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Věřit v zázrak
Znáte to, když se za něco modlíte 
a pak jste překvapeni? Vlastně jsi 
tomu nevěřil, jen doufal a moc si to 
přál… a teď jsi příjemně zaskočen 
Boží dobrotou! Jako tyhle poslední 
volby. Modlila jsem se, a přitom byla 
skeptická. A ono se to stalo: naší zemi 
nikdo jako (svoji) firmu nemůže vést. 
Nedávno jsem byla na konferenci, kde 
host z Izraele, pastor, arabský křesťan, 
vyprávěl, jak se modlil za nemocné-
ho rakovinou. Doktor mu domlou-
val: „Pastore, nedávejte nemocnému 
naději, brzy po operaci stejně zemře.“ 
Ale Salim odpověděl: „Nepřijímám 
negativní zprávy! Bůh dělá zázraky, 
budu se modlit, aby žil.“ Po operaci 
doktor řekl: „Stal se zázrak, nádor 
šel úplně hladce vyjmout.“ Salim se 
radoval: „Tak vidíte, to je skvělé!“ „To 
není všechno,“ pokračoval doktor, 
„pacient měl rakovinu po celém těle 
i v kostech, a teď tam žádná není!“ 
Dnes po volbách čteme a slyšíme růz-
ně negativní zprávy o tom, jak to nové 
vládě nepůjde, že nákaza společnosti 
je už moc veliká, a podobné. Nena-
slouchejme jim, ale dál se modleme 
s vírou nebo bez víry. Máme mocného 
Boha! Možná jsi zklamaný, vláda se 
ti nelíbí. Nenech se odradit, přece jí 
můžeš vyprosit moudrá rozhodnutí.

Nanda
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Mám rád podzim, ta-
kový ten prosluněný 
s příjemnými teplota-
mi a barevným listím 
na krásně zbarvených 
stromech. Hlavně září 
a říjen, listopad už to-
lik ne – jak říká název 
tohoto měsíce, listí 
už je spíš na zemi než 
na stromech a také je 
chladněji a více prší.

Ale něco mám na 
listopadu rád, svátek 
Díkůvzdání. Tradiční 
historie vzniku tohoto 

svátku vypráví o tom, že Den díkůvzdá-
ní poprvé slavili Otcové poutníci spolu se 
spřátelenými indiány, s jejichž pomocí pře-
žili první zimu v Novém světě, na podzim 
roku 1621. V USA se tento svátek slaví čtvrtý 
čtvrtek v listopadu. Letos od toho prvního 
Díkůvzdání uplyne už 400 let.

Se svátky je to zvláštní. Řady z nich se 
zmocnila komerce a dokázala je mnohým 
silně znechutit. Klasický svátek Díkůvzdá-
ní se u nás, na rozdíl od Spojených států, 
neslaví, a tak zůstal našimi obchody nepo-
všimnut. Proč mám tenhle svátek, nemající 
historicky s námi nic společného, rád?

Je to příležitost sejít se spolu s rodinou 
či přáteli a připomenout si, za co můžeme 
být Bohu vděčni (a pochutnat si na skvělé 
krůtě a různých dobrotách, které k tomu 
patří). Díkůvzdání je zkrátka vzdávání 
díků. A vděčnost je něco, co se v tomto světě 
moc nenosí, ale co se Bohu líbí.

Apoštol Pavel vděčnost připomínal i ve 
svých dopisech. V souvislosti s modlitbou 
napsal: V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní 
bdělí a vděční. (Ko 4,2) Povzbuzení k vytr-
valosti nás asi nepřekvapí, s tím u modlit-
by tak nějak počítáme, zvlášť u přímluv. 
Ale vděčnost může být něco, nač můžeme 
snadno zapomenout. Možná jde více o ži-
votní postoj než o jednorázové vyjádření 
vděčnosti slovy díků.

Vděčnost je buď naší součástí, něčím, 
nad čím nemusíme přemýšlet, máme ji 

v sobě, anebo ne, pak se do popředí do-
stává nevděčnost, nespokojenost a reptání. 
Nevděčnost vede k soustředění se na sebe. 
A v důsledku k životu bez Boha.

Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako 
Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž 
upadli ve svých myšlenkách do marnosti 
a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 
(Ř 1,21)

Pavlovi k životu vděčnosti pomohlo 
to, že se naučil být spokojen s tím, co má. 
Napsal, že všechno může v Bohu, který ho 
posiluje. Tento verš se někdy cituje jako 
podpora toho, že v Bohu můžeme dělat vel-
ké věci, které by jinak byly nad naše síly. 
To je jistě pravda, ale v tomto kontextu má 
Pavel na mysli ještě něco jiného: Neříkám 
to proto, že bych měl nedostatek; vždyť jsem 
se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím 
se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do 
všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít 
nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Tom, 
který mne posiluje. (Fp 4,11–13)

S vděčností (nebo také s velkou nevděč-
ností, záleží na úhlu pohledu) se také setkal 
Pán Ježíš. Příběh zachycený v Lukášovi 
17,11–19 popisuje uzdravení deseti malo-
mocných, kdy jen jeden z nich, Samařan, 
se vrátil, aby Ježíši poděkoval. Od 17. verše 
čteme: Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očiště-
no deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se 
nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, 
kromě tohoto cizince?“ A řekl mu: „Vstaň 
a jdi, tvá víra tě zachránila.“ Nebylo jich 
očištěno deset? Ano, bylo, ale zřejmě jen 
jednomu z nich to setkání s Ježíšem zásad-
něji změnilo život. Neznáme ani jeho jmé-
no, nevíme, co s ním bylo dál, přesto Ježíš 
oceňuje, že se vrátil, aby vzdal chválu Bohu, 
a mluví o jeho víře, přestože nás by možná 
nenapadlo mužovu víru zdůrazňovat. Ale 
neukazuje to mimo jiné i na to, že vděčnost 
souvisí s vírou?

Hledáme, jaká je Boží vůle pro náš život. 
V konkrétních životech bude jistě různá, 
ale jedno je společné: Ve všem vzdávejte 
díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu 
Ježíši. (1Te 5,18)

Tomáš Božovský

Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. (1Te 5,18)

Pavlovi k živo-
tu vděčnosti 
pomohlo to, že 
se naučil být 
spokojen s tím, 
co má.



www.kspraha.cz2 SBOROV Ý DOPIS 11/21

MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Za vytvoření nové funkční vlády a její 
získání důvěry Parlamentu do konce 
roku 2021.

Za manželství a rodinu: Ať je v Česku 
přijata ústavní definice manželství jako 
svazku jednoho muže a jedné ženy.

Ať se v Praze mezi roky 2021/2022 zvýší 
sňatečnost, porodnost a podíl dětí na-
rozených v manželství.

Růst skupinek: Modleme se, aby do 
října roku 2022 přibylo ve sboru 8 no-
vých skupinek.

Milí sourozenci, dovolte, abych téma 
k modlitbám, které potřebují KS jako 
celek, uvedl veršem v kraličtině: „Mno-
hoť zajisté může modlitba spravedlivého 
opravdová.“ (Jk 5,16) Prosme za požeh-
nání, abychom se ještě více modlili 
modlitbu víry a modlitbu opravdovou. 
Vyprošujme si novou důvěru v Pána, 
nové očekávání, že bude jednat. (M. Pro-
sner – senior KS)

Vyhodnocení minulých témat
Většina témat z minulého čísla je dlouho-
dobých. Výsledek voleb do Poslanecké 
sněmovny z hlediska rodinných hodnot 
je určitě pozitivní, protože hlavní prota-
gonisté návrhů „manželství pro všechny“ 
a rozšíření adopcí i na stejnopohlavní 
páry jsou v nové sněmovně výrazně 
oslabeni.

Modlitební podpora 
manželství a rodiny
Milý čtenáři,
dovol, abychom Tě informovali, že v létě 
vznikl tým, který by svou aktivitou rád 
podporoval stálé modlitby za manželství 
a rodinu. Případně propagoval, připomí-
nal a propojoval akce, které manželství 
a rodinu nějak posilují. Pokud Ti toto téma 
leží na srdci a chtěl bys jakýmkoli dílem 
přispět, případně se do týmu přidat, tak 
jsi vítaný – stačí se ozvat pastoru KS Praha, 
regionu Východ, Otovi Kunzmannovi na 
otakar.kunzmann@kaes.cz. Zároveň jsme 
oproti minulým letům upravili modlitební 
téma, které od nynějška zní:

Ať je v Česku přijata ústavní defini-
ce manželství jako svazku jednoho muže 
a jedné ženy.

Ať se v Praze mezi roky 2021/2022 zvýší 
sňatečnost, porodnost a podíl dětí naroze-
ných v manželství.

Chceme vidět Boží slávu a jednání v ob-
lasti rodiny v naší zemi a v Praze! Budeme 
rádi, když v tom budeš chtít s námi stát!

