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Výzvy změn
Jako malá jsem se na konec prázdnin 
netěšila i těšila. Po dvou měsících se 
venkovanka znovu stěhuje do města. 
Byly v tom obavy i očekávání. Později, 
jako maminka čtyř dětí, jsem návra-
ty ze samoty do civilizace prožívala 
s podobnými pocity. Zařídit krouž-
ky, sehnat pomůcky do škol a vhodné 
ošacení (děti rostou a na chalupě se 
na módu a kalhoty bez děr nehledí). 
Zase nové povinnosti, obavy i rados-
ti. Říká se: „Změna je život.“ Ale spíš 
bych řekla: „Změna je výzva a život 
je změna.“ Na rozdíl od dětských let 
jsem už měla Pomocníka, a tak jsem 
nadcházející změny mohla svěřit 
Jemu a také vždy vše dobře dopadlo, 
někdy až zázračně. (Například jeden 
ze synů se pro první třídu nadchl až 
v srpnu, kdy už měl zařízen odklad – 
a mohl školu začít. Jindy zase mohl 
syn přestoupit začátkem září ze střed-
ní školy, na kterou se dostal, na tu 
vysněnou, kam ho předtím nevzali…) 
Mnohé se kolem nás a s námi děje, 
co neovlivníme. Bát se ale nemusíme 
ani začátku školního roku, ani viru, 
ani nejistoty z opatření proti němu, 
ani výsledků voleb… další si dosaď 
sám. Protože osobní obavy i dějiny 
kolem nás se dějící můžeme „navalit“ 
na Boha. Jemu na nás záleží, a proto 
nás naplní pokojem, který převyšuje 
veškeré pomyšlení! Tak nám přeji ten-
to pokoj do změn a výzev, které nás na 
podzim čekají!

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Co je před námi?

P Ř E Č T Ě T E  S I
Proroctví 2

Znovu spolu 3

Každá ruka je potřebná 4

Naše cesta do Kurdistánu 5

Končí prázdniny a za-
číná další školní rok. 
V rámci sborového ži-
vota začíná další „sbo-
rový“ rok. Vzpomínám 
na konec loňského srp-
na, kdy jsem se myslím 
nejen já těšil na to, že 
po čtyřech měsících 
omezení na jaře za-
čneme fungovat opět 
normálně. No a trvalo 
to něco málo přes měsíc 
do lockdownu mnohem 
delšího než na jaře 2020.

Letos už jsme asi více opatrní a víme, že 
mnohé plány se nemusí vydařit. Nečekám 
opětný lockdown, přece jen došlo k posunu 
díky očkování a promořenosti, také eko-
nomika vydrží jen něco a další uzávěru už 
by asi nezvládla. Stejně ovšem víme, nebo 
alespoň tušíme, že nějaké věci budou jinak. 
Letos v létě jsme v Praze i na dovolených 
v ČR potkávali více „našinců“ než cizinců. 
Na Václaváku dokonce zní čeština. Jet v do-
pravě v respirátoru je pro nás už samozřej-
mostí. Ve sboru se asi hned tak nevrátíme 
k vysluhování z jednoho kalicha a kalíšky 
zůstanou dlouho, ne-li napořád. No a to 
zmiňuji spíše okrajové věci.

Jako lidé jsme většinou konzervativní 
a máme radši (až na výjimky) zaběhlé věci, 
a současně se nám nechce na dobré věci če-
kat dlouho. Možná i proto je mezi ovocem 
Ducha trpělivost.

V Bibli je mnohokrát za příklad dáván 
zemědělec. Zemědělství je na jednu stranu 
hodně nudná činnost, na druhou stranu 
je to adrenalin. Každý rok se musí znovu 
zorat, zasít, potom není nějakou dobu nic 
vidět, nejdříve často vyraší plevel, potom 
vyroste úroda, ta se sklidí, zpracuje, a zase 
nanovo. Je to takové fádní, nudné… a chce 
to trpělivost.

Na druhou stranu zemědělec nikdy neví, 
jak moc bude pršet, jak moc bude svítit 
slunce, kolik se objeví housenek nebo jiné 
havěti. A nemůže to moc ovlivnit. Dělá stej-
nou práci a výnos bývá rozdílný. K tomu být 

dobrým zemědělcem je potřeba trpělivost, 
vytrvalost a také víra. Všechno zrno nepro-
dat nebo nesníst a naházet nějaké do země 
ve víře, že bude dost deště a slunce a málo 
škůdců na to, aby toho dost vyrostlo.

Připadá mně, že jsou naše životy ze-
mědělství dost podobné. Nějaké věci za-
séváme. Svůj čas, lásku, péči. Do vztahů 
partnerských i přátelských, rodiče do dětí, 
do služby Božímu království. Je to někdy 
pořád dokola. Kolikrát matka zaváže svým 
malým dětem tkaničky do doby, než vyros-
tou a naučí se to dělat samy. A nejen sobě, 
ale jsou schopny se takto postarat o své pří-
padné děti nebo někdy o své staré rodiče. 
No a nevíme, jestli to někdy udělají.

