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     že se mnou už další míli nejdeš?! 
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Některá slova jsou v křesťanství poměrně 
hodně frekventovaná. Nemám žádnou statis-
tiku a ani nevím, zda existuje, ale domnívám 
se, že vedle slova láska patří slovo milost     
k těm nejfrekventovanějším. Myslíme jím 
ovšem často různé věci. Kromě popisu po-
stoje Boha k člověku a vysvětlení díla spásy 
taky třeba někdo o někom mluví a řekne: 
„Ten má málo milosti“ nebo „Řekl’s mně to 
s nedostatečnou milostí“. Tím se dají myslet 
různé věci. Řekl jsi mně to nelaskavě, nemáš 
mne rád, je to necitlivý člověk apod. Ale 
také to může znamenat: „Proč jsi mně řekl 
tuhle nepříjemnou pravdu, kterou nechci 
přijmout. Teď se cítím špatně.“  

Pokusím se jen v krátkosti 
zamyslet nad podmínkami 
toho, abychom slovu milost 
dobře rozuměli v biblickém 
kontextu. Jak můžeme porozu-
mět slovům Pavla o spasení 
skrze milost? 

Předně milost nám dává 
smysl jen tam, kde víme, že 
jsme na tom špatně a že si sami 
nepomůžeme. Kdyby mně dnes domů přišel 
dopis z prezidentské kanceláře a v něm stálo, 
že mně pan prezident uděluje milost, jen 
bych kroutil hlavou nad chybou úřednického 
šimla. Nejsem za nic odsouzen a proto mně 
nemá z jakého trestu pan prezident omilost-
nit. Kdyby takový dopis dostal pan Kájínek, 
tak i při své výšce vyskočí radostí tak vyso-
ko, že narazí hlavou do stropu své cely. Pro 
něj by stejný dopis totiž znamenal, že nemu-
sí zbytek života strávit ve vězení. 
Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře 

nepotřebují zdraví, ale nemocní... Neboť 
jsme nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšní-
ky.“ Mat 9:12 – 14 

Pokud nevím o svém hříchu, dluhu vůči 
Bohu a lidem, tak pro mne nemá Boží milost 
smysl. (Na rozdíl od té prezidentské, protože 
ta změní život i tomu, kdo si myslí, že je 
nebo dokonce i je nevinný). Někteří lidé 
nikdy nepřijmou a neradují se z velikosti 
Boží milosti a odpuštění, protože si nikdy 
nepřipustí hloubku svého hříchu. Možná jste 
někteří viděli film Umučení Krista. Je to 
strašné, když je tam bičován, potom jeho 
cesta na Golgotu a ukřižování a zvláště zou-
falství nad tím, že se od něj Otec odvrátil pro 
hříchy, které na něm byly. Je Tvůj hřích tak 
strašný, že bys toto zasluhoval? Když jsem si 

uvědomil, že ano, nově mně vyvstal význam 
milosti. Já to nemusím podstoupit, protože 
jsem dostal milost. 

Dále milost souvisí s vděčností. Milost má 
totiž jeden důležitý aspekt. Není na ni nárok. 
Vězeň může napsat do prezidentské kancelá-
ře žádost o milost, ale nemá nijak zaručeno, 
že ji dostane. Já nemám nějaký nárok na 
Boží milost. Kdyby se mně jí Bůh nerozhodl 
věnovat, tak si ji na Něm nemohu nijak vy-
nutit nebo ji jinak získat. Ježíš nebyl povinen 
na kříž jít a Jeho otec Ho tam nemusel po-
slat. Prostě to udělali, protože se k tomu roz-
hodli. A když to takto vidím, tak jsem přiro-
zeně Bohu vděčný. Není pro mne těžké rea-
govat na výzvu: „...A buďte vděčni.“ Kol 3:15. 
Jak bych mohl být nevděčný za takovou 
oběť! Pokud ale považuji tento čin Boží 

lásky za samozřejmost nebo 
dokonce povinnost ze strany 
mého stvořitele, proč bych byl 
vděčný? 
  A správně pochopená a přijatá 
milost přináší i praktickou 
reakci. Pro odsouzeného vězně 
je to nový začátek. Co s ním 
udělá? Vrátí se opět ke svému 
kriminálnímu způsobu života a 
ocitne se dříve nebo později 

opět ve vězení a nebo využije této možnosti 
a začne znovu? Stejná je i naše situace. Boží 
milost nám dává nový začátek. Co s ním 
udělám? Budu se vracet ke starému způsobu 
života nebo nikoli? Pro náš sbor jsme přijali 
záměr „Kristem proměněné životy“. Tento 
záměr mimo jiné říká, že vezmeme možnost 
nového začátku vážně. Nechci se vracet ke 
svému marnému způsobu života, ale chci se 
nechat Kristem proměnit. A jsem vděčný za 
to, že mne mění, protože na tom starém způ-
sobu života moc pozitivního nebylo. Boží 
milost v sobě totiž skrývá nejen vyřešení 
minulosti, ale i praktickou moc žít nový 
život. 
Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé 

slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný 
život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do 
života. Jan 5:24  

To působí milost. Je uzavřena minulost, 
naše hříchy jsou amnestovány, protože za ně 
bylo zaplaceno, a čeká nás skvělá budouc-
nost v Božím království. A tato skvělá bu-
doucnost začíná už nyní. Dnem našeho uvě-
ření. A nikdo nám ji nemůže vzít. 

Kéž s milostí nenakládáme nehodně, ale 
rosteme ve vděčnosti a praktické aplikaci 
Božích záměrů v našem každodenním životě. 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

ÚVODNÍK 

MILOST 

PŘEČTĚTE  SI 

Milí čtenáři, 
než jsme se letos nadáli, jsou Velikonoce 

za námi. Chvíli to dokonce vypadalo na 
„bílé Velikonoce“, ale nakonec už je snad 
jaro opravdu tady.  
Nejen tráva se už 

začíná zelenat a 
pokud něco zasadí-
me, třeba to i vyroste. 
Ne vždycky je úspěch 
zaručen, protože 
kromě nočních mra-
zíků na mladou rostlinku číhají i jiná ne-
bezpečí jako sucho, příliš vlhko, zima nebo 
horko. Zkrátka to nemá jednoduché. Někdy 
přežije, jindy ne. 
Ale slovo Páně zůstává na věky.  
                                             (1Pt 1:25)   
Požehnané dny přeje 

Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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Milost nám dává 
smysl jen tam, 
kde víme, že jsme 
na tom špatně a 
že si sami  

nepomůžeme. 



AKTUÁLNĚ 

Být na pravém místě 
Na březnovém celosboru bylo plno. Ne sice 
narváno, ale sešlo se nás křesťanů hodně. 
K děkování Bohu, k poslechnutí kázání a 
nejen to. Rádi se spolu vidíme, modlíme, 
prostě tíhneme k sobě, vždyť jsme Tělo. 
Těším se, že přijde čas, kdy se do Spojovací 
nevejdeme. 

Bude to také důsledek toho, že naší sboro-
vou prioritou je pro tento rok ZVĚSTOVÁ-
NÍ EVANGELIA. Luboš řekl „To nezname-
ná, že bychom se přestali zajímat o děti, 
které byly jako hlavní prioritou sboru loni, 
jen se chceme více soustředit na evangeliza-
ci, protože je to Boží vedení v tomto roce“. 

Na začátku shromáždění byl čas pro chvá-
lu a díky. Hrála vynikající sestava - skupina 
z Domu modliteb vedená Martinem Kouklí-
kem a obohacená o kytaru a zpěv Honzy 
Knížka. Společné chvály, kdy jedněmi ústy 
oslavujeme Boha, jsou jedním z mnoha Jeho 
nápadů, jak nám požehnat a navíc je to moc-
ná zbraň k prosazování Jeho vůle. Alespoň 
já jsem to tak opět zažívala. 

Luboš Ondráček mluvil o nevěřících li-
dech, kteří jsou Satanem oklamáváni tak, že 
nemohou vidět Kristovu slávu. (2Kor 4:3-4) 
Pán tohoto světa na nás posílá těžkosti. 
Když se jimi necháme paralyzovat a jsme 
soustředěni jen na své problémy, nejsme 
použitelní pro Pána. 

