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ÚVODNÍK
VÍRA ZALOŽENÁ NA BOŽÍM SLOVU
Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze
slovo Boží.
Řím 10, 17

a života podle něj než výzva k víře. Tak
pravděpodobně vnímalo tuto hodnotu více
lidí a my jsme si uvědomili, že jsme nepřesCírkev je Tělo Kristovo a nepatří lidem, ale
nou formulací oslabili to, co nám Bůh řekl.
Bohu. Z tohoto důvodu je důležité naslouTedy výzvu k tomu, aby víra, kterou získáchat tomu, co Bůh říká konkrétním sborům.
váme na základě Božího slova, byla jednou
V minulosti poslal Bůh mnoho prorockých
z hlavních hodnot našeho sboru. Vidíme, že
slov, která se týkala konkrétně našeho sboru.
mnohdy máme problém Bohu věřit a i když
V posledním roce jsme se proto na staršovto není jen díky této chybné formulaci, určitě
stvu průběžně zabývali tím, co Bůh řekl od
jsme tím k této situaci přispěli. Z toho důvovzniku našeho sboru a tím, jaká je aplikace
du jsme se rozhodli upřesnit znění této hodpro dnešní dobu. Byli jsme předně překvapenoty a nadále budeme mít místo hodnoty
ni tím, kolik věcí nám Bůh řekl a jak některé
„Život z Božího slova“ nově hodnotu formuopakoval. Radovali jsme se
lovanou „Víra založená na
z toho, co se naplnilo, těšíme se
Rozhodli jsme Božím slovu“.
na to, že se některé věci teprve
Pokud vezmeme tuto změnu
mají naplnit. Museli jsme ale
jako hraní se slovíčky, tak se nic
se upřesnit
také s lítostí uznat, že jsme něnestane. Pokud ji ale vnímáme
znění jedné
kdy Bohu špatně rozuměli a jeho
jako projev poslušnosti vůči
slovo nenaplnili. V takových
Božímu zjevení, může mít radinaší
hodnoty.
případech jsme činili pokání a
kální vliv na život celého sboru.
hledáme, jak do některých věcí
Víra roste na základě toho, co
vstoupit.
Bůh říká a co dělá. V Božím slově čteme to,
Průběžně se závěry z tohoto zkoumání
co Bůh říká a popis toho, co dělá. Víra roste
budeme ještě zabývat a aplikace hledá také
na základě obecenství s živým Bohem. Je
sborový modlitebně-prorocký tým. Dnes
tedy také v podstatě na základě zkušenosti.
bych vás chtěl seznámit s jednou ze změn,
Nikoli na základě subjektivního prožitku, ale
kterou jsme už udělali.
objektivního Božího jednání. A Bůh jedná
Pro náš sbor bylo klíčové přijetí hodnot,
skrze činy i skrze „pouhé“ slovo.
které Bůh svěřil speciálně nám. Dan Drápal
Text z úvodu článku mluví o uvěření, a jak
je přijal někdy počátkem roku 1990. V té
už jsem zmínil, víra dále roste skrze naši
době nás navštívil tenkrát neznámý Jim Goll,
celkovou zkušenost s Bohem. Bez Božího
kázal v našem sboru a nadpřirozeně potvrdil
slova, které je zdrojem života i normou našehodnoty, které máme. Říkal, že již v USA
ho života se ale ve víře dál nepohneme.
přijal, že bude kázat ve sboru, který má stejBůh nás volá k tomu, abychom se v příné hodnoty jako sbor, kde je členem. Když
padě omylu nechali napravit. Na posledním
ty hodnoty řekl, byli jsme vskutku udiveni,
sborovém shromáždění přinesl prorocké
protože byly totožné s těmi, které předložil
slovo Petr Kácha. Mluvilo o tom, proč jsou
Dan a vnímali jsme Jimovo slovo jako potvrčasto synové a dcery tohoto světa ochotnější
zení od Pána. Jeho slovo bylo širší a týkalo
se nechat poučit než Boží děti? Důvodem je
se i dalších oblastí života našeho sboru.
tvrdé srdce a tvrdá mysl.
Když jsme nyní procházeli proroctví, tak
Potřebujeme mít stále postoj poučitelnosti
jsme zjistili zdánlivě drobný rozdíl. V jedné
a ochoty ke korekci tím, co Bůh říká. Mám
hodnotě mluvil Jim o víře a my ji máme
naději, že jsme neudělali jen změnu formulaformulovánu jako Život z Božího slova.
ce, ale že jsme poslechli Boží výzvu ke změPamatuji si, když jsme jako starší v roce
ně v oblasti víry a vztahu k Božímu slovu.
1990 hodnoty přijímali, chápali jsme tuto
Bible není učebnice dějin, biologie nebo
hodnotu právě ve smyslu toho, že víra a
morálky, i když všechny tyto informace tam
vůbec život Kristova následovníka vychází
jsou také uvedeny. Pravý důvod sepsání
z Božího slova. Alespoň já ano a myslím, že
Bible je jiný.
jsme o tom tak i mluvili. Na výjezdu ovšem
„Tato (znamení) však jsou zapsána, abyste
zaznělo chápání od starších, kteří se ke staruvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste
šovstvu připojili až později. Někteří vnímali,
věříce měli život v jeho jménu.“ Jan 20,31
že je to spíše výzva ke znalosti Božího slova
Lubomír Ondráček

SLOUPEK
Milí čtenáři,
počasí za okny moc nenasvědčuje tomu,
že se blíží Vánoce. Ani předpovědi o tom,
že žádný sníh na Vánoce nebude, nás taky
asi netěší. Zdá se, že počasí se prostě nezavděčí nikdy nikomu: buď je skutečná zima
(až moc), a my si stěžujeme, nebo je tak
jako teď, a to nás také nebaví.
Přesto
si
v nadcházejících dnech budeme připomínat ten největší
důvod
naší
vděčnosti - narození Pána Ježíše Krista.
Tak si ten pravý důvod nenechme zakrýt
ani plnými obchody, pěknými dárky ani
romantickými pohádkami v televizi.
Ježíš přišel kvůli nám.
Požehnaný advent přeje

