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ÚVODNÍK
KDO MI POMŮŽE?
Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla
nečistého ducha; hned přišla a padla k jeho
nohám. Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její
dcery vyhnal. Říkal jí: „Nech nejprve nasytit
děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit
jej psům“. Ona však odpověděla a řekla mu:
„Pane, i psi pod stolem jedí z drobtů po
dětech.“ Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi
domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“
Marek 7, 25 – 29

pro mne odpověď ženy ještě překvapivější
než odpověď Pána Ježíše. Ona se neurazí,
přijme toto srovnání a dále prosí. Nečiní si
žádný nárok na pomoc. Vyjadřuje jen prostou víru, že Pán Ježíš má moc její dceru
vysvobodit. Kolik pokory a kolik víry musela tato pohanská žena mít. Někdy po Ježíši
něco chceme, a nejenom, že považujeme za
samozřejmé, že to udělá, ale ještě přesně
víme, jak by to měl udělat. Tato žena se
naprosto pokoří. K víře patří pokora a absence nároku. Bůh nám nic nedluží a vše je jeho
Běžně nepíši úvodníky na pokračování.
milost. To, že věřím, že on má veškerou moc
Když jsem ale psal minule o víře, tak jsem si
a může udělat cokoli, za co ho prosíme, nedodatečně uvědomil, že jsou ještě další
znamená, že si začneme myslet, že on to
aspekty víry, které jsem nezmínil a tak bych
udělat musí nebo že ho dokonce k jednání
rád k tématu ještě něco
můžeme přinutit. On může
dodal.
všechno a nemusí nic.
Někdy po Ježíši
Otec h lu chon ěméh o
Pokud ho ale dobře známe,
chlapce i matka této dcery,
víme, že chce dát dobré
něco
chceme,
o jejíž nemoci nám chybí
dary svým dětem a dokonnějaké další podrobnosti,
ce i štěňatům. Tímto poa nejenom,
měli něco společného. Zoustojem je nám žena příklafalství nad stavem svého
dem.
že považujeme za
dítěte a nad tím, že není
V něčem je podobná
nikdo, kdo by mu pomohl.
Jairovi, který se necítí
samozřejmé,
Jsem přesvědčen, že už
hoden, aby Ježíš vešel do
že to udělá,
zkoušeli kde co. Stav se
jeho domu, a přitom neponeměnil. Ježíš se jeví jako
chybuje, že Ježíš může
ale ještě přesně
poslední možnost. Jestli
jeho dceru uzdravit. Pro
nepomůže on, tak už asi
postoj pokory a víry, která
víme, jak by to měl
nikdo.
se projevila v tom, jak
Mám dojem, že to je důs Pánem Ježíšem mluvili,
udělat.
ležitý aspekt víry. Ježíš
zakusili lidem jim blízcí
není jedna z možností.
nadpřirozené uzdravení.
Když nevyjde on, tak zkusíme něco jiného.
Není mně jasné, jak mohli Syrofeničanka
Uvědomuji si, že se tak někdy modlím. Buď
a Jairus tak dobře Pána Ježíše znát. Byli to
bolavý zub uzdraví přímo Ježíš, a nebo méně
pohané. Neměli přístup k Božímu slovu jako
příjemnou cestou zubař. To nepíši proti lékamy a nemohli mít obecenství s Duchem svařům. Naopak – schopnosti lékařů jsou Božím
tým, které Bůh umožňuje ve své milosti
darem a bojujeme proti stejnému nepříteli.
nám. Přesto byla jejich víra tak silná, že ji
Takže když jsi nemocný, není špatné jít
Pán Ježíš poctil. O setníkovi říká v Mak lékaři. Jen upozorňuji, že pokud se modlím
toušově evangeliu v osmé kapitole, že takoa říkám si: „Když nepomůže Ježíš, tak povou víru nenalezl ani v Izraeli. Znovu zde
může někdo nebo něco jiného,“ něco to
můžeme vidět, že víra není nějaký výkon, že
s mou vírou dělá. Mimo jiné možná i proto
by si dotyční něco „vyvěřili“. Je to jejich
je více zázračných uzdravení tam, kde je
postoj k Pánu Ježíši a to, jak ho znají. Jako
bídná lékařská péče a kde je jasné, že jiná
absolutního Pána, skrze kterého byla stvořepomoc už není.
na nebesa i zem, i jako milujícího Boha,
Žena přichází k Pánu Ježíši s velkou pokokterého zajímá každý člověk. A jako
rou, padá před ním na zem a prosí o pomoc.
k takovému k němu i přistupují. Nalezne
Odpověď nás myslím překvapuje. Je odmítaBůh takovou víru v našem sboru?
vá až urážlivá. Která matka by snesla, kdyby
její dítě bylo srovnáváno se psem. A proto je
Lubomír Ondráček

SLOUPEK
Milí čtenáři,
tento sloupek vznikl po příjemně stráveném večeru s Frýdlantskými dramatiky,
kteří jako první zahajovali večery již druhého ročníku „Dnů dobrých zpráv“. Šéfredaktor je značně znaven po fotografickém
výkonu, kdy se smál a snažil se zároveň
fotit tak, aby ty fotky aspoň nějak vypadaly
☺. A tudíž psaní tradičního sloupku připadlo mě. A kdo jsem já? Napovím - sloupek vznikl na poslední
chvíli a počet možných
pisatelů se tedy zúžil na 4
osoby ☺. Odpovědi posílejte do redakce do konce
října. V případě více
správných odpovědí bude výherce vylosován. Na vítěze čeká Studentská pečeť ☺.
Užívejte si podzimního sluníčka a požehnané dny přeje

Anonym

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

Zkoušel jsem mu vysvětlit,
Že už se mnou bude navždycky,
Ale nějak to pořád nemůže pobrat.
Z angličtiny přeložil tomáš božovský
Copyright Gospel Communications International, Inc − ww.reverendfun.com
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AKTUÁLNĚ

Dny dobrých zpráv - II. ročník
http://www.dnydobrychzprav.cz/

Tak první večer (pondělí 28.9.) druhého ročníku DDZ
je právě za námi. Frýdlantští dramatici rozesmáli
kolem 110 lidí. Zítra přijedou Wessani, tak se také
máme na co těšit. Zprávy z dalších dnů si přečtete
v příštím, listopadovém čísle.