Někomu opakovaně zvěstujeme evan-
gelium a projevujeme zájem a nevíme, zda 
to přinese ovoce v podobě uvěření. Děláme 
to ovšem znovu a znovu a máme naději, že 
Duch svatý dá dostatek vláhy, aby zaseté 
slovo přineslo ovoce.

Abychom žili smysluplný život, potře-
bujeme vytrvalost dělat některé věci opa-
kovaně, trpělivost počítat s tím, že ovoce 
nebude hned, a víru, že to má cenu a před 
Bohem se to neztratí.

Na počátku tohoto nového roku máme 
nějaká přání a plány. Předpokládáme, že 
jsou ve shodě s Boží vůlí. (Pokud máš plány, 
o kterých si myslíš, že spíše Boží nebudou, 
tak je raději přehodnoť.) Nějaké jsme měli 
i minulé září a všechny asi nevyšly. To není 
důvod k tomu to vzdát. Stejně jako rolník 
kvůli jednomu roku s přemnoženými 
kobylkami nevzdá zasít příští rok, i my to 
nevzdávejme. Abychom to nevzdali, potře-
bujeme kromě výše zmíněného ještě jednu 
věc. Jistotu, že Bůh bude s námi. V době 
úspěchu i neúspěchu.

Někdy se ptáme proč. Slyšel jsem nedáv-
no výzvu, abychom se neptali proč, ale kde 
v tom jsi ty, Pane? A tak přeji sobě i vám, 
abychom v tomto školním roce byli vytr-
valí, kladli ty správné otázky a v situacích 
života, do kterých se dostaneme, správně 
rozeznali, kde je náš Pán, co dělá a co nám 
chce říci. Bůh je s vámi.

Lubomír Ondráček

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost… (Ga 5,22)

Připadá mně, 
že jsou naše 
životy země-
dělství dost 
podobné.
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

A K U T N Ě

P R O R O C T V Í

Děkujme Hospodinu, že se mohly usku-
tečnit všechny plánované letní sborové 
aktivity, a modleme se, aby všichni, kte-
ří byli díky nim osloveni evangeliem, 
mohli tento školní rok vydat své životy 
Pánu. 1Kor 3,6–7

Alfa 2021 – rádi bychom opět udělali 
setkání kurzu Alfa fyzicky ve sborové 
budově. Kurz pro mládež bude od 30. 9. 
Jelikož zatím nejsou známa případná 
protiepidemiologická opatření, prosíme 
o vaše modlitby. Kurz Alfa pro dospě-
lé poběží od 5. 10. online. Přihlášení 
je možné na tom.bozovsky@kaes.cz. 
Modleme se za oslovení a pozvání těch 
správných lidí, připravených otevřít své 
srdce Bohu.

Parlamentní volby v říjnu (8.–9. 10.) – 
pro naši zemi se bude jednat o zcela 
zásadní volby. Po volbách se bude řešit 
zadlužení, svazky homosexuálů a adopce 
dětí, politické směřování naší země. Ř 13,6

Vyhodnocení minulých témat
Některé akce ještě probíhají, misijní vý-
jezd na Slovensko bude až v září, ale poda-
řilo se uskutečnit dva další misijní výjezdy.
Proměna církve i růst skupinek se dá 
změřit v delším horizontu. Účast na bo-
hoslužbách a dalších akcích o prázdni-
nách je srovnatelná s loňským rokem. 
Objevovalo se dosti nových lidí, ale ně-
kteří členové sboru se po karanténě ještě 
nezúčastnili žádného společenství sboru.

Zprávy z vedení sboru
Na konci června byl na regionu Západ 
ustanoven regionálním pastorem Jiří Bu-
kovský. Ustanovení bylo zdrženo novým 
projednáváním na regionu loni na podzim 
a následně nemožností konat bohoslužby.

Kvůli karanténním opatřením stále ještě 
nebyli ustanoveni starší na regionu Jiho-
východ a ustanovení by mělo proběhnout 
v říjnu. Oba noví starší ve svém úřadu již 
fungují.

Grantová komise sboru podpořila část-
kou 50 000 Kč sbor KS Hodonín, který se 
zapojil do pomoci lidem postiženým tor-

nádem. Do podpory se zapojily i některé 
regiony a na místo také přijeli pomáhat ně-
kteří dobrovolníci z našeho i dalších sborů. 
Všem děkuji za jejich nasazení.

