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Nebát se
Pokoj vám dávám, ne jako dává tento 
svět…zní Ježíšova slova z Bible, která 
si můžeme pobrukovat také jako pís-
ničku. Ale jak to?! Nabízí nám snad 
„tento svět“ něco pokojného? Pokud 
odvozujeme ze zpráv médií kolem 
(a málem i uvnitř) nás, nachází-
me, slyšíme a čteme pouze negativa 
a hrozící pohromy, v lepším případě 
pomluvy nebo reklamy (samozřejmě 
s výjimkou svatého časopisu Život 
víry). Ovšem je myšlen pokoj falešný: 
„neboj“, „v klídku“, „to bude v poho“ 
a podobná vyklidňování, která ale 
nemají žádnou váhu. Nabízí se ještě 
relaxační hudba… Nebo také metoda 
„vytěsňování“ – ta má efekt, jako když 
si dítě zakrývá obličej, abychom ho 
neviděli – znamená to „Na co nemy-
slím, co nevidím, o čem nemluvím, to 
není“. Politici se sice snaží vypadat 
kompetentně a reálné problémy světa 
pojmenují, raději se však věnují více 
těm nereálným, a proto líbivým. Re-
akcí na proběhlou pandemii není po-
sílení hospodářství, ale zeleným ome-
zením zdrojů další zdražení energií. 
Namísto lepší bezpečnostní připrave-
nosti Evropy na nebezpečí z východu 
se skoro více řešila genderová vyváže-
nost v armádě. A teď opravdu začala 
válka v Evropě! Co tedy máme dělat, 
snad se bát? Ne, můžeme si vzít Ježíšův 
pokoj, ten, který převyšuje veškeré po-
myšlení! Nemusíme se přizpůsobovat 
tomuto světu (utápět se v beznaději, 
obavách nebo rozhořčení), ale nech-
me se použít k Božím záměrům Du-
chem svatým, k modlitbě a děkování. 
„A Boží pokoj bude střežit vaše srdce 
i mysl“ – to je zaslíbení pro nás, Boží 
děti, které stojí za to vyzkoušet!

Nanda
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Co očekávat od starších sboru? 2

Co vyhlížíme?

Nejsem nějaký velký 
vizionář. Když jsem 
uvěřil (a ještě dost let 
poté), se v církvi o vizi 
nemluvilo a asi by-
chom se ve sboru divi-
li, kdyby někdo přišel 
s dotazem, jakou máme 
vizi. Současně jsme vi-
děli, jak se mezi námi 
naplňují Boží plány 
a jak do nich můžeme 
vstupovat. Postupně 
jsme také formulovali 
sborový záměr a celko-
vou vizi, kterou jsme, 
věřím, přijali od Pána. 

Je to důležité hlavně pro komunikaci a pro 
připomínání toho, co pro nás Bůh připravil 
a čím nás pověřil.

Dnes se o vizích hodně mluví a jako by to 
bez nich nešlo. Takže jsem se zamyslel nad 
tím, co bych měl za aktuální vizi pro celou 
Prahu. „Vypůjčil“ jsem si biblický verš, kte-
rý nepopisuje vizi, ale stav, který byl. Je to 
stav, který si přeji pro církev v Praze.

Pokoj – nezažíváme vnější pronásledo-
vání, což pro církev v současném světě není 
běžný stav. Je to milost a neměli bychom 
považovat tento stav za samozřejmost. 
Může se změnit. Pokoj potřebujeme i uvnitř 
sborů a mezi sbory. Satan se snaží vztahy 
narušit a „zachovat jednotu Ducha ve svaz-
ku pokoje“ není samozřejmé a vyžaduje 
to od nás námahu. Ochotu dát přednost 
druhému, omluvit se, odpustit, smířit se.

