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„Království Nebes je podobné zrnu hořčice, 

které člověk vzal a zasel na poli. Je sice men-

ší než všecka semena, ale když vyroste, je 

větší než ostatní zahradní byliny a je z něho 

strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí     

v jeho větvích“ 

Pověděl jim jiné podobenství: „Království 

Nebes je podobné kvasu, který žena vzala a 

skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko 

nezkvasilo.“ Matouš 13,31 – 33 
 

Království Nebes je 
jedním z ústředních té-
mat Bible. Ježíš zvěsto-
val radostnou zprávu     
o tom, že se Boží krá-
lovství přiblížilo. Kázal 
o jeho růstu a fungová-
ní. A zval každého k to-
mu, aby se občanem 
tohoto království stal. 
Různá podobenství 

mluví o tomto králov-
ství z různých úhlů 
pohledu. Některá fakta 
jsou však stejná. 
Prvním faktem je, že Království nebes 

začíná jako něco nenápadného a slabého. 
Něco, co na první a dokonce i druhý pohled 
nemůže obstát a způsobit nějakou výraznou 
změnu. Něco, co nemá šanci, co nemá cenu,      
s čím je nejlepší se nezabývat. Může se lehce 
stát, že ho někdo přehlédne a že se dokonce 
začne zdát nějaké slabé i nám, kteří v něm žije-
me. 
Druhým faktem je, že toto království v sobě 

už v počátku skrývá obrovskou sílu. Malé 
zrno má potenciál vyrůst v obrovský strom, 
přinášet plody a další zrna. Troška kvasu do-
káže pohnout hromadou mouky a úplně ji 
změnit. 
Třetím faktem je, že Království Nebes ros-

te. Nezmenšuje se, nezůstává stejným, ale roste. 
Prostě nic nemůže udusit a zastavit tu sílu, 
která je v něm skryta. Je nenápadná, ale mo-
hutná. 
Minule jsem v úvodníku okrajově zmínil hoř-

čičné zrno. Zamysleme se nyní nad kvasem.  
Když chceme něco upéct, potřebujeme více 

ingrediencí. Mouku, vajíčka, cukr – a podle 
toho, co chceme upéct, ještě další přísady. 
Když to zamícháme a upečeme, máme z toho 
hezkou sladkou vyschlou placku. Když přidá-
me droždí – tedy moderní kvas – v podstatě 
ho do mouky schováme, protože je ho jen 

troška a není vidět, tak se v první chvíli moc 
neděje. Když to ale nějakou dobu necháme ve 
vhodném prostředí (hlavně v teple), začne 
nám těsto narůstat. Nedá se tomu zabránit. 
Když to necháme moc dlouho, tak nám do-
konce může těsto z mísy utéct. A když dáme 
toto těsto upéct, je z toho něco nadýchaného, 
voňavého a velmi chutného. A to, co působí 
rozdíl mezi  plackou a tímto skvělým dílem, je 
trocha kvasu. 

Tohle dělá Boží králov-
ství. Přijde nenápadně 
a způsobí během času 
změnu. Co je na tom 
zvláště úžasné je to, že 
my jsme nositelé tohoto 
království. Jako Boží 
synové a dcery v sobě 
máme Boží život. 
Jsme součástí Králov-
ství Nebes a máme 
jeho moc. Možná jsme 
na to zapomněli. Když se 
na sebe díváme, říkáme 
si, že za moc nestojíme. 

A určitě nic nezměníme. Přitom je to jinak. 
Když někde jsme zamíchaní do okolností a 

událostí, tak se nemusí ihned něco dít. Když 
tam ovšem zůstaneme a je vhodné klima (a to 
klima dělá Boží Duch určitě dobře), začne 
království růst. Už jsi to někdy zažil? Už jsi 
někdy viděl růst Boží království tam, kde jsi 
byl? Už víš, co je to být kvasem? Jestli ne, tak 
máš příležitost. O prázdninách a dovolených 
se můžeme zamíchat mezi ostatní a nechat 
Boží život působit. Neztratit svou identitu, 
slanost, oddělení od světa a jeho nepravostí a 
přitom být kvasem, který způsobí změnu. 
Myslíš, že to není možné? Zkus to. Protože 
všechno můžeme v Kristu, který nám dává sílu. 
Celé stvoření vyhlíží zjevení Božích synů. 

Některé věci nastanou až na konci časů spolu 
s návratem Pána Ježíše Krista. Něco už může 
nastat nyní. Když se necháme použít. Když 
nebudeme vyschlé kvasnice, ale čerstvé kvas-
nice plné života. Když budeme nakažliví živo-
tem a radostí, které nám dalo evangelium. 
Když budeme mít touhu ten život, který má-
me, nejen uchovat, ale i rozmnožit. Když bu-
deme na prvním místě hledat Boží království a 
jeho spravedlnost. Není to nic těžkého. Je to 
lehké a nádherné. 
Požehnaný a pokojný čas dovolených a 

prázdnin přeje  
Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

O prázdninách  
a dovolených se můžeme 

zamíchat mezi ostatní  
a nechat Boží život působit.  

Neztratit svou identitu,  
slanost, oddělení od světa 
a jeho nepravostí a přitom 

být kvasem,  
který způsobí změnu. 

Milí čtenáři, 
tématem, kterému se v tomto 
čísle věnujeme, je štědré dává-
ní. Někomu se možná hned  
vybaví: „Aha, jde o peníze“.  

A protože v Bibli čteme, že láska k peně-
zům je kořenem všeho zla (1Tim 6:10), tak 
bychom mohli udělat mylný závěr, že aby-
chom někoho nepokoušeli ke zlému, tak ho 
raději budeme držet od peněz dál :-) 
 
Ale naše štědrost se netýká jen a výhradně 

„našich“ financí. „Našich“ píšu v uvozov-
kách, protože když jsme dali Ježíši svůj 
život, tak Mu patříme cele, se vším všudy - 
patří Mu přece i čas, zdroje a finance, které 
máme nebo lépe řečeno, které spravujeme.   
 
V červnu se konala (podruhé? nebo potře-

tí?) také Maraton Párty a protože se opět 
vydařila, připravili jsme pro Vás z ní fotore-
portáž.  
 
Krásné a požehnané prázdniny a dovolené 

Vám přeje 
Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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tak to se právě 

schyluje ke křtu 

nového CD 

  BYLI JSME U TOHO - MARATON PÁRTY 

workshop k english campu 

co asi upečou? 

„kde je ten míček?“ 
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  BYLI JSME U TOHO - MARATON PÁRTY 

hiphop workshop 

to bude dobrota! 

„tak jak se dělá ten english camp?“ 
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Asi to všichni známe: zejména v před-
vánočním období se začne plnit naše poštovní 
schránka obálkami s prosbami o přispění na 
tu či onu dobrou věc, tu či onu dobročinnou 
akci. S podobnými prosbami se na nás obra-
cejí mnohá reklamní média a stačí vyjít na 
ulici, abychom byli vyzýváni k pomoci počí-
naje bojem proti rakovině a konče příspěv-
kem na jízdenku pro bezdomovce. V kon-
textu s těmito prosbami v nás pak může zesi-
lovat dojem, že mluví-li se o dávání, jde jen  
o dávání peněz, které vše vyřeší.  

Fungování současné lidské společnosti je 
skutečně v nemalé míře založeno na peněž-
ním systému. To je fakt, který musíme při-
jmout, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Skrze 
peníze a jejich oběh člověk kryje řadu hmot-
ných i nehmotných potřeb a nějaké množství 
peněz je v současné lidské společnosti ne-
zbytné. Nedostávají-li se tyto prostředky, 
vzniká prostor k tomu, abychom přispěli 
právě finančním darem.  
Na druhou stranu, představa, že ta pravá 

pomoc je vždy jen finanční, mi nějak nesedí. 
Připadá mi, že člověk sám má větší hodnotu, 
než obsah jeho peněženky a mluvíme-li o štěd-
rém dávání, jedná se o mnohem širší prostor, 
než jen komu a kolik. 
Pro křesťana je zdrojem orientace a poučení 

Písmo a o dávání se v něm dočteme hodně. 
Vezměme si například List Jakubův 1:27: 
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem 
znamená pamatovat na vdovy a sirotky 
v jejich soužení a chránit se před poskvrnou 
světa. Zaměřme pozornost na: …pamatovat 

na sirotky a vdovy… Asi každý cítí, že za tím 
pamatovat  je víc než jen dávat peníze, že ta 
věc je mnohem košatější. Zároveň by ale asi 
nebylo to pravé omezit se výhradně na sirot-
ky a vdovy, spíše věci rozumím tak, že je 
dobré pomoci všude, kde je toho třeba. 

Takže jak pamatovat na sirotky a vdovy, co 
vše lze dávat? To největší, co mohlo být dá-
no, už dáno bylo: byla to Ježíšova oběť, On 
se vydal úplně celý. Dar Jeho oběti již nikdo 
z nás nezopakuje. Máme-li ale dávat druhým, 
potřebným, sboru, jako živí lidé, poučme se 
z Ježíšova pozemského života. On dával to, 
co bylo v danou chvíli nejvíce třeba. Ne 
podle své vůle, chuti a touhy prosadit se, ale 
podle vůle Otce. Tak i my při dávání hledej-
me Boží vůli a skrze ní si nechme ukazovat, 
které dary jsou nejvíce prospěšné. Jednou to 
mohou být peníze, jindy věci zdánlivě mno-
hem prostší, ale v dané situaci významnější: 
úsměv, chvilka svého času pro druhého, plo-
dy našich duchovních darů, povzbuzení, a 
někdy zase místo úsměvu nebo povzbuzení 
pomoc konkrétní činností či prací. Věřím, že 
chceme-li být vnímaví, Otec nám dá rozpo-
znat, který dar je potřebný v dané chvíli a 
situaci nejvíce. 
Žijeme ve světě kvantitativních kritérií. 

Máme tendenci poměřovat co je víc, co je 
míň. Otec o téhle naší vlastnosti ví a proto 
nám ústy Pána Ježíše přináší orientaci i tady, 
třeba v Evangeliu podle Lukáše, 21:1-4: Ježíš 
pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do 
chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou 
vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a 
řekl: „V pravdě vám pravím, že tato chudá 
vdova dala víc, než všichni ostatní. Neboť ti 
všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však 
ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho 
měla být živa.“. V těchto verších se mluví 
opět o penězích, ale souvislosti jsou určitě 
širší. Zejména ty materiálně bohatší může 
napadnout: „Jak mám dát ze svého nedostat-
ku, mé dary budou vždy z mého nadbytku.“. 
V těchto případech ale těmi vdovinými drob-
nými mincemi bude obecně to, čeho se právě 
nám samým nedostává: i když nestíhám, 
najdu si chvilku času, abych navštívil rodiče 
nebo sourozence ze sboru, které jsem už 
dlouho neviděl a kteří potřebují mé povzbu-

zení, daruji úsměv, i když jsem hrozně přeta-
žený a bez nálady. Nebojte se, Otec nás nene-
chá ani při dávání stát bezradné: Druhý list 
Korintským, 9:7: Každý ať dává podle toho, 
jak ve svém srdci předem rozhodl, ne 
s nechutí ani z donucení; vždyť radostného 
dárce miluje Bůh.  
V souvislosti s dáváním není možno pomi-

nout jedno důležité hledisko. To je zřejmé 
z toho, co říká Ježíš v Evangeliu podle Ma-
touše 6:3-4: Když prokazuješ dobrodiní, ať 
neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dob-
rodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, 
co je skryto, ti odplatí. 

Hodně to souvisí s motivem. Vzpomínám 
si, jak vyhlásili v mateřské školce, do které 
chodí naše pětiletá dcerka, sbírku na pořádání 
soutěží a her při příležitosti Dne dětí. Ve 
výzvě bylo zdůrazněno, že dárci budou zve-
řejněni na vývěsce. V předvánočních pros-
bách o dary pro různé nadace a dobročinné 
spolky jsou uváděni nejštědřejší dárci 
v pořadí velikosti daru. I křesťanovi náleží při 
dávání motiv, ale jiný, než ten, který je ze 
světa. Není to vlastní oslava, vlastní zviditel-
nění se. Mějme na paměti, že náš dar, ať je to 
dar jakýkoli, pro někoho potřebného, pro 
sbor, pro nadaci, má smysl hlavně jako výraz 
našeho vnitřního ztotožnění se s Bohem, jako 
výraz naší upřímné vzájemné lásky a lásky 
vůči bližnímu. Jen pro takový dar mohou 
platit slova Písma ze Skutků apoštolů 20:35: 
Blaze tomu kdo dává, ne tomu, kdo bere. 
 

Jaroslav NovákJaroslav NovákJaroslav NovákJaroslav Novák    

Dnes se dostáváme k poslední ze čtyřech hodnot, které jsme pro náš sbor přijali jako klíčové. Ke „Štědrému dávání“.  
Když máte takovéhle téma, tak dost dobře nemůžete udělat anketu, kde byste položili otázku: „Tak jak štědře dáváš?“ Pán Ježíš nás vybízí, aby-
chom byli štědří, ale neokázale. Přitom nás ale ke štědrosti vybízí, a to i třeba konkrétním příkladem chudé vdovy v chrámě. Také apoštol Pavel 
věnuje tématu dávání a potřebě pomoci těm, kteří jsou v nouzi, ve svém druhém dopisu do Korintu celé dvě kapitoly! Není to pro něj nějaké okra-
jové či neduchovní téma.  
Podařilo se nám shromáždit několik úvah, svědectví, zpráv (i jeden rozhovor) na toto téma - jak být štědrým. Kéž vás to povzbudí!  

POUŠTĚJ SVŮJ CHLÉB PO VODĚ, 
PO MNOHA DNECH  
SE S NÍM SHLEDÁŠ. 
KAZATEL 11:1-2 

Štědré dávání, Boží vůle a my 

BUDEŠ-LI ŠTĚDRÝ K HLADOVÉMU  
A NASYTÍŠ-LI ZTRÁPENÉHO,  

VZEJDE TI V TEMNOTĚ SVĚTLO  
A TVŮJ SOUMRAK  

BUDE JAK POLEDNE. 
IZAJÁŠ 58:10   

AČKOLI PROCHÁZELI KRUTOU 
ZKOUŠKOU SOUŽENÍM,  

JEJICH PŘEKYPUJÍCÍ RADOST  
A HLUBOKÁ CHUDOBA  

PŘEROSTLY  
V ÚŽASNOU ŠTĚDROST. 
2. KORINTSKÝM 8:2   
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sy. Pokud se rozhodnu dát, pak mu většinou to 
jídlo sám koupím. Tím je zajištěno, že to nein-
vestuje do něčeho jiného. 

Co když se na tebe obrátí  
bezdomovec znalý alespoň  
některých míst Bible a odcituje ti: 
Tomu, kdo tě žádá, dej, a od toho, kdo 
si chce od tebe vypůjčit, se neodvrať. 
(Mt 5:42)? 
Myslím, že se mi to ještě nestalo. Kdyby se 
mi to stalo, možná bych mu na oplátku ocito-
val „Kdo nechce pracovat, ať nejí“. :-) A pak 
bychom si mohli popovídat o Bibli. A nako-
nec bych mu třeba dal. 
  
Jak to udělat, abychom zůstali  
milosrdní (a štědří tam, kde to je 
opravdu potřeba) a zároveň  
nepodporovali třeba pití a kouření? 
Asi už jsem odpověděl výše. Ale úplně to 
neošetříš nikdy. Jestli se rozhodnu dávat, pak 
taky riskuji, že to bude zneužito. Ježíš to ris-
koval taky. 
  
Možná máš nějaké osobní zkušenosti 
nebo svědectví o Božím jednání  
v téhle oblasti? 
Moc rád vzpomínám na doby, kdy jsem víc 
chodil s pracovníky Naděje do terénu. Vyhle-
dávali jsme lidi v dírách po celé Praze a na 
zádech jsme každý nesli batoh plný jídla. 
Nečekali jsme, až nás požádají, ale sami jsme 
jim nabízeli. A tenhle skutek milosti často 
otvíral lidská srdce pro evangelium. Vzpomí-
nám si, jak jsme jednou vlezli do takové neu-
věřitelné díry v zemi na Letné pod bývalou 
restaurací Expo. Žila tam celá skupina mla-
dých narkomanů. Rozdali jsme jim jogurty a 
pak jsme jim svědčili o Kristu. Poslouchali a 
ani nedutali. 
 

Michala Klesnila se ptal Tomáš BožovskýMichala Klesnila se ptal Tomáš BožovskýMichala Klesnila se ptal Tomáš BožovskýMichala Klesnila se ptal Tomáš Božovský    

Michale, Ty máš docela dost  
zkušeností s prací s bezdomovci  
a lidmi na okraji společnosti.  
Mohl bys k tomu říct něco  
z tohoto úhlu pohledu?  
Jak být štědrý v těchto případech? 
To není úplně jednoduchá otázka a dalo by se 
na ni odpovídat dlouho. Mohu říci, že s přibý-
vajícími roky je pro mě stále důležitější hle-
disko milosti - tedy nezasloužené přízně. Ježíš 
to zdůrazňoval znovu a znovu. 
  
Když se člověk vydá na určitá místa,  
je téměř jisté, že se tam setká s lidmi, 
kteří ho osloví s prosbou či žádostí      
o peníze. Jak se zachovat?  
Dát či nedat?  
Ano, na Hlavním nádraží se ti to stane dost 
často. A většina lidí, a žel i většina křesťanů, 
si právě podle této skupiny udělala představu 
o tom, kdo je to bezdomovec.  Pravda je tako-
vá, že většina bezdomovců nežije na Hlavním 
nádraží a o peníze si ti neřekne.  
Abych ale odpověděl na otázku. Myslím, že 
daleko důležitější otázka, než „Dát či nedat?“ 
je „Milovat či nemilovat?“ Můžu dát a přitom 
ten člověk může jasně cítit, že se ho štítím. 
Anebo můžu nedat a přitom zjevit Boží lásku 
a zájem o člověka. Pokud je to možné, dám se 
s ním do řeči a zkoumám, jaké jsou jeho sku-
tečné potřeby. Někdy je příležitost říci evan-
gelium. Někdy je příležitost se za něj pomod-
lit. Když chce někdo peníze a vypadá zdravě, 
ptám se ho, proč si nevydělává prací. Určitě 
nedávám na alkohol a na drogy. Ale zase 
vysvětlím proč a mohu třeba svědčit o Kris-
tu, který dává svobodu. Pokud chce někdo na 
jídlo, zeptám se zpravidla, proč se nejde za-
darmo najíst do Naděje nebo do Armády spá-

JEŽÍŠ TAKY RISKOVAL 

A JESTLIŽE MILUJETE TY,  
KTEŘÍ MILUJÍ VÁS,  

JAKOU MÁTE ZÁSLUHU?  
VŽDYŤ I HŘÍŠNÍCI MILUJÍ TY, 

KDO JE MILUJÍ.  
A JESTLIŽE ČINÍTE DOBŘE TĚM, 

KTEŘÍ ČINÍ DOBŘE VÁM,  
JAKOU MÁTE ZÁSLUHU?  
I HŘÍŠNÍCI DĚLAJÍ TOTÉŽ.  

A PŮJČÍTE-LI TĚM, OD KTERÝCH 
MÁTE NADĚJI DOSTAT TO ZPĚT, 

JAKOU MÁTE ZÁSLUHU?  
I HŘÍŠNÍCI PŮJČUJÍ HŘÍŠNÍKŮM, 

ABY TO ZASE DOSTALI  
NAZPÁTEK.  

ALE MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE  
A ČIŇTE DOBŘE, PŮJČUJTE  

A NEOČEKÁVEJTE  
NĚCO NA OPLÁTKU.  

A VAŠE ODMĚNA BUDE HOJNÁ 
A BUDETE SYNY NEJVYŠŠÍHO, 
PROTOŽE ON JE DOBROTIVÝ  

K NEVDĚČNÝM I ZLÝM.  
BUĎTE MILOSRDNÍ,  
JAKO JE MILOSRDNÝ  

VÁŠ OTEC.  
 

LK 6:32 - 36 

Štědrost 
Jednou ze čtyř zásad našeho sboru je štědré 
dávání. To se netýká zdaleka jen financí, ale 
týká se předně našeho času, pozornosti a ener-
gie. V tomto článku bych se ale zaměřil na fi-
nanční štědrost. V tomto případě štědrost našeho 
sboru „navenek“ na mimosborové aktivity. 
Část financí na mimosborové aktivity vyčle-

ňujeme přímo v rozpočtu. Na misii jsou to 4% 
a na aktivity v České republice jsou to další 
4%. To znamená, že z veškerých desátkových 
příjmů našeho sboru dáváme 8% mimo sboro-
vý rozpočet. O těchto financích rozhoduje 
misijní rada a grantová komise. Do těchto 
orgánů jsou delegováni lidé z jednotlivých 
regionů a pokud některý region nemá v těchto 
orgánech své zástupce, může je tam vyslat. 
V loňském roce bylo tímto způsobem po-

skytnuto 211.000,- Kč na podporu misionářů 
a 280.000,- Kč na tuzemské mimosborové hu-
manitární a evangelizační aktivity (částky se 
nerovnají, protože grantová komise použila 
přebytek z minulých let). 
Nad tyto plánované dary daly jednotlivé 

regiony dalších přibližně 450.000,- Kč na mi-
mosborové aktivity. Dohromady v loňském roce 
poskytl sbor 941.000,- Kč na podporu organiza-
cí a jednotlivců, kteří slouží mimo KS Praha. 

Z hlediska našich příjmů tato částka činí 15,6 %. 
Vidím jako Boží milost, že můžeme být 

tímto způsobem štědří. Díky patří i vám všem, 
kteří věrně sbor finančně podporujete a zásadu 
štědré dávání uplatňujete ve svém životě.  
Bůh vám žehnej. 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

další detaily a informace. Toto je v poslední 
době stále jednodušší, vzhledem k postupující 
„internetizaci“ společnosti. Komise zároveň 
udržuje aktuální tzv. „stálý seznam organizací 
vhodných k podpoře“, který slouží pro pře-
hled jednotlivých starších, pokud chtějí v rámci 
svých regionů nějakou organizaci podpořit. 
Organizace v tomto seznamu jsou pravidelně 
kontaktovány a minimálně formou výročních 
zpráv je udržován přehled o jejich činnosti. 
Určitý posun v pohledu grantové komise na 

dávání nastal v posledních cca 3 letech. Pů-
vodně byly návrhy na příspěvky jednotlivým 
žadatelům rozdělovány více rovnoměrně, což 
ale mělo vliv na výši, resp. „níži“ darů. V pos-
ledních letech se rozdělování grantů více ku-
muluje, což má zase vliv na počet podpoře-
ných projektů. V zásadě to zatím vidíme tak, že 
je lepší podpořit větší částkou méně projektů, 
ale zato ty více  vybírat. Například v loňském 
roce jsme podpořili historicky nejvyšší část-
kou (53.000 Kč) Křesťanskou akademii mla-
dých, která připravovala pro Českou televizi 
pořad „Exit 316“. Jinak se průměrná výše 
příspěvků pohybovala v posledním roce okolo 
20.000 Kč na jeden projekt nebo organizaci.  

Dan FrantíkDan FrantíkDan FrantíkDan Frantík    

Grantová komise  
Jedním z dlouhodobých pilířů KS Praha je štědré 
dávání. Již před mnoha lety staršovstvo rozhod-
lo, že sbor bude dávat 4% ze svých příjmů na 
podporu různých činností „mimo“. Grantová 
komise byla ustavena v roce 1995 a je poradním 
orgánem staršovstva, zejména se věnuje žádos-
tem o dary, podpory nebo půjčky  přicházejícím 
na sbor tak, aby tyto žádosti prozkoumalo a 
dávalo návrhy staršovstvu, které má pravomoc 
tyto návrhy potvrdit nebo rozhodnout jinak.  
Základním a dlouhodobě dodržovaným prin-

cipem činnosti grantové komise je jednomysl-
nost, tj. pokud má jakýkoliv  člen komise vý-
hrady a nesouhlasí s ostatními, komise kladné 
doporučení nevydá. To se ostatně i v několika 
případech stalo. Běžnější postup je, že se roz-
hodnutí odloží na další schůzku a zjišťují se 
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hazardních her týkají. Snahy místních samo-
správ omezit množství heren v jednotlivých 
městech jsou už léta úspěšně blokovány.  
Kolik se asi vybralo na sbírkách a desátcích 

ve všech českých církvích dohromady? Netu-
ším; jistě to ale byla částka řádově menší. 

Dar - nedar 
Občas si vzpomenu na pohádku o chytré 
rybářově dceři, která měla za úkol přinést 
svému králi dar - nedar. V okamžiku předání 
ptáček (on byl tím darem) uletěl. 
Co jsem podobných darů dostal. K jistému 

objednanému zboží mi přišlo jako 
„dárek zdarma“ nářadí, kde se šrou-
bovák při prvním pokusu o pou-
žití zkroutil do vrtule. Během 
utahování šroubů 
klíči z oné 
dárkové 
s a d y 

jsem nabyl pocitu, že si někdo utahuje ze 
mne. Jen letmo se zmíním o darech, které 
vznikají tím, že zjistíme v domácnosti neuži-
tečnost nějakého předmětu. Poté ho povýšíme 
na dar, umístíme v bytě u nějakého známého 
a skromně odmítáme projevy vděčnosti obda-
rovaného. Co bychom pro něj neudělali!!! 
Ale s dary nedary různých výrobců se se-

tkáváme asi častěji. Kdo by nekoupil např. 
sadu DVD se slevou, přestože za podívání 
stojí jen jedno. Výrobci se ve velkém zbavují 
nepotřebného zboží a zákazník je spokojen. 
Nekupte to za ty prachy! Před časem jsem se 
na tržišti dal do řeči s prodejcem pracích 
prášků. Ten mi sdělil, že mu dodali jeden 
druh pracího prášku v balení i s lahví šampu-
su. Snad aby si hospodyně mohla připít           
s kamarádkou na úspěch, že se jí v tom po-
vedlo něco vyprat. Jak je to v protikladu s tím 
co a také jak nám dává náš nebeský Otec. On 
nepotřebuje pomocí výhodných balení vy-
prazdňovat regály od přebytečných zásob. On 
se ničeho nezbavuje, On nám to dává! 

Při psaní těchto řádků 
s vděčností myslím 
na svojí manželku. 
Jaký je to komplet-

ní, dokonalý dar od 
Hospodina. Takový šampus 

a prací prášek v jednom. Občas 
vypění, občas vypere.  

 
Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    

Sázka na církev 
Našimi médii proběhla zpráva, že v loňském 
roce Češi prosázeli v různých loteriích přes 
98 miliard korun. V průměru tedy asi 11 a půl 
tisíce na každého dospělého obyvatele. Ano, 
je pravda, že nesází každý. Zdaleka ovšem 
neplatí, že sází pouze lidé s vyššími příjmy. 
Je velmi pravděpodobné, že mezi těmi, kdo 
se budou bouřit proti poplatkům za recept či 
poplatkům za návštěvu lékaře, budou mnozí, 
kterým nečiní velké potíže prosázet za týden 
desetkrát tolik v automatech. Až opět uslyší-
me stížnosti, jak jsme my Češi na tom špatně, 
vzpomeňme si na výše uvedená čísla. 
Překvapilo mě však, že stát z těchto 98 a 

půl miliard získal méně než tři miliardy. Jeli-
kož mezi sázející se vrátí pouze čtyřicet až 
osmdesát procent vsazených částek, pak to 
znamená, že mnoho, snad desítky miliard, 
v minulém roce přitekly na účty lidí, o jejichž 
morálce není radno dělat si jakékoliv iluze. 
Jistě zbude dost na úplatky poslancům, kteří 
zabrání jakémukoli zpřísnění zákonů, jež se 

Z mého hlediska jde ovšem o peníze 
„investované“ mnohem lépe, jakkoli jsem 
vůči některým denominacím kritický. O jaké 
investice však jde? 
Vzpomněl jsem si na jeden krásný dětský 

příběh: Když dává tatínek peníze do sbírky, 
ptá se ho jeho šestiletá dcera, jak se ty peníze 
dostanou k Pánu Bohu do nebe. Tatínek se 
nejprve zarazí. Dobrá otázka, řekne si 
v duchu. Po chvilce přemýšlení odpoví: „Víš, 
ony se tam dostanou s lidmi, kteří do nebe 
půjdou.“  
V době svého pastorování jsem se snažil 

položit si nad každou sborovou investicí otáz-
ku, jak tato investice souvisí s naším základ-
ním posláním: Oslavovat Boha, vylidnit pek-
lo a zalidnit nebe. Církev si neustále musí 
připomínat, co je jejím základním posláním, a 
podle toho rozhodovat o svých financích. Jen 
tak bude sázka na církev smysluplnější než 
peníze vhozené do hracího automatu. 

    
Dan DrápalDan DrápalDan DrápalDan Drápal    

Přijímání - dávání 
  
„Né, to je moc, to si nemůžu vzít!“ upej-

pám se vzít si velkorysou odměnu v podobě 
padesátikoruny za vyčištěné boty. „Nechceš? 
Tak ti nedám nic,“ vážně odpovídá bratr. 
„Ale jo, jen přece né tolik!“ bráním svůj vý-
dělek. 
„Jsou špatně vyčištěné?“ ptá se a zkoumá 

pár blyštivých polobotek. „Dobrý,“ hodnotí. 
„Zasloužíš si výplatu.“ Ještě několikrát pro-
běhla výměna názorů na mzdu, než mě Vašek 
přesvědčil, že za dobrou práci zasloužím 
dobrou odměnu. Věděla jsem ale stejně, že 
mě z lásky přeplatil. 
 
O několik let později stojím ve sboru 

(sborečku) Na Maninách a zírám na nástěn-
ku. Zase, opět je tam připíchnutá malá obálka 
s mým jménem. Beru si ji radostně i s rozpa-
ky. „Proč já?“ Potěšení z dárku se ve mně 
pere s postojem „To si nezasloužím“ a 
„Nemůžu to splatit, vrátit, to si přece nemůžu 
vzít.“ Psal se rok 1985 a já jsem dostávala 

další „lekci“ v přijímání. Mám přijmout las-
kavou finanční pomoc - ocenění mého pasto-
ra, nebo z nacvičené skromnosti či zbytečné 
hrdosti odmítnout? Peníze jsem si vzala a pak 
ještě několikrát. Už bez větších rozpaků. Jako 
pečovatelka - dobrovolka jsem dělala babič-
kám vyúčtování nákupů nějak vždy záhadně 
ve svůj neprospěch. Ač jsem se za peníze    
„v nouzi“ modlila a byla i zázračně vyslyšena 
(našla jsem peníze na ulici), jednou ke konci 
měsíce zase chyběly. Šla jsem si proto, pro 
mě hrdinně, půjčit tu částku od pastora. Tak 
jsem ve své škole braní získala pomyslný 
certifikát. Dan mi totiž tenkrát věnoval tisí-
covku! A já si ji s díky vzala. 

Zvláštní kouzlo této „školy“ bylo v tom, že 
když jsem se naučila brát, vedlo mě to i k větší 
odvaze neostýchat se dávat. Věřím, že kdo se 
naučí přijímat Boží dary a dárečky, radostně 
může přerozdávat dál. 

NandaNandaNandaNanda    
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Setkání starších v červnu 
Členové staršovstva sboru se opět sešli na 
pravidelné čtvrtletní schůzce. Po úvodních 
chvalách, modlitbách a vzájemném žehnání se 
starší zamýšleli nad tím, jakým jsou příkladem 
lidem ve sboru v horlivosti, v hledání Boží 
tváře, v modlitbách, vzájemné úctě a věrnosti. 
Můžeme jako starší spolu s Pavlem vyzývat 
ty, které vedeme, aby nás napodobovali (Fil 
3,17)? Chceme v tom růst a posvěcovat se, být 
příkladem v dobrých věcech? 
Dále se mluvilo o povolání Tomáše Božov-

ského jako pastora regionu Sever. Na podzim 
minulého roku byl pověřen touto funkcí a 
starší vidí, že obstál a Bůh ho v této roli potvr-
zuje. Otázka jeho ustanovení bude tedy otevřena 
s vedoucími a následně členy regionu Sever. 
O prázdninách se po sedmi letech vrací do 

Čech Drapákovi, kteří žili v USA. David před 
časem odjel studovat biblickou školu a nyní se 
vrací, aby získané vědomosti, ale i zkušenosti 

ze služby v americkém sboru, mohl nabídnout 
církvi tady. Lubomír Ondráček a Petr Kácha 
informovali ostatní o setkání se současným 
pastorem Drapákových a o jeho názorech na 
Davidovu službu a život a jeho a Lucčino 
povolání. Mluvilo se tedy o možnostech, kde 
by se David mohl zapojit do služby. Zřejmé je, 
že bude dobré nechat jim nějaký čas na 
„zotavenou“ po „kulturním šoku“ z návratu a 
pokusíme se najít místo, kde by David mohl 
nejlépe využít obdarování, která má. 
Luboš s Petrem Káchou a Tomášem Božov-

ským pak informovali o vývoji v KS. Na 
poslední pastorálce byly schváleny nové stano-
vy, které dávají prostor pro tzv. trojrychlostní 
KS, kdy může být rozdílný přístup jednotli-
vých sborů k vzájemné závaznosti a vykazatel-
nosti od pouhé společné registrace na Minis-
terstvu kultury, která umožní sborům fungovat 
jako církev, ale jakékoli další vazby s ostat-
ními sbory tím končí, až po možnost vzájemné 

služby, vykazatelnosti a vydanosti sborů, které 
o to budou stát. S tím souvisí i volba nové 
Rady KS, která proběhne na letní pastorálce. 
Starší se shodli na tom, že postoj našeho sboru 
je takový, že toužíme po tom, aby se KS více 
profilovala, měla jasný směr a neplatilo tam, 
že sbor je „majetkem“ pastora a sbory jsou      
z vnějšku nekorigovatelné a mezisborová 
služba je omezena. Jako zakládající sbor KS 
chceme přinášet hodnoty společenství sborů a 
především jejich vedoucích a vzájemné vyka-
zatelnosti, tedy hodnoty, na kterých KS pů-
vodně vznikaly. Proto podporujeme do Rady 
ty kandidáty, kteří podle nás tyto hodnoty 
představují. 
Na závěr byli starší ještě informováni          

o postupu chystané rekonstrukce sklepních 
prostor Na Žertvách, o situaci kolem zářijo-
vého sborového shromáždění a plánovaných 
evangelizačních aktivitách. 

−−−−VVVVVVVV−−−−    

PRODEJ AUTOMOBILU 
Pro službu Davida Snella byl sborem za-
koupen automobil, neboť to byla levnější 
varianta, než kdyby  si Snellovi automobil 
půjčovali. Protože Snellovi jsou nyní v USA 
a potom odjíždějí sloužit na půl roku do 
Indonésie, po dohodě s nimi jsme se roz-
hodli automobil prodat. 
Jedná se o Felicii combi, rok výroby 

1999, najeto 123 000 km.  
Auto si lze prohlédnout na dvoře sboru po 

dohodě s pracovníky kanceláře 
(praha@kaes.cz nebo 284 822 294).  
Vážní zájemci mohou v kanceláři také 

sdělit nabídku ceny. Automobil chceme 
prodat co nejdříve. 

Během všedních dnů dopoledne a brzy 
odpoledne však zeje prázdnotou a protože 
chceme být dobrými hospodáři se svěřený-
mi prostředky, snažíme se ji pronajímat a 
výnos použít na údržbu a provoz budovy.  
Pokud víte o možnosti, jak budovu dále 

pronajmout a mohli byste zprostředkovat 
kontakt s potencionálními zákazníky nebo 
byste ji sami využili pro různá školení a 
kurzy, prosím, kontaktujte sborovou kance-
lář  praha@kaes.cz nebo 284 822 294. 
 
Děkuji.  

    
Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

PRONÁJEM SBOROVÝCH 
PROSTOR 
 
Zakoupení sborové budovy umožnilo zahá-
jení a rozvoj mnoha aktivit sboru. Večery a 
víkendy sborová budova „praská ve švech“. 

  AKTUÁLNĚ 

Sborová budova 
Protože se v poslední době množí 
dotazy ohledně případných dalších 
úprav sborové budovy a ohledně 
plánovaných staveb na Palmovce, 
pokusil bych se v této věci předat 
celkovou informaci. 
Na bývalém autobusovém nádra-

ží na Palmovce bude během letoš-
ního roku zahájena stavba multi-
funkčního centra. V centru budou 
byty, kanceláře, obchody a pod-
zemní garáže. Během stavby bude 
pravděpodobně obtížnější v okolí 
sboru parkovat. Výstavbou tohoto 
centra stoupne tržní hodnota celé 
lokality a tím i hodnota naší budovy.  
Na parcele přiléhající k našemu 

domu měla být zahájena výstavba 
bytového domu již v loňském roce. V sou-
časné době ještě neprobíhá ani jednání o sta-
vebním povolení a máme pouze informaci, že 
dochází ke změně územního rozhodnutí. Pro-
blém je s vjezdem do podzemních garáží, 
které mají být pod objektem postaveny.  
Protože se nenašel žádný vhodný provozo-

vatel pro kavárnu ve sborovém domě, plány 

na otevření kavárny jsme zatím odložili. 
Jedna z místností byla upravena jako zázemí 
pro sál.  
V současné době se dokončuje projekt na 

rekonstrukci suterénu, kde by měly vzniknout 
prostory pro mládež. Mládeže v našem sboru 
přibývá a v současné době již kapacitně nesta-
čí hlavně prostory v prvním patře. Během léta 

bude zažádáno o stavební povo-
lení a pokud nedojde k průtahům 
na úřadě, rádi bychom během 
podzimu a zimy zahájili práce na 
úpravách sklepů.  
  Část úprav bude prováděna 
brigádnicky, část bude zadána 
stavební firmě. Na celkovou 
rekonstrukci sklepních prostor 
nemáme v současné době dosta-
tek financí a rekonstrukce bude 
prováděna postupně.  
  Pokud by byl někdo ochoten na 
rekonstrukci přispět, je možno 
zaslat dar na sborový účet 
179877055/0300, VS 910. Pro-
středky pod tímto variabilním 
symbolem budou použity vý-
hradně na rekonstrukci prostor. 

Pokusíme se také získat dotaci od Minister-
stva školství. Bude také možnost zapojit se do 
brigádnické pomoci. Zvláště při výkopech a 
odvozu sutě. 
Pokud máte k této oblasti jakýkoliv dotaz, 

můžete ho vznést e-mailem praha@kaes.cz. 
    

Lubomír Ondráček Lubomír Ondráček Lubomír Ondráček Lubomír Ondráček     
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NA CO SE KOUKÁME (NEBO TAKÉ CO SI ČTEME) 

  RECENZE 

Představovat někomu Dicka Francise, Aga-
thu Christie nebo George Simenona, by asi 
nemělo smysl. I ten, kdo detektivky čte málo, 
nebo je přímo jejich odpůrcem, ví, že osoby 
výše jmenované v detektivním žánru hrají 
první ligu. Chtěl bych vám dnes napsat o au-
torovi sice méně známém, ale který za výše 
jmenovanými v ničem nezaostává.  
Robert van Gulik (1910 - 1967) studoval 

čínštinu a roku 1934 vstoupil do diplomatic-
kých služeb. Léta pak žil v Číně, Indii a napo-
sledy působil jako holandský velvyslanec       
v Japonsku. Svých znalostí čínské historie, 
literatury a filozofie využil i při psaní detek-
tivních příběhů zasazených do doby dynastie 
Tchang (618 - 907). Za ústředního hrdinu 
svých příběhů si vybral skutečnou historickou 
postavu soudce Ti Žen Tie. Příběhy a jejich 
lokalizace je vymyšlena. Jen některé motivy 
jsou převzaty ze starých čínských pramenů.  
Ti začínal svoji kariéru na nejnižším postu 

státní správy jako okresní náčelník. Své po-
mocníky rekrutoval převážně z lidí mající ke 
spodině tehdejší společnosti z různých příčin 
velmi blízko. Tio Tajem a Ma Žungem byl 

během jedné cesty přepaden 
a přestože sám byl skvělým 
šermířem, dokázal na ně 
zapůsobit především svým 
slovem a velkorysostí. Zís-
kal tak dva věrné společní-
ky, kteří mu pomohou vyře-
šit nejeden případ. Postu-
pem času vyvstává kolem 
jeho pomocníků několik 
otazníků. Odkud se vzali 
Tio Tajovy znalosti vojen-
ské strategie? Kde a jak se 
Ma Žung vypracoval v jed-
noho z nejlepších zápasníků? 
Co je dovedlo na šikmou 
plochu? Jaká je minulost 
služebníků soudce Ti?  
Soudce Ti je postava 

velké morální a intelektuál-
ní síly, ochotná nést odpovědnost za svá even-
tuální chybná rozhodnutí, která ho podle teh-
dejšího práva mohla dovést až na popraviště. 
Jeho hlavním nástrojem vyšetřování je logika. 
Díky tomu je možné pachatele odhalit dřív, 

Příběhy soudce Ti 

než se „dojde“ na poslední 
stránku. Ale odhalování 
pachatelů není to jediné, 
proč jsou Van Gulikovy 
detektivní romány oblíbe-
ny. Čtenář je také zábavnou 
formou seznamován s čín-
skými zvyky, kulturou a 
myšlením.  
Nejprve byla napsána zá-
kladní řada: Záhada čínské-
ho zlata - jezera - zvonu - 
bludiště a Záhada čínského 
hřebíku. Později napsané 
romány a povídky jsou 
dějově vkládány mezi ně.    
I přes jemné propojení 
příběhů, se dají číst jednot-
livé díly na přeskáčku. 
Knihovny jsou dílem Ro-

berta van Gulika dobře zásobeny, ale musím 
upozornit, že postavě soudce Ti věnují svou 
pozornost i jiní autoři.  
Příjemné, nejen prázdninové čtení  

přeje Pavel Roseckýpřeje Pavel Roseckýpřeje Pavel Roseckýpřeje Pavel Rosecký    

Hledáme učitelky mateřské školky 
 
Hledáme učitelky mateřské školky na částečný pracovní úvazek, které by chtěly pracovat v naší mateřské školce na Černém Mostě.  
Do budoucích projektů hledáme také babysittery.  
Práce učitelky je práce se skupinou dětí o velikosti 12 - 15 dětí, od 8 do 13 hodin. Práce může být na více dnů či jen na jeden den v týdnu. 
Práce babysittera je hlídání skupin dětí ve věku od 0 do 5 let. Množství dětí je různé od 3 do 10 dětí. Práce je placena, začátek v druhé polovině 
září.  
Pro jeden den této školky hledáme učitelku, která v rámci programu bude vyučovat děti Božímu Slovu.  
Požadavek: tvořivý a citlivý přístup k dětem.  
 

Informace o práci a o finančních podmínkách na kcr.hermanek@seznam.cz nebo na 776 305 228. 
V tomto případě budeme rádi za motivační dopis a životopis. 

  OZNÁMENÍ  

KŘESŤANSKÁ ŠKOLA 
 
Hledáme rodiče, kteří chtějí od 1. 9. 2008 
vzdělávat svoje 
děti v křesťanské 
škole.  
  Hledáme rodiče, 
kteří od Boha znají 
hodnotu křesťan-
ských škol a touží 
po takové cestě. 
Škola bude plně 
hrazena z financí 
rodičů, ale bude to 
škola, která bude 
opravdu křesťanská. 
Připravujeme pro-
jekt pro rodiče dětí, 
které budou ve školním roce 2008/9 v 6. třídě, 
ale je možné nabídnout naší práci i skupinám 

Do budoucích projektů hledáme nové 
pracovníky pro KCR Heřmánek.  
 
Vypisujeme výběrové řízení na pozici finanč-
ního manažera organizace (poloviční úva-
zek, práce v kanceláři KCR Heřmánek v Sata-

dětí, které jsou mladší. Tj. 5., 4., 3., 2. i 1. třídy. 
Podmínkou vzniku třídy je účast minimálně  
10 dětí (rodičů na projektu). Pokud nemáte 
finance, ale máte čas a touhu pracovat, určitě 
nás také můžete kontaktovat. Je možné přispět 
na vzdělání i jinak než hrazením školného.  
  O projektu Vás budeme dále kontaktovat i bě-
hem celého příštího roku, ale prosíme Vás 
pokud hledáte křesťanské vzdělávání pro svo-
je děti a znáte jeho cenu, kontaktujte nás již 
nyní kcr.hermanek@seznam.cz. 

licích), vzdělání v ekonomické oblasti. 
 
Vypisujeme výběrové řízení na pozici 

mzdové účetní (zde může jít o rekvalifikaci, 
nabízíme rekvalifikační kurz), DPP - 4 hodi-
ny týdně v kanceláři KCR Heřmánek v Sata-
licích. 
 
Vypisujeme výběrové řízení pro lektora, 

který se bude zabývat doučováním cizinců či 
učením českého jazyka cizinců, práce na 
částečný úvazek na Černém Mostě.  
 

Informace na www.prorodinu.cz. 
Zájemci se mohou písemně hlásit na adresu 
KCR Heřmánek, K Cihelně 313/41, 190 15 
Praha 9, či na kcr.hermanek@seznam.cz.  
 
Požadujeme jednoduchý motivační dopis a 
jednoduchý životopis (písemně). 
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  OZNÁMENÍ A INZERÁTY 

Křesťanský  
dětský letní  

tábor 
 

18. – 26. srpna 2007 
 

„Vím, kam jdu“ 
 

rekreační středisko Natura  
u Rumburka 

 

Bližší info: Petra Jelínková 777 819 175 

 

Pozvánka na odborný seminář 
 

ZVYŠTE SVOJI CENU  

NA TRHU PRÁCE 
 

Kdy: 8.7.2007, 14:00 hod 
Kde: Jankovcova 2, Praha 7,  

Holešovice* 
 

VSTUP VOLNÝ 
 

Účast nutno potvrdit předem. 
Miroslav Kucharský, tel.: 777 596 441 

 

* Změna místa konání vyhrazena 

Termín výpravy:  11.11. – 20.11. 2007 (9 dní) 
 

Místo pobytu:  Dům modliteb pro všechny národy v Jeruzalémě (pastor Tom Hess) 
 

Komu je výprava určena: Výprava je určena znovuzrozeným křesťanům a jedná se při ní v první řadě o modlitební a duchovní 
    záležitosti a až potom turistickou.  
 

Podmínky pro účastníky: Výprava se koná v listopadu, kdy stále může být v Izraeli velké teplo a bude se při ní dost chodit.  
    Výprava je kolektivní záležitostí a proto je třeba být ochoten přizpůsobit se ostatním. 
 

Informace o ubytování: Dům modliteb pro všechny národy je luxusní arabská vila stojící na Olivové hoře.  
    V domě se konají pravidelné modlitební setkání, kde se hosté spolu s personálem (křesťané z celého 
    světa) modlí za předem daná témata podle Písma.  
    Dopoledne a odpoledne je čas na modlitebně - poznávací výlety. Večer se jako skupina zúčastníme 
    modlitební stráže (2 hodiny na celou skupinu – nemusíme všichni najednou), případně i někdy jindy.  
 

Jaká místa navštívíme: Jeruzalém, Getsemane, jezero Galilejské, Mrtvé moře, Masada, Kumrán, Jericho a další.  
    Program výletů bude pomalejší (nejde nám o to, abychom vše viděli) a přizpůsobený tomu, abychom 
    měli dostatek času na chvály a modlitby. 
 

Cena:    21.000,- Kč (může to být i méně). V ceně je letenka, ubytování, jídlo, výlety, transport z letiště  
    a na letiště a průvodce. Nezapomeňte navíc na kapesné: pohledy, dárky, vstupné, atd. 
 

Kontakt:    Petr Kácha, pastor KS Praha – Vršovice, člen Rady CKS 
     

    e-mail: pkacha@quick.cz, SKYPE: petrkacha, mobil: 775 383 690 

MODLITEBNÍ VÝPRAVA DO IZRAELE 
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Biblické hodiny   
se během prázdnin nekonají. 

 

Příští číslo vyjde  
v neděli  
2. září 2007. 
 

Téma:  
Dosvědčování  Boží svatosti  
   
   
    
 
 

SBOR 
KŘESŤANSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ 

          PRAHA 
 

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

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

 

 Účet  
  
 Sbor Křesťanské společenství Praha 
 ČSOB, pobočka Praha 1,  
 Václavské nám. 32 

 

 Č.ú.: 179877055/0300     
 konst. s.: 0558 
 var. symboly: 
 01694 desátky Sever 
 02694 desátky Jihovýchod 
 03694 desátky Palmovka 
 04694  desátky Černý Most 
 05694 desátky Západ 
 06694 desátky  Vršovice 
 07694 desátky Střed 
 08694 desátky Jih 
 09694 desátky Východ 
 910 stavební    fond 
 682103 Angel Lama  

 

SBOROVÝ 
 

DOPIS 
 

Vydavatel:  
Sbor Křesťanské společenství Praha 
Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8 
Vychází pro vnitřní potřebu sboru.   
Šéfredaktor:  
Tomáš Božovský, tel: 233  542 714,  
724 435 310, e-mail: sd@kaes.cz 

Redakce:  
Pavel Rosecký 
Příjem článků:  
písemně na adresu sboru nebo na e-mail 
 sd@kaes.cz 
Uzávěrka: 
Vždy k 15. předchozího  měsíce. 
Doporučená cena: 12 Kč. 

INFORMACE O REGIONECH 

JIHOVÝCHOD 
• Pastor: Zdeněk Rašovský 
• Shromáždění během prázdnin (15.7., 22.7., 
29.7. a 26.8.) 

• Ne 17:00 Křesťanské centrum JM (vchod 
od hřiště),  

   Modletická 1401, Praha 4 
• Počet členů: 46/0/22 

VÝCHOD 

• Vedením pověřen: Otakar Kunzmann 
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Reg. modlitební: Ne 15:00 každou neděli  

v knihovně   
• Počet členů: 93/16/20 
• Vstup: Jan Valášek 
• Zemřela: Drahoslava Nykodémová  

ZÁPAD 
• Kolektivní vedení 
• Shromáždění během prázdnin (do 26.8.) 
společně s regionem Východ 

• Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 55/18/20 
• Vstup: Eva Papežová 

SEVER 
• Vedením pověřen: Tomáš Božovský 
• Shromáždění:  
  během prázdnin společně s regionem     
  Palmovka 

•  Ne 10:00, Na Žertvách 23 
••••    Počet členů: 108/24/59 

 ČERNÝ MOST 
• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní 
    centrum - Motýlek, Vlčkova 1067, 
    Černý Most, (vchod z ul. Bouřilova,            
     2 min. od metra Rajská zahrada) 
• Shromáždění během prázdnin budou 
tyto neděle: 22.7., 29.7., 12.8., 19.8. a 26.8. 

• Počet členů: 27/10/23  

 JIH 
• Pastor: Miloš Poborský 
• Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), 

ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, 
    vchod B, Modřany, Praha 4 
• 12.8. se shromáždění nekoná!! 
• Modlitební chvíle:  
 Ne18:00 - Dáša Blažková, Slepá I/14 

• Počet členů: 44/5/14 

 VRŠOVICE 
• Pastor: Petr Kácha 
• Shromáždění: Ne 10:00 ECM Vilová 26 

(2 min. od metra Strašnická) 
• během prázdnin společně s regionem 
Střed a ECM Strašnice 

• Počet členů: 56/19/14 

 STŘED 
• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 10:00 ECM Vilová 26 

(2 min. od metra Strašnická) 
• během prázdnin společně s regionem 
Střed a ECM Strašnice 

• Počet členů: 31/7/22 

 PALMOVKA 
• Pastor: Martin Čunek 
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 79/15/29 
• Vyškrtnutí: Lenka Charvátová  

SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS 

Čísla u kolonky Počet členů znamenají: dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti 

Sborové bohoslužby 
 

POZOR! ZMĚNA MÍSTA! 
neděle 2.9 v 15:00, Střelecký ostrov 
 
 

Setkání služebníků 
sobota  22.9. a 24.11. v 9:00 Věnujte pozornost změnám 

v časech a místech  
shromáždění  

během prázdnin! 
Aktuální informace  
můžete také najít na  

 

www.praha.kaes.cz 

 

Sborové shromáždění v září  
 

tentokrát na  
 

Střeleckém ostrově! 


