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SLOUPEK

BYL JSI NA TÉ KONFERENCI?
„Byl jsi na té konferenci?“ „Nebyl?“ „A
proč? Vždyť to bylo tak požehnané!“ Znáte
podobné otázky? Já ano. Dostávám je poměrně často. A věřím, že nejsem sám. Případně se nejedná o nějakou konferenci, ale
o seminář a nebo o nějaké jiné setkání. Snažím se na podobné otázky odpovídat podle
pravdy. Někdy tázajícího uspokojím a jindy
ne. Někdy je ale úžas v otázce, tónu hlasu a
nebo očích tazatelů tak velký, že nevím úplně co říci.
Pravdou je, že počet křesťanů v naší zemi
příliš neroste, ale počet křesťanských akcí
ano. Trochu nešťastné je to, že se jich velká
část koncentruje v Praze a ne v dalších městech, kde by byl možná i někdy větší zájem.
Dále pozoruji, jak se křesťané dělí na několik skupin. V první skupině jsou notoričtí
„chodiči“. Potkáte je (skoro) na každé větší
akci. Vše je požehnané a pomazané a oni
jsou z toho nadšení. Někdy ale nejsou schopni moc říci, o čem ta konference vlastně
byla. Ve druhé skupině jsou notoričtí „nechodiči“. Akcí je prostě moc a já ani nevím,
jak si vybrat. Navíc musím chodit do práce a
mít čas na rodinu. Jak bych mohl ještě stíhat
nějaké další věci? (To jsou časté argumenty.)
Přiznám se k tomu, že jsem kdysi patřil
k té první skupině. Asi tak, jako většina lidí
z našeho sboru. Jednak jsem byl mladší, bez
závazků (případně už v manželství, ale bez
dětí) a nebo jsme měli jedno dítě a s tím
jsme klidně na mnohé akce chodili. Důvodem bylo také to, že před lety nebylo zdaleka
tolik konferencí, seminářů a setkání jako je
dnes. Trochu mi to připomíná situaci
s knihami. Před revolucí bylo k dispozici jen
několik kvalitních křesťanských knih
v češtině. Klidně bych je mohl ještě dnes
vyjmenovat. Takže jsme je četli všechny.
Dnes jich jsou stovky a není šance je všechny přečíst. (Ani bych na ně asi neměl peníze.)
Také se ale přiznám, že někdy chápu i druhou skupinu. Těch akcí je prostě tolik, že ani
člověk někdy neví, jak a co si vybrat. Na co
jít a na co ne. Ten radí toto a ten zas tamto.
Co s tím tedy dělat? Je jen jediná možnost.
Ptej se Boha, kde máš být a kde ne. Modli se
a přemýšlej. Je toto akce, která může nějak
ovlivnit moji službu? Nějak mne posunout
dál? Je to místo, kde mám být? Chce to po
mně Bůh? Pokud ano, pak je třeba odložit
stranou, jestli se mi chce a nebo ne a prostě
poslechnout. Je to konference a nebo semi-

nář, který mi doporučí moje sborová autorita? Mám pozvání a doporučení někoho, koho
si vážím a komu věřím? Pokud jsem
v manželství a moje manželka (u žen to je
manžel) je křesťanka, mám její podporu tam
jet? (Protože pokud např. já sám jedu na
nějakou takovou akci, pak celá starost o rodinu
se čtyřmi dětmi je na ní.) Další důležitá věc
je to, na kolika dalších akcích už jsem byl
v nedávné době. Pokud jsem pryč každý
druhý týden (myslím na nějaké delší akci),
pak tím asi moje rodina, případně i moje
služba, můj sbor bude dost zatížen.
Pokud jsme synové a dcery Boží, pak se
máme nechat vést Duchem Božím. Nebuďme extrémisté, kteří bez rozmyslu chodí na
vše a nebo naopak nechodí nikam. Choďme
tam, kde máme být.
Sám jsem jel přede dvěma lety na jeden
delší seminář do Mexika. Byl jsem tam tři a
půl týdne. Když se mne tam v Mexiku jedna
sestra ptala na moji rodinnou situaci a zjistila, že mám doma pět dětí (v té době jsem
měl ještě všechny děti doma), tak se mě
zeptala, proč nejsem doma se svoji rodinou.
Jak jsem je mohl nechat doma a odjet? Jasně
jsem tenkrát věděl, co jí odpovědět. Já jsem
odjel do cizí země na tak dlouhou dobu, a
nechal svou rodinu doma, protože jsem jasně
věděl, že to mám udělat. Měl jsem vnitřní
svědectví Ducha svatého (po téměř ročních
modlitbách), podporu svojí manželky a svého sboru (který se po dobu mé nepřítomnosti
o moji rodinu vzorně staral). A pak je tady
také ovoce. Sám jsem skrze onen zmíněný
seminář prožil dosti zásadní změny ve svém
životě. Jaké ovoce přináší návštěvy konferencí a seminářů tobě? (Pokud jsi z těch,
kteří nikam nechodí, pak asi žádné.)
Boží služebníci (a týmy kolem nich) kteří
organizují podobné akce to dělají pro to, aby
z toho ostatní křesťané mohli vzít užitek.
Aby to přineslo požehnání. Sami s tím mají
také většinou hodně práce. Hospodin si používá služebníky z naší země i z ciziny
k budování a vyučení těla Kristova. Proto
bychom měli být vděčni a měli bychom jejich službu přijímat. To je věc správného
postoje. Vědět kam jít a kam ne, je věc Božího vedení. Takže se moudře rozhodujme a
doufám že se uvidíme brzy na nějaké konferenci. A kéž tam přijmeme hojnost Božího
požehnání.

