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Volba volit
Když mi bylo asi tak šestnáct let, 
konaly se za hlubokého socialismu 
volby. Se sestrou jsme do volebních 
lístků maminky, které byly předem 
dané a nemohla nic vybírat, vložily 
nějaké protivládní prohlášení nebo 
dopis. Vyjádřily jsme tenkrát takhle 
naši touhu po svobodě. Maminka pak 
toto provolání spolu s lístky vhodila 
do urny. Když jsem pak šla faktic-
ky povinně poprvé k volbám, lístek 
s jedinou stranou jsem za plentou 
dala do kabelky a vhodila prázdnou 
obálku. Takové protesty byly naivní 
a nic samozřejmě nezmohly. Později 
jsem dobrovolně chodila už k mnoha 
svobodným volbám a vždycky jsem 
s modlitbou pečlivě vybírala stranu 
nebo lidi, kterým dám hlas. Toho, 
že můžu opravdu rozhodovat nebo 
spolurozhodovat o tom, kdo převezme 
zodpovědnost za hospodaření a ve-
dení naší země, si cením a považuji 
to za zázrak. Ve světě ve skutečnosti 
není zase tolik států, které mají de-
mokratickou vládu, a Česká repub-
lika (tehdejší Československo) mezi 
ně dlouhých čtyřicet let nepatřila. 
Zúčastnit se voleb v demokratickém 
státě beru jako zodpovědnost křesťa-
na za svěřenou zemi. Úvahy typu, že 
můj hlas nic nezmůže, jsou výmluva. 
Vím, nabízí se mnoho stran a hnutí, 
nabídka je široká, pestrá až bizarní, 
ale věřím, že mezi tolika uchazeči 
o správu naší vlasti se najdou napříč 
spektrem všech stran lidé, které stojí 
za to zvolit. Takoví, kteří to s kandida-
turou do Poslanecké sněmovny myslí 
vážně, chtějí posloužit, mají dobré 
plány a jsou poctiví nebo přímo boha-
bojní. Nemusíme, ani nebudeme volit 
shodně, ale k volbám jděme a volme 
s modlitbou. Nanda

S V Ě D E C T V Í

Ježíšovo pozvání

P Ř E Č T Ě T E  S I
Služba na Barrandově 3

Jste rádi, když vás ně-
kdo pozve na návště-
vu? Možná řeknete: 
jak kdo a jak kdy. Jen-
že představme si, že 
nás zve na návštěvu 
někdo významný a vá-
žený. Potom bychom 
si čas udělali, i kdyby 
se nám to zrovna ne-
hodilo. No a tady nás 
zve na návštěvu přímo 
Boží Syn. Myslím, že by 
byla škoda toto pozvání 
minout.

Na různých místech 
evangelia dává Ježíš 

pozvání. Většinou zve všechny, kteří splní 
nějakou podmínku. Zde je tou podmínkou 
těžká práce, dalo by se říci i únavná prá-
ce, která vede k přetížení. V podstatě stav, 
kdy už toho máme prostě dost. Myslím, že 
se takto můžeme cítit. Je za námi únavné 
období. Mnoho plánů kvůli covidu a opat-
řením s ním spojeným nevyšlo. Já jsem měl 
různé záležitosti přeházené, musel jsem 
dělat věci, které běžně nedělám, i takové, 
které ani moc neumím. Online aktivity 
pro mne mají spoustu úskalí. Navíc nás 
mohou provázet další těžkosti; pracovní, 
zdravotní, v rodině. Někteří se v uplynulém 
období nasadili ve službě a také toho už 
mají dost. Tým kolem online přenosů si 
občas sáhl na dno.

Do toho všeho zaznívá Ježíšova nabídka 
odpočinutí. Odpočinutí je Hospodinovo 
zaslíbení od počátku věků. Je tu sabath jako 
největší svátek a jako předobraz věčného 
odpočinutí. Bůh nabízí odpočinutí tady 
na zemi i na věčnosti. Zajímavé je, jaké to 
odpočinutí má formu. Znamená vzít na 
sebe Ježíšovo jho.