Za „tým hory rodiny“
Renata Padevětová

Pomoc
Milí sourozenci,
moc děkujeme všem, kdo jste přispěli na 
naše auto. Vybralo se dokonce více, než 
jsme požadovali! V současnosti hledáme to 
pravé vozidlo. Není to úplně jednoduché, 
protože dostupných vhodných ojetých aut 
je nedostatek. Budeme vděčni, když se i za 
dobrou koupi budete s námi modlit.

www.facebook.com/TedDenZ/

Jakub a Dorotka Zůnovi

Zprávy z vedení sboru
Na regionu Jihovýchod byli jako regionál-
ní starší ustanoveni Martin Heřmanský 
a Tomáš Pešl. Proces jejich povolávání 
byl ukončen už v minulém roce, ale usta-
novení bylo odloženo kvůli nemožnosti 
konat shromáždění. Starší už prakticky 
fungovali.

Objevila se možnost zakoupit parcelu 
vedle sborové budovy. Její využití je možné 
takřka ihned jako venkovní zázemí sboru, 
výhledově lze na části parcely stavět. V sou-

časné době probíhá přepis vlastnických 
práv na katastru nemovitostí.

Počátkem října se uskutečnil po dvou 
letech fyzický výjezd vedení sboru. Star-
šovstvo upravilo znění vnitřního řádu 
sboru, naplánovalo akce na příští polole-
tí, věnovalo se prakticky přípravě na křest 
a část setkání strávilo s vedoucími mlá-
deže. V příštím čísle časopisu se dozvíte 
aktuální informace.

Lubomír Ondráček

http://www.facebook.com/TedDenZ
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V Z P O M Í N Á M E

Ohlédnutí za Pavlem Kábrtem
Pavel Kábrt byl jedním z nejpozoruhod-
nějších lidí, s nimiž jsem se na této zemi 
setkal. Byl mým vrstevníkem – narodil se 
o pouhý den přede mnou. Poprvé jsem se 
s ním setkal na biblické hodině libeňského 
sboru ČCE – bylo to v roce 1978. Pavel mi 
kladl nejrůznější otázky na tělo, některé 
z nich záměrně provokativní.

V době, kdy jsme se setkali, nebyl čle-
nem žádné církve. Pavel totiž strávil deset 
let u Svědků Jehovových. Z této organizace 
bylo vyloučen, protože nepřijímal učení 
Svědků, že všechny křesťanské církve kro-
mě nich samotných jsou v bludu a navště-
vování jejich shromáždění je hříchem.

Nicméně Pavel si – přinejmenším me-
todicky – od Svědků přinesl něco, co jsem 
do té doby neznal, a sice programatické 
vedení nově obrácených. Tehdy se rodilo 
„maninské probuzení“ a Pavel v jeho po-
čátcích sehrál klíčovou úlohu. V té době se 
obrátila na jeho službu jedna dívka a Pavel 
se jí začal věnovat. Domluvili jsme se, že mi 
po dvou třech setkáních tuto čerstvou křes-
ťanku „předá“, a nadále ji budu vyučovat já. 
Měli jsme jedno „předávací“ setkání, bě-
hem kterého jsem si se zděšením uvědomil, 
že vlastně nevím, jak se jí věnovat – zatímco 
Pavel to ví.

Tento náš nedostatek brzy doplnili „Na-
vigátoři“, americká paracírkevní organiza-
ce věnující se osobní evangelizaci a osob-
nímu učednictví. Setkali jsme se s jejími 
misionáři a díky nim jsme získali přístup 
k určitým učebním materiálům (později 
vydanými pod názvem „Na cestu víry“).

Pavel žil částečně asketickým životem 
a plně se věnoval evangelizaci a vyučování. 
Na čas se pak stal kurátorem holešovického 
sboru ČCE („Manin“).

Pavlovi jsem vlastně vděčný za to, že 
jsem se udržel ve službě. Počátkem 80. let 
jsem čelil bolestnému rozvodovému ří-

zení. V neděli večer jsme ve sboru mívali 
modlitební, kam chodilo asi tak 8 – 12 lidí. 
Modlili jsme se za mé manželství. Pavel mi 
průběžně říkal, co dělám špatně, co bych 
měl změnit apod. Někdy mi to bylo hodně 
nepříjemné. Myslím si, že často měl prav-
du, ale zdaleka ne vždy. Nikdo ke mně nebyl 
tak kritický jako on.

Rozvodu se mi nepodařilo zabránit 
a já jsem na schůzi staršovstva nabídl re-
zignaci. V tu chvíli vystoupil Pavel a velmi 
rezolutně řekl, že s rezignací nesouhlasí, 
protože jsem se snažil manželství zachrá-
nit, a přestože mi říkal tvrdé věci, nepraštil 
jsem za sebou dveřmi. Prostě můj největší 
kritik se stal mým největším zastáncem.