Nenechme se otrávit a odvrátit od Boží-
ho plánu! My máme naopak lidi osvobozo-
vat, bořit „hradby“, které si nechali nastavět 
ve svém přemýšlení. V 18. století se roz-
mohla lež, že Bůh není, v 19. století zase 
teorie evoluce. Ale my máme nadpřirozené 
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zbraně bořit ty hradby, vyvracet jimi lži. 
„Když uvidíš ve své mysli lež, zboř ji!“ Ty 
zbraně, to jsou modlitba, Boží slovo, posvě-
cení – žijeme-li v Boží moci, On nás mění, 
vede náš život. 

Součástí kázání byla i povedená scénka, 
ilustrující příběh z Exodu 17:8-10. Hur 
s Aronem tam při bitvě s nepřáteli drží Mojží-
šovi ruce nahoře a tak Izrael zvítězí. O Hurovi 
toho moc nevíme, jen to, že byl v pravou 
chvíli na pravém místě a dělal to, co měl. 
Scénka byla samozřejmě i humorná (jak jinak, 
když účinkoval starší KS), ale i skoro auten-
tická, protože bojujícího Jozue ztvárnil bráška, 
svého času profesionální šermíř. Poselství ale 
bylo vážné: „Každý z nich byl na pravém 
místě. Kdyby si Jozue řekl, že on musí bojo-
vat, zatímco tam na kopci ti tři jen tak posedá-
vají, a šel si zjistit, jestli se náhodou neulejva-
jí, nevyhráli by. Kdyby se Mojžíšovi nechtělo 
sedět tak dlouho na kameni s rukama nahoru, 
nebo kdyby si Hur šel radši zabojovat, než 
tam na kopci šaškovat, nezvítězili by.“ Luboš 
apeloval „Potřebujeme porozumět, jaký je 
úkol pro mě. Máš znát své místo. Třeba máš 
zatím jen někoho následovat a hledat před 
Pánem.“ „Važte si těch, kdo jsou jinak ob-
darovaní než vy, spolu s nimi jděte za cí-
lem.“ „Ptej se, jaké je tvé místo a jestli tvůj 
život napomáhá ke zvěstování evangelia“. A 
náš společný cíl? Aby nám srdce hořelo pro 
ztracené. 

Ke konci byl opět čas na chválu a také na 
modlitby, později i na popovídání a na nákup. 
Třeba Sboráče ☺. 

NandaNandaNandaNanda    

Víte, jaký je rozdíl mezi dračí smyčkou a 
škotovou spojkou? S kolika kroužky a do 
kolika bodů se hraje Rimgo? Jak se pozná 
dub letní od zimního? Pro kterého 
z učedníků Pána Ježíše byl v jeho životě 
důležitý fíkovník? Pokud na tyto otázky 
znáte odpověď nebo jen vzbudily vaši zvě-
davost, čtěte prosím dále. 

 
Royal Rangers… 
… jsou mezinárodní organizací zaměřenou 
na děti a mládež školního věku, která si za 
cíl klade získávat děti pro Pána Ježíše a 
pomáhat jim stát se Jeho učedníky, a záro-
veň – jako prostředek vedoucí k tomuto cíli 

– dětem nabídnout zajímavou náplň volného 
času, postavenou na poznávání přírody a roz-
víjení tábornických dovedností (což se trochu 
snažily naznačit otázky v úvodu:-). Podrobněj-
ší informace o Royal Rangers najdete napří-
klad v březnovém Životě víry či na 
www.royalrangers.cz, na stránkách Sborového 
dopisu na ně možná dojde někdy později, nyní 
přistoupíme rovnou k rozboru druhé poloviny 
nadpisu. 

 
…při KS Praha?! 
Aktivita podobná Royal Rangers v současnos-
ti v našem sboru neběží a otazník v nadpisu 
shrnuje řadu otázek, které jsem si v posledním 
roce v této souvislosti kladl. Je opravdu dobré 
a důležité, aby podobná specifická aktivita ve 
sboru byla? Byl by o ni zájem mezi dětmi       
i rodiči? Je ten správný „Boží čas“ pro její 
rozjezd? Najde se ve sboru dostatek ochot-
ných & schopných služebníků, kteří by se na 
ní podíleli? Těch otázek bylo samozřejmě 
ještě více a nemá asi smysl zde s nimi popsat 
tři strany, ale postupem času osobně docházím 
k závěru, že odpověď na všechny tyto otázky 
je „Ano!“ A odtud se také vzal ten vykřičník  
v nadpisu. :-) Chtěl bych proto poprosit všech-
ny, kterým se třeba hlavou honily podobné 
otázky, či kterým slovní spojení „Royal Ran-

Royal Rangers při KS Praha?! 
gers při KS Praha“ nějak „rezonuje“ v mys-
li, spojte se prosím se mnou, abychom se 
mohli navzájem sdílet/povzbudit/domluvit, 
kudy dál s „našimi Royály“ –  kontakt je 
jungmann@braillnet.cz. Díky. 

 
Michal JungmannMichal JungmannMichal JungmannMichal Jungmann    

REKONSTRUKCE  
A STAVEBNÍ POVOLENÍ 
V minulém roce jsme začali pracovat na reali-
zaci plánů na rekonstrukci sklepních prostor 
pro mládežnické aktivity a větší zkušebnu. 
Projekt byl dokončen a po prázdninách jsme 
zahájili jednání o stavebním povolení. Po 
obdržení všech povolení jsme předali žádost 
na stavební odbor. Podle nového zákona byla 
žádost rozdělena na dvě části - stavební povo-
lení na stavební úpravy a oznámení o umístě-
ní přípojek. Stavební povolení jsme obdrželi 
v březnu, ale umístění nám nebylo povoleno a 
musíme zahájit další jednání s Magistrátem 
hlavního města Prahy. O potřebě tohoto po-
volení jsem nebyl informován a jeho potře-
bou jsou překvapeni i někteří projektanti. 
Tato jednání budou podle odhadu úředníka 
Magistrátu trvat cca dva měsíce. Mohli jsme 
tedy zahájit stavební úpravy suterénu a 
přízemí, ale pravděpodobně nebude moci   
v květnu nastoupit firma na provedení ka-
nalizační přípojky, což opozdí návazné práce. 

V současné době je před dokončením 
místnost v přízemí (zbývá položit vrchní 
vrstvu podlahy). Ve sklepích začínají výko-
pové práce a je možno se hlásit na brigády 
(jednorázové dobrovolné i dlouhodobější 
placené). Spolupracujeme i s organizací 
Betel, jejíž klienti na stavbě také pracují. 

Prosím o modlitby, aby se podařilo všechna 
povolení v dohledné době získat. Délka a 
množství jednání v poslední době neúměrně 
vytěžují sborovou sekretářku i mne. Zvažte 
také prosím možnost finančního příspěvku na 
probíhající rekonstrukce. Díky.  

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    
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Těmito slovy shrnul jeden ze starších letoš-
ní „předjarní“ výjezdové víkendové setkání 
starších a vedoucích služeb našeho sboru, 
tentokrát v Bělé pod Bezdězem.  

Témat, kterými jsme se zabývali, bylo 
opět hodně. Hodně času jsme trávili na 
společných modlitbách, při společné Veče-
ři Páně, ve chvalách, ale po skončení spo-
lečného programu i obecenstvím třeba také 
u stolních her :-) 

Na počátku se starší zabývali otázkou 
koncepce vedení nově uvěřivších. Jako 
předloha sloužil návrh, který připravil Igor 
Rosa v KS Christiana v Bratislavě. Tento 
materiál přeložíme a po úpravách do na-
šich podmínek bude sloužit jako pomůcka 
k tomu, abychom nově příchozí nasměro-
vali k naplňování našeho záměru: Kristem 
proměněné životy. V této souvislosti jsme 
se zabývali i potřebou zdůraznit potřebu 
absolvování kurzu o vstupu do sboru pro 
nově příchozí a také různými formami, jak 
ho dělat. 

Dále se mluvilo o některých služebnos-
tech. Ráchel Bícová bude oficiálně pověře-
na vedením služby dětem v našem sboru    
s kompetencí vytváření učebních plánů 
nedělní školy, vedení týmu poradců regio-
nálních nedělkářů, vedení jejich čtvrtletní-
ho setkávání a přípravy nových služebníků. 
David Drapák by měl být povolán jako 
starší na regionu Západ, kterému se již 
nějaký čas věnuje. Starší s povoláním sou-
hlasí, ještě probíhá doba na vyjádření od 
členů regionu. 

Zabývali jsme se také schválením roz-
počtu a některými technickými věcmi. 

Dalším poměrně obsáhlým tématem bylo 
slavení Večeře Páně. Již před časem se 
straší shodli, že teologicky je našemu spo-
lečenství asi nejblíže bratrské vyjádření. 
Nyní se spíše mluvilo o praktických strán-
kách vysluhování Večeře Páně, jako kdy je 
správné někoho k přijímání nepřipustit, co 
to znamená přijímat nehodně a podobně. 
Shodli jsme se na tom, že Večeře Páně 
rozhodně patří i na skupinky. Co se týče 
„liturgie“, mírně jsme upravili doposud 

používanou formulaci, kterou sestavil ještě na 
Maninách Dan Drápal. Její používání ale není 
povinné (je určitou inspirací a neměli bychom 
vynechat nějaký podstatný aspekt), na někte-

rých regionech se používá třeba 
společné vyznávání Apoštolské-
ho vyznání víry či jiný způsob 
přípravy. Rozhovor nad Písmem 
byl inspirující a některé závěry 
budou publikovány ve Sborovém 
dopise. 
  Luboš Ondráček se sdílel s hod-
nocením toho, jak vidí svoji 
službu a růst sboru v roce 2007 
(včetně hodnocení situace na 
jednotlivých regionech). Skončil 
pokles účasti na shromážděních 
(již v roce 2006 meziročně popr-
vé od roku 1999), ale výrazný 
růst nenastal. Poněkud se zvýšila 
účast členů na bohoslužbách, 
přibylo křtů lidí přišlých „ze 
světa“. Celkově  Luboš vnímá 

výrazné zlepšení atmosféry, více lidí očekává, 
že s námi bude Bůh něco dělat a mají zájem 
se nějak zapojit do služby. Současně jsme 
ještě nepřekonali u všech členů a dokonce ani 
u všech vedoucích negativní očekávání. Se 
stavem sboru určitě nemůžeme být spokojeni 
a vyhlížíme další změny, současně jsme Bohu 
vděční za to, čím nás již provedl a za změny, 
které jsme mohli      
v uplynulém období 
prožít. Starší se pak 
shodli, že na zlepše-
ní situace sboru se 
do velké míry podí-
lel Luboš svým 
nasazením a rozhod-
li se mu jako vyjád-
ření díku požehnat 
mimořádnou finanč-
ní odměnou. 

Opět jsme otevřeli 
text z 2Par 7:14 a 
sdíleli se, jak jsme 
do něj v minulém 
roce vstoupili. Spe-
ciálně jsme se zamě-
řili na otázku poko-
ření se Božího lidu. Pán k nám v této věci       
i mluvil a je zřejmé, že některé kroky jsou 
ještě před námi. 

Emotivně i duchovně velmi silné bylo slovo 
Sama Scaggse z USA (Sam býval pastor sbo-
ru, kam v posledních letech svého pobytu      
v Americe chodili Drapákovi a který přispívá 
i nyní na jeho službu zde). Sdílel se s námi se 
svým svědectvím velice pohnutého života a 
mluvil o duchovním otcovství. Následně se za 
nás modlil a žehnal nám. Myslím, že mohu 
říci, že tato část byla vrcholem výjezdu. 

Opět jsme otevřeli otázku povolávání žen 
jako starších v souvislosti s úvahami o povo-
lání konkrétních sester. Již před několika lety 
staršovstvo velmi těsným poměrem hlasů (při 
hlasování nestačí napoloviční většina, ale 

vyšší kvorum hlasů) odhlasovalo principi-
ální možnost povolat v našem sboru jako 
starší ženu. Staršovstvo v této věci však 
stále nemá jednotný pohled (což není tak 
překvapivé, protože tato otázka dělí evan-
gelikály po celém světě). V podstatě není 
shoda nad výkladem některých biblických 
míst, kterým někteří rozumí jako místům 
týkajícím se manželství a někteří jako 
místům týkajícím se místního sboru. Jeli-
kož je zřejmé, že v současné době nejsou 
starší schopni v této otázce najít shodu, 
rozhodli se, že tuto otázku předloží autori-
tě zvnějšku. V této souvislosti jsme viděli 
jako chybu, že jsme v minulosti nepřijali 
pohled Johna McFarlana, se kterým jsme  
v konkrétní situaci tuto otázku konzultova-
li a jehož jsme v té době jako apoštolskou 
autoritu uznávali. Jako apoštolskou autori-
tu pro náš sbor nyní vnímáme Petera Ga-
ma. Ten na přelomu května a června bude 
delší dobu v našem sboru, takže mu před-
ložíme argumenty pro a proti spolu s popi-
sem toho, jak rozumíme v našem sboru 
roli staršího a necháme na něm, aby nám 
poradil, jak tuto situaci nyní řešit. Nepůjde 
o to, aby se vyjádřil, co je biblicky správ-
ně, ale aby se vyjádřil, zda v KS Praha      
v současné době ženy jako starší povolá-
vat. Jeho radu staršovstvo přijme jako 
rozhodnutí a podřídíme se mu a prosíme    

i ostatní, aby toto rozhodnutí respektovali. 
V souvislosti s touto otázkou se mluvilo 

i o tom, jak vnímáme roli staršího, co by 
mělo být jeho posláním a „náplní práce“. 
K této otázce se ještě určitě vrátíme, uči-
telský tým dostal za úkol zpracovat podně-
ty, které byly dány během velmi plodné 
diskuse. 

Opět jsme se mohli ujistit, že přes roz-
dílnost našich povolání, povah i pohledů 
jsme schopni společně hledat Boží vůli pro 
náš sbor a že služba v našem sboru je pro 
nás společným jhem od Boha. Je zřejmé, 
že roste i vzájemná úcta mezi jednotlivými 
vedoucími a to je potěšující. 

 
Vladimír Vácha a Lubomír OndráčekVladimír Vácha a Lubomír OndráčekVladimír Vácha a Lubomír OndráčekVladimír Vácha a Lubomír Ondráček    

JE LEPŠÍ POSLOUCHAT BOHA, NEŽLI OBĚTOVAT 
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AKTUÁLNĚ 

V polovině března se konala mimořádně 
mimořádná biblická hodina. Jednou mimo-
řádná proto, že v tomto roce běžně a pravi-
delně biblické zatím nejsou, podruhé mimo-
řádná, že se myslím dost povedla. 
 

Hostem byl Peter Game, toho času jezdící 
po sborech vlastech českých. Jeho upřímné 
nadšení, radost až rozjuchanost mě povzbu-
dilo. Nepůsobilo to na mě ani náznakem 
nátlaku typu: „Podívejte se, jak jsem vesel a 
buďte také!“ Petr si prostě nemůže pomoci, 
už je takový a nemíní se přetvařovat do 
uhlazena té které denominace. 

Téma znělo „Užívat si manželství i Círk-
ve“. Na úvod nás Peter potěšil sdělením, že 
si všimnul vzrůstající přítomnosti Ducha 
Svatého na shromážděních v Česku. „Když 
uctíváme v Duchu a pravdě, je Jeho přítom-
nost větší a větší“!  

 
Jeho poselství bylo postaveno na slovu Ef 

5:15-28. „Toto slovo má moc proměnit tebe 
i mě“, řekl Petr. Dávejte si pozor na to, jak 
žijete, nenechte se jen tak vláčet životem. 
Kolem je spousta zla (drogy, alkohol...). 
Buďme opatrní, aby nás svět neovlivnil, ale 
my svět!  Peter pokračoval „Klíčem je verš 
18 – neopíjejte se vínem, ale 
naplňujte se Duchem“. Kdo se 
chce opít, zaměří se na to a pije 
a pije, dokud se neopije, jde za 
tím. My máme být závislí na 
Duchu Svatém. Bez této závis-
losti to není ono. Stále se napl-
ňujte Duchem Svatým. 

