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Propukne to?
Během karantény a při dodržování 
všech protiepidemických nařízení 
jsme byli v izolaci, někteří opuštěni, 
sami nebo jen rodina sama pro sebe. 
Přesto se mnohé navzdory tomu vše-
mu dařilo a podařilo! Myslím, že po 
celé zemi se řešily resty, na které jin-
dy už nezbýval čas. Všímala jsem si 
různých oprav domů, fasád, střech…
Na některé, i protože nešlo cestovat 
a nikam chodit za zábavou, vybyly pe-
níze, jinde prostě nadešel ČAS. Také se 
gruntovalo, natíralo, okopávalo a sá-
zelo a kdoví co ještě! I v naší vesnici se 
dělaly ve všech okolních chalupách 
různé renovace, inovace a meliorace, 
jen naše (a širší) rodina, co jsme se sice 
na delší čas na chalupu nastěhovali, 
pro samý provoz při pandemii nepod-
nikla nic. Ale protože není všem dnům 
konec (díky Boží milosti), i my se pou-
štíme do akce, třebaže už zase „není 
čas“. Sjela se velká parta – naše široká 
rodina spolu s mladými přáteli na-
šich dětí, kteří také na chalupě často 
pobývají, a pustili jsme se do úklidu, 
malování a opět úklidu. Každý při-
ložil ruku k dílu, jak jen mohl, a ani 
tropické počasí nás neodradilo! Když 
se lidé sejdou na společném díle se stej-
ným cílem a odhodláním, jsou ochot-
ni se domluvit, mají se rádi a ctí jeden 
druhého, pak se dílo podaří! U nás 
to byla vymalovaná sednice s vydrh-
nutou podlahou, reorganizovaná síň 
a pověšení nových skříněk v kuchyni. 
V naší rodině – Církvi to může také 
i po pandemii propuknout. Konečně 
spolu, zase se pustíme do Božího díla, 
každý, jak může. A výsledek? Třeba 
vybělená srdce, vycíděné duše, nové 
uspořádání práce a v Boží kuchyni 
spásy nové „skříňky“ plné nápadů!

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Býváte nervózní?
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Nedávno jsem četl roz-
hovor s jedním z našich 
odborníků na dobu, 
kdy v naší zemi vládli 
Přemyslovci. Napsal 
o té době spoustu knih 
a dost změnil tradiční 
pohled na život, a hlav-
ně prožívání tehdejších 
našich předků (i když 
občas nevím, z čeho 
čerpal). Mluvil o těž-
kém životě tehdejších 
lidí a současně o tom, 

že se dokázali radovat a žít spokojený ži-
vot, který byl z našeho pohledu plný utr-
pení a nedostatku. Na dotaz redaktorky, 
čím to bylo, říkal, že dnes je spousta lidí 
s potřebou antidepresiv a léků na úzkost-
né poruchy, protože máme obrovské cíle 
a očekávání a jsme nespokojení a nevděční. 
Tehdejší obyvatelé byli vděční za to, že žena 
i dítě přežily porod, úroda stačila na to, že 
nikdo z rodiny nehladověl, nebo dokonce 
nezemřel hlady, táhnoucí armáda se vy-
hnula jejich vesnici.

Ano, souhlasím s tím, že je to v něčem 
zjednodušený pohled. Jenže v principu po-
pisuje dobře realitu.

Život na tomto světě po pádu člověka do 
hříchu je náročný. Spousty cílů nedosáhne-
me, v našem životě je řada omezení, mnoho 
věcí má potenciál vyvolat strach. Pán Ježíš 
nelakoval budoucnost na růžovo. Kdyby 
se nebylo čeho bát, tak nás nepovzbuzuje 
k opaku. V této Ježíšově promluvě, ale i na 
mnoha dalších místech Bible, se o strachu 
mluví jako o realitě a Bůh nás povzbuzuje, 
abychom se nebáli. Nikoli proto, že není 
čeho se bát. Přestože je čeho se bát.

Svět nabízí mnoho věcí. Reklama nás 
ujišťuje, že až získáme tuto konkrétní věc, 
budeme na tomto konkrétním místě na 
dovolené, budeme jíst právě toto jídlo od 
tohoto výrobce a z této prodejny, bude to 
super. Jenže my podvědomě víme, že to 
není pravda, a většinou na to neskočíme. 
Je to přece reklama.

Horší je, když si něco podobného vy-
myslíme sami. Až dostuduji, až dosáhnu 
povýšení, až se do mě zamiluje tenhle kluk 
(tahle holka), až můj manžel (manželka) 
bude duchovnější (nebo méně pseudodu-
chovní), až budu mít vnoučata… Těch „až“ 
může být hodně. A i když se nám to na prv-
ní pohled nezdá, je to zajištění, resp. pokoj, 
který také nabízí svět. Jen to není tak okaté 
jako v reklamě.

Ježíš nemluví o tom, že pokoj nepotře-
bujeme. Potřebujeme naplnění života, jeho 
smysl, blízké lidi. Ježíš říká, že nám pokoj 
zanechává. Pokoj, který není (na rozdíl od 
toho pokoje světa) závislý na okolnostech 
a na lidech kolem nás.