Připravujeme od září běžné bohoslužby 
regionů a celého sboru i pravidelné a ně-
které mimořádné akce s nadějí, že se již 
nebudou opakovat omezení, která nás li-
mitovala od března 2020. Reagujeme na 
aktuální opatření a všechny novinky se 
můžete dočíst na sborovém webu nebo je 
členové sboru obdrží e-mailem.

Lubomír Ondráček

Proroctví
Milé sestry, milí bratři,
jak jistě všichni víte, shromažďujeme 
a uchováváme všechna prorocká slova, 
slova moudrosti a zjevení od Pána. Tato 
slova rozsuzujeme a soupisy pravidelně 
předáváme vedoucím regionů. Ti vás mů-
žou s nimi seznámit, nechat se inspirovat 
pro kázání a pod. Jednotlivá slova a zjevení 
nám posíláte vy, a proto tady připomínám 
adresu: prorockytym.praha@kaes.cz

A pro zajímavost a inspiraci vám posí-
lám několik posledních záznamů:

Víc odvahy
30. 3., T. Hejnicová
Při modlitbách za náš sbor – pražské KS 
jako celek – jsem vnímala slova jako roz-
hodnost, posilnění a upevnění. Měla jsem 
obraz nohou, které jdou nejistě po hrbolaté 
cestě. Nemáme jít nejistě, ale směle vykro-
čit, 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 odva-

ha a smělá důvěra Bohu, že kdybychom šli 
mimo, nasměruje nás. Těžko se ale směruje 
ten, kdo stojí a tápe. Takže nestůjme a vy-
razme směle vpřed v důvěře, že Bůh nás 
povede. A Bůh upevní náš krok.

Smíření
8. 5. 2021, D. Markupová
Ve snu jsem viděla, že mám na klíně malé 
dítě, asi sedmi nebo osmiměsíční. Na hlavě 
mělo hodně modřin a nechápala jsem, jak 
tomu dítěti mohl někdo ublížit. Najednou 
jsem viděla velkého, hrozně vypadajícího 
chlapa, který se ke mně řítil, a věděla jsem, 
že dítěti ublížil on. Vzbudila jsem se a mod-
lila se za další přímluvce a za Boží ochranu. 
Výklad: Tento sen se zdál 8. 5. v den, kdy 
proběhla akce podání rukou na Bílé hoře. 
Dáša je přímluvce a má strážit jednotu 
a smíření, které se na Bílé hoře uskutečni-
lo. Miminko je narozené smíření, na které 
jsou vyvíjeny tlaky. Je třeba posilnit strážce 
a přímluvce za tuto oblast a modlit se za 
ochranu narozeného smíření. Protože dítě 

Prosba o pomoc
Jak jste asi většinou zaznamenali, Zůnovi 
mají syna, který je kvůli dušení při porodu 
zdravotně postižený. V současné době vy-
hlásili sbírku na auto, které potřebují k jeho 
transportu, který je nutný s přístrojovým 
vybavením. Informace o Tedíkovi a celko-
vé situaci viz níže.

Dostali jsme se do situace, kdy kvůli 
malému s DMO potřebujeme velké auto. 
Takové, aby se tam vešel on, jeho přístroje 
a bohužel za čas asi i boční nástupní ram-
pa. A takové auto je mimo naše možnosti. 

Proto jsme založili sbírku na znesnaze21.cz 
a skrze ní prosíme přátele a církev o pomoc. 
Víc informací přímo na stránce sbírky a Te-
díkově fcb.

Odkaz na sbírku:
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/auto-
-pro-tedika
Odkaz na Tedíkuv fb:
https://facebook.com/TedDenZ/

Děkujeme. Zůnovi

bylo asi 7 nebo 8měsíční, bude třeba se za 
smíření modlit až do ledna, aby ten hrozný 
chlap dítě nemohl napadnout. Je možné, že 
na podzim se chystá nějaký útok na jednotu 
a smíření.

Obnova srdce
24. 5., zaslal T. Božovský
Zorejte si úhor a nezasévejte do trní – pro 
jednotlivce i pro celý region/sbor. Olej – 
Duch Svatý – změkčí ztvrdlou půdu. Ptejte 
se Pána, kde je vaše srdce ztvrdlé.

Nové měchy
24. 5., zaslal T. Božovský
Opusť starý způsob uvažování, skepsi, splín, 
reptání, naštvanost. Do těchto starých mě-
chů nemůže přijít něco nového. Změň směr 
svých myšlenek, nedůvěru! Otce bolí srdce, 
když mu jeho synové a dcery nevěří. Hledej, 
v jaké oblasti je tvé srdce ztvrdlé.

