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Strážce mého klidu
Jedna z mých nejranějších vzpomí-
nek je na válku. Když mi bylo nece-
lých 5 let, probudila mě jednou v noci 
v Praze střelba: detonace, hluk, svět-
la – „válka,“ řekla jsem si. Rodiče mě 
dlouho museli utěšovat: „To je jen 
ohňostroj, neboj, to nic není. Jenom 
světýlka, podívej, je to hezké.“ Nevím, 
kdy a od koho jsem o tom, že existuje 
něco jako válka slyšela, ale asi nejspíš 
od babičky, která s námi bydlela. Ona 
zažila obě světové války a nechtěla 
mě jistě strašit, ale asi někdy zavzpo-
mínala, pravděpodobně když slyšela 
nějaký velký hluk, jak padaly bomby 
a muselo se utíkat do sklepa. Myslím, 
že už od té doby, co mě tenkrát vyděsil 
ten ohňostroj, jsem se občas modli-
la, kromě Andělíčku můj strážníčku, 
„aby nebyla válka.“ Dnes po mnoha 
letech se modlím stejně (ovšem bez 
Andělíčku můj strážníčku), protože 
to, co bylo nepředstavitelné a jenom 
mně v dětské fantazii strašilo, je nyní 
na dosah. Ne, nebojím se, vím, že Bůh 
slyší a moje dětské modlitby až doteď 
vyslyšel! Můžu a mám se modlit, ale 
už ne jako dítě, ale konkrétně a jas-
ně, jako spolubojovník našeho Krále. 
Modlitba má velikou moc a Bůh nás 
k ní zve a vyzývá! Když poslechneme, 
bude Jeho pokoj střežit naše srdce 
i mysl a naše radost bude naplněna.

Nanda
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Kdybych měl říct, který 
měsíc mám rád nejmé-
ně, byl by to únor. Snad 
proto, že pořádná zima 
už končí, ale do jara je 
ještě daleko. Ale i únor 
má své místo, možná 
proto, abychom se měli 
nač těšit. A i v našem ži-
votě procházíme různý-
mi obdobími, kdy se nám 
příliš nedaří.

Někdy je důvodem 
nějaké naše špatné roz-
hodnutí, které nás při-
vedlo do nelehké situa-
ce, kdy nevíme jak dál, 
a můžeme si za to sami. 
Někdy ale procházíme 
těžkým obdobím a mů-

žeme za to asi tak stejně, jako že je venku 
zataženo, sychravo, na chodníku břečka 
a mrholí. Okolnosti si zkrátka vybrat vždyc-
ky nemůžeme.

Při četbě evangelií přemýšlím o Ježíšo-
vých učednících, jak oni prožívali různé 
etapy svého života. Neříkali jste si někdy, 
jak by to bylo skvělé být v jejich kůži a po-
hybovat se v blízkosti Pána Ježíše? Slyšet 
a vidět vše, o čem teď v Bibli čteme? A vlast-
ně vidět a slyšet i to, co v evangeliích ne-
máme. Ale také si při tom uvědomuji, že 
život Ježíšových učedníků nebyl tak úplně 
jednoduchý. O jejich životě před setkáním 
s Ježíšem toho moc nevíme, u některých 
čteme, jaké měli povolání, ale nic moc 
dalšího netušíme. Pak se setkali s Ježí-
šem. Některá setkání máme popsaná, ale 
ne všechna. Jejich život se změnil, i když 
to možná nemuselo být tak dramatické, 
jak se to jeví nám. Prostě se rozhodli ná-
sledovat rabiho, učitele, a někteří asi ani 
netušili, jak to naprosto změní jejich život. 
Pohybovali se v Ježíšově blízkosti přibližně 
tři roky. Někdy si to užívali, třeba když byl 
Ježíš v centru zájmu, protože mnohé uzdra-
vil, nasytil spoustu lidí, s velikou slávou 
vjížděl do Jeruzaléma, nebo dokonce vrátil 
k životu jediného syna vdovy. „Vidíte toho 
Ježíše, co udělal? Tak já se s ním znám, jsem 