V jedné knize o vztazích jsem se dočetl, 
že nejúspěšnější zdroj frustrace je klást si 
cíle, jejichž naplnění je na druhých lidech. 
Být spokojen jedině, když ten druhý dělá to, 
co já chci. Znám to ze svého života. I blízcí 
lidé občas jednají jinak, než bych si přál 
a bylo mi příjemné. Být nespokojený mohu 
být celkem rychle a důvody se najdou.

Jak to souvisí s vděčností a dobou Pře-
myslovců? Každý den mohu hledat věci, za 
které mohu být vděčný Bohu i lidem, nebo 
hledat věci, na které si mohu stěžovat. Ne, 
nevyzývám k postoji člověka, na kterém 
mohou dříví štípat a on nezareaguje. Je 
správné se někdy ohradit, nenechat si vše 
líbit, mít cíle. Současně opustit pocit, že 
mne naplní a dají mi pokoj lidé a okolnosti. 
Pokoj dává Bůh a já ho přijímám kromě 
víry skrze své postoje. A vděčnost je postoj, 
který pokoj umožňuje.

Je před námi léto a za námi podivný 
rok. Vzpomínáme na to, o co jsme v tom 
roce přišli, nebo jsme vděční za to, co jsme 
získali? Ono je to totiž tak, že každý o něco 
přišel a každý něco získal, i když nikoli 
všichni stejně.

Přeji pokojné léto v jistotě, že Bůh má 
pro nás připraveno více, než si umíme 
představit. Více, než jsme kdy v tomto světě 
viděli, a více, než jsme si kdy vysnili.

Lubomír Ondráček

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. (J 14,27)

Život na tomto 
světě po pádu 
člověka do hří-
chu je náročný.
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Akce sboru během prázdnin – požeh-
nání, ochrana, moudrost pro vedoucí 
a Boží jednání na všech akcích – regio-
nální dovolené, tábor Beránek 1. – 13. 8., 
tábor Levitů 14. – 21. 8., Teen camp 
22. – 29. 8., Festival Na Výšinách 4. 9., 
misijní výjezdy Slovensko (další výjezdy 
se připravují a budou o nich informace 
během léta)

Proměna církve – byla by škoda, kdy-
bychom se po skončení epidemie vrátili 
do církevních budov stejní a dělali jsme 
stejné věci. Pán chce obnovit první lás-
ku k němu a proměnit fungování církve, 
aby byla domem modlitby, uzdravení, 
společenství, uctívání a misie. Modle-
me se za moudrost a zjevení, jak jednat 
v současné situaci. 1Kor 14,25

Růst skupinek – pokusme se položit vět-
ší důraz na domácí skupinky a modlit se 
za jejich růst početní i kvalitativní. Malá 
společenství mohou fungovat nepřetrži-
tě. Mají silnou dynamiku a mohou v nich 
být aktivně zapojení všichni lidé a uplat-
nit zde i své dary a povolání. Sk 4,32

Vyhodnocení minulých témat
Pandemie díky Bohu ustoupila a my 
můžeme obnovovat život sboru offline, 
včetně letních akcí. Ve vděčnosti a vy-
znávání Božích pravd jsme začali a mů-
žeme v tomto trendu pokračovat.

Letní shromáždění
Letošní rok se na rozdíl od minulých let ne-
budeme scházet společně celý sbor, ale po 
regionech resp. spojených regionech. Kvůli 
složité situaci s omezeními jsme nechtěli 
jít celé léto společně do vnitřních prostor 
a venku se nám nepodařilo vhodné místo 
dohodnout. Někde ti, co jsme s nimi spo-
lupracovali, zkrachovali, někde nás jako 
církev nechtějí.

I když je mně to na jednu stranu líto, tak 
z hlediska toho, že jsme se minulý rok fy-
zicky scházeli omezeně, vidím to jako pří-
ležitost být spolu v menším společenství.

Jak to tedy letos bude?
V neděli 4. 7. shromáždění nebude, proto-
že se koná Křesťanská konference v hotelu 
Olšanka a je možné přijít i pro nepřihláše-
né na místo. Program je na https://www.
kmspraha.cz/akce-aktivity/kalendar-
-krestanskych-akci/krestanska-konferen-
ce-2021

V neděli 1. 8. budeme mít pravidelné 
sborové shromáždění tentokrát v City 
Centrum na Pankráci (u metra Pankrác) 
od 16:00, a to včetně služby dětem. Již jsme 
se v tomto prostoru scházeli.

Ostatní neděle v červenci a srpnu bude 
scházení následující:

Regiony Sever a Palmovka se budou od 
10:00 scházet v Komunitní zahradě Kotlas-
ka blízko Palmovky.

Regiony Východ a Západ se budou schá-
zet od 16:00 ve sborové budově Na Žert-
vách 23.

Region Střed se bude scházet ve Stro-
movce od 10:00 u jezírka (Zelený rybník), 
které je naproti Šlechtově restauraci mírně 
vpravo. (Najít lze také lehce podle ukaza-
telů RUDOLFOVA ŠTOLA, která je hned 
vedle.)