Tomáš Božovský
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Vzpomeň Si
na skutečný důvod
vánoc
Z angličtiny přeložil tomáš božovský
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AKTUÁLNĚ
Celosbor v listopadu
Společné listopadové setkání mě moc potěšilo. Byl tam totiž s námi Bůh, což je Mu
podobné, protože nám to ve svém dopise
před staletími slíbil. A On sliby plní. Jeho
přítomnost se projevila mimo jiné i tím, že
nám poslal slova proroctví a také výklad
modlitby v jazyku. Tak se prokázalo, že
když Luboš na říjnovém celosboru povzbuzoval, abychom toužili po darech a sloužili
si jimi, že i to připravil Bůh. Všechna proroctví měla společného jmenovatele – máme se modlit a v modlitbách i bojovat. Za
co a jak? Na to ať se každý ptá Pána osobně. Na skupinkách a na modlitebních se
můžeme domluvit.
Luboš mluvil o svědomí. Nejprve položil
několik otázek. V listu Filipským se píše:
„Radujte se vždy!“ To má být součást našeho života. Ale je to tak? Je můj život
z pohledu okolí přitažlivý? Kam se ztrácí
Boží život, který nám byl darován? Pokud

si na následující otázky nemůžeš odpovědět
kladně, je toto asi důvod tvé neradosti a jiných těžkostí.

1. Víš, kým jsi v Kristu?
2. Máš jistotu odpuštění?
3. Jsi si jistý, že tě Bůh miluje?
4. Věříš, že se Bůh o tebe postará?
5. Máš pokoj v tom, co děláš?

Svědomí je vnitřní vědomí o tom, co je
dobré a co ne. Jak se nám může povést, že
budeme mít dobré svědomí? Máme se snažit
polepšit se, abychom si zajistili záchranu? To
jistě ne. Jediná cesta je usilovat nehřešit a
když zhřešíme, vyznat to. Bůh chce, abychom
se zavázali, že nebudeme hřešit. Odpuštění
hříchu a moc nehřešit je jedině možné pro
smrt a vzkříšení Ježíše. „Jistota odpuštění

souvisí s radostí. Ale v jakém stavu je tvé
svědomí?“ ptal se Luboš.
Může být ubité, otupené dlouhodobým
potlačením „pocitu“ viny. Jsi-li křesťan a
není ti špatně z tvého hříchu, jsi na tom
zle. „Vyznej hřích kromě Bohu i lidem.
Takové pokoření dává pak sílu už znovu
nehřešit.“ Normální je, když nás svědomí
z hříchu usvědčí. Podle Žid 5,14 můžeme
mít svědomí vycvičené, aby poznalo, co je
dobré a co ne. Jak své svědomí můžeme
trénovat? Čtením Bible, modlitbou – společenstvím s Duchem svatým, s dalšími
křesťany. Nakonec nás Luboš povzbuzoval k šťastnému a radostnému životu.
„Užívejte si všechno, co v životě přináší
radost, ale odeberte ze svého života všechno, co byste jednou Bohu neradi vysvětlovali.“

Nanda

Vánoční kuchařka a vánoční milování
Ke konci teplého listopadu mi nepřipadá,
že by brzy měl přicválat bílý kůň natož, že
Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Ačkoliv
jsme byli dnes v televizních novinách upozorněni, že vánoční stromy se již vztyčují,
města se slavnostně zdobí a obchody nabízejí splnění každého snu a my bychom se
měli nad tím zamyslet, aby se část našich
spoluobčanů neocitla po Novém roce ve
frontě žadatelů o podporu na Úřadu práce.

Tak to bychom měli. Ve veřejných dopravních prostředcích se
zase budou tísnit lidé, pro které by
Vánoce mohly klidně nebýt a ztrhané matky s uštvaným výrazem ve
tváři sotva vlekoucí objemné igelitky nacpané dary a jídlem. Dělají to
přece pro děti. Pro Vánoce.
Včera padl můj zrak na slova
moderního deuterokanonického
jedenáctého přikázání: „Miluj potomka svého, aby tě ke stáru nevy-

kázal z domu tvého.“ Že by
věta nesouvisící s Vánoci?
Zdánlivě.
Vánoce jsou především
pro děti. Alespoň podle české GPS. Děti rostou, otcové
a matky odcházejí (a noví
přicházejí), kouzlo mizí,
samota zůstává. Samota bolí.
Nejvíce o Vánocích.
Pokud Vánoce jsou jen pro
děti a kvůli dětem, tak je to
zoufale málo.
Ale pokud Vánoce jsou
slavností na počest Toho,
který se nám a kvůli nám
narodil a na Jehož počest se
na nebi ukázalo vojsko nebeské v celé své
moci, slávě a nádheře, tak nám celý život
nebude stačit na pochopení Božího milování.
I ve stáru budeme žasnout nad Lukášovými
slovy, které potomci našich potomků, stejně
tak jako my,
budou znát nazpaměť. I ve
stáru
budeme
hledat cestičky,
jak tuto dobrou
zprávu předat
svým sousedům.
Spokojeným i těm
nespokojeným.
Bohatým, osamělým, zahořklým, vzpurným,
zklamaným,
protivným, remcajícím, otravujícím, ironickým,
nemožným

bytostem nekonečně
mnoho Bohem milovaných.
Na závěr rada, snad
dobrá. Vánoční kuchařka miluje své potomky a peče jen tolik,
kolik ji její psychické
zdraví dovolí. V případě nouze, přizná
nouzi a jde se projít
ven se psem. (Nebo
vezme lázeň.)
Rozhodně netahá
přecpané igelitky. To
přenechá manželovi a
to i v případě, že budou poloplné. Protože miluje své potomky, nedovolí jim myslet pouze na sebe.
Pomůže jim najít někoho, koho by mohli
o letošních Vánocích potěšit. Vánoční
kuchařka se nedá strhnout shonem města,
ví, že práce uspěchaná bývá nepotěšená,
tak se rozhodne věnovat pět úsměvů denně naprosto neznámým přeuspěchaným
lidem.
Vánoční kuchařka před Vánoci negruntuje. Je to pohanský zvyk a ničí muže,
dívky i chlapce. Ví, že o Vánocích všichni
všechno zaťapkají. O Adventu přinese
domů košík s klůcky, šištičkami, větvičkami jedlí a borovic a smrčků, otevře
skříň s podivuhodnými věcmi, v obýváku
vytvoří organizovaný chaos a nepořádek,
který stejně všichni milují a všichni radostně vytvářejí. Vánoční kuchařka miluje
své potomky, učí je radosti z dávání.
Vánoční kuchařka nikdy nepřestane
žasnout, že i jí byl darován Král králů a
Pán Pánů.

mm
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AKTUÁLNĚ
VÝSLEDKY ANKETY KE SBOROVÉMU DOPISU
Před prázdninami jsme vás přes vedoucí
regionů oslovili s několika otázkami ohledně Sborového dopisu. Vrátilo se nám přes
40 odpovědí.

Z tohoto počtu Sborový dopis čte pravidelně 26 lidí, 17 nepravidelně a 1 ho nečte.
Nejvíce lidí si ho stále kupuje na celosboru (25), dále na regionu (12), další ho čtou
na internetu (7) a ale evidentně stále více

lidí si ho nechává posílat emailem (44). Na
většině regionů (ale ne na všech) je možné si
ho koupit.
Přestože přibývá zájemců o zasílání emailem, většina lidí (alespoň z těch, co odpověděli) ale stále dává přednost tištěné formě před
elektronickou (30 ku 15).
Nejvíce čtenáře zajímá úvodník, informace
a oznámení, za nimi následují zprávy z akcí a
svědectví. Právě svědectvích je ale poměrně
málo - a to ne proto, že by Bůh nic nedělal,
ale jak se zdá, pro hodně lidí je snazší svědectví říct třeba na regionu než ho napsat a poslat
do SD. Přesto vás znovu povzbuzuji, nebojte se napsat a sdílet to, co Bůh udělal, je to
k povzbuzení pro další.
Projevili jste také zájem o texty písní s notami (zejména novějších písní), tady je ale problém s autorskými právy. Nicméně, pokud to
bude možné, čas od času se nějakou píseň
otisknout pokusíme.
Jak se zdá, tak nejčastějším důvodem, proč
si lidé SD někdy nekoupí, je podle odpovědí
zapomenutí. Jeden čtenář to vyjádřil takhle:

„Nepřijde mi na oči, a když už přijde,
nemám v kapse peníze.“

Stále platí, že pokud máte nějaké svědectví, nebo na regionu zažíváte něco,
čím byste rádi povzbudili druhé (nebo jen
prostě sdíleli něco ze svého života nebo
života vašeho regionu, abychom o sobě
více věděli a měli k sobě blíž), neváhejte
a sedněte a napište nám na adresu:
sd@kaes.cz
Za redakci SD

Tomáš Božovský

Několik slov k Slavnosti obnovení smlouvy
Milí sourozenci, na novoročním celokáesovém shromáždění budeme
znovu společně
slavit Obnovení
smlouvy.
Někteří jste to
již zažili na
společném
shromáždění
v roce 2004,
pro některé z vás to bude poprvé. Proto
jsem byl Radou požádán, abych vysvětlil,
o co vlastně jde.
Hlavním smyslem této slavnosti je připomenout si naši smlouvu s Bohem, obnovit
své sebevydání, případně se Bohu nově
vydat. Společně tak, na prahu Nového roku,
před Bohem i před Božím lidem potvrdíme,
že naše sliby, naše smlouva s Bohem uzavřená skrze Ježíšovu krev, platí:
Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem, v nádvořích Hospodinova

domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.
(Ž 116,18-19 ČEP)
V našem společenství tuto Slavnost obnovení smlouvy slavíme již
dlouho, vždy na Nový
rok. Inspirovalo mě
k tomu několik zmínek
o slavení Obnovy smlouvy v Deníku Johna Wesleye, zakladatele metodistické církve (vydala
ECM, Praha 1992).
V Londýně se bohoslužba Obnovy smlouvy
obvykle slavila na Nový
rok, v metodistických
společenstvích, která
byla mimo Londýn, konali Obnovení smlouvy vždy, když je John Wesley navštívil. Zajímavá je např. u nás nepublikovaná zmínka
v jeho Deníku o Obnovení smlouvy 1. ledna
1775:
„Byla to příležitost pro různé druhy duchovních zkušeností.… Nevím, zda jsme vůbec
kdy měli větší požehnání. Po bohoslužbě mno-
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zí toužili poděkovat, ať už za vědomí odpuštění, za plné spasení nebo za nový projev Jeho milosti, která uzdravuje všechna
jejich odpadnutí.“
Liturgie, kterou pro
Slavnost Obnovení
smlouvy použijeme,
není ta, kterou používal John Wesley –
tenkrát, když jsem ji
vytvářel pro potřeby
našeho společenství,
jsem tu Wesleyovskou
ještě neznal. Z velké
části ale vychází
z liturgie k Večeři
Páně, která se používala Na Maninách (nyní KS Praha).
Těším se, že se na celokáesovém Novoročním shromáždění uvidíme a společným
Obnovením smlouvy vstoupíme do Nového roku!
S přáním požehnání,

Karel Řežábek, KS Plzeň

VYUČOVÁNÍ
Role staršího ve sboru
(podle vyučování Peta Gama, proneseného na setkání starších KS Praha)
my. Největší útoky jsou právě na manželství.
To samé platí o dětech. Doma má být silná
jednota. Za celou dobu, co cestuji po světě,
jsem nenašel žádné manželství vedoucích, kde
by nebyly nějaké problémy a tlaky, ale musíme mít na paměti, že máme nějakým směrem
směřovat, tedy pracovat na jednotě a pokoji.

Nemůžeme brát na lehkou váhu, co to znamená být starším. Růst začíná znovuzrozením, křtem, křtem v Duchu svatém, ale
starší musí také sdílet vizi sboru. Kromě
těchto základů a obdarování je stejně důležitý charakter. Měl by žít to, co vyučujete,
a to zejména v oblasti desátků.
Má mít dobrou pověst mimo církev, aby
bylo jasné, že žije to, co káže. Jeho rodina
by měla také vydávat dobré svědectví.
Pokud má chaos v rodině, nepovede dobře
ani sbor. Pokud má někdo slabé manželství
a dostane se do vedení, přinese to problé-

Člověk, kterého ustanovujeme, by měl mít
schopnost vést. Může mít dobrý charakter,
ale pokud nemá schopnosti a dovednosti ve
vedení, není důvod z něj dělat staršího. Potřebuje mít schopnosti, které jsou úměrné povolání. Někdy je problém v dostupnosti. Lidé
mají charakter, schopnosti, ale jsou tak zaneprázdněni, že nemají na službu čas. Pokud
věří, že jsou opravdu povoláni, je potřeba se
zamyslet nad změnou zaměstnání nebo životního stylu, aby byli k dispozici. To je klíčové.
Další důležitá věc je spolehlivost. Jsou lidé,
kteří slíbí ledacos. Přicházejí pozdě a není na
ně spoleh. To je tragédie.
Další důležitou věcí je vykazatelnost. Jsou
lidé, kteří chtějí být nezávislí. Vždycky řeknou, co děláte špatně, ale nechtějí slyšet, co
dělají špatně oni. Pak ale není prostor pro
nápravu a rozvoj.
Je zapotřebí, abychom byli schopni týmové
práce. V Bibli je vždy zmínka o starších
v plurálu. Služba jednoho muže je sice rychlejší, ale týmová služba je stabilnější. Potřebujeme týmové hráče, jinak se dostaneme do
potíží.
Já rozumím staršovstvu tak, že musí pracovat v týmu, myslím, že minimum je tři (to

není v Písmu, ale vidím to z praxe). Tým
má mít nějakého vedoucího, který není
diktátorem a něco kontroluje, ale členové
týmu na něm přirozeně rozpoznají pomazání k vedení. A když se dostanete k bodu,
kdy se nemůžete hnout dál, pak vedoucí
týmu má rozhodnout, kudy dál. Problémy
nastávají tehdy, když se někdo snaží někoho převálcovat mocí.

Jak pomoci tomu,
aby církev rostla,
aby byli lidé zachraňováni
a připojovali se k církvi,
abychom naplňovali
Velké poslání?
Musíme být ochotni sloužit. Není to jen
o tom, že dostaneme pozici a titul, ale že je
u nás rozpoznáno pomazání sloužit. Cílem
je, aby starší vypůsobili růst církve, aby
vybavili a připravili lidi, aby církev mohla
růst. I ve vedení musíme stále myslet na
to, jak pomoci tomu, aby církev rostla, aby
byli lidé zachraňováni a připojovali se
k církvi, abychom naplňovali Velké poslání.
Dostal jsem překlad materiálu o roli
staršího (viz následující materiál o starších, který připravil učitelský tým KS Praha) a je to dobrý základ. Je velice podobný
tomu, co asi před deseti lety napsal Filip
Mohabir.

Materiál o roli staršího připravený učitelským týmem KS Praha

BIBLICKÉ TERMÍNY
•

•

STARŠÍ (PRESBYTEROS)
Také to učinili a sbírku poslali starším prostřednictvím Barnabáše a Saula.
(Sk 11:30)
V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty
je svěřili Pánu, v něhož uvěřili.
(Sk 14:23)
… apoštolové a starší v Jeruzalému (Sk 15 v. 2, 4, 6, 21, 23)
Z Milétu poslal (Pavel) vzkaz do Efezu a zavolal si starší
církve.
(Sk 20:17)
Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co
ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak
jsem ti přikázal.
(Tit 1:5)
Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať
se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu.
(Jk 5:14)
Starší mezi vámi napomínám, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne
z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti,
ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří
se stávají vzorem svému stádu.
(1Pt 5:1-3)
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DOHLÍŽITEL (EPISKOPOS)
Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch
Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si
získal vlastní krví.
(Sk 20:28)
Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu
Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům.
(Fil 1:1)
Věrohodné je to slovo: Usiluje-li někdo o biskupství, touží po
dobré práci.
(1Tim 3:1-7)
Neboť biskup musí být bez úhony jako Boží správce; ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný.
(Tit 1:7-9)
Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni
k pastýři a strážci svých duší. (řečeno o Pánu Ježíši)
(1Pt 2:25)
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VYUČOVÁNÍ
ODPOVĚDNOSTI STARŠÍCH
• Chránit

• ochrana (falešná učení, bludaři, modlitby za členy)
Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste
pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví.
(Sk 20:28)
… musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.
(Tit 1: 9)

• Vést

• udávání směru (hledání směru)
• předávání vize
Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat
o Boží církev?
(1Tim 3:4-5)
• formulace a autorizace učení
• sycení slovem
způsobilý učit
(1Tim 3:2)
Když procházeli městy, předávali jim ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě, aby je zachovávali.
(Sk 16:4)
• praktický chod sboru (zajištění a delegování)
• reprezentování a vytváření prostředí spravedlnosti
• reprezentování sboru navenek (církve i svět)

• Napravovat

• povzbuzování a káznění
Hlásej Slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním.
(2Tim 4:2)
Mluv tyto věci, povzbuzuj a kárej se vší přísností.
(Tit 2:15)
Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni.
(Tit 3:10)
Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám
(1Tim 1:3)
… vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti
(Gal 6:1)
Jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti
(1Tes 2:11)
• rozhodování sporů
• být s lidmi

• Vytvářet prostředí, v němž mohou lidé růst

• pomáhání ve vstupování a rozvíjení obdarování
• usilování o mentalitu patera služebností
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby,
k vybudování těla Kristova.
(Ef 4:11-12)
• týmová práce
Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus.
(1Kor 12:12)

• Vyhledávat potenciální vedoucí

• povolávání a ustanovování – vyhodnocování
Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. (2Tim 2:2)

• Pastorační péče

• pastýřská péče
• být příkladem (zbožnost, horlivost, posvěcení, štědrost, pohostinnost)
Starší mezi vámi napomínám, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena:
Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, ne
jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se stávají vzorem svému stádu.
(1Pt 5:1-3)
Byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše, neboť jste se nám stali drahými.
(1Tes 2:7-8)
• být k dispozici lidem, za které jsme zodpovědní
• vyhledávání ztracených
• mazání nemocných olejem
Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu.
(Jk 5:14)

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

JAKÉ TO BYLO
Jděte a aneb jak jsme se měli na podzimkách

Vstávat, budíček! Rychle do auly, zpíváme
píseň před jídlem? Dito, kdy začínají
workshopy? Jé, musím se zapsat na sport?
A kdo dneska večer káže?

v přírodě a výtvarka), odpoledne nás čekaly rozličné sporty a semináře a večer, večer nás čekaly chvály, modlitby a slovo na
verš z Matouše 28 – Velké poslání.
Do chval nás vedly dvě kapely – kutnohorský Urim a naše milá mládežnická
kapela Mlask, tentokrát premiérově bez
Teda a zvládli to skvěle :-). Po večerním
programu jsme se sdíleli a modlili
v malých skupinkách, následovalo noční
víření a pak všichni znaveni zalezli do
spacáků, vedoucí ještě chvíli sněmovali a
pak po noci přišel nový den.

Takhle podobně vypadal obyčejný den na
podzimním výjezdě mládeže do Kutné
Hory na Gymnázium Jiřího Ortena. Ale
úplně obyčejný výjezd to nebyl. Bylo nás
nejvíc za celou existenci mládeže – přes
120. Svou práci zde prezentovali zástupci
projektu New Generation, kteří chtějí šířit
křesťanství na školách. Jedno odpoledne
jsme věnovali evangelizacím po Kutné
Hoře. Celé akce se účastnili lidé z pěti různých mládeží (Praha, Kutná Hora, Turnov,
Prachatice, Liberec) a tří různých církví
(KS, CB, KřSb).
Každé dopoledne jsme věnovali workshopům (perština, angličtina, Fit s úsměvem,
sport pro kluky, divadelní improvizace,
zvukařská dílna, Izrael v Bibli, přežití

zili do Kutné Hory. Jedna skupina sloužila
lidem na náměstí, další vyrazila do domova důchodců, jiní měli program pro děti
ze sídliště, stateční mládežníci se zapojili
do úklidu města a nechyběla ani modlitební skupina, která nás věrně podporovala.
Cílem bylo přinést lidem evangelium a
vyzkoušet si, jaké to je mluvit o své víře.
Celá akce se moc povedla, mohli jsme
rozdat křesťanské letáčky, s dětmi mluvit
o Ježíši, potěšit babičky i dědečky
v domově důchodců, uklidit část města a
při modlitbách zakusit Boží jednání.

Stěžejní akce se odehrála ve čtvrtek odpoledne, když po teoretické přípravě v podobě
seminářů (Luboš Ondráček, Petr Ondrášek,
Vojta Gočaltovský, Michal Klesnil, Jirka
Bukovský, Ondřej) o evangelizaci jsme vyra-

Díky Bohu, že Mu můžeme sloužit,
díky všem vedoucím, paní kuchařkám,
které nám skvěle vařily, díky kazatelům,
kteří přijeli často z velké dálky a díky také
všem mládežníkům bez kterých by to
nebylo ono.

Štěpánka

ÚVAHA

SVĚDECTVÍ
Modlitba Páně

Dny dobrých zpráv
Pozvala jsem své dvě kamarádky na divadelní představení. Pozvání rády přijaly.
„Tak co, jak se vám to líbilo?“ „Dobrý,
mně se to líbilo.“
Žádná další reakce, žádný vytoužený
dotaz... Divné... Za pár dnů si Ivana na
zahradě u chalupy stěžuje:
„Až zhebnu, nikdo se o to nepostará,
moje děti to prodaj.“ A Hanka zase nahlas
přemýšlí: „Co z toho mýho kluka bude?
Kdyby se mi něco stalo...“
Že by přeci jen zaslechly nějakou
„dobrou zprávu“? Modlím se. Kéž můžou
slyšet víc, zaslechnout další zaťukání na
dveře svých srdcí. Kéž můžou vyznat s
nevěřícím Tomášem: „Můj Pán a můj
Bůh!“ Amen, Pane Ježíši.

S holkama ze sboru máme skupinku, na které studujeme Bibli. Jedním z našich témat byla
i modlitba Páně. Ve sboru se ji sice modlíme, ale rozumíme opravdu tomu, co říkáme? Co
vlastně znamená například slovo posvětit? Poté, co jsme si některá slova vyhledaly ve slovnících, „přeložily“ jsme modlitbu Páně tak, abychom jí lépe rozuměly.
Co vy na to?

Noemi Pumrová

9. Náš tatínku, který jsi v nebi, ať zazáří
tvoje jméno mezi lidmi a ať je známé.

9. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se
jméno tvé.

10. Vládni na zemi, tak jako vládneš v nebi.
Ať lidé znají tvá přání a řídí se podle nich.

10. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako
v nebi , tak i na zemi.

11. Prosím, dej nám vše, co potřebujeme
dneska i zítra.

11. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

12. Smaž náš dlužní úpis, stejně jako my
zapomeneme to, co nám kdo udělal.

12. A odpusť nám viny naše, jakož i my
odpouštíme vinníkům našim.

13. Pomoz nám, abychom nepodlehli
pokušení a vysvoboď nás od zlého.
Neboť tvé je království (vláda) i moc
i sláva na věky.
Amen.

13. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás
od zlého. Nebo tvé jest království, i moc,
i sláva, na věky,
Amen.

Jana
Podařilo se vám někoho na DDZ pozvat?
Zažili jste při tom nějaké Boží jednání?
Napište svá svědectví na adresu redakce:
sd@kaes.cz

(Text z Bible kralické Mt 6, 9-13 pro srovnání)
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JAKÉ TO BYLO
Eva Evě
akcí onemocnělo několik holek a
polovina vedoucích a „starších
sestřiček“ - žen, které na pobytu
vedou diskusní skupinky a jsou
holkám k dispozici pro osobní
rozhovory a modlitby. Bůh se ale
přiznal k našim modlitbám a
nakonec nás bylo neuvěřitelných
24.
Povídaly jsme si o tom, proč
má cenu se sexem čekat do manželství, o Božím odpuštění, o které
stačí poprosit a pak si ho vzít,
o tom, že nás Bůh všechny stvořil
drahocenné a krásné, a že se Mu
líbíme, o tom, že pokud v boji
s pokušením bojujeme po boku toho, který už
jednou vyhrál, Ježíše, víc poznáme Boha a
„Je něco, pro co ses tady rozhodla?“ Tak
zněla jedna z otázek, na kterou holky písemně odpovídaly na konci pobytu Eva
Evě, který se konal 20.-21. listopadu na
Žertvách.
„Mít křesťanskýho kluka.“
„Že chci dát svému manželovi co nejvíc.“
„Chci se sexem počkat do manželství.“
„Že se budu snažit nemluvit sprostě.“
To jsou jen některé z povzbudivých odpovědí 12-ti až 15-ti letých holek vesměs
od nás ze sboru, které se pobytu zúčastnily.
Sešly jsme se v pátek večer a společné
dva dny jsme zahájily večeří. Celý pobyt se
střídaly dvě hlavní aktivity – vyučování
s hrami a jídlo, za jehož výbornou kvalitu
vděčíme Štěpánce Bláhové.
To, že se celá akce konala pod záštitou
všemohoucího Boha, bylo krásně vidět na
tom, kolik se nás nakonec sešlo. Původní
počet přihlášených byl 25, ale týden před

přiblížíme se Mu. Ty z nás, které se rozhodly Bohu odevzdat své boje s pokušením, nakreslily na papír „příšerku“ - jako
symbol pokušení, které se nás snaží vzdálit od Boha, a otrhaly ho do tvaru kříže, na
kterém tak příšerka zůstala. Na závěr pobytu jsme příšerky pálily.
„Starší sestřičky“ na pobyt reagovaly:
„Líbilo se mi, že bylo hodně povzbuzování a pozitivní přístup.“
„Dobrý témata i hodně prostoru (př.
pauzy, neoficiální časy) si o tom popovídat
s někým ve dvou (třeba někomu poradit,
modlit se).“
„Bylo to rychlý, nebylo to nudný.“
Díky vám všem, kteří jste se za pobyt
modlili, věřím, že to, co tam holky prožily
a slyšely, nepřinese jen chvilkové nadšení,
ale trvalé ovoce pro Boží království.

Johanka

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME
Přežili jsme Ardeny
V roce 1940 Němci prolomili u Arden
pozice francouzských vojsk. V prosinci
1944 se u výběžku Adenského lesa pokusili o totéž proti spojeneckým armádám.
Využitím nejslabšího místa v obraně Spojenců ji chtěli bleskovým úderem prorazit a
dostat se až k moři. Pro anglo-americká
vojska nastala jedna z nejdůležitějších a
nejtěžších bitev druhé světové války.
Skupina Američanů se dostala hluboko
do týla. Jsou obklíčeni, odzbrojeni a zajati.
Následnému masakru unikla hrstka vojáků
do nedalekého lesa. Přes zhoršující počasí
se vydávají rychle na zpáteční pochod,
neboť na jejich zprávě o nepřátelských
pozicích závisí nejen životy jejich kamarádů, ale i úspěch budoucí protiofenzivy.
Tato fáze příběhu je nejpoklidnější a
zabírá největší část. Záběry zasněžené
krajiny tvoří efektní atmosféru pro putování hrstky vojáků a jednoho po cestě nalezeného anglického parašutisty. Bylo by ale
škoda pozorovat jen přírodu a nechat si ujít

to hlavní. Vzhledem k tomu, že tato část není
příliš akční, je zde dost prostoru pro vykreslení charakterů jednotlivých postav. Na to obvykle u jiných válečných filmů s jednou
„řežbou“ za druhou času nezbývá.
U nízkorozpočtových filmů jako je tento, se
nákladné bojové scény ani dělat nedají. Snímek režiséra Ryana Littleho, točený s málo
známými herci, nejvíce vychutnají milovníci
komorně laděných příběhů s hlubokými podtóny. Jako křesťana mne nejvíce oslovila postava zapáleného Božího služebníka, desátníka Nathana 'Deacon' Greera. Jeho vnitřní boj
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o vyrovnání se se situací, kdy nechtěně
zabil dvě ženy a šest dětí, byl pro mne zajímavější než pár úsporně točených přestřelek.
I přes komornější příběh je vždy a všude
znát tísnivá atmosféra války. K té napomáhá jednoduchá a zdařilá hudba J. Batemana.
Přestože ve filmu nevystupuje mnoho
postav, tak se občas trochu pletly. A jako
snad v každém filmu, i zde došlo k několika kuriozitám. Např. v jednu chvíli měl
sestřelený „anglán“ knír. Po nedobrovolné
koupeli o něj záhadně přišel, aby mu během
chvilky zase dorostl do obvyklé velikosti.
To asi také bude to jediné, nad čím se divák
zasměje. „Přežili jsme Ardeny“ mají na
serveru ČSFD přes mnoho rozdílných komentářů slušných 65%. Snímek byl natočen
v roce 2003. Cena DVD se pohybuje
v internetových obchodech okolo 100 Kč.
Pavla jej kdysi koupila za 39 Kč a je možné, že to v nějaké levné edici vyjde opět.

Pavel Rosecký

SILVESTROVSKÁ STRÁNKA
Zákazník: Nejdou mi tisknout červená
písmenka…
Helpdesk: Máte barevnou tiskárnu?
Zákazník: Aha! Děkuji.

Helpdesk: Klikněte prosím na ikonu
„Tento počítač“ vlevo na vašem počítači.
Zákazník: To myslíte vlevo ode mě nebo
vlevo od vás?

Z emailové schránky

Je pochopitelné, že byste mohla být trochu
obavy, protože nevíte, ale já jsem se lukrativní obchodní návrh společného zájmu se
s Vámi podělit. Dostal jsem tvůj odkaz na
můj dotaz na někoho, kdo mi vyhovuje
navržené obchodní vztah.

POZOR!
Neříkejte lidem o vaší cenu Award, dokud
vaše peníze jsou úspěšně předána vyhnout
se diskvalifikace, které mohou vzniknout
z dvojího nárok. V případě, že budete
dostávat e-maily podobná oznámení, dopisu, který byl zaslán na vás, laskavě kopii
pro nás a vymazat ho ze své mailové
schránky a poskytnout žádné další korespondenci, aby takové osobě nebo subjektu.

Zákazník: Asi mi nefunguje klávesnice, když
píšu, na obrazovce se nic neobjevuje, je černá.
Hepldesk: Máte obrazovku správně zapojenou? Je v síti?
Zákazník: Ano, jeden kabel je v síti.
Helpdesk: A co datový kabel? Vede do počítače?
Zákazník: To dost dobře nevím, vede někam
dolů pod stůl, a není tam vidět, je tu tma.
Helpdesk: A můžete si rozsvítit a podívat se?
Zákazník: Jak asi, když už půl hodiny nejde
proud!

Zákazník: Nemůžu se připojit k internetu.
Helpdesk: Jste si jistý, že používáte správné
heslo?
Zákazník: Ale samozřejmě ano, díval jsem se
u kolegy.
Helpdesk: Řekněte mi, prosím, jaké používáte heslo?
Zákazník: Pět hvězdiček.

Hello, odpusť nám znepokojivé svůj drahocenný time. We jsou Tai Pin company. This
je jednou z největších mezinárodních obchodních velkoobchody China.

Prosím, pokud nemáte zájem smazat tento
e-mail a nebudou lovit mě, protože jsem uvedení svou kariéru a život mé rodiny jsou ve
hře na této akci. Přestože se odvážil se nic
nezíská. Vaše nejbližší reakci na tento dopis
ocení.

To je informovat Vás, že jste vyhráli prize
money pět set padesát tisíc Velká Británie
libra (GBP 550,000.00) v roce 2009 cenu.
Vítězové se vyplácí v souladu s jeho vypořádání Center. Tato cena musí být uplatněn
nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení Remíza. Jakákoli cena netvrdil, v tomto období
bude propadne.

Budu potřebovat, abys mi bude asistovat při
vyřizování podnikatelský projekt z Hongkongu do vaší země. To se týká převodu velkou
sumu peněz. Vše, co o této transakci musí být
právně učinit bez zádrhel. Prosím, snaží se
dodržovat velmi diskrétně ve všech otázkách
týkajících se této problematiky.
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Zákazník: Jeden můj přítel mi nahrál
perfektní spořič obrazovky, ale vždy,
když pohnu myší, tak mi zmizí!

Zákazník: Moje klávesnice přestala fungovat.
Helpdesk: Jste si jistý, že je správně zapojená?
Zákazník: Nejsem, protože se nemůžu
dostat za počítač.
Helpdesk: Vezměte vaši klávesnici do
rukou a běžte s ní několik kroků od psacího stolu.
Zákazník: Dobře.
Helpdesk: Mohl jste si tu klávesnici bez
odporu odnést?
Zákazník: Ano.
Helpdesk: To znamená, že tato klávesnice
není zapojená. Neleží náhodou na vašem
stole ještě jedna klávesnice?
Zákazník: Ano, tady je ještě jedna. Aha!
A ta i funguje!

Svědectví o naší minulosti šťastní výherci:
Když jsem poprvé obdržel nevyžádaný email, který jsem právě vyhrál pět set padesát tisíc britských librách zdálo se mi, jako
jeden z těch pro-nevyžádaných e-mailů.
Nicméně když jsem se rozhodl ospravedlnit mou zvědavost kontaktovat Rev Ch.D.
vědět, jestli to byl skutečný přikázal mi, co
mám dělat, aby své tvrzení vítězství a jako
ve skutečnosti jsem byl zpočátku skeptický, ale když jsem byl plný překvapení,
když mi banka tady v Americe mi volal do
potvrdil mi, že dalších pět set padesát tisíc
britských librách bylo přemístěno z Londýna na můj účet.

Jsem opravdu šťastný za WEBMASTER
INC, který umožnil to pro mě být pět set
padesát tisíc britských liber bohatší Dnes.
Nemůžu porazit ruce na prsou a řekněte
někdo, kdo se stará poslouchat, že je to
geniue loterie. Jsem živé svědectví, moji
rodiče nikdy nevěřil, když jsem je informoval, že jsem vyhrál, ale dnes se na mě
jen 20 let a už jsem s úsměvem na banku
pět set padesát tisíc liber.

INFORMACE
Biblické hodiny na regionu Jih

AGLOW,

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

mezinárodní a mezidenominační sdružení žen
zve na další setkání, které se koná
v pátek 11.12. 09 v 18:00 v „kavárně“ ve dvoře,
Soukenická 15 (CB), Jana Frantíková.
Jako obvykle chceme společně chválit Boha,
sdílet se o tom,
co Bůh činí v našich životech, potěšit se a povzbudit..

Témata:

Jste srdečně zváni i se svými přáteli.

9.12. Miloš Poborský: Rovnováha v Bibli.
Kristův kříž a náš kříž. Co je stejné a co je jiné?
Kde hledat inspiraci k Bohu vydanému životu?
16.16. Advent - příprava na Vánoce
Proč počítáme letopočet od Krista?
Nejodvážnější výsadek v dějinách válečnictví.
Dalo se to tušit předem?
6.1. Dan Drápal: 60. žalm
Kdy nám Bůh pomáhá a kdy ne.
Co když nás Bůh opustil? Za jakých okolností vítězíme.

Prodám RD - statek 4+1
Erpužice u Stříbra,
uzavřený dvůr 1000 m
s hospodářskými budovami,
zahrada 4000 m, nová střecha,
cena k jednání 1.550.000 Kč

13.1. Miloš Poborský: Rovnováha v Bibli

Tel. 605 838 703
sskladnik@seznam.cz

20.1. Dan Drápal: Milost
Dá se milost zasloužit? Kdo je příjemcem milosti.
Proč máme s milostí takový problém.
27.1. Evoluce versus stvoření

Prodám vlajku státu Izrael

Pronajmu
krásný, cihlový byt 3+1
na Praze 4, od 1.1. 2010.

nová, 90x170 cm,
originál zabalená, 200 Kč

Tel. 603 112 326,

email: zdeherman@gmail.com

604 644 710

Pro svou architektonickou kancelář v centru Prahy hledáme

sekretářku nebo sekretáře
pro administrativní a provozní vedení chodu kanceláře a pro asistenci
vedoucímu kanceláře.
K této práci je nezbytná znalost práce na PC (Word, Excel) a
domluva v angličtině. Vhodné je ovládat tisk ve Photoshopu a
Autocadu. Nutné vzdělání SŠ, ideálně v oboru stavebním nebo
ekonomickém. Plný úvazek není podmínkou.
Do našeho devítičlenného pracovního týmu hledáme člověka
komunikativního a svědomitého.

Majda a Petr Hlaváčkovi,
tel. 724 175 988 nebo 602 304 917

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

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

OZNÁMENÍ
INZERÁTY
A OZNÁMENÍ

Základy křesťanského života 2010
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelské společenství,
možnost dotazů a osobních rozhovorů
Kdy: 21. 1. – 22. 4. 2010, vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin
Kde: sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 - Libeň, Metro B Palmovka
Vstup zdarma
Přednáší: Tomáš Dittrich a jeho hosté
Chvály: Jiří Bešta
témata přednášek

1) 21.1. Ze smrti do života
2) 28.1. Nový život, křest
3) 4.2. Víra, zkoušky, vítězství
nad hříchem
4) 11.2. Bible – Boží slovo
5) 18.2. Jsme spravedliví,
nebo hříšníci?
6) 25.2. Naplnění svatým Duchem
7) 4.3. Každý den s Bohem

8) 11.3.
9) 18.3.
10) 25.3.
11) 1.4.

Modlitba
Odpuštění
Uzdravení z nemocí
Osvobození od hříchů
minulosti
12) 8.4. Jak s lidmi mluvit
o Pánu Ježíši
13) 15.4. Co je to církev?
14) 22.4. Pán Ježíš přijde znovu

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Sborové bohoslužby
6.12. KD Krakov v 15:00
Vánoční rodinné shromáždění včetně divadla. Zvláště vhodné pro zvaní hostů.
POZOR v lednu změna místa a času shromáždění!
3.1. Národní dům na Smíchově (Nám. 14. října 16) od 14:00
Společné shromáždění CKS
chválící tým: skupina: Mlask
kazatelé: Marek Prosner a Petr Kácha

SBOR
KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ PRAHA
IČ 73631043
Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8

Vánoční program

Kontakt

Vánoční shromáždění (přizpůsobené i dětem): 24.12. v 10:00

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

Sborová modlitební
Pondělí 21.12. v 18:00

Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů
Pondělí 7. 12., 18:30-20:00, tentokrát v prostorách KS Praha (Velký sál).
Není-li uvedeno jinak, konají se sborové akce na adrese sboru.

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)
• 27.12. se shromáždění nekoná
• Počet členů: 29/18/21

• Pastor: Tomáš Božovský
• Shromáždění:
Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7
• 27.12. se shromáždění nekoná
• Počet členů: 115/25/51

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

STŘED
• Vedením pověřen: Mirek Hoblík
• Shromáždění: Ne 10:00,
Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10
• Počet členů: 89/24/51
Vstup: Roger, Robin, Elizabeth a Josiash
Harshovi

PALMOVKA
• Pastor: Martin Čunek
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
• Počet členů: 78/15/28

VÝCHOD
JIH
• 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: 81/12/22
• Vstup: Jiří a Pavlína Královi (přestup
z Palmovky)
• Výstup: Řehoř a Kamila Lamrovi

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

SBOROVÝ DOPIS

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

Účet

• 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

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.
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