jeho následovníkem už několik měsíců…“ 
Ale asi byly i chvíle, kdy by byli nejraději 
někde úplně jinde. Když museli odpoví-
dat na námitky farizeů a zákoníků, když se 
někteří chystali Ježíše kamenovat, nebo ho 
chtěli svrhnout z hory, a nakonec když byli 
svědky toho, jak Ježíše zatkli, bili, ponižo-
vali, odsoudili a ukřižovali. „Toho člověka 
já vůbec neznám, nic s ním nemám…“ V tu 
chvíli se jim asi rozpadaly sny, které za-
čínali díky svému rabimu snít. Život bez 
Ježíše už nebyl stejný jako před tím, než se 
s ním setkali. Přítomnost v Ježíšově blíz-
kosti začala jejich životy měnit, to, co od 
Ježíše slyšeli a co ho viděli dělat, je nemoh-
lo nepoznamenat. A najednou byli znovu 
sami. Co jim zbývalo, než se vrátit k tomu, 
co dělali dříve? Asi se nevraceli k hříšnému 
způsobu života, ale ke své dřívější obživě, 
co také dělat, když tu teď jejich Mistr není? 
A pak najednou šok, Ježíš je živý! Jak je to 
možné? Ale je to On! Haleluja! Můžeme 
být znovu s ním. Ale po pár týdnech Ježíš 
znovu odchází a oni tomu zase rozumí jen 
tak napůl. Znovu sami. Všude kolem fari-
zeové, ze kterých mají strach. Být spolu 
a volat k Bohu, to pomáhá, ale ten strach 
tu pořád je. A pak náhle vítr a hluk z nebe, 
něco se děje, co mi to přichází na jazyk za 
slova, a kde je můj strach? Jak to, že mohu 
najednou mluvit o Ježíši beze strachu?

Ale i potom prožívali Ježíšovi učedníci 
chvíle radostné i krušné. Život s Ježíšem 
nebyl a není jednotvárný. Nezajišťoval ten-
krát ani dnes pohodlný a snadný život. Ale 
všechny útrapy bledly ve srovnání s tím 
být s Ježíšem. Chceme s ním také být, ať 
to stojí, co to stojí?

Jsme-li však děti, jsme i dědicové - dědi-
cové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud 
vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu 
s ním byli také oslaveni. Mám totiž za to, 
že utrpení nynějšího času se nedají srovnat 
s budoucí slávou, která na nás má být zje-
vena. Římanům 8:17–18

Tomáš Božovský

Budoucí sláva

Život s Je-
žíšem nebyl 
a není jed-
notvárný. 
Nezajišťoval 
tenkrát ani 
dnes pohodl-
ný a snadný 
život.
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Modleme se, abychom byli jako křes-
ťané pro lidi okolo nás povzbuzením, 
inspirací a světlem. Ať jsme skrze víru 
oporou pro všechny, kteří prožívají 
strach, napětí a stresy z negativních 
zpráv, které na nás doléhají ze všech 
stran (covid, válka na Ukrajině, uprch-
lická krize, zdražování).

Vyprošujme si milost, aby náš sbor byl 
místem, kde si budeme vzájemně sloužit 
duchovními dary ke společnému růstu, 
ale i místem, kde skrze duchovní dary 
budeme sloužit lidem zvenčí a získávat 
tak další lidi pro Krista.

Modleme se, ať jsme sborem, který bu-
dou charakterizovat vztahy podle Božích 
řádů. Jsou různé typy vztahů, ale jeden 
vzor. Kéž je Ježíš a Jeho normy vzorem 
a cílem, kam budeme v oblastech vzta-
hů směřovat. Kéž se nebojíme v oblasti 
vztahů žít identitu Božích dětí a občanů 
Božího království.

Témata připravil region Východ.

Vyhodnocení minulých témat
Tentokrát jsou témata dlouhodobá a vý-
sledky volby prezidenta v době přípravy 
SD ještě nebyly známé.

Zpráva z výjezdu vedení sboru
První prosincový víkend se uskutečnil 
pravidelný plánovaný výjezd vedení sbo-
ru, tedy starších a vedoucích speciálních 
služeb, již tradičně do Dobřichovic. Ve 
stejný čas a na stejné místo vyjeli i vedou-
cí mládeže a kromě jednoho společného 
večera spolu se staršími trávili i čas u jídla 
a o přestávkách.

Na těchto výjezdech je věnován čas 
společným modlitbám, naslouchání Pánu, 
obecenství a rozhovoru, případně rozhodo-
vání o zásadních sborových záležitostech. 
Protože spolu při velikosti sboru a různých 
službách netráví starší takto společně příliš 
času, slouží tyto víkendy právě i k osob-
nímu poznávání a budování obecenství 
a důvěry.

Nezmiňuji drobné, spíše technické věci, 
ale zmíním zásadní probíraná témata.

Hovořili jsme o práci Dohnalových 
v Chorvatsku. Jirka v podstatě ukončil 
misijní službu, sbor předal a nyní slouží 
hlavně v rámci celé církve. V Chorvatsku 
chtějí zůstat a do ČR se již trvale nevracet. 
Misijní služba byla úspěšná. V rámci změ-
ny služby ukončil sbor misijní smlouvu 
s Jirkou a Misijní rada udělila na závěr Do-
hnalovým větší finanční dar. Staršovstvo 
odsouhlasilo půjčku na dům, který bude 
mimo jiné používán na službu vyhořelým 
vedoucím resp. jejich rodinám. O další 
podpoře místní služby Dohnalových bu-
deme jednat po obdržení projektu další 
služby.

Rozhodli jsme o ukončení několikale-
tých modliteb za rodinu jako sborové pri-
ority (podrobnosti budou zveřejněny v SD) 
a rozhodli o nové prioritě pro rok 2023, kte-
rou bude modlitba. Zahájíme ji společným 
týdnem modliteb a půstu koncem ledna.

Z biblických témat jsme tentokrát rozebí-
rali otázku, jak Bůh vychovává a zda trestá.

V rámci budování vchodu na nově za-
koupenou parcelu vedle sboru se opět 
otevřel rozhovor o případné celkovější re-
konstrukci sboru a případném vybudování 
kavárny. Staršovstvo odsouhlasilo přípravu 
studie a vedením týmu pověřilo Tomáše 
Dittricha.

V uplynulém roce jsme pracovali na 
růstu počtu skupinek. Tato snaha byla 
úspěšná, ale nechceme skončit, protože je 
třeba pracovat na vzniku dalších skupinek, 
výchově vedoucích a získání pro skupinky 
těch, kteří se zatím nezapojují. Budeme se 
proto věnovat této oblasti systematicky. 
Probrali jsme různé možnosti, vedení toho-
to procesu se bude dále věnovat Jan Krišica.

Otevřeli jsme po několika letech opět 
otázku povolávání žen jako starších. Pro-
tože jsme nedošli k uspokojivému závě-
ru a v pochopení byly nejasnosti, setkalo 
se staršovstvo k této otázce ještě jednou 
v lednu. Přijaté stanovisko je publikováno 
zvlášť.

Částečně na výjezdu a částečně ještě 
v lednu jsme se věnovali zahájení proce-
su povolání dalších starších. Bylo odsou-
hlaseno, že bude zahájen proces povolání 
regionálních starších na regionu Přístav. 
Jedná se o Vojtěcha Urbana, Davida a Alž-
bětu Bukáčkovy, Jáchyma a Sáru Ryklovy.

Na závěr výjezdu jsme se věnovali pří-
pravě úpravy materiálu pro nově příchozí 
Vítej na palubě a plánování akcí na rok 
2023.

Na další výjezd, který bude tentokrát 
postní, se vedení sboru vypraví po Veli-
konocích.

Lubomír Ondráček

Proroctví
Obdarování služebníků
Ve snu jsem viděl v místnosti skupinku asi 
30 lidí. Nehýbali se, ale už nevím, zda seděli 
nebo stáli. Najednou postupně (prostorově 
spíše na přeskáčku) začaly nad nimi vy-
skakovat nějaké tabulky. Nevím, zda na 
nich bylo něco napsané nebo ne (viděl jsem 
to spíše z dálky, jako celkový pohled). Pak 
jsem se probudil.

Výklad: Bůh bude nově ukazovat (nově 
zjevovat, potvrzovat a připomínat) lidem 
jejich obdarování a místo v těle Kristově. 
Když jsem o tom dále přemýšlel, došlo mi, 
že člověk ve skupině viděl spíše značku 
u těch ostatních, než sám u sebe (pokud 
by se nedíval do zrcadla). Mohlo by to i zna-
menat, že církev bude též lépe vidět ob-
darování/místo svých jednotlivých členů.

Jiří Zachariáš, 22. 11. 2022

Sním… A vím, není nic krásnějšího, než když se naše sny splní. Třeba se splní 
tenhle: představuji si jednu dávnou přítelkyni, milou E. K. Kdyby tak uvěřila!
Možná si, ničím nerušena, dál kreslí, rozvíjí své literární pokusy…
Bájím si: náhle je oslovena Boží výzvou!
Čte ve své Bibli (má ji už dlouho na regálku): „Je snad čas, abyste bydleli 
v domech vykládaných dřevem, zatímco můj dům je v troskách?“
„Jako bych na tohle místo nějak zapomněla!“, zamýšlí se vzdělaná E. K.  
A po chvíli opouští příbytek, aby ve městě oslovovala své bližní a nabídla jim 
modlitby, dovozuji.
Takhle nějak by se mi to líbilo!
Uvěř, milá!

Kéfas

Uvěř…!
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Povolávání žen  
jako starších
Domníváme se, že Písmo poskytuje dosta-
tek vodítek k tomu, aby bylo běžnou praxí 
povolávat jako starší pouze muže. Na dru-
hou stranu najdeme v Písmu příklady, kdy 
si Bůh povolal ženy do pozic, které byly 
obvykle vyhrazeny mužům (kupř. Debora, 
Priscilla či Foibé). Připouštíme proto mož-
nost, že si takto může Bůh povolat i ženu 
do úřadu staršího, a to jak manželku star-
šího, tak i jinou křesťanku. Stejně jako při 
povolávání muže by se to mělo dít pouze 
v případě, že v tom vnímají jasné Boží vede-
ní jak starší příslušného regionu (v případě 
povolávání regionální starší) resp. sboroví 
starší (v případě povolávání sborové star-
ší), tak i dotyčná žena, popř. její manžel, 
a nemají s tím zásadní problém ani členové 
příslušného regionu. Povolání musí odsou-
hlasit sborové staršovstvo.

Stanovisko staršovstva KS Praha  
přijato v lednu 2023

Chlapi spolu
Letos v lednu se uskutečnil první výjezd 
mužů (bez synů) proseckého regionu. Set-
kali jsme se u nás na chalupě. Tam jsem 
už dříve, před 30 lety, pořádal podobné 
víkendovky s vedoucími Severu ještě s Jir-
kou Dohnalem a později proběhlo i několik 
setkání s kluky z Palmovky. Letos se nás 
sjelo celkem devět. Bylo nám spolu moc 
dobře: povídali jsme si, štípali jsme dříví, 
topili, jedli společně (napekli jsme pizzy). 
Modlili jsme se a chválili Hospodina. V so-
botu jsme šli na pěkný třináctikilometrový 
okruh zasněženými lesy a loukami na ko-
pec, s kterého byl krásný výhled. Cestou 
jsme se zastavili pod převisem a na připra-
veném ohništi pekli špekáčky a sekanou. 
Večer jsme si povídali, modlili se a hráli 
deskovky. Výjezd proseckých mužů se moc 
povedl. Všichni si ho pochvalovali a už se 
těšíme na další.

Jarda Sloboda

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: 31/1/3
Vstup: Miloš a Renata Padevětovi (přestup)

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: 71/3/15

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Pujmanové 1221, Praha 4
Počet členů: 46/4/18
Vstup: Debora Jelínková (přestup z regionu 
Palmovka)

PŘÍSTAV
Shromáždění: neděle od 16:00, Dygrýnova 12, 
Praha 14
Počet členů: 22/1/5
Vstup: Kristýna Urbanová, Sára Ryklová, Rebeka 
Kačírková, Ondřej Urban, Marika Horáková, Ma-
touš Plaňanský, Filip Hlušička, Iveta Hlušičková, 
Miroslav Beran

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 94/8/18
Vstupy: Petra Bohatá, Matouš Dušek

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 81/10/21

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,  
Komunitní centrum Krista Spasitele,  
Grussova 1274/6, Praha 5
Počet členů: 42/0/12
Výstup: Richard a Lucie Roušalovi

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 69/16/9
Úmrtí: Marta Kořánová

PROSEK
Kolektivní vedení: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, 
Otakar Kunzmann jun.
Shromáždění: neděle od 10:00, kavárna Knoflík, 
Jablonecká 723/4, Praha 9
Počet členů: 28/0/19

ŠESTÁ

10. 2. 2023 od 18h

Neformální jarňáková Šestá
Hry, pokec, něco k snědku :)

(V termínu této Šesté probíhají jarňáky Prahy 6-10; Šestou nerušíme,  
ale místo obvyklého shromáždění bude setkání u her a povídání pro ty,  
kdo rádi vidí kamarády.)

Těší se Maruška, Josh, Olík



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.

31. 1. – 4. 2.  Pololetky na horách

St 1. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 2. Základy, 18:30–20:00 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

4.–11. 2. 
11.–18. 2. Jarňáky

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

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Jáchyma Rykla

Kázání: Lubomír Ondráček: Mělo to 
vůbec smysl?

Po 6. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 2. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 8. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 2. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

Pá 10. 2. ŠESTÁ – večerní setkání  
pro mladé, 18:00–20:00

Ne 12. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 13. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 2. Porost, 17:30–19:30

St 15. 2. Dorost, 17:00–19:00 
Otevřená skupinka  
o službě dětem
18:00–20:00

Čt 16. 2. Základy, 18:30–20:00 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

Ne 19. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 2. Porost, 17:30–19:30

St 22. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 2. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Čt 23. 2. Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

Ne 26. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 2. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 2. Porost, 17:30–19:30

St 1. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 3. Základy, 18:30–20:00 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

5. 3. Sborové shromáždění
15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina pod vedením 
Radky Novotné

Kázání: Lubomír Ondráček: Pravda  
nebo láska – máme volbu?

Po 6. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 3. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 8. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 3. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

Pá 10. 3. ŠESTÁ – večerní setkání  
pro mladé, 18:00–20:00

Ne 12. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 13. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 3. Porost, 17:30–19:30

St 15. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 3. Základy, 18:30–20:00 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

17.–18. 3. Nežít v čekárně

Ne 19. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 3. Porost, 17:30–19:30

St 22. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 3. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

So 25. 3. Setkání sborových služebníků 
9:30–15:00

Ne 26. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 3. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 3. Porost, 17:30–19:30

St 29. 3. Dorost, 17:00–19:00 
Otevřená skupinka  
o službě dětem
18:00–20:00