O to těžší bylo, když se mezi námi ob-
jevily věroučné i praktické rozpory. Měl 
jsem pocit, že Pavlův radikalismus není 
zcela zdravý. Vzpomínám na jeden z jeho 
výroků: „Pavel říká: Užívej automatickou 
pračku, jako bys ji neměl. Ježíš říká: Prodej 
automatickou pračku.“

Když rozpory mezi námi narůstaly, 
hráli jsme s Pavlem zvláštní hru. Sešli 
jsme se a já jsem jemu říkal, co on si myslí, 
a on mně říkal, co si myslím já. Samozřej-
mě jsme občas vykřikli: „Ne, tak to není! 
Tohle si nemyslím!“ Myslím, že jsme tu 
hru hráli poctivě, a po několika setkáních 
jsme měli přesně zmapované, v čem se 
lišíme. Rozhodli jsme se, že se rozejde-
me. Pavel rezignoval na místo kurátora 
a vystoupil ze sboru. Bylo to pro nás oba 
těžké, protože jsme se měli rádi, ale bylo 
to nakonec ve velkém pokoji. Pavel dál do 
sboru chodil (ne sice každou neděli, ale 
relativně často) a účastnil se Večeře Páně. 
Naše osobní přátelství tento rozchod pře-
žilo a skoro bych řekl, že se prohloubilo. 
Dodnes si myslím, že ten rozchod byl ne-
vyhnutelný, ale jsem vděčný za to, jakým 
způsobem proběhl.

Mohl bych o Pavlovi napsat mnoho dal-
šího. Mnozí z vás ho asi znají jako autora 
webové stránky kreacionismus.cz. Do těch-
to oblastí už jsem ho nenásledoval – spor 
evoluční teorie vs. kreacionismus není 
moje téma. Nicméně vzpomínám, jak byl 
Pavel počátkem devadesátých let pozván 
do jakési televizní diskuse, kde byl evolu-
cionisty cupován. Jelikož ne každý evolu-
cionista zná argumenty kreacionistů, byli 
často Pavlem zaskočeni. A tak v přímém 
přenosu došlo i na klasický slaboduchý 
argument „já jsem měl ve škole katechetu 
a ten nás pořád mlátil“.

Během svého „svědkovského“ období 
pracoval Pavel deset let v dolech, aby nemu-
sel na vojnu, kterou Svědkové zásadně od-
mítali. V těžkých podmínkách onemocněl 
Bechtěrevovou chorobou, jejímž viditelným 
příznakem je tuhnutí páteře. Tuto nemoc 
v podstatě nelze vyléčit, lze ji jen zpomalo-
vat. Nevím, co bylo bezprostřední příčinou 
úmrtí; vím ale, že Pavel měl v posledních 
měsících celou řadu zdravotních potíží, kte-
ré nepochybně s touto nemocí souvisely. 
Pavel se před několika lety přestěhoval do 
Teplic. V posledních letech života se o něj 
věrně a pečlivě starala jeho manželka Dáša.

Jsem si jist, že Pavel byl „povýšen do slá-
vy“ (promoted to glory), jak se říká mezi 
příslušníky Armády spásy, pro kterou Pavel 
značnou část svého života pracoval. Věřím, 
že je u Pána, protože spaseni nejsme pro 
své zdravé učení, ale pro oběť Kristovu, 
kterou přijímáme vírou.

Dan Drápal, 18. září 2021

Díky, Pavle!
V roce 1984 jsem se šel podívat do Vodič-
kovy ulice na Václavském náměstí na vy-
věšené inzeráty. Koupil jsem si tehdy bicí 
soupravu a chtěl jsem podle inzerátu najít 
kapelu, se kterou bych hrál. Zaujal mě ale 
jiný inzerát, který se k hudbě nevztahoval. 
Bylo tam napsáno: „Pomohu najít smysl ži-
vota. Vyučování a praxe v Ježíši Kristu.“ Pod 
tím byl podpis „Pavel Kábrt“ a plná adresa. 
Dodnes nechápu, jak mohli v době hlubo-
ké totality takový inzerát pověsit veřejně! 
Pavlovi jsem napsal, že nejsem věřící, ale že 
hledám pravdu. Chtěl jsem přijít na to, jestli 
má pravdu pan Darwin, nebo křesťané.