SEMINÁŘ PRO RODIČE

Chvály před shromážděním

ci s dětmi, moderně bychom řekli odborníci,
Je více věcí, kterých si člověk v našem
i když u výchovy dětí v rodině to moc nesedí.
sboru může všimnout na první pohled.
Takovými „odborníky“ jsou bezesporu
Jednou z nich je vysoký počet dětí oproti
manželé Pavelkovi, kteří náš sbor navštíví 7.
průměru v naší zemi. Víme, že děti jsou
11. a jsou ochotni se sdílet se svým biblickým
darem od Hospodina. Jsme ochotni invespoznáním i svými zkušenostmi s výchovou
tovat svůj čas, emoce, materiální zabezpevlastních dětí i službou jiným.
čení a také nést všechna další
Pokud jsi rodič, prosím, nepromarDalší informace
rizika spojená s výchovou dětí.
ni tuto příležitost. A když myslím
naleznete
Přestože spoléháme na Boží
rodič, tak myslím i tatínky :-)
na straně 8.
pomoc, nevíme si vždy rady při
řešení jednotlivých situací.
Dovoluji si tedy současné i budoucí rodiče
Pomoc můžeme hledat v Bibli i v modlitbě
na seminář pořádaný naším sborem srdečně
a určitě nikdy nepřeceníme význam modlitpozvat.
by za naše děti. Pomoc nám mohou také
poskytnout naši sourozenci. A to jak přáteLubomír Ondráček
lé, tak lidé se speciálním obdarováním k prá-

Před několika lety jsme zavedli na základě
zájmu členů sboru před společným shromážděním od 14:00 chvály. Na začátku
byl o toto shromáždění zájem, ale ten postupně klesal a význam tohoto shromáždění nahradily jiné aktivity. Proto jsme se
rozhodli ho zrušit.
Současně vnímáme potřebu modliteb
před shromážděním. Od 14:30 se vždy
společně modlí vedoucí shromáždění,
kazatel a další služebníci. K těmto modlitbám jste zváni. Současně budou od 14:30
do cca 14:45 i chvály v hlavním sále, abychom uvítali našeho Pána již před začátkem shromáždění.

Lubomír Ondráček

Setkání služebníků
Sešli jsme se po létě v hojném počtu, natěšení na společné pobývání s Pánem. Myslím, že podobně jako se mnou, dělal Bůh
i s ostatními při ztišení to, co potřeboval.
Ujištění o své blízkosti a nasměrování na
nějaký ten krok kupředu. Ve zpívaném
proroctví v novém jazyku k nám ke každému Bůh mluvil osobně. A výklad to láskyplné a povzbudivé slovo jakoby podtrhl. Je
to nesdělitelné, osobní. Kdos nemohl přijít,
ber to jako pozvánku na příště.
Na úvod Luboš Ondráček připomněl, co to
znamená sloužit ostatním. V Markovi 8,17,
kde se učedníci dohadovali, že nemají chleba,
se jich Ježíš ptá: „To jste ještě nepochopili?“ Co měli pochopit? Napadne nás asi, že
jako Ježíš nasytil jiné zástupy, nasytí i tyto.
Ale jde tam ještě o víc. Ježíš jim poradil,
jak mají lidi rozsadit a potom jim dávat jíst
to, co On učedníkům podával. Je možné
vzít to jako návod na starost o lidi v Církvi:
brát lidi od Boha, rozdělit si je a nasytit.

Tomáš Dittrich si pro nás přichystal biblickou studii o Církvi. Připomněl, že obraz Církve jako stáda se v našem společenství zakořenil a vžil v osmdesátých letech minulého století. Bez osobní jistoty, že Ježíš je můj pastýř,
který mi vládne a stará se o mě, bych do Církve vlastně nepatřila. V polovině devadesátých
let jsme začali více rozumět Církvi jako tělu.
To přineslo nový rozměr a porozumění pro
obdarování každého, pro spolupráci všech.
To, že nás Bůh chce používat, spolupracovat,
doplňuje obraz Církve. Hlava v těle si nevystačí sama, neovlivní např. krvinku apod.
Další obraz – chrám, to je Boží přítomnost,
Bohoslužba. Bez Něj, bez Boží přítomnosti by
chrám nebyl k ničemu. Obrazy se doplňují,
nejde si Církev vymezit jen podle jednoho.
Obrazy se potřebují a nevylučují.
Potom vyzval Luboš jednoho z vedoucích
skupinky, Pepu Hejnice z regionu Střed, aby
nám řekl, jak to dělá, že stíhá opečovat, povzbudit a motivovat tolik lidí.

SD 10/2009

strana 2

Pepa, nenápadný a tichý bráška, popsal
několik obrazů, na kterých ilustroval, jak je
důležité pro každého křesťana - bojovníka
i závodníka - mít zázemí, mít „krytá záda“.
Pepa řekl, jak se stará o ovečky on: „Bůh
mě vede k tomu, abych jim dal napít,
pozdvihl je, povzbudil.“
V Božím království nejde o rychlé, ale
krátkodobé výsledky, ale o výdrž po celé
generace. Je třeba lidem říci, kdo jsou a
jakou mají hodnotu, aby věděli, že někam
směřují. Nejvíce věcí se vyřeší nasloucháním. Nešetřete chválou a povzbuzením! A
povzbuzení to tedy bylo pro nás všechny
veliké.
Po přestávce s bagetami a čajíkem jsme
se tradičně rozdělili do skupin podle obdarování. Služebníci pro děti, chváliči, modlitebníci a vedoucí skupinek. Příští setkání je
28. listopadu.

Nanda

AKTUÁLNĚ
Co to je ten Royal Rangers?
Otázka, se kterou se pravidelně setkávám,
když ve sboru o Royal Rangers s někým
mluvím. Odpovědi mohou být různé – záleží na úhlu našeho pohledu:

ale stejně tak může být nástrojem
ryze misijním, což je v posledních
letech vidět zejména v Jižní Americe
či Africe. Ale vraťme se blíže.
Z pohledu česko-moravského
představuje Royal Rangers přes 40 místních
skupin (označovaných jako „přední hlídky“),
33 letních táborů, 120 výletů, 146 víkendových akcí – ale než čísla je možná důležitější,
že stovky dětí díky službě Royal Rangers tráví
svůj volný čas v bezpečném prostředí, kde se
kromě morseovky, vázání uzlů, zdravovědy,
orientace v mapě a mnoha dalších životně
nezbytných dovedností ☺ rovněž učí poznávat
Boží Slovo a jsou povzbuzováni na své cestě
víry. Historie RR v ČR sahá do první poloviny
devadesátých let, kdy proběhl první Národní
výcvikový tábor pro vedoucí a při sborech
Apoštolské církve začaly vznikat první přední
hlídky. Od roku 1996 funguje RR v ČR jako
občanské sdružení a přední hlídky pracují
i při sborech mnoha dalších církví ve více než
třiceti městech. Leč pojďme ještě blíže.

Z pohledu encyklopedie
je Royal Rangers „Mezinárodní křesťanská
organizace skautského typu“. Strohé, ale
výstižné. Práce Royal Rangers začala zhruba před padesáti lety ve Spojených státech
při sborech Assemblies of God, o něco později nezávisle i ve Švýcarsku a postupně se
rozšířila do více než 65 zemí celého světa.
Díky zaměření na poznávání přírody a tábornické dovednosti se RR skautskému
hnutí v lecčems podobá, cílem RR však není
jen smysluplně naplnit volný čas dětí, nýbrž
hlavně vést děti ke Kristu a pomáhat jim
zdravě duchovně (ale i tělesně, duševně a
sociálně) růst. Podle míst a podle místních
potřeb se liší i charakter místních skupin –
služba RR umí směřovat jak dovnitř církve
a být „jenom“ zázemím pro sborové děti,

Z pohledu pragocentrického
se historie RR začala psát až v roce 2003, kdy
vznikla 35. přední hlídka, která se scházela a
schází v Ječné 19 na Praze 2. Hlídka zpočátku
fungovala jako jedna za aktivit tamního Komunitního centra Maják, od roku 2007 pracuje
samostatně pod patronací místního sboru
ECM. Během let si „na royály" do Ječné našlo
cestu několik desítek dětí z různých pražských
sborů, stejně tak jsou z různých sborů i zdejší
vedoucí (zastoupení KS Praha je v obou případech poměrně výrazné). Počet aktivních členů
35. PH se v posledních třech letech ustálil
okolo pětatřiceti, což je myslím jen těsně pod
hranicí zdejších možností, prostorových i personálních. Jedna jediná přední hlídka
v miliónovém městě, kde určitě žije mnohem
více dětí, které by aktivity RR mohly oslovit?
Vždyť třeba ve stotisícové Jihlavě fungují

přední hlídky hned tři! V posledním roce proto v Praze vznikly a pomalu rozjíždějí svou činnost další dvě přední hlídky RR –
jedna při sboru AC-CBH, druhá
nyní v září při sboru ECM
v Horních Počernicích. A založena byla
ještě jedna nová přední hlídka, která však
svou činnost zatím nerozjíždí – 45. PH při
KS Praha. A jsme u jádra pudla.☺
Z pohledu autora tohoto článku
je Royal Rangers – konkrétně výše zmíněná přední hlídka při našem sboru – vize a
výzva. Příležitost nabídnout dalším dětem
ze sboru smysluplnou aktivitu, která by
vhodně doplnila aktivity stávající (Dorost
& spol.). Royal není úplně pro každého,
neboť vyžaduje vlastní zájem o přírodu a
tábornické dovednosti (ne každého baví
šmodrchat uzle a je to zcela v pořádku ☺),
ale na druhou stranu právě díky společnému zájmu umožňuje RR oslovit i děti
mladšího školního věku (obvykle již od
první třídy) a/nebo nevěřící spolužáky či
kamarády, kteří by na jinak profilované
setkání na sborové půdě neměli důvod
přijít. Dveře jsou otevřené, stačí začít…
Jenže jako jedna vlaštovka (ani dvě či tři)
nedělá jaro, tak ani jeden (dva tři) nadšenci nestačí na rozjezd a kvalitní zajištění
služby, která by mohla/měla oslovit řádově
desítky dětí. Proto bych chtěl moc poprosit
každého, kdo dočetl až sem ☺, a myšlenka
RR jej něčím zaujala – ať již jako rodiče,
potenciálního spolupracovníka či pouhého
zvědavce – spojte se prosím se mnou, abychom se mohli navzájem sdílet/povzbudit/
domluvit, kudy dál s „našimi royály“ –
kontakt je jungmann@braillnet.cz. Díky.

Michal Jungmann (region Střed)

ČEKAJÍ NÁS DOBRÉ VĚCI
Tyto prázdniny jsem měl možnost mimo
jiné navštívit dvě hlavní mládežnické akce
našeho sboru. Meet Point pro ty mladší a
Teen Camp pro ty nad dvanáct let. Akcí
jsem se zúčastnil z několika důvodů. Na
obou jsem měl seminář a večerní program.
Měl jsem v plánu se vidět a popovídat si
s vedoucími, poděkovat jim za jejich odpovědnou a náročnou službu a povzbudit je.
Také mne zajímalo, jak žije generace, která
bude do dvaceti let tvořit páteř našeho
sboru.
Nemohu dobře vyhodnotit, nakolik se mi
podařilo povzbudit vedoucí a přinést to, co
Bůh připravil. Co ale mohu říci s naprostou
jistotou je to, že jsem byl povzbuzen já.
Nejenom věrností, obětavostí a nasazením
vedoucích, která je dlouhodobě vysoká a
jsem přesvědčen, že přináší a ještě přinese
hojné ovoce. Bůh, milí služebníci dětem a
mládeži, vaše nasazení nepřehlíží. Byl jsem

také povzbuzen účastníky akcí. Mohl jsem
vidět mladé lidi, kteří se setkali s Pánem Ježíšem, chtějí mu sloužit a následovat ho. Bylo

povzbudivé vidět jejich nasazení při chvalách,
zájem o vyučování (abych nepřeháněl - několik opačných výjimek tam bylo :-)), silnou
reakci na slyšené (reakci na výzvy byly nezvykle silné). Zdaleka nemají všichni všechno
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vyřešené, mnohé táhne svět, je lehčí být
křesťanem v církvi než ve škole. Důležité
ale je, že mnozí činí pokání ze svých pádů,
dělají zásadní rozhodnutí a mají zájem
o modlitby a podporu v tom, aby byli skuteční následovníci Pána Ježíše.
Z obou akcí jsem odjížděl pozdě
v noci. Mohl jsem cestou domů chválit
Pána za generaci, které dává ve sboru povstat. Mám naději, že postupně převezmou
věci, v kterých zatím stojí střední generace
a že v něčem budou moci dojít dál, než
došla moje generace. Modlím se, aby jejich srdce neztučněla a nestali se z nich
křesťané spokojení sami se sebou. A také
za to, abychom my, kteří jsme duchovně
i tělesně starší, pro ně byli dobrým příkladem v horlivosti pro Ježíše a mohli jim
předat vše, co Bůh vložil do nás.

Lubomír Ondráček

OZVĚNY LÉTA
Aneta píše z Teencampu
Ahoj Silvo,
na Teencampu jsme první den hráli takovou praštěnou hru – běhali jsme po louce a
podepisovali se na toaleťák, za 3 minuty
lovili mravence a jedli jahody z plechovky
a tak vůbec. Byla to fakt dobrá hra. Pak
jsme měli krutě mokrý nohy a všude
smrděly sušený ponožky, fakt nechutný.
Dopoledne jsme měli workshopy.
Žádný myslící mě o prázdninách
fakt nelákal, posilovat o prázdninách taky fakt nemusim, tak jsem šla
na „prostor a krajina“. Třeba jsme instalovali modrou izolepou do fotbalových branek nápis „ČSAD“, tak to bylo vtipný.
Nebo jsme taky fotili myš, jak se jí kroutí
šňůra nebo jak se převrátila nebo visí ze
stromu místo ze zásuvky. (Od počítače).
Polední klid byl fakt jak něco, protože
tam byl kulečník. A když hráli kluci a nechtěli nás pustit, tak jsme si tam na ten stůl
sedly a bylo, tos měla vidět ty pohledy, jak
jsme je setřely.
Takys měla vidět, jak jsem skoro dala při
fotbalu gól, to byla pecka (akorát že branka
byla jinde).
Večery jsme měli chvály a slovo, bavili

jsme se o Danielovi a
přijel kázat třeba Marek
Prosner nebo Luboš Ondráček, Dittrich a Dittrich
(mladší a starší) a taky Michal Klesnil, který říkal, že
prý si naší generaci Bůh vybral, že máme říkat lidem
o Bohu a Bůh že bude dělat
zázraky (prý to tak bylo
i v Bibli, jakože třeba uzdravovali). Tak jsem to pak zkusila a
modlila jsem se, aby jedna holka
mohla mluvit, protože přišla o hlas. A tak
jsem se modlila a nic. Ale říkala jsem si: co
to, že pořád nemůže mluvit? A tak jsem se
modlila dál a pak ještě asi čtyřikrát a ona pak
mohla úplně normálně nahlas mluvit. Tak měl
Michal pravdu.
Tak se doma i teď modlím za různé věci a
fakt se něco z toho úplně na férovku děje, jako
třeba jsem se modlila, aby mi neujel autobus a
on pak kvůli mně měl zpoždění, abych ho
stihla. A Michal a nějací další vedoucí nám
pak žehnali, když jsme chtěli. A tak jsem
chtěla a ta vedoucí, co se za mě modlila, mi
říkala, že na mně Bohu záleží, že mi to chce
vzkázat a taky že mám číst Bibli, protože tam

je dost užitečných rad i pro mě a že se
mám taky modlit a že to je dobrý. Tak si
doma čtu Bibli – někdy už jsem večer
unavená, ale většinou se překonám a pak
jsem ráda. Ale někdy už vůbec nevnímám,
jak jsem unavená, ale že prý můj duch to
vnímá – tak fajn. Při chvalách jsem se
občas odvážila tancovat, protože vepředu
tancovalo pár holek, a když to většina
dělala podle nich, tak jsem se tolik nestyděla se přidat. A zažila jsem při chvalách
takovou zvláštní radost nebo co to bylo,
ale to ti fakt neumím popsat. Škoda, žes
tam nebyla. Aspoň se můžeš kouknout na
nějaká videa na mládežnických stránkách
na http://mladezpraha.kaes.cz/videa-zteen-campu-2009/ .
Prý se zas pojede někam na podzimky
(jakože podzimní prázdniny), schválně,
jestli nás tam zase bude přes 100 jako na
Teencampu. Taky tam budou workshopy a
slovo a chvály a těším se, že se tam za mě
bude zase někdo modlit a já taky za někoho, třeba zase za nějaký uzdravení, jak to
říkal ten Michal, že to Bůh rád vyslýchá.
Nechceš jet taky?
Zatím čau,

začátku puberty (naše družstvo). Připadalo
mi, že jsem nesprávný člověk na nesprávném
místě. Ale Bůh
ke mně promluvil
a řekl, že je dostatečně mocný si
mě použít. A pak
mě ještě povzbudil skrze Renatu.
Tak jsem to nevzdala.
Jednu věc si
pochvalovali snad
všichni vedoucí vedení družstev
ve dvojici s dal-

typickým divadelnickým přístupem, který
holky naprosto odzbrojil.

ším služebníkem.
Úžasně jsme se
doplňovali, např.
když mi docházely síly a trpělivost
v domlouvání našim holkám, aby
šli na rozcvičku,
odešla jsem a na
scénu nastoupila
Jarka (má spoluvedoucí) se svým

Prožili jsme společně (mezi sebou navzájem i s Bohem) krásný čas. Každý večer jsme si užívali chvály, pozorovali, jak
se vyvíjí příběh prasátka Bedřicha a ovečky Barči, poslouchali kázání ze života
Izáka a modlili se za sebe navzájem (a také
za pani správcovou, aby byla uzdravena).
A co na to děti? Naše holky se stěžovaly prý jsou chvály i kázání krátké. A to naše
večerní bohoslužby trvaly bezmála 2 hodiny!

Anet

Meetpoint
Meetpoint (v překladu bod setkání) je letní
dětský tábor, který si klade za cíl setkání se
samotným Bohem. Nositeli vize a hlavními
organizátory je tým sloužící také na celosborech. Ale vzhledem k tomu, že se tohoto
tábora již po několik let účastní více než
100 dětí, rozšiřuje se tým vedoucích o další
služebníky nejen z Prahy a nejen ze sborů
KS. Také jsem letos mohla prožít požehnání
služby na Meetpointu. „Jaké to je?“, možná
se ptáte. Pro mě (a vím, že nejsem sama) to
byla veliká výzva.
Po příjezdu do Benešovy Hory, kde letos
tábor probíhal, na mě dolehla tíha okolností
- hromada většinou neznámých dětí, neznámé prostředí, velká očekávání a 13 dívek na
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OZVĚNY LÉTA
Teen Camp
Dne 22. srpna jsme nedočkavě odjížděli
autobusy ze Smícháče na Teen Camp.
Letos bylo domluvené ubytování na Šumavě v Benešové Hoře. Všude okolo se na
travnatých kopcích pásly kravičky, bučeli
býci a štěkali psi. Přijeli jsme po poledni,
kdy sice ne silně, ale zato vytrvale pršelo a
kilák s batohy a kufry z vesnice do rekreačního střediska se stal vyčerpávající záležitostí (díky Bohu, to byl jediný deštivý
den během celého týdne).

Pak už ubíhal den za
dnem, táborníci si užívali
modlitebních,
workshopů
(velcí vedoucí měli cca 3
hodiny dopoledne
svůj
workshop, na
kterém s mládežníky, kteří
se tam před
Teen Campem přihlásili, dělali něco
zajímavého tvořili, nacvičovali, programovali,
natáčeli, sportovali, ale i zpívali nebo malovali, sdíleli evangelium, či se učili o duchovních darech), odpoledních sportů, seminářů,
večerních programů a někdy i obědů, popř.
večeří.
Celkem nás tam bylo něco přes sto i s vedoucími, z toho několik neobrácených lidí.
Díky Bohu, který si používal kazatele, chváliče, vedoucí i do/po/odrosťáky se dvě holčiny
obrátily a hodně lidí znovu utvrdilo svou víru,
nebo se rozhodlo pro spoustu věcí. Teen

Camp utekl jako voda a 28.8. se všichni
rozloučili se Šumavou a vraceli se vstříc
svým domovům a novému školnímu roku.
Jsem vděčný Bohu za to, že jsem mohl
být součástí letošního Teen Campu, že
jsem mohl poznat spoustu nových tváří, že
se pro Něj rozhodli další mladí lidé, že nás
ochraňoval a že Ho můžeme znát.

Joel Ptáček

Východ v Orlických horách
Orlické hory. Kdo zná tuto část naší země,
jistě mi dá za pravdu, že se jedná o velice
malebné pohoří. Nejsou to sice žádné
„velehory“, ale přesto nabízejí návštěvníkům nevšední zážitky.

Úžasné jsou daleké výhledy do kraje,
pastvou pro oči jsou upravené roubené
chalupy, příjemné jsou pěší či na kolech
absolvované hřebenové túry a pro milovníky vojenství a historie jsou zde opevnění
z druhé světové války. A právě v tomto
kraji trávil náš region společnou dovolenou.

Program se nesl přesně v duchu
úvodního popisu. Z horské chaty
Radost, která se nacházela asi pět
kilometrů od Deštného a ve které
jsme byli ubytováni, se denně vyjíždělo na kolech, vycházelo na túry a také
se absolvovala společná návštěva zámku v Opočně a židovské obce v Dobrušce.
Nezapomnělo se ale
ani na naše děti. Pro
ně připravila Olinka
Hrdinová noční bojovku, která se velice líbila, a
Homolkovi připravili soutěžní
odpoledne dokonce pro všechny věkové kategorie, které
přineslo nejen utužení vztahů,
ale i svalů. Ale ani duchovně
jsme nezaháleli. V neděli dopoledne jsme se sešli na společné
bohoslužbě s Večeří Páně,
každé ráno se konala modlitební a po tři večery duchovní program. Ale duchovním vrcholem se stal křest Markétky Vostré a „neplánované“ přijetí Pána Ježíše Simonou a její
následné pokřtění. Bylo to úžasné a jsem
Bohu velice vděčný, že jsme mohli společně
prožít takové požehnání. Čtenářům se může

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

zdát, že jsme týden žili v pozemském ráji,
ale bohužel tomu tak vždy nebylo. Měli
jsme i neplánovaná protivenství. Ihned
v neděli musela jedna rodina odjet, protože
jim onemocnělo dítě neštovicemi, a průběžně jsme se také modlili za různé nevolnosti a nachlazení. Dokonce jsme byli
pronásledováni stádem divokých prasat
(jen přímí účastníci ví, že se z divokých
prasat nakonec vyklubala „uprchlá“ prasata domácí), ale i přes tyto „vady na kráse“
se společná dovolená vydařila. Dokonce
už i víme, kde strávíme regionální dovolenou příští rok. Bude to opět v chatě Radost
v Orlických horách.

Otakar Kunzmann

OZVĚNY LÉTA
English Camp
Třetí týden v červenci jsme byli opět (již
potřetí) na English Campu, který pořádá
náš sbor ve spolupráci s Křesťanskou akademií mládeže a misionářskou organizací
Josiah Venture. Tentokrát jsme strávili
skvělý týden plný angličtiny a bláznivých
česko-amerických her v Krkonoších, kousek od Trutnova. Abyste věděli, jak to na
takovém english campu chodí, pokusím se
tak trochu shrnout klasický campový den
studenta, který na camp přijel poprvé.
Strašně brzy ráno (8:00) vás vzbudí američan Chris, který vám několikrát zabuší
berlou (měl totiž vymknutý kotník) na dveře, pak je otevře a lámanou češtinou pronese: „snýdaňjeee!“ Po snídani si pomalu ani
nestihnete vyčistit zuby, a je tu ranní program – neboli angličtina, angličtina, angličtina (tedy s jednou krátkou přestávkou).
Američtí lektoři se
vás každý den
několik hodin snaží něco naučit a vy
je pak na konci
každé lekce můžete naučit na oplátku něco česky,
takže už druhý den
mů ž et e
sl yš et
Američany,
jak
říkají: „Ty khluku
úšatá“ nebo „Ty si ale kotška“. Po angličtině následuje samozřejmě oběd a dlouuuhý

polední klid – ten můžete
využít třeba tak, že si
s amíky zahrajete nějakou
stolní hru (letos letěli
Osadníci a Dutch blitz),
čímž si neustále rozšiřujete
slovní zásobu :-). A pak už
jsou na řadě sporty – třeba
fotbal, ale – český nebo
americký? Nebo je tu
bucketball – tedy něco jako
basket ale střílí se do velkého kýble, který drží nad
hlavou jeden člen z vašeho
týmu a navíc přitom stojí
na židli... Po sportech následuje večeře (zde bych dodala, že letos jsme
se, co se jídla týče, měli výborně: když nám
jednou večeře nestačila, upekl nám pan majitel v deset večer
hromadu žebírek!) a
po ní večerní program. Na začátek
jsme si zase zahráli
pár bláznivých her,
zazpívali a zatancovali pár písniček, a
pak už jsme se věno vali
Bo žímu
příběhu – příběhy
byly totiž letošním
tématem Campu. Studenti se mohli za týden
na campu dozvědět, jak se odvíjel Boží pří-

běh od stvoření světa až po život Ježíše na
Zemi a jeho ukřižování a vznik církve. Po
programu se pak ještě všichni sešli
v anglických třídách a dál o si o něm povídali. No a potom už zbývala je chvilka
času a: Lights out! (= večerka).
Musím říct, že letošní camp se opravdu
vydařil. Měli jsme úžasný tým mladých
Američanů z Arizony, kteří jenom kvůli
našemu campu přijeli na dva týdny do
Čech, přičemž si svůj pobyt a cestu platili
sami nebo z podpory sponzorů. Jsem za
ně moc vděčná, stejně jako za interní tým
(který nám pomáhal camp vést). A už se
těším na to, co na campu zažijeme zase za
rok!

Katka Vávrová

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME
Koralína a svět za tajnými dveřmi
Nebývá zvykem, aby moje rodina byla
vítána tak vřele, přijde-li někam v plném
počtu. Ale ono srpnové úterý tomu tak
bylo. Završili jsme totiž v kině Crystal
v podhůří Orlických hor ten správný počet
návštěvníků potřebných k promítání. Na
našich zásluhách nic nezměnil ani fakt, že
po zhasnutí světel v sále, se ještě přihnal
dav dvou kultury chtivých turistů. Film
jsem vybral v Praze před odjezdem na
dovolenou, jako jeden z mála v okolí promítaných a vhodných na koukání pro celou
rodinu. V tom jsem se trochu zmýlil. Už
přítomnost titulků (což mi při výběru uniklo) naznačuje cílovou věkovou kategorii
poněkud výše, než jsou moje dvě nejmladší. Ne vždy to co je animované, musí být
pro děti. Ty koukaly ale se zaujetím, neboť
děj filmu byl cekem jasný i bez čtení titulků.
Jde v podstatě o x-tou variaci na Alenku
v říši divů, kdy se malá holčička dostane
do silného rozporu reality s vysněným
světem. V momentě, kdy Koralína pozná
nebezpečnost propadání svým iluzím, jí jde
již o život a je téměř pozdě na nápravu.
V okamžiku jejího prohlédnutí začíná má-

konalejší animovaný film, co jsem viděl.
Pro můj vkus by mohl mít ale o trochu
rychlejší spád. Na druhou stranu pomalejší
tempo příběhu dává diváku dostatek prostoru a času, aby se obklopil magickým
světem fantazie. Perfektní práce s kamerou, světlem, prostorem. V 3D provedení
je snímek pro fajnšmekry technickou lahůdkou. Obsahově mne Koralína tolik
nezaujala a pro místy hororový nádech
bych na to děti už nebral. Na ČSFD má
snímek skvělých 83%.
Do našich kin byla Koralína a svět za
tajemnými dveřmi v režii Henry Selicka
uvedena před prázdninami letošního roku.
V době vyjití této recenze se tak bude promítat asi dost těžko. Na DVD má vyjít 19.
10. 2009.
Zajímavost: Loutka Koralíny byla vyrobena v 28 verzích. Ve filmu měla devět
kostýmů, z nichž každý byl vyrobený
v šesti kopiích. Příprava na natáčení trvala
dva roky. Natáčení samotné rok a půl.
lem ztracený boj nejen o sebe, ale i o své rodiče. Tématem tedy nic originálního. Zpracováním ale ano. Po vizuální stránce jde o nejdo-
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Pavel Rosecký

SVĚDECTVÍ
Nadace Mezinárodní potřeby
MŮŽEŠ ZMĚNIT OSUD JEDNOHO ČLOVĚKA
Milí přátelé a sourozenci v Kristu, rád bych Vám vyprávěl dva příběhy z naší práce: jeden ze zahraničí, jeden z České republiky. Přeji Vám
Boží povzbuzení z toho, co Bůh koná! Zveme Vás na naše webové stránky www.incz.info, dočtete se více o naší domácí práci a také o pomoci
v Nepálu, Filipínách, Srí Lance a Ugandě.

Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Příběh ze Srí Lanky z programu Dálková
adopce PLUS – vypráví Timothy:

„Narodil jsem se v křesťanské rodině, ale
to ze mě ještě neudělalo křesťana, stejně
jako kdybych se narodil v garáži, nebylo by
ze mě auto,“ říká Timothy. Jeho tatínka
v 16 letech našla Cynthia, dnes ředitelka
programů I.N. Network, jak hledá v popelnici zbytky jídla, aby přežil. Vzala jej
domů, kde pak tatínek vyrůstal a přijal
Ježíše Krista. Později v jeho vesnici založili
nádhernou vzdělávací práci pro děti. Evangeliem byli zasaženi také dospělí: dědeček
Timothyho zahodil své hinduistické bůžky,
před očima celé vesnice je spálil a vzdal se
místa hinduistického kněze.
Když ale Timothy začal chodit do školy,
trpěl mezi mnoha hinduisty, zatrpkl a stal
se z něj rebel. Vyloučili jej ze školy a on
chtěl spáchat sebevraždu, ale vedoucí mládeže s ním právě v tu chvíli promluvil
o Kristu. Timothy si náhle vzpomněl na
příběh ze svého dětství, který slyšel od
tatínka. Timothymu byl tehdy rok a dostal
vysokou horečku a záchvaty. Lékaři marně
zápasili o jeho život. Když jeho tatínkovi
sdělili, že jeho syn právě zemřel, chtěl jej
ještě naposledy vidět. Vzal bezvládné tělo
do náručí, aby jej v modlitbě odevzdal
Bohu, ale Timothy se mu na rukou převalil
a začal dýchat. Lékaři řekli, že něco takového je zhola nemožné! Od téhle doby mu
říkali „Druhý Timothy“, protože ten první
zemřel. Nyní pochopil, že Bůh mu dává
druhou šanci i pro jeho zpackaný život.
Přijal Krista a začal se pilně učit informatiku. Během studia začal pomáhat Cynthii
v její obětavé práci pro děti ze slumů – učil

je práci na PC. Přišel den, kdy úspěšně ukončil studium a probíral se množstvím dopisů
s nabídkou na práci. Vypráví: „Z ničeho nic mě
napadlo, že kdybych neměl dárce v programu
Dálková adopce PLUS a
kdyby mi tenkrát neřekl
vedoucí mládeže o Bohu,
byl bych teď na ulici stejně jako kdysi tatínek, na
drogách, cigaretách, alkoholu… a možná už po
smrti. Když všichni vzdělaní lidé půjdou za skvělou
kariérou, kdo osloví tyhle
děti? Vyhodil jsem všechny ty nabídky a vrátil jsem
se do počítačové třídy.
Později jsem vyškolil ještě
dalšího učitele.
Máme tolik svědectví, jak děti dávají život Kristu! Myslím, že je to
nejlepší místo, na kterém můžu pracovat a ovlivňovat životy druhých…“
Příběh z ČR z programu Zdravá
mládež – vypráví lektor Patrik Müller, Liberec (na fotografii):
„Měl jsem v malém městečku
východních Čech přednášet klukům
na učilišti o alkoholu, cigaretách a
ostatních drogách. Situace v této
třídě byla ale taková, že většina
z nich jsou kuřáci a všichni chodí
každý víkend na zábavy, kde se
pravidelně opíjejí. Šlo o jednoduché
kluky, kteří se učili na opraváře
zemědělských strojů. Nebyli hloupí,
myslím, že byli dost šikovní, ale
sami dobře věděli, že udělat si výuční list bude pro mnohé velký úspěch.
Bylo jasné, že jim za jejich způsob
života nemohu ,setnout hlavu‘. Mluvil jsem hodně o svém životě a mohli cítit
pochopení, které pro ně mám v jejich způsobu
trávení volného času. Byli překvapení, jelikož
lidé je většinou odsuzovali. Díky tomu jsem
jim mohl mluvit do života a jasně jim ukázat
na následky takového chování, nejen co se
týká zdravotní stránky, ale i po stránce jejich
osobního života. Ti kluci, byť se tvářili jako
největší drsňáci, hladově poslouchali a z jejich
strany jsem cítil vděčnost. Vypadalo to, jako
bych byl první, kdo jim řekl, že jejich život
může být mnohem lepší, než si myslí. Přijali
pozvání na mládežnickou akci a já se teď
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modlím, aby chtěli víc, aby psali emaily a
ptali se, a zároveň aby zakořenili v místním sboru. Modlím se, ať se zde prolomí
ty zajeté koleje, kdy nemají pro co opravdového žít.
Druhá přednáška byla už od samého
počátku velmi zajímavá. Přišli ti starší a
někteří byli i o hlavu větší než já, vypadali,
jako by vyšli z posilovny, a netvářili se, že
by je přednáška o drogách vůbec zajímala.
Ani nevím, co se stalo, možná to bylo
i tím, že jsem mluvil velmi otevřeně a řekl
jim, že nemám žádné iluze, že je změním,
ale po pěti minutách mne velmi bedlivě
poslouchali. Byl jsem z toho trochu nervózní, byl jsem totiž připravený, že je to
nebude vůbec zajímat… Víte, já tohle od
těch kluků vůbec nečekal, čekal jsem větší
odpor a nezájem, ale oni byli jako krotké
ovce...“

Nadace
Mezinárodní potřeby
Hlavní 91, Smržovka, 468 41
Tanvald,
tel. 483 394 202, 732 373 573,
incz@incz.info,
www.incz.info.

INFORMACE

AGLOW,

Biblické hodiny na regionu Jih

mezinárodní a mezidenominační sdružení žen
zve na další setkání, které se koná
v pátek 9.10. 09 v 18:00 v „kavárně“ ve dvoře,
Soukenická 15 (CB), Praha 1.
Hostem bude
Jitka Krchňáková. (KS Liberec)
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.

Kdy: Každou středu v 18:30
Kde: ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, vchod B, Praha 4Modřany.
Metro C Kačerov, bus 139, 205 do zast. „Labe“
Metro B Smích. nádr. bus 253 do zast. „Družná“
Vstup zdarma
Témata na říjen 2009:
7.10. D. Drápal: Složitá místa v Bibli - Žalm 58
Je Bůh mstivý? Podporuje dobrá vláda víru v Boha?
14.10. M. Poborský: Rovnováha v Bibli
Zákon a milost. Popelka a princezna, nebo přátelé a
spolupracovníci?

Prodám

Hebraiku a Septuagintu
cena dohodou.
Tel 604 644 710, epaga@seznam. cz

21.10. D. Drápal: Poznání Boha
Můžeme poznat Boha rozumem? Je víra rozhodnutím?
Má nevěra důsledky?
28.10. J. Hradová: Podobenství o rozsévači
Čtyři druhy půdy. Jen každá zvlášť, nebo i společně?

Prodám vlajku Izraele

Pronajmu byt 2+kk
v rodinném domě
na Praze 8 - Kobylisy.
V blízkosti MHD.
Cena: 8000Kč + cca 3000 Kč za poplatky.
Kontakt: 605 251 728.

