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Úhel pohledu
Je vlastně prima, když se nic nedě-
je. Ale to si uvědomíme, až když „se 
děje“, až když je, bohužel, nastoleno 
v našem prožívání velké téma – osob-
ní životní zvraty, nebo i celosvětové 
velké drama. Když se ráno probudím 
a pak vzápětí naskočí v hlavě zásadní 
vykřičník – problém (nemoc, nedoro-
zumění…), v současnosti válka.
„Ach jo!“ říkám si už posté a vzápětí 
se opravím. Moje soukromá strategie 
proti válce je totiž modlitba a moje 
osobní terapie je obrátit poraženecký 
povzdech „ach jo“ na vítězný pokřik 
ve vidině vyslyšených modliteb – na 
„cha oj!“ Dějí se sice zlé věci, ale mohu 
se modlit k mocnému Bohu – „cha!“ 
a uvidím i výsledek Božího zásahu – 
„oj!“ Vím, je to dětinské, ale mě to nutí 
místo lamentování konat. Modlitba 
je mocná zbraň, a to mě těší. Nejsme 
bezmocní, máme silného Zastánce! 
Také o tom i vypovídají zprávy z bojiš-
tě – zázraky. Nenechme se tedy zastra-
šit, a tak vyautovat z boje, ale pojď-
me se spojit při velikonočním půstu 
v modlitbách za naše bratry a sestry 
na Ukrajině! Ovšem i za sourozence v 
Rusku. Ruští evangelikálové se veřejně 
vyjádřili proti válce, což chce velkou 
odvahu a hrozí jim perzekuce. Potěšu-
je mě, že se můžeme opravdu sjednotit 
se všemi Božími dětmi po celém světě. 
Kéž toto vytržení z všedních dnů mno-
ho lidí obrátí k doufání v Hospodina. 
Jak ráda bych vymýšlela běžný obsah 
tohoto článku! Něco na způsob – du-
ben, ještě tam budem :–(. Tak kéž vyjde 
jiná pranostika: „V dubnu posty, války 
dosti!“ :–)

Nanda
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Beránek, který nemá chybu

Jako lidé žijící v obdo-
bí po smrti a vzkříšení 
Pána Ježíše jsme více 
orientováni na dru-
hou část Bible, tedy 
Nový zákon. Někteří 
křesťané ani moc Sta-
rý zákon nečtou, resp. 
přeskakují některé 
části, které považuji za 
překonané nebo nás se 
už netýkající, jako jsou 
třeba popisy obětí.

Při čtení Nového 
zákona nesmíme za-
pomínat, že jeho pisa-
telé dobře Starý zákon 

znali a že ho znali jejich mnozí čtenáři 
z židovského prostředí a ti ostatní se s ním 
rychle seznamovali. Často totiž zachytíme 
jen nějakou poznámku, které bez znalosti 
příslušného textu ve Starém zákoně nepo-
rozumíme.

Pavel v dopise do Korintu ztotožňuje 
Pána Ježíše s velikonočním Beránkem. Na 
první pohled se může zdát, že se jedná jen 
o to, že Pán Ježíš zemřel právě o Velikono-
cích. Při hlubším zkoumání zjistíme, že 
tomu tak není.

Ohledně velikonočního beránka byl 
ve Starém zákoně velmi přesný popis, 
např. v Exodu 12. Jedl se nekvašený chléb. 
Beránka si musela rodina vybrat a musel 
být naprosto dokonalý. Nikoli nějaký chro-
mý, s jedním okem, s natrženým uchem. 
Potom ho měla čtyři dny doma a teprve 
potom ho zabila. Při vycházení z Egypta 
jeho krví potřeli zárubně a díky této krvi 
je Hospodin pominul, když pobíjel prvoro-
zené v Egyptě. Jeho dokonalost a jeho krev 
zachránila židovský národ, resp. ty, kteří 
uvěřili a udělali to. Domnívám se, že toto 
měl v době psaní na mysli Pavel, napadalo 
to i mnoho čtenářů a nově uvěřivším z po-
hanů to ostatní vysvětlovali. Věděli, že to, 
co dělali generace před nimi, byl určitý ob-
raz a plán, který dokonale naplnil Pán Ježíš, 
který se stal tím posledním velikonočním 
Beránkem. Byl bez vady, tedy nebyl na něm 

žádný hřích. Měl vztah s těmi, za které byl 
obětován. Díky jeho krvi nemuseli zemřít.