Budovat se – to se týká více oblastí, ale 
dnes mám na mysli nejvíc známost Boha 
a schopnost předávat to, co nám svěřil. Jak 
jsme zbudovaní ve schopnosti zvěstovat 
evangelium, vést pastorační rozhovor, smy-
sluplně se za něco nebo někoho modlit, 
postarat se komplexně o nově uvěřivšího, 
dát prostor projevům Ducha ve svém životě 
a službě? Ano, k budování patří i náš cha-
rakter a další věci a ty vůbec nepodceňuji. 
Jsme ovšem povoláni získávat Kristu učed-
níky a k tomu potřebujeme být zbudovaní 
v určitých dovednostech.

Chodit v Pánově bázni – o Boží bázni je 
napsáno, že je počátkem poznání. Bez Boží 
bázně nezvládáme svůj život, děláme myl-
ná rozhodnutí, dokonce můžeme upadnout 
do svévole a osidla ďáblova. Není to o ně-
jakém paralyzujícím strachu nebo vidění 
Boha jako tvrdého vládce. Naopak. Je to 
úcta k Bohu a obava z toho ho zarmoutit 
a jednat jinak, než k jeho slávě a podle jeho 
vůle. Boží bázeň přináší stabilitu, bezpečí 
i radost do našich životů.

Povzbuzování Ducha svatého – aby-
chom byli povzbuzováni a vůbec toto 
povzbuzení zaregistrovali a přijali, Boží 
bázeň potřebujeme. Bez Boží bázně lehce 
přehlédneme Boží jednání a přeslechneme 
Boží hlas. K těm, co nemají Boží bázeň, pře-
stává Bůh mluvit. Povzbuzení od Boha je 
opět něco základního pro náš život. Jistota, 
že o nás ví, je s námi, je na naší straně, vede 
nás k cíli, který dává smysl. Blízkost Ducha 
svatého, který k nám mluví, dává hodnotu, 
naději, povzbuzení, dává našim životům 
a vůbec fungování církve jistotu.

Vzrůstal jejich počet – to je až naposle-
dy a zdá se, že je to důsledek předchozích 
věcí. Zdravý růst je výsledkem přirozeného 
zdravého života církve. Stejně jako není tře-
ba popotahovat malé dítě, aby povyrostlo, 
ale děje se to přirozeně, roste i přirozeně 
církev, která má výše zmíněné charakte-
ristiky. Početní růst mi leží na srdci. Každý 
člověk je pro Boha důležitý a Bůh hledá, 
koho by zachránil. Kdo neuvěří, bude zatra-
cen. To je něco, co mi nedává klidu. Pořád 
je v Praze příliš lidí, kteří jdou do zahynutí 
nikoli proto, že evangelium odmítli, ale 
kvůli tomu, že ho ještě pořádně neslyšeli 
a Ježíš jim nebyl představen. Kéž dá Bůh 
našemu sboru, ale i dalším sborům v Praze 
i početní růst.

Takže dovolím si zapůjčený verš pa-
rafrázovat a vyjádřit své přání, chcete-li 
vizi, pro Prahu.

A shromáždění v celé Praze měla po-
koj a budovala se; chodila v Pánově báz-
ni a v povzbuzování Ducha svatého, a tak 
vzrůstal jejich počet. (Sk 9,31)

Lubomír Ondráček

Jistota, že 
o nás ví, je 
s námi, je na 
naší straně, 
vede nás  
k cíli, který 
dává smysl.

A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila 
v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha svatého, a tak vzrůstal jejich počet. (Sk 9,31)



www.kspraha.cz2 SBOROV Ý DOPIS 3/22

MODLITEBNÍ TÉMATA
Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Modlitby za manželství a rodinu: Ať je 
v Česku přijata ústavní definice manžel-
ství jako svazku jednoho muže a jedné 
ženy. Ať se v Praze mezi roky 2021/2022 
zvýší sňatečnost, porodnost a podíl dětí 
narozených v manželství.

Modlitby za mládež: Modleme se, 
aby ke Kristu začalo v našem sboru 
přicházet více mladých lidí ze sekulár-
ního prostředí a aby ve sboru zakotvili. 
Žehnejme mládežnickým vedoucím, 
mládežnickým aktivitám a akcím probí-
hajícím (Šestá, Jarňáky – první polovina 
března) i připravovaným (evangelizač-
ní Go Camp před Velikonocemi, Sport 
Camp a English Camp v létě).