90x160 cm
nová 250 Kč.
Tel 604 644 710
epaga@seznam. cz

MC Ovečka,
Rajská 3, Praha 7
nabízí

NABÍDKA PODNÁJMU:
Nabízím pro jednoho muže podnájem
poloviny pokoje v Horních Měcholupech,
čtvrt hodiny busem od Hájů a Skalky
a 4 minuty od krásného lesoparku.
Cena 2800 Kč včetně energií.
Pavel Jelínek, 602 443 447

Pronájem bytu 2+kk
v Praze 4 - Kamýk 12. patro
Měsíčně: 6.500,- (+2.200,- poplatky + el.)
Informace: 739 018 811
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HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Kdy: čtvrtek 9.00 -14.00 hod
Pro koho: děti od 3 let
Za kolik:
první hodina 100,-Kč a každá další 60,-Kč

HERNU
PRO MAMINKY S DĚTMI
Kdy: čtvrtek 9.00 - 14.00 hod
Za kolik:
jednorázové vstupné 60,- Kč
1 maminka s dětmi
Kontakt: Renata Padevětová 604 436 377
strana 8
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Kurzy Alfa
8. října - 10. prosince 2009
Rádi bychom Vás pozvali na kurzy Alfa, které začínají ve čtvrtek 8. října.
Alfa je krátký praktický úvod do křesťanské víry.
Volitelnou součástí je společný víkend, strávený mimo Prahu.
Každý večer začíná v 19:00 společnou večeří a zahrnuje promluvu a možnost setkat se
ve skupinkách k rozhovoru a studiu Bible.
Kurz je veden týmem spolupracovníků. Setkání se konají v prostorách sboru
(Na Žertvách 23, Praha 8).
Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní večeři.
V případě zájmu se nám prosím ozvěte na některý z uvedených kontaktů.
Obratem Vám zašleme bližší informace.
Těšíme se na setkání s Vámi 8. října.
Ing. Martin Čunek, pastor
čtvrtek 8. října
čtvrtek 15. října
čtvrtek 22. října
čtvrtek 29. října
čtvrtek 5. listopadu
víkend 6.- 8. listopadu
čtvrtek 12. listopadu
čtvrtek 19. listopadu
čtvrtek 26. listopadu
čtvrtek 3. prosince
čtvrtek 10. prosince

Seminář pro rodiče
V sobotu 7. listopadu 2009 od 9.30 hodin ve sborovém domě na Žertvách.
Hlavními vyučujícími budou Libuše a František
Pavelkovi. Mají dlouholeté zkušenosti jako rodiče
(nyní již odrostlých) vlastních dětí, tak i jako pěstouni. Kromě toho už více než 20 let slouží dětem
v biblických klubech a jsou zakladateli Dětské misie
v ČR.

Kdo je to Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Svatý Duch
Jak nás Bůh vede?
Jak odolat zlému?
Proč a jak mluvit o víře?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?

Pozvánka na pobyt
Ahoj…
Vrtají ti hlavou kluci (nebo jen jeden kluk)?
Chodíš s někým nebo chceš s někým chodit?
Přemýšlíš, jak jednou poznáš toho pravého?
Vrtá ti hlavou, jak zacházet se sexem a co si o tom myslí Bůh?
Máš otázky, na které ti nikdo zatím nedal odpověď
nebo se bojíš zeptat?
Chceš se o tom pobavit, něco se dozvědět
a přitom strávit čas s kamarádkami?
ANO ???
Tak to chce pořádnou dámskou jízdu a všechno to tam probrat!
Pojeď na pobyt

dopoledne

Děti jsou Boží dar
Fáze rodičovství
odpoledne

Puberta a dospívání – jak se nezbláznit
Duchovní vedení předškoláků
Doporučujeme, aby se semináře pokud možno
zúčastnily celé rodičovské páry.
Seminář pořádá KS Praha.
Hlaste se prosím předběžně v kanceláři sboru,
tel.: 284 822 294 nebo email: praha@kaes.cz.
Bližší informace podá Ráchel Bícová,
email: rachel@samuelcz.com

Kdy: pátek 13. - sobota 14. listopadu 09
Pro koho: pro všechny holky ve věku 12 – 15 let
Začátek: pátek 17:45
Konec: sobota 17:00
Kde: Na Žertvách 23 (Palmovka), 1. patro
Za kolik: 250 Kč, do 18.10. je potřeba zaplatit zálohu 150 Kč,
buď hotově Martě, Johance nebo Janě, nebo převodem na účet
(č.ú.: 186564276/0300, var.s.: 602301, spec.s.: tvé datum narození
ve tvaru DDMMRR)
Co sebou: přezůvky, Bibli, deník - máš-li, psací potřeby,
pohodlné oblečení, karimatku (bude se spát na koberci), spacák,
kartáček na zuby a jiné nezbytnosti na přespávání
Závazné přihlášky (+ zálohu) dej do 18.10. Johance Dittrichové,
Martě Hrabcové nebo Janě Bukáčkové
Pokud bys chtěla další informace, napiš na nebo zavolej Johance
na 724 940 090.
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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

pondělky
více info

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

Všechny mládežníky ve věku 12 – 18 let zvou mládeže z KS Praha, KS Kutná Hora a KS Turnov na

PODZIMKY 2009 do Kutné Hory
Téma: Velké poslání
Těšit se můžete na: workshopy, semináře se zajímavými hosty, večerní kázání, chvály, hry a další skvělé a zábavné činnosti.
Termín: středa 28.10. – sobota 31.10.2009
Další info na www.mladezpraha.kaes.cz
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INZERÁTY
A OZNÁMENÍ
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SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Sborové bohoslužby

SBOR
KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ PRAHA
IČ 73631043

1.11. KD Krakov
Chválící tým: skupina pod vedením Jana Knížka
kazatel: Lubomír Ondráček (Svědomí - pomoc nebo trest?)
6.12. KD Krakov
Vánoční rodinné shromáždění včetně divadla. Zvláště vhodné pro zvaní hostů.

Setkání služebníků

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

sobota 28.11. 2009 v 9:00

Kontakt

Sborová modlitební

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

Pondělí 5.10., 26.10. v 18:00 (modlitební byla posunuta o týden z důvodu konání DDZ)
Není-li uvedeno jinak, konají se sborové akce na adrese sboru.

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

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

ČERNÝ MOST

SEVER

• 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: 29/18/21

• Pastor: Tomáš Božovský
• Shromáždění:
Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7
• Regionální modlitební:
pondělí 19.10. v 18:00 u Václavíků
• Počet členů: 112/26/49

ZÁPAD
• 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: 85/21/51

JIHOVÝCHOD
• Pastor: Zdeněk Rašovský
• Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
Křesťanské centrum JM (vchod A),
Modletická 1401, Praha 4
• Počet členů: 45/2/27

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

JIH
VÝCHOD
• Pastor: Otakar Kunzmann
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
• Modlitební: každou neděli (kromě první
v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové
budově
• Počet členů: 80/12/22
• Narození: Magdalena Ledvinová

• 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: 44/4/22

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
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