Dovolím si jít ještě dál. Popis ukřižování 
Pána Ježíše je relativně stručný. Není tam 
přímo řečeno nic o nesení hříchů a dal-
ších věcech. Pokud neznáme Starý zákon 
a kontext míst, které Pán Ježíš citoval na 
kříži, tak tomu moc neporozumíme. Pokud 
neznáme proroctví o Kristu, nepochopíme, 
proč se některé věci staly. A pokud nevní-
máme Ježíše jako poslední dokonalou oběť 
a neznáme oběti ve starozákonní době, tak 
nám může být těžko pochopitelné, co se na 
kříži stalo. Za sebe musím říci, že pochope-
ní toho, že Ježíš nesl na kříži naše hříchy, 
odmítnutí, prokletí a smrt, jsem nezískal 
z četby evangelií, ale vedle výkladů Pavla 
v jeho dopisech hlavně z popisu dne smí-
ření v Leviticu 16. To, co se dělo s dvěma 
kozly, je něco, co se v plnosti stalo s Pánem 
Ježíšem a díky čemuž jsme očištěni nejen 
na rok, jako to bylo ve starozákonní době, 
kdy se oběti musely opakovat, ale navěky.

Letos jsou to pro někoho první Velikono-
ce, které prožívá jako následovník Krista. 
Pro většinu z nás byly ty první Velikonoce 
už před mnoha lety. Budeme číst a poslou-
chat známé příběhy z evangelií. Co se na ně 
letos podívat přes texty ve Starém zákoně. 
Co si více připomenout, co skutečně Veli-
konoce znamenaly a co všechno znamená, 
že se Ježíš stal velikonočním Beránkem. 
A co pozvat někoho, kdo tento příběh ještě 
nezná a Velikonoce má spojené s vajíčky, 
pomlázkou a nesrozumitelnými církevní-
mi obřady, a tento příběh mu přiblížit tak, 
že se Ježíš stane i pro něj Beránkem, jehož 
krev ho zachraňuje.

Letos se postíme před Velikonocemi 
a půst končí v den, kdy si Kristovu smrt 
připomínáme. V neděli, kdy si budeme při-
pomínat vzkříšení, už se postit nebudeme. 
Bude totiž čas oslavy. Můžeme se zdravit 
slovy starého pozdravu: Ježíš je vzkříšen. 
A odpovědět na něj: Ano, je vzkříšen.

Přeji novou radost z toho, že jsme o udá-
losti Velikonoc nejen slyšeli, ale že známe 
vzkříšeného Krista.

Lubomír Ondráček

V neděli, kdy si 
budeme připo-
mínat vzkříše-
ní, už se postit 
nebudeme. 
Bude totiž čas 
oslavy.

Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, 
náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. (1Kor 5,7)
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MODLITEBNÍ TÉMATA
Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Do Velikonoc se modleme dle témat 
ke sborovému půstu – viz minulé číslo 
Sborového dopisu nebo sborový web 
https://www.kspraha.cz/udalost/sboro-
vy-pust-26-3-15-4-2022/.

O Velikonocích a do konce měsíce se za-
měřme speciálně na následující témata:

Vyprošujme pro Ukrajinu Boží milost 
a nadpřirozenou ochranu. Modleme se 
za rychlé ukončení války, za moudrost 
pro politiky (ukrajinské, ruské, světové 
i naše), za záchranu pro prchající a po-
kračující pomoc pro uprchlé Ukrajince. 
Za to, aby lidé, v této otřásající se době, 
hledali Boha.

Modleme se i za ochranu Estonska, Lit-
vy a dalších zemí sousedících s Rus-
kem, za moudrost pro politiky ohledně 
správného načasování případného vstu-
pu Ukrajiny a dalších států sousedících 
s Ruskem do EU.