Vyprošujme požehnání pro pravidelný 
sborový půst, který se uskuteční dva-
cet jedna dní před Velikonocemi, tedy 
26. 3.–15. 4. a za modlitební stráž 24/7, 
která se uskuteční v posledním týdnu 
půstu, tedy v termínu 8.–15. 4.

Volejme o milost v souvislosti se 
vztahem Ruska a Ukrajiny, resp. Ruska 
a NATO.

Vyhodnocení minulých témat
Na Alfu online je přihlášeno několik 
hledajících i do skupiny, kterou mají na 
starosti vedoucí z našeho sboru. Přípra-
va na manželství začala s dvoutýdenním 
odkladem a díky tomu může probíhat 
prezenčně a účastní se i více párů mimo 
církev. Ohledně misijních výjezdů není 
ještě rozhodnuto a stále jsou potřeba 
naše modlitby.

Modlitební témata na  
sborový půst
Modlitební témata za celý sbor
Hlavním cílem našich modliteb je uctít 
Hospodina a prosit, aby se jeho vůle děla 
na zemi, jako se děje v nebi. Budeme se za-
měřovat na sborové hodnoty.

Jsou jimi:
1. Víra založená na Božím slově
2. Neustálá modlitba
3. Dosvědčování Boží svatosti
4. Štědré dávání

Nezapomeňme ani na sborový záměr 
„Kristem proměněné životy“ pro nás osob-
ně, celý sbor i lidi v našem okolí, kteří Krista 
ještě osobně neznají.

Během letošního půstu se dále chceme 
modlit za tato témata:

Moudrost a zjevení
• Ptejme se, co má pro nás/pro mne Bůh 

připraveno.
• Prosme o odvahu důvěřovat Bohu i v si-

tuacích, kterým nerozumíme. Důvěřuj 
Hospodinu celým svým srdcem, ne-
spoléhej se na svoji rozumnost. (Př 3,5)

• připravenost církve obstát i v období 
těžkostí a tlaku

Manželství a rodina
• ochrana manželství v našem sboru 

i v celé zemi – prevence, intervence 
v krizi

• Aby neprošly návrhy protirodinných 
zákonů.

• Aby byla přijata ústavní definice man-
želství jako svazku jednoho muže a jed-
né ženy.

• Aby Bůh povolal lidi, kteří budou 
schopni manželství veřejně hájit.

• situace dětí po dlouhodobějším odlou-
čení od vrstevníků a zvládnutí případ-
ných psychických problémů

Evangelizační aktivity
• Boží ochrana pro sborové misionáře 

(Dohnalovi, Alena Krausová, Ivana Š.)
• kurz Alfa a také kurz Příprava na man-

želství (účastníky jsou i lidé mimo církev)

Situace ve světě
• Prosme za vyřešení „neřešitelné“ situ-

ace na východní Ukrajině, za mír mezi 
Ukrajinou a Ruskem, za ukončení kon-
fliktu, za to, aby zemřelo co nejméně 
lidí, za zvláštní ochranu pro životy 
a rodiny našich bratrů a sester v místě.

Ekonomicko-politická témata
• důchodová reforma
• půjčky a exekuce (omezení možností 

udělit půjčku u lidí, kde je pravděpo-
dobné, že ji nebudou moci splácet; 
omezení penále pro neplatiče; terito-
rializace exekucí)

• hazard (dokončení realizace dříve při-
jatých zákonných opatření, zlepšení 
prevence)

• snížení zadlužování státu

Styl vládnutí
• vztahy mezi pěti koaličními stranami: 

vědomí spoluodpovědnosti; proti zne-
užívání vzájemných vazeb

• Ať není zanedbávána komunikace s ve-
řejností. Ať je tato komunikace pečlivá, 
srozumitelná a přesvědčivá.

