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ÚVODNÍK

Lidé nevidí Krista, ale vidí nás
Vy jste světlo světa… Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. (Mat. 5,14–16)
Před lety jsem byl na
jednom semináři, kde
řečník řekl, že když se
mluví o modlitbě a dávání, tak se křesťané
cítí špatně. Je to proto,
že modlitba i peněženKřesťané pro ka jsou blízko našemu
srdci a vždy máme poně byli vůně
cit, že bychom se modk životu nebo lit a dávat mohli více.
Uvažoval jsem o tom
ke smrti.
a doplnil jsem tam ještě
jednu věc. Tou věcí je zvěstování evangelia.
Protože i tam míváme špatný pocit – je to
blízko našeho srdce a mohli (někdy máme
v podvědomí i měli) bychom to dělat více.
Vypořádáváme se s tím různě. Někdo
to potlačí, někdo místo zvěstování evangelia obviní ostatní, někdy máme snahu
vidět zvěstování evangelia jako nějakou
speciální akci, a tak si oddechneme, když
ve sboru evangelizace proběhne a my si to
zase na nějaký čas „odškrtneme“.
Pán Ježíš ovšem na zvěstování evangelia hledí jinak. Konstatuje jednoduchou
věc. Evangelium předně nezvěstujeme
prostřednictvím nějaké aktivity, ale tím,
že jsme. Pán Ježíš je světlo národů, lidé se
s ním setkávali, viděli jeho jednání a slyšeli, co říká. A reagovali přijetím nebo odmítnutím. Když byl vzkříšen, tak už se s ním
takto lidé setkat nemohou a setkávají se
s námi. My ho nyní reprezentujeme. Lidé
vidí nás a naše jednání a díky tomu mohou
vzdát slávu Otci v nebi. Evangelium nezvěstujeme hlavně skrze nějakou speciální
akci (i když díky Bohu za akce typu Festival
Na výšinách, který právě proběhl), ale tím,
že žijeme Kristem proměněné životy. Ježíš nám zaslíbil, že z našich břich potečou
vody života. Stačí mu věřit (Jan 7,38)
První církev byla na jedné straně pronásledována, na druhé lidi přitahovala.
Nedělala speciální akce, spíše využívala
příležitostí v každodenním životě. Čím
přitahovala?
Pavel psal Galatským 3,28 o nové skutečnosti identity, postavení a vztahů. Přijít
do společenství církve bylo pro tehdejšího
www.kspraha.cz

člověka šokující. Pohané a Židé spolu ani
nejedli, tady spolu slavili Večeři Páně. Mezi
otroky a svobodnými byla obrovská společenská propast, ale v církvi spolu mohli
vedle sebe sedět otrok i jeho majitel. Dokonce se mohlo teoreticky a někde možná
i prakticky stát, že otrok byl starším sboru,
kde jeho majitel byl člen. Pohlaví nepůsobilo společenské rozdělení. Prostě v Kristu
byly smazány rozdíly rasové, společenské
i další. Pavel nepopírá řád stvoření a na
jiných místech ho zdůrazňuje, ale je zaměřen na jednotu vzájemné lásky a úcty,
která reprezentuje Krista.
Křesťané byli ve svých životech příkladní, protože na rozdíl od tehdy převažujícího náboženství měla víra dopad na jejich
život. Docházelo k transformaci myšlení
a jednání. Lidé v jejich okolí se podivovali,
proč se jejich život mění. Moje zkušenost je
taková, že lidi v mém okolí tolik nezajímá,
co říkám, ale co dělám. To, co říkám, je
občas začne zajímat až následně.
Křesťané prvního století se vyznačovali trpělivostí a vytrvalostí. Snášeli pronásledování, měli obrovské nasazení při
zvěstování evangelia, nesli osobní těžkosti
s důvěrou v Krista.
Ne, nebylo vše ideální. Konečně v Bibli
můžeme číst o různých nedostatcích, které
ve sborech byly. Přes tyto nedostatky byla
církev „městem na hoře ležícím“. Lidé viděli
křesťany a díky jejich životu se setkávali
s Kristem. Křesťané pro ně byli vůně k životu nebo ke smrti.
Zvěstování evangelia nemusí být strašák,
nemusíme se vybičovat na jednu akci za rok
nebo se snažit dělat nám nepřirozené věci.
Nejsme všichni povoláni oslovovat lidi na
ulicích (díky Bohu za ty, kteří toto povolání
mají a také ho používají), z málokoho z nás
bude nový Billy Graham nebo Reinhard
Bonnke. Všichni ovšem reprezentujeme
Krista. Lidé se na nás dívají a vidí Ježíše
nebo jeho karikaturu. S lítostí konstatuji,
že někdy na mě vidí tu karikaturu. Přesto
to nevzdám a s Boží pomocí chci zářit čím
dál více.

SVĚDECTVÍ

Připravená srdce
Nic není černobílé, slýchám, a už jsem
i částečně pochopila, co se tím míní.
Výjimkou je hřích a odpuštění, to je
opravdu černobílé: „nebe a dudy“,
nebo spíš jde o nebe a peklo. To je
jasný rozdíl (alespoň pro mne). Ale
co štědrost a sobectví nebo chudoba
a bohatství? To jsou opravdu relativní
pojmy. Setkala jsem se s názorem, že
křesťan by měl být hodný, to znamená dát, co má – peníze a čas druhým.
A když jedno či druhé neposkytne podle přání žadatele, je skoupý – špatný
křesťan. Jenže, když se takový „dobrý“
křesťan „rozdá“, je považován za hodného hlupáka. A taky že je! Rozšířená
je taky mnoho let vtloukaná představa (přijímána hlavně nemajetnými,
sociálně slabými a vykuky), že bohatý má dávat chudému, protože mu
něco vzal – svým přebytkem mu dluží
jeho nedostatek. V mých končinách
se to projevuje tím, že si dotyčný půjčí a nemá potřebu to vracet – „vždyť
to ten bohatý nepotřebuje,“ omlouvá
si to. „Ale je psáno: prosícímu tebe
o košili, dej i plášť,“ namítne někdo.
Tak kde najít hranici? Pomocí je naše
srdce (radostného dárce miluje Bůh)
a rozum – nenechat se manipulovat
ani do dobrých skutků! Současnost
nám chystá mnoho výzev a příležitostí, jak pomoci. Tak kéž se necháme
vést k tomu, co Bůh pro každého z nás
připravil.
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Pomoc Ukrajině
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Výzvy v oblasti budování
vztahů a změn
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AKTUÁLNĚ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Pomoc Ukrajině
Na začátku bojů na Ukrajině jsme se jako
sbor zapojili do finanční pomoci přímo
sborům na Ukrajině a koordinovali jsme
pomoc uprchlíkům s ukrajinskými sbory
v Praze.
Postupně se ukázalo, že sbory naše přispění už tolik nepotřebují. Z několika plánovaných projektů sešlo, a proto jsme se
obrátili s nabídkou na ukrajinské uprchlíky, kteří nejsou ve spojení s místními sbory.
V současné době ve sborové budově probíhá výuka češtiny. V době květen – srpen
bude ve sboru klub pro předškolní děti, aby
jejich rodiče (většinou matky) mohli pracovat. Otevřeli jsme i možnost přihlašování
ukrajinských chlapců na Sportcamp. Ved-

le materiální a sociální pomoci usilujeme
o zvěstování evangelia. V současné době
jsou kapacity těchto aktivit naplněné.
Stále sháníme na pomoc dobrovolníky
a o možnosti finančně na tuto službu přispět budou informace na regionech.
Kromě této společně organizované pomoci se do různých aktivit nepořádaných
naším sborem zapojilo více členů našeho
sboru.
Děkuji jménem vedení sboru všem,
kteří jste ochotni se zapojit do humanitární pomoci a také uprchlíkům zvěstujete
evangelium.
Lubomír Ondráček

Tábor je pro děti a mládežníky ve věku 7–18 let. Děti jsou podle věku rozděleny do menších
skupin, chlapci a dívky zvlášť. Celý týden nás tématicky provází jedna biblická postava,
na jejímž životě dětem ukazujeme, jaký je Bůh a jaký je jeho záměr v životech lidí.

Tábor Levitů 13.–20. 8. 2022
J C A M P, N O V É M Ě S T O P O D S M R K E M

Žehnejme vládě a v moci postaveným na všech úrovních státní správy
(státním zástupcům, soudcům, policii,
armádě apod.)
Růst skupinek: Modleme se, aby do
října roku 2022 přibylo ve sboru 8 nových skupinek.
Vděčnost za církev: Děkujme Bohu za
církev KS. Radujme se z darů, které do
naší církve vložil. Buďme vděčni za Boží
lásku, která vše propojuje, a vyprošujme si, abychom v CKS naplnili poslání,
které pro nás Bůh připravil (Marek P.).
Prosme za požehnání společného setkání CKS 5. 6. 2022.
Vyhodnocení minulých témat
V současné době neprojednává Parlament zákon o manželství. Byl zaznamenán tlak vyloučit Alianci pro rodinu
z konzultací ohledně připravovaných
zákonů o rodině.
Na Ukrajině stále boje pokračují včetně
utrpení vojáků i civilistů. Modlitby budou
potřeba dlouhodoběji.
Festival Na výšinách v době vydání SD
právě probíhal.

DOPOLEDNÍ AKTIVITY V LESE
 plnění úkolů  pohybové aktivity
Bůh

WORKSHOPY

 fotbal  ringo  lukostřelba
 výtvarka  pokusy  tanec
 deskovky a další...
spolupráce

Kontaktní osoba:
Renata Padevětová
renatapadevetova@kspraha.cz
+420 725 677 112

přátelství

VEČERNÍ BOHOSLUŽBY
 chvály s kapelou
 maňáskové divadlo
 příběh  slovo
 společné modlitby

Přihlásit se můžete do konce června na:
www.kspraha.cz/aktivita/tabor-levitu

Mezinárodní vězeňské společenství pořádá tábor pro děti vězněných
Na tento tábor sháníme zdravotníka / zdravotnici
Tábor proběhne ve dnech 7.–14. 8.
V případě zájmu pište na mail: slavomir.jirasek@mvs.cz
KS Česká Lípa
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Letní shromáždění
Toto léto se budeme společně scházet v prostorách zahradní restaurace
Gauč ve Stromovce, a to devět nedělí
10. 7. až 4. 9. Čas shromáždění bude
15:30–17:00.
Před restaurací se sejdeme i v neděli
3. 7. v 15:30 ke společným modlitbám
za tato shromáždění i za celé léto.
Podrobnější informace o průběhu letních shromáždění se dočtete v příštím čísle časopisu. LO

www.kspraha.cz

V Y UČOVÁ NÍ

Výzvy v oblasti budování
vztahů a změn
Možná patříš k lidem, kteří se seznamují
lehce a mají mnoho vztahů. Možná naopak
trpíš tím, že ve sboru máš méně vztahů, než
by ti bylo milé. Možná potřebuješ v něčem
změnu. Zkus se inspirovat následujícími
podněty.
Osobní obnova
• Možná cítíš, že ti něco chybí, a máš sen/
touhu po změně, ale možná nemáš sílu
cokoliv udělat.
• Udělej první krok, někomu to řekni
a popros ho o modlitbu.
• Možná máš sen, aby se obnovila první
láska, nadšení pro Boží věci a aktivita
v tvojí generaci.
• Udělej první krok, najdi na regionu někoho, kdo to prožívá stejně, a modlete
se spolu.
Obnova společenství
• Máš starost, aby se nikdo neztratil, máš
touhu, abychom spolu byli zase rádi?
• Udělej první krok, rozhlédni se kolem,
kdo tu chybí nebo tu dlouho nebyl,
modli se za něj, zjisti si na něj spojení
a zavolej mu.
• Máš touhu, abychom se za sebe modlili
a stáli za sebou?
• Udělej první krok, všímej si toho, kdo je
smutný nebo sám, věnuj mu chvíli po
shromáždění, nabídni mu modlitbu.
• Sníš o tom, abychom se jako region
probudili ze stereotypu a nezajížděli
do starých koleji?