Petr Kácha

Milí čtenáři,
v těchto dnech mi od Vás stále ještě přicházejí vyplněné ankety o Sborovém dopise. Děkujeme za Vaše ohlasy a pokud jste
odpovědi ještě neposlali, budeme rádi,
když si na ně
uděláte chvíli
času. Protože
Vaše zpětná
vazba je pro
nás důležitá.
Květen byl
plný různých
akcí, a alespoň z některých se nám podařilo získat
nějaké ohlasy, dojmy a také fotografie.
Možná jste někde byli i Vy, a pokud ne,
třeba Vás reportáže zlákají na příště.
Krásné červnové dny Vám přeje

Tomáš Božovský

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

to bylo poprvé,
kdy jonáš neposlechl...
Z angličtiny přeložil tomáš božovský
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AKTUÁLNĚ
Biblické hodiny na regionu Jih
Během posledních let se mě čas od času
několik členů regionu zeptalo na možnost
začít pořádat na Jihu biblické hodiny.
S určitým zármutkem jsem byl nucen odpovídat na tyto otázky záporně. Vnitřně
jsem cítil, že pořádat biblické hodiny na
solidní úrovni je náročný úkol, pro který je
třeba mít dostatečně silný tým lidí, kteří
tuto vizi mají.
Během posledních měsíců se však věci
daly do pohybu. Prvotním impulsem byl
rozhovor s Danem Drápalem. S Danem se
pravidelně jako přátelé jednou za dva tři
měsíce scházíme a on byl prvním s kým
jsem sdílel úvahy nad koncepcí biblických
hodin na Jihu, které jsem nosil ve svém
srdci. Během rozhovoru přeskočila jiskra a
tak jsem se rozhodl pokusit se dát na regionu Jih dohromady tým, který by biblické
pořádal. Danovi jsem nabídl, aby se stal
součástí tohoto týmu a velice si vážím
toho, že tuto nabídku přijal. Následně jsem
oslovil se zamýšlenou koncepcí biblických
regionu Jih Lubomíra Ondráčka a po rozhovoru s ním (a později i s celým sborovým staršovstvem) jsem se pustil do přípravy týmu.
Nyní máme k dispozici pořádající tým ve
složení M. Poborský, D. Drápal, A. Petráček, J. a M. Hradovi a V. Burda. Rozhodli
jsme se k pořádání biblických od září 2009
do června 2010, kdy chceme přínos biblic-

dy do Božího lidu. Zároveň ale chceme
usilovat o to otevřít další dveře, kterými
mohou přijít lidé ke Kristu a do sboru.
Jako region jimi chceme oslovit Modřany
a okolí. Chceme tak přispět k naplnění
současné priority sboru – zvěstování evangelia, aby nám srdce hořela pro ztracené.
Biblické budeme inzerovat v Modřanských
novinách a také v místních autobusech.
Cílem je šíření křesťanských hodnot a zvaní ke Kristu. Čas od času také pozvánky
rozneseme po schránkách a vyjdeme na
ulice rozdávat pozvánky. Zejména počátkem devadesátých let přišla přes biblické
do sboru řada lidí a na to chceme navázat.
A jakými tématy začneme? Úvodní hodina bude na téma „Najdi svůj poklad“ –
výklad podobenství o pokladu ukrytém
v poli, následovat bude výklad Žalmu 57 a
třetí hodina bude na téma „Ginosko aneb
podobenství o družičkách“.
Snad jen zbývá dodat místo a čas: Společenský sál ZŠ Mráčkova (schází se zde
region Jih), Út nebo St (ještě je v jednání)
18:30.
Další informace naleznete v zářijovém
Sborovém dopise.
kých vyhodnotit. Záměrem biblických hodin
je život z Božího slova (což je jedna ze čtyř
sborových zásad), přinášení věčné Boží prav-

Miloš Poborský
Pastor regionu Jih sboru KS Praha

Květnový celosbor
Na toto společné setkání jsem se jako vždy
moc těšila. Beru to totiž jako mimořádnou
příležitost. Pro Boha i pro mne. Pro mne
možnost vyzkoušet si Nebe – tedy spíš
miliardinku toho mejdanu, nebo-li společenství, které mě tam čeká. A On nás
„zkouší“ z darů, které každému dal, protože tam je můžeme používat ke společnému
užitku skoro celého sboru KS Praha.
I tentokrát jsem se dočkala Božích dotyků, když mě, ztrápenou nečekaně špatnými zprávami, ujišťoval o své moci. A pak
za mnou poslal kamarádku s povzbudivým
vzkazem. Tak podobně a suverénně, osobně se dotýkal každého z přítomných. Je
jistě rád, když fungujeme jako Tělo! Během našeho setkání zaznělo i několik prorockých slov a zpěvák českolipské kapely,
která vedla chvály, vyměnil na chvíli češtinu za nový jazyk. Také modlitby a žehnání
na závěr připravil Bůh.
A abych nezapomněla, i kázání bylo
Boží! Na začátku se nás Luboš zeptal
(podle minulého vyučování), jaké máme
svědectví, že jsme světlem a solí. Většina
z přítomných si to, žel, nechala pro sebe.
Tak snad příště!?
Luboš se nás ptal, jestli víme, že jsme
pramenem, který nikdy nevyschne (Jan
7:38). „Třeba nemáš někdy tu jistotu. Pokud tvé svědomí tíží hřích, můžeš ho vy-

znat, ale pokud se cítíš obviněn z toho, že nenaplňuješ
Boží vůli, aniž víš o konkrétním hříchu, snažíš se o vlastní spravedlnost – zvládnout
to, naplnit vlastní zákon.
Někdy věříme, že Kristus
umřel za naše staré hříchy,
ale ty nové se snažíme nějak
odčinit skutky“.
Následovalo krátké, vtipné
divadlo o „spravedlivém“
králi, v podání mládeže. To
ovšem nejde popsat, to se
musí vidět a slyšet! Suma
toho je, že existuje jen jedna
cesta, cesta smrti! To, že naše
nečisté svědomí je mrtvé,
zemřeli jsme s Kristem a
s Ním povstali k novému
životu. „Co můžeme chtít po
mrtvole!“ Máte z toho radost,
ptal se Luboš a pokračoval: „Co je zdrojem
naší radosti?“ Prémie? Jedničky ve škole?
Ano, také, ale je to kolísavé, jen někdy. Bůh
má radost z toho, jak jsme oblečeni. „Když
jsme uvěřili a vzali od Krista nový život, Bůh
nás oblékl do roucha spásy a zahalil pláštěm
spravedlnosti“. Obojí to udělal Hospodin,
nebylo to výsledkem mé snahy! Když si necháme od satana ukradnout plášť spravedlnos-
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ti, žijeme život porážky, máme dojem, že
nic nemůžeme, že nemáme co dát.“ Ale to
je lež! Máme spásu a máme spravedlnost!
Pokud sis nechal plášť ukradnout, popros
Boha, aby tě znovu oděl. Je to klíčové pro
náš pozemský i věčný život. Vyhlížejme
změněný národ skrze evangelium!

Nanda

AKTUÁLNĚ

Dny dobrých zpráv - II. ročník
28.9. - 3.10. 2009

Wessani
RunAway
Kairos II
Touch Of Gospel

Evangelium
je věčné,
ale kázat je věčně
nemůžeme.
Máme pouze délku
svého života k tomu,
abychom evangeliem
oslovili lidi,
kteří žijí stejně
dlouho jako my.

