
Ty jo, Ježíši, kromě chleba a rybiček  
   mám taky hrst zlata…  
co myslíš, že bychom s tím měli udělat? 
 

Z angličtiny přeložil tomáš božovský 
Copyright Gospel Communications International, Inc − ww.reverendfun.com  

Druhý den jsme vyšli a přišli do Cesareje. 
Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který 
byl jedním ze sedmi, a zůstali jsme u něho. 
Ten měl čtyři dcery, panny, které prorokova-
ly.                                                Sk 21,9 - 10 

 
Každá doba má své hrdiny. Dříve to bývali 

slavní vojáci, někteří vládci, někdy třeba 
vědci a lidé, kteří byli příkladem svou morál-
ní integritou a obecným přínosem. Dnes jsou 
to často spíše filmové, hudební a sportovní 
celebrity. Většina lidí by v koutku duše byla 
ráda uznávaným hrdinou alespoň pro své 
okolí. 

Hrdiny máme i v Bibli. 
Často můžeme mít dojem, že 
jsou pro nás nedostižní a 
někdy je to i pravda. Těžko 
bude z nás někdo králem 
jako byl David a také do 
situace prvních apoštolů se 
asi nemůžeme vrátit. Lehce 
nám ale může připadat, že 
díky nedostatku času, tlakům rodiny i práce 
vlastně nikdy nedosáhneme standardu biblic-
kých učedníků. Že to vlastně byli neobyčejní 
lidé ve speciální situaci a že na ně nemáme. 
Jsme přece takoví obyčejní lidé se svými 
starostmi i radostmi. 

Zabýval jsem se touto otázkou a hledal 
jsem v Písmu, kdo to byli ti slavní hrdinové 
víry. Nebudu zmiňovat lidi vypsané v jede-
nácté kapitole dopisu Hebreům. Zmíním 
jednoho člověka, který se mně zdá úplně 
obyčejný. V podstatě někdo v mnohém po-
dobný Tobě i mně. 

Filip bydlel spolu se svými čtyřmi dcerami 
v Cesareji. Musel se starat o rodinu, vycho-
vávat děti (přemýšlel jsem, jaké to asi bylo 
mít čtyři dcery v pubertě - já mám totiž jen 
jednu a i šéfredaktor tohoto časopisu, který 
měl šanci Filipa v této oblasti dohnat, se 
zastavil těsně před cílovou páskou ☺), a 
nějak pracovat. Na první pohled se ničím 
nelišil od ostatních. A přesto. V něčem byl 
tak výjimečný, že ho podle toho označovali. 

Evangelista - bylo to určitě jeho speciální 
obdarování, protože záhy v knize Skutků 
můžeme číst o tom, jak skrze jeho službu 
uvěřilo mnoho lidí v Samaří (Sk 8). Kromě 
obdarování se ovšem musel rozhodnout, že 
bude Boží slovo zvěstovat bez ohledu na 
okolnosti a případné oběti. Dělal to i během 
svého útěku z Jeruzaléma před pronásledo-

váním a díky tomu mohlo dojít v Samaří      
k tak významnému průlomu. Znal své povo-
lání a používal dar, který dostal. 

Jedním ze sedmi (Sk 6) - byl jeden z prv-
ních církevních „funkcionářů“. Ihned na 
počátku Jeruzalémského sboru, možná dříve, 
než byli ustanoveni starší, bylo třeba ustano-
vit diakony, kteří patřili k vedení sboru a 
měli na starosti část financí a sociální práci. 
Zajímavá je jejich kvalifikace: plnost Ducha 
a moudrosti (Sk 6,3). Filip měl tyto vlastnos-
ti a proto byl vybrán a službu poctivě plnil. 
Při tom řešit spory v církvi, které se týkaly 
rozdělování podpory, asi nebylo nic jednodu-
chého ani příjemného. Filip určitě už v té 
době zvěstoval evangelium, ale to mu nebrá-
nilo plnit i tuto službu, ke které byl vybrán. 
Podtrhuji vybrán. On si jí sám nezvolil, ale 
přijal povolání skrze své autority. 

   Poslušnost a morální inte-
grita. O tom už jsem psal     
v minulém odstavci. Měl 
výbornou pověst v místní 
církvi a byl to člověk podří-
zený apoštolům. Je to ovšem 
vidět i na jeho dalším živo-
tě. Ze Samaří, kde si ho Bůh 
mocně použil, jde na pokyn 

Ducha svatého na cestu do Gázy, poslouží    
k víře etiopskému eunuchovi (a tím se prav-
děpodobně zaslouží o vznik jedné z nejstar-
ších křesťanských církví), je zázračně přenesen 
do Azotu a postupně dále zvěstuje evangeli-
um a dojde až do Cesareje. Někde cestou 
nebo až tam musel potkat svou ženu, vycho-
vat čtyři dcery, které následovaly Pána a 
byly prorokyněmi. 

Nevíme nic o jeho smrti ani o mnoha dal-
ších věcech v jeho životě. Měl určitě starosti 
a neúspěchy, ale žil v obecenství s Bohem, 
poslouchal Ho a viděl ovoce své služby (a 
některé ani neviděl, ale neztratilo se).  

Tak si říkám, že Filip byl v podstatě tako-
vý obyčejný hrdina. Při běžném fungování 
jako manžel a otec zvládl další významné 
služby. Asi více cestoval jako svobodný a 
méně jako otec  rodiny, což má logiku, ale 
naplnil Boží plán ve všech oblastech. V rodi-
ně i v církvi. Protože Bůh pro něj obojí na-
plánoval, a když Filip poslouchal, tak to 
zvládnul. 

Filip je pro mě příkladem. Chtěl bych být 
také takovým obyčejným hrdinou. A vidím, 
že bych to mohl i zvládnout. Vždyť Filip byl 
takový obyčejný člověk a taky to zvládnul. 
Jeho životní příběh mě povzbuzuje. A moti-
vuje. Tebe taky? 

 
Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

ÚVODNÍK 

OBYČEJNÍ LIDÉ 

PŘEČTĚTE  SI 

Milí čtenáři, 
v tomto Sborovém dopisu si můžete pře-

číst v rozhovoru s Mirkem Hoblíkem, pově-
řeným koncem listopadu vedením regionu 
Střed, třeba o tom, kudy vedla cesta od 
Citroenu k vedení regionu nebo která kníž-
ka zásadně ovlivnila jeho život. 

 Přinášíme 
také dojmy a 
postřehy z troj-
koncertu mlá-
dežnických ka-
pel Second Try 
nebo ze silvest-
rovského po-
bytu mládeže ve Cvikově.  

A nepřehlédněte také Lva, který se stal 
Beránkem! 