Zatěžují nás různé věci. Nemyslím nyní 
předně ani na hřích, toho se určitě zbavme, 
to je jasná zátěž. Jsou tu ale méně viditel-
ná břemena. Úkoly, které jsme si sami dali 
bez Boha, tlaky druhých lidí, co bychom 

dělat měli. Abychom mohli vzít Ježíšovo 
jho, musíme nejprve odložit ta jiná jha. To 
nebývá jednoduché. Vzdát se některých 
svých perfektně vymyšlených aktivit, od-
mítnout něčí požadavky (to dotyčného 
zarmoutí nebo možná i naštve). Jenže bez 
toho to nepůjde.

Potřebujeme se od Ježíše učit. Někdy 
málo víme, jaký je (tichost a pokora nezna-
mená zakřiknutost a neznalost vlastní hod-
noty), co dělá a co si o čem myslí. Přitom to 
ovlivní onu zásadní věc - zda je středem 
života jednotlivce i církve Ježíš nebo ně-
kdo, resp. něco jiného. Ježíš nás při svém 
odchodu povolal, abychom ostatní učili 
zachovávat vše, co nás naučil. Potřebujeme 
tedy Ježíšovy názory znát, dělat to, co si 
myslí a co nám říká, a předávat tuto znalost 
slovy i skutky ostatním.

V závěru Ježíšova pozvání jsou vedle 
sebe dvě věci, které k sobě většinou nepatří. 
Na jedné straně jho a břemeno, na druhé 
straně příjemné a lehké. Obojí je důležité 
a obojí je současně. Je to jho a břemeno. 
Nemusí být těžké, ale je nutné je nést a nést 
je něco stojí. Ježíš nám nezaslibuje poho-
du v houpacím křesle. Nezaslibuje, že se 
vyhneme jakémukoli utrpení, ale zaslibu-
je, že bude s námi. To, že je něco břeme-
no, ještě neznamená, že to není od Boha. 
Současně nás to jeho břemeno nerozdrtí, 
protože je příjemné a lehké. Je v podstatě 
na míru pro nás. Nesrovnávejme se s ostat-
ními a nestěžujme si, že naše břemeno je 
větší, nebo netrapme se tím, že břemeno 
někoho druhého bychom neunesli. Pro-
stě podle ujištění v 1Kor 10,13 nebudeme 
NIKDY zkoušeni více, než sneseme. To je 
nádherné zaslíbení.

Pán Ježíš nás tváří v tvář nejistotě to-
hoto věku (a tím nemyslím zdaleka jen 
covid) zve k sobě. Tato možnost je tou nej-
větší jistotou. Protože ON je dobrý a dává 
dobré věci, přestože je to někdy něco, co 
musíme nést.

Lubomír Ondráček

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké. (Mt 11,28-30)

V závěru Ježí-
šova pozvání 
jsou vedle sebe 
dvě věci, které 
k sobě většinou 
nepatří
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MODLITEBNÍ TÉMATA

A K T U Á L N Ě

A K T U Á L N Ě

Vyprošujme si ochranu pro hlavního 
pastora našeho sboru, pro vedoucí 
regionů, starší, diakony, mládežnické 
vedoucí a vedoucí chval a služby dě-
tem. Modleme se za nová Boží zjevení 
a moudrost jak vést svěřené oblasti. Při-
mlouvejme se za požehnání pro výjezd 
starších, který se uskuteční o víkendu 
8.–10. 10. (Žd 13,17; 2Te 3,1)

Modleme se za politickou situaci a žeh-
nejme křesťanům v těchto zemích: 
Rusko, Bělorusko, Irák, Írán, Afgháni-
stán, Pákistán, Čína, Severní Korea. 
(2Pt 2,7–9)

Za manželství a rodinu: modleme se, 
aby poslanci zvolení do Poslanecké 
sněmovny byli ochotni prosadit ústav-
ní zákon o definici rodiny jako svazku 
muže a ženy a aby byli připraveni dořešit 
zákon o registrovaném partnerství tak, 
aby nezasahoval do práv a postavení ro-
diny. Prosme Pána, ať poslanci nepřipus-
tí opětovné projednávání návrhu zákona 
o adopci dětí stejnopohlavními a nesez-
danými heterosexuálními páry a ať jsou 
ochotni dořešit problémy dlouhodobého 
zadlužení, především s ohledem na do-
pad na fungování rodin. (Ef 6,12)

Vyhodnocení minulých témat
Je povzbudivé, že se na sborových shro-
mážděních objevují lidé oslovení v létě. 
Alfa pro mládež ve sboru i online Alfa 
teprve začne a je třeba v modlitbách 
vytrvat. Stejně tak parlamentní volby 
jsou ještě před námi a od vyjití tohoto 
čísla SD máme na modlitby ještě něco 
přes týden.