Regiony Hostivař, Jih a Jihovýchod se 
budou scházet od 10:00 v prostorách Bu-
dějovická 9 (u metra Budějovická).

Příští školní rok zahájíme, dá-li Pán, 
sborovým shromážděním 5. 9. od 15:00 
v KD Ládví.

Doporučuji pro aktuální informace sle-
dovat sborový web, případně kontaktovat 
regionální vedoucí nebo sborovou kancelář 
praha@kaes.cz

Přeji dobrý odpočinek během léta, nové 
zkušenosti v následování Pána a celkově 
pokojné a požehnané léto. Těším se, že 
se na některých shromážděních uvidíme 
a společně se setkáme s naším Pánem.

Lubomír Ondráček

Na Výšinách
Festival Na Výšinách letos už popáté propo-
juje křesťany napříč církvemi a nabízí jim 
bezpečné místo, kam mohou pozvat své 
přátele a v uvolněné atmosféře si společně 
užít den plný kvalitního programu. Chce-
me vytvářet prostředí, kde se lidé mohou 

přiblížit Ježíši Kristu a osobně jej poznat. 
Snažíme se bořit nesmyslné předsudky 
o církvi a ukazovat, jaká skutečně je. Vez-
měte své přátele a přidejte se k nám – v so-
botu 4. září na pražském Petříně.
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R O D I N A

Hora manželství v roce 2020
I v roce 2020 jsme se v rámci KS Praha 
modlili za to, aby se v Praze snížil počet 
rozvodů, umělých potratů a podíl dětí na-
rozených mimo manželství o 10 % a záro-
veň narostl počet uzavřených manželství 
a počet dětí narozených v manželství rov-
něž o 10 %.

Data za rok 2020 jsou bezesporu ovliv-
něna epidemií koronaviru, který zasáhl 
nejen do plánování demografických udá-
lostí obyvatel Prahy (tj. sňatků, rozvodů, 
rození dětí), ale i do realizace těchto plánů 
v důsledku různých omezení zavedených 
vládou. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se 
bude české obyvatelstvo chovat v následu-
jících letech.

V roce 2020 bylo adekvátně k epidemio-
logické situaci uzavřeno oproti roku 2019 
o téměř 1400 méně sňatků. Meziročně se 
tedy tento počet propadl o 20 % a přerušil 
tak pozitivní trend, který byl sledován mezi 
roky 2018 a 2019.

V souladu se situací loňského roku se 
mezi roky 2019 a 2020 snížilo i procento 
rozvedených párů, a to o 4 %. Pokud vztáh-
neme rozvody k uzavřeným sňatkům, tak 

je bohužel namístě konstatovat, že se podíl 
rozvedených párů posunul k hranici 50 % 
(činil 48 %). Meziročně se tento podíl zvýšil 
o 20 %. V kontextu koronavirové epidemie 
lze sledovat negativní dopady této situace 
na manželské soužití. Za páry, u kterých 
v době epidemie akcelerovaly manželské 
problémy, je dobré se přimlouvat.

Počet živě narozených dětí se v Praze 
mezi lety 2019 a 2020 zásadně nezměnil 
a klesl o pouhé jedno procento. Za předpo-
kladu neměnné věkové struktury, tzn. že se 
počet obyvatel dle pohlaví a věku v Praze 
meziročně nezměnil, lze počet naroze-
ných v roce 2020 považovat za uspokojivý. 
Z těchto dat nelze hodnotit, zda byly tyto 
děti počaty již před začátkem koronavirové 
krize, ale lze očekávat, že určitá část praž-
ské populace se v otázce zakládání rodiny 
nenechá koronavirem rozhodit. V odbor-
ných kruzích se polemizuje i o tom, že zde 
existuje skupina párů/rodin, které naopak 
využily izolaci doma právě k založení/roz-
šíření rodiny. Přesto se obecně usuzuje, 
že nejistá doba pandemie bude mít na 
porodnost spíše negativní vliv. Celkem 

pozitivní je, že se téměř nezměnil podíl 
živě narozených dětí mimo manželství, 
který v roce 2020 činil 40,55 % a meziročně 
vzrostl pouze o 1 %.

V případě statistiky potratů došlo mezi 
roky 2019 a 2020 k poklesu počtu potratů 
o 2 %. Tento počet nicméně zahrnuje nejen 
umělá přerušení, resp. ukončení těhoten-
ství, ale také potraty samovolné, mimodě-
ložní, miniinterupce a další. Podrobnější 
data nebyla zatím publikována, a proto 
nelze umělou potratovost v rámci Prahy 
v roce 2020 ještě zhodnotit.

Závěrem lze říci, že modlitební snahy za 
výše zmíněné pozitivní změny v demogra-
fickém chování Pražanů nebyly naplněny 
způsobem, o který jsme prosili. Přesto jen 
Bůh ví, jak by statistika vypadala, kdyby-
chom se nemodlili. Téma manželství a ro-
diny je a bude nadále klíčové pro naši spo-
lečnost, a proto vás chci povzbudit, abyste 
se nechali vést Božím Duchem a měli oči 
otevřené jak pro modlitby, tak i praktickou 
pomoc konkrétním manželským párům 
a rodinám ve vašem okolí.

Aneta Ženíšková, region Východ

Jak jsem se dostala k Alianci pro rodinu
Když byly moje tři děti malé, měla jsem 
sice hodně práce kolem nich, ale chybě-
la mi nějaká intelektuální činnost. Proto 
jsem sledovala veřejné dění, uvažovala 
jsem o vstupu do politiky nebo o nějaké 
jiné občanské angažovanosti. S kama-
rádkami jsme třeba založily mateřské 
centrum. Když nejstarší dcera byla v po-
sledním roce školky, hodně jsem sledovala 
školství, a tak jsem zjistila, že se chystá 
nějaká nová koncepce sexuální výchovy. 
Na veřejnost pak unikly materiály, které ze 
sexu dělaly zábavnou činnost, absolutně 
oproštěnou od lidských vztahů. Dost jsem 
se lekla, kam se to všechno posunulo od 
mých školních let…

A to byl začátek mé angažovanosti 
a spolu s dalšími rodiči, kterým to vadilo 
stejně jako mně, jsme udělali naši první 
petici. V té době ještě internet nebyl tak 
rozšířený a petiční weby byly teprve v plen-
kách, takže jsme dostávali stohy papírů 
a adres… Petice měla velký úspěch, na-
sbírali jsme cca 40 tisíc podpisů a podařilo 
se nám tím tuto koncepci shodit ze stolu. 
Podle původních plánů to mělo skončit, 
netoužila jsem se angažovat pořád, ale 
vždycky, když jsem myslela, že to skončí, 
přišel nějaký nový impuls, proč pokračo-
vat a proč se od školství přesunout i dál na 
ochranu rodiny založené na manželství/
vztahu muže a ženy. Zažila jsem opravdu 

velké krize, kdy už jsem jen chtěla znovu 
začít žít svůj anonymní klidný život a pře-
dat tuhle práci někomu jinému. Nebyla 
jsem vůbec připravená na tlak a nenávist, 
kterou jsem někdy až hmatatelně cítila od 
svých oponentů. Vždycky když tohle při-
šlo, srazilo mě to doslova až na kolena. Ale 
asi díky těmto krizím přišlo i moje druhé 
obrácení k Bohu a Ježíši. Zažila jsem Jeho 
uzdravující sílu, která mě od té doby pro-
vází dál, a tak nyní vnímám, že všechny 
úspěchy Aliance nejsou naše zásluha, ale 
že to je součást těch dějin spásy, do kterých 
patří každý z nás.

Jana Jochová
předsedkyně Aliance pro rodinu

Kritérium
Rok Meziroční srovnání

2018 2019 2020 2020/2019 2019/2018

Sňatky celkem 6 549 6 841 5 455 0,80 1,04

Rozvody celkem 2 798 2 743 2 633 0,96 0,98

rozvody ku sňatkům (v %) 42,7 40,1 48,3 1,20 0,94

Narození (živě) celkem 15 460 14 933 14 713 0,99 0,97

z toho mimo manželství (v %) 40,7 40,6 40,6 1,01 0,99

Potraty celkem 4 104 3 670 3 587 0,98 0,89
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Svědectví o prostoru pro dům modliteb 
a pozvání na návštěvu
Vzácné sestry a bratři, dovolte mi napsat 
pár slov o tom, jak se Pán postaral o nový 
prostor domu modliteb v centru Prahy, kte-
rý má za vizi nepřetržitou modlitbu s chvá-
lou. Aby byl obraz celistvější, dovolte mi 
napsat i něco z historie.

Dům modliteb vznikl v r. 2002 a “hos-
toval” cca 14 let v různých církevních 
i necírkevních prostorách (Armáda spásy 
Zborovská, ECM 28. pluku, KC Motýlek – 
Bouřilova, Křesťanské společenství Praha – 
Na Žertvách, augustiniáni na Malé Straně, 
Friends Coffee House – Palackého a v létě 
na pozemku domu modliteb v Kyjích atd.).

Když jsme se v r. 2014 modlili za prostory 
pro IHOPP, hledal jsem pár týdnů na in-
ternetu možnosti, a stále jsem nenacházel. 
Když jsem byl po neúspěšném hledání už 
skleslý, šel jsem znovu na kolena a prosil 
Pána o prostor, který by byl pro tuto služ-
bu vhodný. Měl jsem pocit, že se mě Pán 
během modlitby ptá: „Kde by to mělo být?“ 
Tak jsem začal přemýšlet a řekl jsem mu, 
že by to bylo skvělé někde na cestě mezi 
adresou KS Praha (Na Žertvách) a Kyjemi, 
kde vlastníme jako Nadace domu modliteb 
pozemek. Za pár dní jsem jel okolo Podě-
bradské 7 a četl na přilehlé zdi, že nabízí 
pronájem. Přišel jsem na vrátnici a tam se 
mě vrátný zeptal, jestli se jdu také podí-