Za modlitební tým KS Praha
Oldřiška Šípová

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/auto-pro-tedika
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/auto-pro-tedika
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Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů

Znovu spolu
Je zajímavé, jak může být dovolená jiná, 
byť proběhne na stejném místě. Opět jsme 
strávili společný prázdninový týden na 
chatě MUHU v Jindřichově v Jizerských 
horách. Na jednotlivé dny byl připraven 
program, ale u několika z nás se objevily 
různé zdravotní potíže, které příjezd zne-
možnily nebo oddálily. Bůh je však Bohem 
pokoje a nikoli zmatku, každý den jsme 
mohli vidět, jak nepříznivé okolnosti ob-
rací k dobrému a vyučuje nás. Krom plá-
novaného programu o šabatu a o tom, jak 

byl Starý zákon naplněn v Novém, jsme se 
zcela neplánovaně po dva večery zamýšleli 
nad tématy Vytrvalost v modlitbách a Jak 
neztratit Boží pokoj. Dělo se to, o čem čte-
me ve 14. kapitole 1. Korintským: „Když se 
shromažďujete, jeden má žalm, druhý slo-
vo naučení…Všecko ať slouží společnému 
růstu.“ Byli jsme i svědky křtu a svatby :–)

A dostatek času jsme věnovali samo-
zřejmě i výletům, sportování, tvoření a vy-
zkoušeli jsme si i střelbu z kuše a vzduchov-
ky. Pokud si vzpomínáte na loňský článek 

z naší regionální dovolené, vybavíte si mož-
ná i řádky o majitelích chaty, kde jsme byd-
leli. Radovali jsme se tenkrát z jejich zájmu 
a přítomnosti na některých večerních pro-
gramech. A letos naše radost pokračovala 
– přišli opět a pokračovaly i hovory o církvi. 
Náš Bůh je Bohem zázraků, kéž už příští 
léto (ano, přesně tak – dá-li Bůh, přijedeme 
znovu :–)) si tady můžeme přečíst, že se 
rozhodli pozvat Ho do svého života!

Zuzka Mourková, region Východ

S rodinou
Během roku pořádáme jako region mnoho 
rozličných společných akcí: nedělní obědy, 
setkání vedoucích (s večeří), pomoc v do-
mově seniorů, výlety a akce pro děti a další. 
Je to fajn vidět se i mimo skupinky a shro-
máždění a mít společný čas. Ale nejvíce se 
užijeme v létě. Už mnoho let vyrážíme na 
jeden týden „po vlastech českých“. Prostě 
rodinná dovolená se vším všudy. Místo, 
kde se nám líbilo, využijeme ještě další rok 
a pak už nás to táhne jinam. Z hor do nížin 
a naopak. Máme tak šanci poznávat rozlič-
ná místa a kraje a taje naší vlasti. I když jed-
nou jsme měli „regionálku“ v Chorvatsku!

Ovšem hlavně nám jde o vztahy – a ty 
se při intenzivním soužití budují nejlépe. 
I letos jsme se vydali, někteří z nás podru-
hé, na krásné místo v Krušných horách, do 
Českého Jiřetína, chaty Rafanda. Počasí 
bylo podařené a zrovna tak naše spolužití. 

Začínali jsme ranní modlitební, která byla, 
přestože se „večerka“ mnohých protáhla do 
druhého dne, hojně navštívená.

Pak už jsme během dne společně nebo 
v rodinách chodili či jezdili po výletech, 
abychom se navečer sešli na biblickém pro-
gramu a poté k povídání a společenským 
hrám. Na vše byl čas: užít si krás přírody, 
povídat si, dozvědět se vzájemně radosti 
i strasti a modlit se za sebe, hrát inteligent-
ní stolní hry a smát se spolu, ne se hádat, 
popít dobré víno a grilovat…To, že jsme fakt 
rodina, se pro mě znovu potvrdilo i tím, že 
se s námi sourozenci několikrát podělili 
o večeři, když jsme kvůli zavřené hospodě 
a mé špatné logistice neměli svoji.

Jsem Bohu vděčna, že nám dopřává ta-
kové pokojné a šťastné časy!

Nanda, region Palmovka
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Tábor Beránek
Letos jsme se opět sešli v hojném počtu na 
táborové základně Kolčava u Strakonic. 
Naše dvanáctidenní stanové dobrodružství 
opravdu stálo za to. I přes mnohá protico-
vidová opatření a velké množství admini-
strativy proběhla celá akce klidně a podle 
plánu. Jsme vděčni Pánu, že nás ochraňoval 
nejen před covidem, ale také před silnými 
bouřkami, které by mohly náš pobyt velmi 
znepříjemnit (či ho předčasně ukončit). Jen 
na jednu noc jsme děti pro jistotu evakuova-
li do místního srubu kvůli silnějšímu dešti, 
z čehož byl nakonec moc pěkný a sdružující 
zážitek jak pro děti, tak pro vedoucí.

