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Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm 
let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a 
poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl 
mu: „Chceš být uzdraven?“  
Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám 
nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se 
voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, 
jiný tam sestupuje přede mnou.“  
Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a 
choď.“                   Jan 5,5 - 8 

 
Setkal jsem se nedávno se zajímavým 

podnětem. Podnět byl o tom, že mluvíme     
o získání Prahy pro Krista, ale bez jasného 
plánu a strategie je to 
těžký až nerealistický 
úkol, který lidi spíše 
drtí. Prostě nevědí, jak 
tohoto cíle dosáhnout, 
jak na to. 

Přemýšlel jsem o tom. 
Nejsem přítel strategií a 
plánů typu: Letos skrze 
naší službu uvěří 500 
lidí. To myslím nemů-
žeme zajistit, protože 
obrácení lidí je věc 
Boží milosti a také je-
jich svobodného roz-
hodnutí. Nevidím jako 
klíčové ani plány typu: 
Letos oslovíme evange-
liem 10 000 Pražanů. To už je sice zvládnu-
telné, je to i motivační, ale zvěstování evan-
gelia je více o postoji našeho srdce něž         
o číslech, statistikách apod. Proto se mně 
líbí, že jsme shrnuli naší současnou prioritu 
Zvěstovat evangelium do jednoduché srozu-
mitelné věty, která vyjadřuje naší touhu: Aby 

naše srdce více hořela pro ztracené.  
Akce se nemusí vydařit a pokud je plán 

nereálný a není na základě Božího zjevení, 
vede jeho nenaplnění spíše k další frustraci. 
Změněné srdce přinese ovoce vždy. Ve 
finále nás totiž vede ke konkrétnímu skutku. 

Určitě máme pro zasažení Prahy konkrétní 
aktivity. Jsou to kurzy Alfa, na podzim bude-
me opět pořádat Dny dobrých zpráv. Někde 
dělají pravidelné akce v Domově důchodců 
nebo v Dětském domově. Jinde zvou na 
Manželské večery lidi, kteří ještě Pána Ježíše 
neznají. To jsou všechno konkrétní věci, 
které ve sboru děláme (pokud o takových 
aktivitách nevíš a chtěl by ses do nich zapo-

jit, tak mne prosím kontaktuj). To jsou 
všechno výborné věci a budeme v nich po-
kračovat. Přesto se  domnívám, že pro zasa-
žení Prahy potřebujeme ještě něco více. 

Oslovil mne text o setkání Pána Ježíše        
s dlouhodobě nemocným člověkem. Pán 
Ježíš uviděl potřebného člověka. Byl jich 
tam dav, ale On si všiml jednoho. Možná nás 
děsí množství potřeb lidí kolem nás a zdá se 
nám, že situace přesahuje naše možnosti. 
Zkusme se raději rozhlédnout a najít toho 
jednoho potřebného, jehož potřeby zvlád-
neme naplnit. 

Pán Ježíš se o člověka osobně zajímá. 
Vidí, že nemocen je už dlouho a začíná s ním 
mluvit. Má na něj čas, zajímají Ho jeho po-
třeby a touhy. A nemocný reaguje a reaguje 
možná překvapivě. Nikoho nemám. Neměl 
asi ani komu říci, že nikoho nemá. Ježíš je 

možná někdo, kdo ho       
s osobním zájmem oslo-
vil po dlouhé době. Muž 
je tím zaskočen, ale 
ihned sdílí svou základní 
potřebu, potřebu blízkého 
člověka. Sdílí i svou re-
zignaci a zoufalství.  
   Když se zastavíme a 
rozhlédneme kolem sebe, 
najdeme lidi, kteří také 
nikoho nemají. Mohou to 
být nemocní opuštění 
lidé, ale i lidé vnějšně 
úspěšní a obklopení lid-
mi. Každý jsme povolaný 
k jinému typu lidí. Určitě 
ale potřebné najdeme. 

Pán Ježíš ho nelituje. Vede ho naopak       
k aktivitě. Vstaň a choď. Přichází se svou 
mocí uzdravovat (a více Boží moci k uzdra-
vování a činění zázraků pro zasažení Prahy 
určitě také potřebujeme) a vyzývá ho k reak-
ci. Život tohoto muže je po třiceti osmi le-
tech radikálně proměněn. Naše životy jsou 
změněny díky setkání s Pánem Ježíšem. 
Životy dalších dnes ještě zoufalých a opuště-
ných nebo naopak sebejistých lidí mohou být 
změněny skrze náš zájem o ně a zvěstování 
evangelia. 

Proč o tom píši? Zdá se mně, že je to odpo-
věď na podnět, kterým jsem začal tento člá-
nek. Jak se dá sníst slon? Kousek po kousku. 
Jak se dá Praha získat pro Ježíše? Po jednot-
livých obyvatelích. 

Praha má přes milion obyvatel. Všem 
zvěstovat evangelium se nám může zdát jako 
neřešitelný úkol.  

ÚVODNÍK 

JAK NA TO 

PŘEČTĚTE  SI 

Milí čtenáři, 
jak se zdá, zima nás ještě chvíli potrápí, 

ale nakonec jí nezbude nic jiného, než to 
vzdát. Možná už za měsíc to bude venku 
vypadat úplně jinak!  

V únoru se v pro-
storách našeho sboru 
konal misijní víkend 
(nebo spíš jen sobo-
ta). Postřehy a pár 
fotografií najdete 
uvnitř. Sál na Pal-
movce byl celkem 
plný, a je škoda, že 
nás z Prahy tam bylo 
jen pár. Většina ná-
vštěvníků přijela z blízka i z dáli a myslím, 
že nikdo nelitoval, stálo to za to. Tak třeba 
příště. 

