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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Byl jeden člověk

Dobré vyhlídky

Byl muž v zemi Úsu, jménem Jób. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný
a odvracející se od zlého. (Jb 1,1)
Žil jeden člověk v zemi
české; byl to člověk
bohabojný a usilující
o bezúhonnost, snažící
se jednat přímo a vyhýbat se zlu. Nezažíval to,
co Jób – ani mu nikdo
nezabil příbuzné, nevybral všechny peníze
z bankovního účtu, ani
mu vichřice nestrhla dům, ale procházel
jinými boji a zkouškami. Snažil se zůstat
čistý. Čistý, i když jeho kolegové někdy
mluvili o takových věcech, které by radši neslyšel, a musel pak dlouho směřovat
myšlenky k něčemu jinému. Čistý, i když
někdy na ulici potkal lidi oblečené nebo
se chovající tak, že se musel záměrně dívat
jiným směrem. A také se mu často stávalo, že nedokoukal nějaký film nebo v něm
alespoň některé scény přetáčel. „Jsem blázen,“ říkal si, „vždyť na to kouká každý.“
Ale přesto uvnitř věděl, že Ježíš by na to
taky nekoukal.
Snažil se nevzdávat se. Leckdy měl chuť
vztah s nějakým sourozencem ze sboru
zabalit. „Jak tohle mohl říct? Co si o sobě
myslí?“ probíhalo mu hlavou. Ale věděl,
že když se ovládne a nebouchne za sebou
dveřmi, bude to lepší. Když vychladl, pokusil se za to pomodlit a kupodivu se vztah
časem srovnal. Jindy bojoval se sebelítostí,
ale připomínal si, že pokud v ní uvázne,
k ničemu to nebude a jen udělá radost Nepříteli. Věděl, že Ježíš taky odpouštěl a nebylo to pro něj lehké.
Snažil se nepromarnit to, co mu Bůh
dal. Bavilo ho sice sledovat novinky o jeho
oblíbených kapelách a vůbec rád surfoval
po netu, ale věděl, že to jednou oheň spálí
jako slámu a nic z toho nezbude. Vždycky,
když se mu podařilo mobil odložit a místo
toho jít dělat něco smysluplného, kromě
chvilkového smutku, že nemůže surfovat
věčně, měl i radost, že to zvládl. No, leckdy
se mu to nepovedlo a odkládal mobil až
o půlnoci a pak si nadával, že se chová jako
malé děcko, ale příště byl zase odhodlaný

Když přišla
kolegyně do
práce v slzách
a on zjistil,
co se jí stalo,
nabídl jí
modlitbu.

www.kspraha.cz

to zvládnout. Když měl nějaký volný den,
radši jezdil ven na ryby – připadalo mu, že
odpočinek v přírodě, kde se může zklidnit,
pozorovat Boží stvoření a i se trochu modlit, má nějak větší smysl.
V některých obdobích života pro něj
bylo výzvou, jak skloubit zaměstnání (nebo
předtím školu) a čas, který by měl věnovat
příbuzným. Na to nikdy nenašel žádnou
vychytávku a pořád se mezi tím potácel.
Ale prostě se snažil ani jedno dlouhodobě
nezanedbávat. Je pravda, že někdy se mu
to nepodařilo a jindy byl zas úplně vyždímaný, ale dříve nebo později se oklepal
a zas šel dál.
Věděl, že pokud lidé kolem nepoznají
Ježíše, čeká je věčný pláč. To ho trápilo. Někdy si říkal, jestli to není překonané a jestli se na to nemá vykašlat, ale když si četl
Bibli, měl jasno. Do hlásání evangelia na
ulicích se mu moc nechtělo, ale jeho cílem
bylo se prostě nestydět a pokusit se využít
příležitosti, které se naskytnou, nebo si je
i vytvořit. Když přišla kolegyně do práce
v slzách a on zjistil, co se jí stalo, nabídl jí
modlitbu. Někdy o Vánocích našel v Bibli verše, vytiskl je a s malým dárečkem je
roznesl sousedům. Několik svých přátel ze
školy pozval na Alfu a někteří ji i odchodili.
Vlastně toho bylo víc; a je také pravda, že
nemálo příležitostí promarnil, ale zdálo
se mu, že se v tom zlepšuje. „Prostě to nevzdám,“ umiňoval si, „a nebudu se za to
stydět. Ti lidi to fakt potřebují.“
S Biblí a modlitbou měl v životě také
různá období. Někdy z nich byl nadšený,
jindy si připadal jako ryba na suchu. Většinou to ale bylo tak, že si Bibli otvíral a na
modlitbu si dělal čas z vědomého rozhodnutí, protože věděl, že z toho opravdu čerpá
sílu a že Bůh je a jedná.
Ten člověk ze země české umřel. A jeho
pán mu řekl: „Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě
nad mnohým; vejdi v radost svého pána.“
(Mt 25,21)

