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Skrytá pravda?
Někdy je těžké rozsoudit sourozenec-
ké spory. „On mě bouchnul, mami,“ 
křičí v pláči mladší bráška. „To není 
pravda, on si začal, já se jen bránil,“ 
odporuje starší zuřivě. Často mamin-
ka nemá čas na vyšetřování a oběma 
doporučí, ať se nechají na pokoji a jsou 
na sebe hodní. Jen skrytý a nestranný 
pozorovatel vidí, jak to bylo. Starší 
mladšího štípnul, ten se ohnal a star-
šího praštil…prostě klukovská „zába-
va“. Za chvíli ale mladší citelně kousne 
staršího, ten mu doopravdy nabančí 
a mladší si stěžuje opět s pláčem. To 
mamince už rupnou nervy a staršího 
potrestá – ví totiž, že mladšího brášku 
často provokuje. A tak to může v obmě-
nách jít pořád dokola. Většinou se vše 
časem upraví a kluci si víc hrají, než 
spolu bojují. Ale je možné, že se v obou 
hoších usídlí pocit křivdy a jistota, že 
maminka má raději toho druhého.

Jestli chci rozeznávat pravdu a lež, 
musím si s tím dát práci. Nejen při 
řešení dětských pří, ale v celém životě. 
Je pravda to, co slyším, čtu nebo co mi 
říká rozhořčený kamarád? Kdo je ata-
kovaný a kdo agresor? Příklad: Izrael 
se brání, agresor je v Gaze. Má si ne-
chat Izrael zabíjet občany jen proto, že 
je silnější a má lepší obranu i zbraně? 
Někdy je to takhle snadné rozlišit, ale 
přesto většina světa „naletí“ na křik 
zákeřného „mladšího brášky“… Jistě, 
je dobré druhým důvěřovat a nepode-
zírat hned ze lži, ale něco je i na tvr-
zení „důvěřuj, ale prověřuj“. Potíž je 
v tom, že v dnešní postpravdivé době 
jsi „ten správný“, jen pokud každému 
necháš jeho pravdu a tu svoji si necháš 
pro sebe. I když je to nepopulární, 
chci být pravdivá, nikomu nekřivdit 
a pravdu hledat. Pomáhá mi, že tu 
hlavní, Ježíše, jsem už našla.

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Rodina a parlamentní volby
Nedělám si iluzi, že se 
na zemi někdy podaří 
vyřešit všechny po-
litické a společenské 
problémy a nesprave-
dlnosti. Ale bereme-li 
vážně Bibli, máme se 

snažit o to, aby ve společnosti vládl pokoj. 
Jeremjáš to radil Židům přesídleným do 
Babylonu, Pavel klade křesťanům na srdce 
modlitby za politiky a má při tom podob-
ný cíl. Boží království sice není z tohoto 
světa, ale může se mezi námi projevovat. 
O to, aby v naší zemi (i na naší Zemi) vládl 
pokoj a spravedlnost, se máme zasazovat 
všemi silami.

Odhaduji, že množství spravedlnosti ve 
společnosti je určeno situací v rodinách. 
To má svou logiku. Čím víc rodin je zdra-
vých, tím méně je vnitřně zraněných dětí 
a tím méně je kriminality. Manželství a ro-
dina jsou podivuhodnou součástí Božího 
stvoření. (Je to vázáno přímo na stvoření, 
proto mohou mít dobré rodiny i lidé ne-
věřící.) Pokud chce Ďábel ničit Boží dílo, 
bude se proto všemi prostředky obracet 
proti rodině a také to dělá. Čím více rodin 
je destabilizovaných, tím méně má společ-
nost pokoje a spravedlnosti.

Ve sboru se už čtyři roky pravidelně 
modlíme za manželství a rodiny v Praze: 
za snížení počtu rozvodů, interrupcí a dětí 
narozených mimo manželství a za nárůst 
počtu uzavřených manželství a dětí na-
rozených v manželství, vždy o 10 %. Je po-
vzbudivé, že se tyto parametry za tu dobu 
pohnuly správným směrem, některé i vý-
razněji. Na staršovstvu byla ve vůli pokra-
čovat v těchto modlitbách úplná jednota.

Můžeme dělat ještě něco jiného než se 
modlit?