• rytířskost a moudrost ve vztahu k opo-
zici jak ve spolupráci, tak v komunikaci

Co očekávat od starších sboru?
Na podzim loňského roku jsme zahájili 
hodnocení života a služby starších, kteří 
slouží déle než sedm let. Vedl nás k tomu 
určitý rozpor mezi tím, jakou pozornost vě-
nujeme povolávání starších a jakou pravi-
delnému vyhodnocování toho, zda dotyč-
ný svou službu dělá dobře a jeho povolání 
stále trvá. Nechceme se věnovat této otázce 
jen ve chvíli, kdy se objeví nějaký problém, 
ale spíše větším problémům předcházet. 
Otázku, zda povolání trvá, si předně poklá-
dají sami starší, jejich manželky, s kterými 
vždy mluví někdo další, dále ostatní starší 
a další vedoucí a dotázáni jsou formou ano-
nymního dotazníku členové sboru.

Byl jsem v této souvislosti požádán, 
abych krátce shrnul, jaká je vlastně náplň 
služby starších. Bible hodně mluví o jejich 
charakteru, méně už o tom, co mají dělat. Je 
to dáno tím, že Bible je nadčasová a starší 
fungují v různých kulturách a mají různá 
obdarování. Přesto několik věcí zmíněno 
je a můžeme se na ně podívat.

V Timoteovi 3,2 jsou zmíněny dvě věci, 
které se od starších očekávají. Ta první je 
pohostinnost, resp. milování hostí. Nejde 
o to, že starší by měl umět udělat nejlepší 
kávu nebo koláč pro návštěvu, být všech-
ny objímající extrovert nebo že ho může 
kdokoli bez domluvy navštívit doma a on je 

povinný se mu věnovat. Jedná se o to, že má 
mít rád lidi, mít o ně zájem a být schopen 
to projevit. Projeví to jinak extrovert a in-
trovert, někdo stále se usmívající a někdo 
více se mračící, jinak člověk speciálně ob-
darovaný k pastoraci, ale zájem o svěřené 
lidi každý starší potřebuje. Proto jsme do 
anonymního dotazníku také dali otázku 
týkající se zájmu o lidi.

Druhá oblast je schopnost učit. Nikoli, 
že by musel být starší kazatel nebo učitel, 
ale musí se držet Bible a být schopen zdra-
vě reagovat v oblasti biblických důrazů. 
Podrobněji to Pavel vysvětluje v dopise 
Titovi 1,9.
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Z E  Ž I V O T A  S B O R U Anonymní anketa o službě  
Lubomíra Ondráčka
Koncem loňského a začátkem letošního 
roku probíhalo v našem sboru vyhodno-
cování služby déle než sedm let sloužících 
starších, a to formou anonymní ankety 
o službě regionálních starších nebo Lu-
bomíra Ondráčka, kterého jako hlavního 
pastora měli možnost hodnotit všichni 
členové sboru.

Všemi hodnoceními jsme se zabývali: 
jednak každý z hodnocených starších sám 
za sebe, jednak se k tomu na jednotlivých 
regionech vyjadřovali ostatní starší nebo 
i další vedoucí. Krátce podám svůj pohled 
na hodnocení Luboše Ondráčka. Dotaz-
ník na webu ohledně jeho služby vyplnilo 
52 respondentů. Celkově to vyznělo velice 
pozitivně. Jako příklad (pro konkrétněj-
ší představu) se zmíním o dvou prvních 
otázkách.

Na otázku Má rád svěřené lidi a věnuje 
se jim? došlo 51 kladných odpovědí, autor 
té zbývající se „zdržel hlasování“ s tím, že 
to nedovede posoudit.

