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Povzbuzení
Někdy jsou věci, za které se modlíme 
a vlastně si je nedovedeme představit. 
Přimlouváme se třeba deset, dvacet, 
třicet let a najednou vidíme, že se vý-
razně posunuly. To, co bylo před lety 
na začátku našich tužeb vlastně ne-
možné a rovnalo se jenom zázraku, se 
dneska děje! Slyšeli jste už chvály zpí-
vané zároveň hebrejsky a arabsky? To 
spolu děkovaly Bohu a zpívaly Ježíši 
dva mladé manželské páry: mesiánští 
Židé a křesťané z arabské země. Z toho 
jsem se mohla radovat nedávno na 
konferenci Connection v Českém Těší-
ně, pořádané ICEJ. Nejenom že spolu 
zpívali a vedli spolu na pódiu rozličné 
rozhovory, také si žehnali si a modlili 
se za sebe. Navíc, jak jsem mohla v zá-
kulisí být svědkem, opravdu se skama-
rádili. Smíření je možné jedině v Ježíši 
Kristu. Nejsou to ojedinělé případy, je 
to vrcholek pomyslného ledovce, ale 
toto je vrcholek pozitivní! Oba páry 
svědčily, že spolupráce a přátelství ži-
dovských a arabských křesťanských 
sborů a komunit se za posledních 
patnáct let velmi rozrostla a po ce-
lém Izraeli vznikají domy modliteb, 
kde společně Židé a Arabové uctívají 
Ješuu. Povzbudivé byly také zprávy 
o tom, jak se Bůh dotýká v arabských 
zemích lidí na základě snů a oni uvěří 
v Ježíše. Našim hostům, manželskému 
páru z arabské, opravdu militantní 
země, dal Bůh každému stejný sen, ve 
kterém žádá, aby zůstali ve své zemi 
a pomáhali ostatním poznat Ježíše. 
Je to velmi nebezpečné, ale oni, místo 
klidného a jistého života v jiné pokoj-
né zemi, poslechli a s láskou a odva-
hou přinášejí světlo do tamní tmy. Je 
potřeba se modlit dál za židovský ná-
rod i arabské národy. To, co Bůh dělá, 
nás k tomu motivuje. Nanda
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Zprávy z vedení sboru 2

Většina kázání v našem 
sboru během ledna byla 
o modlitbě a půstu. Na 
konci ledna jsme se sou-
středili na jeden týden, 
kdy jsme zrušili kromě 
bohoslužeb ostatní ak-
tivity, a věnovali jsme 
tento týden modlitbě 
a půstu. Každý den byla 
různá modlitební setká-
ní offline i online. A tím 
to nekončí – modlitba je 
naší prioritou pro tento 
rok a chceme se jí více 
věnovat.

Proč zrovna modlitba? Samozřejmě, 
jako křesťané se máme modlit a všichni 
s tím souhlasíme a většinou to alespoň ob-
čas děláme. Můžeme přemýšlet, a dokonce 
se dohadovat, zda dost nebo málo. I v na-
šem sboru jsem narazil na názor, že jsme na 
tom s modlitebním nasazením dost špatně. 
Stejně tak jsem se setkal s názorem, že jsme 
na tom dost dobře.

Za svůj křesťanský život jsem vyslechl 
kázání i semináře o modlitbě, resp. růz-
ných druzích a způsobech modlitby. Ně-
které mne motivovaly a posunuly v oblas-
ti mého vztahu s Bohem dále, některé ne. 
A nebylo to vždy dáno řečníkem. Bylo to 
často dáno tím, zda jsem něco ze slyšeného 
začal aplikovat nebo zůstalo u oblíbené 
křesťanské disciplíny – kázání se líbilo, vše 
při starém zůstalo.

Kvůli modlitbě se dá také dobře pohá-
dat. Spor o definování rozdílu mezi chvála-
mi a uctíváním může být docela emotivní 
a dynamický.

Proč se tedy modlit a mít modlitbu do-
konce jako prioritu? Možná nyní nosím dří-
ví do lesa, ale připomenu několik důvodů.

Pán Ježíš se modlil. Někdy celou noc. 
Modlil se před povoláním učedníků, těsně 
před svým zatčením, volal k Bohu i na kříži. 
Když to nezvládl bez modlitby on, tak já 
nemám bez modlitby šanci.

Modlili se Boží muži a ženy ve Starém 
i Novém zákoně. Máme výhodu oproti vět-

šině starozákonních věřících, protože už byl 
vylit Duch svatý, a můžeme se tedy modlit 
mnohem jednodušeji „v duchu a v pravdě“.

Modlitba má mnoho zaslíbení. Bůh 
modlitby slyší, a dokonce jsou podle Zje-
vení 5 uchovávány ve zlatých miskách před 
jeho tváří. Není prostě jedno, zda se mod-
líme nebo nemodlíme.

Pán Ježíš nás u Jana 16 vyzývá, abychom 
žádali v jeho jménu (tedy nežádali o cokoli, 
ale o to, k čemu se on přiznává a co může 
být spojováno s ním) a dostaneme. Ten dů-
vod, proč dostaneme, je úžasný. Aby naše 
radost byla plná. Bůh nám dává, aby nám 
udělal radost. Není to úžasný projev lásky? 
Bůh hledá, jak nám udělat radost.

Mohl bych pokračovat, protože důvodů 
je hodně. Chci ovšem ukončit tento přehled 
něčím, co je myslím na modlitbě nejdů-
ležitější.

Můžeme zakoušet úžasné pocity při 
chválách, radovat se z vyslyšených modli-
teb, mít propracované modlitební seznamy 
a jistotu, že se modlíme tolik, kolik je pro 
nás od Boha připraveno. To vše je úžasné 
a stojí to za to. Ale je ještě jeden důvod.

Při čtení knihy Job se dočítáme, že ten-
to muž, kterému podle Božího hodnocení 
nebylo na zemi rovného, zakusil těžké věci. 
Přišel o majetek, děti, onemocněl, nerozu-
mí mu jeho přátelé, a dokonce ani man-
želka. Ve své bolesti mluví k Bohu. Velmi 
otevřeně, dokonce si stěžuje, oprávněně 
označuje to, co ho potkalo, za nespravedl-
nost. Mluví k Bohu, kterého ctí a podle je-
hož přikázání žije, ale kterého dobře nezná. 
A když mluví dlouho, tak k němu promluví 
Bůh. A ten také mluví dlouho. Občas do 
toho Job vstoupí, ale už jiným způsobem. 
Na konci rozhovoru s Bohem říká Job větu 
z úvodu článku. Něco se změnilo. Během 
tohoto rozhovoru poznával věčného Boha. 
Myslím, že o to jde při modlitbě nejvíc. Být 
s Bohem a poznat věčného Boha.

Je to proces, s kterým myslím nebudeme 
na této zemi úplně hotoví. Stojí ale za to. 
Tak pojďme trávit čas s tím, který nás mi-
luje, zná a chce se nám dát poznat.

Lubomír Ondráček

Mluví k Bohu, 
kterého ctí 
a podle jehož 
přikázání žije, 
ale kterého 
dobře nezná. 

Poznání Boha
Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. (Jb 42,5)
Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji. (Jb 42,5)
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MODLITEBNÍ TÉMATA

R O D I N A

A K T U Á L N Ě

Hledejme v modlitbě sílu postavit se 
před Syna člověka (L 21,34-36 studijní 
překlad); za odvahu jít proti tlaku doby 
a za nové naplnění Svatým Duchem, za 
obnovu první lásky.

Za spravedlivé a rychlé ukončení kon-
fliktu na Ukrajině; za milost k pokání 
a za probuzení na Ukrajině i v Rusku; 
za ochranu před smrtí a ničením infra-
struktury.

Za obnovu modlitební horlivosti v našem 
sboru, za vyslyšení modliteb a povzbu-
zení odtud plynoucí; kéž by se naplnila 
parafráze k Jk 4,3 (Žádáte a dostáváte, 
protože žádáte správně.). Za správné 
motivy našich modliteb.

Modlitební témata na tento měsíc při-
pravili sourozenci z regionu Hostivař.

Vyhodnocení minulých témat
Vyslyšení lednových modliteb je těžko 
měřitelné. Jednalo se o témata dlou-
hodobá. Věříme však, že i pro ně platí 
zaslíbení, že žádná naše „práce“ není 
v Pánu marná, viz 1Kor 15,58.

Zprávy z vedení sboru
Z důvodu intenzivního modlitebního na-
sazení během týdne modliteb a půstu jsme 
se rozhodli letos nepořádat předveliko-
noční modlitební stráž 24/7. O termínu 
další stráže se poradíme na výjezdu ve-
dení sboru v dubnu. Jménem vedení sboru 
děkuji všem, kteří se do modliteb a půstu 
nasadili.

Ohledně stavebního povolení na vybu-
dování vstupu na zahradu vedle sboro-

vé budovy přišlo několik připomínek od 
sousedů. K těm jsme se vyjádřili a staveb-
ní řízení dále pokračuje. Stále se nám ale 
kvůli průtahům odkládá zahájení stavby. 
Jednání s úřady jsme zahájili už loni v létě 
a žádost o stavební povolení se všemi vy-
jádřeními jsme podali v srpnu. Konečný 
termín vydání povolení neznáme.

Lubomír Ondráček

Manželství a rodina v Praze 
v roce 2021
Za rodinu a manželství v Praze se modlíme 
již několik let. Impuls k těmto modlitbám 
vzešel skrze Miloše Kačírka v roce 2017. 
Průběžně jsme modlitby vyhodnocovali, 
přičemž pro nový rok se rozhodlo staršov-
stvo KS Praha téma hory rodiny v rámci 
sborových modliteb opustit a modlit se za 
další důležité oblasti. Přesto zde existuje 
skupina členů, kteří mají zájem se v rámci 
tématu rodiny a manželství dále informo-
vat a modlit. Pokud se kdokoliv chce přidat 
a dostávat modlitební podněty emailem, 
napište prosím pastorovi regionu Východ, 
Otovi Kunzmannovi, sr. na otakar.kunz-
mann@kaes.cz.

Rok 2021 byl ovlivněn epidemií nemoci 
covid-19, a proto se bude i tento rok prav-
děpodobně vymykat obvyklým trendům, 

a to nejen v rámci vývoje obyvatelstva naší 
země. Přesto se oproti předchozímu roku 
2020, kdy nemoc covid-19 v Česku propuk-
la, dala čekat i jistá kompenzace odlože-
ných demografických událostí, jako jsou 
třeba sňatky, ale také rozvody.

V Praze byl pozorován v roce 2021 ná-
růst sňatečnosti ze 4,1 (rok 2020) na 4,5 (rok 
2021) sňatků na tis. obyvatel (viz Tab. 1). 
Absolutně se počet sňatků mezi těmito 
roky zvýšil o 249 uzavřených manželství. 
Naopak rozvodů ubylo – na tisíc obyvatel 
se rozváděly v roce 2021 statisticky nece-
lé 2 manželské páry, absolutně se jedná 
meziročně o 229 rozvodů méně. Od roku 
2016 můžeme sledovat i klesající trend 
v počtu vykonaných umělých přerušení 
těhotenství. To je bezesporu pozitivní zprá-

Tab. 1: Demografické události v Praze v letech 2015 až 2021 (na tisíc obyvatel)

Rok Sňatky Rozvody UPT
Živě narozené děti

celkem v manželství

2015 4,8 2,4 1,9 11,7 58,7 %

2016 5,0 2,1 2,0 11,7 59,0 %

2017 5,1 2,2 1,9 11,9 58,7 %

2018 5,0 2,2 1,8 11,9 59,3 %

2019 5,2 2,1 1,6 11,4 59,7 %

2020 4,1 2,0 1,5 11,1 59,5 %

2021 4,5 1,9 1,4 12,0 59,5 %

Pozn.: Hodnoty jsou počítány jako počet událostí (sňatků, rozvodů, UPT, živě narozených)  
na tisíc obyvatel Prahy v daném roce, UPT = umělé přerušení těhotenství

Zdroj dat: Databáze demografických údajů za vybraná města ČR, Český statistický úřad (2022)

va. Zároveň se v roce 2021 narodilo opět 
více dětí, a to 12 živě narozených dětí na 
tisíc obyvatel. Absolutní počet živě naro-
zených dětí se v roce 2021 oproti roku 2020 
zvýšil o 486! Procento dětí, které se rodí 
v manželství, se příliš nemění a činí ne-
celých 60 % ze všech živě narozených dětí. 
Za rok 2022 data ještě nejsou k dispozici, 
ale až budou, vyjde ve Sborovém dopisu 
další článek s nejnovějšími údaji včetně 
vyhodnocení modlitebních cílů roku 2022 
v oblasti manželství a rodiny.

Osobně věřím, že výše zmíněné údaje, 
které bylo nyní možné statisticky vyhod-
notit, se v posledním analyzovaném roce 
2021 vyvíjely v souladu s našimi modlitba-
mi, a proto se můžeme radovat a děkovat 
Bohu za Jeho milost a požehnání, za každé 
nové manželství, narozené dítě, manžel-
ství, které se nerozpadlo, děti, které mají 
oba rodiče, nebo za ty, kteří dostali šanci 
se vůbec narodit.

Téma modliteb za rodinu a manželství 
je neustále aktuální, i když již nebude jed-
nou z celosborových modlitebních priorit. 
Děkujeme všem, kteří se do modliteb zapo-
jili, naše práce v Pánu není marná!

Aneta Ženíšková

mailto:otakar.kunzmann%40kaes.cz?subject=
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K U R Z  P R O  M U Ž E

C O  P R O Ž Í V Á M E

Dobrý nebo statečný?
Mnoho mužů v církvi, ale často i muži 
ve světě, usiluje o to být dobrými muži. 
Zvládnout různé nástrahy a výzvy života. 
Udržet pod kontrolou své touhy, obstát 
jako muži v práci, resp. ve škole a v růz-
ných dalších kolektivech, ve kterých se 
pohybují. Pro ženaté muže ještě přibývá 
výzva obstát jako manželé, případně ot-
cové. Někdy se může stát, že tlak života je 
nesnesitelný a že selháváme ve své snaze 
být dobrými muži. Možná nakonec odklá-
dáme své sny a touhy, rezignujeme a sna-
žíme se nějak přežít.

Co kdybychom se ale podívali za svou 
snahu být dobrým mužem a stali se muži 
statečnými. Muži, kteří mají pod kontrolou 
své mužství včetně sexuality, zvládají svou 

roli ve společnosti, v zaměstnání, v církvi 
i v rodině, tedy ve všech oblastech vztahů.

K tomuto postoji vede desetitýdenní 
kurz „Statečný muž“. Účastníci se zaváží 
k pravidelné docházce, k dodržení mlčen-
livosti a k plnění domácích úkolů. Každé 
setkání, kterých je deset, trvá cca dvě a půl 
hodiny. Jeho součástí je společné vyučová-
ní, které bude částečně z videonahrávky 
a částečně „naživo“, a potom sdílení v uza-
vřených skupinkách. Probírají se např. té-
mata: vize pro mužství, aréna uzdravení, 
původ, moc a záměr sexu, přeškolení tvého 
mozku a chránit své srdce. Kurz je určen 
pro muže od 17 let a je koncipován jako pro-
gram k posílení a obnovení morální a du-
chovní integrity mužů žijících ve vysoce 

sexualizovaném světě. Ke kurzu je zpraco-
ván manuál, který obdrží každý účastník.

Tento kurz bude v našem sboru probíhat 
od středy 5. 4. od 18:30 v prostorách sborové 
budovy. Na kurzu bude třeba zaplatit po-
platek za skriptum a drobné občerstvení 
v částce 500 Kč.

Zájemci o kurz, hlaste se na e-mail: Lu-
bomir.ondracek@kaes.cz. Před zahájením 
kurzu dostanou zájemci podrobnější infor-
mace a vedoucí kurzu si s nimi ujasní, že 
„nastupují na správný autobus, ve správný 
čas a ze správných motivů“.

Prosím, neodkládejte své přihlášení, 
aby bylo možné kurz připravit způsobem, 
který bude odpovídat jeho velikosti.

Lubomír a Šimon Ondráčkovi

Štěpán
Když mu Natálka nebrala telefon, přepadl 
ho hluboký smutek. A vědomí osamocenos-
ti: jako by ona byla řekou, která se rozlila 
doširoka, neznajíc již vlastní koryto, bez 
hranic, břehu. Ale je přece Bůh, který cítí s 
osamělci, jako jsem já, říkal si.  Pane, Pane, 
křičel nahlas, ale ta slova jakoby zněla do 
prázdna. Ano, uvědomoval si, kolikrát 
jsem oslyšel jeho tichý hlas a nedbal na 
jeho volání…

„Život s Ježíšem nebyl a není jednotvár-
ný. Nezajišťoval druhdy ani dnes pohodlný 
a snadný život.“

Výtisk Sborového dopisu ležel na stolku 
a on přelétl očima motto článku Tomáše 
Božovského. Přemílal si s obměnami tyto 
dvě věty ještě na lůžku, klid však nena-
cházel… Natálka.. ! To mládě.. !  Ale má už 
samozřejmě svůj bohatý myšlenkový svět, 
členitý a často tak překvapivě zvláštní! Mu-
sel jsem jí něčím ublížit, ale čím? Ale čím?  
Trvalo dlouho, než usnul. 

Ráno zvoní mobil. 
„Tady Natálka. Ahoj, volám až dneska 

ráno, zlobí mě v těchto dnech mobil, tak 
se moc omlouvám. Jak se máš?“

Výtečně, výtečně, Natálko! Nad Štěpá-
nem se sklenula jasná obloha. Musíme být 
v životě trpěliví, pulsuje v něm teď.  A Pán 
má své cesty, jak nás tomu učit! 

Díky, díky, Pane!
Kéfas

mailto:Lubomir.ondracek%40kaes.cz?subject=
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M I S I E

Naši misionáři v Chorvatsku
Po covidové přestávce jsme na podzim 
minulého roku navštívili naše misionáře 
Dohnalovy v Rovinji. O průběhu návštěvy 
jste se mohli dočíst v lednovém čísle SD.

Dnes bych vás rád informoval o změ-
nách ve službě Jirky a s tím souvisejícími 
změnami jeho podpory ze strany sboru. Vy-
bírám z jeho dopisu přímluvcům a podpo-
rovatelům důležité informace. Jirka mimo 
jiné píše:

Srdečně vás zdravíme z Chorvatska. Svou 
rekapitulaci posledního roku bych v úvodu 
pojal trochu zeširoka, abych vám přiblížil 
změnu, která nastala v mé/naší službě tady 
v Chorvatsku.

Moje služba se do roku 2018 točila pře-
vážně kolem sboru v Rovinji a asi 20-30 % 
času a energie jsem poslední roky věnoval 
službě pastorům na Istrii, Teologické ko-
misi EPC RH a od roku 2015 i presbyteriu 
EPC RH, včetně nárazové pastorační služ-
by vyhořelým pastorům z HR i ČR. V roce 
2018 došlo k předání mé služby pastora 
sboru v Rovinji Goranu Roksandičovi na 
zkušební dobu jednoho roku. A v září 2019 
byl Goran oficiálně ordinován pastorem 
EPC Rovinj.

Již v roce 2018 začalo tranzitní období, 
během kterého se Goran učil jednat z nové 
pozice a já se ho učil podporovat a krýt mu 
záda. Jak Goran přebíral práci ve sboru, 
tak jsem byl více a více uvolňován pro služ-

bu pastorům a sborům na Istrii a později 
i v jiných částech Chorvatska.

Nyní je to tak, že cca 20-30 % energie 
a času věnuji sboru v Rovinji (kážu cca 1× 
měsíčně, vedu chvály, jsem ve staršovstvu, 
nárazově se věnuji budování nových ve-
doucích, vyučuji na naší biblické škole pro 
kazatele (Berea), kam ale chodí lidé i ze sbo-
ru v Pule a Poreči). Zbytek času a energie 
věnuji společně s Káťou službě vyhořelým 
pastorům a jejich ženám a obecně pastoraci 
pastorů a vedoucích - starších sborů, dia-
konů a taky často sborů, z nichž ti vyhořelí 
pastoři pochází.

Do presbyteria jsem byl zvolen na sjezdu 
pastorů všech církví EPC v roce 2015. Každý 
z presbyterů má na starosti nějakou oblast 
služby a mně, kromě toho, že mám na sta-
rosti 5 sborů na Istrii, svěřili pastoraci a re-
vitalizaci vyhořelých pastorů a vedoucích 
v rámci celé EPC v HR.

V únoru 2019 jsme začali budovat dům, 
který přes sezónu pronajímáme, mimo sezó-
nu tento dům slouží jako „Revitalizační cen-
trum pro pastory a vedoucí“. Stavbu domu 
zkomplikoval jak stavbyvedoucí (tím, že ne-
dodržoval termíny), tak covid-19, tak moje 
onkologické onemocnění prostaty. Takže se 
stavba prodloužila a místo, aby byla hotová 
za rok, jsme ji dokončili teprve v červenci 
2021. Na tento projekt jsme si museli půjčit 
dost vysoké finanční částky. Nicméně prů-

běžně tyto dluhy splácíme a po jejich spla-
cení bychom měli díky pronájmům přes léto 
být finančně soběstační.

Doposud prošlo Revitalizačním centrem 
(čili naší službou) 6 manželských párů a 2 
chlapi bez manželek. 3 manželské páry při-
jely do centra za nějaký čas podruhé. Za 
svou službu vyhořelým pastorům a vedou-
cím nepobírám žádný plat. A ani za pobyt 
v centru neplatí. Účtujeme si jen poplatky 
za vodu, elektřinu, odpad a internet. Jsme 
rádi, že se tato služba rozjíždí rozumným 
tempem. Podle zájmu, který jsem sondoval 
posledních 5 let, jsem se obával, že jakmile 
vilu zprovozníme, obsadí ji rovnou 4 man-
želské páry najednou, a tak to bude pořád. 
To bych momentálně vzhledem ke svým 
fyzickým silám a stále ještě probíhající re-
konvalescenci nezvládal.

Uvědomuji si, že je potřeba nejen hasit 
požáry, ale raději jim předcházet, a tak se 
chystám připravit plán nebo program, jak 
vyhořením předcházet, hodlám ho předsta-
vit na presbyteriu.

V říjnu jsem byl na pravidelné kontrole 
u onkologa a výsledky jsou v pořádku. Jak 
ultrazvuk, tak všechny markery. Chvála 
Pánu! Cholesterol a triglyceridy mám stále 
ještě zvýšené, ale je to mnohem lepší, než 
bylo. Další kontrola mě čeká za 6 měsíců. 
Můj zdravotní stav mi dovoluje být zapojen 
do služby přibližně na 60-70 %. →
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B Ů H  M L U V Í

Prorocké okénko
V průběhu měsíce ledna k nám Bůh pro-
mlouval a připomínal některá slova z mi-
nulosti. Přijatých a rozsouzených slov je za 
jeden kalendářní měsíc nezvyklé množství 
ve srovnání s uplynulým rokem. Možná 
je to tím, že jsme v lednu trávili více času 
s naším Pánem, než je tomu běžně. Jsme 
vděčni, že k nám Bůh promlouvá a připo-
míná nám důležité věci. Věříme, že nás tím 
vychovává a ukazuje nám dobrou cestu 
životem spolu s ním. Vzhledem k množství 
slov a celkové délce textu jsme zvolili for-
mu souhrnného textu. V případě potřeby 

jsou slova k nahlédnutí u členů týmu nebo 
na vyžádání na adrese prorockytym.pra-
ha@kaes.cz.

Níže jsou uvedeny hlavní myšlenky 
z přijatých slov:

• Sdílejme dobrou zprávu. Vzhledem 
k okolnostem budou lidé otevřenější 
než dříve. Buďme připraveni zasívat 
semínka Božího Slova i pracovat na 
Boží žni.

• Lidé jsou v Božích očích jako vzácné 
perly, projevujme jim lásku a úctu.

• Modleme se správným způsobem ve 
shodě s Boží vůlí.

• Buďme připraveni činit pokání, pokud 
nás k němu vede Duch svatý.

• Obnovujme Boží sny a vraťme se k na-
šim snům, zvláště k těm, které jsme 
z jakýchkoliv důvodů ztratili.

• Bůh přichází v moci ke svým dětem, 
aby se skrze ně prokázalo, že je živý 
Bůh, Alfa a Omega.

Za PMT Mirek Jarolím

Chci vám za celou svou rodinu poděko-
vat za vaše modlitby, za finanční podporu 
a za lásku, kterou k nám a k božímu dílu 
tady v Chorvatsku chováte. Jsme vděčni za 
lidi, jako jste vy, protože bez takových lidí 
bychom tady nemohli Pánu sloužit. (Pokud 
máte zájem o celý text zprávy, obraťte se pro-
sím na NF KMS office@nfkms.cz.)

Na základě těchto skutečností jsme spo-
lu s Jirkou i Katkou Dohnalovými vnímali, 
že jejich služba misionářů skončila a že 

dosáhli většiny cílů, s kterými do Chorvat-
ska odešli. Dále již slouží v rámci místní 
církve. Z toho důvodu jsme ukončili misijní 
smlouvu i finanční podporu. Při této příle-
žitosti jim Misijní rada udělila jednorázo-
vou podporu a staršovstvo sboru rozhodlo 
o půjčce, která umožní Dohnalovým sní-
žit tlak na rychlost splácení domu. O další 
podpoře budeme rozhodovat až po obdr-
žení plánu na prevenci a službu vyhořelým, 
který nyní Jirka připravuje.

Jsme vděčni Dohnalovým i jejich dětem 
za jejich dlouholeté nasazení a přejeme jim 
Boží vedení a požehnání do dalších let. 
Jsme také hrdi na to, že se náš sbor mohl 
nemalou měrou podílet na této službě a na-
plnit tak Ježíšův příkaz být jeho svědky po 
celém světě.

Za podpůrný tým a vedení sboru 
Lubomír Ondráček

mailto:prorockytym.praha%40kaes.cz?subject=
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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.

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 
YOUTH REVIVAL  
Every nation tour 2023
19:00, hotel Olšanka

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 
30 dní modliteb za svět islámu

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

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

So 1. 4. Reprezentujeme živého Boha, 
tak ať to za to stojí! 
10:00–16:00

  Kurz Naděje pro děti
9:00–18:00

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

Chvály: Azimuth

Kázání: Petr Kácha: Jsme světlem  
pro tento svět?

Po 3. 4. Odrost, 18:30–21:00

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

St 5. 4. Dorost, 17:00–19:00

5.–9. 4. Go Camp 2023

Čt 6. 4. Základy, 18:30–20:00

Čt 6. 4.  Kurzy Alfa – online  
19:00–20:30

Ne 9. 4. Shromáždění v rámci regionů

Po 10. 4. Odrost, 18:30–21:00

Út 11. 4. Porost, 17:30–19:30

St 12. 4. Dorost, 17:00–19:00

Čt 13. 4. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 14. 4. ŠESTÁ – večerní setkání  
pro mladé, 18:00–20:00

So 15. 4. Kurz Naděje pro děti
9:00–18:00

Ne 16. 4. Shromáždění v rámci regionů

Po 17. 4. Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 4. Porost, 17:30–19:30

St 19. 4. Dorost, 17:00–19:00

Čt 20. 4. Základy, 18:30–20:00

Ne 23. 4. Shromáždění v rámci regionů

Po 24. 4. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 4. Porost, 17:30–19:30

St 26. 4. Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 4. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

So 29. 4. Kurz Naděje pro děti
9:00–18:00





I N F O R M A C E  O  R E G I O N E C H Čísla u kolonky Počet členů znamenají: 
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ73631043

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

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
Výstup: David a Lucie Zárubovi 
(přestup do CBH Karlovy Vary)

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

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 81/10/23
Výstupy: Nikola, Markéta a Vojtěch Peňákovi (pře-
stup do CČSH Čerčany); Debora Jelínková (přestup do 
KS Praha, region Jih); přestup do Přístavu na Černém 
Mostě: David, Alžběta a Bela Bukáčkovi, Miloš a Zde-
na Kačírkovi, Miloš Kačírek jr., Petra Kačírková, Daniel 
Kačírek, Anna Kačírková, Kryštof Šůstek, Kateřina, 
Jonáš a Rozálie Hunalovi (hledají jiné společenství)

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 96/4/18
Vstupy: Michal Košík, Tereza Mocková, Ondřej 
Paska, Věra Filipi, Marie Cinová
Výstupy: Petra Vlasáková (odchod do Sinčchondži), 
Marek a Irena Václavíkovi s dětmi Janem a Kateřinou

PŘÍSTAV
Shromáždění: neděle od 16:00, Dygrýnova 12, 
Praha 14
Počet členů: 22/1/5

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

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

PROSEK
Kolektivní vedení: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, 
Otakar Kunzmann jun.
Shromáždění: neděle od 10:00, kavárna Knoflík, 
Jablonecká 723/4, Praha 9
Počet členů: 30/0/19
Vstupy: Martina Ryklová (přestup z KS Mělník), 
Nikol Michálková (přestup z KS Nejdek)

http://www.kspraha.cz
http://facebook.com/kspraha

