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Byla mi dána veškerá pravomoc.... Jděte a 
čiňte učedníky ze všech národů..... učte je 
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.  
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do 
skonání tohoto věku.                Mat 28,18-20  

 
Na úvod musím napsat, že nejsem svým 

základním povoláním evangelista. Mluvím 
rád s lidmi o Pánu Ježíši a rád se modlím      
s lidmi, kteří se rozhodují následovat Pána 
Ježíše, ale není pro mne přirozené navazovat 
vztahy s cizími lidmi, oslovit někoho na ulici 
nebo při jednání na úřadě. A přestože se 
pravidelně modlím za své souse-
dy, také s nimi mluvím o Pánu 
Ježíši spíše výjimečně. Takže 
pokud patříš do těch cca 10% lidí, 
kteří mají ke zvěstování evangelia 
speciální obdarování, možná ne-
budeš chápat některé otázky, které 
si kladu. 

Byl jsem před časem na jednom semináři a 
tam kazatel říkal, že když slyšíme o modlitbě 
a dávání, máme často špatný pocit. Je to 
proto, že modlitba i peněženka jsou blízko 
našemu srdci a že máme pocit, že se málo 
modlíme a málo dáváme. Pro většinu lidí 
bych do této kategorie zařadil i zvěstování 
evangelia. Evangelium je blízko našemu 
srdci a máme převážně pocit, že bychom 
evangelizovat měli, ale děláme to málo. A 
když evangelium zvěstujeme, tak je to třeba 
z pocitu viny a z pocitu povinnosti a potom 
si při tom připadáme a taky vypadáme jako 
agenti s teplou vodou.  

Nedávno mně jeden bratr říkal, že ještě že 
ty sborové priority jsou vždy jen na čas. Že 
to období, kdy je priorita našeho sboru 
„Zvěstování evangelia“ nějak přežije. Sice     
s ním zásadně nesouhlasím, ale vážím si jeho 
upřímnosti. Prostě je to tak, že mnoho křes-
ťanů se v souvislosti se zvěstováním evange-
lia cítí špatně. 

Když jsme jako starší sboru přijali prioritu 
pro tento rok, nebylo to proto, že bychom 
chtěli, aby se někdo cítil špatně nebo že by 
bylo cílem, aby lidé začali z pocitu viny a 
povinnosti více evangelizovat. Určitě ani 
Pán Ježíš nemluvil o činění učedníků těsně 
před svým nanebevstoupením z nějakého 
takového důvodu. On a věřím i my zdůraz-
ňujeme zvěstování evangelia a tedy činění 
učedníků proto, že je to životně důležité pro 
lidi, kteří Pána Ježíše neznají a dokonce i pro 

nás, kteří Ho známe. Osobně jsem přesvěd-
čen, a je to moje osobní zkušenost, že pokud 
nečiníme učedníky, tak se potom skutečně 
špatně cítíme. Může se nám totiž jednoduše 
stát, že začneme vnímat, že Pán Ježíš s námi 
není. A tak hledáme nějaké techniky nebo 
speciální shromáždění, aby s námi zase byl. 
Jenomže v textu, který je v úvodu článku, 
Pán Ježíš spojuje svou přítomnost s tím, že 
činíme učedníky. Nikoli že by byla Jeho 
přítomnost nějakou odměnou, byla za něco – 
je to vždy milost, ale prostě On je tam, kde 
se mění lidské životy. A tou největší změnou 
je právě obrácení se k Němu. 

Je vůbec možné mít nějaký jiný motiv ke 
zvěstování evangelia než pocit viny a povin-
nosti? Přestože jsem v minulosti a dokonce 
někdy i v současnosti zvěstoval evangelium 

z těchto špatných motivů a Bůh si 
to stejně použil, vidím motivy, 
které jsou legitimní. Jedním          
z takových motivů je vděčnost. To, 
že Bůh poslal někoho, kdo se za 
mne modlil, kdo mně evangelium 
zvěstoval a kdo ze mne „činil 
učedníka“ je milost a já jsem za ní 

vděčný. Tato vděčnost je potom dobrým 
motivem jít a svědčit dalším. Není to nic 
složitého a nevyžaduje to ani žádné speciální 
obdarování. Prostě říci lidem, že jsem se 
setkal s někým, kdo změnil můj život a jak 
se to stalo. Jako to udělal Ondřej nebo Sama-
řanka, s kterou mluvil Pán Ježíš u studny. 

Dalším motivem je radost. Když lidem 
říkám o Pánu Ježíši a Božím království, tak 
to přináší do mého života radost a pokoj. 
Speciálně, když uvěří. Ale i když neuvěří, 
tak mluvit o skutcích Boží lásky povzbuzuje 
a občerstvuje. Radost je skutečně určitou 
odměnou.  

Dalším motivem je vědomí toho, že po-
zemský život každého člověka se blíží konci 
a že v tomto životě se rozhodne, kde stráví-
me věčnost. Osobně bych si přál – a věřím, 
že to samé přání je v Božím srdci – aby ni-
kdo nebyl zatracen. Já jsem už tu milost 
přejít ze smrti do života dostal. Další lidi o ní 
teprve potřebují slyšet. 

Takže až příště uslyšíš o zvěstování evan-
gelia, neciť se špatně. Není k tomu žádný 
důvod. Současnou prioritu našeho sboru 
jsme shrnuli do přání „aby nám srdce více 
hořela pro ztracené“. Mám naději, že když se 
to stane, přestane být zvěstování evangelia 
nějakým strašákem. Stane se přirozenou 
součástí našeho života. Stane se zdrojem 
radosti. A uvidíme další lidi, jak jsou zachra-
ňování ze smrti pro věčný život. 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

ÚVODNÍK 

CÍTÍM SE ŠPATNĚ 

PŘEČTĚTE  SI 

Milí čtenáři, 
letos v srpnu, podobně jako loni v září, 
jsme se sešli ke společnému shromáždění 
venku - na Střeleckém ostrově. Počasí bylo 
tak akorát a tak jsme mohli radostně Pána 
chválit, i být povzbuzeni svědectvím Dity 
nebo kázáním Luboše. Na účasti bylo po-
znat, že prázdniny jsou v plném proudu, ale 
i tak byla naše chvála Pánu 
slyšet pěkně 
d a l e k o . 
Myslím, že 
kdo přišel, 
nelitoval. 
  Pěkný podzim, 
plný Božího  
požehnání  
 
Vám přeje 

Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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Nemusíš 
se cítit 
špatně... 
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• Divadelní společnost Kairos II vznikla 
v roce 2006, kdy jsme udělali dobrou 
zkušenost s evangelizačním divadlem 
Brány nebe a plameny pekla a bylo 
nám líto nevyužít nadšení herců.  

 
• Svojí činností a i názvem navazuje na 

skupinu Kairos, která u nás v porevo-
lučním čase začínala s křesťanskou 
pantomimou. Chceme hrát divadlo 
kvalitní a s křesťanským poselstvím.  

 
• Nechceme dělat klasické evangelizace, 

ale naše hry vedou k zamyšlení a dají se 
na ně bez problémů pozvat nevěřící 
přátele - mohou být startovacím polem 
pro následné rozhovory o víře a smyslu 
života. 

 
• Na festivalu Dny dobrých zpráv bude-

me hrát hru „KLaP“. Je to trialog        
o smyslu bytí. Hra je inspirována kni-
hou Ravi Zachariase Lotos a kříž, scé-
nář napsal a hru režíroval Vláďa Vácha, 
původní hudbu složil Jirka Jelínek.       
V našem příběhu vypráví mladá prosti-
tutka, která umírá na AIDS, o svém 

Milí sourozenci, 
pamatuji se, jak před lety nynější prezident Klaus volal po mobilizaci občanů před volbami, aby nevyhrála 

strana ČSSD. Pro někoho to mohla být legrace, někdo to bral velmi vážně. Našel jsem si ve slovníku, jaké 
má toto slovo význam. 

 
Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho 

nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb 
a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje. 

Mobilizací se často označuje odvod branců do armády, která se snaží navýšit své počty v očekávání vojenského 
konfliktu či jiné mimořádné události. 

 
Ve válečném konfliktu již jsme. Bojujeme proti království temna, které zotročuje a ničí miliony lidí po celém světě. 

Českou republiku nevyjímaje. Díky Kristu jsme byli vysvobozeni a zachráněni. Stali jsme se vojáky Ježíše Krista, kteří 
nebojují proti tělu a krvi, ale proti mocnostem temna. 

 
Volám tedy k mobilizaci každého z našeho sboru. K modlitbám či půstu nebo ke zvaní svých přátel na evangelizační 

akci Dny dobrých zpráv od 29.9. do 4.10. 2008. Důležití budou pořadatelé, pokladníci, modlitebníci, pomocníci 
s aparaturou, ti, kteří budou mluvit s lidmi. Název vypadá neškodně, ale půjde o boj na plné pecky. Boj o to, aby temnota byla 

rozprášena a blízcí zachráněni. Nyní jsou ztraceni, ale může jim zasvítit slovo záchrany a mohou přejít z království temna do 
království Božího Syna. 

 
     Ty v tom můžeš sehrát důležitou roli. 
 
      Bůh nás může překvapit. 

Jaroslav SlobodaJaroslav SlobodaJaroslav SlobodaJaroslav Sloboda 

Dny dobrých zpráv 

29.9. - 4.10. 2008 

Kairos II 
 

http://www.kairos2.wz.cz 

životním osudu. Setkává se s Ježíšem, Buddhou a Mohamedem, kteří jí každý ze své pozi-
ce přináší svůj pohled na hřích, smysl života a utrpení. Jak to dopadne? Nechte se překvapit.  

 
• Pokud byste chtěli představení vidět dříve, než na něj někoho pozvete, zveme vás 9. září 

od 19:30 do Klubu Klamovka, kde bude benefiční představení pro ACET ČR.  
 
• Můžete se také podívat na naše webové stránky http://www.kairos2.wz.cz. 

AKTUÁLNĚ 

www.dnydobrychzprav.cz 
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Na rozdíl od dnešních mladých mužů jsem 
absolvoval vojenskou službu. Nejprve jsem 
se na vojenské katedře při vysokoškolském 
studiu připravoval na funkci velitele ženijní 
čety. Kromě odborné přípravy (třeba jak 
instalovat na dveře nálož, aby při jejich ote-
vření vybuchla – pozor, to ještě pořád 
umím :-)) jsme měli také taktiku. A v jejím 
rámci jsme se učili také o útoku. Co je třeba 
připravit a jak postupovat, aby byla prolo-
mena nepřátelská obranná linie. Důležitou 
součástí útoku je dělostřelecká příprava. Ta 
má za úkol poničit obranu nepřítele, rozbít 
obranná postavení a vyvolat zmatek. Po 
dobře provedené dělostřelecké přípravě je 
útok snazší a s menšími ztrátami. 

Na přelomu září a října připravujeme ve 
sboru také jeden útok. Jeho úkolem není něco 
obsadit nebo dokonce někoho zabít, ale nao-
pak pomoci lidem přejít ze smrti do života.  

V rámci šestidenní akce „Dny dobrých 
zpráv“ chceme oslovit obyvatele Prahy skrze 
hudbu a divadlo a přirozeně jim zvěstovat 
dobrou zprávu o nabídce záchrany skrze smrt 
a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Je určitě důle-
žité vše dobře připravit a lidi na akci pozvat. 
V tom všem můžeme pomoci a zapojit se. 
Technická úroveň celé akce je určitě důležitá. 
Ale sama o úspěchu nerozhodne. Knížeti to-
hoto světa se nelíbí, když jsou lidé zachraňo-
váni. A chce jim bránit. A zvěstování evange-
lia je mimo jiné i duchovní boj. Přímo na akci 

DĚLOSTŘELECKÁ PŘÍPRAVA 

• Srdečně vás zveme na autorský recitál 
Ivety Kuželové „PTÁŠ SE, CO JE LÁS-
KA“ 

 
• Nechte se potěšit písněmi z Ivetiny poetic-

ké dílny... Na hudebním aranžmá se podí-
leli zkušený kytarista Ondřej Malina a 
další vynikající muzikanti: Filip Šedivý 
(bicí), Ted Whang (klávesy), Jakub Antl 
(basová kytara) a další. Vokální doprovod 
- Magdalena Eliášová.  

 
• Recitál doplní netradiční projekce - Jiří 

Hajdyla, těšit se můžete i na taneční im-
provizaci v podání Martiny Lacové. Pro-
dukce - Petra Šustrová. 

Modlitba má velikou moc... 
Milí sourozenci, 
zveme vás na modlitební setkání za sborovou evangelizační akci Dny dobrých zpráv.  
Modlitby a chvály budou probíhat od začátku září každou středu, a to 3.9., 10.9., 17.9. a 24.9., vždy od 
19:00 hodin ve sboru (Na Žertvách 23). 
Už teď můžeme přemýšlet, koho pozvat a modlit se aby pozvání přijal. 
Budeme se modlit, aby se Bůh dotkl pozvaných kamarádů, známých, rodinných příslušníků a dalších. 

 

za přípravný tým Jaroslav Sloboda 

• Iveta Kuželová zpívala s různými 
hudebními formacemi, nejprve jako 
sboristka, později jako sólová zpě-
vačka. Hudba, které se věnuje od 
dětství, patří k jejím největším 
zálibám.  

 
• Působila především v hudebních 

skupinách Korouhev a Vednevnoci. 
Je autorkou a interpretkou mnoha 
písní (její hlas znáte z nahrávek 
Celým srdcem III.-V.). V součas-
nosti připravuje vydání svého debu-
tového alba.  

 
• „Hudba a zpěv jsou mými věrnými 

průvodci na každodenní cestě živo-
tem. Melodie a několik veršů často 
vyjádří víc než tisíce slov.  

Iveta Kuželová 

• Frýdlantští dramatici – humorné skeče  Salesiánské divadlo  29.9.  pondělí  19:00 

• Iveta Kuželová se skupinou – recitál   Salesiánské divadlo   30.9.  úterý 19:00 

• Kairos II. – Vláďa Vácha – divadlo         Bohnické divadlo        1.10.  středa 19:00 

• Wessani  – hip hop, break dance         ZŠ TGM, Ortenovo nám.  2.10.  čtvrtek  19:00 

• skupina Michael – white rock                ZŠ TGM, Ortenovo nám.  3.10.  pátek   19:00 

• Touch Of Gospel – gospel                Salesiánské divadlo     4.10.  sobota 19:00 

samé, ale i v době příprav. Můžeme udělat 
takovou duchovní dělostřeleckou přípravu.  

Jestli se na ní chceš podílet, tak kromě 
toho, že se můžeš modlit doma, můžeš 
přijít i na společné modlitby. Ve středy      
v září – 3., 10., 17. a 24. se vždy v 19:00 
sejdeme ve sboru Na Žertvách a budeme se 
modlit. Přijď a pokud nemůžeš přijít, modli 
se prosím alespoň tam, kde budeš. Přispě-
ješ tím k tomu, aby další lidé byli evangeli-
em osloveni a mohli být zachráněni a stát 
se součástí Božího království. 

 
Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

 

     Zpívám o tom, co prožívá každý z nás: o lásce, radosti, zklamání, hledání odpovědí i znovuobje-    
     vené naději. Hudba je dýcháním mé duše.“ I. K. 
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SVĚDECTVÍ 

„Mamí, pst.“ Kuba s prstem na puse nás 
upozorňuje na nadměrný hluk, který při 
odchodu děláme. Není divu, s taškami        
v rukách, batohy na zádech a třemi dětmi 
nelze vždy bezhlučně zmizet. Zvláště ne, 
když má Janička otevřené dveře. Bydlí 
naproti výtahu a ve velkých vedrech nechá-
vá byt občas provětrat. „Jsem tu jako na 
chatě“, komentuje naše udivené pohledy 
nad v paneláku značně neobvyklou praxí. 
Máme ji moc rádi a často si spolu povídá-
me. Ale vždy při odjezdu na delší dobu se 
snažíme setkání s ní vyhnout. Nejsme zda-
leka jediní, s kým Janička ráda povídá. 
Informace o opuštění našeho bytu by tak 
záhy obletěla celý dům a velkou část sídliště.  

Podařilo se. Z parkoviště vyrážíme s dob-
rou náladou. Děti mají tuto bojovou hru na 
nenápadný odjezd v oblibě a prožívají ra-
dost z vítězství. Já mám radost, neboť mne 
čeká jen hodina jízdy, což je při mé nechuti 
k řízení tak akorát. Pavla je ráda, že děti 
sjednotil „společný nepřítel“ a je chvíli 
klid. A tak se všichni radujeme a vyrážíme 
konečně vstříc odpočinku a obecenství       
s našimi nejbližšími.  

Do kempu v Bělé pod Bezdězem nejede-
me s Pavlou poprvé. V minulých letech 
jsme zde čas trávili dvakrát. A tak můžeme 
porovnávat. Změny od minulé návštěvy 
jsou na prvý pohled k lepšímu. Proběhly 
stavební úpravy příjezdové cesty, přibyla 
kuchyňka. Je vidět, že zde část zisku jde do 
investic, což ještě není všude samozřejmé.   
I na druhý pohled přibyly změny. Žetony 
na teplou vodu do koupelny. Naštěstí jen do 
dámských sprch. Paní v recepci nám jich 
chtěla vnutit dopředu pěknou hromádku. 
Jeden za dvacku. No neumyjte se za ty 
prachy. Hygiena podražila pěkně. Nebo 
nepěkně? Ne každý dokázal této úvodní 
masáži peněženky odolat. Rekord byl dva-

cet zakoupených žetonků. Chatičky nás mile 
překvapily větším prostorem a nemile větší 
cenou. Jídlo bylo na nás už letos moc drahé a 
tak to bylo poprvé, co si naše rodina vařila 
sama. Ušetřila se nějaká koruna, ale nevýhody 
toho byly pro mne velké. Jezdím na sborovou 
dovolenou i proto, 
abych pobyl a popo-
vídal si se svými 
sourozenci a to jde 
během jídla docela 
dobře. Bylo nám 
jasné, že přijdeme 
třikrát denně o toto 
stolové společenství. 
Z úsporných důvodů 
si letos ale vařilo více 
rodin. V důsledku 
toho jsme potkávali 
pravidelně alespoň 
někoho při mytí ná-
dobí v místní ku-
chyňce. Kuchyňka to 
je zatím jen podle 
názvu. Je čerstvě 
zbudovaná, schází     
v ní sporáky nebo aspoň mikrovlnné trouby a 
kromě mytí nádobí se tam už nic dělat nedalo.  

Abych si svých bratrů a sester užil do sytos-
ti, obcházení jednotlivých chatiček a stavová-
ní na kus řeči se stalo mou každodenní příjem-
nou rutinou. A nezůstalo jen u toho. Ranní 
modlitební. Možnost společného výletu. U nás 
jsem občas promítal na stěnu pohádky z diapozi-
tivů. U Pasků byly večer dětské chvály. V cha-
tičce u Božoských Marta probírala s dětmi 
Zjevení. To bylo i nosným tématem večerních 
shromážděních. Opět co večer, to jiný kazatel. 
Co kazatel, to jiný pohled a často i velmi ori-
ginální podání. Poslední večer měl slovo Ond-
ra Paska a jeho úloha byla velmi nelehká. Na 
verandě za stěnou naší místnosti probíhala 
svatební hostina s „živou“ kapelou. Některé 
písničky se zdály být jako načasované. Napří-

klad při jednom ztišení akorát hráli písnič-
ku s textem: „Na kolena, na kolena, jé, jé, 
jé!“ Snad tři sta metrů od posledních chati-
ček je moc pěkné koupaliště. Místo, kde 
pospolu trávíme obvykle hodně času, vyu-
žívané moc nebylo. Počasí bylo chladnější.  

Častou slabinou našich společných dovo-
lených bývá kuchyně. Ti, kdo měli objed-
nanou stravu, si tentokrát na kvalitu nestě-
žovali. Snad jen na množství. K večeři toho 
bylo zbytečně moc a k snídani málo. Švéd-
ský snídaňový stůl byl švédský asi jen proto, 
že připomínal vypleněné české země po 
vpádu švédských vojsk za třicetileté války.  

Jaká byla letošní společná dovolená? 
Hodnocení si musí udělat každý sám. Mně 
se silně oživil vztah k Hospodinu a mým 
bratrům a sestrám. Líto je mi snad jen 
toho, že na popovídání úplně s každým mi 
vedle péče o rodinu už čas nezbyl.  

Na další dovolenou s těmi, kdo příště 
pojedou, se těší  

 
Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    

Sever pod Bezdězem 

• Jaká byla ta letošní dovo-
lená regionu Černý Most? 
V Ranči na Kamenci se 
nás sešlo 13 rodin s 36 
šípy (a jedním psem). 

 
• Ranní modlitební nás 

probudily a povzbudily.  
Dětská shromáždění si 
užívaly nejen děti. Ty 
měly také možnost navště-
vovat „stánek setkává-
ní“ (stan uprostřed louky), 
kde se mohly o samotě 
modlit, číst Bibli a přijí-
mat od Boha zjevení. 

 
• Kam vedly naše cesty? Na 

borůvky, kameny, zámky, 
bazén, skály, restaurace, 
ostružiny... 

Černý Most na ranči 
• A také jsme grilo-

vali, povídali si      
u ohýnku, odvážní 
rapovali žalmy, 
mnozí hráli volej-
bal. Dále jsme 
shlédli výcvik psů 
a děti se pomocí 
her se psy skama-
rádily.  

 
• Myslím, že pro nás 

platila slova ze 
Žalmu 145, verš 4 
(v kral. překladu):         
Rodina rodině 
vychvalovati bude  
skutky tvé, a pře-
divnou moc zvěsto-
vati. 

 
Gábina TrčkováGábina TrčkováGábina TrčkováGábina Trčková    
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Východ na Vysočině 

Po roce na Radosti ... 

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/ 

I my, členové KS Praha Východ, jsme na 
začátku srpna vyrazili na společnou regio-
nální dovolenou. Tento rok jsme jeli na 
Vysočinu do vesničky Záseka nedaleko 
Velkého Meziříčí.  

 
Většinou jsme bydleli v malých dřevě-

ných chatičkách, jejichž vybavení bylo 
spíše tábornické, ale měli jsme k dispozici 
i hlavní budovu, kde jsme se scházeli nejen 
na jídlo, ale bylo to příjemné místo i např. 
na společné duchovní programy.  

Večer jsme se společně modlili a chválili 
Pána. Krásného počasí a malebného okolí 
jsme využívali velmi různě. Někteří se 
sdíleli a nachodili přitom mnoho kilomet-
rů, jiní se duchovně „nabíjeli“ a propovída-
li mnoho hodin, další vyráželi na výlety, 
ale hlavně jsme všichni odpočívali.  

Mladí se dokázali celé dny zabavit hra-
ním ping-pongu. Nejmenší děti se mohly 
zúčastnit každodenního „ranního lovu 
zvířat“ nebo velkolepé olympiády. V polo-
vině týdne jsme podnikli společný výlet na 
hrad Pernštejn.  

Asi nebudu přehánět, když napíšu, že 
vrcholem společné dovolené byl velký 

volejbalový turnaj, kterého se téměř všichni   
s obrovským nadšením zúčastnili. Velmi 
požehnaný týden jsme zakončili noční 

„bojovkou“ za biblickými verši, a společ-
ným táborákem. 

Anna KunzmannováAnna KunzmannováAnna KunzmannováAnna Kunzmannová    

Vloni jsme se na regionální dovolenou 
vypravovali většinou se smíšenými pocity. 
Naše regiony se od září spojovaly a mnozí 
jsme vnímali určité napětí, zda se to podaří 
a jaké to vůbec bude, být spolu. Většinou 
jsme se téměř neznali. 
 

Když jsme na dovolenou vyrazili letos 
(pro změnu opět na chatu Radost do Orlic-
kých hor), měli jsme za sebou rok společ-
ného fungování, který většinou rozptýlil 
naše obavy a Pán Bůh nám daroval dobré 
vztahy i duchovní jednotu – především 
vedoucím, ale i regionu jako novému celku. 
Ten společný týden v červenci byl takovou 
tečkou ze uplynulým školním rokem. Teč-
kou, která potvrzuje: Jsme jedno, jsme rádi, 
že jsme spolu, jsme obohaceni obdarová-
ním těch druhých a vnímáme, že to byl 
Boží záměr a že Pán s námi má nějaký 
skvělý plán. 

Na letošní dovolené nás bylo přes sto –   
z toho asi tři rodiny jako hosté. Měli jsme 
tentokrát víc společných chvil – ranní mod-
litební, po snídani jsme začínali Raníčkem - 
půlhodinkou pro malé i velké, nechyběla již 
tradiční rodinná bojovka, tentokrát  na téma 
„Jsme Tělo Kristovo“, několik akcí pro děti 
(zvláště dobývání vánočního stromku v čer-
venci se vydařilo) a samozřejmě večerní 
shromáždění – Bůh na nich skutečně žeh-
nal, dával svoje Slovo a jednal s námi, mys-
lím, že jsme snad všichni zažívali Jeho 
přítomnost a moc.  

Já osobně jsem hodně prožila, jak pravdi-

vé je slovo z Žalmu 
133,1: „Jaké dobro, jaké 
blaho tam, kde bratří 
bydlí svorně!“ 

 
Zeptala jsem se pár 

sourozenců různého 
věku, co se jim na regio-
nální dovolené nejvíce 
líbilo. Tady jsou jejich 
odpovědi: 

 
• R. (6): Divadlo na 

Raníčku. To byla 
legrace. 

• R. (33): Že ke mně 
Pán Bůh mluvil, nejen 
při shromážděních, ale 
stále. 

• V. (13): Všechno. 
Dobrý byl bar a kuleč-
ník. 

• M. (68): Že jsme tam 
byli skutečná rodina,  
v bezpečí a přijetí. A 
také se mi líbila svobo-
da vstupovat do no-
vých věcí, které nám 
Pán dával. 

• K. (10): Chvály a volejbal. 
• A. (35): Líbilo se mi, jak se vedoucí a 

ostatní služebníci doplňovali (zejména na 
večerních programech). Také jsem si užíva-
la, že mě můj tříletý syn téměř nepotřebo-
val. 

• J. (17): Večery. Byli jsme tam opravdu 
blízko Bohu a bylo mi tam moc dobře. 
 
 

Petra MizurováPetra MizurováPetra MizurováPetra Mizurová    
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Letošní regionální dovolená se uskutečnila 
v polovině července v areálu konferenční-
ho centra Immanuel u rybníku Dlouhý. 
Měli jsme velkou radost z toho, že máme 
jako křesťané k dispozici příjemné a odpo-
vídající prostředí s kvalitním ubytováním a 
výbornou kuchyní, což na křesťanských 
akcích bohužel (myslím doopravdy Bohu-
žel) ještě není až tak běžné.  

Společně s námi byl v této době na 
Dlouhém slet „Orlů“ pod vedením Miloše 
Kačírka, což naši dovolenou příjemně 
prorocky opepřilo. Měli jsme několik spo-
lečných programů, které byly velmi požeh-
nané.  

Mnoho sester si užívalo odpolední služ-
bu ženám, která přinesla nové občerstvení 
do služby a osobní dotek od Pána, včetně 
prorockých slov do jejich životů a konkrét-
ních situací.  

Děti si užily netradiční bojovou hru 
z dnešního Izraele, včetně přepadení Pales-
tinským komandem a střelby z Air-Soft 
zbraní přímo v terénu.  

Muži bratři byli velmi soutěživí zvláště 
na nohejbalovém kurtu a kromě většího a 
spontánnějšího povzbuzování od manželek 
a obdivovatelek jim už nechybělo skoro nic.  

Počasí nebylo zrovna ideální na koupání 
vzhledem k častým dešťům, jak už to 
v Čechách bývá; to nám ale zase tolik 
nevadilo vzhledem k možnostem využití 

kvalitních prostor ke vzájemnému společen-
ství.  

Bylo povzbuzující, že se dovolené zúčastni-
la velká část našeho regionu, včetně několika 
teenagerů. Na programu byl nejen odpočinek, 
relaxace, sporty, zábava, výlety, budování 
vztahů, ale i určité povzbuzení a nasměrování 
od Pána. Vnímali jsme, že se v nás rodí něco 
nového a že nás Pán volá ven z našeho „za-

běhnutého“ křesťanství do náruče prvotní 
lásky, vydanosti, opravdovosti, svatosti, a 
požehnání.  

Myslím, že jsme jako region v očeká-
vání změn a budoucích věcí a je povzbu-
zující, že většina zúčastněných považovala 
tuto dovolenou za jednu z nejlepších 
v posledních několika letech. 

DDDDDDDD    

My na regionu Palmovka už víme kam 
pojedeme příští léto na „dovču“. 

Letos v Deštné v Orlických horách bylo 
pěkně.Co nás ale opravdu nadchlo nebylo 
jen místo pobytu, ale to, že jsme mohli být 
hodně spolu. Proto jsme si ještě během 
dovolené zamluvili nové místo na tu příští. 

Středisko „Radost“ sice vzhledem připo-
míná 70. léta minulého století, ale jinak 
dostálo svému jménu. Radovali jsme se ze 
společně stráveného času od ranních modli-
tebních, přes výlety a hry, večerní progra-
my, až po noční sedánky u ohně. 

Po snídani, když děti odběhly na svůj 
„olympijský“ program, maminky vyběhly 
na tělocvično – povídací trasu po hřebeni, 
tátové dali fotbálek či nohejbálek, nebo 
jsme si jen tak s kafem prodloužili snídani 
před chatkou v družném hovoru, na který 
jindy nebývá tolik času. Mladší generace     
s většími dětmi hrála míčové hry, kde obě-
tavé a nečekaně mrštné výkony některých 
jedinců udávaly vysoké tempo a nasazení. 
Počasí bylo nádherné a zchladit jsme se 
mohli v malém bazénu, kde se voda zdála 
jen mírně nad bodem mrazu. Odpoledne 
někteří pokračovali ve sportu nadšeni hrou 
„košíkovaná“, jiní se vydali na individuální 
výlet, nebo se přidali k výletům společným, 
na kterých „túra“ byla do 10 km. Kvůli 
dětem a pohodlí. Večerní programy s Pá-

nem byly povzbudivé i praktické (o manželství 
a financích ). Bůh při prvním večeru něco 
začal a pak nás průběžně připravoval a při 
posledním programu svoje záměry dokončil, 
když se rozdávaly dary Ducha. 

Už se těším na to, jak budou fungovat          
v Praze. Musím říct, že přes všechno sportová-

ní, pochodování, ponocování a brzyvstávání 
to byl čas opravdu odpočinkový a pro 
všechny stmelující. Do příštího léta je dale-
ko, tak uvažujeme o společném víkendu. 

 
 

NandaNandaNandaNanda    

Západ v Dlouhém 

Palmovka má jasno 
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Rekonstrukce sborové budovy 

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/ 

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME 

V Anglii, kde sourozenci Pevensieovi žijí, 
uběhl rok. V Narnii celá země trpí pod 
nadvládou krutého vládce Miraze. O čty-
řech bájných panovnících známých z první-
ho dílu zde kolují už třináct století jen le-
gendy.  

 
Mirazovi se po dlouhém očekávání naro-

dil syn. Princ Kaspian jako jediný legitimní 
následník trůnu musel prchnout v obavě     
o svůj život. V divoké honičce se Kaspian 
ocitá v úzkých, zatroubí na kouzelný roh a 
znovu přivolá sourozence do Narnie. Na 
scéně se objeví v momentě, kdy princ dává 
dohromady vojsko ze satyrů, lesních skřít-
ků a ostatních Narnianů, tedy z bytostí,      
o kterých do té doby slyšel jen z vyprávění 
svého učitele. Král králů Petr (William 
Moselley) strhne velení na sebe a díky jeho 
zmatkovitému neuváženému vedení a pře-
devším díky netrpělivosti při čekání na 
Aslana přijde při zbytečném útoku na Mira-
zův hrad o život polovina armády.  

Je celkem obvyklé, že filmy inspirované 
knižní předlohou nejsou točené tak, aby 
byly přesně jako v knize. Režisér Andrew 
Adamson ale děj podle scénáře Christophe-
ra Markuse překopal docela dost. Filmová 
dvojka Narnie je o hodně akčnější než její 
literární vzor. Snaha o co nejrychlejší vta-
žení co největšího počtu diváků do děje 
vedla občas k vytvoření pěkných nesmyslů. 
Noční útok na hrad se podle knihy nikdy 
neodehrál. To by nebyl takový malér. Kaž-
dý knihu nečetl. Ale bitva neměla logiku 
ani filmovou. Byla zařazena jen pro potě-
chu milovníků akčních scén. Ty vypadají 
velmi efektně, přestože nejsou natočeny 
drasticky. Já byl nejvíce zvědav, jak si 
animátoři poradili s vytvořením postav 

Narnie - Princ Kaspian 

kentaurů. Digitální dotvoření koňských těl 
nedopadla špatně. Jen občas při chůzi vypada-
jí pohádkoví netvoři jakoby spolkli pravítko. 
Málo postřehnutelný detail asi nikomu moc 
vadit nebude. Kentaura většina diváků stejně 
nikdy neviděla, takže je s těmi skutečnými 
těžko porovná.  

Z postav mne výkonem příjemně překvapila 
role uzurpátora Miraze (Sergio Castellitto). 
Zaujala mne možná i proto, že její představitel 
mne svou podobou i projevem připomněl 
mistrovského herce podobných typů postav 
Miloše Kopeckého. Pomyslnou třešničkou na 
dortu z hereckých výkonů byli pro mne trpas-
líci. Jednoho z nich zahrál i náš Jiří Krytinář. 
Nebyl ale zdaleka jediný Čech v Narnii. Napří-
klad starou čarodějnici ztvárnila Klára Issová.  

Nemile překvapen jsem byl tím, jak byla 
přetvořena postava krále králů Petra. Místo 
respekt vzbuzující osobnosti je představen 
jako ješitný náfuka, který více než očeká-
vanou pomoc přinesl Narnianům pytel 
problémů.  

Dobré je naopak, že křesťanský podtón 
příběhu zůstal zachován. To se stalo občas 
předmětem kritiky a i proto je jeho hodno-
cení velmi nevyrovnané. Na serveru ČSFD 
nepřesahuje 60%. Přes leckteré nedostatky 
se tento výpravný a docela napínavý film 
dobře sleduje a sedět u něj v klidu více než 
dvě hodiny nebylo pro mne náročné.  

Film byl uveden do kin koncem června a 
na DVD si proto musíme ještě počkat. 

Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    

Průběžně vás informuji o postupu prací na 
rekonstrukci prostor pro mládež. Na začát-
ku července jsme obdrželi povolení ze 
stavebního úřadu umístit přípojku 
kanalizace. Stavební povolení na 
rekonstrukci sklepa jsme obdr-
želi již v dubnu. O povole-
ních jsme začali jednat        
v říjnu loňského roku a 
již v létě sehnal 
některá potřebná 
úřední vyjádření 
projektant. Také se 
v polovině července 
nečekaně uvolnila sta-
vební firma, která má 
oprávnění provádět kanali-
zační přípojky tunelem. (Sehnali 
jsme je čtyři firmy s tímto oprávně-
ním. Dvě o zakázku neměli zájem a 
třetí dala nabídku o 60 000,- Kč vyšší než 
ta, která nakonec nastoupila).  Kanalizační 
přípojka byla dokončena v polovině srpna 

a pokračujeme ve výkopových pracích tak, 
aby během zimy mohli ve sklepích pracovat 
instalatéři a zedníci. 

Místnost v přízemí (před proskleným 
vchodem) již od června slouží mládeži 

a zbývá již jen dodělat kuchyňský 
kout. 

Během léta byla vymalována 
vstupní chodba a čeká nás 

ještě malování velkého 
sálu a prostor pro děti. 
Děkuji všem, kteří jste 
se modlili za jednání na 

úřadech a prosím, abyste 
vytrvali až do dokončení 

rekonstrukce. Rádi bychom ji 
dokončili během příštího roku, 

ale je možné, že se nějaké práce 
ještě protáhnou do začátku roku 2010. 

To je dáno tím, že nemůžeme provádět 
práce najednou, aby nedošlo k přerušení pro-
vozu zkušebny.   

LOLOLOLO    

 

AGLOW,  
mezinárodní  

a mezidenominační  
sdružení žen  

 

zve na další setkání,  

které se koná v pátek 3.10. 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.  
 

Jste srdečně zváni  
i se svými přáteli. 
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Reportáž z English campu 

V době, kdy píšu tenhle článek, sedím        
u notebooku v horském hotelu 
v Jeseníkách, po dobré večeři, a užívám si 
mládežnický English camp. Lépe se to asi 
vyjádřit nedá … EC je týden zaměřený na 
výuku angličtiny, kam teenageři z našeho 
sboru pozvali svoje kamarády ze školy a 
odjinud, aby s nimi sdíleli i svou víru. Jed-
na věc je jistá – mladým křesťanům i ne-
křesťanům se tu moc líbí! (To neznamená, 
že starým ne … žádní tu sice nejsou, ve 
svých 32 letech jsem tu ze všech nejstarší, 
ale minimálně mně se tu líbí také). Sporty, 
zábavná angličtina s týmem Američanů, 
kteří se na 100 procent nasazují pro studen-
ty, projevují jim zájem a neustále se jim 
věnují, večery se scénkami, písněmi a sdí-
lením o životních tématech … Obzvlášť 
velký zájem je zde o otázky křesťanské 
víry. Ti, kdo nejsou křesťané, se pořád ptají 
a ptají. Což my (tím myslím všechny mladé 
křesťany, kteří jsou součástí týmu) jakožto 
lidé, kteří jsou si vědomi svého poslání na 
zemi, samozřejmě vítáme, a snažíme se jim 
být k dispozici. 

Myslím, že už teď, v prostředku kempu, 
je jisté, že mnozí tady hledají odpovědi na 
otázky života. Denně se modlíme, aby je     
i co nejdřív našli. 

Jeden z našich studentů, který mimocho-
dem věř v reinkarnaci, má upřímný zájem   
o všechno biblické, a celodenně o tom dis-
kutuje snad se všemi křesťany, které potká. 
Včera jsem ho zastihla, jak mu Američanka 
Emily vysvětluje texty z listu Galatským 
týkající se obřízky. Když pominu, že to byl 
jazykově poněkud složitější rozhovor 
(málokdo, kdo není křesťan, tuší, jak se 
řekne anglicky „obřízka“), stál rozhodně za 
zasmání. Napadlo mě přitom, že apoštol 

Pavel tyhle příklady nenapsal pro pohany 21. 
století … 

Jiná studentka včera přiznala, že o tom, co 
bude po smrti, ještě nikdy v životě nepřemýš-
lela. Teď, když si pokládá otázky o věčnosti, 
o hříchu a podobně, má se pořád na co ptát.  
A další je přesvědčená, že hříchy se řeší očist-
cem, a velmi ji zajímají biblická místa, kde se 
píše, jak si s lidským hříchem poradil Bůh. 

Jsme moc vděčni za KAM (Křesťanskou 
akademii mladých z Malenovic), organizaci, 
která nám pomáhá EC pořádat, a bez které 
bychom nezvládli program této kvality. Také 

za Martina Jaroše z regionu Sever, který na 
sebe vzal celou tíhu organizačních věcí       
i účetnictví, a za jeho manželku Terezku, 
která to s ním i s roční holčičkou a mimin-
kem v bříšku vše věrně absolvuje. A za 
všechny členy týmu, bez kterých by se to tu 
samozřejmě neobešlo (Štěpána Vávru a 
jeho snoubenku Katku, Marušku Šmídlo-
vou, Petra Nového, sestry Bukáčkovy, Rú-
tinku Vávrovou, Dana Hedánka a Pavlínku 
Bláhovou). 

 
Dita Frantíková, vedoucí mládežeDita Frantíková, vedoucí mládežeDita Frantíková, vedoucí mládežeDita Frantíková, vedoucí mládeže    

AKTUÁLNĚ 

Milí rodiče, 
v tomto školním roce máme za sebou 

s některými z vašich dětí moc krásný čas, 
za který jsme jako vedoucí velmi vděčni. 
U mnohých jsme viděli růst, to jak milují 
Ježíše a následují Ho. V rámci mládeže 
proběhlo několik akcí, kde měli mladí 
možnost Bohu sloužit, a jiné, kdy přijímali 
nové věci.  

Zdá se nám, že se atmosféra na mládeži 
stále mění ve směru od soustředění se na 
sebe k soustředění se na rozvoj Božího 
království. Pokud vás zajímá, jaký máme 
my, vedoucí, pocit z loňského školního 
roku, dá se to shrnout asi takto: Máme 
radost!  

Těšilo nás, co jsme s Ježíšem a mladými 
mohli zažívat. Nebudu se rozepisovat        
o všem, co je za námi, zmíním jen to, co 
mi teď připadá nejpodstatnější:  

V lednu jsme rozjeli pravidelné mládež-

nické bohoslužby s názvem Šestá, které od té 
doby pořádáme každou druhou neděli 
v měsíci, kromě letních prázdnin. Začínali 
jsme je s obavami (byl to pilotní projekt, který 
nemá v jiných sborech v Čechách precedens a 
nevěděli jsme, jak se to vyvine), a teď o Šesté 
zase platí: máme z ní radost!  

Skutečně je to místo, kde Bůh může jednat a 
jedná. Mladí mají chuť tam zvát svoje kama-
rády, kteří neznají Ježíše, a také to dělají. 
Přípravný tým Šesté se skládá kromě vedou-
cích z 15 teenagerů, což je skvělé – není to 
tak, že my bychom se snažili mladé bavit, ale 
oni sami vytvářejí prostředí, kam zvou svoje 
kamarády.  

Příští školní rok máme v plánu spoustu zají-
mavých věcí. Postupně vás o nich budeme 
informovat ve sborovém dopise a na stránkách 
www.mladezpraha.kaes.cz.  

Prosíme, neváhejte nás kdykoliv kontakto-
vat. My, jako vedoucí mládeže, pomáháme 

vašim dětem na jejich cestě za Ježíšem. 
Není to naše izolovaná služba, ale podpora 
vaší rodiny, doplnění toho, co do nich Bůh 
vložil skrz rodiče, učitele v nedělní škole a 
další blízké lidi. Práci s mládeží vnímáme 
jako pomoc mladým ujít kus cesty a ve 
správnou chvíli je vyslat a být připraveni  
o ně přijít.  

Potřebujeme vaši podporu a vaše mod-
litby. Pokud máte zájem dostávat pravi-
delně modlitební informace o mládeži, 
přihlaste se o ně na adrese:  
kamil.nesetril@volny.cz. Pro jakýkoliv 
kontakt neváhejte použít tel. čísla a mailo-
vé adresy uvedená na poslední straně SD. 

 
Děkujeme, těšíme se, co pro nás (jako 

pro celý sbor) Bůh na tento rok připravil. 
Jménem vedoucích mládeže  
 

Dita FrantíkováDita FrantíkováDita FrantíkováDita Frantíková    

Dopis rodičům teenagerů 

Holčičí  třída  začátečnic  v angličtině  drží svou  učitelku Eiryn, druhá  zleva  vedoucí  Maruška  Bukáčková 
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SVĚDECTVÍ 

Kambodža leží v jihovýchodní Asii, jejími 
sousedy jsou Thajsko, Laos a Vietnam. 
Státním zřízením je království v čele s krá-
lem a voleným premiérem. Rozlohou je 
zhruba dvakrát větší než Česká republika. 
Na začátku roku 2007 měla Kambodža 13,4 
milionu obyvatel, ale díky tradiční vysoké 
asijské porodnosti již nyní v Kambodži žije 
přes 15 milionů lidí – 70% z nich je mlad-
ších 30 let a 50% mladších 18 let. Většina 
lidí žije v některé z 13 400 kambodžských 
vesnic, protože v Kambodži jsou pouze 4 
města. Hlavní město Pnom Penh se každým 
rokem rychle výrazně ekonomicky rozvíjí, 
ale na vesnicích lidé stále žijí v dřevěných 
chýších a živí se pěstováním rýže, banánů a 
jiného tropického ovoce a chovem skotu     

a prasat. Hlavním náboženstvím Kambodže 
je zatím ještě stále buddhismus. Přes 82% 
obyvatelstva se oficiálně hlásí k buddhis-
mu, i když většina z nich je pouze nominál-
ními věřícími. Buddhismus je oficiálním 
státním náboženstvím, ale od roku 1994 je 
ústavou Kambodže zaručena svoboda nábo-
ženství.  

Kambodža má velmi pohnutou minulost. 
V roce 1975 se vlády v Kambodži ujali po 
puči Rudí Khmérové, komunisté, v čele      
s jejich vůdcem Pol Potem. Všichni lidi      
z měst se museli pře-
stěhovat na vesnici a 
během necelých 4 let 
jejich kruté vlády zabili 
z 5 milionů Kambodža-
nů 1,8 milionu. Každá 
rodina v Kambodži bě-
hem té doby přišla 
nejméně o jednoho své-
ho člena, v některých 
rodinách byli však 
zabiti všichni. V roce 
1979 přišla osvobodit 
Kamboždu vietnamská 
armáda, která však poté 
zůstala v zemi a Kam-
bodža byla až do začát-
ku 90. let dále pod 
nadvládou komunistů, 
tentokrát vietnam-
ských.   

Do roku 1975 bylo    
v Kambodži 10 000 
křesťanů, Ti byli však 

téměř všichni zabiti, protože žádné nábožen-
ství nebylo v době Pol Pota povoleno. Po 
vraždění Rudých Khmérů zůstalo tedy           
v Kambodži pouze zhruba 200 křesťanů,        
z nichž většina byly ženy a děti. Jeden z těch 
mála mužů, kteří přežili, byl Barnabas Mam. 
Bůh k němu v koncentračním táboře promlu-
vil a řekl mu, že přežije, aby se stal Božím 

svědkem. Po mnohých útrapách a nemocech 
byl na pokraji smrti propuštěn a Bůh jej povo-
lal ke kazatelské službě. Založil 15 sborů       
v utečeneckých táborech na hranicích Kam-
bodže a Thajska mezi lety 1989-1992 a poté   
v roce 1993 sbor Living Hope in Christ            
v Pnom Penhu spolu se sítí zhruba 30 sester-
ských sborů po celé Kambodži. V druhé půlce 
90. let založil a stal se ředitelem kambodžské 
pobočky Ambassadors for Christ International 
(AFCI) – mezinárodní misijní organizace se 
sídlem v USA. Tato misijní organizace spolu-
pracuje se sbory a denominacemi po celé 
Kambodži a za pomoci účinných evangelizač-
ních akcí, vyučování stávajících vedoucích, 
budování nových vedoucích skrze školu za-
kládání sborů, pořádání modlitebních setkání, 
získávání finančních zdrojů pro sbory a pasto-
ry a sociální prací se účastní na budování 
církve v Kambodži. Na konci roku 2005 bylo 
v Kambodži 200 000 křesťanů. Na konci roku 
2007 už 337 250!  

Já osobně jsem se vydal na svoji první tři 
a půl měsíční misii do Kambodže 1.1. 2008 
díky tomu, že jsem byl zasažen na semináři 
Barnabase Mama o Kambodži na křesťan-
ské konferenci. Zval každého přítomného   
k modlitbám za Kambodžu, finanční pod-
poře Božího díla nebo osobní účasti – jako 
misionář. Studoval jsem prvním rokem 
vyšší odbornou školu misijní a teologickou, 
proto jsem slíbil, že až ji dokončím, přijedu, 
což jsem také splnil.  

Asi měsíc a půl jsem v Kambodži kázal 
pouze věřícím lidem. Protože jsem tam jel 
však s touhou zasahovat nevěřící a získávat 
je pro Krista, rozhodnul jsem se, že skrze 
AFCI Cambodia uspořádám v různých 
částech Kambodže, za spolupráce místních 
sborů, evangelizace spojené s obědem. 
Díky nečekaně štědré finanční podpoře 
svého prvního domovského sboru v Jihlavě 
(jsem též půlročním členem KS Praha Se-
ver) a několika dalších bratrů a sester, jsem 
mohl zorganizovat 6 takových akcí. Stály 
celkem 2 000 dolarů a díky Boží milosti 
jsem pro Ježíše mohl získat okolo 200 lidí, 
kteří mu vydali svůj život. Nyní plánuji 
další misijní cestu v prosinci 2008, ale 
předtím vás zvu na své povídání o Kam-
bodži spojené s promítáním fotek a videa, 
kde se o všem budete moci dozvědět více.  

Luboš Patočka        Luboš Patočka        Luboš Patočka        Luboš Patočka            

Co se děje v Kambodži? 

Bůh k němu  
v koncentračním táboře 
promluvil a řekl mu,  
že přežije, aby se stal  

Božím svědkem.  

Biblická hodina 
 

s Lubošem Patočkou 

16.9. 

s Barnabasem Mamem 

28.10. 



OZNÁMENÍ A INZERÁTY 

KS Praha pořádá 

Seminář  
pro služebníky dětem 

v sobotu 1. listopadu,  
9.30 – 15.00 hodin  

ve sborovém domě Na Žertvách 
 

Témata:  
Děti a křest v Duchu svatém,  
Vedení dětí k modlitbě, Kázeň       

v nedělce, Jak vést děti k obrácení, 
Jak pomoci dětem  

zvěstovat evangelium,  
Služba předškolákům 

 

Těšíme se na vás! 
informace: Ráchel Bícová, email: 

rachel@samuelcz.com 
předběžné přihlášky: v kanceláři 

sboru, email: praha@kaes.cz 

Pronajmeme byt 1+1  
v Praze - Roztylech.  
Kontakt: 776 084 881 

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 
první setkání se koná 16. září 
více info Dita Frantíková  
 724 435 309 
 dita.frantikova@kaes.cz 
 

ODROST (18-25 LET) 
 

pondělky  18:30-21:00 hod 
první setkání se koná 22. září 
více info Michal Klesnil 
 737 984 138 
 michal.klesnil@kaes.cz 

Nově vznikající síť nezávislých hypotečních specialistů  
hledá nové kolegy.  

Více na www.hypotekabezrizika.cz 
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INZERÁTY 



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 A),  
   Modletická 1401, Praha 4 
• Počet členů: 44/0/26 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 15:30  
     Komunitní centrum v Nových Butovicích 

  (stanice metra Hůrka), poslední neděli     
   v měsíci Misijní středisko Barrandov  

• Počet členů: 57/16/26 

• Pastor: Tomáš Božovský 
• Shromáždění:  
     Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7 
• Regionální modlitební:  
   pondělí 22.9. v 18:00 u Václavíků  

••••    Počet členů: 111/27/51 

• 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: 29/18/20 

• 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: 43/5/15 
• Výstup: Jay a Karolina Davisovi (odstě-

hování do Kojetína)  
• Zemřela: Eva Marchalová 

• Pastor: Martin Čunek 
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 83/16/26 
• Výstup: Magda a Pavel Semerádovi 

s dětmi (odstěhovali se do Rumburka), 
Mirka a Michal Táborští s dětmi 
(odstěhovali se do Letovic) 

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

SBOROVÝ  INFORMAČNÍ  SERVIS 

PALMOVKA 

INFORMACE  O REGIONECH 

VÝCHOD 

SEVER 

JIH 

ČERNÝ MOST 

JIHOVÝCHOD ZÁPAD 

STŘED 

Příští číslo vyjde  
v neděli 5. října 2008. 

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://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 

• Pastor: Otakar Kunzmann 
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Reg. modlitební:  
     Ne 15:00 každou neděli v knihovně   
• Počet členů: 87/12/18 
• Výstup: Radoslav a Petra Horákovi        

s dětmi Prokopem a Veronikou (přestup 
na reg. Západ)  

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 10:00,  

  Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10 
• Počet členů: 89/23/44 
• Vstup: Kamila Dolečková + 3 děti  
• Vyškrtnutí: Lenka Budíčková, Matouš 

Budíček 

Sborové bohoslužby 
 
 

Neděle 5. 10. v 15:00, KD  Ládví, metro C Ládví, Praha 8 
(chvály od 14:00) 
2.11.  KD  Ládví 
 

Modlitební setkání za Dny dobrých zpráv   

středy 3., 10., 17. a 24.9. v 19:00  
 
 

Setkání služebníků   

soboty 20.9. a 29.11. v 9:00  
 

 

Biblická hodina 
úterý 16.9.  v 18:15 Svědectví s promítáním z Kambodže (Luboš Patočka) 
 
 

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