„Doufejte, já jsem přemohl svět,” říká
Ježíš. „Proste a dostanete,” „Nebojte
se,” „Dávám vám svůj pokoj.” Jak
jsme privilegovaní! Taková a mnohá
jiná povzbuzení od samotného Boha
máme jen my, křesťané (a samozřejmě Židé). Ta povzbudivá slova, zaslíbení, nejsou jen chlácholení, která
se nabízejí okolo nás, ale, jak jsme
se mnohokrát na vlastní kůži mohli
osobně přesvědčit, reálné konkrétní
zázraky a vyslyšené prosby. Nebo
„jen“ ten nadpřirozený pokoj, když
jsme ve víru nemilých událostí. Na
nedávné víkendové holčičí rekreaci
jsme zažily vyslyšené prosby typu „ať
přestane pršet,“ proti bolesti hlavy,
nebo nalezení řešení nelehké životní
situace. Pán Bůh nás skrze svoje dary
mezi námi povzbuzoval, ujišťoval
i napomínal a potěšoval. Vše se dělo
jakoby mimochodem, přirozeně, to
protože jsme Jeho dcerky. Prostě byl
tam s námi a zahrnul nás svojí péčí.
Užívaly jsme si přátelství i dobré jídlo, krásnou přírodu, jezero, bazén
a saunu i netypický interiér vily, ve
které jsme bydlely. Historie vzniku vily
mě nejprve zarazila: projektovali ji
a stavěli v šedesátých letech vězni komunistického režimu pro papaláše té
doby. I v tom ale vidím Boží moudrost:
dílo vzniklé z pýchy mocných zůstalo
a slouží dál. Je jakýmsi pomníkem
svým tvůrcům, politickým vězňům.
A užívat ho mohou i Boží děti. „Bůh
se pyšným protiví, ale pokorným dává
život.“ Boží vůle je dobrá a dokonalá
pro každého z nás, Jeho dětí! Proto se
nemusíme nechat ovlivnit okolnostmi,
ale můžeme vyhlížet s vírou a nadějí
naplnění každého Jeho zaslíbení.
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Anketa o Gauči
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PROROCTVÍ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Voda života
Vidění přijaté při modlitební stráži před
Velikonocemi ve sboru.
Pán Ježíš drží nádobu a vylévá svoji
milost k nám – vše, co potřebujeme. Jeho
nádoba je nevyčerpatelná! Stojíme pod
ním – jsme jeho nádoby, které vytvaroval.
Zachycujeme vodu života od Pána. Některé nádoby byly plné a pouštěly vodu
dál, jiné si vodu zadržovaly. Ve vidění to
byl nádherný vodopád padající až dolů
k potřebným.
Naléhavost od Pána: „Pouštějte vodu
života dál skrze vaše životy. Nic si nezadržujte. Mám pro vás mnohem víc, než si
dokážete představit.“

J 4,14: Kdo se však napije vody, kterou
mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda,
kterou mu dám, se v něm stane pramenem
vody tryskající k věčnému životu.
Zj 7,17: …neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům
živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.
Jl 4,18: V ten den budou hory oplývat
vínem, kopce přetékat budou mlékem
a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží
Akátové údolí.
Ef 5,14: Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň
z mrtvých a zazáří ti Kristus!
Jana Nováková, 15. 4. 2022