Pěkný březen Vám přeje  
Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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AKTUÁLNĚ 

Společná setkání KS Praha mají společné 
jedině to, že se konají v prostorách, kam se, 
kdybychom chtěli, vejdeme všichni ze 
všech regionů. Jinak jsou neopakovatelná. 
Každý celosbor je jedinečný. Je to vlastně 
něco jako rodinná sešlost, kdy se sejdeme, 
abychom přivítali a oslavili jednoho z rodi-
ny. Těšíme se a radujeme z přítomnosti 
ostatních sourozenců, ale On je ten nejdůle-
žitější. Přineseme Mu třeba dárek, snažíme 
se být Mu co nejblíže, aby nám neuteklo 
nic z toho důležitého a zajímavého, o čem 
vypráví. Chceme si to zapamatovat a to hlav-
ní povídáme potom dál těm, kdo na slavnosti 
nebyli. Možná to přirovnání trochu pokul-
hává, ale já mám na mysli povedené rodin-
né setkání, radostné - třeba svatební, naro-
zeninové, nebo, když se někdo vrátí z cesty. 

Jako rodina jsme se sešli i v únoru na 
celosborové oslavě Otce. Chválu skvěle 
vedla, na poslední chvíli povolaná, Citová 
záležitost. Jejich nadšení, radost a vděčnost 
byla „nakažlivá“, a tak každý, kdo se ne-
chal, Mu byl blízko a slyšel Ho.  

Jarda nám vyřídil v „novém jazyku“ Jeho 
vzkaz. Několik lidí nám to přeložilo – měli 
výklad. Byla to oslavná slova o Jeho veli-
kosti a moci, Jeho lásce k nám a touze dát 
nám více moci a slávy a poslat nás k po-
třebným. 

Když se rodina sejde… 

Kázal Luboš. „Když se lidé setkali s Ježí-
šem, přišla změna! Čím víc s Ním chodím, 
tím víc Ho poznávám a jsem nadšený. Náš 
sbor má speciální cíl: Kristem proměněné 
životy. Kdo nechce změnit, je ve špatném 
sboru. Vyhlížíme, že Bůh bude měnit lidi, 
kteří Ho hledají. Ptej se sám: Nakolik jsem 
proměněný, dovoluji to Bohu?“  

Luboš připomněl, že jsme jeden z nejateis-
tičtějších národů. „Je to ostuda, ale může se to 
změnit. Je to i na tobě. Můžeme být známi 
jako národ, který uvěřil“. „Ze zápisků nějakého 
preláta, které psal do Říma vyplývá, že kdysi to 
bývalo jiné. Napsal: „V Čechách kdejaká hos-
podyně zná Bibli lépe, než kdejaký kardinál.“ 

Luboš citoval 1Pt 1:23. Narodili jste se z ne-
pomíjitelného semene. Pánovo slovo zůstává 
věčně. Dítě roste v skrytu a když se narodí, 
vidíme ho. Boží slovo bylo zaseto a my jsme 
se narodili, až když vyrostlo. Základní promě-
ňující setkání s Ježíšem, to je vrchol i začátek. 
Život s Ježíšem proměnil můj vztah k sobě – 
Bůh mě bere takového, jaký jsem, mám se 
nějak víc rád. Mění to i můj vztah k ostatním 
lidem. Nejsem na nich závislý. Hlavní verš 
kázání pak byl Kol 2:6. Buďte zakořeněni! 

Když rostlina roste, má i kořen, který sice 
není vidět, ale víme, že tam je. Jestliže 
nejsme dostatečně zakořeněni do Ježíše, 
může nás vichřice vyvrátit. Když jsme do 
Ježíše zakořeněni, sajeme z Něj život, mí-
zu. Buďte upevněni ve víře! Může se stát, že 
se do nás Duch svatý už nevejde, pro mnoho 
jiného, co v nás je. Některé věci Bůh dělá, až 
když Mu dáme prostor. Zakořeňme se          
v Kristu – rosťme ve víře s děkováním 
(vděčnost je projevem nového života i dů-
vodem té proměny). Skrze vděčnost můžeme 
růst – podívat se, co Bůh dává a říci „Díky“.  

Kdo uvěří ve mě, řeky živé vody poply-
nou z jeho nitra. (Jan 7:38) Je to tak plné, 
že to přetéká do okolí. Skrze proměněné 
lidi teče Duch. Nevejde se, je to přirozené. 
„Pro náš sbor letos vyhlížím, že to přeteče. 
Důležitý je každý z nás!“ 

Potom Luboš pozval všechny starší, aby 
nám z pódia požehnali a my jim pak také. 
Nakonec nastalo „všeobecné“ požehnání, 
když se starší rozešli po sále a za všechny, 
kdo chtěli, se modlili. Myslím, že jsme chtěli 
všichni a většina si také pro požehnání přišla.  

Kdybych zůstala u přirovnání k rodinné 
slavnosti, a k té patří také dobré jídlo, byli 
jsme opravdu bohatě nasyceni výbornými a 
vybranými dobrotami.  

NandaNandaNandaNanda    

Pokračování ze strany 1 

Jenomže dívat se kolem sebe, všimnout si 
toho jednoho potřebného, posloužit mu, být 
k dispozici, to je možné. A to je naším úko-
lem. Získat toho jednoho. A potom zase 
jednoho. A ten získaný člověk může brzy 
také oslovit jednoho dalšího člověka... No a 
najednou získat Prahu pro Pána Ježíše už 

není neřešitelný úkol. Je to v možnostech 
jedné generace. 

Dotýká se Tě to? Motivuje? Hoří Ti srdce 
více pro ztracené? 