Na otázku, zda je ochoten řešit konflikty, 
přišlo 48 kladných odpovědí a čtyři s těmi-
to výhradami:

„Ano, až na určitou váhavost.“; „Někdy 
až příliš tvrdě.“; „Nebyla jsem vždy spo-

kojená s dotažením věcí, otázka je, zda to 
více dotáhnout šlo.“; „Můj konflikt neřešil.“

Konkrétní výhrady podobně jako ne-
četné další, které se objevily u dalších otá-
zek, jsme těžko mohli posoudit vzhledem 
k anonymitě. Důležité pro mě bylo, že tam 
nebyla žádná opakující se výhrada. Celko-
vě beru výsledky dotazníku jako potvrzení 
kvality Lubošovy služby v našem sboru.

K hodnocení starších patří také rozhovor 
s jejich manželkami. S Věrou Ondráčkovou 
si o tom, jak je srozuměná se službou svého 
manžela, promluvil Tomáš Božovský. Ani 
zde se žádné překvapení nekonalo, Věra 
za Lubošovou službou stojí a podporuje ji.

Jako starší děkujeme všem, kteří anke-
tu vyplnili. Připomínám i na tomto místě, 
že všichni chceme být otevření pro vaše 
připomínky. Proto vás prosíme, abyste se 
nás v případě nějaké výhrady nebo otaz-
níku nerozpakovali kontaktovat a probrali 
to s námi individuálně. Také je možné na 
kohokoli ze starších vznést stížnost dru-
hým, primárně jeho kolegům spolustarším 
na regionu nebo i Lubomíru Ondráčkovi 
jako hlavnímu pastoru sboru.

Tomáš Dittrich

Další, kdo se věnuje práci starších, je 
Petr. Zmiňuje dva úkoly ve svém prvním 
dopise, páté kapitole. Starší mají pást stá-
do, které je u nich. Tedy pečovat o celek 
i jednotlivce. Nikoho neztratit, pomoci 
potřebným, což někdy znamená i někoho 
k pomoci delegovat. Nemusí být speciálně 
obdarován k osobnímu poradenství, ne-
musí mít a ani nemá správnou odpověď na 
každou otázku. Pečuje věrně o lidi, které 
mu Bůh svěřil. Podrobněji o roli pastýře 
mluví Ezechiel ve 34. kapitole. O rozdí-
lu mezi pastýřskou péčí, která je úkolem 
starších, a pastorací se můžeme dozvědět 
v testu duchovních darů, jehož osobní 
vypracování doporučuji (můžete získat 
elektronicky od vedoucích regionů nebo 
ode mne).

Druhý úkol zmiňovaný Petrem je být 
vzorem. Starší je člověk, který následuje 
Krista a zve k tomu ostatní. Určitě tím, co 
říká, ale hlavně tím, jak jedná.

Kromě přímé výzvy ke konkrétním vě-
cem je v Bibli také popis událostí, kde se 
o práci starších dozvídáme. V 1. Tesalo-
nickým 5,12 jsou členové sboru vybízeni 
k tomu, aby uznávali konkrétní lidi. Není 
použit termín starší, ale dá se myslím na 
starší vztáhnout. Jsou to ti, kteří namáha-
vě pracují (prostě starší něco dělá a dá mu 

to občas zabrat, což neznamená, že se má 
uhonit). Jsou představenými v Pánu (něco 
rozhodují; často sami nepřinášejí nápady, 
ale dozírají a umožňují realizaci) a napo-
mínají (patří sem i povzbuzování a korek-
ce; určitě musí jednat s lidmi, nebýt ně-
jakými vzdálenými vedoucími dělajícími 
rozhodnutí mimo kontakt s lidmi).

Ve stejné kapitole ve verších 17 a 18 je po-
pisováno, že starší slouží rozdílně. Všichni 
neučí. Někteří jsou za svou práci honorová-
ni, a z našeho hlediska jsou tedy pro službu 
uvolněni z běžného zaměstnání a potom se 
jí logicky věnují více než ti ostatní.

Ve Skutcích 15 čteme o zásadním roz-
hodnutí ohledně směřování církve. Protože 
bylo hodně zásadní, tak vedle starších roz-
hodují i apoštolové, což není běžné v míst-
ním sboru. Vzniklý problém prozkoumali 
(podle verše 6 se na něj podívali) a rozhodli 
(verš 22). Svěřená zodpovědnost se váže 
s autoritou. Starší mají řešit spory. Proto 
jsme jednu otázku v dotazníku věnovali 
právě schopnosti a ochotě spory řešit.