POLITIKA

Maličký Benjamín v čele si
vykračuje – žalm 68,28
Tak jsem tak asi před měsícem přemýšlela,
jak máme rádi, když sedíme v klidu u TV
nebo v kině, „velké“ příběhy. Příběhy lidí,
kteří v nějaké oblasti, ať už kultuře, sportu, nebo politice překvapili. Jak jim v těch
akčních příbězích držíme palce, aby dobro
zvítězilo. Aby ten spravedlivý zlo porazil.
Pak ale přijde reálná situace a my ty palce
najednou těm odvážným nedržíme, ale
hodnotíme nevhodnou kampaň, netaktickou strategii apod.
Dovolte, abych vám pověděla o svém
vztahu k politice. Vyrůstala jsem duchovně v církvi, kde se víceméně kázalo: „Naše
místo je v církvi, do obecného jha s Baalem
se nezaplétej.“ Politika byla asi nejvíc tabu.
Léta jsem držela tento postoj a neměla důvod jej měnit. Pak se situace začala měnit
politicky, ale i v církvích. Začalo se kázat
na téma 7 hor vlivu a já pomalu začala připouštět, že můžu opustit své slané jezírko
a NĚKDE pomáhat. Dostala jsem vhled, že
pokud chceme změnit různé hory vlivu,
je optimální mít čistou/obsazenou horu
politiky a odtud ovlivňovat Božím způsobem ostatní resorty – ekonomiku, školství,
kulturu, media…
Poté jsme dostali do rodiny politika
v době, kdy byl vyhozen z vysokého postu, neměl peníze, byl frustrován z určité
nespravedlnosti, ale neztratil ideály, že
bojovat má cenu.
I já jsem znala Boží slovo: Především
prosím, aby se konaly prosby, modlitby,
přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za
krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve
vší zbožnosti a počestnosti/1. Tim.2,1…ale
brala jsem to jako „zajisti si klid pro svůj
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život“, nemělo to v mé mysli nějaký přesah do společnosti…/aby všichni lidé byli
spaseni a došli k poznání pravdy/1. Tim.
2,2. Žijeme v době, kdy se ve školství učí
o Husovi (skvělý program Husovy stopy)
o Komenském (jsou projekty Komenský do
tříd apod.), máme věřící ve vládě!, můžeme
mít věřícího primátora a možná i prezidenta:-). Kde říká stará duše nelze, tam říká
mladá duše vyzkouším to. Zkusme se zapojit. Zkusme se pravidelně modlit, držet
jim všem palce, sebrat podpisy na podporu, poslat nějakou korunku. Jedna světská
kniha hovoří, že před smrtí člověk nejvíc
lituje věcí, do kterých se nepustil. Třeba
si někdo říká je to marné (marnost je ale
předvoj ateismu). My jsme přeci lidé, kteří
vyrostli na tom, že věci jdou, že má smysl
dát svoji pozornost lidem, kteří se třeba
narodili jako nejmladší (a nikdo je nepozval, když přišel prorok Samuel vyhlédnout
Hospodinova pomazaného), nebo neuměli
mluvit, ostýchali se (jako Mojžíš). Kolikrát
Vás linie příběhu v bibli překvapila? Mně
mnohokrát. Já nechci držet palce jen lidem
ve filmu nebo světské knize. Stojí za to držet
je (a krýt záda) těm reálným, kteří mohou
ovlinit, aby lidé došli k poznání pravdy.
Libor Michálek je můj reálný favorit, který by měl dostat možnost ovlivňovat dění
v naší zemi, v politice. Rozumí své profesi
a má morální kredit, aby v politice obstál.
Odmítl úplatky, nebál se zastrašování
a vyhrožování jeho rodině. A má hlavně
odvahu jít do toho znovu.
Děkuji za pozornost a rozvažte prosím,
komu dáte pozornost vy:-). Koho podpoříte.

Žehnejme regionu Prosek, který od
října oficiálně začíná jako samostatný
region (regionálním starším, vedoucím;
prosme, aby se regionu dařilo zvěstovat
evangelium, aby se na bohoslužbách
začali objevovat hosté). Děkujme Bohu,
že se nám po několika letech daří nový
region založit.
Žehnejme sborové mládeži: vedoucím (Dita, Lukáš, Michaela, Štěpánka),
aktivitám (22. 9. 2022 začala mládežnická Alfa) a modleme se, aby na mládežnických bohoslužbách, na „Šesté“
(viz změna místa: nově Na Žertvách
a druhý pátek v měsíci) a na Podzimkách (26. – 29. 10.) Bůh jednal.
Žehnejme nově zvoleným senátorům
a zastupitelům. Modleme se za moudrost pro vládu při řešení energetické
krize.
Vyhodnocení minulých témat
Volby byly ještě v době sazby SD před
námi. Situace s vláhou se v naší zemi
dost výrazně zlepšila, v některých evropských zemích je stále vážná. Skupinek
přibylo 15, což je skoro dvakrát tolik, než
za co jsme se modlili. Díky Bohu.

Lenka Šejbová, region Jih
www.kspraha.cz

MLÁDEŽ

Teen camp
Víc než 150 účastníků strávilo sedm deštivých a důležitých dní v Novém Městě pod
Smrkem. Highlight všech dnů byla večerní
shromáždění s kázáními na téma Exodu,
chválami (pod vedením Anežky a Joshe Dietzových, Terezky Mockové a Lukáše Ondráčka), nabídkou modliteb, kterou mnozí
využili. Moc děkujeme všem vedoucím
workshopů, kteří věnují sílu jak přípravě,
tak péči o členy na místě. Děkujeme kazatelům, včetně hostů.
Na Teen campu bylo nemálo lidí, kteří
neznají Ježíše jako Pána. Zaprvé ukrajinské
děti (18 kluků a holek), pro které jsme dělali
zvláštní programy ve stylu Alfy v ruštině
místo kázání, zadruhé pozvané děti, které
nejsou z křesťanského prostředí, a zatřetí
sborové děti, které ještě nevědí, že je Bůh
miluje. Mnozí následně dorazili na první setkání mládeží a ukrajinské děti už se
stihly přihlásit na Podzimky.
Máme radost, že Teen camp posouvá lidi
k naplnění sborové vize – Kristem proměněné životy. Je to vidět na těch, kteří tam dříve
byli jako účastníci a nyní ochotně a velmi
schopně slouží. Za přípravný tým Dita