Petr vidí manželství a Církev jako spoje-
né nádoby. Pokud si chceme užívat Církve, 
potřebujeme si užívat rodinu. Co se děje 

doma, buduje Církev. Když jsme vděčni a 
šťastni, neseme to dál. Jak zůstat plní Ducha? 
Aby na nás Jeho ovoce rostlo a bylo tak snaz-

ší i s námi žít? Chválit Boha a být vděční. 
Učme se děkovat Bohu i lidem. Když  podě-
kujeme, druhé tak budujeme. Mluvte s man-

želem, manželkou, s dětmi tak, že je po-
vzbudíte, zbudujete. Důležité je také naučit 
se podřizovat. V manželství i ve sboru. 
Manželé, milujte svou ženu jako Ježíš Cír-
kev. Láska přináší pocit bezpečí ženě, dě-
tem. Není to automatické, je třeba skutek 
víry. Dejte prioritu manželství, ne jen rodině. 

 
Ve Skutcích 2:42 se o učednících píše, že 

zůstávali v učení apoštolském, a ve společ-
nosti, a v lámání chleba, a na modlitbách. 
To je Církev! Duch Svatý je vyléván, Cír-
kev roste, jsou jednotní, chválí, setkávají 
se, dělí se. Smysl pro společenství posiluje 
tebe i tvou rodinu. Když se rodiny setkávají 
a jedí spolu, to baví i děti i teenegery. 
Abyste si užili sbor, potřebujete s ostatními 
sdílet svůj život. Někdy jsme tak nábožen-
ští, že se na shromáždění nesetkáme ani 
spolu, ale ani s Bohem. Máme o sebe na-
vzájem pečovat a být pohostinní. Když 
jsme plní Ducha, užíváme všechno, co Bůh 
pro nás má, užíváme si manželství, Církev. 
A to musí být vidět! Potřebujeme znovu 
objevit, jak žít v proudu Ducha. Žádejme 
být znovu naplněni Duchem. 

 
Petrova vřelost a radost byla nakažlivá. 

Jeho poselství bylo tak jasné, jed-
noduché a nekomplikované a proto 
pravdivé. Na závěr se Petr modlil 
za ty, co požádali o modlitbu, i za 
několik z nás, ke kterým ho Pán 
vedl. Ostatní si také žehnali a mod-
lili se za sebe navzájem. Chybělo 
tam snad už jen to dobré jídlo, aby-

chom si připadali jako prvotní Církev. 
Na příští mimořádné biblické na shledanou. 

NandaNandaNandaNanda    

Užívat si manželství i Církve 

Když se rodiny setkávají a jedí spolu,  
baví to i děti i teenagery.  
Abychom si užili sbor,  

potřebujeme s ostatními sdílet svůj život.  

Z REDAKČNÍ POŠTY 

NA ČEM ZÁLEŽÍ 
 

� Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, zda z toho co máme umíme dávat.  

� Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit, ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.  

� Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti, ale na tom, jestli to, co víme také žijeme.  

� Nezáleží na tom, jestli děláme velkou nebo malou službu, ale na tom, jak a proč ji děláme.  

� Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach, ale na tom, zda dovedeme strach překonávat.  

� Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale na tom, jestli ho umíme přijmout.  

� Nezáleží na tom, jestli jsme lidmi milováni, ale na tom, zda milujeme my je a jsme jim požehnáním.  

� Nezáleží na tom, co o nás lidé říkají, ale na tom, jací skutečně jsme.  

� Nezáleží na tom, jaký podáme výkon a vykážeme výsledky, ale na tom, zda jsme věrní v tom, co nám 

Bůh svěřil a neseme ovoce.  

� Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit, ale na tom, aby naše slovo vyjadřovalo úctu a pravdu.  

� Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli, ale na tom, jestli se my snažíme uskutečnit vůli jeho.  

� Nezáleží na tom, jestli máme všechno, co chceme, ale na tom, zda umíme být za to, co máme vděčni.  

� Nezáleží na tom, jak těžká se nám zdá zkouška, kterou procházíme, ale na tom, abychom jí prošli.  

� Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom, čím jsme naplnili svůj život.  

� Nezáleží na tom, kdy zemřeme, ale na tom, zda jsme připraveni setkat se s Bohem. 



WWW.PRAHA.KAES.CZ 

Pravidelné aktuální zprávy z misie 
v Chorvatsku můžete získat na 

adrese:  
zpravy.z.chorvatska@seznam.cz 

        

Dny dobrých zpráv 

PŘIPRAVUJE SE 

Mlha přede mnou, mlha za mnou. Poctivá 
mlha, hustá jako mlíko. Jeden aby dával 
pozor, jestli ještě jede po silnici. Konečně 
při výjezdu z údolí se zlepšuje viditelnost. 
Alespoň natolik, že registruji jakýsi počína-
jící dopravní kolaps na blížící se křižovatce. 
Téměř v jejím prostředku stála řidička malé 
červené fordky a blokovala ji všemi směry. 
Nerozhodný a zmatený výraz na tváři pro-
zrazoval, že neví o své přednosti v jízdě a je 
asi začátečník. Po chvilce váhání šlapu na 
plyn a kličkuji v nastávající dopravní kala-
mitě. „Káča“. Tak a ještě jinými slovy šťav-
natě komentuji umění řidičky, aniž by mne 
napadlo jí pomoci. „Ona měla na autě ry-
bičku“, pípnul nesměle můj nevěřící spolu-
jezdec. Jeho slova se mi vybavila znovu 
večer před usnutím a zastyděl jsem se. A 
nejen proto, že rybičku vozím na autě také. 

V noci jsem měl zvláštní sen. Stojím před 
naším sborovým staršovstvem a dostávám 
toto napomenutí: „Za nezvládnutí dopravní 
situace a dovršení dvanácti sborových bodů 
ti na následující rok odnímáme rybičku“. 
„Pro vylepení nové rybičky, jakožto pozná-

vacího znamení Božího království, je třeba 
činit pokání a nechat se po určené době znovu 
přezkoušet.“ Zamrazilo mne. Já, takový dobrý 
řidič, který nikdy nepatřil mezi ty, co rozhání 
chodce na přechodu vysokou rychlostí jako 
zlý pes na dvorku hejno slepic, nesmím vozit 
rybičku!!! 

Ráno se s úlevou probouzím a po vydatné 
snídani jdu už v dobré náladě naskládat si 
nějaké věci do kufru auta. Při pohledu na 
zadní část automobilu mi tuhne úsměv. Ně-
kam zmizela moje rybička!!!  

 
Paulus/ RoseckýPaulus/ RoseckýPaulus/ RoseckýPaulus/ Rosecký    

„Nosit na tašce nalepenou rybičku?“  
„Vyrazit do práce nebo do školy s křesťan-
ským obrázkem na tričku?“ 
„Modlit se v práci nebo ve škole před jíd-
lem?“ 

To radši ne, na víru musí přijít řeč v přiroze-
né situaci. Hlavně žádný nátlak. Hlavně ať 
lidé kolem nás ví, že jsme úplně normální 
lidé. Hlavně moc nevyčuhovat. Hlavně jim 
nedat prostor k pomluvám... (Obávám se, že 
nejsem jediná, kdo takhle občas uvažuje...) 

 
Připravte cestu... 

...tak to je jedna z věcí, kterou Bible nechá-
vá na nás. Když to dělal Jan křtitel, byl dost 
podivín. Možná právě proto ho chodilo po-
slouchat tolik lidí. Nevím, jestli byly kobylky 

FEJETON 

s medem jeho oblíbenou pochoutkou a 
velbloudí srst byla tím nejpohodlnějším, co 
měl kdy na sobě. Spousta lidí si o něm 
musela myslet, že je cvok. Ale připravil 
cestu, nebo ne?! 

Johana DittrichováJohana DittrichováJohana DittrichováJohana Dittrichová    

Rybička 

Připravte cestu 

Hlas volajícího: 
„Připravte na poušti cestu Hospodinu! 
Vyrovnejte na pustině silnici pro naše-
ho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, 
každá hora a pahorek sníženy.  
Pahorkatina ať v rovinu se změní a 
horské hřbety v pláně. I zjeví se Hos-
podinova sláva a všechno tvorstvo 
společně spatří, že promluvila Hospo-
dinova ústa.“ 
(Iz 40:3-5) 

MISIE 

Milí přátelé, 
s radostí vám oznamuji, že mi bylo dnes 

na policii uděleno povolení k trvalému 
pobytu v Chorvatsku!  

Zhruba do tří týdnů bych si měl vyzved-
nout chorvatský občanský průkaz. Po 
deseti letech, jedenácti měsících a devate-
nácti dnech pobytu skončila moje anabáze 
dokazování a ověřování legálnosti pobytu 
v této zemi.  

Jsem moc rád a vážím si té neskonalé 
Boží přízně a milosti s jakou ke mě přistu-
puje a pečuje o mě i celou naší rodinu. 
Děkuji vám za důvěru, trpělivost a vytrva-
lost v modlitbách i finanční podporu, bez 
čehož bychom tohoto milníku nikdy nedo-
sáhli.  

Je to náš společný úspěch.  
S láskou váš  

Jirka PitzmosJirka PitzmosJirka PitzmosJirka Pitzmos    

TRVALÝ  POBYT! 

29.9. - 4.10. 2008 

 

„Evangelium je věčné,  
ale kázat je věčně nemůžeme. 

Máme pouze délku  
svého života k tomu,  

abychom evangeliem oslovili lidi, 
kteří žijí stejně dlouho jako my.“ 
 

Reinhard Bonnke 
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Milost vám a pokoj ... 
„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho 
a Pána Ježíše Krista.“ To jsou slova 
pozdravu, která se objevují v téměř každém 
dopisu apoštola Pavla. Milost vám a pokoj. 
Nejprve milost, pak pokoj. Protože jsme 
nejprve dostali (a přijali) od Boha milost, 
mohl pak přijít do našeho života i pokoj.  

Můžeme srovnat dvě místa, která mluví   
o našem ospravedlnění - Titovi 3:4-7 (další 
místo, kde se píše o znovuzrození, asi méně 
známe než Jan 3. kap.) a Římanům 5:1. 
V epištole Titovi čteme, že jsme ospravedl-
něni Boží milostí, v epištole Římanům, že 
jsme ospravedlněni z víry, a jako důsledek 
tohoto ospravedlnění máme pokoj s Bohem. 
V tom vidíme obě strany jedné mince: Bůh 
nám dává svou milost a my ji vírou (v Je-
žíše) přijímáme.  

Milost prostě zásadním způsobem sou-
visí s naším spasením. Bez Otcovy milosti 
bychom zůstali stát před cílem, naší záchra-
ny bychom nedosáhli. A protože jsme mi-
lost dostali darem, nemáme se skutečně čím 
chlubit.  
Neboť milostí jste zachráněni skrze víru; 

a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; 
není na základě skutků, aby se nikdo ne-
chlubil. (Ef 2:8-9) 
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží 

milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. (Ř 6:23) 

Milost a pravda 
O Boží milosti a milosrdenství čteme samo-
zřejmě už ve Starém Zákoně, přesto se ale 
Boží milost úplně novým způsobem proje-
vila skrze Ježíše Krista. 
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou 
má od Otce jediný Syn, plný milosti a prav-
dy. (J 1:14) 
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, mi-

lost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.  
(J 1:17) 

Můžeme si všimnout, že milost a pravda 
jdou spolu ruku v ruce. Nejde tedy o něja-
kou bezbřehou všezahrnující milost, ve 
které nejde o pravdu.  

 
Trůn milosti 
V dnešní době se už příliš o králích na trůnu 
nemluví, možná tak ještě v nějakých pohád-
kách. Ale když si nějakého krále na trůnu 
představíme, čím zpravidla byla upevněna 
jeho moc? Především jeho armádou, mocí, 
prostě silou. Jaký je naproti tomu Boží trůn? 
Je trůnem milosti. Bůh, Stvořitel tohohle 

vesmíru, je všemocný, ale zároveň i plný mi-
losti. Boží slovo nás povzbuzuje, abychom 
k Bohu přistupovali směle a s důvěrou, 
protože Jeho náruč je pro nás otevřená. 
Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, 

abychom přijali milosrdenství a nalezli milost 
ku pomoci v pravý čas. (Žid 4:16) 

 
Boží milost v akci 
Milost není jen nějaký abstraktní pojem bez 
konkrétního obsahu. Naopak, milost je velmi 
konkrétní. Bůh projevil (a stále projevuje) 
svou milost tisíci způsoby, ale nejúžasněji ve 
svém Synu, Ježíši Kristu, a v Jeho oběti na 
kříži. Milost ale také lze „vidět“ na lidech a na 
tom, jací jsou a jak jednají. 
A apoštolové vydávali s velikou mocí svě-

dectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a 
veliká milost byla na nich všech. (Sk 4:33) 

Milost, kterou apoštolové dostali, dávali dál. 
A to jak tím, že o ní mluvili (kázali evangeli-
um), tak tím, že ji prakticky projevovali v tom, 
co dělali.  

Možná si pod tím představujeme nějaké 
skutky milosrdenství, péče o chudé a potřebné 
apod. (A to k tomu jistě patří, vždyť Jakub 
píše: Zbožnost čistá a neposkvrněná před 
Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a 
vdovy v jejich soužení a zachovávat se nepo-
skvrněným od světa. Jk 1:27) Ale s milostí 
souvisí také charismata (= „dary milosti“), 
skrze která se projevuje Boží moc. A tak ať 
už Ježíšovi učedníci kázali, uzdravovali, vy-
mítali nebo povzbuzovali či se starali o chudé, 
vždy se při tom skrze ně projevovaly dary 
Boží milosti.  

Správci Boží milosti 
Apoštol Petr vybízel své čtenáře (a také 
samozřejmě i nás), abychom – protože jsme 
správci Boží milosti – ji dávali dál. Dary 
milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si 
služte navzájem jako dobří správci rozličné 
Boží milosti. (1Pt 4:10) 

Slova, která říkáme, mohou přinést život 
a milost (nebo taky ne �).  
Z vašich úst ať nevychází žádné špatné 

slovo, nýbrž jen takové, které je dobré        
k potřebnému budování, aby dalo milost 
těm, kdo je slyší. (Ef 4:29) 

 
Zůstávat v milosti 
Když apoštol Pavel psal epištolu Galat-
ským, reagoval v ní na těžkosti, kterými 
křesťané v Galacii procházeli. Nechali si 
svoji záchranu milostí skrze Ježíše zpo-
chybnit těmi, kteří je vraceli zpátky 
k Zákonu. Pavel se pak tématu Zákona, 
milosti a svobody podrobně věnuje v celé 
epištole. V páté kapitole pak oslovuje ty, 
kteří začali hledat svou spravedlnost znovu 
ve skutcích Zákona. 
Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte 

ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z mi-
losti. (Gal 5:4) 

Když se člověk vyklání z okna a přestane 
stát pevně oběma nohama na zemi, hrozí 
mu, že vypadne. Podobně pokud přestane 
stát na tom jediném základu naší záchrany 
– na Ježíši a Jeho oběti – a začne se vyklá-
nět ven a rozhlížet, jakým způsobem může 
sám dosáhnout spravedlnosti, hrozí mu, že 
vypadne.  

Písmo nás varuje ještě před jinou mož-
ností, jak se připravit o Boží milost. Tento-
krát ve spojitosti s hořkostí.  

Hořkost (ať už ve vztahu k Bohu nebo 
k sourozencům) může způsobit hodně zla   
i kolem, především pak ale tomu, kdo se 
hořkosti otevře. Milost takovému člověku 
jen tak z ničeho nic nezmizela,  ale ten, kdo 
je plný hořkosti, se o milost připravuje sám 

TÉMA: MILOST 

Když se však zjevila  
dobrota a lidumilnost  

Boha, našeho Zachránce,  
zachránil nás ne  
na základě skutků,  
které jsme my učinili  
ve spravedlnosti,  

nýbrž  
podle svého milosrdenství 
obmytím znovuzrození a 
obnovou Ducha Svatého, 
kterého na nás vylil hojně 

skrze Ježíše Krista,  
našeho Zachránce,  

abychom se ospravedlněni 
jeho milostí stali dědici  
v naději života věčného.  

 

Titovi 3:4-7 

BOŽÍ MILOST 

Kde se rozhojnil hřích,  
tam se nadmíru  
rozhojnila milost.  

 

Ř 5:20 
Nenechte se unášet  
rozličnými a cizími  

učeními;  
neboť je dobré mít  
srdce upevňované  

milostí,  
ne zachováváním  

předpisů o pokrmech, 
jimiž si neprospěli ti, 
kdo si tak počínali.  

 

Žid 13:9 
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Ráchel, v dubnu by ve sboru,  
konkrétně v nedělkách, měl probíhat 
projekt „Milost v akci“.  
Můžeš nám přiblížit, o co jde? 
Celý letošní rok je ve školních nedělkách 
věnován tématu milost. Cílem je, aby děti 
poznaly a prožily Boží milost a naučily se ji 
prokazovat druhým. Na tu praxi často není     
v nedělkách až takový prostor. A právě proto, 
aby se děti neučily jen teorii, je duben věno-
ván praktickému projevování milosrdenství 
druhým lidem.  
 
  Projekt na každém regionu proběhne trochu 
jinak - návštěva v Dětském domově,  v domě 
s pečovatelskou službou, příprava programu a 
dárků pro setkání členů židovského odboje... 
Záleží jen na kreativitě a odvaze nedělkářů, 
do čeho se s dětmi pustí. V dětech je velký 
potenciál, který do nich Bůh vložil a chce si 
ho použít už teď, ne jenom, až „jednou“ vy-
rostou. Tohle pro ně bude jedna z příležitostí, 
kde budou moci svá obdarování využít. 

 
Čím můžeme i my ostatní přispět  
k tomu, aby se to nestalo projektem, 
který se „jen uskuteční“,  
ale aby pomohl opravdu přinést  
do života (nejen) dětí více milosti? 

Zeptejte se nedělkářů nebo vedení regionu, 
co se chystá, a pak se za to modlete - aby 
to nebyla jen „akce pro akci“, ale aby skr-
ze děti Bůh jednal, aby byly požehnáním a 
samy požehnání přijaly. Možná, že vás 
také napadne, jak prakticky při akci pomo-
ci. A určitě bude přínosné, když se pak 
zeptáte dětí, jaké to bylo, co prožily - aby 
viděly, že jejich služba je důležitá a že se  
o ni zajímají i druzí.  
 

Ráchel Bícové se ptal Tomáš BožovskýRáchel Bícové se ptal Tomáš BožovskýRáchel Bícové se ptal Tomáš BožovskýRáchel Bícové se ptal Tomáš Božovský    

MILOST V AKCI 

Sobota večer 
Na zítřek jsem vzala službu v nedělce. 

Tak copak to tam mají za téma? Milost, 
která proměňuje… To vypadá zajímavě… 
Pročítám poznámky k programu a čím dál 
víc mi dochází, že to je téma i pro mě. „Můj 
služebník... nedolomí nalomenou třtinu, 
nezhasí doutnající knot.“ (Iz 42,3) Přemýš-
lím, že to je pro děti fakt dobré – určitě 
každý z nich zná, jak je jednoduché 
„kopnout“ do někoho, kdo je ztrápený, 
smutný nebo odstrčený.  

 
Neděle dopoledne:  

Snažím se dětem v nedělce předat něco    
o milosti – o té, kterou máme od Boha, i o té, 
kterou můžeme dávat dál. Hrajeme scénku  
o velkém dluhu, který opravdu tíží a pak     
o velké milosti, když někdo ten dluh zaplatí. 
Připomínáme evangelium a zdá se, že tady 
už tomu všichni rozumí. A taky zkoušíme 
slepovat „nalomenou třtinu“… Tak co, po-
chopili to? 

 
Pondělí večer:  

Sedím u počítače a připravuji slovo na 
skupinku maminek. Samozřejmě o milosti – 
to téma mi nedá pokoj a potřebuji ho víc 
prozkoumat. Díky Bohu za „Theofila“, 
během pár sekund mám na obrazovce vše, 
co se mohu v Bibli o milosti dočíst. Jedna 
věc mě hodně oslovila – Ježíš projevoval 

milost i v kritických situacích. Když ho lidi 
odsuzovali a pomlouvali, že jí u Zachea nebo 
si nechá mýt nohy od hříšnice – měl vždy 
slovo milosti. Dokonce i na kříži, kdy mu 
tolik lidí ublížilo, má milost – pro své trýzni-
tele i pro zločince po svém boku. Přemýšlím 
o tom, jak často se nechám o milost připravit 
kvůli únavě, stresu nebo nervozitě… Chtěla 
bych být jako Ježíš… 

 
Úterý dopoledne:  

Povídáme si s maminkami na skupince       
o milosti. Už to vypadalo, že na to ani nedo-
jde, ale nakonec je z toho dobrá diskuse. Nej-
lepší je, že Bůh  nás v tom nenechá: 
„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, aby-
chom došli milosrdenství a nalezli milost a 
pomoc v pravý čas“ (Žd 4,16). Je to Bůh, kdo 
nám dává milost mít milost. Modlíme se 
s maminkami, abychom byly plné milosti – 
vůči svým dětem, manželům a všem, se který-
mi se setkáváme. 

 
Úterý odpoledne:  

Vypravuji se s dětmi na hudebku. Už před 
půl hodinou jsem své osmileté dceři říkala, 
aby si připravila věci včas. Jenže to stejně 
dělá ve chvíli, kdy už jsme měli sedět v autě. 
Její dva mladší sourozenci taky zrovna nepře-
kypují ochotou se oblékat, takže to vypadá, že 
zase přijdeme pozdě… Jsem pěkně nervózní, 
když nasedáme do auta a můj pohled padne 

na tašku do hudebky – vždyť tam chybí tři 
věci! To snad není možné! Nechávám děti 
v autě a vracím se do bytu. Ach jo!  

Najednou se mi ve výtahu připomene to 
slovo o milosti – co mi tím Bůh chce na-
značit? Jasně, moje dcera se teď podobá 
nalomené třtině… Tak co s tím udělám? 
Pane, já chci být jako ty, modlím se, když 
se vracím s věcmi k autu. Nejdřív strčím 
věci na přední sedadlo, pak otvírám zadní 
dveře a s úsměvem dávám pusu své ne-
šťastné dcerce „Stejně tě mám moc ráda“. 
Ještě zahlédnu, jak se šťastně usmívá, a 
když sedám za volant, zdá se mi, že se 
nebe nějak víc rozjasnilo… 

„Milost Pána Ježíše Krista buď 
s vámi.“ (F 4,23)  

    
(mapa)(mapa)(mapa)(mapa)    

NALOMENOU TŘTINU NEDOLOMÍ 

tím, že ji přestává vidět. Hořkost způsobuje 
duchovní „šedý zákal“.  
Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval 

o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhů-
ru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj 
nebyli poskvrněni mnozí. (Žid 12:15) 
 
V obou případech ale vidíme, že to nebyl 

nějaký jiný člověk nebo Boží protivník      
(i když ten se o to snaží), kdo by nás mohl 
o Boží milost připravit.  

Milost jsme dostali, máme se jí držet a 
dokonce v ní růst.  
Ty tedy, mé dítě, posiluj se v milosti, 

která je v Kristu Ježíši. (2Tim 2:1) 

Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
 

Rosťte v milosti  

a poznání  
našeho Pána  
a Zachránce  
Ježíše Krista.  

 
2Pt 3:18 
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MISIE 

SVĚDECTVÍ 

Chci se podělit o to, jak Bůh proměnil můj 
vztah k zaměstnání. Z práce jsem odcházel 
skoro vždy zničený a vyčerpaný různými 
stresy, které činnost programátora obnáší. 
Pak mě přivedl k zamyšlení článek o tom, 
jak jeden pastor zdůrazňuje Romům, že je 
důležité, aby pracovali, a to i tehdy, když 
plat není o moc vyšší než podpora v neza-
městnanosti. 

Spojilo se mi to s 2Tes 3:10 („Kdo ne-
chce pracovat, ať nejí“) a také s tím, že 
Adam před pádem v zahradě pracoval. 
Uvědomil jsem si, že Bůh vidí práci jako 
něco, co má hodnotu samo o sobě, takže     
i kdybych měl neomezený zdroj peněz, 
stejně bych měl pracovat a radovat se, že 
tím dělám to, k čemu jsem byl stvořen. 

Tohle poznání mě vysvobodilo z nespo-
kojeného přemýšlení, v čem bych měl 
hledat svůj „profesní růst“ - jestli v tom, 
abych slyšel víc uznání od nadřízených, 
nebo aby mi přidělili zodpovědnější pozici 
apod. Od té doby mně práce jde líp a úžas-
ně mě baví. Večer a o víkendu jsem sice 
rád, že si můžu odpočinout a dělat něco 
hezkého, ale současně se i těším, až zase 
budu v práci. 

 
Teď ještě jestli si na tohle poučení vzpo-

menu, až budu u rodičů a bude třeba umýt 
horu nádobí … 

 
PavelPavelPavelPavel    

AŽ PŘIJDE HORA NÁDOBÍ ... 

Stále také bojujeme s byrokracií a někte-
rými naprosto neprůchozími zákony ohled-
ně neziskovek v naší zemi. Nepůjdu do 
detailů, protože to by se z této zprávy stal 
právnický spisek o mnoha stranách. Mys-
lím, že naše problémy shrnula jedna milá 
úřednice na pracovním úřadě, kde jsme se 
snažili něco vyjednat pro našeho klienta: 
„Jste trestáni za vaše dobré skutky.“ Prosí-
me modlete se, někdy se zdá nemožné najít 
legální cesty, jak prostě pomáhat lidem. 
Dnes a denně řešíme problémy s pra-
covními úřady, zdravotními pojišťovnami, 
probačními úředníky, dále pak účetními 
věcmi, smlouvami apod.  

Jako rodina se máme dobře. Děti jsou až 
na drobné rýmy a kašlíky zdravé a my taky. 
Petr kromě svatby letí do Anglie také na 
konferenci vedoucích, kde určitě přijme 
povzbuzení a naplní si duchovní žaludek 
prvotřídní stravou zdravého biblického 
učení. Moc se těší! 

 
To je pro tentokrát všechno. Nemůžeme 

dostatečně zdůraznit, jak moc potřebujeme 
vaše modlitby. Zvěstujeme evangelium 
denně těm nejposlednějším a to se našemu 
nepříteli nelíbí. Nebojíme se!  

JEŽÍŠ JE VÍTĚZ!!!!! 
S láskou, 

TišíTišíTišíTiší    

obchodem, do kterého zatéká, což je opravdu 
problém pro naše zboží. Peněz je dost i na 
novou podlahu a prosklený vchod. Bůh je 
dobrý! Už nám dovezli i krásné nové střešní 

tašky, na které jsme u firmy 
Tondach, dostali 50% slevu. 
Ve středisku máme již několik 
měsíců kolem deseti Čechů. 
Občas se někteří prostřídají, 
ale máme tu některé i delší 
dobu. V únoru jsme měli prv-
ní křty, které jsme si moc užili 
a byli za ně Pánu vděční. Kaž-
dý nový život je zázrak a 
důvod k radosti. Bohužel jsme 
si prošli i zklamáními, která 
k práci s narkomany a alkoho-
liky tradičně patří. Jeden 
z kluků kradl malé částky 
z tržeb v obchodě, tak aby-
chom si toho nevšimli. Když 
si slušně „našetřil“ vydal se 

zpět do světa. Kluci ho viděli na mol hrát 
v Kralupech na nádraží na automatech. 

V dubnu jedeme na návštěvu do Betelu 
v Birminghamu, kde bude mít svatbu Míša 
Kubů s Jamesem Wrightem. Těšíme se moc! 
Až se s Boží pomocí podaří dostavět jejich byt 
v naší stodole, přijedou do Čech, aby nám 
pomáhali. Jejich pomoc opravdu potřebujeme.  

Hned po návratu z Anglie nás čeká další 
pracovní návštěva desetičlenného amerického 
týmu, který bude pracovat právě na bytu pro 
výše zmíněné novomanžele. Opět nás čeká 
organizační gigant s ubytováním, stravováním 
a nákupem materiálu. Tentokrát přijede i jedna 
žena jako povzbuzení pro Veroniku, která se 
neustále pohybuje v mužské společnosti. Bude 
bydlet u nás. 

Na každý den bojujeme s nedostatkem pe-
něz. Přes všechnu námahu, reklamu a pracov-
ní nasazení se horko těžko držíme na nule. 
Modlete se za více zakázek na stěhování a 
vyklízení. 

Naši milí, 
po delší odmlce vás znovu zdravíme 

z Kralup nad Vltavou, kde před dvěma 
týdny nemilosrdně řádila vichřice Emma. 

Pokusila se nám odnést střechu, což se jí 
naštěstí v celém rozsahu nepodařilo. Přesto 
nám způsobila horké chvilky. Zlomila část 
dřevěného krovu a odnesla několik plechů. 
To vše nad novou vestavbou pro kluky. 
Vzhledem k tomu, že přinesla i silný déšť a 
kroupy, střechu jsme museli okamžitě začít 
opravovat. Byla z toho několika hodinová 
„adrenalinová akce“, kterou naprosto neo-
hroženě řídil Petr. Střechu se podařilo pro-
vizorně opravit a tak, díky Bohu, zachránit 
i novou vestavbu. Profi opravu naštěstí 
zaplatí pojišťovna. 

Emma nám nejen ublížila, ale i pomohla. 
Porazila mnoho stromů v okolí, které Petr 
na sousedech a správci místních lesů poho-
tově „vydyndal“, takže jsme si za úklidové 
práce, mohli naplnit dřevník, což by nám 
mělo výrazně zlevnit příští topné sezóny. 

Mám tu ještě jednu zprávu ohledně stře-
chy. Jeden štědrý dárce z Anglie nám daro-
val peníze na opravu střechy nad naším 

ZPRÁVY Z BETELU 
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Americký film Seabiscuit byl natočený reži-
sérem Garry Rossem v roce 2003 podle 
skutečné události. Vypráví příběh koně a 
několika mužů, kteří společně dokázali 
něco, co se zpočátku zdálo neuvěřitelné.  

Seabiscuit byl anglický plnokrevník, 
který se narodil slavným rodičům, a proto  
u něj majitel předpokládal dostihovou kari-
éru. Vzhledem k tomu, že byl malý a nejra-
ději spal, byl později používán jen k trénin-
ku dostihových koní, kteří byli perspektiv-
nější než on. Koupil ho bývalý milionář 
Charles Howard (Jeff Bridges), který se 
spřátelil se starým kovbojem Tomem Smi-
them (Chris Cooper) – s člověkem, kterému 
se lidé smáli, neboť se rozhodl zachránit 
před zastřelením zraněnou klisnu a vyléčit 
ji. Tom se rozhodl, že bude Seabiscuita 
trénovat. Žokejem se stal Johnny Pollard 
(Tobey Maguire), chudý mladík, pro které-
ho koně znamenali hodně. Začali spolu 
trénovat a přihlásili se do prvního dostihu. 
Věřili v úspěch, ale nezvítězili, Johnny 
neviděl blížícího se soupeře. Málem se 
jejich společný sen nenaplnil, protože John-
ny zatajil, že je na pravé oko slepý. V této 
situaci Charles vyslovil větu, která zazněla 
ve filmu ještě několikrát: „Nezahodíš život 
jen proto, že není dokonalý“. Trénovali dál 
a začali vítězit. Čekal je dostih, který vešel 
později do historie jako „dostih století“. 
Těsně před ním se ale stala vážná nehoda – 
Johnny si při pádu z jiného koně zlomil na 
několikrát nohu. Podle lékaře se už neměl 
k dostihům nikdy vrátit. Seabiscuit, s John-
nyho přítelem v sedle, v dostihu vyhrál nad 

jiným úspěšným koněm War Admiralem, 
který byl mnohem vyšší než on. Celý dostih 
sledovalo – ať už přímo na závodišti nebo      
v rozhlasovém přenosu – několik miliónů 
Američanů. Seabiscuit se pro ně stal nadějí. 
Nešlo jen o dostih, byl pro ně povzbuzením   
v době, která mnoho naděje nepřinášela – 
příběh se odehrává v třicátých letech 20. sto-
letí, které byly poznamenány velkou hospo-
dářskou krizí. V dalším dostihu došlo k další 
nehodě – tentokrát si nohu poranil Seabiscuit. 
A to tak vážně, že veterinář uvažoval o jeho 
utracení. Nevzdali se a Johnny se Seabiscui-
tem spolu o něco později znovu zvítězili. 

Film je velmi hezky zpracován, o čemž 
svědčí i sedm nominací na Oscara. Na jeho 
síle nic neubírají ani drobné odchylky od 
skutečnosti. Není jen o slavném koni, ale    
i o naději. O tom, že stojí za to uchovat si 
naději a směřovat k vítězství, ať už jsou 
okolnosti jakékoli. Můžeme být nedokona-
lí, může nás někdo odepsat, můžeme mít 
legrační jméno (Seabiscuit není úplně 
vznešené jméno pro slavného koně). Záleží 
na tom, jestli se vidíme tak, jak nás vidí 
Bůh. Naše vítězství může být pak i po-
vzbuzením pro ostatní :-) 

Zuzka MourkováZuzka MourkováZuzka MourkováZuzka Mourková    

Seabiscuit 

Španělsko, šedesátá léta devatenáctého 
století. Na trůně sedí její veličenstvo Isabe-
la II. Zemí ale zmítá despotismus, revolty, 
násilí. Na Madrid táhne povstalecká armá-
da. Nic z toho se netýká Jaime Astarloe, 
starého šermířského mistra. Žije jen svým 
povoláním.  

Volný čas tráví při občasných schůzkách 
se svými přáteli v místní kavárně. A přede-
vším se snaží naplnit svůj velký sen. Najít 
útok, proti němuž není obrany.  

Poklidný mistrův život dostane první 
trhlinu ve chvíli, kdy ho navštíví krásná 
mladá dáma. Její přání, naučit speciální 
šermířský zásah dlouho odmítá, neboť 
aplikovat tuto fintu v praxi dokáží jen ti 
nejlepší z nejlepších. Má ještě jeden důvod, 
proč odmítnout. Pochází ze staré školy a 
vyučovat šermířskému umění ženu je pro 
něj nepřijatelné. Po delším váhání a pře-
kvapivém poznání, že má před sebou více 
než dobrou šermířku, přistupuje na neob-
vyklou nabídku. Tímto okamžikem se do-
stává do vleku za sebou rychle jdoucích 
dramatických událostí. Brzy poté najde 
novináře a přítele Cárcelese umučeného      

Šermířský mistr (Arturo Pérez-Reverte) 

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME 

v jeho vlastním bytě. Pouští se do hledání 
vrahů na vlastní pěst a mezitím pokračuje   
v dávání lekcí svým žákům. Ti pocházejí   
z vlivných rodin a Astarloa má tak snadněj-
ší přístup do vyšších kruhů, než by se jako 
řadový občan dostal.  

Pokračují i lekce s Adelou Oterovou. Ve 
starém muži se probouzejí dávno zapome-
nuté city. Ale ani největší zamilovanost mu 
nezabraňuje v postupném rozplétání záhad 
hromadících se kolem tajemné klientky.  

Šermířský mistr je knihou pro náročné. 
Vyžaduje cele pozornost čtenáře. Odměnou 
mu je neotřelý příběh s detektivní záplet-
kou, plasticky zobrazující složité politické 
poměry té doby. Jedinečné je prokreslení 
hlavních postav. Charakter Jaime Astarloy 
v době, kdy mnozí chodí spát jako umírně-
ní a probouzí se jako radikálové, svou stá-
lostí září jako maják na rozbouřeném moři.  

Kniha je u knihkupců již beznadějně 
rozebrána a tak její objevení na pultech 
prodejců je jen dílem náhody. V knihov-
nách se ale dílo tohoto španělského noviná-
ře a spisovatele dá běžně sehnat.  

Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    
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Základy křesťanského života 
 
 

Kde: sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 – Libeň 
 

  Témata přednášek 
13) 10. 4. – Co je to církev? 
14) 17. 4. – Služebník a přítel 
15) 24. 4. – Pán Ježíš přijde znovu 

Křesťanské společenství mládeže 
Č.ú.: 186564276/0300, v.s. 682102 
 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
 
 

DOROST (12-15 LET) 
 

středy  17:00-19:00 hod 
více info Maruška Bukáčková  
 775 641 671 
 marie.bukackova@kaes.cz 
  

POROST (15-18 LET) 
 
 

úterky  17:30-19:30 hod 
více info Dita Frantíková  
 724 435 309 
 dita.frantikova@kaes.cz 
 

ODROST (18-25 LET) 
 

pondělky  18:30-21:00 hod 
více info Michal Klesnil 
 737 984 138 
 michal.klesnil@kaes.cz 

 

AGLOW,  
mezinárodní a mezidenominační sdružení žen  

 

zve na další setkání, které se koná v pátek 11.4. 08 v  18:00   
v „kavárně“ ve dvoře, Soukenická 15 (CB), Praha 1. 

Jako obvykle chceme společně chválit Boha, sdílet se o tom,  

co Bůh činí v našich životech, potěšit se a povzbudit.  

Jako host promluví sestra  
  

Katka Čunková na téma  „Znám Boha jako tátu“. 
 

Jste srdečně zváni i se svými přáteli. 

Prodám látkový obal na Tóru (19. stol.),  
stříbrné synagogální ukazovátko. 

 

Tel: 604 644 710 



INZERÁTY  A  OZNÁMENÍ 
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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, Johana Dittri-
chová, Anna Slobodová 
Příjem článků:  
písemně na adresu sboru nebo na e-mail  
sd@kaes.cz 
Uzávěrka: 
Vždy k 15. předchozího  měsíce. 
Doporučená cena: 12 Kč. 

• Pastor: Zdeněk Rašovský 
• Shromáždění:  Ne 9:30 (8:50 modlitební), 

Křesťanské centrum JM (vchod od hřiště),  
   Modletická 1401, Praha 4 
• Počet členů: 43/0/22 

• Pastor: Otakar Kunzmann 
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Reg. modlitební:  
     Ne 15:00 každou neděli  v knihovně   
• Počet členů: 83/14/19 
• Výstup: Ludmila Bustová (do CB), 

Ondřej Livora (do ČCH)  

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 15:30  
• Komunitní centrum v Nových Butovicích 
    (stanice metra Hůrka), poslední neděli     
    v měsíci Misijní středisko Barrandov  
• Počet členů: 52/16/19 

• Pastor: Tomáš Božovský 
• Shromáždění:  
     Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7 
• Regionální modlitební:  
     pondělí  7.4. v 18:00 u Václavíků  
••••    Počet členů: 110/24/55 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní 
    centrum - Motýlek, Vlčkova 1067, 
    Černý Most, (vchod z ul. Bouřilova,            
     2 min. od metra Rajská zahrada) 
• Počet členů: 29/19/19 

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

ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, 
    vchod B, Modřany, Praha 4 
• Modlitební chvíle:  
      Ne18:00 - Dáša Blažková, Slepá I/14 
• Počet členů: 44/5/15 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 10:00,  
     Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10 
• Počet členů: 88/23/42 

• Pastor: Martin Čunek 
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 86/20/29 
• Vstup: Pavel a Hanka Chalupníkovi 

s dětmi Danielem, Janou a Ondřejem. 
Martin a Zdeňka Daňkovi.  

• Narození: Štěpánka Semerádová, Eliza-
beta Králová  

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

Sborové bohoslužby 
neděle 4.5. v 15:00 (chvály od 14:00), SOU na Spojovací, Učňovská 1, Praha 3 
 

Další sborové bohoslužby:  
květen: Spojovací, červen: Ládví, červenec: sborové shromáždění není, všichni jsou 
zváni na KK s Alanem Vincentem  
 

Sborová modlitební       Výroční sborové shromáždění 
14.4. v 18:00         14. 5. v 18:00     
 

Setkání služebníků     
soboty 14.6., 20.9. a 29.11. v 9:00     
 

Modlitební skupinka za sbor 
3., 10., 17. a 24.4.   6:00-7:00,  knihovna 
 

Není-li uvedeno jinak, konají se sborové akce  na adrese sboru.  

SBOROVÝ  INFORMAČNÍ  SERVIS 

PALMOVKA 

INFORMACE  O REGIONECH 

VÝCHOD 

SEVER 

JIH 

ČERNÝ MOST 

JIHOVÝCHOD ZÁPAD 

STŘED 

Příští číslo vyjde  
v neděli 4. května 2008. 
 

Téma:  Večeře Páně 

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 
 07694 desátky Střed 
 08694 desátky Jih 
 09694 desátky Východ 
 910 stavební    fond 

 682103 Angel Lama 