Táborová hra byla inspirována dvanác-
ti úkoly pro Asterixe a Obelixe. Táborníci 
všechny úkoly hravě zvládli a zachránili 
tak poslední galskou vesničku před zni-
čením. Kromě toho jsme si užili dost leg-

race na fotbale, rignu, ping-pongu, na vodě 
s kanoemi, u deskových her a při tvoření 
nejrůznějších dárků. Tento rok jsem měla 
obzvlášť radost z Biblického programu. Pro 
mladší děti bylo připravené divadlo a se 
staršími jsme probírali knihu „Poklady 
pod sněhem“, která slavila velký úspěch. 
Děti byly otevřeny diskuzi, modlily se za 
sebe navzájem, sdílely své osobní zážitky 
a svědectví. Také se nadšeně zapojovaly do 
večerních chval v tee-pee zpěvem i tancem. 
Věřím, že se mnohé z nich setkaly s živým 
Bohem a že přijely domů s něčím novým, 
co v jejich srdci přetrvá. Za to se modlíme, 
to vyhlížíme. :)

Na závěr bych ráda poděkovala za Vaše 
modlitby a všestrannou podporu! Potře-
bujeme to a velmi si toho vážíme. Díky! :)

Bohdana Boudová, region Prosek

Každá ruka je potřebná
Letošní tornádo na Moravě za sebou ne-
chalo spoušť několik set metrů širokou a 25 
km dlouhou. A jako by schválně obloukem 
vzalo všechny vesnice a město, které byly 
v okolí. V oblasti, kde se prohnalo tornádo, 
jsem shodou okolností měla naplánovánu 
dovolenou již několik měsíců předem. Bylo 
mi jasné, že přece nepojedu na dovolenou 
když vím, že o pár kilometrů vedle je potře-
ba každé ruky na pomoc. A tak jsem zrušila 
plány již na první víkend po tornádu a vy-
razila na místo činu. A pak ještě několikrát 
na různě dlouhou dobu.

Při každé cestě nevím, co mne čeká, 
s kým se potkám a co zrovna budu dě-
lat. Od třídění oblečení, přes úklid sadů 
a polí, vyklízení suti a pomáhání tesařům 
na střeše jsem poletovala, kde se dalo. A při 

tom všem se člověk poznává s místními, 
ale i dobrovolníky. Měla jsem možnost se 
s některými i modlit. Někdy to je jediné, co 
v daném okamžiku můžete nabídnout. My 
jako dobrovolníci máme výhodu v tom, že 
se můžeme kdykoliv sebrat a vrátit se zpět 
do našich domovů, kde nás čeká teplé jíd-
lo a skvělá postel. Velká většina místních 
obyvatel tuto možnost nemá. Nejenom, 
že už dva měsíce bydlí na staveništi, ale 
i veškerá zeleň je pryč. Nikde nejsou stromy 
a ani kraje cest a silnic nelemují okrasné 
keře či květiny. Zdá se to banální, ale i ná-
dech zeleně udělá mnohé a momentálně to 
opravdu vypadá jak po válce. Jelikož mám 
zatím možnosti a prostředky, snažím se na 
místo jezdit, jak to jde. Člověk ale musí najít 
i míru odpočinku. Práce je tam nekonečně 

mnoho, řemeslníci jezdí, ale dost často se 
jim hodí další pomocníci k ruce – podávání 
tašek na střechu, míchání malty atd., aby 
nemuseli se střechy neustále lézt nahoru 
a dolů. Dobrovolníků ubývá, ale příležitostí 
je dostatek, stačí přijet. Mnoho domů má 
stále jen provizorní střechy (plachty) a při 
každém dešti a bouři se situace horší, do 
domů zatéká a podzim je za dveřmi…

Pokud vnímáte, že chcete pomoct, ale 
máte pocit, že už je pozdě – tak není. Stačí 
sednout na vlak nebo do auta a přijet. V ko-
munitním centru KS Hodonín o vás bude 
skvěle postaráno. Budete mít kde spát, jíd-
lo uvaří skvělé ženy z místního sboru a vy 
se tak budete moci soustředit na pomoc 
místním. :-)

Klára Božovská, region Sever

J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L
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Naše cesta do Kurdistánu
Za to kam, kdy a jak vyrazit na další misij-
ní výjezd jsme se s M. a B. modlili dlouho. 
Ale způsob, jakým jsme se dali dohromady 
s děvčaty ze Slezska, s M. a N., a vytvořili 
tým, nás utvrzoval v tom, že jdeme po Boží 
cestě. Po náhodném setkání na online mee-
tingu ohledně misie následovalo setkání 
opravdové. V té době jsme netušili, že všich-
ni tak trochu známe českého „pracovníka“ 
T. žijícího se svou rodinou právě v Kurdis-
tánu a uvažujeme nad tím, jaké by bylo ho 
navštívit. Pozvání k návštěvě od něj získala 
M. a z abstraktních představ a snů se stala 
reálná možnost, která se neodmítá.