Přístav
Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Deštivá
zářijová středa v roce 2017 a parta deseti
lidí v jednom pokojíčku. Tady to začalo.
Uteklo pět dlouhých let. Někteří za tu dobu
odešli pracovat na jiném díle, ale díky Bohu
mnohem více lidí přibylo. A je to tu. Přístav oficiálně vznikne jako region našeho
společenství.
Já osobně jsem za uplynulých pět let
opravdu moc vděčný a věřím tomu, že

i vznik přichází v ten pravý čas. V posledním roce se toho na Čerňáku hodně
změnilo. Přístav našel zázrakem prostory,
kde proběhla poměrně velká rekonstrukce
a kde se od dubna scházíme. Velké aktivity,
které tady na sídlišti děláme, se setkávají
s pozitivním ohlasem. Roste chuť lidí chodit na skupinky. Bůh je prostě dobrý :).
Cílem stále zůstává probuzení na Černém Mostě. Věřím, že i tady má Bůh svůj

pravý čas, a my chceme dělat vše pro to,
aby byl náš region připravený, až to přijde. Stále vyhlížíme průlom v počtu obrácených. Od začátku byl náš sen, aby byl
Přístav plný obrácených lidí z Čerňáku,
a nechceme se ho vzdát. Děkujeme všem
ostatním regionům, které věrně v téhle
snaze stojí na místech, kde je Bůh postavil - jste nám inspirací.
V současné době má Přístav lehce přes
třicet členů. Pozitivní je, že s oficiálním
vznikem skoro třetina současných Přístaváků vstoupí do KS Praha. Jsme rádi, že
naše vize přitahuje i lidi mimo náš sbor.
Není nás moc, ale v červnu a v průběhu
září jsme vyzkoušeli, že se v tomto počtu
dá plný provoz zvládnout.
Co napsat závěrem? Osobně jsem moc
vděčný všem, co se k Přístavu za ty roky
z našeho sboru přidali. Bez jejich nasazení
by to nešlo. Jsem také vděčný regionům,
které tyto lidi vychovaly a bez kterých by
Přístav nemohl vzniknout. Přístav je tu právě i díky vám a vaší modlitební a praktické
pomoci. Potřebujeme víc Boží přítomnosti
a jeho Ducha. Toužíme být církví živého
Boha. Vyhlížíme, co Pán bude v tomto
roce na Černém Mostě a v celé Praze dělat,
a těšíme se, že přijdou velké věci do celého
našeho sboru.
Vojta Urban

prostory pro nedělku

www.kspraha.cz
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Grilování s ukrajinskými studenty češtiny

POMÁHÁME

Cítíme u vás přijetí
Když jsme na začátku uprchlické krize hledali způsoby, jak ukrajinským uprchlíkům
pomoci jako sbor, nabízely se různé možnosti, ale nakonec se největším hitem stala
čeština, dětský klub a dětské tábory. Našli
jsme něco, co můžeme dát a co Ukrajinci
velmi potřebují.
Během týdne se zaplnily všechny 3 skupiny, které jsme nabídli, tak jsme otevřeli
ještě jednu. Na začátku chodilo 60 lidí, ke
konci se trochu zredukovali na cca 45. Na
odpolední lekce jsme zajišťovali hlídání, aby
mohly chodit i maminky s dětmi. O děti se
staraly 3 studentky z ostatních skupin. Velký dojem na všechny udělal jeden chlapec,
který při své první návštěvě nadšeně a dost
divoce běhal po celém suterénu. Byl rád, že

4 SBOROV Ý DOPIS 10/22

je po dvou měsících konečně někde jinde,
než jen doma se svou maminkou. Ta byla
ráda také! Některé děti se odmítaly hnout
od rodičů, některé maminky vodily na lekce
batolata, takže odpolední lekce měly trochu
nedělkovou příchuť, ale nikdo si nepostěžoval, byli k sobě všichni moc hodní.
Každé pondělí ráno chodil Honza Semilský a připravil mi stoly a občerstvení.
Po vyučování jsme nabídli studentům kávu
a lidé ze sboru k tomu pekli koláče. Noemi
Krišicová vše skvěle koordinovala a všem
vám pekařkám moc děkujeme! Studenti
pokaždé koláče chválili, stále je udivovalo
a dojímalo, že se o ně tak hezky staráme.
Někteří se do té doby s nikým neseznámili – s Čechy ani s Ukrajinci. Nevěděli jak.
Někdy potřebovali různou pomoc nebo
radu. Občas Dita Frantíková přivezla náklad z potravinové banky, a tak jsme jim
ještě dávali „výslužku“, kterou vždy velmi
vděčně přijímali. Někteří říkali, že u nás cítí
přijetí a vždy je to potěší, protože někdy už
cítí, že jsou z nich Češi unavení.
Dvakrát jsme pro studenty uspořádali
grilování v komunitní zahradě na Kotlasce,
s touhou umožnit jim seznámit se s Čechy
a procvičit si, co se naučili. Poprvé přišlo 50
Ukrajinců a 20 Čechů, pak i přes silný déšť
40+15. Moc děkujeme vám všem, kdo jste
přišli! Bylo to velmi milé a studenti byli dojatí, že má o ně někdo zájem. Pozvali jsme
tam i bratry a sestry z ukrajinského sboru,
kteří zpívali písničky, mluvili o Bohu a přivezli křesťanskou literaturu v ruštině nebo
ukrajinštině.
Někteří studenti mi vyprávěli své příběhy, někteří mlčeli. To byly ty horší případy. Jedna paní poprosila, jestli bych jí