Jsem přesvědčen, že je to možné. Neboj se 
nechat se použít a neboj se počítat s tím, že 
Bůh může Tebe i mne potvrdit skrze svou 

moc. Když budeme mít soucit s hynoucími 
a bude mezi námi Boží moc k uzdravová-
ní, vymýtání a činění zázraků, uvidíme, jak 
brány pekel padají i v Praze a zdánlivě 
nemožné se stává skutečností. 

 
Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

V našem sboru jsou vítáni hosté a 
rádi sloužíme a máme obecenství   
i s těmi, kteří nejsou členy našeho 
sboru, ale sbor navštěvují. Součas-
ně rozlišujeme mezi členy a hosty 
a chceme pravidelné návštěvníky 
zvát k aktivnímu zapojení do sbo-
ru. Údy Kristova těla se stáváme 
ve chvíli uvěření, kdy nás Duch 
svatý zapojí do Kristova těla.  

Přesto členství v konkrétním 
sboru je důležitou součástí života 
křesťana. Ke svému duchovnímu 
růstu potřebujeme obecenství 
Božího lidu, místo, kde jsme vy-
kazatelní a kde také sami slouží-
me. 

Rád bych pozval ty z Vás, kteří zatím 
členy žádného sboru nejste a účastníte se 
života našeho sboru, ke zvážení, zda byste 
se nechtěli k našemu sboru připojit i závaz-
ně jako členové. Abyste tuto možnost mohli 
zvážit, pořádáme kurz o vstupu do sboru, 

jehož náplní jsou informace o záměru, hodno-
tách a fungování sboru. Seznámíte se také se 
základy naší věrouky a je prostor k otázkám. 
Absolvování kurzu nezavazuje ke vstupu do 
sboru. 

Tento kurz je vhodný a potřebný i pro ty, 

kteří do sboru vstoupili v poslední 
době a dosud ho neabsolvovali. 
   Kurz má čtyři části. Tři jsou vyu-
čovací a sdílecí a vede je hlavní 
pastor sboru, čtvrté setkání je pro 
ty, kteří se do sboru rozhodnou 
vstoupit a uskuteční se již 
s vedením příslušného regionu.      
   První tři setkání se uskuteční    
v úterý 21.04, 28.04. a 05.05. od 
18,30 hod. ve sborové budově Na 
Žertvách 23 v knihovně. Setkání 
bude končit okolo 20,00 hod.  
   Pokud máte o setkání zájem, 
dejte to prosím předem vědět na    
e-mail: lubomir.ondracek@kaes.cz 
nebo tel. 724 435 300 

 
Těším se, že se s Vámi uvidím a sezná-

mím. 
 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

Kurz o vstupu do sboru 

„V Čechách kdejaká hospodyně  
zná Bibli lépe, než kdejaký kardinál.“ 
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Šalomoun nastoupil na trůn ne příliš starý 
a ne příliš zkušený. Dokážu si živě předsta-
vit na jedné straně jeho nadšení z toho, že 
se stal králem právě on, ale na druhé stra-
ně obavy. Jak to budu zvládat. Kdo mi 
bude radit? Budou mě lidi poslouchat tak 
jako otce? 

 
„Šalomoun miloval Hos-

podina. Řídil se nařízení-
mi svého otce Davida, až 
na to, že obětoval na po-
svátných návrších. Jednou 
šel do Gibeónu, aby tam 
obětoval; bylo to největší 
posvátné návrší. Šalo-
moun tam na oltáři oběto-
val tisíc zápalných obětí“, 
praví 1. Královská 3:3-4.  
I přesto, že obětoval na 
posvátných návrších, Hos-
podina miloval. Není ná-
hoda, že o takové spoustě 
zápalných obětí se píše      
v souvislosti s jeho odda-
ností Bohu. Fí há, tisíc 
obětí, taková hromada! 
Nemyslím si však, že by 
tisíc obětí mohlo krále 
zruinovat. Určitě měl stáje plné k prasknu-
tí. Ani cesta do Gibeónu nebyla nic extra, 
Gibeón a Jeruzalém jsou od sebe necelých 
dvacet kilometrů daleko. Co je na tom tedy 
tak zvláštního?  

Příprava zápalné oběti trvala o něco déle 
než vzít z lednice maso na kotlety, sundat       
z něj fólii a dát ho do trouby. Každý kus do-
bytka bylo potřeba stáhnout z kůže, rozsekat 
ho na díly a teprve po dalších úkonech ho 
položit na oltář a nechat hořet. Toto se muselo 
udělat s každým zvířetem, které bylo k oběti 
zápalné přineseno. „...a ubírali se, Šalomoun     

s celým shromážděním, na posvátné návrší    
v Gibeónu; tam byl Boží stan setkávání, který 
na poušti zhotovil Mojžíš, služebník Hospodi-
nův“ (2Par 1:3). Představte si ten den. Stojíte 
na kopci, kolem bučí, bečí nebo mečí zvířata. 

Všude smrdí pálící se srst. Okolo se tlačí 
stovky lidí se zacpanými nosy, mají hlad, 
jejich děti chtějí domů... Šalomoun tam 
tehdy obětoval Bohu především svůj čas a 
svoje pohodlí. Mohl klidně sedět na trůně a 
soudit lidi nebo přemýšlet o tom, co by se 
dalo v království ještě zlepšit, to nejsou 
špatné věci a Bohu se určitě líbilo, když se 

jim Šalomoun věnoval. On 
se ale rozhodl nechat všech 
svých povinností a uctít 
Hospodina. Dal přednost 
času uctívání před činností, 
která se Bohu líbila. A Bůh 
to ocenil (zvědavci, které 
zajímá jak to ocenil, si 
můžou přečíst 1. Králov-
skou 3:5-15 a 2. Paralipo-
menon 1:7-13). 
  Často dělám věci, které 
se Bohu líbí. Chodím do 
školy, spím, jím, něco 
vyrábím, čtu si…, ale ně-
kdy jako by se mi v hlavě 
ozvalo: „Co kdybys odlo-
žila tu knížku, ve které se 
píše o mně a začala se vě-
novat mně?“  
  Až budu mít příště zase na 

výběr plno bohulibých činností, popřemýš-
lím o tom, jestli bych se naahodou nemohla 
věnovat něčemu ještě bohulibějšímu... 

