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Co se nemění
Končí léto. Pro někoho nádherné, ji-
ného těžké a dalšího možná nejhorší 
v životě. Takový je život – pestrý, ná-
ročný, krásný! Přes dva roky už žijeme 
v jiné době než po desetiletí předtím. 
Změnila nás pandemie, teď svět for-
muje a deformuje válka. Někoho tato 
změna (o změně klimatu nemluvě) 
děsí, pro jiné je výzvou nebo i pří-
ležitostí. Někdo vyhlíží s chmurami 
konec světa a stará se jen o sebe, jiní 
se s nadějí pouštějí do pomoci a zá-
chrany druhých. A aby těm změnám 
nebyl konec, blíží se volby. „Jak tohle 
dopadne!“ lamentují jedni. „Jak to 
dopadne?“ doufají druzí. Jen jedno 
se v dějinách nemění, jen Jeden zů-
stává stejný: Skála věků, Dobrotivý, 
Rádce, Zachránce a přítel. Pán pánů 
a Král králů. A jako se od počátku 
světa nezměnila Boží láska k nám, 
obyvatelům planety Země, stejně platí 
i Jeho nabídka k životu – tady s Po-
mocníkem a pak už na věky v Božím 
království. A co se také nemění, je plán 
pro život. Být s Ním a spolu. Rodina, 
společenství křesťanů, to je koření ži-
vota, dávat lásku a dostávat ji. Tak 
můžeme poznávat Boží království už 
na zemi, když se umíme povzbuzovat, 
pomáhat si, odpouštět si a napomínat 
se. Proto si nenechávej pro sebe obavy, 
starosti, bolesti ani radosti, úspěchy 
a vítězství. Dovol druhým se s tebou 
radovat nebo plakat, protože na tom 
v životě nejvíc záleží. Zůstává víra, 
naděje, láska, ale největší z nich je 
láska!

Nanda
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Život Izraelců v Egyptě 
a zaslíbené zemi mezi 
Jordánem a Středo-
zemním mořem se lišil 
v mnoha ohledech. Ne-
dalo se jen jednoduše 
přestěhovat a jednat 
jako dosud. Bůh tuto 
změnu ukazuje na změ-
ně v zemědělství.

Egyptské zeměděl-
ství bylo celkem před-
vídatelné. Velká část 

země byla a je dosud pouští. Zemědělství 
se dařilo v okolí Nilu. Nil se každoročně 
rozvodnil a dal vodu do okolí. Zemědělci se 
na to připravovali. Měli soustavu zavlažo-
vacích kanálů a v době mimo záplavy po-
mocí šlapacího kola získávali vodu z Nilu. 
Nemohli úrodu ovlivnit plně, ale z velké 
části byla odvislá od jejich práce. Čím více 
vody „našlapali“, tím více bylo úrody. Byli 
závislí na svém výkonu a množství úrody 
měli do značné míry ve svých rukách.

Zaslíbená země je naprosto jiná. Jediná 
významná řeka je Jordán a ten se příliš ne-
rozvodňuje ani v době dešťů. Dnes většina 
Židů žije spíše u moře, v biblických dobách 
žili více v horách. Bylo zbytečné kopat za-
vlažovací kanály nebo si udělat šlapací kola. 
Museli čekat, zda bude nebo nebude pršet. 
Území je dosti suché a zemědělství je závislé 
na tom, zda přijdou podzimní a jarní deště.

V Egyptě bylo sice hodně dřiny, ale sou-
časně určitá jistota a vědomí, že mám svou 
úrodu ve svých rukou. V Izraeli nebylo zda-
leka tolik dřiny, i když samozřejmě orba, 
setí, sklizeň je náročná práce. Současně 
člověk nemohl ovlivnit, zda zaprší a kolik 
toho naprší. Byl to život závislý na milosti.

Hospodin zaslíbil, že jeho oči jsou na 
tuto zemi upřeny celý rok a bude ji zavla-
žovat (Dt 11,12 a Iz 27,3). Člověk to mohl 
ovlivnit jedině svou poslušností Hospodi-
nu. Sucho a následná neúroda byly často 
projevem Božího soudu.

Myslím, že jsme v mnohém podobni 
Božímu lidu, který přicházel do zaslíbené 

země. Jsme rádi, když se nemusíme příliš 
nadřít. Současně jsme rádi, když máme 
věci pod kontrolou. Mít prostě jistotu, že 
když zabereme, tak to bude mít výsledky. 
Víme o milosti a potřebujeme ji, současně 
je prima vědět, že jsme si něco zasloužili. 
Podobenství Pána Ježíše o dělnících na 
vinici, kde dostal zaplaceno každý stejně 
bez ohledu na to, jak dlouho pracoval, je 
iritující.