Co by se stalo, kdyby nerozhodli? Podle 
sedmého verše byl chaos, resp. dlouhé do-
hadování. Když starší nefungují či fungují 
špatně, vzniká zmatek. Zdaleka ne všich-
ni jejich rozhodnutí poslechli, což je vidět 
v dopisech Pavla, který opakovaně řeší 

problémy s jídlem, slavením svátků apod. 
I když někdo ke své škodě není ochoten se 
podřídit, není to důvod rezignovat na po-
třebu rozhodovat.

Na závěr ještě zmiňme, co starší dělat 
nemohou, resp. o tom v Bibli nic nečteme. 
Nemají a ani nemohou převzít zodpověd-
nost za osobní život jednotlivce a nemohou 
vyřešit něčí život. Bůh je jen jeden a každý 
k Němu má v Kristu přístup. Starší není ná-
hradou starozákonního kněze nebo proro-
ka a určitě nemá vládnout nad svědomím 
jednotlivce.

Kromě kázně konkrétního hříchu mají 
starší omezenou formální autoritu k prosa-
zení svých pohledů a jsou závislí na osobní 
autoritě a Božím potvrzení.

Dávají čas a energii, usilovnou práci od 
nich očekává Bůh, ale jejich nasazení není 
neomezené, nemusí si nechat na sebe nalo-
žit kdejaký úkol od kteréhokoli člena sboru, 
protože jejich konečná zodpovědnost je 
vůči Bohu.

Jsme Tělo Kristovo. Každý jsme jeho sou-
částí, přestože máme různé role. Važme 
si jeden druhého a společně doběhněme 
do cíle, který Bůh pro nás má nejen jako 
pro jednotlivce, ale i pro jednotlivé regiony 
a celý sbor.

Lubomír Ondráček
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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
 14694 desátky Prosek
 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: 78/4/23
Narození: Matyáš Homolka

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/14/29

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Počet členů: 45/6/21

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 104/12/27
Vstupy: Anna Adamcová, Matyáš Král
Výstup: Klára Prachařová

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 46/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 76/18/12

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.



V říjnovém SD jsem psal o rozbíhajících se bohoslužbách na 
Barrandově. Je čas se znovu připomenout, napsat zhodno-
cení a výhled do dalšího období.

Bohoslužby na Barrandově stále pokračují. Je to pro nás 
velmi dobrá zpráva. Přirovnal bych to k vlaku, který dlouho 
stál na místě. Lidé nás navštěvovali, nastupovali, chvilku 
pobyli a pak opět vystoupili. Tím, že jsme se rozhodli začít 
bohoslužby každou neděli (vyjma první v měsíci), jsme vlak 
mírně rozjeli. Možná, že by se dalo říci – ze všech sil roztla-
čili. Byl to krok víry, poslušnosti, krok do neznáma. Vůbec 
jsme nevěděli, co nás čeká. A vlak se rozjel. Ztuhlá kola se 
dala do pohybu. A jedeme. Během celého podzimu jsme 
konáním bohoslužeb dávali najevo celému sídlišti, že jsme 
tady, že s námi mohou počítat, že konečně má Barrandov 
pravidelné protestantské bohoslužby. A fungovalo to. Na 
každou bohoslužbu přišel nějaký host, ať už pozvaný, nebo 
z ulice, navštívili nás i křesťané z jiných církví, přišli i lidé, 
které jsme viděli poprvé. Průměrná účast byla kolem 15 lidí. 
Všechny služby jsme během podzimu zvládli ze svých zdrojů 
(pouze jeden host na kázání): vedení bohoslužeb, chvály, 
kázání, nedělku. A všechno toto zvládl i náš mateřský region 
Praha – Západ, bez nás.