    
Johana DittrichováJohana DittrichováJohana DittrichováJohana Dittrichová    

Jako Šalomoun... 

Proč/v čem ano? 
 
☺ Abych uměla poradit lidem, co to 

zrovna potřebujou. 
☺ Chtěl bych mít stejný vztah s Bohem, 

znát ho jako on – a samozřejmě mít 
něco z jeho moudrosti... 

☺ Určitě, kdo by nechtěl? :-) Myslím, 
že bych se vyhnul hodně chybám, co 
jsem udělal nebo ještě udělám 
(kdybych byl moudřejší). 

☺ Chtěl bych být moudrý jako Šalo-
moun. 

☺ Chtěla bych být jako on v tom, jak žil 
a jak byl opravdu věrný Bohu. 

☺ Určitě bych rád měl od Hospodina 
takovou moudrost jako měl Šalo-
moun a byl takovým Božím služební-
kem. 

☺ Protože když něco dělal, tak to dělal 
opravdově. 

☺ Chtěl bych mít jeho moudrost. 
☺ Bylo by dobrý vědět jak co rozhodo-

vat. 
☺ Protože bych chtěla postavit aspoň 

tak velkou sborovou budovu  jako 
postavil chrám. 

Proč/v čem ne? 
 
� Nechtěl bych skončit jako on, tak 

vzdálen od Boha. 
� Začal dobře, ale skončil špatně. 
� Protože od Boha odešel a kvůli věcem, 

které dělal na konci života. 
� Chtěl bych na rozdíl od něj zůstat věr-

ný Hospodinu. 
� Chtěl bych být jako já sám, ale vůbec 

nejlépe jako Ježíš. 
� K moudrosti je potřeba zodpovědnost a 

tou příliš nedisponuju :-) 
� Skončil dost špatně a měl moc manže-

lek. 
� Příliš spoléhal na sebe v tom, že když 

nebude poslouchat některá Boží naří-
zení, ustojí to. A ono nic :-) 

� Nechtěl bych mít jeho život. 
� Rozhodování je hrozná zodpovědnost. 

SMS anketa v mládežnických řadách! JSME JEDNO TĚLO... 

Milovaní, 
chtěl bych vás pozvat na sborovou modli-

tební, která se koná každé čtvrté pondělí. 
Příští je  16.3. od 18ti hodin v knihovně Na 
Žertvách.  

Jak již psala Nanda v minulém SD, mod-
líme se tam také za některý z regionů. Po-
zveme zástupce toho regionu a přimlouvá-
me se za jejich konkrétní potřeby, žehnáme 
jim a Pán posílá slovo. Z toho regionu, 
který je právě „na řadě“ přijde na modliteb-
ní obvykle nejvíc lidí.  

 
A to je věc, ke které mi přišlo takové 

zjevení. Jestliže jsme jedno tělo, pak to, že 
něco nefunguje na jednom regionu, je věcí  
i všech ostatních regionů. Stejně jako když 
v těle nefunguje například žlučník, celé tělo 
o tom ví a snaží se, seč může, aby bylo vše 
v pořádku, stejně tak bychom se mohli 
nasadit v přímluvách za to, že na regionu 
XY chybí člověk do chval nebo do nedělky. 
Bylo by vzácné, kdyby se na příští modli-
tební sešlo víc věrných z ostatních regionů 
než z toho aktuálního. Tímto vás povzbuzu-
ji, modlete se, má to smysl. 

 
Vašek KordulaVašek KordulaVašek KordulaVašek Kordula    

„Šalomoun tam před Hospodinem obětoval na bronzovém 
oltáři, který byl u stanu setkávání, obětoval na něm tisíc 
zápalných obětí.“ (1Par 1:6) 

Chtěl/a bys být jako Šalomoun? 
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Nová výzva misionářům. Krize hodnot, 
krize kultury (civilizace). Krize člověka? 
Stojí ještě někdo o nefalšovanou dobrou 
zprávu? 

 
Vůbec se mi nepsalo dobře. V sobotu 7. 

února jsem si přispala do maxima, ba nad 
maximum. Zatímco si můj muž už zavazo-
val tkaničky od bot a do kapes strkal klíče 
od auta, já ve spěchu srkala alespoň půl 
šálku horkého čaje. (U nás doma se tomu 
říká „umí znervóznit i kafe.“) Protože jsem 
se večer nepřipravila, podle hesla „Ráno 
času dost“, aneb „Nedělej dnes nic, co 
můžeš odložit na zítřek“, popadla jsem jen 
doklady, bundu a skočila do nezavázaných 
bot a pádila za svým mužem. Pokud netu-
šíte k čemu slouží zrcátko v autě, řeknu 
vám to. Testuje vaši odvahu. Sklopit nebo 
nesklopit. Poznat pravdu nebo zůstat         
u naděje, že ráno vypadáte stejně tak pů-
vabně, jak jste večer uléhali? Existují je-
dinci, kteří si v autě čistí zuby, mně stačí 
žvýkačka z krabičky poslední záchrany. 

Na židli jsem usedla včas, ale na zapo-
menutý lístek z tramvaje se dá psát stěží, 
zvláště když není čím. Můj muž měl papí-
ru na rozdávání, ale pisátko mu musím 
koupit nové, samo píšící měkce uchopitel-
né (na Valentýna jsem to jaksi nestihla ☺). 

 
Tak tedy, na sobotním misijním semináři 

bylo od každého trochu.  
Chvály skupiny Flexible Formation ve 

slovenštině, svahilštině, ruštině i češtině. 
Úvodní slovo, které vybízelo k vyjití do 

celého světa, ale zároveň varovalo před 
kopírováním chování světa. Tvůj soused      
i šéf vlády nemyslí dále než na konec své-
ho života, ale my máme myslet na věčnost, 
protože duše člověka a Boží slovo, jsou 
jediné věci, které jsou věčné. 

Následovala krátká předpříprava, s čím 
vším se budoucí misionář musí vyrovnat. 
Po hodině přednášky se jazykové a kultur-
ní bariery jevily jako nejlehčí. Misionář 
musí být připraven a ochoten investovat do 
vztahu s Bohem a lidmi více než do pro-
jektů. 

Možná někoho 
překvapí jednodu-
ché vysvětlení, 
proč některé hu-
manitární osvěto-
vé a rozvojové 
projekty nefungu-
jí. Tyto projekty 
se snaží napravit 
pouze vnější jevy, 
nepočítají s du-
chovním světem. 
Pokud člověk 
přijme, že jediná 
pravda pro jeho 
život je Pán Ježíš, 
změní svojí víru a 
změna víry přine-
se i změnu chová-
ní.  

Pak už se nebu-
de stávat to, co na 
jezeře vysoko v Andách, kde každé ráno vy-
plouvají místní rybáři na lov ryb. Ač celý 
život žijí u vody a většinu dne se na vodě 
pohybují, neumí plavat. To je sice úsměvné, 
ale příběh pokračuje. Pokud se stane, že něja-
ký rybář spadne z lodi do jezera, nikdo se mu 
nesnaží pomoct. I kdyby to byl nejlepší přítel 
nebo nejbližší soused. Proč? Protože celá 
vesnice věří, že v jezeře žije bůh vod, který si 
vybírá svoji oběť. Nikdo mu ji nesmí vzít. 
Nikdo proti němu nic nezmůže. Že by poudač-
ka z osmnáctého století? Ne, žhavá současnost. 
Je způsob, jak těmto lidem předat evangelium? 

Pak se svými programy a cíly představily 
některé misijní organizace. 

 
Že bych na něco zapomněla? Ach, ano, 

polední pauza. V malém sále na nás če-
kal  obrovský hrnec naplněný arménským 
borščem, kávička i čaj a různé moc dobré 
koláčky z české, polské i slezské kuchyně. 

A nakonec to nejzajímavější. Pokud ně-
koho nějaká oblast světa a služby zaujala, 
mohl si v určeném čase více popovídat 
osobně s přítomnými misionáři a členy 
týmu i podpůrného týmu a více se dozvě-

dět, zda by ná-
hodou nebyla 
Boží cesta pro 
něj zúčastnit se 
krá tkodobého 
misijního výjez-
du. Nebo se 
mohl rozhod-
nout, že bude 
určitý projekt 
p o d p o r o v a t 
svými modlitba-
mi i financemi. 
   Sobota na 
Žertvách byla 
velmi intenzivní 
a zároveň ra-
dostná. Vydávat 
kladný počet ze 
své práce je 
vždy radost. 
Nebo ne?  
 
 
Ps.  
Tu novou tužku 
musím fakt kou-
pit, nestíhala 
jsem poznámko-
vat ☺. 
 
 

mmmmmmmm    

Poznámky psané tužkou  

seminářem nás provázel Pavel zoul  z  OM,  
jinak také vedoucí MS KS České Budějovice 

skupina  Flexible  Formation  

Wolfgang  binder, ředitel wycliffe pro střední 
a východní  Evropu, jeho  překladatel Michal 
krchňák  a  několika metrový  seznam  jazyků,  
do kterých  ještě  nebyla  bible  přeložena 

(Z misijního víkendu 7. února 2009) 



MISIE 

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/ 

OM (Operace mobilizace)  
http://www.cz.om.org/ 

 

Úlohou OM ČR je oslavit Boha ve 
spolupráci s českou církví:  

zasáhnout ztracené, motivovat a 
vybavit křesťany pro místní  

a světovou evangelizaci,  
a posílit a pomáhat zakládat sbory.  

Nadační fond Nehemia  
http://nehemia.cz/ 

 

„Motivovat a prakticky pomáhat 
při naplňování Velkého poslání.“  

KMS  
Křesťanská misijní  

společnost  
http://www.kmspraha.cz/ 

 

se snaží o prohloubení vztahů 
mezi křesťany, usiluje o proměnu 

současné společnosti a  
o duchovní probuzení  

našich národů.  

Nadační fond KMS 
(NFKMS) 

http://www.nfkms.cz/ 
 

Motivováni Kristovou láskou  
k národům chceme vzbuzovat 
zájem české církve o misijní 

službu a pomáhat jednotlivým 
křesťanům objevit své místo  

v Božím povolání  
ke světové misii.  

YWAM  
Youth With A Mission 
http://www.ywamplzen.org/ 

 

Mládež s posláním (zkr. YWAM,  
z angličtiny) je mezinárodní hnutí 
křesťanů z různých denominací, 

kteří slouží Ježíši po celém světě. 
Naším posláním je znát Ježíše a 

dát ho ve známost.  
Hlavním zaměřením na počátku 

naší činnosti v roce 1960 bylo za-
pojit mládež do krátkodobé misijní 

práce a umožnit jim tak sloužit 
druhým ve jménu Pána Ježíše. 

Dnes se kromě mládeže zapojují  
i lidé jiných věkových kategorií. 