Oáza

Reinhard Bonnke

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME
Boudica
Podzim 43 n.l. Na březích Velké úhoří řeky
proti sobě stojí dvě armády. Na jedné
straně II. a IX. římská legie v plném počtu
dvaceti tisíc vojáků a proti nim bojovníci
Britaniců, kmenů, které obývaly území
dnešní Velké Británie. Perfektně vycvičená
armáda proti několika tisícovkám válečníků s minimální výzbrojí, ale v boji nezvyklí
udělat jediný krok zpět.
Přibližně takto začíná jedna z posledních
kapitol prvního dílu historické trilogie
Boudica.
Příběh začíná v roce 32 n.l., kdy dvanáctiletá dívka Breaca v sebeobraně zabila
nepřátelského útočníka. Na základě toho
byla v souladu se zvyky svého kmene
přijata mezi bojovníky Icenů.
Ač snila o jiném poslání, postupně tuto
roli určenou radou starších přijala. A o jedenáct let později, kdy průzkumné jednotky Římanů začaly pronikat na území Icenů
a jiných britských kmenů, nepřátelé již
vyslovovali její jméno s kletbou. Tedy jen
těch pár šťastlivců, kteří se vrátili z průzkumů živí. Breaca v čele miniaturní armády složené z nejlepších bojovníků vyslaných jednotlivými kmeny rozpoutala
nemilosrdnou gerilovou válku. Pro Britaniky postupně přestávala být Brécou a
začaly ji nazývat Boudicou – tou, která
přináší vítězství. Římské legie přes velké
ztráty postupují ale stále vpřed a existuje
již jen jedna možnost, jak je zastavit. Po-

stavit se jim na příhodném místě, u brodu
Velké úhoří řeky.
Spisovatelka Manda Scottová napsala příběh podle skutečných událostí. V přípravě
prostudovala velké množství historického
materiálu a kniha tak podává zajímavý a poměrně přesný obraz o zvycích, výstroji a způsobu vedení boje z doby, která je většině čtenářů známá jen velmi mlhavě. Boudica není
z těch knih, které bych byl schopen přečíst
jedním dechem. Napínavá na to sice je dost,
ale místy se zdá, jakoby se spisovatelka pokoušela o jakýsi spisovatelský impresionis-

mus. Občas to pak vypadá, že sloh více
klopýtá než plyne. Celek ale poskytuje
hluboký čtenářský zážitek. První dva díly
Boudica - Ve znamení orla a Boudica - Ve
znamení býka jsou v knihovnách k sehnání. Třetí díl Boudica - Ve znamení psa
teprve vychází a do knihoven ještě nepřišel.
Na trhu je i DVD pod názvem Královna
bojovnice (v angličtině Boudica). Dle
hodnocení uživatelů ČSFD (okolo 40%)
jde o dost velkou slátaninu.

Pavel Rosecký

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

ALFA
Kurzy Alfa v Judsku - nabídka spolupráce
Je to už nějaký ten pátek, co mě velice
oslovily jedny z posledních Ježíšových
slov na této zemi. Dostanete sílu Ducha
svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi
svědky v Jeruzalémě a v
celém Judsku, Samařsku
a až na sám konec země.
Sk 1,8. Kde dneska pro
nás, Pražáky, leží Jeruzalém, Judsko, Samařsko a konec země? Odpověď zní jednoduše –
Jeruzalémem je místo
kde žijeme, naše nejbližší okolí, kudy každý den
chodíme do práce či
školy a zase domů. A
hlavně lidé, které na této
cestě běžně potkáváme.
Judskem je naše širší
okolí. Sice tudy naše
všednodenní kroky nevedou, nicméně rozhodneme-li se, snadno se
tam dostaneme. Ta místa
by se dala definovat i tak, že i odtud lidé
do Prahy dojíždí do práce. Mohou-li oni do
Prahy za prací, můžeme my tam za evangeliem. Nemusíme se kvůli tomu stěhovat.
Samařsko pak je místo sice jazykově a
kulturně domácí, nicméně v takové vzdálenosti, že pro efektivní službu v místě je
třeba se tam přestěhovat. A konec země?
Při stěhování je třeba si do kufru přibalit
i jazykovou učebnici a kulturní přizpůsobivost.
Pokud se s někým loučíte s vědomím, že
se uvidíte až za hodně dlouhou dobu, vaše
poslední slova budou shrnutím toho nejdů-

ležitějšího ve vašem vztahu. Proto jsou pro
nás Ježíšova poslední slova velice důležitá.
Jejich obsah jsme vtělili do Sborového zámě-

ru: Chceme být místem, z nějž budou vycházet
misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby
zakládali nové sbory. Slova z našeho Záměru
už svůj konkrétní obsah, napsaný do knihy
Skutků členů KS Praha mají: Beroun, Mělník,
Český Brod, Rovinj, vzpomenu-li jen na pár
nejvýznamnějších. Věřím, že přišel čas, abychom přidali další - Mníšek pod Brdy. V okolí
tohoto městečka (dostanete se tam busem
MHD ze Smíchovského nádraží po dálnici na
Příbram za 30 minut) se asi před čtyřmi lety
začala scházet domácí skupinka lidí z našeho
sboru a dalších křesťanů z okolí. V posledním
roce ji navštívilo kolem dvaceti lidí.

Členové této skupinky tvoří jádro vznikajícího týmu kurzů Alfa, který se na podzim
letošního roku chystá kurzy Alfa v Mníšku
zorganizovat. Důležité
je, že již nyní máme
vytvořené obecenství
křesťanů, kam mohou
přijít další lidé. Někdo
se do služby zapojí
více, jiný méně, a
někdo třeba „jen“
přímluvnými modlitbami a zvaním hostů
na kurz. Příležitost
zapojit se ale také
rád nabízím členům
KS Praha. Z Prahy
budeme na kurz jezdit autem. Tým budeme určitě potřebovat doplnit minimálně o člověka, který
by na úvod večera
zahrál a zazpíval 2-3
písničky. Řečeno „po
našem“, vedl evangelizační chvály. Pište, volejte: mobil: 724
435 303, milos.poborsky@seznam.cz.
Uvědomuji si, že zapojit se do takové
služby je s ohledem na cestování náročné.
Na druhou stranu, pokud dostaneme sílu
Ducha, kterou Ježíš zaslíbil, zvládneme si
zorganizovat život během kurzu tak, abychom se zapojit mohli. Sk 9,31 již mluví
o cíkvi v celém Judsku, Galileji a Samaří.
Těšme se tedy, kdo a co napíšeme jako
další kapitoly Skutků členů KS Praha…

Miloš Poborský
Pastor regionu Jih sboru KS Praha

FEJETON
Ondra
Ondra mně vstoupil do života v druhém
roce mého manželství. V rámci rehabilitace zlomené nohy jsem začínal běhat za
motorovou sekačkou při sekání trávníků v
Roztokách u Prahy. Přišel mezi nás někdy
před létem a hned od začátku se netajil
svým nepříliš kladným vztahem ke křesťanství.
„Tak co dělá ten tvůj Bůh?“ Také padla
otázka: „Může Bůh stvořit těžší předmět,
než se kterým je schopen pohnout?“ To je
jen vzorek dotazů kladených mně v době
svačiny či jiného oddechu.
Občas mi i oznámil, že žádný Bůh není a
je nejlepší, když člověk věří sám v sebe.
Snažil jsem se jako zástupce Božího království na jeho argumenty trpělivě odpovídat, ale po měsíci moje ochota s ním trávit
čas se blížila nule. „Pane, to nemá cenu!“
„Co mu můžu ještě říct?“ Druhý den přinesl Ondra do práce skvěle naložené maso
na grilování a moje neochota s ním dále

trávit čas pracovního oddechu dostala trhlinu.
„Nemám rád pastory. Sami nevěří tomu, co
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kážou.“ Na to lze jen těžko odpovídat.
Zvláště když máte plnou pusu na povrchu
křupavých a vevnitř ještě šťavnatých kousků masa.
Už patnáct let oceňuji Ondrovo mistrovství při přípravě masa na gril. Za tu dobu
se i přes značné věroučné rozdíly náš
vztah rozvinul do velmi přátelské roviny.
Zpočátku mne často napadala otázka, jakou to má cenu, trávit čas s takovým šťouralem. Později jsem za něj začal být vděčný.
Je velmi poctivý ke své rodině a k práci,
kterou spolu dodnes často děláme. Bylo
občas zahanbující vidět ho, jak ji dělá
téměř bezchybně, i když by zákazník nic
nepoznal a dal by se trochu ošidit.
Jsem rád, že ke mně Pán skrze Ondru
promlouvá a modlím se, aby taky někdy
místo ve mně, zašťoural Ondra sám v sobě.

Pavel Rosecký

MLÁDEŽ
Maraton Párty

Už v osm hodin ráno se
ve sborových
prostorách na
Palmovce aktivně pohybovalo velké
množství lidí.
Členové přípravného týmu
běhali
sem a tam a
snažili se, aby
svou
práci
odvedli co nejrychleji a nejkvalitněji. Já
jsem ze začátku jako jediná nemusela nic
dělat a tak jsem je jen pozorovala a musím
je pochválit! Šlo jim to skvěle! Má práce
začala, až když začali chodit účastníci, to
jsem seděla na registraci a spolu s Kubou
Š. jsme všechny vítali a vyřizovali s nimi
potřebné formality. Dostavilo se asi 63
lidí.
V deset se ohlásil oficiální začátek a po
Ditině krátkém proslovu jsme mohli vyrazit na workshopy, které trvaly celé dopo-

ledne. Na výběr jsme měli z opravdu
hodně možností: vyrábění dortů, dekorace krabiček a zrcadel, pantomima, turnaj
v comp hrách, zábavné hry, čtení a hraní
komiksů, poznávání Prahy 5.
V poledne jsme snědli chutný oběd.
Neslyšela jsem, že by si někdo stěžoval,
kuchaři odvedli fakt dobrou práci!
Mňam!
No a s plnými břuchy jsme se pak
odkutáleli sportovat. To bylo tak asi
naplánováno proto, abychom se nemuseli starat o svou linii :-). Já byla na fotbale, ale poté, co jednu
z mých mladších sester trefil
míč a ona už dál nechtěla hrát,
jsem měla jedinečnou příležitost
obejít i ostatní sporty a tak jsme
si mohla zaházet šipkami, zaskákat na skákačkách (počítačová hra, při které člověk rozhodně nesedí), připomenout si
svá mladá léta skákáním přes
gumu, zahrát si petanque či
kroket a nebo si trochu zarelaxovat na stolních hrách. Jen
zajet na tu bobovou dráhu jsem
už nezvládla.

Maratón pokračoval i po sportech a to
jsme se rozešli na zajímavé semináře.
Mohli jsme se třeba dozvědět něco o sourozeneckých konstelacích (proč jsou vlastně naši sourozenci tak skvělí :-), nebo si
na seminářích oddělených pro kluky a
holky povídat o čistotě (podmínkou účasti
byly umyté ruce :-), jak evangelizovat
(normálně) či jak evangelizovat pantomimou. A pak následovalo občerstvení, při
kterém jsme nejdřív očima a pak i chuťově obdivovali výtvory z workshopu výroba dortů a vše jsme zajedli (téměř) bezednou zmrzlinkou.
No a pak následoval trochu jiný program – chvály doprovázené tancem, slovo
od Miloše Poborského na téma „Poprat se
s obry“ a pak zase chvály. Program se fakt
povedl! Bůh tam byl s námi. A na úplném
konci bylo ještě možnost si povídat
v čajovně, nebo shlédnout film a pak se už
šlo zase zpátky domů.
A to je, milí čtenáři, už opravdu všechno!

Rachele (s menším přispěním Rúti)

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

AKTUÁLNĚ
Pokračování Eva Evě
Už od chvíle, kdy
jsme se po prvním
víkendu Eva Evě
loni v lednu rozloučily a šly domů, se
Martě Hrabcové líhl
v hlavě nápad. Po
nepříliš krátké době
se mi s ním přišla
pochlubit: sejdeme
se v tom samém
složení, ve kterém
jsme byly na „Evě“ a
budeme si povídat,
co Bůh v našich
životech
změnil.
Myšlenka sice pěkná, ale to by to musel
někdo zorganizovat
(pomyslela jsem si) a
nahlas jsem řekla
něco ve smyslu, že je
to fajn a že třeba
někdy. To „třeba
někdy“ trvalo něco přes rok. Nakonec, po
asi dvouměsíční přípravě, jsme se s holkami i „duchovními maminkami“, které jsou
při pobytech k dispozici holkám pro osobní
rozhovory, vedení skupinkových diskusí a
modlitby, sešly na Žertvách, to vše
za hojné modlitební podpory spousty
žen z našeho sboru – modlitebnic.
Tak, jak to Marta původně myslela,
jsme se sdílely a modlily, ale došlo
také na hry, vyučování o tom, jak
biblicky zatočit nejen se hříchem, ale
taky s pocitem viny, a spoustu dobrot. Nemůžu zamlčet ani to, že na
biblické vyučování navazoval „čas
o samotě“ - hodina, kdy nikdo nemluvil a každý měl prostor si s Bohem povídat a řešit s ním věci, které
z vyučování vyplynuly nebo ty, na
které se v běžné školní dny hledá čas
jen obtížně.
Že to stálo za to, se můžete přesvědčit samy – k dispozici máte reakce
zúčastněných:

že ho mám stále
následovat a ubezpečil mě v mé cestě.
Pak mi připomněl
jednu
písničku,
abych si ji napsala
jako vyznání – píseň
o následování jeho
=> takže moc dobrý
a užitečný čas“
„Dost jsem si uvědomila plno věcí, že
jsou špatné, o kterých jsem si myslela,
že dělám dobře.
Rozhodla jsem se
nechat některé oblasti, o kterých vím,
že jsou špatné, ale
vzdávat se mi jich
nechtělo.“

„Když jsem s Bohem byla sama, mohla jsem
být s ním, popovídat si, říct mu, co mě trápí.
To vše mi poslední dobou scházelo, jenom
kvůli tomu, že poslední dobou jsem pro něho
neudělala čas.“

„Pobyt o samotě byl
velmi přínosný, pomohlo mi to znovu se
rozhodnout bojovat s věcmi, které opakovaně prohrávám a pomohlo mi to se znovu
namotivovat. Byl to super čas, velmi budující a obnovující.“
Podle vyplněných dotazníčků se zpětnou
vazbou si holky nejvíc užily čas o samotě
s Bohem, biblické vyučování a chvíle
strávené sdílením a modlením po dvojicích
s „duchovními maminkami“. Příště by si
většina z nich přála víc času v malých
skupinkách pod vedením „duchovních
maminek“ a vytvoření dalších příležitostí
se navzájem poznat při společných programech, hrách a vyučováních.