Proto je tak lákavé spolehnout se na sebe 
nebo na nějakou modlu. Hospodin Izrael-
ce varuje, aby se neklaněli nějakým jiným 
bohům a nesnažili si tím zajistit mimo jiné 
úrodu. A oni to v dějinách mnohokrát udě-
lali. Dokonce občas zaměnili příčinu za 
následek, kdy se domnívali, že neúroda 
není následkem neposlušnosti Hospodinu, 
ale následkem nectění model.

Začínáme nový školní i sborový rok. 
Není to žádná revoluční změna podobná 
té, kterou prošli Izraelci cestou z Egypta do 
zaslíbené země. Nějaká změna to ovšem je. 
Můžeme se podívat na minulý rok a na to, 
jak byl „úrodný“. Pokud nic moc, hledejme 
Hospodina s otázkou, co se děje. Pokud 
to byl dobrý rok, tak proč. Snažili jsme se 
dost, nebo jsme zakusili nadpřirozenou 
Boží milost?

A co letos? Budeme se více snažit něco 
„našlapat“, nebo budeme čekat na Hospo-
dina a spoléhat na Jeho milost? To čekání 
není pasivní. Izraelci museli orat i sít stejně 
jako v Egyptě. Ale potom už to nebylo na 
nich. Prostě riskovali a čekali, že Bůh na-
plní své slovo. Nebo se mu snažili pomoci 
a nedopadlo to dobře.

Pavel, apoštol Pána Ježíše, odvážně píše, 
že pracoval více než ostatní. Současně do-
dává, že nikoli on, ale byla to Boží milost, 
která byla s ním. Přinesl ovoce jako má-
lokdo. Stálo ho to dost námahy. Současně 
nebyl zatížen snahou to strhnout sám, žít 
ze své síly, a spoléhal na Boží milost.

Přeji tedy sobě i vám, abychom stejně 
jako Pavel zakusili, že běžíme a jsme v tom 
běhu uchváceni Duchem svatým.

Lubomír Ondráček

Prostě risko-
vali a čekali, 
že Bůh naplní 
své slovo.

Odvaha nejistoty
Země, do které přicházíš, není jako egyptská země, kde musíš šlapat a zavlažovat. 
Je zemí, o kterou se stará Hospodin. Dám déšť podzimní i jarní. (Dt 11,10–17)

(zkráceno, pro porozumění lepší přečíst celé ve své Bibli)
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MODLITEBNÍ TÉMATA

A K T U Á L N Ě

Děkovat za Stromovku – Gauč, za 
tábory, za misijní výjezdy a modlit se, 
aby ti, kteří „slyšeli slovo“, slovo také 
zachovávali v dobrém a upřímném srdci 
a přinášeli úrodu. (L 8)

Růst skupinek: modlit se, aby do října 
roku 2022 přibylo ve sboru 8 nových 
skupinek.

Volby: vyprošovat si milost a požeh-
nání pro komunální volby a volby do 
třetiny Senátu Parlamentu České 
republiky (1. kolo), které proběhnou 
23.–24. 9. 2022. Kéž je zvolen dostatek 
lidí, kteří jednají podle práva a sprave-
dlnosti a mají moudrost pro své úřady.

Prosit o dostatek vláhy pro naši zemi 
i Evropu

Vyhodnocení minulých témat
Modlitby za manželství a rodinu vyhod-
notíme až s delší perspektivou, letní 
akce ještě hodnotíme a objeví se ně-
které zprávy v SD. Sport Camp se vydařil 
přes velkou náročnost (mnozí vedoucí si 
skutečně „sáhli na dno“) a bylo osloveno 
více mladých mužů z ČR i Ukrajiny, kteří 
zatím Krista neznají. Válka na Ukrajině 
stále pokračuje a potřebujeme volat 
k Bohu o milost a zásah.

Zprávy z vedení sboru
V úvodu se ještě vrátím ke květnové ná-
vštěvě Peta Gama v našem sboru, která se 
uskutečnila z důvodu covidu po několika 
letech. Pete kázal na několika regionech 
a vedl seminář o proroctví a duchovních 
darech. Všechna vyučování je možné po-
slechnout na sborovém webu.

Kromě těchto veřejných setkání měl 
individuální setkání a také se setkal s ve-
doucími regionů a speciálních služeb. 
Povzbuzoval nás, abychom propojovali 
humanitární a sociální práci se zvěsto-
váním evangelia, zvěstovali evangelium 
i učednictví (následování) a udržovali se 
v Boží lásce. Vedl nás k tomu, abychom byli 
duchovními otci a matkami.

V červnu byli na regionu Západ usta-
noveni jako regionální starší Jakub Černý 

a Brian McClure. Těžiště jejich služby je na 
Barrandově, kde se v současné době konají 
druhé bohoslužby regionu Západ a připra-
vuje se vznik nového regionu.

V červnu se také sešlo sborové staršov-
stvo. Kromě dalších témat rozhodlo o Týd-
nu půstu a modliteb 22. – 28. 1. 2023. Příští 
rok bychom místo půstu dvacet jedna dnů 
měli tento týden, na který se dá lépe kon-
centrovat. V rámci tohoto týdne bychom 
omezili další aktivity kromě bohoslužeb 
a měli každý den různá modlitební shro-
máždění. Modlitební témata a konkrétní 
shromáždění začneme připravovat v září.

Pokračujeme v pomoci uprchlíkům 
z Ukrajiny. V červnu skončil kurz češtiny. 
V jeho rámci bylo účastníkům zvěstováno 
evangelium, dostali Nové zákony ve svém 

jazyce a uspořádali jsme s nimi dvě „grilo-
vačky“, kde posloužili i ukrajinští křesťané 
z místních církví. V srpnu byl intenzivní 
kurz češtiny.

Červen až srpen probíhal ve sborové 
budově celodenní dětský klub ukončený 
setkáním s rodiči (většinou jen matkami – 
otcové často bojují) a také jsme umožnili 
účast ukrajinským dětem na Sport Campu 
a Teen Campu.

V září bychom rádi pokračovali s uče-
ním češtiny, kroužky pro děti a pozvali 
ukrajinské mládežníky na mládežnickou 
Alfu. Podrobnější informace budou na 
sborovém webu. Je stále prostor pro dob-
rovolníky, kteří by se do této služby zapojili. 
Obecně platí, že „žeň je mnohá, ale dělníků 
málo“. LO

PŘIJMĚTE PROSÍM POZVÁNÍ 
 

na rozloučení s naší milovanou 

HANKOU BROUSILOVOU,
 

KTERÁ ODEŠLA K PÁNU DNE 2. SRPNA 2022.

NA JEJÍ ŽINA JEJÍ ŽIVOT SPOLEČNĚ ZAVZPOMÍNÁME 
VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ V 17 HODIN, 

na adrese Korunovační 6 - Praha 7 - 1. patro.

Po skončení bude následovat malé občerstvení s kávou.

Je vítáno přijít v pestřejším oblečení.

KS PRAHA   STŘED

CO OKO NEVIDĚLO A UCHO NESLYŠELO, CO ANI ČLOVĚKU NA MYSL NEPŘIŠLO, 
PŘIPRAVIL BŮH TĚM, KDO HO MILUJÍ.
1.Kor 2,9
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Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů

Východ v létě
Cílem letošní regionální dovolené byla opět 
nám už důvěrně známá chata MUHU v Jin-
dřichově v Jizerských horách. Ovšem to, že 
jsme byli na stejném místě, nemuselo nutně 
znamenat, že jsme si odvezli stejné zážitky. 
I když je v Bibli psáno, že Bůh je stejný vče-
ra, dnes i navěky, tak zároveň platí, že dělá 
nové věci. Myslím, že snad všichni jsme 
od Něj mohli během týdne něco nového 
přijmout. Zatímco jedním z loňských témat 
byl odpočinek, nyní jsme měli během spo-
lečných večerů příležitost zamýšlet se nad 
tím, jak si uspořádat každodenní úkoly tak, 
abychom je nejen zvládli, ale aby v nich byl 
Bůh oslavený a abychom zároveň měli do-
statek sil do dalších dní. Pomohl nám v tom 
pastor KS Mozaika v Hradci Králové Jakub 
Limr, který spolu se svou rodinou přijal 
pozvání na naši společnou dovolenou. Po 
tři večery jsme se zabývali tématy Omeze-
ná kapacita, Chraň svůj oheň a V Božích 
rukou, v Božích službách. Kuba pro nás 
měl nejen pečlivě připravené materiály, 
ale podělil se s námi i o svědectví, jak Bůh 
jednal v jeho životě. Myslím, že bylo moc 
důležité si v dnešní době, která je charak-
teristická mj. velkým shonem, přílivem 
velkého množství informací a neustále se 
zvyšujícími nároky, které jsou na nás kla-
deny, připomenout, že Bůh není jen jednou 

z velkých věcí v našem životě, ale je skálou, 
na které má náš život stát, abychom obstá-
li. Nemůžeme zvládnout všechno – o to je 
důležitější hledat, co pro nás Bůh má, nebát 
se do toho vstoupit, a také chránit a rozvíjet 
to, co do nás vložil.