vat na pronájem. Tak jsem řekl, že ano. Po 
cestě jsem se dověděl, že tento stejný den 
přebírá areál nový majitel “Central Group”. 
Prováděli mě různými garážemi a stude-
nými halami, ale nebylo to ono. Když jsem 
se vrátil na vrátnici, objevil se tam nějaký 
manažer a ptal se mě, jestli jsem si vybral. 
Řekl jsem, že ne. On na to: „Tak ho vemte 
ještě do laboratoře.” Když mě vzali do patra, 
do laboratoře, hned jsem věděl, že to je ono, 
to místo. Protože tam byla i kukaň (bývalá 
mistrovna), což by se hodilo přesně pro bicí. 
Pan manažer mi řekl, že tento prostor chtělo 
mnoho lidí přede mnou, ale bývalí majitelé 
areálu to patro nechtěli vytápět. Noví maji-
telé nám vytápění přislíbili. V roce 2014 měl 
být pronájem na 2–3 roky, díky Pánu jsme 
tam mohli být déle. Pán k nám byl velmi 
milostivý, protože prostor skýtal propojení 
dobrého dopravního spojení, ceny 15.600,– 
za 300 m2 (zahrnující služby i neomezeně 
energie), možnosti parkování velkého počtu 
lidí a možnosti vytváření i skutečně velkého 
hluku 24/7, aniž bychom rušili své okolí. 
Čím déle jsme tam byli, tím více jsme si to 
hezky a prakticky zařizovali tak, aby nám 
to vyhovovalo k naplnění vize modliteb 
a chval 24/7. Prostor jsme využívali na mno-
ho různých modlitebních setkání, včetně 
modlitebních během času koronaviru.

Když se zdálo, že máme vše připraveno 
i s možností vysílání, přišla dne 1. 8. 2020 
výpověď z prostor k 31. 12. 2020. V první 
chvíli mě napadlo, že se jedná o útok, a mu-
sím říct, že to s některými z nás zamávalo. 
Věděl jsem ale, že právě tato situace je ta, 
kterou můžeme složit u Pánových nohou 
jako břemeno, a že se Pán může, resp. musí, 
oslavit, protože je to jeho dílo, jeho dům 
modliteb a my můžeme být jen u toho a vi-
dět, jak jedná. Informoval jsem všechny 
modlitebníky, o kterých jsem věděl, oslovil 
jsem některé realitní společnosti. Z těchto 
společností se ale nikdo neozval se žádnou 
nabídkou podle našich parametrů, které 
byly:

1) bez sloupů, leda, že by byly tak někde 
u krajů, aby nepřekážely

2) vyšší stropy pro možnost pohybu s pra-
pory, ale zase ne úplně vysoké, aby 
teplo neutíkalo ke stropu a nemuseli 
jsme pak vytápět v zimě nějakou velkou 
halu, což by se prodražilo

3) možnost mít trvale nainstalované za-
řízení a věci

4) dopravně dostupný s možností zapar-
kování

5) možnost vytvářet svobodně hluk
6) uplatitelné

S V Ě D E C T V Í
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Parametry to byly opravdu specifické. 
Čas tikal a věděli jsme, že musíme mít 
sbaleno a vystěhováno v listopadu, proto-
že v prosinci už je těžké někoho sehnat na 
balení, stěhování. Věřte, že se těch 300 m2 
za tu dobu nájmu docela zaplnilo (nábytek, 
technika, zařízení, kancelář apod.).

Navzdory situaci jsem vnímal pokoj, 
protože jsem to celé odevzdal Pánu, tzn. 
nedělal jsem si s tím žádné starosti. Když se 
mě někdo zeptal, jak to zvládám, řekl jsem, 
že to není můj problém, ale Pánův, že on se 
postará, že je to jeho dům.

15. 8. 2020 přišlo slovo od Evy Kocha-
nové: „Dneska jsem měla na IHOPP při 
modlitbě za nové místo vjem, že budete 
mít přesné instrukce, jako když učedníci šli 
pro oslátko nebo měli připravit večeřadlo. 
Tak žehnám ostrým zrakem!“ To potvrdilo 
ještě více stav pokoje v mém srdci.

Někdy v říjnu jsem byl ve Františkánské 
zahradě za sestrou, která tam vede školku, 
a po cestě jsem míjel vchod do klubu, který 
je součástí kostela bratří františkánů. Jedná 
se o velký klenutý sklepní prostor, velikosti 
zhruba sálu na Žertvách. Napadlo mne, že 
by to byl úžasný prostor pro dům modliteb, 
a tak jsem se modlil a poprosil Pána, aby 
nám to místo dal. Řekl jsem: „Pane, tady to 
místo nám prosím dej, to je to místo, které 
chci.“ Na tu modlitbu jsem ale pak zapo-
mněl. Uběhlo pár týdnů a mluvil jsem s Da-
videm Loulou, který říkal, že byl na návště-
vě u františkánů a že to tam celé procházel 
a zmínil se, že jako dům modliteb hledáme 

nové místo. V té době tam totiž zvažovali, 
že to celé pronajmou (jak spodní sál, tak 
přízemí) a měli to zadané u nějaké realitní 
kanceláře. David mě propojil s Jakubem Sa-
dílkem, který je ve vedení řádu františkánů, 
s kterým jsem se později sešel a představil 
mu vizi domu modliteb, zkráceně 24/7 ne-
přetržitá chvála a uctívání našeho Pána. 
Jakuba jsem také odvezl na naše původní 
místo a ukázal jsem mu jej. Jakubovi a ve-
dení se naše vize líbila a po modlitbách 
se shodli, že nám spodní sál dlouhodobě 
pronajmou. Díky Pánu, to je úžasné! Jsem 
tak rád, že se Pán oslavil, že jsem si nemu-
sel dělat starosti, že jsem nemusel přebírat 
např. mezi 10 různými nemovitostmi a že 
ta volba byla jasná a připravená na takovém 
významném místě. Chrám Panny Marie 
Sněžné byl založen roku 1347 císařem Kar-
lem IV. (podle dobových zápisů byl založen 
dne 3. září 1347, tedy jeden den po koruno-
vaci Karla IV. a Blanky z Valois) jako trojlod-
ní bazilika a budoucí korunovační chrám 
s klášterní svatyní řádu karmelitánů. Podle 
původního projektu měla vzniknout monu-
mentální, 40 metrů vysoká stavba. Nako-
nec byl podle tohoto plánu postaven pouze 
presbytář a klášter.

Jsme vděční, že můžeme být součástí 
místa, které bylo stavěno za účelem koru-
novací. Budeme neustále korunovat Krále, 
Pána Ježíše Krista. On je toho hoden, na 
věky věků.

Místo je také zajímavé tím, že v dřívěj-
ších dobách to byl přesný střed Prahy. Po 

něm jsou pojmenovány v blízkosti se na-
cházející lahůdky „Zlatý kříž.“

Díky Pánu, náš prostor splňuje všechny 
naše specifické požadavky, které jsem výše 
jmenoval v bodech, jen s omezením parko-
vání, které je jen pro jedno auto vedoucích 
hudebníků. Začátkem prosince jsme se stě-
hovali do nových prostor a začali je s Mir-
kem Bálkem rekonstruovat. Po půl roce 
máme hotovo, i v tom nám Pán požehnal! 
Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám 
všem, kteří jste se za nové prostory mod-
lili, protože Vaše modlitba byla vyslyšena. 
Věříme, že to místo Pán připravil a že to 
bude mít dopad na naše město i celou zemi 
v podobě požehnání. Děkujeme Vám všem! 
Věřím, že tento druh modliteb je ten, který 
je v souladu s Jeho vůlí!

Rád bych Vás touto cestou pozval na pro-
hlídku prostoru v pátek 10. 9. 2021 od 15:30 
na níže uvedené adrese. V čase 17:00–19:00 
budou navazovat chvály a uctívání, na 
které jste srdečně zváni. Jste samozřejmě 
zváni i na dny/časy dříve, které jsou vidět 
na našich stránkách www.ihopp.org. Tam 
jsou označené červeně časy, kdy jsou chvá-
ly v sále.

Adresa IHOPP: Františkánská zahrada, 
Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1. 
Vchod je z Františkánské zahrady. Nejbližší 
zastávka MHD je metro „Můstek“. Mapka je 
vidět zde: www.ihopp.org/kontakt/

Přeji Vám požehnané letní dny, ať Vás 
Pán vede a chrání.

Mirek Grünsberg

Novinky od Michala Vadlejcha z USA
Když jsem se 15. listopadu přestěhoval do 
nové čtvrti v Reddingu, potkal jsem se se 
spoustou nových lidí, kteří se brzy stali jed-
němi z mých nejbližších přátel. Náš Otec mi 
splnil jedno z mých přání, být „zainvesto-
vaný“ do studentů prvního ročníku. Miluji 
první ročník. Jako třeťák jsem mohl sloužit 
plně prvákům, ale můj třeťák nezahrnoval 
nutně osobní službu. Tedy většina mého 
zájmu o lidi byla vlastní iniciativa. Stejně 
tak, když jsem poznal moje nové sousedy 
a sousedky, kteří většinou byli z prvního 
ročníku, začal jsem ukrajovat ze svého 
času a investovat v osobních rozhovorech 
a osobní službě.

Na jednom z prvních komunitních se-
tkání jsem se zapovídal s jednou holčinou, 
se kterou jsem se ten večer v kruhu modlil. 
Představila se mi jako Hannah Chai. Řekl 
bych, že to byl trochu zvláštní rozhovor, 
protože jsme se nějak začali bavit o tom, 
co jí Bůh řekl o jejím budoucím manželovi. 
Začínal jsem mít nepříjemný pocit, že se jí 
líbím, a tak jsem se další týdny snažil udr-
žovat nějaký odstup. Hannah ale bydlela 30 
sekund od mě, takže ze začátku byla často 
u nás. Náš dům měl přístup na střechu, kam 

jsme chodili sledovat hvězdy, než nám to 
zakázali, haha. Brzy jsem se snažil Hannu 
konfrontovat, ale řekla mi, že se mnou v žád-
ným případě nechce nic víc než přátelství. 
Přestal jsem se tedy o to zajímat nebo stra-
chovat a bral ji jako další prvačku :)

Jak čas tekl, tak jsme spolu strávili spous-
tu momentů. Hannah za mnou začala cho-
dit, když měla těžký den nebo problémy 
v domácí skupince, kterou vedla. Brečela 
u mě, smála se u mě, byla mně výzvou, po-
vzbuzením, projeveným zájmem a oprav-
dovým přátelstvím. Jednou jsem přišel 
domů unavený a povídám jí, že ještě musím 
jít nakupovat, což se mi vůbec nechce. Na-
vrhla mi, že půjde se mnou a pomůže mi. To 
mě překvapilo a dotklo se mě, nepamatuji 
si žádnou kamarádku, která by mi tohle 
nabídla! Začal jsem si Hanny více všímat 
a poznávat ji ve velmi blízkém přátelství. 
Vzal jsem ji jednou na návštěvu k jedné čes-
ké rodině, u níž jsem věděl, že mi dovolí ji 
poznat ještě z jiné stránky. Nakonec jsem 
jí začal skládat komplimenty a pak se mi 
vyznala, že si povídala s pastorem o tom, 
jaké ke mně „má pocity“. Byl shodou okol-
ností ten, který mě měl na starosti v prváku.

Čekal jsem ještě chvíli, dával jí nějaké 
klíčové otázky a ujasňoval jsem si, co mám 
ve svém srdci, a nakonec jsem ji překva-
pil růžemi a zeptal se, jestli chce být mojí 
přítelkyní. Měli jsme celkem jasno. Já ještě 
nepotkal nikoho, kdo by byl tak sebevědo-
mý v Kristu. To, jak chodila ve své identitě, 
a životní svědectví, které nosila, mě přita-
hovalo nejvíce. Holka, která nepřišla do 
bssm jen tak. Za měsíc jsme se zasnoubili. 
Dovolím si ji trochu představit.

Hannah Vadlejchová :)
28 let.
Narozena v Malajsii.

Celá rodina buddhisté. Od 10 let začala 
trpět epilepsií. Její rodina ji v tom nechala 
samotnou, dokonce si musela najít práci 
a být finančně nezávislá. Její otec a někteří 
sourozenci ji mlátili. Když jí bylo 21 let, za-
čala mít záchvaty občas 3x denně a doktor jí 
řekl, že každým okamžikem může zemřít. 
V té době ji její kamarádka Lydia pozvala do 
křesťanské církve. Ve chvíli, kdy Hannah 
vstoupila do církve, byla úplně uzdravena. 
Wow! Nikdo se za ni ani nemodlil, ale Boží 
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Ježíš je pánem i nad alergií
Posílám pozdrav a dobrou zprávu z Hos-
tivaře:

Dnes jsem při sekání trávy na zahradě 
u Mnichovic dostal dvě žihadla od našich 
včel. Nic světoborného, nebýt toho, že mě 
vloni náš Pán po asi 40 letech uzdravil 
z alergie. Testy jsem měl vloni po modlitbě 
a svědectví paní doktorce negativní. Dnes 
byla první příležitost si prakticky vyzkou-
šet, jak to je „doopravdy“.

S velikou vděčností tam Nahoru jsem 
minutu po minutě od útoku včel marně 
čekal na dušení, pčíkání, smrkání nebo 
cokoliv podobného. Jen po asi pěti minu-
tách jsem trochu pocítil jakoby náznak 
tíhy na prsou (spíš srdce, než dech), ale 
bez změny pulsu a odhadem za 10 minut 
to úplně odešlo. Po celou dobu jsem se ani 

nenamáhal přerušit pobíhání se sekačkou 
po zahradě, nijak mě to neomezovalo. Ani 
v díkůčinění… Dokonce se nekonal žádný 
otok, přestože předtím jsem byl vždy jak 
tykev. A jako „bonus“ mi zmizla i zadní 
rýma s únavou z minulého trochu divo-
kého týdne. Dost už jsem toho kolem sebe 
viděl, ale na „vlastním preparátě“ tohle 
patří k nejkrásnějším dárkům, které jsem 
za roky od uvěření dostal.

Nevycházím z vděčnosti milovanému 
Ježíši za jeho uzdravující dotyk! Nějak lépe 
dokážu pochopit, jak se asi cítil po nabytí 
zraku onen uzdravený slepý od narození 
nebo bývalý malomocný, jak asi s údivem 
civěl na kůži a ne a ne najít ani flíček…

Tak mě napadá: když já, proč by třeba 
nemohl dostat něco podobného někdo dal-

ší? Vždyť vzkříšený Ježíš je stále stejný i ve 
chvíli, kdy čteš tyto řádky. Tak se přimlou-
vám s novou smělostí, s hlubokou úctou 
a pokorou v srdci, které – nebýt Jeho – by po 
ataku včel muselo zápasit zcela na hraně 
možností, jak už jsem to kdysi párkrát zažil. 
Zázračné uzdravení je skvělý dárek; je tu 
však ještě jeden mnohem větší: vysvobo-
zení pro život navěky s Ním a pro Něho.

Rád bych povzbudil ve víře, naději i tr-
pělivosti každého, kdo se už dlouho modlí 
a čeká. Máš stejnou lásku a věřím, že vše 
půjde k dobrému a hlavně k Pánově slávě. 
Jistě se mu nic nevysmeklo z ruky, vždyť 
Ježíš přišel, aby mařil skutky toho zlého.

Pepík Hejnic st.,
Region Hostivař

přítomnost, která byla tak silná, ji naprosto 
uzdravila. Hannah dala svůj život Ježíši 
a začala žít jako misionářka. Hannah mi-
luje děti a pracovala několik let s dětmi se 
speciálními potřebami. Byla na několika 
misiích, z nichž největší krok v jejím živo-
tě byl, když se přihlásila do Iris ministry, 
dvouměsíční misijní školy. Iris ministry je 
mimo jiné službou Heidi a Rollanda Bake-
rových. Tehdy Hannah neměla nic na účtě, 
když jí někdo zaplatil celé školné. Hannah 
má spoustu dalších svědectví a už se tě-
ším, až je bude sdílet s českými křesťany. 
Napadlo mě natočit video s jejím životním 
příběhem a s mým překladem do češtiny.

Prstýnek jsem musel objednat online, 
kde byla možnost u jednoho obchodníka 
objednávku urychlit. Ve středu jsem čekal, 
že prstýnek přijde, ale když jsem ráno šel 
zkontrolovat, nikde nebylo nic. Za chvíli 
za mnou do pokoje přišla Hannah a v ruce 
držela krabici s prstýnkem. Nechápal jsem 
a v šoku jsem se to snažil nějak zakrýt. :) 
Nakonec nepoznala, že to je prstýnek, 
nicméně mi řekla, že byla u sebe v pokoji 
a měla pocit, že najde před mým bytem 
poštu. Tak vyšla ven a našla tam krabici, 
kterou mi poté přinesla.

V pátek, den, kdy jsem plánoval požá-
dání o ruku, se Hannah vzbudila ve 4 ráno 
a její místnost se naplnila Boží přítomností, 
až nemohla dál spát. Bavila se s Bohem, 
proč je tak blízko, a Ježíš jí řekl, že dneska 
je speciální den. Byla pak ještě v obecenství 
s Bohem po zbytek rána a nakonec mi to vše 
řekla. Koukal jsem na ní s otevřenou pusou 
a trochu jsem si začal stěžovat Otci, že jí 
všechno řekne, ale nakonec jsem pochopil, 
že pořád netuší, co se děje, haha. Takže 
když jsem ji ke konci dne žádal o ruku, byla 
velmi dotčena a šťastná :).

Tříleté studium jsem ukončil 6. května 
a svatbu jsme slavili 28. května.

Michal
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Noc kostelů v našem sboru
28. 5. 2021 se v Praze i jinde po republice 
uskutečnil již třináctý ročník akce zvané 
„Noc kostelů“. Jako jiné roky se i náš sbor do 
této akce zapojil otevřením svých prostor 
pro všechny zájemce. Poutač před vcho-
dem, svíčkami vyzdobený průjezd a scho-
diště k velkému sálu lákaly všechny zvěda-
vé kolemjdoucí k návštěvě. Byl připraven 
zajímavý program. Kromě komentované 
prohlídky sborových prostor byli pozváni 
herci z Divadla pod Palmovkou ke čtení 
úryvků z knihy Jana Amose Komenského 
„Porady o nápravě věcí lidských“. A tak 
jsme mohli, díky profesionálům Vendule 
Fialové a Jakubu Albrechtovi, vyslechnout 
moudré rady o věcech lidských, které pla-
tily jak před 350 lety, tak i dnes. Ať už se 
týkaly věcí víry, politického myšlení, man-
želského života, rodičovství, či přátelství. Je 
škoda, že jedinými diváky byli lidé z naše-
ho sboru, kteří akci připravovali (služebníci 
z regionu Východ, pastor Ota Kunzmann 
a hl. pastor Luboš Ondráček). Po skončení 
čtení ale přišla ještě jedna návštěvnice pří-
mo z ulice a mohla si alespoň prohlédnut 
sborovou budovu.

Jedna z mnoha moudrých rad J. A. Ko-
menského:

„Musíme směřovat bez výhrady k tomu, 
aby se lidskému pokolení vrátila svoboda 
myšlenková, svoboda náboženská a svobo-

da občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvě-
lejší statek, stvořený spolu s člověkem a od 
něho neodlučitelný… Uveďme tedy člověka, 
pokud možno, na svobodu!“

Jiřina Homolková, region Východ
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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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Informace o scházení regionů platné od září.

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: 82/6/23

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: 45/10/19

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: 45/2/16

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 79/19/16

Modlitební
setkání
V červenci modlitební odpadá.
Srpnová (16. 8.) se bude konat.