„Bůh mi ukázal některé oblasti, ve kterých
bych měla udělat nějakou změnu. Pak mi řekl,

A na závěr vzkaz od jedné z účastnic:
„Díky za modlitby těm lidem, co se za nás
modlily, jinak by to asi nebylo tak super.
Moc jste pomohly.“ (A to platí i pro vás,
kteří se modlíte při shodě podmětu s přísudkem s měkkým i).

Johana Dittrichová

Modlitební našeho sboru v květnu
Na celosborové modlitební se schází 10 –
20 lidí, takže posledně byl „nával“. Sešlo se
nás skoro 30.
Na úvod jsme si povídali o tom, co Bůh
dělá. Zdeněk pověděl o snu, skrze který ho
Pán vedl za jedním obecně neoblíbeným
člověkem, aby mu řekl evangelium. Zdeněk
poslechl a starý pán uvěřil. Anna se svěřila
s tím, jak jejího známého, s kterým to vypadalo po infarktu velice zle, doktoři označili
jako zázračně uzdraveného a poslali domů.
Také z Lukáše Knížka jsme se radovali, a
kdyby náš úkol nebyl modlit se, mohli
bychom v radostném výčtu Božího jednání
pokračovat dlouho.

Hlavním bodem této modlitební byl region
Západ – jeho radosti a starosti. David Drapák,
vedoucí regionu, řekl, že ho těší, jak Západ
roste v jednotě a mírně i co do počtu členů.
Nedělní kázání jsou aktuální a přínosná, budující. Na tom se všichni přítomní Zápaďáci také
shodli. Když jsme se pak modlili i za oblasti,
ve kterých Západ potřebuje změnu a průlom,
přišlo prorocké slovo k jednotlivcům a slova
poznání k směřování regionu. Požehnáním se
blok „Západ“ uzavřel a zbyl ještě čas na politickou situaci v ČR, misii a Českou Církev
obecně.
Já osobně jsem po takové dvouhodinovce
v Boží blízkosti odcházela povzbuzena a

SD 6/2009

strana 6

s pocitem dobře vykonané práce. Už se
těším na tu příští příležitost společně Boha
chválit, děkovat Mu i předkládat Mu
prosby.
Červnová modlitební není zaměřená
na některý z regionů, zato spadá do
modlitebně - postní stráže ČR.
Začínáme v 18.00 v pondělí 8.6., končíme ve 20.00.
Pokud máš čas, připoj se k nám, když
čas nemáš, udělej si ho a přijď také :-).

Nanda

AKTUÁLNĚ
Šli jsme spolu do Betléma, aneb střípky dojmů ze Světového dne modliteb

Dům chleba. Dům Božího Slova. Dojetí z místa, které
povstalo z ruin.
Naděje. Očekávání. Generace rodičů i jejich potomků
vytvářejí od metra Národní snadno čitelný zástup lidí, kteří
někam směřují.
Kaple se plní lidmi. Už není místo k sezení. Stojí po stranách i uprostřed. Jaké to tu bylo za
Mistra Jana? Jak se rozléhala jeho výzva? Slyš pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti. Tváře ze vzdálených měst. Křesťané ze širokého spektra denominací. Lidé ovlivnění vlnou probuzení z roku 68 a z 80tých let. Jejich děti a docela maličké děti jejich dětí. Děti
skákající, děti zvědavé, děti tulící se, děti spící, děti plačící, děti stydlivé, děti tančící, děti
chválící.
Pronikavý zvuk šófarů. Dunící chvály. Jak se můžou zdi nerozechvět? Náhodní turisté asi
nevěří vlastním uším. Hledání Boží tváře. Vyznávání hříchů. Žehnání církvi. Církev je
v Božích očích nádhernější a mocnější, než si kdokoliv z nás dokáže představit. Znovunalézání dávného snu. Probuzení přijde.
Nová generace uvidí stadiony naplněné hledajícími lidmi. Zmatek a beznaděj není konečný
Boží plán. Ještě přijdou velké věci.