Důležitá je oblast politiky. Pravděpodob-
ně až příští sněmovna rozhodne, zda bude 
v našich ústavních zásadách manželství 
definováno jako manželství muže a ženy, 
nebo jako svazek osob blíže neurčeného 
pohlaví. Bude rozhodovat také o tom, zda 
budou homosexuálové a lesby moci adop-
tovat děti. Příští parlament bude také mít 
možnost upravit zákonné normy pro posky-
tování krátkodobých půjček a pro exekuce, 
což jsou oblasti, kvůli nimž jsou v současné 
době rodiny nesmírně poškozovány. Zadlu-

žené rodiny ztrácejí bydlení a propadají se 
hlouběji a hlouběji, spolu s alkoholismem 
a drogami jsou tu časté také sebevraždy. Je 
otázkou, proč se zákonodárci nebyli schop-
ni domluvit na normách, které by ochránily 
nezodpovědné prosté lidi. Mohli si banky 
a exekutoři hlasování sněmovny koupit? 
Trochu zjednodušená odpověď na tuto 
otázku podle mě zní: ANO. Je to katastrofa.

Proto je potřeba jít k volbám a volit kan-
didáty, kteří budou prosazovat prorodinné 
zákony. Ale lehké to není. Nejjednotněj-
ší protlačovatelé protibiblické definice 
manželství a všech prohomosexuálních 
zákonů jsou Piráti. Ti ale na druhou stranu 
ve sněmovně prosazovali omezení zvůle 
exekutorů. Dlouhodobě jsou prorodin-
ní v KDU-ČSL, ale tato strana je v koalici 
s ODS a TOP 09, kde jsou příznivci a odpůr-
ci prohomosexuální legislativy smícháni.

Jediná současná parlamentní strana, kte-
rá bude jednomyslně hlasovat proti tlakům 
prohomosexuální lobby, tak je SPD. Ale její 
zakladatel Tomio Okamura dříve založil 
podobně úspěšnou parlamentní stranu, 
ÚPD, a postupně z její pokladny vytahoval 
miliony ze státního příspěvku a posílal je 
jiným subjektům. Když na to přišli jeho 
spolustraníci, překazili mu to. Napadá mě 
k tomu otázka: Je dobré volit zloděje jen 
proto, že nesouzní s homosexuální lobby?

Koho tedy volit? Existuje možnost v rám-
ci zvoleného uskupení kroužkovat. Pokud 
bych volil koalici, potřebuji si k tomu zjistit, 
kteří poslanci z KDU, TOP 09 a z ODS hla-
sovali ve sněmovně koncem dubna proti 
redefinování manželství na svazek osob bez 
určení pohlaví a proti umožnění adopce dětí 
homosexuálním párům a kteří v půli dubna 
zmáčkli tlačítko pro omezení exekucí. Asi 
jich nebude na kandidátce za daný obvod 
dost, a tak se chystám zaškrtat lidovce, kteří 
dosud v Parlamentu nebyli, abych tak nedal 
hlas třeba paním Pekarové Adamové nebo 
Černochové, které podporují agendu ho-
mosexuální lobby. Je to pracné, ale poctivé.

Každého ale mohu uklidnit: jeho hlasova-
cí lístek velmi pravděpodobně volby neroz-
hodne. Jsem si jist, že naše modlitby tu budou 
rozhodovat mnohem víc, a to ať se je budeme 
modlit, nebo ať budou před Bohem chybět, 
třeba pro naši nevíru nebo pohodlnost.

Tomáš Dittrich

P Ř E Č T Ě T E  S I
Zprávy z vedení sboru 2
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Děkovat Hospodinu za ústup nákazy 
a prosit za požehnání pro letní sborové 
aktivity (společná shromáždění, tábory, 
reg.dovolené). 1Kor 10,13

Modlit se za téma „vděčnosti“ v ce-
lých CKS. Vděčnost otvírá dveře pro 
naději a víru. 2Pa 32,25, Ko 3,15 (Marek 
Prosner)

Vyznávat nad sebou, nad sborem, nad 
zemí slovo: „Nebojte se ničeho! Jsem 
s vámi a jednám. Není mi lhostejná vaše 
zem. Přimkněte se víc ke mně, ať mů-
žete obstát. Já jsem vaše jediná naděje 
a jistota! Se mnou projdete.“ Viz Podnět 
z modlitební stráže SD/05 a dále Ž 25.