Pavel mě v únoru 1984 navštívil u mě 
doma a vyprávěl mi o stvoření světa způ-

sobem, který jsem ještě nikdy předtím ne-
slyšel. Potom mě pozval do křesťanského 
evangelického sboru na Maninách a začali 
jsme se pravidelně scházet. Pro mě to bylo 
něco úžasného! V té době jsem chodil s par-
tou často do hospody a byl jsem skoro den-
ně, jak se říká „v lihu“. A najednou sedím 
v církvi, popíjím lipový čajík a bavím se se 
vzdělaným pánem o Bohu! Připadal jsem si 
zajímavě, ale zároveň pěkně a dobře. Pavel 
mě bral takového, jaký jsem byl – zarostlé-
ho, vousatého „máničku“ s „lenonkami“ 
a neustálým cigárem, plného otázek. Pavel 
byl velmi milý, trpělivě mi vyprávěl o Bohu, 
o Ježíši, o stvoření. Mě to opravdu zajímalo, 
a tak mě jednou pozval na Mládež. Hrozně 

jsem se bál, nevěděl jsem, co tam bude za 
lidi, co budou dělat… Měl jsem představu, 
že tam budou staří lidé, staré písně, staré 
varhany. Všechno ale bylo naopak – mladí 
lidé, hezké písně a dobrá atmosféra. Po šes-
ti měsících rozhovorů a chození do sboru 
jsem, díky Pavlovi a také jeho první ženě 
Helence, uvěřil. Později jsem se dozvě-
děl, že se za mě při lipovém čajíku modlil 
a modlil… Už je to 35 let, co jsem odevzdal 
život Pánu Ježíši a na Pavla často s láskou 
a vděčností vzpomínám.

Jarda Sloboda
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P R O R O C T V Í

Proroctví
Tornádo
Vzhledem k tomu, že zemí proběhlo silné 
tornádo, vracím se k vidění, které jsem měl 
v únoru tohoto roku. Modlil jsem se k Bohu 
za naši zemi, za vládu a lidi v moci posta-
vené. Během modlitby jsem v duchu uviděl 
obraz tornáda, které věci na svém vrcholu 
naprosto zpřeházelo. A drobné předměty 
ze země rychle zvedalo do velkých výšek.

Ihned mi na mysl přišlo porozumění 
tomuto vidění. Je čas, kdy ve vládě a na 
nejrůznějších pozicích autority brzy dojde 
k velkým změnám. Budou rychlé a překva-
pivé. Činí to Bůh, který mění časy i doby, 
krále sesazuje a krále ustanovuje. (Dn 2,21) 
Drobné předměty, které byly rychle vyne-
seny vzhůru, představovaly spravedlivé 
lidi v zemi. K nim zní biblické slovo: Bratr 
v nízkém postavení, ať s chloubou myslí 
na své povýšení. (Jk 1,9) Spravedliví, věrní, 
zbožní a pokorní lidé v zemi – připravte 
se, Bůh vás pozvedá do pozic autority. 
Jste mnozí v naší zemi, kteří věrně slouží-
te Bohu, poddáni pod Jeho mocnou ruku. 
Pro velmi mnoho z vás je toto Bohem usta-
novený čas k povýšení. (1Pt 5,6) Bůh vás 
povýší, aby obnovil zemi. Buďte odvážní, 
nebojte se výšek, do kterých vás Bůh zved-
ne. Mnozí povstanete jako duchovní otcové 
a matky v rámci svých měst i národa, také 
v rámci vašich služeb, které se budou ná-
sobit. Mnozí budete pozvednuti do pozic 
vedoucích a ředitelů nejrůznějších insti-
tucí a firem i do nejvyšších vládních pozic. 
V tomto čase je důležité, aby spravedliví 
v zemi mysleli na své povýšení a s chlou-
bou je očekávali.

Je to Boží vůle i čas, aby spravedliví ob-
drželi zemi v trvalé dědictví. (Ž 37,29) Je 
čas milosti, kdy Bůh uzdravuje zemi, otřese 
stávajícím a svou mocí pozvedá spravedli-
vé, které má v této zemi. Pokud to souzní 
s Tvým srdcem, řekni: Ano, Pane, pozvedni 
mne podle Tvé vůle.

Jiří Rauchfuss 2. 7. 2021

Komentář za PMT shrnul Daniel Gawlik, 
KS Praha, region Střed:
U tohoto slova nevnímáme, že by bylo ur-
čeno speciálně pro směřování KS Praha či 
regionů, ale shodli jsme se na tom, že by se 
mohlo nějakým způsobem týkat konkrét-
ních jednotlivců a povzbudit je k očekávání 
nových věcí.

Někdo by se mohl leknout slova „rychle“, 
ale rozumíme tomu tak, že i když Bůh ně-
kdy jedná rychle, tak to nikdy není zbrkle. 
Když se něco projeví jako rychlá či náhlá 
změna, je to spíše výsledkem něčeho, co 
se dělo ve skrytu a třeba se i dost dlouho 
připravovalo.