Na druhou stranu vše má svůj rub a líc. Velmi kladně bych 
hodnotil maximální zapojení týmu, jednotu, obětavost, ná-
vštěvnost i v těžkých dobách vrcholu pandemie, povzbudivá 
slova dalších církví na Barrandově. To vše vedlo k našemu 
osobnímu růstu i růstu kvality bohoslužeb. Mezi negativa 
bych zařadil to, že kvůli přílišnému zaměření na fungování 
bohoslužeb se hůře snáší osobní těžkosti. Zejména časová 
náročnost byla extrémní. Každou neděli být přítomen, po-
ctivě stihnout přípravu na vedení, chválení, kázání, program 
do nedělky, být připraven k další službě atd. Někdy si na 
půl hodiny odpočinout o samotě je vzácnost, být čerstvý 
na domácí školu je nadlidský výkon a zvládat vedení firmy 
a regionu může vést k přivolání sanitky s podezřením na 
infarkt. Ne, to není legrace, ani obrazné popisy, ale skuteč-
nost, kterou zažíváme.

Od ledna chceme pokračovat dál. Rozjetý vlak teď není 
potřeba zastavovat. Shodli jsme se na tom se staršími regi-
onu Praha – Západ i s hlavním pastorem. Zároveň chceme 
přizvat i další služebníky s občasnou pomocí na našich 
bohoslužbách, zejména s kázáním a chválami. Od ledna 
jsme rozjeli i dvě pravidelné skupinky – mužskou a ženskou. 
Máme touhu se lépe poznávat a žít život ve světle a k tomu 
by měly skupinky sloužit. A začínáme mluvit o povolání 
starších, aby nově vzniklý region Praha – Barrandov měl 
své vedoucí. Nevíme, kdy to bude. Vyhlížíme to. A na konci 
června opět vyhodnotíme uběhlý půlrok.

Jakub Černý

Jak žijeme na 
Barrandově

Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů

Kostel Krista Spasitele na Barrandově



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.

Út 1. 3. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 2. 3. Dorost, 17:00–19:00

5.–12. 3. Jarňáky 2022, První turnus

12.–19. 3. Jarňáky 2022, Druhý turnus

6. 3. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Pureheart pod vedením Radky 
Novotné

Kázání: Petr Kácha – Náš Bůh je Bohem 
nových začátků

Po 7. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 8. 3. Porost, 17:30–19:30

St 9. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 10. 3. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

So 12. 3. Jsme v tom spolu, 10:00–16:00

Ne 13. 3. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 14. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 15. 3. Porost, 17:30–19:30

St 16. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 17. 3. Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

Ne 20. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 21. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 22. 3. Porost, 17:30–19:30

St 23. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 24. 3. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

So 26. 3. Setkání sborových služebníků 
9:30–15:00

26. 3. – 15. 4. Sborový půst

Ne 27. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 28. 3. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 29. 3. Porost, 17:30–19:30

St 30. 3. Dorost, 17:00–19:00

3. 4. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Jana Knížka

Kázání: Reprezentujeme Krista.  
Jak nám to jde?

Po 4. 4. Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 4. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 6. 4. Dorost, 17:00–19:00

Pá 8. 4. Začátek modlitební stráže 24/7 
od 18:00

Ne 10. 4. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 11. 4. Odrost, 18:30–21:00

Út 12. 4. Porost, 17:30–19:30

St 13. 4. Dorost, 17:00–19:00

Čt 14. 4. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 15. 4. Shromáždění na Velký pátek 
od 18:00

Ne 17. 4. Shromáždění v rámci regionů

Po 18. 4. Odrost, 18:30–21:00

Út 19. 4. Porost, 17:30–19:30

St 20. 4. Dorost, 17:00–19:00

So 23. 4. Cestou důvěry
Seminář s Tony Kalmovou

Ne 24. 4. Shromáždění v rámci regionů

Po 25. 4. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 26. 4. Porost, 17:30–19:30

St 27. 4. Dorost, 17:00–19:00

Čt 28. 4. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro