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

Povzbuzení pro všechny, kteří se dlou-
ho pereme s nějakou věcí (hříchem) 
v našich životech. „Bůh slyší naše 
modlitby, slova našeho pokání. Touží 
nám pomoct, zasáhnout. Viděla jsem, 
jak jsem se chtěla zbavit pampelišky 
pouze utrháváním stonku a listů, což 
jen vedlo k opětovnému dorůstání. 
Pampeliška má silný a hluboký kořen. 
My máme trhat plevel, tj. listy se ston-
kem, ale Bůh chce změnit naše srdce. 
Chce jednat s kořenem našeho hříchu. 
Upřeme proto svůj zrak na Ježíše. On 
je Vítěz a Král našich srdcí.“ – výstup 
PMT (Markéta M.)

Vyhodnocení minulých témat 
Modlitební témata za rodinu a mládež 
jsou dlouhodobá. Půst teprve začal 
a modlitební stráž 24/7 je před námi. 
Rusko Ukrajinu napadlo, Ukrajina pře-
kvapivě odolala prvním týdnům náporu 
a sjednotil se i západní svět na odsouze-
ní agrese a na většině sankcí. Modlitby 
jsou potřeba tedy dále.

Zprávy z vedení sboru
Připravujeme využití zakoupené parcely 
vedle sboru už na toto léto. Brigádníci z řad 
mládeže vykáceli na parcele roští a v sou-
časné době je zpracováván projekt, který 
bude následně projednán na stavebním 
úřadě a měl by být realizován ještě do léta, 
pokud nevzniknou nějaké nečekané pře-
kážky.

Dále pracujeme na vzniku nových regi-
onů. Prosek začne mít od dubna pravidelné 
shromáždění každou neděli a máme na-
ději na zahájení samostatného regionu od 
podzimu. Po problémech s prostory získal 
vhodné místo i Přístav na Černém Mostě, 
nyní dokončuje úpravy a v tomto měsíci 
by ho měl začít používat. Na regionu Zá-
pad pokračují dvoje bohoslužby, jedny na 
původním místě, druhé na Barrandově.

Jako sbor jsme se zapojili do pomoci 
Ukrajině. Zaslali jsme okamžitou finanční 
pomoc a zajistili tisk a zaplacení evangeli-
začních a studijních materiálů pro přijíž-
dějící uprchlíky. Finanční částka se blíží 
dvěma stům tisícům. Dále proběhla na ně-
kterých regionech sbírka věcí. Podrobnější 
informace jsou na sborovém facebooku. 
Pomoc koordinujeme s místními ukrajin-
skými sbory.

Někteří členové sboru se zapojili jako 
dobrovolníci nebo ubytovávají uprchlíky ve 
svých obydlích. Jak se můžete konkrétně do 
pomoci v rámci sboru zapojit, se dočtete na 
sborovém webu https://www.kspraha.cz/
blog/pomoc-ukrajine/. Všem, kteří jste se 
jakkoli do pomoci zapojili, děkuji.

Za vedení sboru Lubomír Ondráček

Půst, modlitby a Velikonoce
Letošní rok máme společný sborový půst 
tři týdny před Velikonocemi. Modlitební 
témata byla zveřejněna v minulém čísle 
Sborového dopisu. Jako minulé roky vy-
zýváme jako starší k zapojení všechny čle-
ny sboru podle jejich možností. Všichni 
se postěme od alkoholu. Pokud se někdo 
nechce zapojit do půstu v dalších oblas-
tech celé tři týdny, směřujme své zapojení 
zvláště do posledního předvelikonočního 
týdne. V tomto týdnu bude také probíhat 

modlitební stráž 24/7 ve sborové budově. 
Přihlašovat se můžete na kspraha.cz/straz.

Na počátku stráže 8. 4. v 18:00 začneme 
společnými chválami v hlavním sále sbo-
rové budovy a stráž zakončíme společným 
shromážděním na Velký pátek 15. 4. v 18:00 
také v hlavním sále Na Žertvách.

Těším se, že společně přistoupíme před 
Boží tvář a přineseme mu naše chvály, 
modlitby i půst jako jemu příjemnou oběť.

Lubomír Ondráček

https://www.kspraha.cz/udalost/sborovy-pust-26-3-15-4-2022/
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M I S I E

Modlíte se za muslimy?
Příběh jedné z největších modlitebních 
akcí na světě se začal spontánně psát 
právě před 30 lety, v roce 1992. Tehdy se 
na Blízkém východě sešla k modlitbám 
mezinárodní skupina křesťanských ve-
doucích, kteří přemýšleli, jak muslimům 
ukázat Boží lásku. Během setkání prožili 
nečekanou Boží přítomnost, která je ved-
la k prvním 30 dnům půstu a modliteb za 
muslimy. O rok později už spatřila světlo 
světa první příručka s konkrétními té-
maty pro každý den, která se v současnosti 
překládá do asi 30 jazyků a distribuuje se 
ve 40 zemích světa. Další statisíce věřících 
si ji stahují z internetu, a za muslimy se tak 
modlí miliony křesťanů.

Tento rok budou modlitby probíhat od 
2. dubna do 1. května. V rozhovoru s čes-
kým koordinátorem „30 dní modliteb za 
svět islámu“ Karlem H. se také dozvíte, jak 
se k iniciativě můžete připojit.

Kdy jste poprvé o iniciativě uslyšel 
a proč jste se do ní zapojil?

K iniciativě jsem se dostal jako běž-
ný účastník. Bude to možná už nějakých 
dvacet let. Přesně si nepamatuji. Vím, že 
jsem narazil na modlitební příručku 30 dní 
a témata k modlitbám v ramadánu. Díky 
příručce jsem se dozvídal o skupinách 
lidí či národů, o jejichž existenci jsem do 
té doby netušil. Přitom jich bylo často víc 
než Čechů. Příručka ve mně probouzela 
povědomí o muslimech a jejich víře. Jak se 

rozvíjel můj zájem o svět islámu, příručka 
přestala být důležitým zdrojem informací 
a motivem modliteb za islámský svět, nic-
méně stejně jsem byl za její existenci hodně 
vděčný. Kvůli sobě i kvůli dalším.

Jak jste iniciativu začal koordinovat 
u nás?

Jakousi shodou okolností jsem se se-
známil s předchozím koordinátorem čes-
ké verze 30 dní. Když jsem se dozvěděl, že 
chce s vydáváním české verze příručky 
skončit, bylo mi to líto. Nechtěl jsem, aby to 
skončilo, a tak jsem to začal dělat. Příručce 
se tak věnuji již přes deset let.

Jak se určují konkrétní náměty na 
každý rok?

Jedná se o mezinárodní iniciativu. Jed-
notící téma vybírá mezinárodní ústředí. To 
pak žádá místní koordinátory a spolupra-
covníky, aby posílali návrhy jednotlivých 
článků. Chtějí, aby je psali lidé, kteří danou 
skupinu či místo znají. Z takto zaslaných 
návrhů a příspěvků pak vybírají ty, které 
se daný rok v příručce objeví. Návrh tedy 
můžeme poslat i my z Česka.

Kdybych se chtěla do iniciativy zapojit, 
jak to udělat?

V prvé řadě si stáhnout příručku 
(http://30dni.kmspraha.cz). Soubor ve for-
mátu PDF a nově i mobilní aplikace jsou 
zdarma. Poté naplánovat, jak se modlit 

a koho k tomu přizvat. Je možné to zapo-
jit do bohoslužeb, programu skupinky či 
různých stávajících modlitebních setkání. 
Stejně tak je možné se dát dohromady s lid-
mi, kteří se chtějí modlit speciálně za tato 
témata. Finanční podpora je možná přes 
KMS. Příručku připravují dobrovolníci, 
výdělečná nikdy nebyla.

Musím se modlit pouze během rama-
dánu, nebo je možné příručku využít 
i jindy?

Modlit se dá určitě kdykoli. Příručka je 
skvělá v tom, že velmi stručně představí 
nějaké téma či skupinu lidí v muslimském 
světě. Dělá to velmi lidsky. Vede k lásce 
k muslimům. Připomíná, že muslimové 
potřebují evangelium, zároveň ukazuje i na 
jejich další potřeby a to krásné, co v jejich 
kultuře je.

Je možné někde dohledat starší příručky?
Na stránkách KMS jsou k dispozici 

zdarma ke stažení soubory ve formátu PDF 
z minulých let.

Jitka Evanová

Zajímá vás, proč se křesťané za muslimy 
modlí zrovna v době ramadánu? A jaké 
nese tato iniciativa ovoce? Podrobnosti 
najdete v březnovém čísle časopisu Ži-
vot víry.

1992–2022: Slavíme 30 let 30 dní modliteb za svět islámu 

30 DNÍ
Z A   S V Ě T  I S L Á M U

•   2 .   D U B N A   –   1 .   K V Ě T N A  2 0 2 2   •

https://kmspraha.cz/30-dni-modliteb-za-svet-islamu
https://zivotviry.cz/vydani/zivot-viry-2022-3
https://zivotviry.cz/vydani/zivot-viry-2022-3
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Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém (ICEJ ČR) pořádá pod záštitou 
předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila a 
předsedkyně Poslanecké Sněmovny PČR 
Markéty Pekarové Adamové 19. ročník 
projektu, který připomíná památku obětí 
holocaustu a upozorňuje na projevy sou-
časného antisemitismu.

Hlavním hostem programu bude Eva 
Erbenová, která přežila holocaust a dnes 
žije v Izraeli. Setkání se dále zúčastní vel-
vyslankyně Státu Izrael Anna Azari, herec 
Jan Potměšil a další významné osobnosti 
politického a kulturního života. 

Jestliže si také myslíte, že antisemitis-
mus je nákaza, která znovu ohrožuje civi-
lizaci, přijďte a připojte se tak k těm, jimž 
to není jedno.

Neděle 10. dubna 2022, Praha
– 14 hodin Staroměstské náměstí
– 15 hodin Valdštejnská zahrada

www.vsichnijsmelidi.cz
fb: Kulturou proti antisemitismu

Kulturou proti 
antisemitismu
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J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Pozvání k chození ve víře
Pár lidí se mě ptalo, kdy vstoupím do toho, 
pro co mě Bůh povolal, když jsem teď do-
končil školu.

Chtěl bych tedy krátce uvést, že stojím 
v tom, pro co mě Bůh povolal. Jsem chválič, 
momentálně jedním z vedoucích bethel 
dance. Manžel a brzy otec. Sloužím náro-
dům, doslova stovkám mladých i starších 
lidí. Vyzbrojuji je, posouvám je vpřed, při-
náším svobodu a inspiraci. Nazval jsem to 
Probuzení skrze službu tancem. Není to 
někdy za 5 let, ale nyní. Pomáhám tu vést 
a budovat taneční komunity a také uvolňuji 
spoustu mužů do tance.

V létě 2021 jsme s mou ženou měli celou 
dobu na srdci otázku, zda nás Otec posílá 
do Čech, anebo zda se má Hannah přihlásit 
do druhého ročníku BSSM, což pro nás bylo 

finančně nemožné. Po setkání s Andělem 
jsme byli povzbuzeni a rozhodli se tu zů-
stat. Za pár týdnů Bůh prostřednictvím více 
než 20 lidí zaplatil celé školné pro Hannu 
($ 5 tis.). A začal se o nás různě starat. Jeden 
měsíc nám přátelé zaplatili nájem, různí 
lidé poslali jednorázové dary, misijní vý-
jezd Hannah do LA byl zaplacený, dokonce 
škola nám dala $ 250 k Vánocům. Čekáme 
dítě! Californie nám zajistila zdravotní po-
jištění, které kryje celý porod.

Pro mě největším svědectvím je, že jsem 
tady už 4. rokem nezaměstnaný a Otec mě 
pokaždé zaopatřil. Ale nyní mi dal něco 
nezaplatitelného – ženu a dítě! Jsme tu oba 
jako misionáři, kteří řekli ano a šli. Je to 
velké dobrodružství s Bohem, i když má 
spoustu výzev a není nejjednodušší. Je to 

ale příležitost k zázrakům, a protože se 
spoléháme na Hospodina, nepřestáváme 
je zakoušet! Přináší nám to tedy spoustu 
radosti a naplnění, když stojíme v našem 
povolání od Otce.

Já věřím v model církve, která je zapoje-
ná, aktivovaná a dělá věci dohromady. Tedy 
potřebuji tebe a ty potřebuješ mě. A proto 
píši tento dopis, abych tě pozval být sou-
částí mé cesty.

Chci tě povzbudit do kroku víry a do za-
pojení se k mojí víře a víře mé ženy Hanny.

Pokud chceš být součástí mého týmu 
nebo jednorázově podpořit to, co děláme, 
můžeš mi napsat zprávu a obratem ti po-
šlu informace, které chceš nebo potřebuješ 
vědět.

Děkujeme!!! Hannah a Michal Vadlejch
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M L Á D E Ž

Sport Camp 2022
Letos mládež v létě pořádá evangelizační 
akci (pro kluky) s názvem Sport Camp. Je 
pro dvě věkové kategorie, 10–14 a 15+.

Týdenní sportovní tábor proběhne na 
gymnáziu v Kutné Hoře, kde jsou perfekt-
ní sportoviště, každý se zapisuje na sport 
dle vlastního výběru, vedou skvělí kluci 
(především z našeho sboru), nadšení spor-
tovci, bude to legrace :), křesťanské večerní 
programy vhodné jak pro věřící, tak pro 
nevěřící. Přihlašování už běží.

Jsi dospívající mladý muž? Máš rád různé 
druhy sportu a jejich historii či pravidla?

Máš rád super atmosféru mezi kámoši? 
Nebo tě baví si jen tak pokecat u pinčesu?

Tak v tom případě je pro tebe Sport 
Camp jako stvořený.

Budou připraveny různé soutěže a růz-
né druhy sportů. Nabízíme ti možnost 
zlepšit své sportovní dovednosti a užít si 
super atmosféru.

Budeš mít možnost vybrat si z různých 
sportů, které si budeš chtít během Sport 
Campu zahrát.

Akce se bude konat od 23. do 30. 7. 2022 
na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, 
kde je veškerá potřebná výbava. Pokud bys 
měl chuť se zúčastnit, neváhej se přihlásit.

Budeme se na tebe těšit!

Kontakt

Jan Chalupa
E–mail: jchalupa@outlook.cz

Dita Frantíková
E–mail: dita.frantikova@kaes.cz
Telefon: +420 775 367 678

https://mladez.kspraha.cz/udalost/
sportcamp/

Běh času
Zkraje ledna jsme ze svátků ještě celí tum-
pachoví, a teprve když se rozkoukáme (já 
tomu říkám „spojení člověka se sebou sa-
mým“), zjistíme, že nás všecko nové zava-
lilo, a co jsme v minulém roce odložili ad 
acta a označili vinětou „uděláme až v příš-
tím roce“. U mě se tohle prozření dostaví až 
na začátku února.

Začnu vyvíjet horečnou činnost, ale 
ouha! Na začátku března mě přepadne 
jaro a znovu mi zamotá hlavu…! Ještě že 
jsme lednovou a únorovou zkušeností již 
poněkud „v půtkách tuženi“!

Tak požehnané hezké jaro!
Kéfas (P. P.)

Geometrická kompozice, Petr Paderník
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J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Oáza klidu pro mladé
Lyžování, snowboard, nebo odpor k zim-
ním sportům – ani vyhraněný postoj k zimě 
obvykle nebrání teenagerům dorazit na 
jarňáky. Loni jim zabránil lockdown, a le-
tos byly oba pražské turnusy (Praha 1–5 
a 6–10) plné. Mladí z našeho sboru, z obou 
pražských hlídek Roal Rangers i z CB 13 se 
těšili, a jak už víme z jejich reakcí i reakcí 
rodičů, mnozí po návratu nadšeně vyprá-
věli. Oba týdny ve Stromkovicích v Jizer-
kách byly ve znamení modrého nebe (ve 
stejném balíčku je i rozměklý sníh, ale 
o tom se nebudeme bavit), dobré nálady, 
stolních her, řádění venku, každodenních 
chval, biblického programu a přínosných 
skupinek. Nechyběl ani bowling nebo pla-
vání. Možná vás to nezajímá, ale jarňáky 
jsou challenge i pro vedoucí – například já 
jsem byla davem donucena hrát bowling 
a moje záchrana byl jeden strike, díky ně-
muž jsem skončila někde v davu ostatních 
a ne poslední. A dále, já mám na jarňácích 
na starosti vaření (na druhém týdnu; o prv-
ní se stará Štěpánka Krišicová) a přijet po 
Štěpánce (smetanové omáčky, koláče) s jí-
delníčkem rizoto – špagety znamená, že 
musím svým pokrmům vymýšlet alespoň 
kreativní jména.

Letos jsme chtěli projít s mladými zákla-
dy a také jsme to udělali. Potřebují to – ně-
kteří k určitým věcem s Bohem ještě nedo-
šli, některým není jasné, kdo je Duch svatý, 
někteří nemají jistotu spasení – opravdu 
bylo co řešit a v čem ukazovat na Boha.

Před odjezdem jsem se modlila, aby tý-
den na jarňácích byl pro mladé oáza klidu 
v tomto složitém světě – čas, kdy mohou 

načerpat, užít si pohodu, kdy z nich spad-
nou starosti. Kdy se budou moct přiblížit 
Bohu nebo někteří se s ním setkat poprvé. 
Myslím, že přesně ten dojem z obou po-
bytů zůstává – skvělý čas vnitřní pohody 
a přitom hodně otázek směřujících k Bohu.

(Z KS Praha moc děkujeme našim ve-
doucím, kteří obětovali svůj čas, pohodlí, 
kterým se doma nahromadily povinnosti 
a kteří se přesto dokázali zajímat o ostatní 
až do posledního dne: Štěpánce Krišicové, 

Veronice Dobiášové, Michalu Jungman-
novi, Michalu Mockovi, Pavlu Frantíkovi, 
Lukáši Ondráčkovi, naší nové misionářce 
Kayle Hennings a Davidu Šerému, který 
nám přijel fotit krásné fotky – viz jedna 
zde. Sobě neděkuji, protože pokud jsem na 
někoho zapomněla, zařadím ho k sobě do 
neděkovací skupiny a oslavíme jarňákový 
úspěch prací :)

Za vedoucí mládeže Dita Frantíková



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
 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: 20/3/0

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: 76/4/21
Vstup: Lenka Nová
Výstup: Sára Vávrová  
(přestup na region Hostivař)

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/14/29

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: 103/11/28
Vstup: Robert Jaworski
Výstup: Richard a Petra Bukáčkovi  
(přestup na Palmovku)

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: 74/17/11
Vyřazeni z evidence: Hana, Martin, Kateřina 
a Jonáš Andreasovi

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.

So 2. 4. 30 dní modliteb za svět islámu

3. 4. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Jana Knížka

Kázání: Lubomír Ondráček –  
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

13.–17. 4. GO CAMP 2022

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

Čt 21. 4. Manželské večery
18:30–21:30

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 
Manželské večery
18:30–21:30 
Mohou křesťanští politici 
pomoci k proměně národa?
18:00–20:00

1. 5. Sborové shromáždění
15:00, KD Krakov, Praha-Bohnice

Chvály: Hudební skupina Aioneth

Kázání: Jiří Bukovský – Pravda  
a svoboda (J 8,32)

Po 2. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 3. 5. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 4. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 5. 5. Manželské večery
18:30–21:30

So 7. 5. Prorocká služba v praxi 
9:30–16:00, Vyučuje Peter Game

Ne 8. 5. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 9. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 5. Porost, 17:30–19:30

St 11. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 12. 5. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Manželské večery
18:30–21:30

Ne 15. 5. Shromáždění v rámci regionů

Po 16. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 17. 5. Porost, 17:30–19:30

St 18. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 19. 5. Manželské večery
18:30–21:30

Ne 22. 5. Shromáždění v rámci regionů

Po 23. 5. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál  
Odrost, 18:30–21:00

Út 24. 5. Porost, 17:30–19:30

St 25. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 26. 5. Manželské večery
18:30–21:30 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

So 28. 5. Festival Na Výšinách

Ne 29. 5. Shromáždění v rámci regionů

Po 30. 5. Odrost, 18:30–21:00