Zprávy z vedení sboru

V září byl zahájen proces povolání 
Jana Adamce za staršího na regio-
nu Jih. Pokud by k tomuto povo-
lání měl někdo nějakou zásadní 
připomínku, obraťte se na hlavního 
pastora nebo regionálního staršího 
Jihu Standu Roubala. LO

Víkend odpočinku a přátelství
Tak by se mohl jmenovat čas, který jsme 
spolu strávily my, holky z Palmovky. Po-
řádaly jsme ho už (teprve) podruhé, ale 
shodly jsme se, že by mohl být i čtvrtlet-
ně :-). Nachodily jsme něco kilometrů po 
horách, zaplavaly si v bazénu a zavířily ve 

vířivce, probíraly vážná témata i pokecaly, 
dobře jedly a pily, modlily se, smály a tro-
chu se zase více poznaly. Kdybyste chtěli 
kontakt na skvělou horskou chatu, rády 
doporučíme.

Nanda
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M I S I E

Služba na Barrandově
Koncert v cukrárně, Mikulášské divadelní 
představení, focení se Santou, vánoční fo-
cení rodin, anglická konverzace, biblická 
diskuze, výlet do Tábora, výlet na vánoční 
trhy do Drážďan, víkend na Mácháči, krou-
žek baseballu, kroužek anglické konverza-
ce ve škole, americké večery, večery krát-
kých filmů, sousedská grilování, grilování 
s učiteli angličtiny, bohoslužba pod širým 
nebem, rozdávání kávy a čaje, rozdávání 
vody v létě, vánoční punč, chvály před 
Billou, modlitební procházky, cornhole 
před Billou, kurz Objevování křesťanství, 
kurz Objevování učednictví, kávové veče-
ry – moderní příprava kávy, klub maminek 
s dětmi, společné vaření, Barrandovská 
setkání nad Biblí, miniskupinky, skupin-
ky, 12× online bohoslužba na YouTube při 
lockdownu, 3× životní příběhy na YouTube, 
série Jak nebýt negativní a Hodnoty na You-
Tube při druhém lockdownu, 4× příběhy 
o životě na YouTube.

Už 8 let soustavně pracujeme na Božím 
díle na Barrandově. Jak je vidět z výčtu ak-

tivit, tak se neflákáme. Našim cílem je se-
známit se s místními lidmi, představit jim 
naši víru v Pána Ježíše Krista a v případě 
jejich zájmu je vést k dál Bohu, přes evan-
gelium a osobní vztahy. Některé akce jsou 
pro širokou veřejnost a některé pak už jen 
pro ty, kteří hledají. Říkáme jim lidé pokoje.

Letos v létě jsme prožili zastavení a nové 
nasměrování naší služby. Přestože se nás na 
Biblické setkání ve všední den schází kolem 
15 lidí, prožili jsme povolání začít neděl-
ní bohoslužby. Máme totiž v okolí několik 
kontaktů, pro které by bylo zajímavější se 
sejít v neděli odpoledne, jako celá rodina, 
než ve všední den večer. Nejtěžší bylo projít 
etapou, zda má cenu pořádat bohoslužby 
s týmem 5 lidí. Nakonec jsme přijali, že do 
toho máme jít. V té chvíli se do našeho týmu 
připojilo dalších 5 lidí, pro které představa 
nedělních bohoslužeb byla také zajímavá. 
Nakonec jsme našli jednotu i s regionálními 
staršími a hlavním pastorem sboru.

Shodli jsme se na následujícím modelu: 
Křesťanské společenství Praha – Barran-

dov bude nadále součástí mateřského re-
gionu Praha – západ. Nedělní bohoslužby 
budou v souběžnou dobu na dvou místech 
tohoto regionu. Stávající, v Komunitním 
centru Sv. Prokopa ve Stodůlkách, a nově 
v Komunitním centru Krista Spasitele na 
Barrandově. Tento model bude na zkušební 
dobu od 19. 9. 2021 do 19. 12. 2021. Poté ho 
společně vyhodnotíme a zjistíme, zda to 
přineslo ovoce, jak pro mateřský region, 
tak pro barrandovskou skupinu. Asi je to 
netradiční model, ale na tomto jsme se 
všichni shodli. Věříme, že nyní od září je 
vhodný čas něco takového začít. Stále ještě 
je sice zhoršující se, ale relativně příznivá 
epidemiologická situace a po prožitých 
lockdownech mnozí hledají odpovědi na 
otázky, které do té doby neřešili.