mm

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

INZERÁTY

KCR Heřmánek

KCR Heřmánek
vypisuje výběrové řízení na pozici

hledá

vedoucího projektu mateřské školky.

křesťanské učitele

Jde tedy o řízení týmu pracovníků mateřské školy,
komunikaci s rodiči, dodavateli, a s dalšími subjekty
a spolupráci v týmu vedení organizace..
a

učitelku mateřské školky
do oddělení 3letých dětí.
Jedná se o plné pracovní úvazky, dobré finanční podmínky.
Požadujeme loajalitu a odpovědnost.
Nástup 31. 8. 2009
Dobré finanční podmínky, práce je vykonávaná v Praze
na Černém Mostě.
Zájemci se mohou hlásit do 19. 6.
Prosím zašlete motivační dopis a životopis.

z okolí Prahy,
kteří by vstoupili s ním do registračního procesu
projektu vzniku základní školy 1. - 5. třídy.
Rádi bychom podali registrační žádost k 30. 9. 2009 nebo
k 30. 9. 2010 a potřebujeme poskytnout
v rámci registračního procesu
personální zabezpečení - učitelů 1. - 5.
a různých dalších spolupracovníků,
učitelů jednotlivých odborných předmětů - anglický jazyk,
hudební a pohybová výchova a dalších předmětů.
Modlíme se také za to, aby Bůh povolal
ředitele takové školy.
Škola by navázala na náš projekt mateřské školky.

KCR Heřmánek
Úřední dny kanceláře Vybíralova 969:
ÚT, ST od 09:00 - 18:00
tel. 724 761 196
kcr.hermanek@seznam.cz

KCR Heřmánek
Úřední dny kanceláře Vybíralova 969:
ÚT, ST od 09:00 - 18:00
tel. 724 761 196
kcr.hermanek@seznam.cz

www.prorodinu.cz

www.prorodinu.cz
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OZNÁMENÍ A INZERÁTY

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

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
středy
více info

DOROST

POROST

ODROST

(12-15 LET)

(15-18 LET)

(18-25 LET)

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

úterky
více info

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

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

INFORMACE
INZERÁTY
A OZNÁMENÍ
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SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Sborové bohoslužby
Neděle 7. 6. v 15:00, KD Ládví, metro C Ládví, Praha 8
Chválící tým: region Střed (Mirek Hoblík), káže: Jiří Dohnal
Červenec: sborové shromáždění není z důvodu konání Křesťanské konference
2. 8. shromáždění bude pod širým nebem a informace zveřejníme v příštím čísle SD
6. 9. KD Ládví
Chválící tým: Citová záležitost (Mirek Bálek)
4. 10. KD Ládví
Chválící tým: MLASK (mládežnická kapela pod vedením Mirka Bálka)

Setkání služebníků
Sborová modlitební
Pondělí 8.6. v 18:00
Není-li uvedeno jinak, konají se sborové akce na adrese sboru.

SEVER
• Pastor: Tomáš Božovský
• Shromáždění:
Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7
• Regionální modlitební:
pondělí 29.6. v 18:00 u Václavíků
• Počet členů: 112/26/51

JIHOVÝCHOD

• Kolektivní vedení
• Shromáždění: Ne 15:30
Komunitní centrum v Nových Butovicích
(stanice metra Hůrka)
• Počet členů: 56/18/26

STŘED
• Vedením pověřen: Mirek Hoblík
• Shromáždění: Ne 10:00,
Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10
• Počet členů: 86/21/51
• Narození: Jan Berger

VÝCHOD
• Pastor: Otakar Kunzmann
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
• Reg. modlitební:
Ne 15:00 každou neděli v knihovně
• Počet členů: 83/11/20
• Svatba: Alena Voltová a Karel Štochl

Kontakt

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

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

ZÁPAD

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

Účet

INFORMACE O REGIONECH

• 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: 27/18/18
• Výstup: Martin a Marie Kouklíkovi s
dětmi : Ráchel, Rebeka, Samuel

Korespondenční adresa

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

soboty 19.9. a 28.11. 2009 v 9:00

ČERNÝ MOST

SBOR
KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ PRAHA
IČ 73631043

• Pastor: Zdeněk Rašovský
• Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
Křesťanské centrum JM (vchod A),
Modletická 1401, Praha 4
• Počet členů: 45/2/27
• Výstup: Petr Petrů (přestup do CB Římská)

PALMOVKA
• Pastor: Martin Čunek
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
• Počet členů: 78/15/27

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

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 Dittrichová, 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.

Příští číslo vyjde
v neděli 5. července 2009.

JIH
• 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: 41/3/18