Jde vlastně o očekávatelný výsledek v ne-
čekaném momentu – podobně, jako je 9 mě-

ŽIVOT víry | ří jen 202128 Za obsah inzerátů včetně vkládaných materiálů odpovídají zadavatelé. – www.zivotviry.cz/inzerce

Nejsem již otrokem 
Konference obnovy identity a vnitřní proměny a uzdravení 
16.–17. října 2021, Havlíčkův Brod, Církev bratrská, Strážná 1364
Řečníci: Lin Buttonová (vedoucí na Healing Prayer School UK), 
 Gill Hamptonová (Healing Prayer School UK)
 Na místě konference budou sloužit chválicí skupina a pastorační 
 tým Immanuel, z. s. 
Témata: Nejsem již otrokem strachu; Nejsem již otrokem minulosti; 
 Nejsem již otrokem hanby; Nejsem již otrokem; Dar naděje; 
 Život ve svobodě
Cena:  dospělí 450 Kč, manželský pár 770 Kč, 
 senioři a ženy na mateřské 350 Kč 
 Údaje pro platbu budou zaslány po přihlášení.
Přihlášky: do 14. 10. na e-mailu spolek.immanuel@gmail.com
Pořádá: Immanuel, z. s., ve spolupráci s CB Havlíčkův Brod
Bližší informace: www.immanuel-zs.cz
 Pro případné změny sledujte webové stránky.

Apologetika
školení e-koučů
6. 11., Olomouc
Hlavní řečník: David Novák
Určeno pro e-kouče HledamBoha.cz,  
ale i pro další zájemce o téma.
Bližší informace a přihlášky:  
honza@hledamboha.cz (J. Heřmanský)

Konference  
pro pracovníky s dětmi
6. 11., Praha
(9:00–16:00, CB, Soukenická 15)
Pořádá Dětská misie.
Kontakt: sikulova@detskamisie.cz
Informace: www.detskamisie.cz 

Oslava 100+1 let ECM
6. 11., Praha
(10:00–18:30, Ústředí ECM,  
Ječná 19, Praha 2)
Odložená oslava 100. výročí Evange-
lické církve metodistické v ČR. 
Na programu: vzpomínky pamětní-
ků, střípky z historie, svědectví, chvály, 
prezentace středisek křesťanské pomo-
ci, výstava, limitovaná edice suvenýrů...
Bližší informace: www.umc.cz

Víkend pro manželské 
páry ... na cestě k lepšímu
19.–21. 11., Blansko
(hotel Skalní mlýn, Skalní mlýn 96)
Na programu: možnost aktivního 
odpočinku v okolí; čas jen pro vás dva; 
nová inspirace pro váš vztah; žádné 
veřejné sdílení
Témata: Intimita – důvěrní přátelé;  
Emocionální potřeby; Když pohár pře-
teče; Uzdravení zranění
Účast je možná jen bez dětí.
Cena: 4500 Kč/pár/víkend
Pořádá Odbor pro manželství a rodi-
nu BJB v ČR.
Kontakt: sabina@zitny.cz,  
tel. 777 878 940
Bližší informace: www.radispolu.cz

Godzone tour 2021
evanjelizačné turné
15. 11. Prešov (SK)
16. 11. Poprad (SK)
17. 11. Žilina (SK)
18. 11. Zvolen (SK)
19. 11. Bratislava (SK)
20. 11. Ostrava
Téma: Boh nie je mŕtvy

Hudobno-tanečný program, príbehy 
ľudí, videoprodukcia...
Vstup zdarma. 
Info.: www.tour.godzone.sk/2021

Mokon
modlitební konference
20. 11., Praha 
(9:30–17:00)
Na programu: chvály a modlitby 
za ČR (v blocích za různé tematické 
okruhy); konference bude postní
Pořádá KMS.
Kontakt: kancelar@kmspraha.cz,  
tel. 284 841 922
Informace a přihlášky:  
http://mokon.kmspraha.cz
(viz také inzerát na str. 29)

Červená středa
veřejná připomínka lidí proná-
sledovaných pro víru
24. 11.
Příležitost uspořádat ve svém spole-
čenství bohoslužbu nebo jiné setkání, 
popř. symbolicky nasvítit červeným 
světlem kostel či modlitebnu. 
Pořádají ČBK, ERC a FŽO.
Informace: www.cervenastreda.cz

Konference Noe
4. 12., Bučovice 
(KC Naděje, Urbáškova 132)
Téma: Co je zdravé, roste
Pořádá AC, Křesťanské centrum 
 Naděje Bučovice.
Kontakt: joelannib@gmail.com,  
736 251 997 (Joel Blowers)
Bližší informace:  
www.projektnoe.webnode.cz

Vánoční oratorium
autorský hudební projekt  
Jarmily Bekové
5. 12., Zábřeh 
(Kulturní dům)
Hudební pásmo, na jehož přípravě se 
podílejí členové různých církví spolu 
s profesionálními hudebníky.
Bližší informace: www.chermon.cz,  
www.oratorium.cz

Ranní modlitby za Prahu
každý pracovní den 7:00–7:30
(Václavské n., nad schody Nár. muzea)
Kontakt: 775 024 742 (Pavel Trefný),  
pavel.trefny@cb.cz

oznámení

 Hledáme redaktora / redaktorku
 pro Život víry a Svět víry

 Umíte dobře česky a baví Vás psát a redigovat texty? 
 Vystudovali jste žurnalistiku, český jazyk nebo podobný 

obor a/nebo máte nějakou zkušenost s publicistikou?
 Ovládáte PC alespoň na uživatelské úrovni? 
 Jste ochotní se učit nové věci?
 Jste aktivní křesťan (křesťanka) a záleží vám na dobrých 

vztazích mezi věřícími z různých církví?

 Pokud na tyto otázky odpovídáte kladně, 
možná hledáme právě vás.

 Na adresu redakce@zivotviry.cz 
nám prosím pošlete svůj stručný 
životopis a své svědectví, 
popř. jinou ukázku své práce.

 Jde o zaměstnání na částečný úvazek, jeho výše je k jednání.

Praxe v ŽIVOTě víry
 Jsi student?
 Píšeš rád a jsi tvořivý?
 Chceš nahlédnout pod pokličku a vyzkoušet si 

práci v redakci?
 Jsi aktivní křesťan a záleží ti na dobrých

vztazích mezi věřícími z různých církví?

Zveme tě ke spolupráci – třeba i tím, 
že vykonáš svou studentskou praxi právě u nás. 
Máš-li zájem, kontaktuj nás na e-mailu 
redakce@zivotviry.cz.

zv2021-10 _ s26-35 ozn ---- 19.indd   28zv2021-10 _ s26-35 ozn ---- 19.indd   28 20.09.2021   9:25:0520.09.2021   9:25:05

síců těhotenství a najednou přijde porod 
nebo u rostlin zasejeme semínko, dlouho 
nic a najednou vyraší výhonek, pak dlouho 
nic a najednou rozkvete květ, pak dlouho 
nic a najednou dozraje plod.

Prosíme, rozvažujte toto poselství sami 
za sebe před Bohem a „pokud to opravdu 

souzní s vaším srdcem“, tak se nechte po-
zvednout, i když si možná připadáte malí. 
Bůh chce dělat veliké věci s každým, kdo 
se mu dá k dispozici.

Doporučení PMT: „Nech se pozvednout 
od Pána!“
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Přístav: O nově vznikajícím regionu 
na Černém Mostě
Přístav. Slaná voda, křik racků a lodě při-
plouvající z širého moře. Ptáte se, jak tako-
vý obraz může souviset s Černým Mostem? 
Může. Přístav totiž spojuje to, co se v lid-
ských očích zdá neslučitelné. Na malém 
prostoru se tu mísí různé životní příběhy 
a zkušenosti, na společném díle zde často 
pracují lidé, kteří by si za jiných okolností 
ani neměli co říct.

Na první pohled se zdá, že takové místo 
je jen kousek od úplného chaosu a rozpa-
du, opak je ale pravdou. V Přístavu se lidé 
navzájem obohacují, podporují a společně 
rostou. Právě tady může každý najít klid 
a odpočinek po únavné plavbě životem. 
Lidé zde zažívají porozumění, protože kaž-
dý tu odněkud pochází, něco zažil a ví, že 
život umí být nepříjemně nevypočitatelný.

My chceme být Přístavem. Právě ta-
kovým, kde si lidé navzájem jsou oporou 
a inspirací. Toužíme tvořit prostředí, kde 
každý může svobodně snít a usilovat o to, 
aby podmanil ten ohromný oceán kolem 
sebe. Tak proto: region Přístav.

Přístav prakticky: Naše vize a plány
Tým, který zakládá tento region, se začal 
tvořit před čtyřmi lety. Od té doby ušel 
kus cesty a v poslední době rostl hlavně 

do hloubky. Snažili jsme se sjednotit v důle-
žitých otázkách, najít společnou vizi a orá-
movat ji vhodnými hodnotami. Shodli jsme 
se, že společně chceme na Černém Mostě 
vytvořit společenství, které bude otevřené 
Bohu i lidem. K tomuto cíli nás vede pět 
klíčových hodnot – otevřenost, přátelství, 
dynamičnost, zjevení a poslušnost a ctění 
autorit.

Každý týden se scházíme na domácích 
skupinkách a v průběhu roku pořádáme 
čtyři velké akce (září, Vánoce, Velikonoce 
a konec června). K těmto aktivitám chceme 
přidat i řadu dalších v týdnu, stále ale hle-
dáme vhodné prostory. Teď však věříme, 
že přišel čas posunout se dál, a po domluvě 
s vedením sboru od listopadu začínáme 
jednou měsíčně, vždy poslední neděli 
v měsíci, pořádat vlastní regionální boho-
služby. Tímto vás na ně chceme pozvat.

Vítán je každý, kdo má na srdci Černý 
Most nebo hledá společenství křesťanů 
právě na Praze 14. Moc rádi vás uvidíme 
na první bohoslužbě 28. listopadu a doufá-
me, že bude čas si více osobně popovídat. 
Bohoslužba začíná v 16.00 v pražském Ty-
rannus Hall (Stoliňská 2502/41B,193 00). 
Těšíme se na vás.

Vojta Urban
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Barevný víkend pro ženy 
z regionu Východ
Na den a půl jsme opustily své děti, man-
žely, pohodlí domova a vyrazily společně 
strávit čas do Máchova kraje – na faru 
v Bělé pod Bezdězem. Pán Bůh nám požeh-
nal krásným počasím, a tak malý výlet po 
okolí byl prozářen podzimním sluníčkem, 
veselými barvami lesa a v neposlední řadě 
i příjemným posezením v místní útulné 

kavárničce. Barvy nás neopustily ani od-
poledne, kdy si každá z nás mohla vyrobit 
jednoduchou technikou batikovaný hed-
vábný šátek.

Večerní posezení a povídání o tom, co 
Bůh udělal v našich životech, bylo jako ba-
revná duha. Každá z nás přidala tu svou 
barvu zkušenosti s Bohem a výsledek byl 

povzbuzením pro nejednu z nás. Zvláš-
tě, když nám Pán posílal při vzájemných 
modlitbách a žehnání konkrétní slova 
a obrazy. Byl to první takový výjezd žen 
na našem regionu a já pevně doufám, že 
nebyl poslední.

Jiřka

Podpora služby HledamBoha.cz
HledamBoha.cz je nezisková organizace přinášející možnost poznat Ježíše, duchovně růst a zapojit se do lokálního 
společenství křesťanů. Ročně komunikujeme s více než 1000 hledajícími lidmi on-line skrze e-maily, on-line kurzy  
a na Facebooku. Na službě se podílí přes 50 vyškolených dobrovolníků.

Pomozte nám naplnit náš sen, aby každý člověk v České republice měl možnost najít a poznat dobrou zprávu o Ježíši.  
Od září do listopadu máte mimořádnou možnost přispět v rámci sbírky „Double podzim“. Váš dar se znásobí!

www.darujme.cz/2405179
www.hledamboha.cz/podpora

http://www.darujme.cz/2405179
http://www.hledamboha.cz/podpora
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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 Lukáš Ondráček
732 408 779
lukas.ondracek@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: 109/15/29
Vstupy: Barbora Rokoszová, Josh Dietz

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: 44/6/21

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/13/28
Vstup: Katka Naitová (přestup z Jihovýchodu)

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 47/2/16
Vstupy: Jan a Lucie Gagalíkovi (přestup  
z regionu Palmovka), Gabriela Skalová

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 75/21/13

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.

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

Čt 4. 11. Kurzy Alfa pro mládež

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

5.–7. 11. Praha v ohni
Víkend nepřetržitého uctívání, 
modliteb a chval

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

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

Čt 18. 11. Kurzy Alfa pro mládež

So 20. 11. Modlitební konference MOKON

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

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

So 27. 11. Evangelizační Exploze
8:30–18:00

Ne 28. 11. Shromáždění v rámci regionů

Po 29. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 30. 11. Porost, 17:30–19:30

St 1. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 12. Kurzy Alfa pro mládež

5. 12. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Davida Bukáčka

Kázání: Petr Kácha – Trojjediný Bůh 
a Vánoce

Po 6. 12. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 12. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 8. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 12. Kurzy Alfa pro mládež
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

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

Po 13. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 12. Porost, 17:30–19:30

St 15. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 12. Kurzy Alfa pro mládež

Ne 19. 12. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 12. Porost, 17:30–19:30

St 22. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 12. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 24. 12. Štědrá Bohoslužba od 15:00

  Veronské náměstí, Praha 15
  Srdečně zve region Hostivař

Ne 26. 12. Shromáždění v rámci regionů