nesehnala doučování pro dceru. Když jsem
řekla, že seženu, rozplakala se. Její dceru
při útěku zasáhl kus rakety, měla za sebou
několik operací, nohu v sádře a dva měsíce
jen seděla doma a odmítala kamkoliv jít.
A Pán Bůh jí poslal Katku Hunalovou, která ji doteď učí a na lekce občas bere i svou
dceru Máju, která je podobně stará.
Jednou měli studenti za domácí úkol
popsat svou rodinu. Jedna studentka řekla, že její manžel zemřel při operaci. Vyšlo
najevo, že to byl lékař, který se z frontové linie „uklidil“ více do vnitrozemí, aby
mohl pomáhat zraněným, ale pak jejich
nemocnici zasáhla raketa a on a mnozí další zemřeli. A pak jsem ji učila, jak se mluví
česky o takhle strašné tragédii. Nezapomenutelné (viz foto).
Červnové loučení bylo dojemné. Odcházela jsem obtěžkána květinami, dárky
a prosbami, abychom určitě od září zas
něco začali. O prázdninách jsme připravili
intenzivní kurz pro teenagery a teď od září
jsme otevřeli už jen jednu skupinu pro 16
lidí. Studenti se se mnou vítali jako rodina!
Minulý týden jsme jim nabídli kurz alfa
a přišlo 6 lidí. Jsou velice otevření. Většina
jsou z pravoslavné církve, ale zajímá je náš
vztah k Bohu. Ráda bych studentům ještě
nabídla diskusní česko/ruskou skupinku,
kde budeme probírat biblické příběhy formou Prostě příběh. Prosíme, modlete se za
tuto skupinku, za alfu, za naše studenty,
za jejich děti, které se zúčastnily táborů
a dostaly pozvání na mládež. Kéž mohou
poznat svého Stvořitele, Spasitele, Utěšitele
a Vykupitele.
Ivana Šímová, region Jih
www.kspraha.cz

AKTUÁLNĚ

Anketa o Gauči
Zeptala jsem se několika lidí, o kterých vím,
že na letní bohoslužby chodili (v průměru
se zúčastnili 4×), na několik věcí.
1.
Jak na tebe venkovní shromáždění působilo, jak ses tam cítil/la?
2.
Myslíš, že má smysl pořádat naše společná
setkání venku, přístupná veřejnosti? Proč?
3.
Co tě na Gauči nejvíc povzbudilo a potěšilo?
4.
Máš nějaký zážitek, příhodu s hosty, kteří
se neplánovaně zastavili na Gauči?
Lubomír Ondráček
1. Velmi dobře. Vylepšené vybavení,
milý personál, dobrá nabídka občerstvení,
ale hlavně většinou vydařené svědectví,
chvály, kázání, popovídání s lidmi. Příjemná letní atmosféra umocněná přítomností
Božího ducha. Chybělo by mně to, kdybych
tam nebyl.
2. Myslím, že je to v létě příjemnější
než uvnitř a že je to příležitost lidi pozvat
a oslovit i náhodné kolemjdoucí a hosty.
Také to pro nás může být nové Boha chválit na veřejnosti a takto se k našemu Pánu
přiznat.
Tomáš Dittrich
1. Všechna shromáždění, na kterých
jsem byl, se mi moc líbila, cítil jsem se příjemně.
2. Myslím, že je dobré nabídnout lidem
kolem to, co máme. Vědomí, že nás mohou
slyšet nekřesťané, může muzikanty i mluviče učit větší otevřenosti.
3. Jak samy bohoslužby na pódiu, tak
setkání s přáteli.
4. Když měla Palmovka službu, měl jsem
za úkol zadní stolek s propagačními materiály. Postával jsem tam celou dobu před
i během shromáždění a zastavili se u mě
jen tři lidé, ale nestěžuju si. Jeden z nich, asi
30letý muž na koloběžce, kterému jsem dal
Lukášovo evangelium, mě pozval na pivo
a při pití jsme si povídali. Nebyl to hluboký rozhovor, ale byl jsem moc rád, že jsem
s ním mohl mluvit a v mezích možností ho
směrovat ke Kristu. Dal jsem mu kontakt,
zatím se neozval.
Zdenka Brázdilová
1. Cítila jsem se volně, svobodně.
2. Ano, jsme vlastně divadlem tomuto
světu.
3. Pokoj, chvály, svědectví, slovo.
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Olina Šípová
1. Venkovní shromáždění se mi líbí a cítím se na nich dobře.
2. Určitě. Je tu možnost oslovit náhodné
kolemjdoucí a také chválit a oslavovat Pána
pod Nebesy.
3. Kázání Jirky.
J. S.
1. Venkovní shromáždění na mě působilo pokojně a svobodně. Cítil jsem se skvěle.
2. Určitě jsem pro opětovné pořádání
letních venkovních setkání. Pro nás jsou
příjemnou alternativou a pro veřejnost
přínosem.
3. Potěšilo mě, že svědectví o Pánu Ježíši
mohlo slyšet mnoho kolemjdoucích. Také
se jich dost zastavilo a nechali si něco blíže
vysvětlit a někteří připustili modlitbu za
sebe.
Dan Gawlik
1. Mám venkovní shromáždění obecně
rád, takže velmi dobře.
2. Určitě ano. Pro veřejnost, zejména pro
“zcela nahodilé” kolemjdoucí je to překvapivé, narazí nečekaně na shromáždění, ačkoliv by třeba jinak ani do kostela, sboru,
církve, regionu sami od sebe nevstoupili.
Vytváříme tak podmínky, aby mohli zaslechnout kus shromáždění – chvály, svědectví či kázání – “bez překročení prahu”.
Když se zastaví a navenek se projeví jejich
zájem, je snazší je prostřednictvím pořadatelů shromáždění či evangelistů pozvat dál.
Nemluvě o tom, že to mohou být střípky,
které až v budoucnu se složí do mozaiky
s jinými kousky.
3. Velmi mne nadchla svědectví, která
jsem slyšel – Ben D., Babeta, Mirek J. i Lenka Š. Bylo osvěžující slyšet, jak Bůh každého
si přivedl jiným způsobem a přitom dokázal “rozhrnout” všechny okolnosti, aby se