 
Pěkný únor Vám přeje 

Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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ÚVAHA 

Úvahy k heslu na rok 2009: Nemožné u lidí 
je u Boha možné. (Lukáš 18,27) 

 
„Chci žít, ne pouze vegetovat, opravdu 

žít! Co mám dělat, abych poznal skutečný 
život?! Pravý život!! Věčný život!!!“ Mla-
dý muž klade Ježíšovi otázku, která hýbe 
každým člověkem - ve všech dobách a ve 
všech kulturách. „Co stojí život? 
Chci ho koupit!“ 

„Jednej podle Božího slova!“ zní 
Ježíšova odpověď. Cesta k životu je 
jasně narýsována, černé na bílém, 
nejpozději od setkání izraelského 
národa se živoucím Bohem na Sinaji: 
„Nesesmilníš, nezabiješ, nepokradeš, 
nebudeš svědčit falešně, budeš mít    
v úctě svého otce i svou matku!“ 
Tóra je vysvobozením člověka          
z kletby bezbřehé svobody.  

Jakožto ctižádostivá vůdčí osob-
nost si Ježíšův protějšek nemůže 
dovolit ve své životní dráze žádná 
bílá místa, tím méně nějaké černé 
fleky: „Všechny tyhle předpisy jsem 
dodržoval, už od dětství!“ 

Ježíš pohlédne na mladíka. Nezpo-
chybňuje ani jeho sebehodnocení, ani 
vážnost jeho otázky. Z lásky, ne že 
chtěl necitelně provokovat, odpoví-
dá: „Jedno ti chybí: Prodej všechno, 
co máš, peníze rozdej chudým a následuj 
mě!“ 

Mladý muž se zklamaně odvrací. Tohle 
je na něj příliš silné. Člověk má přece od-
povědně hospodařit s tím, co mu Bůh svě-
řil. A jeho odpovědnost není zrovna malá! 
Cena, kterou Ježíš požaduje za pravý život, 
je prostě nepřijatelně vysoká. Církevní 
daň? Klidně! Desátky ze všech příjmů?      
I o tom by se dalo mluvit. Z hrubých pří-
jmů? No, když to musí být. Ale všechno? 
Skutečně všechno?? Nemožné! 

Svým žákům pak Ježíš vysvětluje, takří-
kajíc „mezi čtyřma očima“, že pro spásu je 
rozhodující vztah člověka k penězům.       
A protože zacházení člověka s penězi je 
příznakem jeho vztahu k nim, má snad 
zacházení s penězi být rozhodující i v otáz-
ce spásy?   

„Co stojí život? Chci ho koupit!“ 

Kdyby aspoň Ježíš mluvil o „hrabivcích“ a 
„hamižnících“, o „nenasytných lakomcích“ 
nebo „šetřílcích“, o loupežných rytířích, celní-
cích, bankéřích a výběrčích daní, o finančních 
makléřích nebo úvěrových žralocích, to by se 
ještě dalo pochopit. Ale: „Snadněji projde 
velbloud uchem jehly než boháč do Božího 
království“??? To je nepřijatelné! 

Jenže přesně do této souvislosti říká Ježíš    
z Nazaretu před 2000 lety heslo pro rok 2009:  
„Nemožné u lidí je u Boha možné!“  

Takže, abychom to viděli ještě jednou         
v kontextu celé Bible: Nejde o ideál chudoby, 
nýbrž o svobodu od mocenského nároku vlast-
nictví. Ježíš od Ondřeje a Petra nikdy nepoža-
doval, aby prodali svou výnosnou rybářskou 
firmu. Dokonce i po zmrtvýchvstání se těšil   
z hospodářského úspěchu svých rybářských 
učedníků a užíval si ho.   

Kdo dnes paušálně požaduje všechno pro-
dat, je právem podezřelý ze sektářství. Kdo 
však z obavy před takovým podezřením nebo 
dokonce s poukazem na odpovědnost, kterou   
s sebou nese majetek, odmítá konkrétní Ježí-
šovu výzvu, neslouží Bohu, nýbrž mamonu.  

Docela konkrétně to znamená: Bůh nechce 
zbytek peněz, který mi v peněžence zůstal po 

Vánocích! Nezajímá se ani o těch deset 
procent mých příjmů. (Moje pozorování: 
Bible navrhuje odvádění desátků jen proto, 
abychom ve srozumitelných počtech mohli 
učinit zkušenost, jak Bůh žehná.) Bůh chce 
celý můj život!  

Přitom podle Ježíšových slov vůbec nejde 
o to, co máš nebo nemáš. Bohatství samo    

o sobě není nic špatného! Jde pouze   
o to, u které banky si svůj majetek 
ukládám. Investuji do světové hospo-
dářské krize, nebo do „pokladu          
v nebi“?  
   A to platí nejen pro faráře, pastory, 
„zvlášť povolané“ nebo profesionální 
misionáře. Platí to pro každého, kdo 
se nazývá křesťanem. Správná otázka 
v zacházení s našimi penězi - ale také 
s naším časem, našimi schopnostmi a 
všemi ostatními „hřivnami“, které 
Bůh do našeho života vložil - nezní: 
Kolik mám dát? Nýbrž: Kolik si mu-
sím nezbytně nechat pro sebe, abych 
mohl dostát svému povolání?  
   Ježíš se táže svých učedníků: „Měli 
jste někdy nedostatek?“ Obavy, po-
věsti a prognózy nás ochromují. Jistě - 
nevíme, co na nás může přijít. Ale pak 
se vždycky vyplatí ohlédnout se zpět: 
měli jsme někdy nedostatek? Ostatně 
- Ježíš bere naše obavy vážně. Ví, že 

máme strach, a proto nám říká: „Já jsem 
překonal svět!“ Zůstává otázka: komu vě-
nuji větší důvěru - svému chronickému 
pesimismu, nebo tomuto muži z Nazaretu?  

Až budeme jednou stát před Ježíšem, 
zeptá se nás, jak jsme splnili úkol, kterým 
nás pověřil. Co by se bývalo mohlo stát, 
nebude už vůbec důležité. Rozhodující je, 
zda přijmeme Ježíšovu výzvu, anebo se 
necháme zahnat na útěk těmi, co neustále 
malují čerta na zeď. Jsem přesvědčen, že 
když vezmeme heslo roku 2009 vážně a 
přivlastníme si ho pro svůj život, pak to 
docela prakticky prožijeme: Nemožné u lidí 
je u Boha možné!  

 
© Johannes Gerloff,  
Křesťanský mediální svaz KEP 

přeložil Pavel Mareš 
www.israelnetz.com 

ZMĚNY VE VEDENÍ SBORU 

Z úřadu staršího se zaměřením na region 
Jihovýchod rezignoval Martin Oberfalcer. 
Ke své rezignaci píše:   
 

Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl 
opustit službu staršího na regionu Jihový-
chod. Vedly mě k tomu osobní důvody: 
vlastním firmu, která se nachází ve zlomo-
vém bodě své existence a cítím, že je to teď 
mé místo. Stojí mě to hodně času a úsilí a 

nejsem schopen v současné době stát v roli 
staršího, což vyžaduje člověka naplno a já to 
nechci dělat jen tak „bokem“.  

 
Přeju regionu i sboru, aby našel člověka, 

který si na toto uvolněné místo stoupne napl-
no. Za dobu strávenou „staršováním“ jsem 
Bohu vděčný, bylo to pro mě obohacující a 
doufám, že i má služba byla obohacující pro 
náš region. 

Znám Martinovu situaci a myslím, že je 
jeho rozhodnutí v současné době nutný 
krok k tomu, aby zvládl své role ve firmě     
i v rodině a nestal se jen formálním starším. 
Děkuji jemu i jeho manželce Erice za dlou-
holeté nasazení ve službě v našem sboru a 
těším se, že Bůh pro ně připravuje nové 
věci. 

 
Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

AKTUÁLNĚ 



AKTUÁLNĚ 
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V roce 2006 rozhodlo vedení sboru s ohle-
dem na narůstající potřeby stále početně 
rostoucí mládeže našeho sboru a také        
s ohledem na nevhodné umístění i velikost 
hudební zkušebny o rekonstrukci sklep-
ních prostor. Stávající sborové prostory už 
také mimo jiné ve večerních hodinách 
„praskají ve švech“. 

Během roku 2007 byl zpracován projekt 
a vedli jsme jednání s úřady. Stavební 
povolení jsme obdrželi počátkem roku 
2008, povolení k umístění přípojek až 
těsně před prázdninami 2008. 

Během prvního pololetí 2008 byly re-
konstruovány prostory v přízemí a ty už 
mládež používá. Během léta byla provede-

na nová kanalizační přípojka a do konce roku 
byly dokončeny výkopy a rekonstrukce rozvo-
dů vody a kanalizace, které byly v havarijním 
stavu. V současné době nastupuje stavební 
firma na vybudování zkušebny. Po jejím do-
končení a přestěhování stávající zkušebny 
provedeme rekonstrukce nových mládežnic-
kých prostor. Celou rekonstrukci bychom rádi 
dokončili do jara 2010. 

 
Rekonstrukce je poměrně finančně náklad-

ná, přestože část prací provádí mládežníci 
brigádnicky a na části pracují klienti Betelu. 
V podstatě potřebujeme kromě běžných sbo-
rových příjmů vybrat milion korun. První 
sbírka na tento účel proběhla na prosinco-

vém sborovém shromáždění a vynesla přes 
20 000,- Kč. Pokud můžete a chcete na 
tento účel přispět, zasílejte své příspěvky 
na sborový účet číslo 179877055/0300, 
variabilní symbol 910, konstantní symbol 
0558. Pro lepší představu, jak budou pro-
story vypadat, si můžete prohlédnout sché-
ma pod tímto článkem.  

Zájemci mohou také rekonstruované 
prostory navštívit a podívat se na postup 
prací. 

 
Děkuji všem jak za finanční příspěvky, 

tak za zapojení se do brigád. 
 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

NOVÉ PROSTORY 

Celosborová modlitební dvouhodina pro-
běhla (nebo spíše uběhla) rychle. Z laskavé 
a mocné Boží přítomnosti se nám nechtělo, 
ale přesto jsme nepřetahovali čas, vždyť 
Jeho blízkost zakončením modlitební ne-
končí! 

Vždy jednou za čas je na celosborovou 
modlitební pozván, po domluvě s jeho ve-
doucími, některý z regionů. 

Tentokrát si pro modlitby a požehnání 
přišli Palmovkovští, Palmováci, nebo prostě 
Palmovka. 

Martin Čunek a Tomáš Dittrich krátce 
pověděli o kladech i potřebách regionu a 
zodpověděli pár dotazů. Potom jsme se za 
celý region modlili a jeho vedoucím a čle-

nům žehnali. Miloš Kačírek dostal pro každé-
ho přítomného Palmováka vidění. Některá se 
zdála překvapující, jiná jasně „seděla“. Také 
někteří další měli pro Palmovku slova pozná-
ní, která do sebe zapadala a vyznívala povzbu-
divě pozitivně. Potom Miloš uvedl modlitby 
za české předsednictví EU. Zdůraznil, a my 
poté ve svých přímluvách také, prosbu, aby 
Česko dalo Evropě to nejlepší, co má a samo 
se nenechalo „infikovat“ ničím zlým. Žehnali 
jsme všem našim politikům, kteří jsou v před-
sednictví angažováni a také poslancům k od-
vaze postavit se za dobré věci. Potom jsme už 
„stihli“ jen požehnat začínajícím Základům a 
jejich účastníkům k upevnění v Bohu a Bibli 
tak, aby zažili „Kristem proměněné životy“.  

A sezpívavše písničku (jak je psáno kralic-
ky), šli jsme domů. 

Byl to opravdu dobře strávený společný 
čas a i když jsme se modlili pouze za něko-
lik oblastí, bylo zřejmé, že jsme se s Pá-
nem sešli a shodli se s Ním. 

 
A nakonec ještě pozvání: jestli chcete, 

aby zrovna váš region byl do modliteb Ce-
losborové zařazen, ozvěte se Miloši Kačír-
kovi.  

 
Příští modlitební je 16.2. opět v knihov-

ně od 18.00 do 20.00 hodin. 
 

NandaNandaNandaNanda    

Modlitební 
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ROZHOVOR 

Jak jste se  s Hankou seznámili? 
Na táboře pro děti, který byl pořádán členy 
ČCE a kam jsem byl přizván jako duchov-
ní dozor. V té době jsem studoval teologic-
kou fakultu.  
 
Už jste byli oba věřící? 
V době, kdy jsme se poznali, jsme byli oba 
věřící. 
 
Co na to říkali vaši rodiče? 
Moji rodiče se k Hance myslím vždy sta-
věli pozitivně. U Hančiny rodiny si museli 
ze začátku zvyknout na mé charismatické 
sklony, ale dnes už jsou schopni poslou-
chat má kázání a docela si se mnou poradili. 
 
Jaký máte se svými rodiči vztah? 
Udržujeme kontakt v rámci časových mož-
ností a vztahy máme dobré, samozřejmě se 
dá vždy něco vylepšovat. 
 
Teologie není úplně běžný studijní 
obor. Co tě vedlo ke studiu právě 
této školy? 
O studiu teologie a službě jsem uvažoval 
už v hodně ranném věku. Dokonce jsem 
měl období, kdy jsem v jiné činnosti nevi-
děl smysl, než ve službě Bohu. Později 
jsem zjistil, že i jiná činnost může být do 
jisté míry smysluplná a zábavná, ale ta 
jedinečnost služby Bohu mne asi ve sku-
tečnosti nikdy neopustila. Teologii jsem 
šel studovat z praktického hlediska, ne 
kvůli titulu, ale kvůli tomu, abych mohl 
sloužit jako farář ČCE. 
 
Které předměty tě bavili nejvíc? 
Jazyky jsem považoval vždy za důležité. 
Bavila mne historie, biblické vědy, zvláště 
Starý zákon, homiletika. 
 
Co ze školy nyní využiješ ve svém 
životě? 
Francouzštinu, historické pozadí, ale abych 
řekl pravdu, je to už dost dávno. 

Jaká cesta vede od teologie k Citroenu?  
To je trochu složitější historie. Na základě 
mého rozhodnutí nekřtít nemluvňata jsem byl 
odmítnut jako potenciální farář ČCE. Jelikož 
jsme se s Hankou vzali, bylo vhodné nějakým 
způsobem vydělávat peníze. Snažil jsem se při 
hledání zaměstnání jednak využít své jazyko-
vé znalosti a svůj sklon, nebo zálibu v (elek-
tro)technice, kterou jsem studoval na střední 
škole. Nebudu zapírat, auta mne vždy přitaho-
vala, takže, když jsem před 10 lety dostal 
nabídku pracovat v Citroenu, byla to velká 
výzva. S Boží pomocí (to neříkám jako cito-
slovce) jsem se z technika, který měl velmi 
povrchní představu o autech během roku stal 
„odborník“, který vyučoval mechaniky, jak 
mají opravovat auta a po čase jsem se přesu-
nul na technickou asistenci, kde to bylo ještě 
daleko více praktické a o to náročnější. Možná 
je zřejmé, že není pro mne jednoduché tuto 
zálibu opouštět a kdyby bylo vše jenom ideál-
ní, asi by se mi o mnoho hůř odcházelo. 

Jak jsi došel k tomu, že chceš vydat 
svůj život Kristu? 
Už od dětství jsem s Bohem počítal. Napří-
klad jsem se nebál chodit do sklepa, protože 
jsem věřil, že můj život má nějaký smysl, cíl a 
že se nemusím tedy bát předčasného konce.  
V mých 13-ti letech mne hodně ovlivnila 
knížka Dýka a kříž od Davida Wilkersona. 
Prožil jsem při ní Boží dotek a věděl jsem, že 
bych chtěl žít tímto novým životem. Hodně 
mi v tom ovšem bránila společnost. Měl jsem 
hodně přátel mezi liberálními křesťany a teo-
logy, kteří jednoznačně vyjadřovali nepřijatel-
nost evangelikálního způsobu víry a zvláště 
pak charismatického. Mnozí jasně vyjádřili 
nesouhlas a nepatřičnost mého charismatické-
ho úletu a jejich zradu. 
Po vojně jsem se rozhodl jít na teologickou 
fakultu a sloužit Bohu. Za zásadní vliv na 
zlomový obrat považuji až vliv knížky od 
Johna Wimbera. Při čtení některých pasáží 
jsem se modlil a vyjádřil, že skutečně takový-
to život chci žít. Nedlouho poté mne vedl 
jeden bratr i k vyznání Ježíše jako Pána a za 

krátký čas jsem prožil křest v Duchu Sva-
tém. To byla pro mne skutečně velmi moc-
ná zkušenost. Prožil jsem uvolnění ze stra-
chu z lidí a najednou jsem mohl mluvit o Bo-
hu, Ježíši, smysluplně a souvisle a bylo mi 
jedno, co si o tom lidé myslí. Chodili jsme 
se skupinkou mládeže hrát na Karlův most. 
Po mé zkušenosti křtu v Duchu jsem byl 
schopen kázat hloučku 50-80 lidí, čehož 
jsem týden předtím schopen nebyl. 
 
Povolání do chval a ke službě dětem 
jsi dostal hned na počátku? 
Hudbu i děti jsem měl rád od dětství. Nějak 
přirozeně jsme do obou služeb s Hankou 
vstoupili, neboť nás to společně přitahova-
lo a sjednocovalo. 
 
Jaké si myslíš, že máš obdarování? 
Obdarování ke chvalám a uctívání, vyučo-
vání zvlášť dětem, to mi jde tak nějak při-
rozeněji. Rád vyučuji, kážu i k dospělým, 
dá mi to víc práce. Myslím, že i v oblasti 
pastorace prožívám požehnání. Nejsem asi 
typ dominantního vůdce, ale prožívám 
požehnání i ve vedení. 
 
Můžeš popsat, jak jsi přijal, že tě 
Bůh volá do vedení regionu Střed? 
Jsou v tom dvě věci, jednak služba na plný 
úvazek a vedení regionu. Vedení regionu 
chápu a vždycky jsem chápal hodně teamo-
vě a jsem vděčný za ten současný team 
vedení, kterého mohu být jakýmsi vrchním 
koordinátorem. Chápu, že je v tom i něco 
víc, a že jsou do mne vkládány jisté naděje 
a zodpovědnosti, kterým z Boží milosti 
chci dostát. Ale v této oblasti nevidím tak 
zásadní změnu mezi starším a pastorem. 
Povolání do služby na plný úvazek bylo     
v takových vlnách, kdy mne na to Bůh 
připravoval a já se tomu bránil. Vždy jsem 
k tomu měl „dobré důvody“. To trochu 
zlehčuji. Myslím, že ta situace k tomu 
doposud nebyla zralá. V poslední době 
jsem si uvědomil, že bych rád dělal víc pro 
Boží království, ale nemám na to už čas. 
Takže pro mne bylo vysvobozující zjištění, 
že Bůh chce také, abych na jeho věci měl 
více času. Nebudu zapírat, že brzda k to-

Mirek Hoblík, 44 let, starší KS Praha. Ženatý,  manželka Hanka. Mají 4 děti, David (15), Míša (14), Ráchel (11), Béňa (4). Bydliště Úvaly. 
Dne 30.11. 2008 byl pověřen pastorem regionu Střed. Rozhodli jsme se Mirka trochu představit. (Rozhovor je převzat z Regionálního zpravo-
daje regionu Střed.) 
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Modlitební výprava do Jeruzalémského 
domu modliteb pro všechny národy 
(JHOFAN) se uskuteční 20.3. - 30.3. 2009. 

Bydlet budeme v Domě modliteb v Je-
ruzalémě. Tam se zapojíme do pravidelné 
modlitební stráže v trvání dvou hodin každý 
den, většinou po večerech.  

Ubytování v Domě modliteb je jednodu-
ché, ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s pa-
landami, sprchy jsou společné. Jídlo je tři-
krát denně, bohaté na zeleninu i ovoce, a je 
ho dostatek. Je třeba brát v úvahu fakt, že 
Dům modliteb není luxusní hotel. Pobyt 
v něm je služba Pánu.  

Dále jsou součástí výpravy dva celodenní 
výlety po Izraeli. Jeden výlet bývá pravidel-
ně ke Galilejskému jezeru (Hora blahosla-
venství, Hora proměnění, Kafarnaum, Ge-
nezaret aj.) a další výlet na jih, k Mrtvému 
moři (En Gedi), do Kumránu a na Massadu. 
Program výpravy by neměl být hektický a 
časově náročný, ale v klidném tempu, tak 

Modlitební výprava do Izraele 

muto rozhodnutí byla existenční nejistota. 
Letos v létě ke mně Bůh promluvil. Zeptal 
se mne ústy jednoho bratra: „Když si od-
myslíš peníze, myslíš, že bys to chtěl a měl 
dělat?“ Když jsem to udělal, uvědomil jsem 
si, že na tuto službu se celý život nějak 
připravuji a považuji ji za vrchol a skutečně 
je to něco, co chci dělat a v čem spatřuji 
smysl. Bůh mi na to řekl: tak o zbytek se 
nestarej, to zařídím já.  

Jak přijala rodina tvé rozhodnutí 
sloužit na plný úvazek? 
Hanka je v tom víc věřící než já. Děti mají 
trochu obavu, asi by bylo lépe se jich zeptat 
přímo, abych nemluvil za ně. 
 
Jste hudebně nadaná rodina. Máte 
někdy čas a chuť si společně zahrát 
doma, jen tak, aniž by to byla zkouš-
ka, protože budete někde hrát? 
S Hankou občas hrajeme jen tak, improvi-
zace, nebo zkoušíme nové chvály. Děti se 
někdy přidají. Sem tam si zahraji na elek-
trickou kytaru s Davidem (bicí). 

Dne 10.2. 2009 proběhne od 18:30 ve sbo-
rových prostorách shromáždění, na kterém 
bychom chtěli jako starší sboru prezentovat 
naše přesvědčení v otázce služby žen         
v církvi a biblické zdůvodnění našeho roz-
hodnutí podporovat ženy nejen ve službě, 
ale i ve vedoucích pozicích.  
 

V první části programu se budeme zabý-
vat biblickým pohledem na službu žen. 
Další část bude věnována svědectvím         
o praxi v této otázce v různých částech 
křesťanského evangelikálního světa. Bude 
zde prostor pro svědectví starších, jak ke 
svému názoru dospěli, a na závěr ještě 
možnost diskuze.  

Zveme všechny, které tato otázka zajímá, 
trápí, a nebo ty, kteří by rádi porozuměli 
postojům vedení sboru. 

 
Mirek HoblíkMirek HoblíkMirek HoblíkMirek Hoblík    

ŽENY NECHŤ   
VE SHROMÁŽDĚNÍ MLČÍ?? 

Víme, že s námi na regionální dovolenou 
jezdí tvůj brácha ze Spojených států. 
Máš ještě další sourozence? 
Mám pět sester a tři bratry. 
 
Hanka má nějaké sourozence? 
Dva bratry. 
 
Co myslíš, že na regionu chybí a čemu 
chceš z počátku své služby věnovat 
největší úsilí? 
Obama na to měl celé teamy, já nemám jasně 
zformulované programové prohlášení. Jako 
klíčovou vidím jednotu vedoucích v Duchu 
Svatém. Chtěl bych se věnovat tomu, aby se  
v teamu vedení dařilo dotahovat věci. Ujasnit 
si koncepci našeho směřování a více jí komu-
nikovat. Více se věnovat jednotlivým vedou-
cím, modlit se za ně.  
 
Jaké máš koníčky a zbývá ti na ně  
vůbec čas? 
Hudba - na to čas mám, ne dost. Rád si občas 
něco přečtu, na to v poslední době nemám 
moc času. Rád něco vytvářím, co je vidět, a to 
mám dost příležitostí při opravě a údržbě 
domu. 
 
Jak zvládáš dojíždění, celkem náročnou 
práci, službu? Ještě do toho stavíte. 
Máš čas věnovat se Hance a dětem? 
Možná zase dotaz na Hanku a děti. Já se sna-
žím dodržovat priority. 
 
Máte čtyři děti. To není zcela běžný 
počet v současné době a v naší kultuře. 
Jak reaguje okolí na to, když řeknete, 
že máte čtyři děti? 
Čtyři děti není zas tak moc. Málokdy se setká-
vám s nějakou reakcí. 

Plánujete ještě další? 
Ne. 
 
Za co byste chtěli, abychom se za 
vás modlili? 
Za vztahy v rodině, tam není modliteb 
nikdy dost. Za to, aby se nám dařilo spo-
lečně naplnit Boží záměry pro naše spole-
čenství. 

Ty jsi vlastně Vladimír, ale skoro 
nikdo to neví. Všichni tě známe, 
jako Mirka. Vznikla někdy kolem 
toho nějaká humorná situace? 
V první třídě se po půl roce dověděli, že 
jsem oficiálně Vladimír. 
 
Řekni nám vtip. 
Znám jeden od dětství o želvách, ale ten 
by se sem už nevešel. 

OZNÁMENÍ 

abychom měli kvalitní čas na modlitby a čas 
s Pánem. 

Výpravu organizuje Dům modliteb v Jeru-
zalémě, který zastupuje Alena Krausová, ve 
spolupráci s KS Praha - region Střed, který 
zastupuji já.  

Petr Kácha Petr Kácha Petr Kácha Petr Kácha     

mail: petr.kacha@kaes.cz,  
tel.: 775 383 690, 271 740 563 
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  R u n ( a ) w a y 
dostali diváky 
„do varu“. To, 
že byli „jen“ 
čtyři, vůbec 
n e o v l i v n i l o 
výsledek.  
  U p r o s t ř e d 
jejich bloku 
bylo krátké a 
jasné slovo        
o vztazích, za-
končené vý-
zvou k obno-
vení věrnosti 
Bohu.  
 

  Slovo Marcela Oubrechta bylo cílené      
i na pozvané hosty, kteří Ježíše neznají. 
Mluvil srozumitelně o věrnosti jako lepidle 
vztahů, které je škoda používat zbytečně, 
protože bychom ho mohli vypotřebovat na 
nesprávných místech. Mluvil o věrnosti 
Boha, který toho pro nás tolik udělal, i když 
jsme si to nezasloužili.  

Koncert tří mládežnických kapel s názvem 
Second Try se konal těsně po celorepubli-
kovém KS shromáždění, v rámci Šesté a 
proto opět na Orteňáku. Z tohoto, původně 
mládežnického koncertu, se vyklubala více-
generační akce se skvělým spádem.  

Vystřídaly se tam postupně tři kapely: 
Unified (z AC Hlinsko), Run(a)way 
(skvělá kapela Slova života) a Mlask 
(mládežnická kapela našeho sboru vedená 
Tedem Whangem).  

Tématem koncertu byla Věrnost a mot-
tem byl 13. verš z 2. Timoteovy, 2. kapito-
ly: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, 

I když nebylo tento (vlastně minulý) rok 
jisté, jestli bude sníh, vyrazili jsme do Cvi-
kova, kde jsme spolu strávili 4 dny. 

První den byl poněkud zkrácený delší 
cestou a nedobrovolným výletem, ale to 
nám nebránilo v tom, abychom si večer 
zahráli pár her na blízké louce a pořádně se 
vyběhali. Potom byl před společným pro-
gramem čas na čtení Bible, kde jsme si 
mohli číst buď to, o čem bylo večer slovo, 
a nebo cokoli jiného. Tématicky jsme se 
celý Silvestr bavili o různých místech ze 
Skutků. První den bylo slovo o Pavlovi a 
Silasovi ve vězení, druhý den o Barnabášo-
vi a poslední den o Božím vedení.  

Druhý den ráno jsme si mohli vybrat, jestli 
chceme na pěší výlet se spoustou vtipných her 
a nebo bruslit na blízkém rybníku. Odpoledne 

byly workshopy spolu s nacvičováním růz-
ných scének na blížící se silvestrovský večer. 
Po originálních divadlech a obdobě soutěže 
Riskuj! se přiblížila půlnoc a my jsme se vy-
dali na zamrzlý rybník, kde jsme pozorovali 
ohňostroje a přesně o půlnoci jsme se pomod-
lili, popřáli si navzájem a odebrali se spát, 
abychom nebyli unavení na novoročním výletě.  

Ráno jsme se opět rozdělili na dvě skupiny, 
podle toho, kolik byl kdo ochotný ujít kilome-
trů, a to buď na Klíč (kopec) nebo na Luž 
(trochu větší kopec)... Jak naše cesta ubíhala, 

přibývalo sněhu (z žádného na aspoň něja-
ký) a myslím, že oba výlety stály opravdu 
za to. Večer byly chvály (jako každý ve-
čer), Večeře Páně a pro dobrovolníky, 
kteří neusínali ve stoje, menší hra. 

 
Další den, ten poslední, jsme se po do-

poledních workshopech (např. malování 
na polštáře, výlet do přírody, bruslení nebo 
biblická angličtina) sbalili a odjeli.  

A ani po cestě na vlak se jedna skupinka 
nezapomněla ztratit, takže si myslím, že to 
byl Silvestr se vším všudy, a že byl pro 
hodně lidí opravdu velkým povzbuze-
ním… 

 
PájaPájaPájaPája    

SILVESTR  

SECOND TRY 

protože nemůže za-

přít sám sebe.“  
Podobný koncert 

se konal už před 
rokem pod názvem 
First Try a zorgani-
zoval ho Mirek Hob-
lík a Ráchel Bícová. 
Letos se rozhodli 
spojit koncert s Šes-
tou a získat tak víc 
pomocníků i širší 
publikum. Vedoucí 
Šesté to vítali zase 
pro to, že kdyby 
měli uspořádat po-
dobný koncert sami, 
by to pro ně bylo velké sousto. 

 
Každá kapela byla něčím originální. Unified 

byli nejmladší. Ačkoliv byli ve věku od jede-
nácti do šestnácti let, dokázali koncert výbor-
ně rozběhnout. Většina hráčů jiných kapel se 
k nim přidala skákáním a tleskáním. Na závěr 
museli ještě přidávat.  
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NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME 

Někdy prolítnu naší místní knihovnou jako 
uragán a půjčím si bez dalšího hledání jen 
to, co si předem vyhlédnu na internetu. 
Jindy si udělám času víc. To pak přebírám 
knihu po knize a čekám, až nějaká vyšle 
jakýsi signál, kterým mne osloví dříve, než 
skončí ve „výpůjčním košíku“. Přesně tak 
jsem se poprvé seznámil s částí tvorby Luisy 
Novákové, do té doby autorkou pro mne 
naprosto neznámou. V tomto čísle SD vám 
představím tři knihy, které jsem doposud od 
této prozaičky, básnířky, výtvarnice a pře-
kladatelky četl. 

V knize Sestra volavek autorka jemným 
až poetickým slohem píše, jak si trynský 
kníže přivedl svoji manželku, aby ji vzápětí 
ztratil a po dlouhém putování opět získal. 
Na Sestře volavek je ze všech knih, které 
jsem od L. Novákové četl, nejvíce znát, že 
autorka je i zdatnou básnířkou. Každou 
kapitolu uvádí krátkým veršem. Některé mi 
připadaly velmi pěkné. 

V knize Kámen vládců, volně navazující-
mu druhému dílu, dochází k ostrému soubo-
ji dobra ze zlem. Mírumilovný trynský kní-
že je vtažen do války se sousedem ze Země 
lva. Na jeho straně je právo i jasná vojenská 
převaha. Vládce Země lva Dran ale upsal 
svou duši ďáblu pro pomíjivý zisk moci.     

Sestra volavek; Kámen vládců; Překročit Sabiren 

V rozhodující bitvě tak 
dojde k naprosto nečeka-
nému zvratu. Luisa Nová-
ková projevuje velkou 
znalost podstaty duchovní-
ho boje, který je zde zob-
razen velmi opravdově. 
Kámen vládců nám doma 
hodně posloužil k jeho po-
chopení.  

V knize Překročit Sabi-
ren vstupuje na scénu       
v osobě Jastrena, vnuka 
vladyky Drana už třetí 
generace původních hrdi-
nů. Jeho milovaná žena 
utrpí při pádu z koně smr-
telné zranění. Neschopen 
unést tuto bolestnou sku-
tečnost, toulá se dva roky 
po divokých lesích, vyhý-
baje se všem lidským 
obydlím. Až náhoda v podobě malého chlap-
ce napadeného divokým turem, kterému při-
spěchá na pomoc, přivede Jastrena zpět do 
lidské společnosti. A proroctví staré a zdánli-
vě bláznivé Roviši ho nasměruje k tomu, aby 
to byl on, kdo se pokusí definitivně zlomit 
prokletí dávno vyslovené nad jeho předky.  

   Tvorba Luisy Novákové 
je daleko bohatší než tyto 
tři knihy. Jen jsem se       
s nimi nestihl ještě sezná-
mit. Při jejím mladém 
věku se zájemci jistě 
dočkají dalších příběhů, 
které doposud byli zdaři-
lou směsicí pohádky pro 
dospělé, fantasy a rytířské 
romantiky. 
    Na našich pravidelných 
literárních večerech byly 
mnou představené knihy 
přečteny v rekordní rych-
losti. Někdy se četlo tak 
dlouho, až hlasivky vypo-
věděly poslušnost.  
 
   Na pultech knihkupců 
se v současnosti od Luisy 
Novákové nedá sehnat 

nic. Případný zájemce tak je odkázán na 
návštěvu knihovny. Ale ne všude mají 
všechno. Doporučuji si předem ověřit do-
stupnost vybraného titulu na internetu. 

 
 

Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    

Mlask měl vystoupení spojené s tancem 
a koncert dovedli k úspěšnému zakončení. 

A co moje dojmy? Je jich tolik, že se mi 
sem rozhodně nevejdou. Nejvíc se mi líbila 
jednota, která celý koncert provázela. Můj 

bratr Kuba (který hraje na basu v Mlasku) 
dostal na modlitebním setkání před koncertem 
slovo od Boha a než ho stačil vyřídit, udělal to 
„za něj“ Mirek Hoblík. Úžasné také bylo, že 
hudební formace spolu nesoupeřily, naopak se 
podporovaly a fandily si. Ti mladí, kteří nejví-
ce povzbuzovali, byli většinou příslušníci 
kapel, které zrovna nehrály.  

Oslovilo mě i krátké slovo, které bylo – jak 
jinak – o věrnosti. A to nejen o věrnosti Boha, 
ale i lidí mezi sebou. Všichni, kterých jsem se 

ptala, byli nadšení. V publiku, čítajícím 
přes sto lidí, byla i tentokrát řada kamará-
dů, spolužáků a známých, kteří se dosud 
v křesťanském prostředí moc nevyskytova-
li. Rozhodli jsme se, že koncert zopakuje-
me příští rok, tak doufám, že se tam všichni 
sejdeme. Neváhejte za rok přijít. Už se těším! 

    
Terez HejnicováTerez HejnicováTerez HejnicováTerez Hejnicová    

(region Střed, členka taneční skupiny mlá-
deže) 
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AKTUÁLNĚ 

SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ CKS 

Je to známé téma. Ježíš je lvem z Judy a 
současně je Beránkem, jenž se za nás obě-
toval. Lev jako zvíře lidi odedávna fascino-
val svou bojovností a neústupností. Lev má 
přirozené sebevědomí. Bible to vyjadřuje 
takto: Lev, bohatýr mezi zvířaty, před nikým 

neustoupí (Př 30:30). Slovo sebevědomí má 
pro nás často negativní význam. Sebevědo-
mí se pro nás mylně rovná pýše. Je to pro-

to, že známe málo lidí, kteří mají přirozené 
zdravé sebevědomí. Ježíš ho měl. Je to 
něco krásného, co Bůh původně v člověku 
stvořil. Jako lidé se potýkáme s pocity mé-

Lev, který se stal Beránkem 

něcennosti či s pýchou. Obojí je stejný hřích, 
který máme vyznávat a očekávat, že v nás 
Bůh obnoví původní obraz Stvořitele. Pýcha    
i pocity méněcennosti nám brání vstoupit do 
věcí, které pro nás Hospodin připravil. 

Ačkoli Ježíš trpěl jako Beránek, nikdy ne-
ztratil vědomí toho, kým opravdu je. Nikdy si 
nenechal nalhat od satana, že by byl něco 
méně než Boží Syn. Bible nás vyzývá na jed-
né straně k pokoře (k bázni) před Hospodi-
nem, a na druhé straně ke smělosti. Spravedliví 
jako mladý lev smělí jsou (Př 28:1). Nesmýš-
lejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte 
tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou 
míru víry udělil každému Bůh (Řím 12:3). Co 
by nám bylo platné být tiší a pokorného srdce, 
mít všechny ty úžasné vlastnosti, o nichž 
Bible mluví, když bychom nikdy do ničeho 
nevstoupili? Bible mluví o pravé víře, která se 
projevuje ve skutcích  (Jak 2:14). 

Vím, že jsem ovečka Ježíše. Ovce a lev - to 
je rozdíl. Je psáno, že svět nás mnohdy pova-
žuje za ovce určené k zabití - další verš však 
pokračuje: „Ale v tomto všem slavně vítězíme 
mocí toho, který si nás zamiloval“ (Řím 8:36-
37). Ovce jsem ve vztahu k Ježíši, jsem mu 
vydaná, on je můj pastýř. Ovce je ale dost 
bázlivé zvíře, a v tom se jí podobat nemáme. 
Ovce jsou bojácné a plaché, dokonce i při 
pohledu na to nejmenší zvířátko bude v hrůze 
prchat celé stádo. Knihy o přírodě často zdů-
razňují, že lvi (stejně jako ostatní šelmy) jsou 
líní. To je podle mě trochu zjednodušený 
pohled. Bible ovšem lva vykresluje jinak. Lev 
je obrazem vítězného života. Dělá věci ve 
správnou chvíli. Leží, odpočívá, pak vstane a 
vybojuje vítězství. V Numeri 23:24 Bileám 
žehná Izraeli takto: „Jaký to lid! Povstává 

jako lvice, zvedá se jako lev. Neulehne, 
dokud nezhltne úlovek, dokud nevypije krev 
skolených.“ 

Lva naši předkové dali do českého zna-
ku. Stalo se to v době, kdy statečnost a 
odvaha většiny lidí v našem národě ještě 
nebyla zdeformována dlouhými roky útla-
ku a rekatolizace. 

Potřebujeme vidět Ježíše v bohatosti 
jeho charakteru. Na chvíli se stal Berán-
kem, aby zvítězil, přitom ovšem nikdy 
nepřestal být tím nejstatečnějším člově-
kem, který žil na zemi - lvem z Judy. 

Katka KlesnilováKatka KlesnilováKatka KlesnilováKatka Klesnilová    

Druhou neděli v lednu se už tradičně 
sešly Káesy v Praze na Smíchově. 
Společné bohoslužby zahájila plzeňská 
Agape chvalozpěvem z Taize. Ke 
chvále, jak ji „tradičně“ zpíváme na 
našich setkáních se prozpívali postup-
ně, a všichni jsme spolu velebili našeho 
Otce.  

Bylo povzbudivé je být na tak vel-
kém shromáždění a spolu se radovat    
z Jeho lásky! 

Kázal Jenda Cvejn z Děčína. Vzpo-
mínal na začátky své víry, kdy na vojně 
neohroženě, byť ohrožen, kázal o Bo-
hu. Jak se rozhodl, že bude v životě 
dělat to, co chce Bůh a ne on sám, tedy 
přesný opak toho, jak smýšlel než uvěřil. 
Jenda připomněl Ježíšovo slovo „Kdo mě 

miluje, bude zachovávat mé slovo“. 
Řekl, že se rozhodl nepřizpůsobovat 

Světu, ale hledat Boží vůli. Bratr Cvejn, 
uhlazený pán středních let, se rozhodně 
svými postoji nevychloubal, ale jen pou-

kázal na to, co je pro křesťana normální. Jeho 
projev, třebaže milý, působil pozitivně radi-
kálně, až výbušně. Také řekl: „Setkal jsem se 
s lidmi, kteří si myslí, že jsou křesťany, ale 
nejsou. Jejich život tomu neodpovídá: najdou 
si novou ženu, nový sbor, nebo odejdou 
z Církve a jsou sami. Ve světě je to těžké. 

Samé nevaž se, odvaž se, užij si. Ale 
stále platí: Zapři sám sebe, nes kříž a 
jdi za Ježíšem“! Dnes to není těžší 
ani lehčí než dřív. Je to o vztahu       
k Bohu, jít za Ním. Přemáhejme své 
tělo – to není o silné vůli, ale když 
jsi zamilovaný do Ježíše, je to mož-
né! Jsme solí a světlem – je to v nás, 
jen to potřebujeme uvolnit, aby to 
šlo z nás. Když někam přijdeš jako 
křesťan, Bůh tam přijde s tebou. 
Když miluješ Ježíše, zachováváš 
Jeho slovo, poddáváš své tělo Duchu 
svatému, On tě vede, jsi solí. Nako-
nec Jenda Cvejn vyzval shromáždění 
ke kroku, který nás povzbudí pro rok 

2009: rozhodnout se znovu k radikálnímu, 
horlivému následování Ježíše. Společně 
jsme pak před Bohem takové vyznání 
vyslovili. 

Následovala velká Večeře Páně, další 
chvály a konec, nebo spíše začátek?! 

NandaNandaNandaNanda    

ÚVAHA 
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INFORMACE 

Dorost KS Praha zve všechny 12 – 15 leté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy: od 1.3. do 7.3. roku 2009 
Sraz: v 9:00 na Hl. nádraží u pokladny č. 10 
Návrat: 7.3. v odpoledních hodinách 
Cena: 1.600 Kč – při přihlášení do 18.2., později 1.700 Kč (Přihlášky a peníze odevzdávejte Mayovi.) 
Kam se jede: na hrádek (skoro hrad:)), uvidíte sami) – do Hrádku nad Nisou 
S sebou: v případě výskytu sněhu je možné si vzít boby, běžky, možná i lyže či snowboard (domluvíme 
pár dní před odjezdem), dále plavky, spacák, Bibli, přezůvky, peníze na vleky a na bazén, nějaké to oble-
čení se taky hodí:) a samozřejmě, dobrou náladu!!! 
Co se bude dít: každý večer bude křesťanský program na téma ... (no, nechte se překvapit:), nakoukneme 
do tamějších bunkrů, uspořádáme slalom na bobech, hry atd. 
Kontakt na vedoucí:  Marie Bukáčková  724 44 05 44,  Mayo (Šimon Dittrich)  773 573 383 
 

Přihláška 
Jméno a příjmení: ........................................................................... 
Tel.: ......................................... Tel. rodičů: ................................... 
Datum nar.:.............................. E-mail: .......................................... 
Podpis rodičů: ................................................................................. 

 

Ftííípek 
 

Hodina dějepisu:  
„Co se stalo 7.4.1348?“ 
„Byla založena Univer-
zita Karlova.“  
„A co se stalo v roce 
1357?“  
„Slavili deváté výročí 
založení!“ 



OZNÁMENÍ  A  INZERÁTY 

ODROST  
(18-25 LET) 

 

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

sdružení žen  
zve na další setkání, které se koná 

v pátek  

20.2. 09 v 18:00   

v „kavárně“ ve dvoře, Soukenická 15 

(CB), Praha 1. 

Hostem bude  

Věra Schneebergerová  
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. 

WWW.MLADEZPRAHA.KAES.CZ 
Křesťanské společenství mládeže 
Č.ú.: 186564276/0300, v.s. 682102 

DOROST  
(12-15 LET) 

 

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

SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
POROST  
(15-18 LET) 

 

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

Z rodinných důvodů naléhavě 
hledám možnost výměny  
obecního bytu v Praze 5  

Stodůlkách, ul. Přecechtělova 
(2+kk, 46 m2, 2.patro) za jiný byt 
v Praze 9 nebo okolí Brandýsa 

nad Labem.  
Nabídky a bližší informace na tel. 

723 388 267, Mirka Dlouhá. 

Prodám vlajku státu Izrael 
nová 250Kč 

Tel. 604 644 710 

Prodám 3/4 housle 800Kč. 
Tel. 604 644 710 

Nabízím pronájem garsoniéry 
po rekonstrukci na Praze 4 

Tel. 604 644 710 

Pronajmu zařízený pokoj I. kat. 
v Praze 4 - Lhotce  

věřící dívce. 
Tel. 244 470 278 



INZERÁTY  A  OZNÁMENÍ 
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OZNÁMENÍ  A  INZERÁTY 

Základy křesťanského života  
 

Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelské společenství, možnost 
dotazů a osobních rozhovorů 
 

Kdy: 22.1.–23.4. 2009 vždy ve čtvrtek v 18:30 hod. 
Kde: sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8, Libeň 
Doprava: Metro B Palmovka 

Vstup zdarma 
Přednáší: Tomáš Dittrich a jeho hosté 
Chvály: Jiří Bešta 
 

Témata přednášek 
3) 5.2. Víra, zkoušky, vítězství nad hříchem  
4) 12.2.  Bible – Boží slovo 
5) 19.2.  Jsme spravedliví, nebo hříšníci? 
6) 26.2.  Naplnění svatým Duchem 
7) 5.3 Každý den s Bohem 
8) 12.3.  Modlitba 
9) 19.3.  Odpuštění 
10) 26.3.  Uzdravení z nemocí 
11) 2.4.  Osvobození od hříchů minulosti 
12) 9.4.  Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši 
13) 16.4.  Co je to církev? 
14) 23.4.  Pán Ježíš přijde znovu 

Nově vznikající síť nezávislých hypotečních  
specialistů hledá nové kolegy.  

Více na www.hypotekabezrizika.cz 



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. 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 15:30  
     Komunitní centrum v Nových Butovicích 
    (stanice metra Hůrka) 
• Počet členů: 55/16/26 

• Pastor: Tomáš Božovský 
• Shromáždění:  
     Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7 
• Regionální modlitební:  

   pondělí 9.2. v 18:00 u Václavíků  
••••    Počet členů: 110/29/49 

• 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 

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

SBOROVÝ  INFORMAČNÍ  SERVIS 

• Pastor: Martin Čunek 
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 80/15/27 

PALMOVKA 

INFORMACE  O REGIONECH 

SEVER 

• 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: 44/5/17 

JIH 

ČERNÝ MOST 

• Pastor: Zdeněk Rašovský 
• Shromáždění:  Ne 10:00 (9:45 modlitební), 

Křesťanské centrum JM (vchod A),  
   Modletická 1401, Praha 4 
• Počet členů: 45/2/27 

JIHOVÝCHOD ZÁPAD 

Příští číslo vyjde  
v neděli 1. března 2009. 

SBOR 
KŘESŤANSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ PRAHA 
IČ 73631043  
 

Korespondenční adresa 
  

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

  

Kontakt 
  

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

VÝCHOD 

• Pastor: Otakar Kunzmann 
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Reg. modlitební:  
     Ne 15:00 každou neděli v knihovně   
• Počet členů: 80/11/17 

STŘED 

• Vedením pověřen: Mirek Hoblík 
• Shromáždění: Ne 10:00,  

  Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10 
• Počet členů: 87/21/51 
• Vyškrtnutí pro neúčast: Eva Káchová 
• Zemřel: Martin Palásek 

 

Sborové bohoslužby 
Neděle 1. 3. v 15:00, KD  Ládví, metro C Ládví, Praha 8 
(chvály od 14:00) 
 
 
 
 

Setkání služebníků   

soboty  21.3., 23.5., 19.9. a 28.11. 2009  v 9:00  
 
 
 
 

Sborová modlitební 
Pondělí  16.2. v 18:00 
 
 
 
 
 
 

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