Ani letos jsme nevynechali příležitost 
společně vyrazit na výlety, zahrát si vo-
lejbal, vyzkoušet si střelbu z luku a popo-
vídat si. Menší děti, kterých bylo letos na 

dovolené nemálo, mohly v rámci hry po-
moci hledat Josefovi a Marii Ježíše. Krom 
radosti, že Ježíše našly, na ně čekala i bo-
hatá odměna :–)

Je toho určitě hodně, zač můžeme Bohu 
děkovat. Nezapomínáme se ani dále modlit 
za majitele chaty. Věříme, že si nás Bůh 
v jejich životech použije.

Zuzka Mourková, region Východ

Prosek oficiálně začíná
Po pěti letech letech od začátku příprav se 
přiblížilo oficiální zahájení Proseka jako 
regionu – plánujeme ho na počátek října. 
V posledním školním roce (2021/22) jsme 
začali pravidelné bohoslužby nejprve jed-
nou měsíčně a od dubna už pravidelně kaž-
dou neděli. Podařilo se nám také uspořádat 
několik akcí pro děti a dospělé z Proseka 
(detektivní hru, výrobu adventních věnců 
a ptačích budek nebo olympiádu). Společně 
jsme také vyrazili na květnový výjezd do 
Jizerek, kde jsme podnikli několik výle-
tů nebo si zaběhli (prošli) orientační běh. 
Bylo skvělé, že jsme tam mohli být společně 
jak mladí, tak rodiny s dětmi i starší. Zno-
vu jsme si připomněli prorocké slovo pro 
začínající region, podle kterého se bude 
region skládat ze všech věkových skupin. 
Uvědomili jsme si, jak moc se potřebujeme. 
Protože máme v začínajícím společenství 
požehnaně rodin s dětmi, uspořádali jsme 
ještě jednodenní akci pro mladé rodiny, vý-
jezd odvážných tatínků s dětmi na chatu na 
Brdech nebo letní rodinný pobyt zejména 
pro maminky s dětmi.

Trápí nás to, že i přes množství různých 
akcí, které jsme pro Prosečáky pořádali, 

s nimi máme jen málo osobních kontaktů, 
na bohoslužby se nevěřících přišlo podívat 
jen pár a ještě nikoho jsme nevedli k obrá-
cení. A přitom záchrana nevěřících je to 
hlavní, co nás v práci na Proseku motivuje. 
Kéž bychom viděli, jak se tato situace mění! 
(Ale to samozřejmě i na jiných místech.)

Od začátku příprav bylo v plánu, aby re-
gion oficiálně začal se 40 křesťany, kteří se 
ke společenství na Proseku přidají. Zatím je 
nás 36. Že nás není plných 40, je nám líto, 
protože původní plán považujeme za správ-
ný – takový vyšší počet je užitečný proto, aby 
bohoslužby nepůsobily spíše jako setkání 
domácí skupinky a aby se podařilo pokrýt 
činnosti nutné k pořádání bohoslužeb tak, 
že se lidé dlouhodobě nevysílí. Proč se tedy 
přesto rozhodujeme zahájit oficiální exis-
tenci regionu i v nižším počtu? 1) Počet 36 
lidí sice není 40, ale skoro ano. 2) Máme na-
ději, že se někteří lidé ještě brzy připojí a náš 
tým doplní. Zvláště na technickou pomoc 
by se nám ještě někdo hodil (tj. na přípravu 
sálu a na zvučení; ale i v dalších činnostech 
je prostor). 3) Na jaře se fungování v tomto 
počtu zvládnout podařilo. 4) Zakládání re-
gionu už několik let trvá a je možné, že kdy-

by se stále čekalo, tak by se naopak někdo 
odpojil. 5) Návrat do mateřských regionů 
by znemožnil plně využít obdarování jak 
nově zapojených lidí z mateřských regi-
onů, tak lidí z Proseka. Kromě toho se na 
Proseku snažíme oslovit místní obyvatele 
a při ukončení bohoslužeb bychom neměli 
ideální možnost, kam je pozvat.