“

A přitom záchrana lidí, kterým
nic nechybí, je svým způsobem
také zázrak.

„

dostal k srdci každého člověka, který dal
najevo, že o něj stojí. Bylo super svědectví
“velmi slušné a obyčejné bezproblémové
holky Babety”, někdy totiž máme pocit, že
opravdu velké svědectví musí být okořeněno uzdravením, vysvobozením ze závislosti apod. A přitom záchrana lidí, kterým nic
nechybí, je svým způsobem také zázrak.
Hana Rebeka Šiander
1. Bohoslužby venku jsou vynikající nápad. Stále mám na mysli slova evangelisty

Daniela Kolendy, že často čekáme na to,
až za námi lidé přijdou sami do církve, až
si nás najdou, ale mnohem lepší je, když
my jim vyjdeme vstříc. Když půjdeme ven
my, za nimi.
Z mého pohledu je to velice důležité.
Mnoho nevěřících lidí má zkreslené představy o církvi, tak toto je nejen způsob, jak
to změnit, ale také se lidem přiblížit.
Bylo fajn, že byla možnost pro lidi, jak
křesťany, tak nevěřící, příležitost přijít
a odejít, jak kdo potřebuje. Prohlédnout
si církev.
2. Chodím do KS Praha krátce a téměř
nikoho tam neznám. Jen pár lidí z KS Střed,
kam chodím. Nedaří se mi navázat vztahy
s lidmi, ačkoliv bych si to moc přála. Abych
byla upřímná, cítila jsem se na Bohoslužbách osamělá.
Miluji uctívání a to mi přišlo slabé. Hodně jsem u toho trpěla. Ale to proto, že nemám ráda chvály přeložené z angličtiny.
Také mám ráda, když jako křesťané
všichni spolu chválíme.
3. Líbil se mi koncept rozpustit oblastní
shromáždění (když jsou lidé na dovolených
a na prázdninách) a uspořádat jednu společnou bohoslužbu pro všechny lidi z KS
v celé Praze. Skvělý nápad!

„

Vynikající byla svědectví lidí,
jak se obrátili k Pánu!

“

Bylo báječné, že to bylo pod nebem, ale
zároveň v parku, pod stromy. I v tropickém
létu tam bylo příjemně, a dokonce občas
foukal vítr.
Líbilo se mi, že bylo shromáždění odpoledne a já jsem se mohla dosyta v neděli
ráno vyspat.
Mě osobně obohatilo, že shromáždění
byla velice pěkně uváděna – bylo to přehledné, jasné, srozumitelné – všechno. To
lidem, kteří chodí do KS krátce a snaží se
zorientovat, jako jsem já, hodně dalo.
Kázání byla optimálně dlouhá, udrželi
jsme pozornost. Srozumitelná. Povzbudivá.
Chyběla mi výzva ke spasení na závěr.
Vynikající byla svědectví lidí, jak se obrátili k Pánu!
Bylo skvělé, že tam byl tým lidí (s Marcelem Němcem), kteří se aktivně zajímali
o nevěřící, zvali je na shromáždění a dál se
o ně postarali.
Jarda Vodička
„Církev musí ven,“ to říkal už Václav Lamr.
Nanda
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DĚTI

Jak jsme se měli na táboře Beránek
Jako každý rok jsme vyrazili s nadšenými
táborníky do jižních Čech na dvanáctidenní dobrodružství “Cesty kolem světa”.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli uskutečnit všechny naše plány - tematické
úseky táborovky, nejrůznější pohybové
i strategické hry, sporty, ježdění na lodích, koupání, biblické programy a také
společný čas u ohně v teepee, kde jsme
tančili, chválili Hospodina a děkovali za
hezké zážitky. Součástí našich večerů bylo
i takzvané “večerní vysílání”, které letos
vycházelo z 1. Korintským 13;4-7. Vedoucí
i děti v něm sdíleli své příběhy o tom, jak
oni zažívají a šíří Boží lásku. Každé vysílání předcházela úvodní znělka, ve které
se zpívá, že “láska je trpělivá, dobrotivá,
láska nezávidí a není domýšlivá…”. Tak
se modlíme, aby nás právě taková láska
provázela celý školní rok. Děkujeme, že
jste na nás mysleli. :)
A jak prožili tábor účastníci? Zeptala
jsem se několika z nich - Klárky (tábornice), Majdy (kormidelnice) a Viki (vedoucí).