Prosíme o vaše modlitby v následujícím 
období. Cesta asi nebude jednoduchá. Ale 
stále znovu a znovu nám Bůh připomíná: 
„Mé jho je příjemné a mé břemeno je leh-
ké.“ Mat 11,30.

Za Barrandovský tým Jakub Černý



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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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

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: 100/13/28
Narození: Samuel Náhlý, Theodor Urban
Svatba: Viola Dušková a David Kácha

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 44/2/16
Svatba: Miloš Padevět ml. a Štěpánka Pitzmo-
sová

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 75/21/12

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.

Pá 1. 10. Ranní SPOLEČNÁ modlitební 
za VOLBY, 06:45–07:30, 
Nad schody Národního muzea

  Den modliteb za volby 
18:00–20:00

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

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

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

So 23. 10. Jediná a jedinečná, 9:00–19:00

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

Ne 31. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 1. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 2. 11. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 3. 11. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Svoboda v Kristu
19:00–20:15, online

Čt 4. 11. Kurzy Alfa pro mládež

So 6. 11. Evangelizační Exploze
8:30–18:00

Ne 7. 11. Shromáždění v rámci regionů

7. 11. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Azimuth pod vedením 
Bena Drápala

Kázání: Lubomír Ondráček – Bože, 
kde jsi?

Po 8. 11. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál

Po 8. 11.  Odrost, 18:30–21:00

Út 9. 11. Porost, 17:30–19:30

St 10. 11. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Svoboda v Kristu
19:00–20:15, online

Čt 11. 11. Kurzy Alfa pro mládež
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

So 13. 11. Základní kurz užívání 
duchovních darů

Ne 14. 11. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 15. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 16. 11. Porost, 17:30–19:30

St 17. 11. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Svoboda v Kristu
19:00–20:15, online

Čt 18. 11. Kurzy Alfa pro mládež

Ne 21. 11. Shromáždění v rámci regionů

Po 22. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 23. 11. Porost, 17:30–19:30

St 24. 11. Dorost, 17:00–19:00 
Kurz Svoboda v Kristu
19:00–20:15, online

Čt 25. 11. Kurzy Alfa pro mládež
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Hledáme kolegy, kteří se nebojí práce a chtějí mít stabilní 
zaměstnání, ve kterém se mohou rozvíjet

Chybí nám pravá ruka šéfa týmu zkoušek slaboproudých zařízení.
Zní to náročně, ale není.
Všechno tě naučíme! Není nutné mít vzdělání v oboru elektro.

Jak si tě představujeme
Máš chuť k práci, jsi zodpovědný, poctivý a samostatný, umíš příjemně 
vystupovat i ve vypjatých situacích, máš řidičák a také rád chodíš.

Co nabízíme
Lidský přístup v rodinné společnosti, jistotu stabilní práce, sehraný kolektiv, 
poctivost a férovost, pravidelné vzdělávání.

Zaujala Tě nabídka? Kontaktuj nás na emailu: office@capcom-sls.cz
www.capcom-sls.cz
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3. listopadu – 19. ledna
vždy ve středu 19:00–20:15 (kolem Vánoc bude přestávka)
Cílem kurzu, který vychází z knih Neila T. Andersona, je pomoci 

každému křesťanovi stát se učedníkem, který nese ovoce  
a žije naplněný život. Mj. pomáhá lépe poznat Boha a jeho 
bezpodmínečnou lásku, vyřešit problémy, které si neseme  

z minulosti, vypořádat se s opakujícími se vzorci hříšného chování  
a pochopit Boží záměr pro náš život.

Kurz má deset lekcí, proběhne přes platformu Zoom.

Vyučuje: Pavel Kolegar
Cena: 490 Kč/jednotlivec, 650 Kč/pár

Pořádá KMS ve spolupráci s FICM International.
Bližší informace a přihlášky: http://svk.kmspraha.cz 

Ku r z 

ON-LINE