• Udělej první krok, najdi někoho, kdo to
vidí stejně, a mluvte o tom spolu, modlete se a hledejte, co udělat.
Oblast skupinek
• Toužíš po pravidelném společenství,
po vzájemné modlitbě a povzbuzování
a všem dalším, co ke skupince patří?
• Udělej první krok a zjisti si, které skupinky na regionu fungují, nějakou si vyber
a jdi se alespoň jednou na ni podívat.
• Nebo udělej druhý krok, založ s jedním
nebo více dalšími lidmi skupinku novou.
• Máš v srdci sen, aby se skupinky pro
ostatní staly opět důležité a centrem
života regionu?
• Udělej první krok a druhému řekni, co
ti tvoje skupinka dává, co na ní máš rád
a jak je pro tebe důležitá.
Propojené generace: Máme tu výsadu, že
jsme vícegenerační sbor. Máme si co dát
napříč generacemi.
Jsi mládežník?
• Udělej první krok a jdi dnes pozdravit
a prohodit pár slov s někým minimálně
o jednu generaci starším, než jsi ty.
• Udělej druhý krok, domluv se s ostatními mládežníky na připravení mládežnického shromáždění.

Jsi mladý, ale patříš do střední generace
(35–60 let)?
• Udělej dnes první krok, oslov nějaké
dítě na regionu a chvíli si s nim povídej.
• Udělej dnes druhý krok, dřív než si začneš povídat s někým, koho dobře znáš,
pozdrav a povídej si alespoň 5 minut
s někým, koho neznáš nebo znáš málo.
Patříš k nejstarší generaci na regionu?
• Udělej dnes první krok, pozdrav někoho
mladšího, u kterého si nejsi jistý jménem nebo příjmením a klidně mu to
řekni, a pokud o to bude stát, tak se za
něj krátce pomodli.
• Udělej druhý krok, domluv se svou
generací, že připravíte seniorské shromáždění.
Nemáš žádný sen ani touhu?
• Udělej první krok, nebraň ostatním snít
a hledej svůj sen.
• Udělej druhý krok, neutíkej po shromáždění domů, rozhlédni se kolem, najdi někoho, koho moc neznáš, pozdrav
ho a věnuj mu 5 minut svého času a soustředěné pozornosti a nech se Bohem
překvapit, co z toho vzejde.
Ondřej Paska, region Sever

Jsi mladý (25–35 let)?
• Udělej dnes první krok a jdi pozdravit
někoho z nejstarší generace, představ
se mu a popros ho, ať ti krátce požehná.

Kéfas

Zjara

www.kspraha.cz

Začíná pršet. Spíš poprchávat. Chodníky jsou plné puntíčků, které zanechaly po
sobě krůpěje deštíku. Miluji tahle grafická díla, která buď rychle zmizí, nebo zaniknou v jednolitých ztemnělých plochách, když déšť zesílí. Ale teď už předbíhám.
Vnímám zvláštní napětí mezi těmi skvrnkami, nevznikly nahodile, věřím, že se náš
Pán potěšuje i právě jimi a jejich vztahy.
Abyste rozuměli, rád si maluji. A tak si také zkouším – pomocí lékařského kapátka a tuše – vykapat na čtvrtku papíru něco podobného. Výsledek je žalostný, když
skvrnky nanáším jenom nějak halabala. Až když začnu pracovat uvážlivěji (to jest:
dávat Pánu prostor, aby tvořil – věřte mi! – nějak skrze mně), jsem spokojenější.
Přeji všem, aby víc pršelo, příroda to potřebuje! A hodně radosti ze zmoklých
chodníků sobě i vám!
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INFORMACE O REGIONECH

Čísla u kolonky Počet členů znamenají:
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

HOSTIVAŘ

JIH

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shromáždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 20/3/0

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

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: 77/3/21
Narození: Eliška Homolková

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/14/31
Narození: Beata Boudová
Výstupy: Andrej a Jaroslava Turkovi
(přestup do romského společenství)

INFORMACE O MLÁDEŽI

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 103/11/29

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 48/0/14
Vstup: Blanka Wichterlová

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 71/18/9

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

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.
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

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele KS Praha. Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.
Vydavatel: Sbor Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 / Vychází pro vnitřní potřebu sboru. / e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
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SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.
St 1. 6.

Dorost, 17:00–19:00

Út 28. 6.

Porost, 17:30–19:30

Čt 2. 6.

Manželské večery
18:30–21:30

St 29. 6.

Dorost, 17:00–19:00

5. 6.

Sborové shromáždění

3. 7.

Sborové shromáždění

Chvály:

David Bukáček s týmem

Kázání:

Marek Prosner – Jsme vděčni
za církev

14:00, Hotel Olšanka

Společné shromáždění Církve Křesťanská
společenství pod vedení Rady KS

15:00, Stromovka před
restaurací Gauč

Modlitební setkání za letní
bohoslužby a letní akce.

4.–6. 7.

Křesťanská konference 2022
Církev: Kořeny a ovoce

		

Dětská konference 2022
Vím, kdo jsem

Po 6. 6.

Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 6.

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

Ne 10. 7.

Společné shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

St 8. 6.

Dorost, 17:00–19:00

Ne 17. 7.

Čt 9. 6.

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

Společné shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Po 18. 7.

Sborová modlitební

So 11. 6.

Radost na cestě s Ježíšem
Křesťanské centrum Luka
08:30–17:20

Ne 12. 6.

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

Po 13. 6.

Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 6.

Porost, 17:30–19:30

St 15. 6.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 6.

Manželské večery
18:30–21:30

Ne 19. 6.

Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 6.

Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 6.

Porost, 17:30–19:30

St 22. 6.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 6.

Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 26. 6.

Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 6.

Odrost, 18:30–21:00

18:00–19:30, Malý sál
Ne 24. 7.

Společné shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

24.–30. 7. Sport Camp 2022

Křesťanská konference 2022
34. ročník setkání křesťanů
z různých církví

CÍRKEV:

kořeny
a ovoce
4.– 6. července

Praha, hotel Olšanka
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Jakub Kamiński (PL)

Řečníci

Nadějná fotbalová kariéra, alkohol, marihuana, kasina... a sem tam i nedělní bohoslužba.
Ve dvaceti vážné zranění kolene, zastavení, návrat k Bohu, avšak jen dočasný. Ten pravý
zlom v jeho životě měl teprve přijít...
„Ve službě Jakuba Kamińského jde hlavně o to, probudit církev ze spánku a možná určité
lenosti a lhostejnosti. Ukazuje na důležitý princip vztahu s Ježíšem a klade důraz na
úlohu Ducha svatého v církvi. V jeho službě rovněž vidím prorocký prvek. Jeho povolání
evangelisty je natolik silné, že plní haly po celém světě.“ Pavel Bubik, zástupce biskupa AC

Miro Tóth (SK)

Pavel Plchot

Alena Šelongová

Marek Prosner a další

Hudební skupiny

proběhne souběžně s KK, a to opět
jak pro předškolní děti (4–6 let),
tak pro děti školní (7–14 let, pobytová).


Adonai
koncert chval v pátek večer

IriaHits

Pořádají Křesťanská misijní společnost
a Česká evangelikální aliance.
Bližší informace a přihlášky: http:// kk.kmspraha.cz

Téma: „Vím, kdo jsem“. Na příběhu královny
Ester si děti ukážou, co znamená vědět, kým
jsou v Ježíši Kristu, jak vítězit nad strachem
a nechat Boha, aby skrze ně jednal.

První uzávěrka přihlášek už 15. 4.!
Pořádá Sdružení Samuel – Biblická
práce po děti.
Bližší informace:

www.detskakonference.cz