Snad by šlo článek uzavřít myšlenkou, 
co jsme se díky tomu všemu zatím nauči-
li: Nejde vše tak snadno a rychle, jak by se 
nám líbilo (o tom by ostatně Izraelci v Sd 20 
mohli vyprávět), a pořád závisíme na Boží 
milosti. Jsme ale moc vděčni za každého, kdo 
se k nám přidal a kdo společně s námi pra-
cuje na budování proseckého společenství 
a přinášení dobré zprávy o Ježíši lidem na 
Proseku. Je skvělé vidět lidi, kteří jsou ochot-
ní, nadšení a nasazení pro Boží dílo. A i když 
často vstupujeme do věcí, které jsou pro nás 
nové, můžeme si znovu plně uvědomovat, jak 
moc Ježíše opravdu potřebujeme.

prosečtí starší

Slavnostní zahájení regionu Prosek 
bude na sborovém shromáždění v říjnu.
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Region JIH je v novém
Poslední neděli v červnu jsme měli prv-
ní bohoslužbu v nových prostorách. Pro 
region velká změna, na kterou jsme si ale 
museli chvíli počkat…

Na Budějovické jsme se scházeli od 
r. 2014 a už tehdy jsme počítali s tím, že 
je to na přechodnou dobu. Hlavně z ka-
pacitních důvodů, protože do sálu, který 
má 60 m2, se jako region nemůžeme ve-
jít. V té době jsme měli 50 členů a 32 dětí. 
V současné době máme 49 členů a 27 dětí. 
Přibylo ale hostů, kteří nejsou členy regio-
nu, ale docházejí pravidelně na bohosluž-
by. Po celou dobu, co jsme byli v nájmu 

na Budějovické, jsme hledali nějaké jiné 
možnosti ke scházení. Varianty byly v zá-
sadě dvě: najít cenově i dopravně dostupné 
cca 2x větší prostory na trvalý pronájem, 
nebo si pronajímat pouze sál každou ne-
děli (případně s menší kanceláří v trvalém 
pronájmu).

Po dlouhém hledání jsme objevili pro-
stor na adrese Pujmanové 1221, Praha 4 
– Pankrác. Prostor přímo ideální: celková 
plocha 218 m2, z toho velký sál 109 m2, další 
tři místnosti pro nedělku, mládež apod., 
zařízená kuchyňka, dvoje WC. Metro Pan-
krác asi 7 minut pěšky. Rozhodnutí mělo 

samozřejmě svá pro a proti. Budoucí velký 
sál byl tvořen třemi samostatnými kancelá-
řemi (s jinou výškou podlahy i stropu). A co 
bylo důležité – museli jsme samozřejmě 
zvážit dvojnásobné nájemné. Vzít, nevzít? 
Viděli jsme to jako vyslyšené modlitby 
za nové prostory. Rozhodli jsme: bereme 
a pustíme se do rekonstrukce. Zbourat 
příčky, předělat elektrické rozvody, udělat 
novou podlahu, vymalovat, koupit kobe-
rec, nový nábytek. A co finance? Díky Bohu 
a šetrnosti jsme měli dostatečné úspory na 
našem účtu. V regionu je řada aktivních 
členů, kteří přiložili ruku k dílu při návr-
hu kompozičního uspořádání, zajištění fi-
rem, bourání, úklidu, nákupu a vybavení 
interiéru. Se zajištěním firem a stavebním 
dozorem nám velmi pomohl Luboš Ondrá-
ček. Máme internet, zabezpečovací systém 
a také už je zajištěn podnájem dalším sub-
jektům, které nám pomůžou prostor zapla-
tit. Z Budějovické s námi přešla církev COP 
Ministries a nově organizace Young Life, se 
kterou jsme navázali spolupráci v oblasti 
práce s mládeží v místních školách. Další 
možnosti podnájmu jsou v jednání.

Prostory máme. Teď vyhlížíme a mod-
líme se, jaké aktivity realizovat. Prostory 
jsou případně k dispozici i pro vás. Hlav-
ně se modlíme, aby Bůh otevřel srdce lidí 
v blízkém okolí a nám dal inspiraci, jak je 
oslovit, abychom získali nejen nové čle-
ny, ale především aby našli spásu v Ježíši 
Kristu.

Stanislav Roubal, starší KSP

Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů
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Bubliny z Přístavu
Letošní ročník bublinového festivalu jsme 
pojali ve větším formátu než minulý rok – 
chceme, aby se každý rok tyto větší akce 
posouvaly dál. Proto jsme si zařídili zábor 
a ke každému stanovišti postavili stan, 
nechyběla samozřejmě cukrová vata jako 
odměna na konci a bublinová show jako 
zakončení. Z akce jsme měli velkou ra-
dost – i když jsme ji víceméně propagovali 
jen na jedné facebookové stránce, přišlo 
cca 140 dětí a k tomu samozřejmě téměř 
vždy ještě alespoň jeden z jejich rodičů. 
Počtem účastníků se tedy akce zvětšila od 
minulého roku cca o 50 %, pozitivní ale 
bylo, že tentokrát se většina lidí zdržela až 
do konce a počkali si na bublinovou show, 
kde jsme se i krátce mohli představit jako 
Přístav – kdo jsme, co na Čerňáku děláme, 
atd., takže se Přístav zase o to více dostal 
do povědomí lidí na Černém mostě. Při-
jde nám při práci na sídlišti jako klíčová 
dlouhodobá práce a konání těchto velkých 
akcí (1× za 3 měsíce) pravidelně, aby si na 
to lidé zvykli. Tyto akce nejsou primárně 
evangelizační, ale mají za úkol přesně to, 
co se na bubliňáku letos dělo – seznámit se 
s lidmi, ukázat jim, kdo jsme, proč děláme 