Vyhodnocení minulých témat
Modlitby za manželství a rodinu jsou 
dlouhodobější. V Parlamentu nebyl 
v prvním čtení zamítnut zákon o „man-
želství pro všechny“ (pro zamítnutí 41 
poslanců) ani ústavní zákon definující 
manželství jako vztah muže a ženy (pro 
zamítnutí 30 poslanců). V loňském roce 
došlo k poklesu počtu rozvodů. Ostatní 
statistiky zatím nemáme k dispozici. Ini-
ciativa smíření se uskutečnila. Z vněj-
šího pohledu byla úspěšná, duchovní 
dopad zhodnotíme až z delšího časového 
odstupu. V moci postaveným potřebuje-
me žehnat dále – pozitivní je, že znalec 
po dlouhé době vydal stanovisko k eko-
logické havárii na Bečvě a vyšetřovatel 
obdržel poslední podklady k uzavření 
vyšetřování kolem Čapího hnízda. Pan-
demie v naší zemi ustupuje a probíhá 
rozvolňování.

Zprávy z vedení sboru
Třetí dubnový víkend se sešlo vedení sboru, 
tedy starší a vedoucí speciálních služeb, ke 
svému pravidelnému setkání. Protože situ-
ace již po třetí neumožnila společný výjezd, 
sešli jsme se alespoň online na kratší dobu. 
Přestože jsme se k modlitbám rozdělili do 
menších skupinek, scházelo nám osobní 
sdílení a možnost neformálních rozhovorů. 
Doufám, že na podzim se již bude moci 
uskutečnit výjezd v běžném rozsahu.

Věnovali jsme se kromě technických 
věcí několika zásadním tématům. Na úvod 
jsme se sdíleli nad prorockými slovy, která 
zazněla ke sboru v minulém roce, a také 
mluvili o situaci prorocko-modlitebního 
týmu. Vedení týmu ukončil Daniel Gawlik 
a v současné době tým koordinuje Olina 
Šípová. Některé regiony nemají v týmu zá-
stupce a je snaha tým doplnit. Vnímáme 
prorockou službu jako důležitou a prosíme 
všechny, kteří přijmou nějaké prorocké slo-
vo týkající se celého sboru, aby ho předali 
svému regionálnímu zástupci v týmu nebo 
poslali na sborovou adresu.

Největší část setkání jsme věnovali 
diskusi nad úlohou starších a dalších slu-
žebníků a celkově sborovou strukturou. 
U starších vidíme hlavní zaměření na lidi, 
učení a vztahy. Týká se tedy celku sboru. 
Vedoucí služeb, resp. diakoni, by měli mít 

hlavní zaměření na konkrétní službu a lidi 
v ní zapojené. Někdy je velké očekávání, 
že starší zajistí veškeré služby a přijdou se 
všemi podněty, přičemž to je často úkol 
vedoucích služeb. Také jsme někdy v minu-
losti automaticky povolávali vedoucí slu-
žeb jako starší a tím byl konkrétní člověk 
zbytečně přetížen. Definovali jsme přesněji 
roli sborových a regionálních starších a roli 
pastora, který je jedním ze starších. V této 
souvislosti připravujeme úpravu vnitřního 
řádu sboru, kde některé věci nejsou přesně 
definovány s ohledem na současnou situaci 
a nebylo jim vždy dobře rozuměno.

Vrátili jsme se i ke způsobu povolávání 
starších a dalších vedoucích. Zatímco pro-
cesu povolání věnujeme velkou pozornost, 
neměli jsme nijak formalizováno, jak služ-
bu starších vyhodnocovat po určité době. 
Nezavádíme časově omezené funkční ob-
dobí, ale začneme pravidelně po určité době 
vyhodnocovat, zda povolání pro staršího 
stále platí. K tomu připravujeme otázky, 
které si položí dotyčný osobně, položí si je 
ostatní starší a budou položeny těm, kterým 
slouží. Tuto praxi zahájíme od podzimu po 
uvolnění karanténních opatření.

Vrátili jsme se k tématu manželství a ro-
diny. V posledních letech se pravidelně za 
tuto oblast modlíme a podnikáme i kon-

Online Alfa
V polovině února jsme v době covidové 
začali už třetí online Alfu. Tentokrát jsme 
vytvořili takový mini team spolu s Rena-
tou Kunzmannovou. Hostů, kteří setkání 
navštívili alespoň dvakrát, bylo dvanáct, 
těch, kteří byli na většině setkání, devět. 
Díky jedné studentce vyšší odborné školy, 
která pozvala několik svých spolustuden-
tů a spolustudentek, jsme nakonec měli 
docela „mladou“ Alfu. Velká většina účast-
níků byla mimopražských. Ale nic z toho 
nebránilo tomu, abychom měli postupně 
otevřenější a hlubší rozhovory v přátelské 

atmosféře. Jistě, chyběl tomu ten bezpro-
střední prvek osobního kontaktu, neměli 
jsme obvyklou výbornou večeři ani zákus-
ky a kávu (kromě té, kterou si každý uvařil 
sám), ale zase se vše více soustředilo na 
téma večera. Na konci kurzu se nám ani ne-
chtělo končit. Důležitější, než kdo nakonec 
vyhrál závěrečný kvíz, ale je, že kurz pro 
řadu hostů znamenal menší či větší krůček 
směrem k Bohu, ba dokonce i rozhodnutí 
pro život s Bohem.

Tomáš Božovský

krétní kroky. Rozhodli jsme se pokračovat 
v této prioritě i v souvislosti s opakovanou 
snahou manželství redefinovat. Jako starší 
jsme vytvořili modlitební řetěz za manžel-
ství a rodinu. Od podzimu bude každý mě-
síc mít toto téma jako prioritu jeden z regio-
nů. Celou aktivitu bude koordinovat tým ve 
složení: Otakar Kunzmann st., Petr Zůna, 
Renata Padevětová a Aneta Ženíšková.

Starší se také věnovali vyhodnocení prá-
ce hlavního pastora v roce 2020.

V souvislosti s povoláváním nových 
starších a s potřebou orientovat se ve sbo-
rových dokumentech jsme vytvořili spo-
lečné úložiště pro starší sboru, kde máme 
pohromadě všechny důležité dokumenty 
a materiály pro fungování sboru.

Některá další témata jsme jen otevřeli 
a plánujeme se jimi zabývat na říjnovém 
výjezdu vedení sboru, jehož části by se měli 
účastnit i vedoucí sborové mládeže.

Lubomír Ondráček

TÁBOR LEVITŮ

Tábor Levitů je letní sedmidenní akcí pro zhruba 100 dětí a mládežníků 
ve věku 7–20 let. Děti jsou rozděleny do skupin po maximálně 12 
podle věku, chlapci a dívky zvlášť. Celý týden nás tematicky provází 
jedna biblická postava, na jejímž životě dětem ukazujeme, jaký je Bůh 
a jaký je Jeho záměr v životech lidí. 14.–21. srpna 2021

Přihlášky na taborlevitu.kaespraha.cz
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NABÍDKA REKREACE

Nabízím pronájem jihočeského statku v Maleticích u Písku na rekreaci v červnu až říjnu. 
Jedná se o dva byty, možné pronajmout samostatně.

Jeden – kuchyň s mikrovlnkou, lednicí a rychlovarnou konvicí a ložnice pro tři osoby v ceně 
200 Kč/osobu/noc. Druhý 3 + 1 s osmi lůžky, kuchyň se sporákem a běžným vybavením, 
2× toaleta a 3× sprcha v ceně 200 Kč/osobu/noc.

Připojení na wifi a parkování ve dvoře za 50 Kč/den. V případě větší skupiny možné postavit 
pro rozšíření kapacity stan za 100 Kč/osoba/noc. Platba energií podle skutečné spotřeby. 
Ceny s vlastním povlečením a úklidem při ukončení pobytu. Nelze domácí zvířata.

Marie Lamrová, 774 503 142

POPTÁVKA BYDLENÍ

Hledám v Praze nezařízený byt 1+1 či 2+kk k pronájmu za nízké nájemné (nabízím výpomoc 
v domácnosti, zahradě).

Hana Rebeka Šiander (znovuzrozená křesťanka).
Tel.: 720 966 639.

z a č í n á m e  v  k v ě t n u  2 0 2 1

Základy
křesťanského

života

 kdy:  13. 5. – 24. 6. 2021
  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, David Ptáček, 
  martin Šindelář 
 Hudba: Jiří Bešta
  Vstup zdarma

Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost dotazů 

a osobních rozhovorů.

	1)	 13.	5.	 Ze	smrti	do	života

	2)	 20.	5.	 Nový	život,	křest

	3)	 27.	5.	 Víra,	zkoušky,	 
	 	 	 vítězství	nad	hříchem	

	4)	 3.	6.		 Bible	–	Boží	slovo

	5)	 10.	6.		 Jsme	spravedliví,	nebo	hříšníci?

	6)	 17.	6.	 Naplnění	svatým	Duchem, 
	 	 	 uzdravení

	7)	 24.	6.	 Církev,	velké	poslání 
	 	 	 a	Kristův	příchod

t é m a t a  p r o m l u v

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Základy 2021



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 Matouš Neužil
720 382 505
matous.neuzil@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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Aktuální informace o scházení regionů ověřte u regionálních starších.

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: 82/6/22
Výstupy: Luboš Patočka a Angkeara Or s dětmi 
Markem a Jonathanem návrat do ECM Jihlava

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

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: 46/10/19

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

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

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 80/19/17