Kurdistán v severním Iráku je malá oáza 
překvapivého bezpečí a svobody uprostřed 
zemí, kde se musí mít člověk opravdu na 
pozoru. Po vládě Saddáma Husajna a jeho 
genocidě vůči Kurdům se díky porážce Irá-
ku ve válce v Zálivu a díky pomoci OSN 
podařilo v roce 1991 ustanovit Kurdistán 
jako autonomní oblast v rámci státu Irák. 
Nyní má irácký Kurdistán vlastního pre-
zidenta, parlament i armádu. Po příjezdu 
nás překvapilo, kolik různých národnost-
ních menšin zde žije pospolu vedle sebe. 
Kromě kurdských muslimů tam najdeme 
sunnitské i šíitské Araby, asyrské křesťany, 

Jezídy, přistěhovalce z Indie a Bangladéše 
a mnoho dalších.

Naše cesta do Kurdistánu vedla pře-
devším k T., našemu skvělému hostiteli 
a průvodci. Čas, který jsme v Kurdistánu 
strávili, si sama pomyslně rozděluji na 
dvě části: Část naplánovanou, kdy jsme se 
seznamovali s T. týmem, jeho prací a pro-
jekty, jeho sborem, a čas, který byl prostě 
spontánní a který jsme věnovali modlit-
bám a setkáváním s místními lidmi. Jsem 
opravdu vděčná za čas a energii, který nám 
T. věnoval. Jeho vizí a cílem práce je pomá-
hat a podporovat lidi z jezídského národa 
a přinášet naději, již vidíme v Ježíši. Jezídé 
jsou zapomenutý malý národ, lidé opravdu 
potřebující pomoc. Jsou to ti, kteří byli zabí-
jeni a unášeni Islámským státem. Nyní žijí 
jako vyhnanci ve vlastní zemi. Nemohou 
se vrátit do svých zničených domovů, leží-
cích v nejistých nebezpečných oblastech, 
a proto už několik let přežívají ve stanových 
uprchlických táborech. Díky T. jsme měli 
výsadu se setkat s mnoha jezídskými ro-
dinami, podílet se na distribuci jídla pro 
ty nejchudší, navštívit místní sirotčinec 
a dívčí centrum, které pomáhá mladým 
dívkám uneseným a znásilňovaným bo-

jovníky ISIS. Atmosféra v táborech je hod-
ně pochmurná, plná beznaděje. V každé 
rodině přišli o mnoho svých příbuzných 
a blízkých, najít si práci je skoro nemožné, 
proto jsou místní lidé odkázáni na pomoc 
zvenku. Z lidského hlediska je situace těžko 
řešitelná. O to větší máme naději a chceme 
pokračovat v modlitbách za tyto lidi.

Velikým privilegiem pro mě byla setkání 
s dalšími místními „pracovníky“. Setkali 
jsme se s mnoha páry, rodinami, jednotliv-
ci, kteří do Kurdistánu přicestovali z celého 
světa. Jejich vyprávění a zkušenosti byly 
poutavé, cenné a hlavně byly svědectvím 
o tom, jak je Bůh dobrý. Na místních lidech, 
Kurdech, Asyřanech i Arabech jsme si za-
milovali jejich pohostinnost a vřelost. Dát 
se s nimi do řeči je nejjednodušší věcí na 
světě. Naopak nejsložitější bývá přesvěd-
čit je, aby za vás neplatili oběd nebo vám 
nevěnovali zboží, které kupujete, zadar-
mo. S mírným nádechem smutku jsme tuto 
zemičku opouštěli a doufáme, že drobná 
povzbuzení, úsměvy, modlitby, slova pod-
pory a pár praktických věcí, s nimiž jsme 
mohli pomoct, se uhnízdí na správném 
místě a budou k užitku.

Anička T.
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Region Prosek na podzim
První prosecká bohoslužba, která proběh-
la v červnu v Klíčovských sadech, splnila 
svůj účel – sejít se ke chválení a poznávání 
Boha, po dlouhé době se spolu vidět a dát 
příležitost těm, kteří o regionu uvažují, se 
mezi nás přijít podívat. Proto plánujeme 
v bohoslužbách pokračovat i na podzim, 
a to jednou měsíčně vždy třetí neděli v mě-
síci. Od října do prosince se už chceme 
scházet v Knoflíku, ale v září se ještě se-
jdeme v Klíčovských sadech. Pokud by vás 

region Prosek zajímal a chtěli byste se na 
bohoslužbu přijít podívat, jste moc zváni!

Zářijová prosecká bohoslužba
Kdy: v neděli 19. 9. od 10:00
Kde: v Klíčovských sadech
Všechny podrobnosti najdete zde:
https://prosek.kspraha.cz/udalost/boho-
sluzby-v-sadu-ii/

Další bohoslužby máme naplánovány 
na 17. 10. , 21. 11. a na 19. 12.

Prohlídka nových prostorů IHOPP
Rád bych Vás touto cestou pozval na prohlíd-
ku prostor 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 ozna-
čeny červeně časy, kdy jsou chvály 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/

Těšíme se na Vás,
Mirek Grunsberg

Stručně 
z Aliance 
pro rodinu
Milí bratři a sestry, kteří sledujete dění 
okolo tématu rodiny v Česku, zdravíme 
Vás z Aliance pro rodinu a děkujeme za 
Vaši přízeň. Přinášíme Vám několik in-
formací, co se v současnosti/nedávné mi-
nulosti událo:

1. Ústavní soud odmítl přepsat rodinné 
právo a zrovnoprávnit manželství a regis-
trované partnerství, přičemž ÚS ve svém 
zamítnutí citoval i dokument sepsaný 
právníkem Aliance pro rodinu Janem 
Gregorem.

2. Do kin přišel nový film Zákon lásky, 
který režírovala Barbora Chalupová (spo-
luautorka dokumentu V Síti). Film Zákon 
lásky byl natočen společně s LGBTIQ+ akti-
visty z hnutí „Jsme fér“. Režisérka sestříha-
la do dokumentu rovněž záběry z akcí Ali-
ance pro rodinu tak, aby měl divák dojem, 
že zastánci „tradiční rodiny“ jsou většinou 
staří a nenávistní lidé. Film Zákon lásky je 
tedy jasně tendenčním dokumentem, který 
nedává prostor pro kultivovaný oponentní 
názor. Na to by měli tvůrci právo, kdyby 
tento film neplatili i daňoví poplatníci 
a koncesionáři. Dle Státního fondu české 
kinematografie byl tento aktivistický film 
dotován částkou 1 mil. Kč. Zda a jakou 
částkou byl film podpořen Českou televizí, 
která je jeho koproducentem, Aliance pro 
rodinu zjišťuje.

3. Na začátku srpna Poslanecká sněmov-
na ČR zamítla návrh zákona o adopci dětí 
stejnopohlavními a nesezdanými hetero-
sexuálními páry.

Tolik kolem tématu rodiny o prázdni-
nách. Přejeme Vám krásné dny!

Za Alipro Aneta Ženíšková

P O Z V Á N K A

N O V É  R E G I O N Y R O D I N A

https://prosek.kspraha.cz/udalost/bohosluzby-v-sadu-ii/
https://prosek.kspraha.cz/udalost/bohosluzby-v-sadu-ii/
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Na konci světa… bez signálu?
Na začátku prázdnin jsme vyrazili s man-
želem, jeho skupinkou a dvěma dětmi 
na puťák do Novohradských hor. Všichni 
statečně putovali a my jsme měli s dětmi 
dobrý plán – vždycky někam popojedem 
autem, někde se potkáme, půjdeme chvíli 
spolu, a pak se zase odpojíme a večer se 
sejdeme na tábořišti.

Plán to byl zajisté dobrý, ale nepočítal 
s jednou drobností. Ocitli jsme se na hrani-
cích s Rakouskem, v nádherných lesích, ale 
úplně bez signálu. Že nemá internet všude 
dosah, na to jsem zvyklá, že ale by nebyl 
signál ani na poslání zprávy, to jsem dlouho 
nezažila. Nejdřív mi to připadlo, že to nějak 
zvládneme, že se ráno domluvíme, kam 
musíme dojít/dojet a prostě tam dorazíme. 
Ondra s ostatními vyrazili, já s dětmi No-
rou a Jáchymem jsme naložili auto a vyjeli. 
Během dne jsme si udělali několik zastávek 
a k večeru jsem se rozhodla zamířit k naše-

mu tábořišti. Signál pořád nikde, nefungo-
vala mi navigace, tak jsem jela po paměti 
(ráno jsem na cestu koukala do mapy), cesta 
byla hodně rozbitá… zjistila jsem, že mám 
píchlé kolo u kočárku, takže se bez auta 
s věcmi moc daleko nedostaneme… musím 
vjet do lesa, kam se moc nesmí, ale Nora má 
teplotu, protože jí rostou zuby a potřebova-
la by si už zalézt do spacáku (a ne se někde 
procházet). Jáchym je zatím v pohodě, ale 
chce už vařit večeři… Za normálních okol-
ností bych zavolala Ondrovi, zjistila, za jak 
dlouho dorazí, dohodla se s ním, že přijdou 
za námi na rozcestí a odnesou věci z auta… 
Ale teď a tady nikomu nezavolám, protože 
nemám signál.

