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Úhel pohledu
„Tak se nám to všechno zase vrací 
do starých kolejí. Všude je plno lidí, 
narvaný metro, autobusy, vlaky, prý 
i letadla…skoro abychom litovali, že 
je už po pandemii a po klidu!“ „I ne-
rouhejte se,“ povídala ta druhá stařen-
ka, „co jen lidí umřelo a co se jich tolik 
natrápilo doma v samotě!“ „A navíc,“ 
dodala ta třetí starší paní, co seděla 
s těmi dvěma na lavičce v parku, „nic 
není, jak to bylo, žádné vyjeté koleje, 
ale pořádné vykolejení to přece je, ta 
válka!“ No ano, málem bych zapo-
mněla,“ odtušila první, „ta drahota, 
a není tomu konec.“ „Nemyslí zdražo-
vání, ale to, že umírají další nevinní 
lidé, tam na Ukrajině,“ pokárala ji 
znovu druhá.“ „Máte pravdu, paní,“ 
souhlasila třetí, „nám se tady pořád 
žije krásně, a dokonce už i ta omeze-
ní nejsou tolik nutná a lidí je méně 
nemocných.“ „No bodejť, nikdo na 
nás nestřílí a máme pořád co kupo-
vat, třebaže dráž,“ doplnila ji druhá. 
„Ale konec světa to je,“ nedala se ta 
první, reptavá paní, „všechno je dražší 
a penze stejná, vláda nic nedělá, měla 
by se vyměnit, za nějakou, co lidem 
dá víc peněz, těch, jak to říkají, kom-
penzací,“ zlobila se. Druhá s třetí se 
na sebe podívaly a jen vrtěly hlavami. 
„No já se na to dívám trochu jinak,“ 
povídá klidně paní číslo dvě, „teď si 
nějak těch obyčejných věcí víc vážím 
a za všechno dobré každý den děkuju 
Pánu Bohu.“ „A víte, že máte pravdu,“ 
rozzářila se třetí babička, „já to taky 
zkusím být vděčnější a místo skuhrání 
si víc všímat toho pozitivního. To je 
pak na světě veseleji!“ Sluníčko pěk-
ně hřálo, opodál vrabci dozobávali 
drobečky, které jim předtím nadro-
bily, obě stařenky hleděly s úsměvem 
do dáli. Třetí měla o čem přemýšlet. 
Nanda
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Asi to znáte všichni. 
Čtu si asi po stopade-
sáté evangelium pod-
le Marka a znovu mě 
to oslovilo. Jasně, je 
to Bible, takže by mě 
to mělo oslovovat, ale 
o tom přímo nemlu-
vím. Zase jsem v tom 
nejkratším evangeliu, 
kde jde všechno celkem 
pěkným kvapíkem a já 
se nestačím divit, kolik 
tak dobře známých míst 
na mě úplně nově pro-
mlouvá.

Vede mě to k otázce: 
Jak je možné, že k nám 

Bible má schopnost pokaždé nově mluvit? 
Ano, jasná odpověď by byla, že je to Boží 
živé slovo. Navíc věřím tomu, že je to živé 
slovo, které mluví i dnes po více jak dvou 
tisících letech, kdy bylo napsáno.

Čteme Bibli a její poselství dosazujeme 
do kontextu našich probíhajících životů. 
Nechte mě to vysvětlit. Pokaždé, když opět 
otevíráme nějakou knihu z Bible a vidíme 
v ní nové myšlenky, tak je to nepopiratelně 
značně ovlivněné tím, čím zrovna žijeme. 
Bible je neměnná a její pravdy stále platí, 
ale my k ní přistupujeme jako neustále se 
proměňující osobnosti skrze zkušenosti 
z našich životů.

Rád bych to ilustroval na příkladu kni-
hy Jób. Je to zajímavá kniha plná dobrých 
poselství a myšlenek. No, a někteří z nás 
ji zkrátka nejsme schopni pochopit. Ne-
myslím si, že je to špatně. Naopak, pokud 
ti kniha Jób nic neříká, tak si dovolím tvr-
dit, že žiješ v určitých oblastech opravdu 
požehnaný život. Přeju ti to! Jenže mohou 
přijít životní změny. Těžké časy v oblasti ro-
dinných vztahů atd. Najednou si otevřeme 
Jóba a tahle pro nás dodnes nepochopitel-
ná kniha se stává naší srdcovou záležitostí.

Věřím tomu, že právě i v tomhle je krása 
Bible jako celku. Je to skutečně komplexní 
kniha, která odpovídá na naše otázky ve 

všech našich životních etapách. A jsem za 
tohle Bohu opravdu nesmírně vděčný.

Bible je prostě živé slovo pro žijící lidi - 
o tom není pochyb.

Jsem moc rád, že náš sbor má jako jednu 
ze svých čtyř hodnot právě “Víru založe-
nou na Božím slově”. Žijeme v době, kdy 
je možná úplně nejtěžší rozpoznat, co je 
pravda a co lež, iluze či dezinformace. Svět 
kolem nás má tendence vše zpochybnit. 
Známé a všemi dlouho uznávané pravdy 
rozbít a vystavět nové polopravdy na velmi 
chatrných základech. Jen čas ukáže, jak 
obstojí.

Je to chaotická doba a myslím si, že je 
v ní možná i víc než dřív zapotřebí se vracet 
právě k Bibli. Knize, která nese to nejdů-
ležitější poselství v dějinách naší Země. 
Dobrou zprávu o Ježíši a jeho vzkříšení. 
Přátelé, mrzí mě, kolik lidí v mém okolí má 
v poslední době tendence ohýbat i posel-
ství evangelia. Svět nabízí lidem svobodu 
a Bible se mu často úplně nehodí do krámu. 
Zajímavé je, že v téhle nově nabyté svobodě 
lidé občas ztrácí své vlastní životy.

Přijde mi důležité teď znovu opakovat, 
že Bible je kniha života. Skrze její poselství 
k nám proudí život. Život, který má přesah 
za tento Svět. Nenechme si tuhle pravdu 
vzít. Ona má tendenci se vytrácet tím 
víc, čím víc prachu se usazuje na policích 
a knihovnách, kde vaše Bible leží.

Na závěr bych svou úvodní myšlenku 
ještě lehce upravil. Bible je živé slovo pro 
žijící lidi, kteří jí dají šanci.

Vojta Urban, region Přístav

Bible: Živé slovo pro žijící lidi

Přijde mi důle-
žité teď znovu 
opakovat, že 
Bible je kniha 
života. Skrze 
její poselství 
k nám proudí 
život.

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, 
skrze živé a věčné slovo Boží.

Je to chaotická doba a myslím 
si, že je v ní možná i víc než dřív 
zapotřebí se vracet právě k Bibli.„

“
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

P O D Ě K O V Á N Í

J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Za manželství a rodinu
Ať je v Česku přijata ústavní definice 
manželství jako svazku jednoho muže 
a jedné ženy. Ať se v Praze mezi roky 
2021/2022 zvýší sňatečnost, porodnost 
a podíl dětí narozených v manželství. 
Vyznávat v souvislosti s energetickou 
krizí a obecným růstem cen nad rodina-
mi věřících Žalm 37,25: Od své mladosti, 
a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl 
opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho 
potomci žebrali o chléb.

Válka na Ukrajině
Modlit se za ukončení konfliktu. Vyzná-
vat nad Ukrajinou Žalm 147,6: Hospodin 
se ujímá pokorných, svévolníky snižu-
je až k zemi… 10: Netěší ho síla koně, 
nemá zalíbení v svalech muže. Hospo-
din má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, 
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Přístav
Žehnejme nově vzniklému regionu Pří-
stav, který od listopadu oficiálně začíná 
jako samostatný region (povolání regio-
nálních starších, žehnání vedoucím; pro-
sme, aby se regionu dařilo zvěstovat 
evangelium, aby se na bohoslužbách 
začali objevovat hosté). Děkujme Bohu, 
že se nám po několika letech podařilo 
v krátké době založit další nový region.

Vyhodnocení minulých témat
Všechna témata byla tentokrát „žehna-
jící“, a proto je nelze jednoduše vyhod-
notit. Vláda podnikla určité kroky, které 
mají řešit energetickou krizi a pomoci 
rodinám a firmám v ohrožení. Na hod-
nocení účinnosti je ovšem příliš brzy.

Zprávy z vedení sboru
V říjnu byl oficiálně založen region Prosek 
a v listopadu region Přístav. Region Prosek 
je veden třemi staršími, kteří přestoupili 
z regionu Palmovka, resp. Východ a kteří 
již delší dobu vedli přípravný tým.

V regionu Přístav bude zahájeno povolá-
vání starších po přestupech členů a vstupu 
nových. Region bude přibližně z poloviny 
tvořen novými členy, kteří nepřestupují 
z regionů KS Praha. Nový region je tedy 

prozatím administrován hlavním pasto-
rem, který úzce spolupracuje s vedoucím 
týmem regionu.

Zatím jsme nezahájili práce na vybudo-
vání vstupu na sousední zahradu Na Žert-
vách. Stále čekáme na stavební povolení 
a také je problém se zajištěním odborné 
firmy na provedení prací. Pokud máte ně-
jaký kontakt, ozvěte se prosím do kanceláře 
sboru. Za vedení sboru Lubomír Ondráček

Drahé KS Praha!
Velice Vám jménem CRS děkuji za Vaši 
štědrost a ochotu pomáhat lidem na ces-
tě! Na jejich potřeby a také žízeň po Slovu 
a Boží lásce se často zapomíná, a my jsme 
proto velmi rádi za každého, komu jejich 
osud není lhostejný.

Váš příspěvek bude použit na humani-
tární, sociální a jinou praktickou pomoc, 
která jde u nás ruku v ruce s šířením evan-
gelia. Projekt Naděje pro národy, který jste 
se rozhodli podpořit, pořádá misijně-hu-
manitární výjezdy na tzv. Balkánské trase 
a pomáhá lidem prakticky také u nás.

Váš příspěvek tak může být využit třeba 
při dalším výjezdu, který by se měl usku-
tečnit v listopadu, případně na začátku 

dalšího roku při výjezdech s vánočními 
balíčky nebo také na pomoc ukrajinským 
uprchlíkům u nás i na cestě do bezpečí na 
území Ukrajiny. Pomáháme také řadě dal-
ších uprchlíků, kteří u nás žijí, a to jak prv-
ně, tak s dalšími každodenními problémy...

 Pro více informací můžete využít náš 
web – c-r-s.cz, naše sociální sítě @Chris-
tianRefugeeService nebo se mě na další 
detaily doptat! Ráda odpovím!

Za CRS s přáním požehnaného dne

Mgr. Ludmila Špoková
právník, místopředseda

Christian Refugee Service, z. s. 

Západ oslavuje
V pátek 14. 11. jsme se sešli Na Žertvách 

téměř všichni z regionu Západ, abychom 
oslavili narozeniny našeho pastora. Bylo 
to radostné setkání zpestřené promítáním 
starších fotek z Jiříkova mladšího věku, 
dále krájením nádherného dortu, který 
vyrobila Sandra Jarolímová, dort nejen 
hezky vypadal, ale ještě lépe chutnal, což 
ocenili i nejmladší účastníci.

Vše bylo velmi vydařené, moc děkuji 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na té 
radostné oslavě podíleli.

Fotku Brian McClure, text neuměle vy-
plodila Zdenka Brázdilová
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Vyslyšená modlitba
„Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro 
všední den. Nauč mě umění malých kroků.“ 
Tato modlitba vzešla z pera světoznámého 
spisovatele, autora Malého prince, Anto-
ine de Saint–Exupéryho. Osobně nemám 
problém se modlit za zázrak, ale zároveň 
rozumím i takové modlitbě. V životě křes-
ťana mohou nastat situace, kdy Bůh touží, 
aby s ním člověk spolupracoval. Vnukne 
nám prvotní myšlenku a očekává, že ji 
zrealizujeme. Abychom to mohli provést, 
je zapotřebí si udělat plán. Jsou křesťané, 
kteří plány neuznávají. Plány prý omezují 
Ducha. Jsou ale i křesťané, kteří by nejra-
ději naplánovali život samotnému Hospo-
dinu. Jsem přesvědčen, že většina členů 
naší církve nepatří ani do jedné z těchto 
skupin. Rádi se necháme Bohem navést, 
ale zároveň se nebojíme převzít určitý díl 
zodpovědnosti. Proč si to myslím? Zhruba 
před rokem jsme si jako vedoucí uvědomili, 

že počet skupinek neodpovídá tomu, co 
prezentujeme navenek: „Každý region má 
několik domácích skupinek. Ty umožňují 
hlubší sdílení…“ Osobně věřím, že nás k to-
muto poznání dovedl Bůh. Jak s tím ale na-
ložit? Modlit se a pasivně čekat na zázrak, 
nebo se modlit za „umění malých kroků“? 
Zvolili jsme druhou variantu. Rozhodli 
jsme se, že se na růst skupinek zaměříme. 
Vznikl jednoduchý plán. Jeden školní rok 
věnujeme skupinkám. Budeme se pravidel-
ně modlit - viz modlitba v SD: „Prosme, aby 
od listopadu 2021 do října roku 2022 přiby-
lo ve sboru 8 nových skupinek.“ V SD se toto 
téma objevilo 5x. Modlitby podpoříme svě-
dectvím o skupinkách na sborových shro-
mážděních v Ládví (zaznělo 5 svědectví). 
Veřejně požehnáme a poděkujeme vedou-
cím skupinek - bývalým, ale i současným. 
Průběžně se budeme za toto téma modlit 
na modlitebních (regionálních, sborových, 

modlitebních starších apod.) a vytvoříme 
i jednoduchý dotazník, ze kterého bude 
možné vyčíst, co lidi na skupinkách zajímá 
a co je naopak odrazuje.

A výsledek? Šestnáct nových skupinek: 
Hostivař 1, Střed 2, Sever 1, Jihovýchod 1, 
Jih 1, Západ/Barrandov 6, Přístav 3 a jed-
na skupinka neregionální, pod vedením 
Luboše O.

Děkujeme všem, co se modlili, co se 
angažovali, co spolupracovali, ale hlavně 
děkujeme, Hospodine, tobě za inspiraci 
a trpělivost.

To, zda se tyto skupinky udrží, už bude 
záležet na jednotlivých vedoucích. Pokud 
je to Boží vůle (a já věřím, že ano), tak už 
bude na nich, zda se budou ochotni mod-
lit, aby jim dal Bůh sílu a naučil je umění 
malých kroků.

Za vedení KS Praha
Otakar Kunzmann st.

Osamělost
Po zářivém, teplém létě se hlásí chladný, 
sychravý podzim. Dny se postupně zkra-
cují. Vím, že déšť k podzimu patří, chvála 
Bohu za něj, voda je potřeba, ale ty dny 
jsou najednou tak ponuré, ospalé a smut-
né. Nejraději bych se zahrabala pod peřinu 
a vylezla zase až na jaře.

V minulosti na mě právě v tomto ročním 
období hodně dopadal pocit osamělosti.

S mým manželem jsme se už skoro před 
šesti lety přestěhovali ze strahovských ko-
lejí do bytu na Velkou Ohradu a definitiv-

ně tak ukončili studentský život. Převážně 
všichni naši spolužáci a kamarádi z koleje 
se vrátili zpět do měst, ze kterých pocháze-
li. Najednou jsme tu byli sami a bylo nám 
z toho dost smutno.

Ale pár měsíců nato (přesně po půl roce) 
se nám obrátily naše životy na ruby. Oba 
jsme v rámci jednoho týdne, nezávisle 
na sobě, vydali své životy Bohu. Jedním 
z mnoha benefitů bylo zjištění, že v našem 
okolí žije mnoho lidí, kteří také věří v Boha. 
Lidé, kteří jsou také omylní jako my, ale zá-

roveň jsou pokorní, vlídní, láskyplní. I když 
bychom se v běžném životě, kvůli odlišným 
profesím nebo věkovému rozdílu, zřejmě 
nikdy nedali do řeči, jakmile si povídáme 
o Bohu, o tom, co s ním zažíváme, a společ-
ně se modlíme, tak se s nimi cítíme dobře 
a máme pocit, že je známe už léta.

Bůh nás před 5 lety pozval do své boží 
rodiny a my jsme za to moc vděční.

Děkujeme.
Sandra Jarolímová 

region Západ

Klávesy
Kéfas

Toužil, maje před očima malbu podobnou Kupkovým „Klávesám“. Padal vy-

sílením, jež nemělo obdoby, nežli se mu podařilo vejít do krajiny s klávesami 

měnícími se na pozadí jezera ve výbuchy květů. Chvíli byl šťastný. Jeho 

štěstí pohaslo, když nemohl přivolat nazpět toužení počátku.

Připomínáš si zážitky před obrácením? Obrať se k Pánu a On ti bude krajinou 

s klávesami, jezerem a výbuchem květů, a nejen to, bude i dál předmětem tvé 

touhy, když tě ta vysněná krajina omrzí - jen věř!

František Kupka, Klávesy piána
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Komentář k prorockým slovům 
duben až srpen 2022
Bůh je dobrý a promlouvá k nám. Připomí-
ná nám důležité věci minulé a oznamuje, 
co činí v tomto čase. Při modlitební stráži, 
kterou jsme měli před Velikonocemi, nám 
připomněl, že ne všechny trhliny, které ve 
sboru vznikly před 20 lety v období odcho-
du Dana Drápala z vedení sboru, jsou za-
celeny - zazděny. V proroctví zaznělo, že se 
má to, co je už skoro hotovo, dokončit v roce 
2022. Bůh nám oznámil, že letošní rok je 
tím, kdy chce tyto trhliny zazdít. Proroctví 
přijaly dvě mladé ženy, Adéla Přikrylová 
a Jitka Nagyová, které o trhlinách v roce 
2002 nic nemohly vědět, protože v té době 
nebyly členkami sboru.

Někteří z nás si vzpomenou, že doba 
okolo roku 2002 nebyla pro sbor úplně jed-
noduchá. Ve vedení sboru byla osoba, která 
ostatní vedoucí i členy sboru dlouhodobě 

podváděla – lhala. Její postupně narůstající 
neformální vliv ve sboru přerostl rozumné 
meze. Následovalo závažné morální sel-
hání (hřích) při navázání nelegitimního 
vztahu, což vedlo v obelhávání ostatních 
vedoucích a členů sboru. Celé to vyústilo 
ve vystoupení této osoby ze sboru dříve, než 
mohla být kázněna, a hlavní pastor sboru 
podal rezignaci. Mnoho lidí bylo zraněno, 
někteří odešli ze sboru. Bůh nám v minu-
losti ukázal, kudy vede cesta k obnově, či-
nili jsme pokání a přijali kroky k nápravě. 
Mysleli jsme si, že je to již za námi. Bůh 
s tím však nesouhlasí a ve své milosti nám 
tyto události připomíná a říká, že je právě 
teď čas se s následky úplně vypořádat.

Rozeznali jsme, že trhliny jsou převáž-
ně dvojího charakteru – pokud náš sbor 
přirovnáme k městu, jsou to trhliny ve 

hradbách tohoto pomyslného města, a také 
jsou to trhliny ve vztazích mezi jednotlivý-
mi částmi sboru a jeho členů (posuzování, 
vymezování se navzájem, pomluvy, opovr-
žení, nezájem, neláska).

O způsobu oprav hradeb města Bůh pro-
mlouvá ve svém Slovu skrze proroka Ne-
hemiáše. Je psáno, že se celé hradby okolo 
města stavěly postupně a současně, každý 
ze zapojených otcovských rodů měl svěře-
ný svůj úsek, za který zodpovídal. Když se 
nepřátelé stavitelů doslechli, jak dobře po-
kračují v obnově Jeruzalémských hradeb, 
rozhodli se na město zaútočit. Stavitelé se 
však o plánovaném útoku dozvěděli do-
předu a stihli se na nepřátele připravit, aby 
nebyli překvapeni příchozím útokem. „Teh-
dy jsem postavil muže na nejnižších mís-
tech za hradbami, na otevřených místech, 

P R O R O C T V Í

Prorocký obraz nového růstu
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postavil jsem lid podle čeledí s jejich meči, 
oštěpy a luky. Když jsem viděl, že se bojí, 
vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům 
a ostatnímu lidu: Nebojte se jich! Pamatujte 
na Panovníka velkého a hrozného, a bojujte 
za své bratry, za své syny a dcery, za své ženy 
a domy. Když naši nepřátelé uslyšeli, že jsme 
se to dozvěděli a že Bůh zmařil jejich plán, 
vrátili jsme se všichni k hradbám, každý ke 
své práci.” (Neh 4,7-9)

O nápravě vztahů k nám Bůh promluvil 
prorockým slovem. Ukázal nám skrze vidě-
ní Jirky Zachariáše náš sbor jako kruh nad 
mapou Prahy. Do kruhu vložil rovnou sil-
nici směřující od východu na západ, čímž 
spojil protilehlé “konce kruhu”, které se 
napřímo nemohly nikdy spojit. V násle-
dujícím obrazu bratr uviděl dvě skupiny 
lidí, jak po této silnici z protilehlých konců 
proti sobě vyšly a chválily Boha hudbou 
a tancem. Bůh připravil tuto spojnici, její 
použití je na nás. Každý z nás je odpověd-
ný, jak bude vypadat náš sbor jako celek, 
neboť církev tvoříme my všichni. Je na nás, 
zdali k sobě budeme ohleduplní, laskaví 
a necháme se vést Božím Duchem na cestě 
správným směrem. Aby ti, kdo jsou povolá-
ni k chvále, také dali místo osobnímu času 
modlitby a četli Bibli, a ti, kteří berou vážně 
Slovo, přidali také chválu a navzájem se 
doplňovali a přijímali.

Je psáno: „Ty jsi svatý, trůníš na chválách 
Izraele.“ (Ž 22,4) Věřím, že pokud budeme 
upřímně chválit Boha z celého srdce, pak 
bude Hospodin uprostřed nás a trhliny 
zcela zacelí. Myslím, že chvála je důležitá 
součást modlitby a každý z nás by ji měl 
v nějaké formě používat.

Bůh nám tímto dává nový začátek. Uká-
zal nám to v obrazu, kdy na pařezu začal 
růst nový strom. Smyslem tohoto restartu 
je, abychom byli opravdu obrazem Božím 
zde na Zemi a aby náš sbor byl místem, 
kde lidé odráží, nesou a předávají hodno-
ty Božího království a jeho kulturu. Cílem 
je, abychom byli církví, kde lidé mají mezi 
sebou dobré vztahy plné vzájemné lásky 
a odpuštění, kde se k sobě chováme navzá-
jem jako v té nejlepší rodině. Pamatujme, 
že bez Boží pomoci to nezvládneme. „Po-
kud Hospodin nebuduje dům, marně se na 
něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin 
nestřeží město, marně bdí strážce.“ (Ž 127,1)

Bůh nás napomíná a povzbuzuje, aby-
chom se na novou cestu vydali. Vyzývá nás 
k modlitbě a činům. Přijali jsme slovo, kde 
se Bůh ptá: „Proč můj lid stojí, vše je připra-
veno.“ Slovo bylo doprovozeno odkazem 

do Písma Lk 22,46: „Řekl jim: “Proč spíte? 
Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do po-
kušení.” Dále jsme přijali obraz, ve kterém 
jsme zobrazeni jako Bohem stvořené ná-
doby, které zachytávají vodu života, která 
proudí 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 (otištěno v SD 10/22). 
Pán nás v této situaci naléhavě vyzývá: 
„Pouštějte vodu života dál skrze vaše životy. 
Nic si nezadržujte. Mám pro vás mnohem 
víc, než si dokážete představit.“ Máme se 
modlit, tedy mluvit s Bohem a nechat Ho 
jednat v našich životech a skrze naše životy 
do našeho okolí. Bůh nás nabádá k zamyš-
lení, jaký vztah s Ním máme. Ukázal nám 
to na obrazu makové housky a makového 
koláče (otištěno v SD 7-8/22). V tomto obra-
zu je těsto příměrem pro člověka a mák pro 
Boží přítomnost v nás. Můžeme být jako 
houska posypaná malým množstvím sy-
rového máku, který lze snadno setřít nebo 
jako koláč, který má mnohem menší podíl 
těsta a násobně větší díl máku ve srovnání 
s houskou, který je navíc rozemletý.

Na závěr uvedu příklad, jak mocná 
může být upřímná chvála Boha. Vybral 
jsem text z 16. kapitoly knihy Skutků. 
Když Pavel se Silasem pobývali ve Fili-
pech, mimo jiné vyhnali démona z jedné 
otrokyně s věšteckým duchem, která za 
nimi několik dní chodila a říkala, že jsou 
služebníky Nejvyššího Boha. Její páni se 
rozhněvali, neboť přišli o zdroj svých zis-
ků a nechali je vsadit do vězení, kde jim 
dali nohy do klády. „Kolem půlnoci se Pavel 
a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha 
a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle na-
stalo veliké zemětřesení, takže se otřásly 
základy vězení. Rázem se otevřely všech-
ny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se 
žalářník probudil a uviděl otevřené dveře 
vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože 
myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal 
silným hlasem: “Neudělej si nic zlého! Jsme 
tu všichni.” Žalářník požádal o světlo, vtrhl 
dovnitř a s třesením padl před Pavla a Sila-
se. Vyvedl je ven a řekl: “Páni, co mám dě-
lat, abych byl zachráněn?” Oni řekli: “Uvěř 
v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj 
dům.” A promluvili Pánovo slovo k němu 
i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich 
v tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se 
dal pokřtít on i všichni jeho domácí. Pak 
je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým 
svým domem se radoval, že uvěřil Bohu.“ 
(Sk 16,25-34)

Bůh se v tomto případě skrze chválu 
oslavil tím, že učinil viditelný zázrak – 
odemkl pouta všech ve vězení. Následkem 
toho všeho žalářník s celou rodinu uvěřili 
Bohu a nechali se pokřtít. Co asi čeká nás, 
pokud se na připravenou Boží cestu chvály 
vydáme? Zatím to ví jen Bůh a doufám, že 
to brzy zjistíme i my.

Za PMT Mirek Jarolím

Zazdívání trhlin po 20 letech, Adéla 
Přikrylová a Jitka Nagyová, 9. 4. 2022

Slovo zaznamenané při modlitební stráži 
před Velikonocemi ve sboru

Viděla jsem louku a řeku – byl to krás-
ný pohled. Něco mi nesedělo, a tak jsem 
poprosila Pána, aby mi ukázal, pokud je 
za tím obrazem něco skrytého. Ukázal mi 
obraz zcela odlišný. Těžké mraky, padá 
popel místo deště, krvavý obzor (obloha), 
všude mrtvo, černo. Socha jezdce na koni 
byla v centru celého obrazu.

Výklad: jsme zvyklí se na věci dívat 
pozitivně. Někdy odmítáme vidět pravdu 
a pravou situaci. A situace je vážná.

Poznámka: následovala modlitba se 
zástupným vyznáváním hříchů (vedená 
DS). Další modlitba – aby Bůh dal strategii 
do této situace. Při další modlitbě mi pak 
neustále naskakovalo do úst místo roku 
2022 rok 2002. Rozeznaly jsme to, že to je 
součást důležitých informací a strategie 
postupu. Pak jsem začala vydávat zvuk 
jako meluzína – někde je trhlina a vše za-
čalo v roce 2002. Něco se v tomto roce (2022) 
má dokončit, něco, co začalo v roce 2002. 
Viděla jsem k tomu obraz – je to znázornění 
pohybu slunce, ale východ je na opačné 
straně. Přijala jsem k tomu verš Ef 5,14: 
„Probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých 
a zazáří ti Kristus!“

Sjednocení, Jiří Zachariáš, 14. 4. 2022
Slovo zaznamenané při modlitební stráži 

před Velikonocemi ve sboru
Obraz 1: Při modlitbách za sbor a Prahu 

jsem viděl Prahu jako „mapu“ ve formě kru-
hu a něco jako rovnou silnici napříč celého 
města z jednoho konce na druhý ve směru 
východ – západ.

Obraz 2: Po nějaké době během té samé 
modlitební stráže jsem viděl něco podob-
ného, silnici od V na Z (myslím, že užší 
než v prvém případě), kde se z obou jejích 
protilehlých konců (ležících jakoby na ob-
vodě kruhu) vydaly proti sobě dvě malé 
skupinky chváličů (hudebníci + tanečníci), 
obě skupiny chválily Boha (zvuk jsem ale 
neslyšel, ale vnímal jsem pohyb, viděl jsem 
to hodně z dálky).

Každý z nás je odpovědný,
jak bude vypadat náš sbor jako 

celek, neboť církev tvoříme 
my všichni.

 Některé nádoby byly plné 
a pouštěly vodu dál, jiné si 

vodu zadržovaly.

„

„

“

“
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Čad – pestrost, která mě překvapila
V srpnu jsme já, Matthew, Anička a Lenka 
odjeli na tři týdny do Čadu v Africe. Čad je 
místo, kde se střetává poušť se savanou. Mů-
žete zde potkat přes 150 jazykových skupin, 
uvidíte putující nomády s jejich stády vel-
bloudů a další zajímavosti, na které v Čes-
ku jen tak nenarazíte. My jsme jeli navštívit 
Katku, která se tam před rokem odstěhovala, 
aby pracovala jako lingvistka pod organi-
zací Wycliff. Před odjezdem jsem si kladla 
mnoho otázek a dost jsem se v modlitbách 
ptala, co nás na tomto třetím výjezdu čeká 
a co má pro nás Pán Bůh připraveno.

Pomohlo mi, když jsem pak v Čadu na 
první návštěvě jednoho misionáře žijícího 
v této zemi dostala jednoduchou otázku: 
„Jak se ti tady líbí?“ Chvíli jsem se zamy-
slela a poté jsem odpověděla: „Jsem pře-
kvapená, že nejsem překvapená.“ Bylo by 
přirozené na místě prožívat jakýsi kulturní 

šok a pomalu se ze všeho vzpamatovávat. 
Nic z toho se však nedělo, protože jsem si 
začala uvědomovat, že se mi plní sen. Už 
jako dítě jsem chtěla do Afriky a skuteč-
nost, že teď tady jsem, mě naplnila radostí 
a zároveň vděčností, že mi Pán Bůh toto 
celé umožňuje.

Zpětně se pousměji nad tím, co jsme 
v Čadu zažili. Neměli jsme moc konkrét-
ních plánů, ale to, co jsme si opravdu přáli 
a za co jsme se před i během cesty modlili, 
bylo nechat se vést Duchem Svatým a být 
tam, kde nás chce mít.

Kdybych si mohla vybrat, trávila bych 
celé dny v ulicích této zajímavé země se 
sousedy a jednoduše bych byla výhradně 
s místními. Jenže věřím, a znovu se mi po-
tvrdilo, že to, co si často myslíme, že by bylo 
nejlepší, není zdaleka tak skvělé jako věci, 
které jsou součástí Božího plánu.

Náš čas jsme velmi často trávili návště-
vami misionářů, kteří v Čadu žijí. Slyšeli 
jsme tolik vzácných příběhů, názorů, myš-
lenek, že jsme to ani nestíhali vstřebávat. 
Každé setkání a vyprávění bylo jiné a od-
povědi na naše otázky opravdu pestré: „Je 
velmi důležité mít potřebnou kvalifikaci, 
otevírá to dveře ke službě lidem v nemoc-
nici.“ „To, že své dlouho získávané znalosti 
nevyužívám, mi pomohlo uvědomit si, že 
má identita není v tom, co jsem studovala.“ 
„Nechceme tady zakládat západní církve, 
mnohem bližší koncept pro ně je scházet se 
doma.“ „Máme nastavená určitá pravidla, 
jak lidi vést, ale porušujeme je, kdykoliv 
nás tak Boží Duch vede.“

Viděla jsem na tom, jaké lidi si Bůh po-
volává. Úplně různé lidi. Zkušené i nezku-
šené, mladé i starší, svobodné i celé rodiny. 
A to je úžasné! Přiznávám, že jsem první 
dny bojovala se svými vlastními myšlen-
kami. Říkala jsem si, že lidé, kteří se roz-
hodnou odjet do země tak jiné a vzdálené 
nejen kilometry, ale i kulturou té naší, jsou 
opravdoví frajeři a já jsem vedle nich nula. 
To je omyl. Není to o tom, co my dokážeme, 
ale je to Boží práce, do které nás zve. Jaké 
privilegium a čest!

Některé věci mi docházely až těsně před 
odjezdem zpět do Česka. Například, jak 
moc je Čad chudá země a život zde skrom-
ný. Navzdory (anebo možná kvůli?) tomu 
chtějí slyšet o Ježíši, znát Pravdu, najít Ži-
vot. Začala jsem přemýšlet nad Českem 
a kladla jsem si otázky. Jak potřebují slyšet 
evangelium Češi? Co dělat, aby měli zájem 
slyšet o Ježíši? Udivovalo mne, když s námi 
misionáři sdíleli příběhy, že celá čadská 
vesnice má zájem číst si z Bible. Nebo jak 
jednoduše - pomocí audio Bible - se dostalo 
evangelium k místní rodině, která si s chutí 
začala audio nahrávky ve svém vlastním ja-
zyce přehrávat, a nakonec to přitáhlo sou-
sedy a další lidi, kteří poprvé v životě slyšeli 
o Ježíši. Znovu se vracím a připomínám si, 
že to vše není o lidských schopnostech, ale 
o spojení Boží moci a naší věrnosti, posluš-
nosti a touhy podílet se na věcech pro Boží 
království. Já bych si podobné věci přála 
zakoušet a vidět více, ať jsem kdekoli.

Bára

M I S I E
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Region Západ na cestě
Poslední asi tři roky prochází region Západ 
proměnou. Změnilo se složení regionál-
ního staršovstva i účastníků bohoslužeb. 
Někteří dlouhodobí služebníci se přesou-
vají jinam, noví lidé se zapojují. Pomalu 
dochází k oddělování regionu Barrandov, 
který se od září 2021 schází k samostat-
ným bohoslužbám. Založení regionu na 
Barrandově je naším dlouhodobým cílem 
a spuštění samostatných bohoslužeb před-
stavovalo významný krok kupředu. Na Bar-
randov takto přicházejí noví lidé, kteří by 
jinak na region nechodili, a zapojují se do 
života regionu. V součtu se tak bohoslužeb 
účastní více lidí, v praxi se ale jedná o dvě 
malá shromáždění.

Další výraznou změnu představuje pře-
sun původní části regionu do nových pro-
stor. Region Západ se téměř dvacet let schá-

zel k bohoslužbám v římskokatolickém 
Komunitním centru sv. Prokopa u stanice 
metra Hůrka. Spolupráce s místní farností 
probíhala dobře a prostory nám pro ne-
dělní bohoslužby postačovaly. Obtížnější 
ale bylo pořádání jakékoli akce mimo ne-
dělní shromáždění. Vnímali jsme potřebu 
změny a vyhlíželi nové možnosti. Minulý 
školní rok jsme se dozvěděli, že ukrajinský 
baptistický sbor, který se krátce scházel ve 
stejných prostorech jako my, koupil skla-
dové prostory v obytné budově na Praze 13 
a přestavuje je na modlitebnu. Vzhledem 
k nákladům na koupi, rekonstrukci a pro-
voz hledají další, kteří by s nimi prostory 
sdíleli a přispívali na jejich provoz. Vstou-
pili jsme s nimi do jednání, modlili se, 
mluvili o tom na regionu. Většinově jsme 
vnímali, že je čas se přesunout. V létě jsme 

podepsali smlouvu a od září se scházíme 
v nových prostorách.

Na novém místě si zvykáme, ale celkově 
jsme spokojení. Zbavili jsme se nutnosti 
stěhovat aparaturu, protože je na místě 
připravená. Můžeme se na místě scházet 
i v týdnu. Od září jsme se tu začali každý 
týden scházet k modlitbám. Nově se tu 
rozbíhá také dopolední skupinka mami-
nek. Spolupráce s místními funguje dob-
ře. Modlíme se, zda si můžeme prospět 
i jinak než jen podílem na chodu budovy. 
Službu ukrajinského sboru ovlivňuje válka 
na Ukrajině. Vyhlížíme, jak nové prostory 
využít pro naši službu v této části Prahy. 
Jsme na cestě, ale věříme, že nás Pán dál 
povede a dá nám růst.

Jiří Bukovský, pastor regionu Západ

Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů
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Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043

Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha

Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
 06694 desátky Hostivař
 08694 desátky Jih
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 14694 desátky Prosek
 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
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

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: 75/3/21
Vstupy: Alena, Jan, Martin a Vítek Bártovi
Narození: Julie Šindelářová

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Pujmanové 1221, Praha 4
Počet členů: 46/6/18
Výstupy: Jan a Michaela Machulkovi + Alexis, 
Natali a Theodor (přestup na Prosek)
Úmrtí: František Jiroušek

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/13/32
Svatba: Petr a Hana Kobylkovi

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/14/22

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: 47/0/12

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

PROSEK
Kolektivní vedení: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, 
Otakar Kunzmann jun.
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.

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. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00 
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Pá 4. 11. Praha v ohni

4.–6. 11. Alfa víkend

6. 11. Sborové shromáždění
15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina pod vedením 
Radky Novotné

Kázání: Lubomír Ondráček – Žeň je 
velká, dělníků je však málo

V rámci shromáždění bude slavnostní zahá-
jení nového regionu KS Praha - Přístav

Po 7. 11. 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 
Otevřená skupinka
18:00–20:00

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

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

Pá 25. 11. Večer chval, 18:30–22:30

Ne 27. 11. Shromáždění v rámci regionů

Po 28. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 29. 11. Porost, 17:30–19:30

St 30. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 1. 12. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

4. 12. Sborové shromáždění
15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Mozaika Worship pod vedením 
Ivana Růžičky

Kázání: Michal Klesnil – Mají pro nás 
Vánoce význam i dnes?

Na shromáždění naváže výroční sborové 
shromáždění.

Po 5. 12. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 6. 12. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 7. 12. Dorost, 17:00–19:00 
Otevřená skupinka
18:00–20:00

Čt 8. 12. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Ne 11. 12. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 12. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 13. 12. Porost, 17:30–19:30

St 14. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 15. 12. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Ne 18. 12. Shromáždění v rámci regionů

Po 19. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 20. 12. Porost, 17:30–19:30

St 21. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 22. 12. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 24. 12. Štědrá Bohoslužba od 11:30

  Veronské náměstí, Praha 15
  Srdečně zve region Hostivař

Ne 25. 12. Shromáždění v rámci regionů 
Bohoslužby mají pouze  
některé regiony

Po 26. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 27. 12. Porost, 17:30–19:30

St 28. 12. Dorost, 17:00–19:00

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

Modlitební setkání ve sborových  
prostorách, online i venku.



25. LISTOPADU 18.30, NA ŽERTVÁCH 23, VELKÝ SÁL

VEČER CHVAL
V NICH JSEM OSLAVEN

DAVID BUKÁČEK & TEAM | RADKA NOVOTNÁ & TEAM

BENJAMÍN DRÁPAL

HRAJÍ

ŘEČNÍK