to, co děláme, a kde nás můžou najít. Je to 
takový první kontakt, na který se pak dá 
navázat dalšími akcemi, a zároveň budová-
ní „značky“ – aby, když se řekne Přístav, si 
pod tím lidé něco konkrétního představili.

Děkujeme moc za veškerou přízeň, 
modlitby a podporu. Děkujeme, že se tak 
spolu s námi podílíte na tomto Božím díle.

Za tým Přístavu
Jáchym Rykl

Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů

Bloumáš jen tak po bytě. Je milý, buďsi malý, k obývacímu pokoji titěrná kuchyňka, koupelnička… 
Slunce se kloní k západu, stěny a nábytek jako by si spolu povídaly. Jsme tady, šeptají i tobě.

Sluneční paprsky, které sem dopadly, jejich tichá poselství násobí –
„Pane, mluvíš teď ke mně?“ ptáš se v duchu.

Veden zvědavostí, vyjmeš náhle z police Karafiátovy Broučky a zíráš na známé verše:

Podvečer tvá čeládka,
co k slepici kuřátka,
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine

Je čas rozestlat lože…?

P. S.: Díky, pane Jiří Trnko, za krásné obrázky k Broučkům.

Letní dojmy
Kéfas



www.kspraha.cz6 SBOROV Ý DOPIS 9/22

Sportcamp 2022 – Má cenu, 
aby se kluci mohli smát
Že bude za pár měsíců válka, nás v září loň-
ského roku ani nenapadlo. Ale napadlo nás, 
že kluci nejradši ze všeho kopou do míče. 
Že nějak umlká zájem o tábory s angličti-
nou a že ne všichni kluci patří ke sportov-
nímu klubu, kde se mohou vyřádit. A baví 
to stejně i vedoucí. Tak proč nezariskovat, 
nezkusit uspořádat Sportcamp a neobjed-
nat objekt rovnou pro 80 lidí, i když zatím 
máme pouze 11 nadšených vedoucích? 
Naše nadšení ale chladlo v únoru, kdy 
bylo přihlášených stále jen sedm kluků, 
a další nikde. Letáčky, reklama, maily dě-
tem, které s námi na kempech už byly, ale 
nějak se to nikomu nehodí. Bez tohoto do-
časného neúspěchu by nás asi nenapadlo 
myslet na ukrajinské kluky. Hrnuli se do 
Čech, zkoušeli se učit jazyk a nějak člověk 
vidí, že zatím nemyslí na prázdniny, které 
ale budou jiné – bez prarodičů, bez chaty 
a známé přírody a známých, se kterými je 
běžně trávili.

Po dlouhém úvodu skáču rychle do akce: 
den D, sraz téměř sedmdesáti účastníků 
na nádraží k odjezdu směr Kutná Hora, 
mezi nimi 36 ukrajinských kluků. Hlavní 
vedoucí Honza Chalupa odjíždí s autem 
plným spacáků (samozřejmě, ty si do Čech 
nebrali) a Dáňou Kačírkem po dálnici, 
ostatní se pokouší odbavit stádo blech na 
Hlavním nádraží. Máme pro všechny spa-
cáky? Máme v pořádku papíry? Neztratíme 

někoho ve vlaku? Jak se domluvíme? Po 
první půl hodině má Dita ruskojazyčný 
telefonát, že dva kluci jsou někde ve vla-
ku, nevědí kde, je tam průvodčí, nevědí, 
kde jsou lístky… a to byl teprve začátek… 
(pro pořádek, lístky měl Tobiáš Heřmanský 
a Michal Mocek a vše bylo v pořádku. Z na-
šeho úhlu pohledu). Krom ukrajinské party 
se Sportcampu účastnili i skvělí česky mlu-
vící kluci, někteří z klubu Teen challenge, 
pár z mládeže, a jejich kamarádi.