Wicliffovi překladatelé  
Bible (WBT)  

http://www.wycliffe.cz/ 
 

pracují na uskutečnění  
nelehkého úkolu poskytnout 
přístup k Božímu Slovu všem 

národům, kmenům  
a jazykovým skupinám  

ve světě.  

Operace Exodus  
http://www.operation-exodus.org  

 
pomáhá k návratu Židů ze všech 
koutů země zpět domů do Izraele.  



SD  3/2009      strana   6 

MISIE 

Nenechte si ujít příležitost  
setkat se s našimi misionáři 

 
Setkání s Dohnalovými 

a Pitzmosovými 
 

se uskuteční v sobotu 
6.6. 2009 

 
10:00-13:00 

 
v prostorách KS Praha 

POZVÁNÍ NA LETNÍ MISIJNÍ VÝJEZD 

Uvažujete o misii, ale nevíte přesně, co to 
obnáší? Máte jedinečnou možnost si to vyz-
koušet. 

Nadační fond KMS znovu pořádá po 
úspěšné loňské premiéře letní krátkodobý 
misijní výjezd do uprchlického tábora 
Traiskirchen v Rakousku. V tomto táboře 
sloužila naše misionářka Věra Hájková, 
která se výjezdu také zúčastní. 

 
Termín výjezdu 
1.-15. 8. 2009 

 
Místo 
Křesťanské centrum OASIS u uprchlické-
ho tábora Traiskirchen. V centru se specia-
lizují na práci s běženci, kteří jsou v táboře 
ubytovaní. V táboře se vyskytují lidé pře-
devším z bývalých republik Sovětského 
svazu, dále pak z Afghánistánu, Iráku, 
Tibetu a dalších válkami a etnickými čist-
kami zasažených oblastí. V centru jim 
poskytují jak praktickou pomoc, tak se jim 
také snaží ukázat na Ježíše, ovšem vzhle-
dem k tomu, že mnozí běženci jsou musli-
mové, musí tato práce probíhat velice citli-
vě. 

 
Náplň výjezdu 
Duchovní i praktická služba uprchlíkům      
v rámci obvyklé činnosti centra. Ta může 
zahrnovat kupř. stříhání vlasů, podíl na 
přípravě evangelizačních programů (zpěv, 
kázání, překlad), službu v kavárně, ná-
vštěvy u běženců žijících v penzionech 
mimo tábor, různou praktickou pomoc, 
úklid, třídění šatstva, sport a hry s dětmi... 
atd. 

 
Ubytování 
Pravděpodobně ve stanech v blízkém kem-
pu, společné vaření z vlastních zásob. 

Základní požadavky na účastníky 
• věk min. 16 let  
• závazné členství ve sboru a doporučení 

jeho vedoucích  
• ochota sloužit tam, kde je právě potřeba  
• ochota podřizovat se vedoucím  
• úcta a respekt k odlišným kulturám (tzn. 

kupř. zvláště u dívek cudné oblékání, 
bavit se pouze s příslušníky svého po-
hlaví)  

• samostatnost  
• schopnost domluvit se německy či ang-

licky. Vítaná, ale nikoli povinná, je        
i ruština (o arabštině a tibetštině ne-
mluvě :))  

 
Co se ještě hodí, ale není podmínkou 
Vlastní či vypůjčené auto, řidičský průkaz, 
notebook, filmy s překladem do ruštiny, perštiny 

(farsi) a arabštiny, dataprojektor, sportovní 
pomůcky, herní pomůcky, spousty nápadů. 

 
Předpokládaná cena  
Cca 7.500 Kč (zahrnuje ubytování v kem-
pu, společné jídlo, dopravu a amortizační 
poplatek v centru OASIS). 

 
Zveme zvláště muže, protože skupina pot-
řebuje být namíchaná „půl na půl“ a podle 
zkušeností se hlásí převaha žen a dívek. 

Pokud by pro vás byly překážkou finan-
ce, doporučujeme zkusit požádat o finanč-
ní dotaci váš mateřský region. Pokud by to 
nešlo, je možné zažádat o částečnou dotaci 
NF KMS. 

 
Zájemci se mohou hlásit přímo vedoucí 

výjezdu Verunce Hájkové (v.hajkova

(zavinac)o2active.cz), do předmětu mailu 
uveďte „Traiskirchen“. 

 
 

Z dojmů loňských účastníků 
Velmi rád vzpomínám na své rozhovory     
s afghánskými muslimy. Jejich dychtivé 
otázky, úcta k Ježíši a otevřenost vůči 
evangeliu. Dva z nich během našeho poby-
tu přijali Ježíše. Hluboko v srdci zůstávají 
i svědectví dalších bývalých muslimů, 
která jsem mohl slyšet. 

 
Hodně jsem si uvědomovala, že uprchlické 
děti nemají dětství v takovém smyslu, jak 
ho chápeme my. Příjemně mě překvapilo, 
že byly ochotné komunikovat. Což šlo, ač 
jsme neměli společný jazyk, zvláště pro 
menší děti je celkem přirozené komuniko-
vat různými neverbálními způsoby. Potěši-
lo mě, že jsem mohla být užitečná činnost-
mi, které mě hodně baví – hudbou a hlídá-
ním dětí.  
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NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME 

Steve McQueen, Charles Bronson, James 
Coburn. Kdo zná Sedm statečných, tak by si 
podle zmíněných herců a režiséra Johna 
Sturgese mohl myslet, že bude řeč o tomto 
skvělém snímku. Ale mým cílem není ukazo-
vat na okoukané, byť pěkné filmy. Snažím se 
představovat díla nepříliš známá. A přitom 
taková, která svojí kvalitou nijak za konku-
rencí nezaostávají, a která by pro nás moh-
la být i přínosem.  
 

Přesně takový je i Velký útěk natočený 
podle skutečné události z roku 1943. Jak je 
podle letopočtu zřejmé, jde o příběh z druhé 
světové války.  

 
Německé velení se rozhodlo postavit 

nový zajatecký tábor s dokonalým zabezpe-
čením. Cílem této snahy bylo zcela elimino-
vat „notorické útěkáře“. Jejich dosavadní 
výlety za svobodou již příliš zaměstnávaly 
brannou moc říše. A tak se na jednom místě 
sešlo několik stovek převážně sestřelených 
spojeneckých pilotů. Již během prvního dne 
jich několik vyzkoušelo bdělost německé 
ostrahy. S příchodem britského důstojníka 
Rogera Bartletta (Richard Attenborough) 
individuelní pokusy o útěk postupně ustaly. 
V nastalém klidu nikdo z vedení tábora 

VELKÝ ÚTĚK 

netušil, že pomocí pri-
mitivních, ale přesto 
velmi důmyslných pro-
středků, dochází k hlou-
bení několika tunelů 
směřujících ven do ne-
dalekého lesa.  

Když jsme s Pavlou 
nedávno Velký útěk 
viděli, dlouho to vypa-
dalo, že jde více o zdaři-
lou válečnou komedii 
než o nějaké drama. Ale 
nenechte se ukolébat 
ležérním humorem ame-
rických a anglických 
důstojníků. Přibližně od 
poloviny začne přituho-
vat. A samotný závěr je 
silná káva i pro otrlé 
diváky. Režisér John 
Sturges měl při obsazo-
vání jednotlivých rolí 
šťastnou ruku. Několik herců zajatecký tábor 
absolvovalo v americkém i německém zajetí.           

Donald Pleasence se dokonce jako sestřele-
ný pilot-navigátor hloubení tunelu osobně za 
války účastnil, takže divák nevidí žádný vy-
umělkovaný nesmysl, ale relativně věrnou, 

napínavou a přitom 
vtipnou rekonstrukci. 
Moje jediná námitka 
k tomuto povedené-
mu válečnému dra-
matu je ta, že luft-
waffe, pod kterou 
spadala ostraha tábo-
ra, vypadá jako až 
příliš liberální složka 
německé armády.  
Zajímavost: na pří-
pravě skutečného 
útěku pracovalo po 
celý rok na 600 věz-
ňů.  
  Velký útěk byl na-
točený necelých dva-
cet let po válce. Na 
stránkách ČSFD 
dosáhl úctyhodných 
90%. 
  DVD je běžně         

k sehnání okolo 170 Kč. Nebo můžete mít 
štěstí jako my a seženete jej v nějakém 
výprodeji na VHS za 50 Kč. V půjčovnách 
se sehnat dá, ale ne všude. 

 
Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    

Když mi bylo -náct a ještě se po rádiových 
vlnách nesly sobotní povídky a napínavé 
příběhy a nedělní pohádky, tak to samo-
zřejmě byly končící zlaté časy mého dět-
ství. Mnoho příběhů bylo zapo-
menuto a z některých se vybaví 
jen část, útržek, zlomek, záblesk 
dávné vzpomínky. Jako strašli-
vá jízda londýnským metrem. 
Ztratila se vlaková souprava a 
hodiny, ba dny, bloudila lon-
dýnským podzemím. Samozřej-
mě, že nenajela na špatnou 
kolej, nepřejela výhybku na 
červenou a v řídícím centru 
neusnul operátor. Dokonce se 
ani nesrazila s další vlakovou 
soupravou, která jela ve správ-
ném směru podle předpisů a 
jízdních řádů. Tento vlak pod-
zemní dráhy řádně přijel do 
stanice, cestující vystoupili i nas-
toupili, dveře se zavřely a sotva 
poslední vagon zmizel za osvět-
lenou stanicí, všichni tito smr-
telníci se ocitli v časové kapse - 
konec už dávno neznám.  

Jaký by to skončilo dnes? Jak by se ty 
naše tváře schované za knížky, mobily, 
notebooky, noviny, časopisy a skripta tváři-
ly, kdyby zjistily, že příští stanici nevystu-

pují? I když mezi námi můžou být tací, kteří 
třeba už ví, že největší zábava může být příští 
stanici nevystoupit. Ani tu přespříští a 
přespřespříští už vůbec ne. 

Jako oni dva. Mladí usměvaví vlasatí ukeca-
ní. Jediní dva, kteří byli schopni nahlas pro-
mluvit dvě souvislé věty před svým šálkem 
ranní černé kávy. Ti dva předminulý večer, 
v té hrozné chumelenici, projezdili hodiny 

podzemkou z konečné na konečnou, pro-
tože si měli stále co říci a internetová 
kavárna neskýtala tolik soukromí, alespoň 
podle jejich mínění.  

  Tohoto rána nešlo přeslechnout 
(stojíce od nich na šířku paže 
v zimní bundě), že jeho matka 
předminulý večer nebyla příliš 
nadšena jeho pozdějším přícho-
dem domů, a po zjištění, proč 
její syn přišel v tolik, v kolik 
přišel, okamžitě zvedla telefon a 
na svou nejlepší kamarádku 
vychrlila (bez úvodního pozdra-
vu) nejnovější a šokující nápady 
svého milovaného syna. Asi 
neslyšela jako já tu povídku      
o strašlivé jízdě londýnským 
metrem. (Nebo ano?) Zato on 
asi nečetl žádnou knihu vydanou 
před datem jeho narození. Ne-
boť on se toto ráno stále a téměř 
po dva celé dny trápil slovem 
„obalamutit“, jehožto význam se 
mu ona dívka snažila vysvětlit. 
Marně. 

Tak nevím. Nedostatek vzdělání nebo 
kofeinu nebo zkušeností? Na každý pád 
bylo příjemné poslouchat cizí hovor. Ono 
to jinak v metru nejde, že?  

mmmmmmmm    

PŘÍŠTÍ STANICI NEVYSTUPUJTE, NASLOUCHEJTE 
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Všichni jsme lidi 
 

Pod tímto názvem pořádá česká pobočka Mezinárodního 
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) v neděli 19. 
dubna 2009 v Praze již tradiční akci proti rasismu a antise-
mitismu. Akce začne ve 13:30 „Pochodem dobré vůle“ ze 
Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady, kde se 
jeho účastníci připojí k následujícímu shromáždění. Cílem 
pochodu je prakticky a viditelně se přihlásit k hodnotám 
přátelství a pravdy a vyjádřit jasný občanský postoj nesou-
hlasu s rasistickými předsudky. Pochod bude doplněn živým 
tancem a hudbou pod vedením šéfa baletu Moravskoslez-
ského divadla v Ostravě. 
 
Na pochod naváže od 15 hodin shromáždění v pražské 
Valdštejnské zahradě, které se koná již pošesté ve spoluprá-
ci se Senátem Parlamentu ČR. Na setkání promluví mimo 
jiné pamětnice přeživší holocaust, zástupkyně muzea holo-
caustu Jad Vašem v Jeruzalémě Susanna Kokkonen, mezi-
národní ředitel ICEJ z Jeruzaléma Jürgen Bühler a velvysla-
nec státu Izrael v ČR J.E. Jaakov Levy. Hlavním hudebním 
hostem letošního ročníku bude s největší pravděpodobností 
zpěvák Yair Dalal se svou skupinou z Izraele. 
 
Srdečně zveme k účasti všechny křesťany, kterým není lhos-
tejný současný vývoj v naší zemi i v širším evropském kon-
textu. 

Křesťanská knihovna 
Praha  

 
Baranova 32 
130 00  Praha 3, Žižkov 
tel. 222 724 856 
 

e-mail: christianlibrary@quick.cz 
 

http://www.christianlibrary.cz/ 
 
 
 

Mimořádná nabídka: 
Kupon na jednoměsíční členství       
v Křesťanské knihovně zdarma s ny-
nější platností až do června 2009.  
K registraci stačí dvě fotografie  
a předložení identifikačního průkazu. 
 
 
Kupon naleznete na straně 10. 
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Seminář pro služebníky dětem 
 

v sobotu 25. dubna, 9.30 – 16.00 hodin ve sborovém domě Na Žertvách 
 
     Témata:  
 

� Srdce služebníka  
� Chvály s dětmi 
� Jak se děti učí 
� Jak učit s využitím všech smyslů 
� Jak používat předměty při vyučování 
� Nedělka pro dospívající 

 

 Vyučující:  
 Libuška Pavelková (zakladatelka Dětské misie v ČR), Lucie Beštová,  
 Ráchel Bícová, Marta Božovská, Mirek a Hanka Hoblíkovi 
 Těšíme se na vás! 
  

 Informace: Ráchel Bícová, email: rachel@samuelcz.com 
  

 Předběžné přihlášky: v kanceláři sboru, telefon: 284 822 294, email: praha@kaes.cz 

 

POZOR, DUBNOVÉ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
SE  MIMOŘÁDNĚ KONÁ NA JINÉM MÍSTĚ. 
 
KD KRAKOV, Těšínská 600, Praha 8 (Bohnice) 
Spojení: z metra C Kobylisy busem 177 nebo 102  
do zastávky Krakov.  

 

DALŠÍ 
SHROMÁŽDĚNÍ  

KS PRAHA 
 
Duben:      KD Krakov 
 

Květen:     KD Ládví 
 

Červen:     KD Ládví 
 

Červenec:  
shromáždění se nekoná, 
ve stejné době probíhá 
Křesťanská konference 



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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Křesťanské společenství mládeže 
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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 

Prodám vlajku  
státu Izrael  
nová 250Kč 

 
Tel. 604 644 710 



INZERÁTY  A  OZNÁMENÍ 

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/ 

OZNÁMENÍ  A  INZERÁTY 

AGLOW,  
mezinárodní a mezidenominační sdružení žen  

zve na další setkání, které se koná v pátek  
28.3. 09 v 18:00   

v „kavárně“ ve dvoře, Soukenická 15 (CB), Praha 1. 
Hostem bude  

Jana Frantíková 
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. 

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 
7) 5.3 Každý den s Bohem 
8) 12.3.  Modlitba 
9) 19.3.  Odpuštění 
10) 26.3.  Uzdravení z nemocí 
11) 2.4.  Co je to církev? 
12) 9.4.  Osvobození od hříchů minulosti 
13) 16.4.  Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši 
14) 23.4.  Pán Ježíš přijde znovu 
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• 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 9.3. v 18:00 u Václavíků  
••••    Počet členů: 111/28/50 

• 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: 42/3/18 
• Narození: Viktorie Michálková  
• Výstup: Pavel, Eva a Vojta Turkovi  

(přestup do KS Nymburk) 

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 5. dubna 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: 80/11/18 
• Narození: Terezka Mourková 

STŘED 

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

  Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10 
• Počet členů: 88/21/51 

 

Sborové bohoslužby 
POZOR ZMĚNA MÍSTA! 
 

Neděle 5. 4. v 15:00, KD  Krakov, Praha 8 
(další informace o spojení a místech shromáždění v dalších měsících viz strana 9) 
 
 
 
 

Setkání služebníků   

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

Sborová modlitební 
Pondělí  16.3. v 18:00 
 
 
 
 
 

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