Fouká vítr, auto se trochu zahrabává na 
lesní cestě do bláta a děti začínají kňou-
rat. Rychle přemýšlím, jaké mám možnos-
ti (kromě rozdání posledních gumových 
medvídků) a najednou mi to dochází! Bůh 

má pořád signál, takže no stress… Rychle 
„zvedám telefon“ a chrlím ze sebe nahlas: 
„Pane Bože, prosím Tě, abychom teď v po-
řádku vyjeli z lesa, našli ten správný rybník, 
prosím Tě, aby Ondra s ostatními rychle 
a pořádku přišli, aby Nora neměla teplotu, 
abychom nerozbili auto… Amen“. Hned 
se mi uleví. Teď už je to na Bohu, konec 
konců to tady všechno stvořil, takže s Ním 
se fakt neztratíme. Jáchym žvýká medvíd-
ky a blahosklonně mi říká: „Maminko, to 
v pohodě, Ježíš nás zachrání. A dal bych 
si čokoládu…“. Vrací se mi optimismus, 
přes otevřené okénko slyším hukot vody 
a za chvíli jsme u rybníka. Sice se musíme 
vracet kus lesem, protože jsme na špatné 
straně, sice to tam nevypadá na klidné mís-
to na spaní, sice tam Ondra ještě není, ale já 
vím, že Bůh je s námi. I tady na konci světa 
v Novohradských horách.

Štěpánka Krišicová

J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L
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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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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: 82/7/23
Narození: Jan Ženíšek

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: 100/13/26
Výstup: Žaklina Frantíková

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
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: 75/21/12
Vstup: Ester Šebková
Výstupy: Vladimír, Hana, Ráchel a Benjamín 
Hoblíkovi; Martin, Hana a Jan Podstatovi

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. 9. Dorost, 17:00–19:00

So 4. 9. Festival Na Výšinách

5. 9. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Aioneth

Kázání: Lubomír Ondráček – Pojďme 
k Ježíši, zve nás

Út 7. 9. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 8. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 9. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 11. 9. Setkání se zástupci lékařů 
a zdravotníků, 19:30–21:00, 
Kostel sv. Josefa, Praha 1

Ne 12. 9. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 13. 9. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál  
Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 9. Porost, 17:30–19:30

St 15. 9. Dorost, 17:00–19:00 
Seminář Sdílej svou víru 
18:30–20:30

Čt 16. 9. Kurz Příprava na manželství

Ne 19. 9. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 9. Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 9. Porost, 17:30–19:30

St 22. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 9. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství

So 25. 9. Evangelizační Exploze
8:30–18:00

Ne 26. 9. Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 9. Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 9. Porost, 17:30–19:30

St 29. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 30. 9. Kurzy Alfa pro mládež

3. 10. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Timothy SK

Kázání: Marian Lipovský – 
Transformácia (Premena)

Po skončení shromáždění bude navazovat 
koncert hudební skupiny Timothy od 18:00

Po 4. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 10. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 6. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 7. 10. Kurzy Alfa pro mládež 
Kurz Příprava na manželství

So 9. 10. Evangelizační Exploze
8:30–18:00

Ne 10. 10. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 11. 10. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 12. 10. Porost, 17:30–19:30

St 13. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 14. 10. Kurzy Alfa pro mládež
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství

So 16. 10. Základní kurz užívání 
duchovních darů

Ne 17. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 18. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 19. 10. Porost, 17:30–19:30

St 20. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 21. 10. Kurzy Alfa pro mládež 
Kurz Příprava na manželství

Ne 24. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 25. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 26. 10. Porost, 17:30–19:30

St 27. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 28. 10. Kurzy Alfa pro mládež



EVANGELIZAČNÍ
EXPLOZE
PRAHA PODZIM 2021
Kurz Evangelizační exploze (EE) navazuje na kurzy, které 
se konaly v Praze v minulých letech.
Více o kurzech též na www.eecr.cz

Kvalifikace účastníka:
• znovuzrozený křesťan,
• touha být svědkem Kristovým (není to tedy jen pro 

ty, kdo mají obdarování evangelisty či zaměření 
tímto směrem, ale pro každého křesťana),

• ochota učit se a rozhodnutí dokončit kurz.

Hlavním cílem kurzu je naučit se:
• jakým způsobem lidem srozumitelně a poutavě 

sdělovat evangelium,
• jak vést nově obrácené po cestě následování,
• jak vystrojovat další vychovatele učedníků.

Kurz bude probíhat čtyři soboty v čase 8:30–18:00 hodin 
v termínech 25. 9., 9. 10., 6. 11., 27. 11.
Studenti obdrží „Příručku pro vzdělávání k osobní evan-
gelizaci“ a kartičky k učení.

Cena kurzu je 1200 Kč + 250 Kč za materiály.

Kurz se bude konat v prostorách Křesťanského společen-
ství, Praha 8, Na Žertvách 23, suterénní sál.
 
Přihlášky zasílejte na adresy:
st.roubal@seznam.cz
hibu@volny.cz.

Za přípravný tým
Michal Krchňák, národní ředitel EE
Stanislav Roubal, Křesťanské společenství Praha