Po příjezdu ohromný shon, zmatek a nás 
12 statečných (nejmenovala jsem fotbalisty 
Páju a Daníčka Frantíkovy, Janu Nedvědo-
vou – zdravotnici, uklízečku, dohled v ba-
zénu a kuchařku v jedné osobě (jen při-
pomínám, že v normálním světě to jedné 
osobě zvládnout nelze), Sama Bendu, Kris-
tiána Olacha a Jirku Matějíčka, dále Aliho 
Garubu a Davida Ptáčka, naše boxery, za 
volejbal krom Michala ještě Máťu Duška). 
Následovalo šest intenzivních dní a nocí, 
kdy jsme klukům připravovali jídlo, nutili 
je uklidit po sobě nepořádek, zabavovali je 
sporty a hrami, v noci je umlčovali všemi 
způsoby a snažili se chápat, že zlobení není 
vždycky zlobení. Večerní křesťanské pro-
gramy musely být přehledné, srozumitelné 
(Dáňa nemá rád, když se po každé chvále 
tleská, ale neumí to rusky říct, a tak to mu-
sel vydržet :–)) a skupinky s lidmi, co mluví 
jiným jazykem, byly pro vedoucí výzvou.

A přes to přes všechno jsme vděční Bohu 
a šťastní. Kluci běhali, skákali, plavali, 
hráli FIFA, pařili na mobilech ve volných 
chvílích, vyžadovali k jídlu salám na sto 
způsobů a spoustu melounu, poslouchali 
svědectví o Ježíši a chvály, prostě měli se 
skvěle. Z gymnázia, kde jsme byli ubyto-
vaní, nás nevyhodili, i když je to s podi-
vem vzhledem k množství křídy rozdro-
bené na podlaze a podobně. Naopak, byli 
k nám laskaví a podporovali nás. Někteří 
čeští kluci – účastníci mají chuť být příští 
rok vedoucí, a to je pro nás vyznamenání. 
A i když nevíme, co přinese příští rok, víme 
o něco víc, že to ví Bůh, je dobrý a má naše 
plánování ve své ruce.

Nepíšu sem nic smutného a nebudu 
psát. Tenhle článek je o kempu pro par-
tu veselých kluků, kteří se sice hádají při 
hrách, ale pak běhají ostošest a radují se 
ze zmrzliny pro vítěze. Ale někteří mají za 
sebou věci, které by děti zažít neměly.

Když jsme nakonec žádného účastníka 
neztratili a vyčerpaně hledíme do prázdna 
po předání kluků rodičům, jsme vyříze-
ní, ale šťastní. My jsme pomohli jim, bez 
rozdílu národnosti, a Bůh se stará o nás. 
A tak to bude.

Jménem Sportcampového 
hvězdného týmu Dita

M I S I E
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Patnáct ukrajinských dětí ve sboru
V Praze bylo (a je) mnoho ukrajinských 
předškoláků, kteří nenašli místo v čes-
kých školkách. K nám domů do Jenštej-
na se dostala na čas ukrajinská učitelka 
s dcerkou a maminkou. Prostory nedělky 
na Žertvách se během všedních dnů moc 
nevyužívají. Sbor má prostředky podpo-
řit Ukrajince a jsou i nabídky od dalších 
sponzorů. Sečteno a podtrženo, proč ne-
zkusit nabídnout ukrajinským mamin-
kám během letních prázdnin (ukrajinské 
prázdniny jsou od 1. 6. do 31. 8.) celodenní 
dětský klub.

Samozřejmě to neprobíhalo tak jedno-
duše, jak se může zdát z výše uvedené rov-
nice. Inzerování, organizace jídla, úprava 
nově koupeného pozemku vedle sborové 
budovy a instalace jednoduchých prolé-
začek, příprava hraček a pomůcek (díky 
ochotě Zorky Knížkové ze školky Ovečka 
jsme měli mnoho krásných hraček dovnitř 
i na dvorek). A pak přišly děti, učitelka 
Táňa je vítala, zatímco její maminka v su-
terénu připravovala jídlo ze surovin dove-
zených z potravinové banky, a maminky 
je tam opatrně nechávaly a doufaly, že se 
jim v klubu bude líbit. Z původně přijatých 
15 dětí se jich několik vrátilo na Ukrajinu, 
jiné jsme přijali. Děti se postupně zklidnily, 
zvládly klubový řád (díky Martě Paskové 
za skvělý nápad) a spřátelily se. Dvakrát 
týdně si pro ně Eliška Kalinová přichysta-
la předškolní přípravu. Petra Jelínková si 
vzala na starost dovoz a třídění jídla. Inna 
Hottmar pomohla nejvíc v prvních per-
ných dnech, kdy si děti zvykaly. Lucinka 
Frantíková potom pravidelně s dětmi po-
máhala několikrát týdně, a i přes jazyko-
vou bariéru si ji moc oblíbily a používaly 
ji jako věšák :–).