• Protože jsou tam fajn lidi, vedoucí. Nikdy se tam nenudím, vždy zábavný program, hry atd. A rozhodně taky skvěle
strávený čas s Bohem…
• Za tu dobu, co jezdím na tábor, jsem
tam poznala spoustu super lidí a ráda
s nimi trávím čas. A jsem ráda, že tam
jsou lidé, kteří chtějí poznávat Boha:)
(je to celkem motivační)
Co se ti na táboře líbilo?
• Nejvíc se mi asi líbil večerní program
v teepee, sluneční hora, skupinky a polední klid;-)
• Líbily se mi táborové úseky, večerní
program v teepee a kormidelnická noc.

• Líbil se mi nový pohled na tábor z pozice vedoucího- vedení her atd.
Zažila jsi na táboře něco pro tebe důležitého?
• Pro mne je především důležité to, že na
tábor můžu jezdit, protože v mém okolí
nemám moc věřících kamarádů, takže
se na tábor vždy těším celý rok :-). Také
je pro mne hodně důležité, že na táboře
vždy víc cítím Boží přítomnost.
• Poznala jsem Boha, uvěřila jsem.
• Prožila jsem důvěru v Boží plán/načasování (mohla jsem se na něj plně
spolehnout).

Proč jezdíš na tábor Beránek?
• Je to místo, kde můžu strávit skvělý čas
s Bohem a super kamarády a to je pro
mne asi nejdůležitější. Taky se mi moc
líbí, že jsou tu super vedoucí, kteří jsou
ochotni nám s čímkoli pomoci.
6 SBOROV Ý DOPIS 10/22
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RECENZE

Proměněný život
Knížku od autorky Betty Burke s názvem
From Ashes to Healing (česky Od popela
k uzdravování) jsem si půjčila ve sborové
knihovně KS. Autorka popisuje poutavě
svůj život, který se začal v těžké situaci, ale
díky Boží milosti byl zcela proměněn.
Betty se narodila v roce 1948 jako nemanželské dítě vdané ženě, která měla ve
svém manželství už starší dceru a zůstala
v tomto manželství, dceru Betty předala po
dvou týdnech babičce ze strany biologického otce. V celé knize už nebylo zmíněno, že
by svoji matku ještě někdy později viděla.
Babička byla věřící, ale bohužel za války
ovdověla a zůstala sama se třemi dětmi.
Svoje děti s velkou námahou sotva uživila
a nepodařilo už se jí je vychovat k řádnému
životu, všechny její děti propadly alkoholu
a drogám, včetně biologického otce Betty.
O něm a jeho vztahu s dcerou do doby jeho
úmrtí, způsobeného nějakým problémem
v hospodě, se v knížce vlastně také nic nedozvíme.
S babičkou měla Betty dobrý vztah a babička ji vedla k životu s Bohem, domácnost
však byla ovlivněna způsobem života otce
a jeho sourozenců a Betty postupně začala
mít úzkosti a také začala propadat alkoholu. Později se však seznámila s mužem,
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za kterého se vdala a se kterým vytvořili
harmonickou rodinu. Svého manžela Toma
si Betty vždy vážila za jeho zodpovědnost
a spolehlivost a za stabilitu, kterou jejímu
životu poskytl. Tato stabilita a rodinný život ji zachránily od její potřeby pít alkohol.
Oba dva vyrostli v církvi a již jako manželé
prožili znovuzrození.
Poté, kdy Tom ztratil předchozí zaměstnání, a po dalších změnách se manželé
rozhodli pořídit si vlastní obchod a odkoupili proto trafiku v Londýně ve čtvrti
Leyton, která byla k dispozici. V následující době prožili naplnění Duchem Svatým
a jejich služba v církvi se rozšiřovala. Postupně začali ve svém obchodě prodávat
i křesťanskou literaturu. Později ale začali
mít nepokoj v tom, že prodávají cigarety
a podobné zboží. Mrzelo je, když někteří
křesťané řekli, že cigarety vlastně nemohou být tak špatné, když je Burkeovi prodávají. Nakonec se rozhodli změnit svůj
obchod na prodejnu křesťanské literatury.
Tato změna nebyla úplně lehká, Betty si
svého manžela velmi vážila za to, že si na
nějakou dobu našel jiné zaměstnání, aby
podporoval rodinu a ona mohla postupně
rozjet tento obchod. Při prodeji křesťanské
literatury se naskytlo mnoho příležitostí

s lidmi mluvit o Pánu, modlit se s nimi za
znovuzrození, jejich problémy a uzdravení. V obchodě vzniklo Místo uzdravení.
Ve stejném domě, kde byl obchod, rodina
i bydlela, ale po letech, kdy už byl obchod
úspěšný, je Pán vedl k tomu, aby obchod
rozšířili a přistavěli nějaké samostatné
prostory pro místa uzdravení.
Autorka čtivě popisuje, jak je Bůh vedl do
nových věcí, jaké biblické verše ji v různých
dobách oslovily, skrze které služebníky
přijali další požehnání a rozšíření služby,
nevyhýbá se popisování problémů a způsobu, jak je jimi Pán provedl. Otevřeně také
popisuje útoky, které prožívala, které měly
kořeny v jejím nemanželském původu, a jak
došla k vysvobození od této zátěže. Ve své
upřímné víře a službě vždy hledala potvrzení toho, do čeho byli vedeni.
Knížka velmi působivě popisuje proměněný život, kdy žena, která se narodila do
velmi problematické rodiny, obdržela díky
Bohu rodinné požehnání i rostoucí službu, která přinášela požehnání a uzdravení
mnoha lidem. V roce 2010 Pán vedl autorku k tomu, aby svůj příběh napsala, a díky
tomu máme možnost se s ním seznámit.
Kniha je napsána v angličtině.
Marcela Láníková, region Jih
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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

SEVER

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Počet členů: 22/1/0

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 103/14/25
Výstupy: Lucie a Nino Vidovičovi s dětmi
(stěhování mimo Prahu)

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/5/5

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: 74/3/19
Narození: Samuel Kunzmann

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

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění (Stodůlky): neděle od 15:30,
Modlitebna BJB, Holýšovská 2923/4, Praha 13
(od stanice metra Luka)
Shromáždění (Barrandov): neděle 16:00 Kostel
Krista Krále, Grussova 1144/6, Praha-Barrandov
Počet členů: 48/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 71/17/9

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

Praha 14

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/14/31
Narození: Timotej Bukáček

INFORMACE O MLÁDEŽI

PROSEK
Kolektivní vedení: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek,
Otakar Kunzmann jun.
Shromáždění: neděle od 10:00, kavárna Knoflík,
Jablonecká 723/4, Praha 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
15694 desátky
Přístav
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
Grafická úprava a sazba: Adam Kácha / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma
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SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.
So 1. 10.

Základní kurz užívání
duchovních darů

2. 10.

Sborové shromáždění

Chvály:

hudební skupina pod vedením
Davida Bukáčka

Kázání:

15:00, Kulturní dům Ládví

Lubomír Ondráček – A brány
podsvětí ji nepřemohou

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

Po 3. 10.

Út 4. 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
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
So 22. 10. Modlitební konference MOKON
9:30–17:00
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

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

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

St 5. 10.

Dorost, 17:00–19:00

26.–29. 10. Podzimky 2022

5.–7. 10.

Evangelikální fórum 2022

Ne 30. 10. Shromáždění v rámci regionů

Čt 6. 10.

Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Pá 7. 1.

Večer chval, 18:30–22:30

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
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Po 31. 10. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online
Odrost, 18:30–21:00
Út 1. 11.

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

St 2. 11.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 3. 11.

Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

4.–6. 11.

Alfa víkend

Ne 16. 10. Shromáždění v rámci regionů
Po 17. 10. Kurz Mosty k lidem
19:00–21:00, Online
Odrost, 18:30–21:00

Pá 11. 11. ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00
So 12. 11. Základní kurz užívání
duchovních darů
Ne 13. 11. Shromáždění v rámci regionů
Po 14. 11. Odrost, 18:30–21:00
Út 15. 11. Porost, 17:30–19:30
St 16. 11. Dorost, 17:00–19:00
So 19. 11. Konference Otevřené nebe
10:00–19:30
Ne 20. 11. Shromáždění v rámci regionů
Po 21. 11. Odrost, 18:30–21:00
Út 22. 11. Porost, 17:30–19:30
St 23. 11. Dorost, 17:00–19:00
Čt 24. 11. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30
Ne 27. 11. Shromáždění v rámci regionů
Po 28. 11. Odrost, 18:30–21:00

6. 11.

Sborové shromáždění

Chvály:

hudební skupina pod vedením
Radky Novotné

Kázání:

Lubomír Ondráček – Žeň je
velká, dělníků je však málo

15:00, Kulturní dům Ládví

V rámci shromáždění bude slavnostní zahájení nového regionu KS Praha - Přístav

Pá 14. 10. ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
Přespávačka – nutná registrace
14.–15. 10. Seminář Duchovní dary

Čt 10. 11. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Po 7. 11.

Út 29. 11. Porost, 17:30–19:30
St 30. 11. Dorost, 17:00–19:00

Týden půstu a modliteb
22.—28. 1. 2023

Modlitební setkání ve sborových
prostorách, online i venku.

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

Út 8. 11.

Porost, 17:30–19:30

St 9. 11.

Dorost, 17:00–19:00

V Čadu – mezi nezasaženými národy
25. 10. od 18:30, Malý sál

