší prostory, se začínají scházet i uvnitř při dodržení hygienických pravidel. Zde se objevuje problém, že někteří
pravidla nedodržují a někteří zase požadují
pravidla ještě přísnější, než jsou ta oficiální.
Prosím všechny o ohleduplnost. Pro někoho
je kupříkladu urážka, když mu druhý nepodá ruku, pro někoho je to projev opatrnosti. Buďme v tom prosím vstřícní a dávejme
přednost těm druhým. V současné době je
stále v rámci bohoslužeb výslovně zakázáno
podávání rukou a přání pokoje, a tak bez
ohledu na své názory toto nařízení dodržujme stejně jako povinnost nosit respirátor.
Informace o setkání na regionech dostáváte od svých regionálních starších. Liší
se podle situace jednotlivých regionů. Bez

ohledu na pandemický vývoj budeme mít
společné streamy bohoslužeb minimálně do 9. 5. Online bude i květnová Šestá.
Zda streamy ukončíme nebo nikoli, bude
rozhodnuto dle situace po uzávěrce SD.
Uvažujeme ovšem i po ukončení streamů
o zajištění bohoslužeb online pro ty, kteří
se z různých důvodů nemohou účastnit
bohoslužeb „naživo“.
Ukončili jsme rekonstrukci malého sálu
a tím jsou ukončeny hlavní potřebné rekonstrukce sborové budovy. Oprava poškození naší budovy sousední stavbou ještě
probíhá a snažíme se práce koordinovat
s plánovaným ukončením streamů.
Asi na vás stejně jako na mne dopadá
určitá únava z dlouhého období lockdownu. Pán nás může povzbudit a pozvednout
i v dané situaci. Nenechme se vytrhnout
z obecenství s naším Pánem ani z obecenství církve. Snaha dostat nás do izolace je
satanská snaha a povzbuzuji vás, abyste se
nedali oklamat. Bůh stále vládne a na tom
nemůže nic změnit vir, politická situace
ani naše únava z okolností.
Bůh je s námi, záleží na nás, zda my budeme s Ním.
Lubomír Ondráček

Podněty z modlitební stráže
V týdnu před Velikonocemi jsme ve sboru
měli již v pozitivním smyslu slova tradiční modlitební stráž 24/7. Mluvili jsme my
k Bohu, ale také On k nám. Mnohé věci byly
spíše osobní, ale některé se týkají celého
sboru. Prorocko modlitební tým se přijatými podněty bude ještě zabývat, ale pro
inspiraci a přemýšlení některé podněty
zveřejňujeme už nyní.
Při modlitbách za náš sbor – pražské KS
jako celek – jsem vnímala slova jako rozhodnost, posilnění a upevnění. Měla jsem obraz
nohou, které jdou nejistě po hrbolaté cestě. Nemáme jít nejistě, ale směle vykročit, Bůh chce
zpevnit náš krok a dodat naší cestě jistotu.
Znamená to taky nestát na místě – nehledat
nejistě cestu v obavách, že šlápneme vedle.
Byla v tom taková odvaha a smělá důvěra
Bohu, že kdybychom šli mimo, nasměruje nás.

Těžko se ale směruje ten, kdo stojí a tápe. Takže nestůjme a vyrazme směle vpřed v důvěře,
že Bůh nás povede. A Bůh upevní náš krok. TH
Čtu teď 2. Samuelovu 24:18–25, dost ten
úsek sedí na ty modlitby za naši zem, tak
sdílím… vystupuje mi z toho, že řešení je, ale
bude nás to něco stát. Pro české rodiny jsem
přijala text čtvrté kapitoly Nehemiáše. RK
Na stráži v pondělí 29. 3. 2021 jsem především děkovala za různé oblasti.
Přišlo mi slovo: „Nebojte se ničeho! Jsem
s vámi a jednám. Není mi lhostejná vaše zem.
Přimkněte se víc ke mně, ať můžete obstát. Já jsem vaše jediná naděje a jistota! Se
mnou projdete.“
A manželovi, který se ke stráži přidal,
přišel Žalm 25. HZ
Když jsem měla v pátek modlitební stráž,
tak jsem doma střídavě hrála na harfu

Za manželství a rodinu 5×10 % – za
snížení počtu rozvodů, umělých potratů
a dětí narozených mimo manželství a za
nárůst počtu uzavřených manželství
a dětí narozených v manželství v Praze
o 10 %. (Ř 11,33)
Iniciativa smíření na Bílé hoře – modleme se za naplnění vize, že se 8. května 2021 na Bílé hoře sejdou protestantští pastoři a římskokatoličtí kněží
a učiní deklaraci smíření. Modleme se
za ochranu, za jednotu při zachování
věrnosti pravdě, za odvahu k odpuštění,
které přinese požehnání pro celou naši
zem. (Fp 2,1–5)
Žehnat v moci postaveným (1Tm 2,1–3) –
došlo k několika sporným výměnám
ministrů. Vyprošujme pro vládu moudrost při rozvolňování, modleme se za
odvahu pro politiky v otázkách ochrany
naší země před lobbistickými a osobními zájmy některých politiků a skupin
(očkování, dostavba jaderné elektrárny,
šetření ekologických havárií, zneužívání
dotací, kritický nárůst schodku rozpočtu
apod.). Kéž dá Bůh milost pro zastavení
pandemie a vládcům taková rozhodnutí,
která by v tomto procesu pomohla.
Vyhodnocení minulých témat
Hosté na Alfě pokračují a jedná se spíše
o lidi z mladší generace do 30 let. Alfa stále trvá. Máme naději, že Základy se budou
moci konat naživo a naše modlitby potřebují tým i hosté. Jak to bude s Křesťanskou konferencí, je ještě stále otevřené.
Ostatní témata jsou těžko vyhodnotitelná
v krátkém časovém úseku. Určitě je na
děkování zlepšení pandemické situace.

a střídavě četla Boží slovo a modlila se. Pak
mě napadlo zahrát jednoduchou skladbu na
harfu a přišla mi taková zábrana ve smyslu
– já mám hrát Pánu takovou jednoduchou
skladbu, neměl by mít krásnější skladby,
složitější? A pak mi přišla odpověď, že já
nemám rozumovat nad tím, co je malé,
nevýznamné, ale mám poslouchat. Máme
přinášet naše „drobnosti“, aby je mohl Pán
rozmnožit. LŠ

Vzpomínám
S Davidem Snellem jsem byl v kontaktu
od počátku jeho působení v naší republice
před třiceti lety. Pomáhal jsem mu se tu
usídlit, seznámit se s prostředím, pomáhal
mu v jeho službě na biblické škole. Strávili
jsme spolu v té době společně hodně času.
Často jsem ho tlumočil, překládal jeho
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materiály do češtiny. Co pro mě ale bylo
nejpodstatnější – mohl jsem ho poznávat
jako člověka vydaného Bohu, pokorného,
duchovního, ochotného mnohé obětovat.
Jeho vztah s Bohem byl hluboký a ryzí. Stal
se mým dobrým přítelem a opravdovým
vzorem, který mě silně ovlivnil. Přátelily

se i naše rodiny. V kontaktu jsme spolu byli
až do poslední doby, kdy si Davida povolal
Pán do své slávy. Ovoce Davidovy služby
však zůstává. Stejně tak i vzpomínky na něj
a naděje na nové setkání u Pána.
Lumír Ptáček, region Palmovka
www.kspraha.cz

ODCHODY

Kdo byl David Snell
David působil v Čechách střídavě od roku
1991 a my byli mezi jeho mnoha studenty
a učedníky. Vyučoval pastýře KS Praha.
S manželkou Lindou uměli společně otevřít
svůj domov a vytvořit nezapomenutelnou
atmosféru přijetí, bezpečí a rodinné pohody. Byli jsme s Petrem jedni z mnoha,
se kterými zformovali přátelství na celý
život. Doprovázení vedoucích – asi tak by se
dala nazvat jejich společná služba. A David
nás skutečně věrně doprovázel až do své
smrti – svými věrnými modlitbami, vyučováním, proroctvími, finanční podporou,
otcovskými radami a svým nezapomenutelným úsměvem.
David uměl naslouchat. Díval se člověku
přímo do očí a hltal každé slovo, občas si
pohladil vousy, usmál se, poposedl si na
židli a souhlasně zamručel svým hlubokým tátovským hlasem… Pokaždé, když
v Písmu narazím na verš: Buďte rychlí
k naslouchání a pomalí k mluvení, pomalí k hněvu, představím si Davida. Nedával rychlé zkratkovité odpovědi, často si
vzal čas na rozmyšlenou, který využíval
k modlitbě a naslouchání Božímu hlasu,
než člověku něco poradil.
Když si člověk vůbec nevěděl rady ve
službě, byl v konci ve vztazích a přišel s tím
za Davidem, nikdy nedostal „rychlou facku“ v podobě neporozumění nebo odpovědi bez soucitu nebo nějakého hloupého

instantního řešení. David si vždy dal práci vykutat z člověka to nejlepší, povzbudit
ho, nasměrovat ho, vrátit ho zkrátka na tu
správnou cestu, ukázat směr.
Považoval se za učitele s prorockým obdarováním a přesně tím byl. Jeho tátovský
příklad, vášnivý a láskyplný vztah k Písmu byl nakažlivý. Scházeli jsme se s ním
pravidelně u kávy a měli s ním čas otázek
a odpovědí. Ptali jsme se na místa z Písma,
složité teologické otázky, přinášeli mu své
prorocké vjemy k rozsouzení a on trpělivě
odpovídal a rozsuzoval. Někdy chtěl dokonce otázky předem, aby se mohl dobře
připravit.
Možná to vypadá, že byl superman, že
když se píše nekrolog nebo se mluví na
pohřbu, platí o mrtvých jen dobré. Jenže
on takový skutečně byl. A byl takový dlouhé roky. Byl opravdový, a když chyboval,
upřímně se omluvil, dokonce nám jednou
napsal omluvný dopis. David byl věčný
student, ale ne ve špatném slova smyslu.
Byl studentem Božím. Byl pokorný a měl
otevřený postoj ke korekci, chtěl růst v charakteru a podobat se Ježíši.
Za ty roky řekl řadu klíčových výroků,
které změnily náš život, a je mi tak líto, že
si je nepamatuji všechny. Některé velmi
osobní jako: Vím, že si to nemyslíš, ale jsi
opravdu dobrá máma. A některé univerzální, které s vámi chci sdílet:

Je jednoduché být s každým hned hotový, ale být s někým trpělivý, ujít s ním kus
cesty… Trpělivost! To je nezbytná součást
charakteru pastýře.
Věrnost je strašně důležitá. Nevzdávejte to. Nepřemýšlejte, jak zvládnete další
rok v téhle náročné službě. Vydržte den.
Jeden den věrnosti v Božím povolání. A až
se ráno vzbudíte, modlete se za sílu na ten
konkrétní jeden den. To je přeci biblické.
Kaž Boží slovo. Ne to, co si myslíš, ne to,
co tě napadne. Kaž Boží slovo.
Pamatuji si, když umíral John MacFarlane, vzkázal z nemocnice jedinou věc:
Modlete se za lidi. Nevím, co by vzkázal
David do Čech, protože zemřel příliš rychle, a proto jsme se s ním nemohli rozloučit
a on nám nemohl nic vzkázat. Ale jednou
jsme mu říkali, že tak moc chceme zažít
v Čechách změnu, tak moc chceme vidět
lidi chválit Ježíše, tak moc chceme vidět
církev růst. Podíval se na mě a řekl tohle:
Kdybych byl Čech a byl ve vaší situaci, vytvořil bych malé skupinky modlitebníků
a modlil bych se, modlil bych se a modlil
bych se za strategii. Co a jak chce Bůh dělat
v Čechách. Jaká je Boží strategie pro Čechy. Ne to, co chceme my. Ne to, jak jsme
zvyklí věci dělat. Modlil bych se, co a jak
chce dělat Bůh.
Veronika Tichá, Betel

Vzpomínka na Davida Snella
Když David R. Snell přijel v 90. letech se
svou ženou Lindou poprvé do Prahy, bylo
mi necelých 17. Doma to nebylo úplně jednoduché, tak se mi David s Lindou stali
brzo skvělými přáteli z generace mých rodičů. Sami měli v té době podobně staré děti,
tak dobře chápali mé časté domácí trable.
Vůbec nechápu, jak bylo možné, že mi
rozuměli. V té době jsem uměla asi šest anglických slov. David s Lindou mě trpělivě
učili angličtinu pomocí biblických kurzíků
a také pozváním na různé domácí skupinky, které hostili ve svém domě a byly vždy
jen v angličtině. David a Linda byli moc fajn
a velice neformální, tak jsem k nim chodila
ráda. David s Lindou v té době žili střídavě
v Čechách a v Americe.
V roce 2002 (to už jsem byla vdaná a měla
prvního syna) nás s manželem na rok pozvali sloužit do USA, do místního sboru
v Idahu. Bůh měl s námi ale jiné plány, tak
jsme nedostali víza a nikam se nejelo.
V roce 2017 se David s Lindou přestěhovali na delší dobu do Staré Boleslavi. David se trpělivě věnoval českým křesťanům
a snažil se nám vštípit dnes tolik vyzdvihowww.kspraha.cz

vanou „kulturu cti“. Svým příkladem nás
učil, kdo je služebník Pána Ježíše Krista
a co je biblická církev. Vysvětloval nám
principy, které platily v první církvi. Sloužil
také vedoucím v pražském Domě modlitby.
David znal a rozuměl Bibli. Chápal odkaz
Bible a žil ho každý den.
Plánoval, že se se svou ženou do Prahy
přestěhují. Z těchto důvodů také založil
české s.r.o., aby zajistil pro svou rodinu
příjem peněz na život v Čechách. Věnoval
se mentoringu a poradenství. V podnikání
skvěle aplikoval biblické principy. Pomáhal
mi v roce 2014 při kontrole curricula pro
naši Britskou školku ve Florentinu.
20 let viděl vyrůstat naše syny… S Lindou
se nám tak stali „americkým dědečkem a babičkou“. Kluky viděli dost často, abychom si
všichni vždy mohli hezky povídat o našich
životech. David nám byl opravdovým přítelem, starším bratrem v Kristu. Jeho smrt nás
velmi zasáhla a není den, kdy na jeho odkaz,
humor a lásku nevzpomeneme.
Klára Grunsberg,
region Východ
SBOROV Ý DOPIS 5/21
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Věra Prchalová
Na regionu Střed
Naše milá sestra v Kristu a členka KS
Praha Věra Prchalová odešla k našemu
Pánu 12. 4. ve velmi požehnaném věku.
Věrka uvěřila v Krista ještě před sametovou
revolucí. Nejprve uvěřil v Krista její syn Tomáš a ona ho za to vyhodila z domu. Potom
ale uvěřila i ona. Bylo to velmi mimořádné, protože Věrka pracovala jako vysoká
důstojnice československé komunistické
kontrarozvědky a musela si dobře uvědomovat, že její víra v Krista může způsobit
velký problém v jejím zaměstnání. Situaci
tenkrát vyřešila tím, že odešla do důchodu
a také krátce na to přišla Sametová revoluce. Ona sama pak o svém dřívějším životě
nemluvila, ale zároveň se tím netajila.
Po celou dobu svého života pak byla věrnou služebnicí. Věrka byla nádherná a čistá
duše, vždy pozitivní, vždy připravená se
modlit, vždy připravená povzbudit ostatní.
Byla velmi aktivní ještě přede dvěma lety,
navštěvovala např. kurz Svoboda v Kristu
i přes svůj velmi vysoký věk. A nejen že kurz
absolvovala, ale ještě měla dost sil a energie, aby ho předávala dál tak, aby mohl
posloužit i ostatním.
Vůbec nepochybuji o tom, že Věra je
přesně ta, která uslyší ona slova z Písma:
„Správně, služebnice dobrá a věrná, nad
málem jsi byla věrná, ustanovím tě nad
mnohým; vejdi v radost svého Pána“!
Věrka byla dlouhá léta členkou regionu
Vršovice a po spojení regionů pak členkou
regionu Střed. Když před několika lety začala velmi špatně chodit, tak přešla na region Jih, protože ten se začal scházet kousek
od jejího domu. Přesto i poté mnohokrát na
region Střed přišla. Bude nám všem velmi
chybět.
Petr Kácha
pastor KS Praha, region Střed

Na regionu Jih
I na regionu Jih pokračovala ve svém
bohatém křesťanském životě. Velice ráda
se modlila za potřeby druhých, za uzdravení, za sbor, za Českou republiku, za Izrael,
který milovala, navštívila i Dům modliteb
v Jeruzalémě. Nevynechala žádné nedělní
regionální nebo sborové shromáždění. Víra
v Boží slovo byla pro ni silou v každodenním životě. Vždy měla pro každého slovo

povzbuzení. Byla pravidelnou účastnicí
regionální domácí skupinky, regionální
modlitební, ale dojížděla i na i tzv. seniorskou skupinku na Žertvách. Podle své síly
pomáhala s různými službami při zajištění
chodu sboru. Zůstává nám příkladem věrné modlitebnice, plné víry, ochotné sloužit
lidem okolo sebe.
Stanislav Roubal
starší regionu Jih

Ale mýlila jsem se. Nová vlna epidemie
na počátku letošního roku byla pro nás
ještě náročnější než ta podzimní. Prožívaly jsme stres z množství pacientů, kterým je třeba pomoci. Také frustraci, která
pramenila převážně z toho, jak chaoticky
a neprofesionálně probíhala v naší zemi
distribuce vakcín. Hodně jsme bojovaly
za to, abychom mohly naočkovat v naší
ordinaci ty nejpotřebnější pacienty, vnímaly jsme, že hrajeme o čas. Dostaly jsme
doposud 120 dávek (náš obvod čítá 2 500
lidí). Jsme ovšem mezi těmi šťastnějšími.

Celorepublikový průměr na praktika je
doposud pouhých 25 dávek. Ano, příděl
dostala tedy jen každá čtvrtá ordinace.
Získat vakcínu pro nás osobně, jakožto
pro zdravotníky, byl neméně svízelný
úkol. V té době jsme ošetřovaly spoustu
covidových pacientů, k některým jezdily
i na návštěvu. Bylo to riziko. Pro nás i pro
naše pacienty, kteří se vypravili na vyšetření k nenaočkovaným zdravotníkům. Po
různých peripetiích jsme ale nakonec na
konci února obdržely první dávku. Byly
jsme rády.

JAK JSEM TO PROŽIL

V první linii
Když mi na podzim, na jednom z vrcholů
koronavirové epidemie, onemocněla Covidem moje sestřička z ordinace, nebylo
to pro mě lehké. Sestřička měla poměrně
těžký průběh, práce bylo strašně a bylo jasné, že to v jednom člověku bude obtížné
zvládnout. Moc jsem tenkrát ocenila, jak
se mne Pán Bůh zastal. Na každý den se
mi podařilo sehnat nějakého brigádníka.
Chodila jsem z práce hodně unavená, ale
vděčná za tuto pomoc. Byla jsem ráda, že
se po 3 týdnech sestra vrátila do práce a že
podobná situace už nejspíš nenastane.
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Týden nato ale moje sestřička znovu
onemocněla Covidem. Měla opět dost nepříjemný průběh. Situace tedy podobná
jako na podzim. S tím rozdílem, že už jsem
ale byla o dost unavenější. Práce bylo ještě
víc, některý den jsem měla i dva brigádníky,
přesto jsme zvládali jen tak tak. To trvalo tři
dny. Čtvrtý den jsem dostala Covid já. První,
co jsem u toho prožívala, byl neuvěřitelný
hluboký pokoj. Vnímala jsem Boží blízkost.
Bylo to tak fajn, že jsem vůbec ani neměla
potřebu se nějak modlit za uzdravení. Věděla jsem, že Bůh ví, že po uzdravení toužím
a že je úplně zbytečné to nějak rozebírat
a snažit se dát do slov. Nejsem asi schopná
to dost vyjádřit, aby to nevyznělo divně.
Ale vnímala jsem, že z hlediska věčnosti je
otázka mého momentálního uzdravení jen
okrajová záležitost.
To, co jsem neměla problém Bohu odevzdat na osobní rovině, mi ale na rovině mé
práce vůbec odevzdat nešlo. Bylo jasné, že
budu muset ordinaci zavřít, ale do práce
chodit dál, pokud to jenom trochu půjde
– pracovat alespoň přes PC a telefon. Za
normálních okolností se s místními ko-

legy v případě nemoci zastoupíme. Situace v pandemii je ale jiná. S kolegyní jsem
mluvila čtrnáct dnů předtím. Byla pod
tak velkým psychickým tlakem, že druhý obvod k tomu svému by už nezvládla.
Jinou možností by bylo nechat v ordinaci
sestru a být k dispozici na telefonu. To, že
jsme ale onemocněly obě současně, bylo
skutečně nešťastné. Velmi na mně ležel
fakt, že mám zodpovědnost za 2 500 lidí.
Necítím se dobře, takže pracuji pomalu.
Nemohu si vzít nikoho k ruce na pomoc.
Tady jsem žádný pokoj neprožívala, jen
velkou úzkost.
Detaily líčit nebudu. Pátý den od svého
onemocnění jsem toho měla doopravdy
dost. Byla jsem vyčerpaná, fyzicky i psychicky. Jsem naučená se nevzdávat snadno. Myslím, že vytrvalost je rozhodně dar,
který mám od Boha. I na přirozené rovině
– mám ráda vytrvalostní sporty. Poslední dva roky závodím na MČR v dogtrekkingu. Je to sport, kdy si člověk připne na
vodítko psa a jde s ním 90 km. Po 30–40
km bolí nohy každého. Zbytek je o hlavě. Vytrvalostní trénink mi tedy v téhle

situaci určitě prospěl, pomohlo mi to se
jen tak nevzdat, i když jsem se cítila mizerně. Ale jen do určitého bodu. Pátý den
své nemoci jsem zjistila, že dál už to takto
asi opravdu nedám. Poprosila jsem o modlitby sourozence z regionu. A Pán Bůh se
mne zastal. Dal mi novou sílu. Vlastně
si ani moc nepamatuji ty další dny, jen
vím, že Bůh podržel mne i mé pacienty
a že všichni tuhle nouzovou péči na dálku
přežili. Že mě prostě přenesl, když jsem
už nemohla. Jsem tedy za modlitby svých
bratrů a sester velmi vděčná. A znova jsem
mohla prožít až do morku kostí, jak je náš
Bůh dobrý.
Nyní již pracujeme v ordinaci jako dřív.
Sestřičce ještě není stále úplně dobře, ale
doma už zůstat nechce. Je hodně statečná.
Já jsem zdravá, i když ještě trochu unavená.
Vděčná za uzdravení. Vděčná za tuhle práci, kterou dělám. Vím, že je to moje místo.
Mudr. Kateřina Knopová
praktická lékařka (region Sever)

VĚDA

Informace o vakcínách proti Covidu
Při posledním online setkání našeho regionu přišla řeč na účinnost a bezpečnost
vakcín. Vzhledem k tomu, že jsem pracovala jako farmaceutická posuzovatelka
na SUKL, kde jsem posuzovala biologické
preparáty, kam také vakcíny patří, mám
na tuto věc názor jako farmaceut. Ve veřejném prostoru se objevuje mnoho zmatku
a protichůdných informací, tak bych ráda
uvedla některé věci na pravou míru.
Nejprve krátce a zjednodušeně vysvětlím, jak probíhá normální infekce jakýmkoli virem. Virus dosedne na buňku, vypustí dovnitř DNA nebo RNA, zmanipuluje
určitým způsobem DNA buňky a ty začnou
vyrábět další virové částice. Až jich vyrobí
tolik, že buňka praskne a vypustí viry dále.
Tím se šíří virová infekce dále po těle a vy
máte chřipku, rýmu nebo nějakou jinou virózu. Čili celá DNA (nebo RNA) se dostane
do buňky. Nové vakcíny jsou vytvořené tak,
že do buňky vstoupí jen část RNA daného
viru, která kóduje tzv. spike protein, špičku, která je na té známé virové kouli, jak
vidíte jejich obrázky skoro všude. Čili tato
malá část vstoupí do vašich buněk, nikoliv
celý virus, a způsobí patřičnou imunitní
reakci těla. Lidé mají obvykle strach, že
to je věc nová a nevyzkoušená. Obecně si
myslím, že metoda je lepší, než se to dělalo
postaru. Je modernější. Taky jsou těmito
vakcínami už naočkovány milióny lidí. Na
to, jak velké je to množství, je nežádoucích
účinků velmi málo. Troufám si tvrdit, že
méně než u běžných vakcín, kterými jste
nechali očkovat své malé děti. Ale data
www.kspraha.cz

k tomu nemám, myslím, že ani nejsou pro
širokou veřejnost v dosahu. Jen jsou lidi velmi nervózní a nafukují to málo, co se stalo.
(Taky jsem zaznamenala šířící se konspirace, že vakcína může změnit vaši DNA. Tak
to nemá jak a nemá čím. Ono změnit trvale
něčí DNA není vůbec jednoduchá záležitost
a technologie ještě ani není tak vyspělá, aby
to bylo možné jediným vpichem injekce).
Jen krátce zopakuji, jak se to dělá postaru: vezmu příslušný virus nebo bakterii, tu
nějakým přesně definovaným způsobem
rozštěpím a v malém množství podám do
organismu. To způsobí patřičnou imunitní
reakci těla. Aby došlo k dostatečné reakci,
přidávají se do vakcín tzv. adjuvans, které
imunitní reakci zesilují. Tady bývá právě
trochu problém, protože tyto látky potenciálně mohou způsobovat nežádoucí reakce,
ale jsou podávány ve velmi malém množství. Takto je dělána tzv. Oxfordská vakcína
od AstraZenecy. A ta také nemá nijak zvlášť
výrazné vedlejší účinky.
Celkově, pokud se vyskytnou vedlejší
účinky nebo komplikace po vakcinaci,
je to nejčastěji proto, že selhal imunitní
systém daného člověka, to se obvykle ví
mnohem dříve než po vakcinaci proti Covidu. Očkovaní jsme byli už mnohokrát.
Pokud jste neměli problém při vakcinaci před tím, je velmi nepravděpodobné,
že budete mít problémy teď. Pokud máte
pochybnosti, je nejlepší se zeptat svého
praktického lékaře.
Obecně lidé nemají správnou představu o tom, jak vůbec léky působí. Nikdy ne-

lze zaručit bezpečnost léku na 100 % pro
všechny lidi bez rozdílu. Vždy se vyskytne někdo, kdo má nežádoucí účinky, jen
je potřeba, aby se nežádoucí účinky vyskytovaly v co nejmenším množství. Jak jsou
lidé zvnějšku každý jiný, tak je každý jiný
i zevnitř, máme jinou DNA výbavu. Proto se
dělají klinické studie, protože nemůžeme
nijak předvídat, jak to bude, nemůžeme to
„vypočítat“. Hledisek, která se kvůli tomu
musí posoudit, není málo (muselo by se
posoudit třeba 400 různých hledisek, která
jsou různě mezi sebou provázaná). Proto to
jednoduše musíme zkusit a vybrat co nejvíce reprezentativní vzorek lidí. Pokud se
registruje nový lék, vždy se předkládá rozvaha risk vs. benefit, kde se posuzuje, jestli
pozitivní účinky léku dostatečně převažují
nad možným rizikem. A jinak se to posuzuje u léku, který je kupříkladu na záchranu
života pro lidi v posledním stádiu rakoviny,
a jinak se to posuzuje u léku pro miminka
na srážení teploty. Taky každoročně umírají lidi na úplně běžné léky, např. paralen
nebo aspirin. Jsou na to statistiky. Není ale
důvod se bát. Je to asi na stejné úrovni jako
strach, že když vyjdeme na ulici, srazí nás
auto. Což se mimochodem děje mnohem
častěji. Život je celkově riskantní záležitost,
ze které nikdo živý nevyvázneme :-). Máme
ovšem Pána, který nám umožňuje strach
úplně porazit. A to skrze Jeho lásku, protože
Jeho dokonalá láska strach vyhání a už nemusíme být v tomto smyslu mučeni.
Sylva Šuláková, region Střed
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Uzdravení v Rovnji
Babička Radoslavka z našeho společenství
(91 let) prožila uzdravení a obnovu tělesných funkcí, které se téměř rovnají vzkříšení z mrtvých.
Loni v září byla přijata v plném zdraví
(když pomineme její, již mnohá léta, velmi nemocné srdce) do domova důchodců
(místní starački dom), kde se cca po měsíci
velmi roznemohla. Měla vysoké horečky
a bolesti a hladina CRP 400 ukázala na
velký zánět. Paní doktorka nás i její dcery
připravovala na nejhorší. Radoslavce nasadili antibiotika a léčili ji. Ta však chřadla
a slábla každým dnem, nakonec pod ni dali
matraci proti dekubitům, cévku na močení
a plínku na stolici, krmili ji a byla tak slabá,
že neudržela ani sluchátko.
Radoslavce bylo čím dál tím méně rozumět, mluvila slaboulince a z cesty.
Tento její stav trval do Vánoc, kdy se její
stav ještě zhoršil: začala krvácet z konečníku. Sanitka ji okamžitě odvezla do pulské
nemocnice, kde o ní prohlásili, že je živá

mrtvola (mysleli, že je nevnímá, ale ona
vše slyšela). Pak přišel jeden doktor, který řekl: „Já v ní vidím život.“ A vzal si ji do
parády a zjistil, že je předávkovaná léky
proti srážlivosti krve, které dostávala na
nemocné srdce (kromě řady dalších léků).
Takže jí terapii upravil a nadopoval ji několika konzervami krve (transfuze). Ale po
devíti dnech ji poslal zpátky do domova
důchodců, jelikož nemocnice si momentálně nemohou dovolit hospitalizovat déle,
protože by je to vyšlo příliš draho.
Musím říci, že po celou tu dobu (od
začátku jejího onemocnění) jsme se celé
společenství za ni modlili a udržovali s ní
i s jejími dcerami maximální možný kontakt. Promlouvali jsme život do Radoslavčina těla a říkali jí, že ji síla Ducha svatého
zvedne z té postele. Velmi těžko jsme totiž
všichni nesli, že k ní nemůžeme, abychom
jí pomohli, umyli, nakrmili, pohladili…
S pláčem jsme za ni volali k Bohu s vírou,
že On sám se postará a zvedne ji.

Dcerám dělalo ale největší starost, že
maminka už dlouho tak špatně a slabě artikuluje, a tak jim Káťa jeden pátek, ještě před
Vánoci, řekla: „Budeme se všichni modlit
a ona začne normálně mluvit.“ Hned další
den v sobotu volala Káťě její dcera Lydie
a řekla, že se stal zázrak, že maminka normálně mluví!!! Její CRP se již před Vánoci
zlepšilo na 40 a doktorka žasla. Všechny
vylekala ta náhlá příhoda s krvácením, ale
nakonec jsme byli moc rádi, že se zjistilo,
co babičce ubližuje, a že se to tak mohlo
dát do pořádku.
Radoslavka začala v průběhu ledna
sama jíst, sama si sedat. Pak začala chodit
s chodítkem. My jsme s každým pokrokem
jásali a říkali jí: „Budeš chodit bez jakékoliv
pomoci – Duch svatý tě zvedne a dá ti sílu!
Ten, který je v tobě, je silnější než cokoliv,
co tě chce skolit.“ Zůstávali jsme ve víře
v její plnou obnovu a to jsme i vyznávali:
stále, stále, stále…až do vítězství.
Pak se stala legrační věc. Radoslavka si
s chodítkem zašla k sesterně, kde si sedla
do křesla a nějaká „dobrá duše“ jí přinesla
kávu z automatu. Babička si kávu pěkně
vychutnala a pak se jala prázdný kalíšek
vyhazovat do koše vzdáleného cca 6 metrů
od křesla. Teprve u koše si ale uvědomila,
že svůj „forichtung“– chodítko zapomněla
u křesla. Začala se smát a od té doby začala
chodítko zanedbávat, až úplně osiřelo. Na
fotce ji vidíte v neděli 4. dubna 2021, kdy
byla po půl roce života v domově důchodců
poprvé puštěna na vycházku, na kterou
šla již naprosto bez jakékoliv opory, zcela
soběstačná. Tento den nám bylo dopřáno
společně oslavit její 91. narozeniny.
Sláva našemu Bohu, který se jí ujal a zcela ji obnovil z naprostého „ležáka“ zpět
v soběstačnou osobu, a to vše s naprosto
mizivou fyzioterapií, ve věku 91 let v covidem zakletém domově důchodců. Sláva,
sláva, sláva Bohu našemu!
Dohnalovi
Chorvatsko, Rovinj

MISIE

Velikonoční dárky
Přemýšleli jsme a modlili se, jak v této náročné době někomu na Proseku požehnat,
pomoci…
Nemocnice tam není, tak jsme se optali
v domově seniorů Slunné stáří, jestli bychom jim mohli dodat pro klienty dárkové balíčky, a tak je trochu potěšit v jejich
nucené izolaci.
Odezva byla nadšená. Pustili jsme se
tedy s týmem a několika spolupracovní6 SBOROV Ý DOPIS 5/21

ky do práce: nákupu, balení a distribuce
dárků. Jelikož bylo scházení nepovolené,
každý, kdo se z týmu do projektu zapojil,
si vybral několik lidí, které chce obdarovat (klienti, pracovníci a dobrovolníci).
Nakoupil dobroty a drobné dárky a pak
vše sám v suterénu Na Žertvách naplnil
a zavázal. Několik dní před Velikonocemi
jsme balíčky naložili a dovezli do centra
Slunné stáří.

Povzbudila mě spolupráce týmu KS Prosek. Jednoduše jsme se skvěle doplnili: jeden
měl hurá nápad, druhý vytvořil přihlašovací
tabulku, další zajistil technickou stránku
a ostatní bezchybně a včas splnili své úkoly.
Tak se v krátké době vše domluvilo a zrealizovalo. Potěšili jsme klienty i pečovatele
a doufáme, navázali jsme delší spolupráci
s domovem seniorů na Proseku.
Za tým Proseku Nanda Slobodová
www.kspraha.cz

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

Aktuální informace o scházení regionů ověřte u regionálních starších.

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: 84/7/23
Narození: Anna Krišicová

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

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

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

INFORMACE O MLÁDEŽI

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

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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PROSTĚ
PŘÍBĚH
INDUKTIVNÍ STUDIUM BIBLE
FORMOU ROZHOVORU
KURZ ON-LINE
8 VEČERŮ
24.4. – 2.5.2021
KURZ SMILOVICE
16.-20.8. 2021

STS

POMOC PRO:
EVANGELIZAČNÍ ROZHOVORY
VEDENÍ SKUPINEK
KÁZÁNÍ
RODINNÁ ZTIŠENÍ

„Od té doby, co jsme začali používat PP na skupince, se do
diskuse zapojují i lidé, kteří před tím mluvili zřídkakdy.‟ Jana
Další info: www.wycliffe.cz/ProstePribeh

www.SimplyTheStory.org

INZERÁT
Hledám v Praze nezařízený byt 1+1 či 2+kk k pronájmu za rozumné nájemné
(nabízím i výpomoc v domácnosti).
Hana Rebeka Šiander (znovuzrozená křesťanka).
Tel.: +420 720 966 639