Poslední srpnový den jsme uspořádali 
závěrečnou párty pro maminky, s podě-
kováním všem pracantům. Děti dostaly 
knížky o Ovečce Barborce v ukrajinštině 
a maminky si poslechly evangelium. Pro-
tože děti byly ve školce moc spokojené, ne-
chceme s rodinami ztratit kontakt a zveme 
maminky na křesťanská setkávání 1x týdně 
a děti na kroužky na Palmovce. Dáme brzy 
vědět, jak se práce dál daří. Na závěr lze 
shrnout: klub přinesl snad samá pozitiva. 
Děti měly pestrý program v kolektivu. Táňa 
a její maminka a dcera měly letní pracovní 
program a rozptýlily se od zpráv z domova 
(pocházejí z okupovaných teritorií a mno-
ho známých během léta zahynulo). Náš 
sbor mohl posloužit potřebným a mohl 
tím získat jejich důvěru, aby s nimi mohl 
sdílet evangelium i slovy, nejen láskou. Co 
si víc přát :–)

Dita

P O M Á H Á M E
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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
 15694 desátky Přístav
 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.
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 shromáž-
dění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 22/1/0

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební), 
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/5/5
Výstup: Katka Naitová (přechod na region Sever)
Úmrtí: Marie Nováková

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: 74/3/19
Vystoupení: Johana, Jan, Josefa, Julie Vraštilovi 
(přestup do sboru křesťanů Úvaly)

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Pujmanové 1221, Praha 4
Počet členů: 49/6/21
Přestupy z jiných regionů a sborů:  
Kristýna Koblihová, Matěj Koblih, Miloš Padevět ml., 
Štěpánka Padevětová

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/14/31
Výstup: Matěj Koblih (přestup na region Jih)
Svatba: Matthew Dimmock a Barbora Rokoszová

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 103/14/25

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum 
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka) a 16:00 
Kostel Krista Krále Grussova 1144/6
Počet členů: 48/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 71/17/9
Výstup: Sofie Takátsová
Úmrtí: Hanka Brousilová

PŘÍSTAV
Shromáždění: neděle od 16:00, Dygrýnova 12, 
Praha 14

PROSEK
Shromáždění: neděle od 10:00, kavárna Knoflík, 
Jablonecká 723/4, Praha 9

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.

Ne 4. 9. Sborové shromáždění
15:30, Gauč na Výstavišti

Chvály: Radka Novotná

Kázání: Tomáš Dittrich – Kam se odstě-
hovala Boží sláva? 
(1.Sam. 4,12–22)

Út 6. 9. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 7. 9. Dorostová Summer Afterparty
17:00–19:30

So 10. 9. Den pro rodinu 2022 
12:00–18:00

Pá 9. 9. ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00

Ne 11. 9. Shromáždění v rámci regionů

Po 12. 9. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online

Út 13. 9. Porost, 17:30–19:30

St 14. 9. Dorost, 17:00–19:00

16.–18. 9. Na maKSimum 2022

So 17. 9. Proč a jak duchovně sloužit 
dětem, 9:30–12:00

Ne 18. 9. Shromáždění v rámci regionů

Po 19. 9. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online 
Odrost, 18:30–21:00

Út 20. 9. Porost, 17:30–19:30

St 21. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 22. 9. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Ne 25. 9. Shromáždění v rámci regionů

Po 26. 9. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online 
Odrost, 18:30–21:00

Út 27. 9. Porost, 17:30–19:30

St 28. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 29. 9. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

So 1. 10. Základní kurz užívání 
duchovních darů

2. 10. Sborové shromáždění
15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina pod vedením 
Davida Bukáčka

Kázání: Lubomír Ondráček – A brány 
podsvětí ji nepřemohou

V rámci shromáždění bude slavnostní zahájení 
nového regionu KS Praha – Prosek

Po 3. 10. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online 
Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 10. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 5. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 6. 10. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

So 8. 10. Setkání sborových služebníků 
9:30–15:00

Ne 9. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 10. 10. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online 
Odrost, 18:30–21:00

Út 11. 10. Porost, 17:30–19:30

St 12. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 13. 10. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Pá 14. 10. ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00

Ne 16. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 17. 10. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online 
Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 10. Porost, 17:30–19:30

St 19. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 20. 10. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Ne 23. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 24. 10. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online 
Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 10. Porost, 17:30–19:30

St 26. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 10. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro


