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SLOUPEK

KAM JDEME?
Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha,
věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to.
Neboť vám jdu připravit místo. Jan 14,1 – 2
Na počátku roku považuji za důležité připomenout vizi a směr našeho sboru. Proto na
toto téma chci pravidelně kázat na prvním
společném shromáždění (tedy v únoru, protože v lednu se scházíme jako celek KS a
určitý směr pro celou
naši církev přinesl letos
Petr Kácha a můžete se
s ním seznámit v jiném
článku tohoto Sborového dopisu).
Na poslední modlitební staršovstva v loňském roce mě Bůh
oslovil a já se pokusím
připomenout záměr
našeho sboru „Kristem proměněné životy“
trochu z jiného úhle. Když mluvíme o proměně, kterou dělá Ježíš, myslíme často na
záchranu od smrti k věčnému životu a
o změnu našich životů tady na zemi do podoby Pána Ježíše Krista, jak o tom mimo jiné
píše Pavel do Efezu ve čtvrté kapitole. To je
určitě správné a je to pravda. Můžeme
ovšem zapomenout na jeden důležitý aspekt.
Na dějiny lze nahlížet různým způsobem.
Jeden z možných pohledů je vidět dějiny
jako přípravu na obrovskou svatbu. Ježíš –
ženich – se vrátí na zem, aby si vzal za ženu
svou nevěstu – církev. Církev, kterou tvoří
křesťané z různých dějinných období, kultur,
etnik a denominací. Proměnu, kterou dělá
Kristus v nás, můžeme také vidět jako proměnu do podoby nevěsty, která je připravená
pro svého ženicha.
Radujme se a jásejme a vzdávejme mu
slávu, protože přišla svatba Beránkova a
jeho žena se připravila. Zjevení 19,7.
Na výše zmiňované modlitební mně (a
myslím, že nejen mně) Bůh připomněl výhled na věčnost. Je důležité to, co žijeme na
této zemi a jak to žijeme. Současně nám ale
hrozí, že se zaměříme na tento život, na naše
radosti i starosti, úspěchy i neúspěchy, tak
intenzivně, že zapomeneme na cíl, ke kterému směřujeme.
Pán Ježíš těsně před svým ukřižováním
připravuje učedníky na svůj odchod a na

jejich život na zemi. Bude mnoho důvodů se
chvět. Je mnoho důvodů, proč můžeme dnes
propadat strachu. Ekonomická krize, nové
nemoci, hladomory, zemětřesení, terorismus.
Pokud se soustředíme na tyto věci, budeme
se bát. I jako křesťané. Nemáme zaslíbení, že
nás nic z těchto věcí nepotká. V době útoků
11. 9. v USA zahynuli znovuzrození křesťané. Známe křesťany, kteří zemřeli na nějakou nemoc ještě v mladém věku. A nepropadněme omylu, že je
to automaticky proto, že
s jejich vírou bylo něco
v nepořádku. Pokud je
naše naděje v tomto
světě, budeme se třást.
Ježíš dává návod na
pokojný a radostný
život. Předně je to víra.
Víra v Jeho dílo a víra
v to, že se Otci nic nevymklo a ani nevymkne z rukou. Kdyby se
všechno zhroutilo, kdyby všechno přestalo
fungovat, Jeho milosrdenství ani Jeho moc
se nezmění.
Dále je to jistota, že je o nás postaráno. Na
zemi nám může vzít byt zemětřesení nebo
ekonomická krize. Příbytek, který máme
připravený v nebi, nám nikdo nevezme. To
místo tam máme a můžeme si tím být jisti.
Ježíš je u Otce a místo nám připravil. Nevíme, jak dlouho ještě budou dějiny trvat, ale
nastane den, kdy se Ježíš vrátí, vezme si
svou nevěstu a uvede ji do příbytku, který
připravil. Víme totiž, že bude-li stan našeho
pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha; ne lidskou rukou postavený, ale
věčný dům v nebesích. 2Kor 5,1
Tato jistota působí pokoj a radost. Dává
odvahu tváří tvář různým těžkostem a chrání
nás od přílišného zakotvení v dobrých věcech tady na zemi. S touto jistotou se nemusíme trápit, jestli se nám vše na této zemi
podaří a dosáhneme všeho, co chceme. Když
nás Boží duch formuje, můžeme si připomenout, že nás formuje nejenom pro nějakých
80 let na této zemi, ale má to dosah pro věčnost.
Přeji sobě i vám, aby nás jistota na nebeský příbytek povzbuzovala po celý tento
rok i v budoucnu.

Lubomír Ondráček

Milí čtenáři,
dopisuji sloupek jako poslední z celého
Sborového dopisu a pak už jen zbývá jednou kliknout myší a poslat SD do tiskárny.
Toto číslo jsem dokončoval trochu komplikovaně, protože jsem v právě ten nejnevhodnější okamžik při dokončování sazby
ulehl do postele.
Nakonec se ale vše
podařilo a tak se
můžete v novém
čísle dočíst, jaké to
byla na společném
shromáždění KS na
Smíchově, na mládežnickém Silvestru
v Liberci nebo na
semináři kurzů Alfa v Praze.
Požehnané dny Vám
přeje

Tomáš Božovský
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vzít s sebou do sboru nějakého svého přítele,
to pro mě bylo zvlášť jednoduché...
stačilo si vzít s sebou notebook
Z angličtiny přeložil tomáš božovský
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AKTUÁLNĚ
PROČ JSME TADY?
Boží slovo říká, že církev je sloupem a
oporou pravdy. Má tedy smysl jen její samotná existence. Tím, že církev existuje,
uctívá Boha a káže Boží
slovo, dává smysl její
existenci a naplňuje obecný Boží záměr. Je ovšem
dobré, když místní sbor
dále hledá záměr pro svou
konkrétní existenci. Je nějaký další důvod kromě
tohoto obecného pro naši
existenci? Svěřil nám
Bůh něco mimořádného?
Tuto otázku jsme si
kladli i my jako KS Praha.
Bůh nám dal speciální
záměr.
KS Praha existuje v prvé
řadě ne kvůli lidem, ale
kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je,
aby měl z našich životů radost a aby mu
bylo na našich shromážděních dobře.
Toto je preambule našeho záměru (celý je
na našich internetových stránkách v brožuře
Vítej na palubě). Vyjadřuje to, proč tu jsme
a co vnímáme jako Boží záměr pro náš sbor
a tedy naše životy. Záměr má mnoho praktických aplikací a ty jsou zmíněny v jeho
celém znění a můžeme do nich prakticky

vstupovat. Aby byl celý záměr dobře zapamatovatelný, máme ho shrnutý v jediné větě.
KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY.
Mnohokrát jsme si již vysvětlovali, co to znamená. Přesto
nepokládám za zbytečné to
opět připomenout při příležitosti začátku nového roku.
Kristem - nežijeme z vlastní síly. Nečekáme, že se změníme skrze nějaké polepšení
apod. Víme, že jediný, kdo
nás zachránil od smrti pro
věčný život je Ježíš Kristus a
že jedině on má moc i dále
v našich životech jednat.
Nechceme spoléhat na sebe,
ale na něj a chceme mu dát
prostor k jednání v našem
životě.
Proměněné - víme, že uvěřením začala
změna našeho života, ale současně víme, že
není dokončena. Potřebujeme ve svých životech proměňující moc Kristova ducha. Nejsme
spokojeni s tím, nakolik se již Kristu podobáme, ale chceme více.
Životy - celý náš život patří Bohu. Chceme
ho žít pro Něj a s Ním.

Záměr se netýká jen nás, kteří jsme
uvěřili. Vyhlížíme, že Kristus bude měnit i lidi kolem nás a že uvidíme přicházet další lidi, kteří poznali jeho milost.
O toto chceme usilovat a vyhlížíme to
i pro rok 2010.

Lubomír Ondráček

Obraz z modlitební
Jednou za čtrnáct dní se ve středu ráno
scházíme jako starší k modlitbám. Ve
středu před Vánoci jsem přijal obraz,
o kterém si myslím, že může být povzbuzením k modlitbám nejen pro účastníky
setkání.

Otakar Kunzmann, region Východ
Bůh mi ukázal situaci lidí, kteří mají na
účtu miliony, ale stále mají pocit, že je to
málo, cítí se chudí, a tak jen šetří a šetří,
aniž by měli z naspořených peněz jakýkoliv užitek. Naše víra je velikým bohatstvím. Nešetřeme si ji (ve smyslu tohoto
obrazu), ale radujme se a užívejme si
bohatství, které máme. Pečujme o víru,
ale nešetřeme si ji, ale pouštějme ji „do
oběhu“.

REKONSTRUKCE SBORU
ní úpravy dvora.
Do prázdnin by
bylo
dokončeno
vybavení prostor a
nejpozději od nového školního roku
bychom byli rádi,
kdyby nové prostory
bylo možno plně
využívat.
Ke zdárnému dokončení rekonstrukce

Těsně před prázdninami jsme uvedli do
provozu novou zkušebnu a během prázdnin byla dokončena nová garáž a odstraněny stavební vady.
Na podzim jsme přestěhovali věci
z prostor pod shromažďovacím sálem a
vybourali příčky v prostoru budoucího sálu
pro mládež. V sále bude také baptisterium
a u sálu kuchyň.
Ještě před koncem roku byly provedeny
hrubé rozvody elektro a pracovalo se na

úpravách projektové
dokumentace.
V polovině ledna nastoupila stavební firma,
která provádí stavební
práce, a ty by měly být
dokončeny v březnu.
V dubnu bychom rádi
kolaudovali.
Po zlepšení počasí ještě
chceme dokončit venkov-
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potřebujeme zajedno modlitby, aby nedošlo k nějakým zpožděním a chybám a
také finance, protože rekonstrukce překračuje svými náklady běžný sborový
rozpočet. Příspěvky je možno zaslat na
účet sboru 179877055/0300, v.s. 910.
Děkuji všem modlitebníkům, dárcům
i těm, kteří se na rekonstrukci osobně
podílejí nebo podíleli bez nároku na
ekvivalentní odměnu.

Lubomír Ondráček

AKTUÁLNĚ
Milí sourozenci,
mám pro Vás dobrou zprávu a to, že v tomto roce 2010 pořádáme 3. ročník preevangelizační akce Dny dobrých zpráv. Starší sboru odsouhlasili, že tato aktivita má
ve sboru již svoje místo. Záchrana našich známých a všech lidí (nejenom v Praze) by
nám měla neustále ležet na srdci. My jsme takříkajíc „za vodou“, ostatní čeká bez Ježíše
cesta do pekel. Nenechme si nikým a ničím zpochybnit výzvu Pána Ježíše, že máme činit
učedníky mezi všemi národy. K celosborové akci Dny dobrých zpráv se může připojit každý. Především svými modlitbami a také, že někoho pozvete. Akce bude probíhat od pondělí
1.11. do soboty 6.11. 2010.
Novinkami v tomto roce jsou, že budeme zvát ke spolupráci další sbory v Praze a že v neděli
7.11. 2010 na celosborovém shromáždění bude kázáno evangelium s výzvou. Dáme tak prostor a
možnost těm, kdo slyší Boží volání k záchraně, aby reagovali. Možná jsme dlouho neviděli, že by
někdo na našem shromáždění vyznal Ježíše svým Pánem, ale jak víme, u Boha není nic nemožného.
Děkuji za Vaši podporu při záchraně duší

Jaroslav Sloboda, vedoucí projektu DDZ
Kontakt: sloboda.jaroslav@gmail.com

WWW.DnyDobrychZprav.cz
připravuje změnu stránek.
Hledáme
1) webového grafika
2) zájemce, kteří by se na změně stránek chtěli podílet.
3) zájemce, kteří by se na projektu chtěli podílet.
V případě zájmu kontaktujte
Luděk Turzík, tel. 776 558 352, L.Turzik@dorost.cz
nebo přímo z WWW.DnyDobrychZprav.cz (sekce Napište nám)

SVĚDECTVÍ
Místo jednoho přišli dva
Celý rok jsem se modlil a přemýšlel, koho
pozvu na II. ročník Dnů dobrých zpráv.
Přátel jsem měl na papíře
mnoho, a tak jsem spíš vybíral, koho nepozvu. (Ono totiž
pozvat na jeden večer víc než
jednoho svého známého nejde :) Ale některé lidi jsem
oslovoval i při náhodných
setkáních.
Od jednoho člověka jsem
měl příslib, že určitě půjde.
Mnohokrát jsme o tom mluvili
a vypadalo to, že se velmi těší.
Byl to bezdomovec, se kterým
jsem asi čtyři měsíce udržoval
kontakt. Domluvili jsme se, že
spolu vyrazíme na divadelní
hru Autobus od skupiny
Kairos II. Dali jsme si sraz na Uhelném
trhu, kde já pracuji a on žije, ve čtvrtek
v 18.15. Můj přítel tam občas za drobnou
úplatu pomáhá zavážet zboží prodejcům.
Bylo právě šest hodin a já už byl na domluveném místě.
Když mě uviděl, že na něj už čekám, tak
mi z dálky pokynul a křikl, že hned přijde.

Čas plynul a on nikde. Náhle se objevil, ale
k mému překvapení nedošel ke mně, ale za-

hnul si to do hospody. Šel jsem za ním a přes
prosklené dveře jsem ho uviděl s plným půllitrem piva a sázkovým tiketem před sebou.
Otevřel jsem dveře a skoro se stejným výrazem jako ve filmu „Marečku podejte mi pero“
jsem mu řekl, že už je čas, a že musíme jít.
On mi odpověděl krátce: „Promiň Miloško jsem unavený“.

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

Prožíval jsem velké zklamání, ale modlil
jsem se, co mám dělat dál.
S manželkou jsem byl domluvený, že se sejdeme na divadelním představení. Chtěl jsem
jí zavolat, že tam nedorazím,
ale neměl jsem kredit :) Nikam
se mi nechtělo - toto představení jsem viděl už třikrát a
hlavně jsem byl vážně smutný.
Nicméně jsem se vydal směr
Salesiánské divadlo. Před ním
už postávali čekající lidé a
k mému úžasu tam někdo
čekal i na mě (a nebyla to
moje manželka, ta dorazila,
jak je jejím zvykem, těsně
před začátkem představení.)
Byl to starší manželský pár,
který jsem pozval víceméně náhodou.
Z představení byli nadšeni. Líbilo se jim
poselství, líbily se jim herecké výkony,
cenili si čistoty mluvy i chování. Domů si
kromě uměleckého zážitku odnesly i dvě
docela malé Bible.

Miloš Padevět

JAKÉ TO BYLO
Kázání na společném shromáždění CKS a výhled do roku 2010
Letošní společné shromáždění celé naší církve Křesťanská společenství začalo slovem, které se týkalo jedné z našich hodnot:
Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje církev svými dary.
Chceme více moci Ducha. Chceme vidět více zázraků a znameních. A také víme, že pokud chceme vidět probuzení v naší zemi, tak to nepůjde bez Boží moci. Aby se to stalo, tak vnímám, že je potřeba, aby se stalo několik věcí:

1.

Zbavit se a oprostit se od zklamání, že to nefunguje, že někdo nebyl uzdraven,
že jsme očekávali, atd. a činit pokání z toho, že jsme přestali s Bohem a Jeho
mocí počítat.

2.

Žádat zpět to, co jsme měli dříve (hlavně v devadesátých letech).

3.

Žádat více. Nespokojit se s ničím menším, než co říká Boží slovo:
Jan 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky,
které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

4.

Žádat to, co mají jinde. (V Africe, Asii, Jižní Americe a jinde.)

5.

Zaplatit cenu. (Je třeba se rozhodnout, že jsem ochoten zaplatit cenu).






Jako vedoucí a starší sborů máte autoritu toto žádat pro své místní regiony.
Jako vedoucí skupinek máte autoritu toto žádat pro své skupinky.
Jako manželé o otcové máte autoritu toto žádat pro své manželky a své rodiny.
Jako Boží synové a dcery nám patří toto zaslíbení (že budeme odděni mocí z výsosti) a máme autoritu to žádat pro své životy.

Slovo bylo krátké (cca 30 minut) a pak jsem se modlili a žádali tyto věci pro své životy a pro svá společenství. Dělejme to i nadále. Dokud
se něco nezmění.

Petr Kácha
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JAKÉ TO BYLO
Silvestr s mládeží v Liberci

S mládeží jsme se letos vydali opět strávit
společně silvestr, tentokrát to bylo
v Liberci. Sjelo se nás přes šedesát nejen
z Prahy. V rámci možností jsme si pak přes
den užívali zimních i nezimních, sportovních i nesportovních aktivit - lyžování na
Ještědu (sice nám shora padalo jiné vodní
skupenství, než bychom si přáli, ale šlo to),
návštěva aquaparku a liberecké ZOO, bruslení a chození na procházky, pokus o bobování atd.
Tématem tohohle výjezdu bylo „Žiješ
dvojí život?“ a proto byly večerní programy zaměřeny na povzbuzení, abychom
skutečně žili naplno tak, jak to pro nás má
připravené Pán a nenechali se zlákat

k tomu, že to budeme dělat tak, jak je to
v tomhle světě obvyklé.
Jsme rádi, že jsme mohli být spolu a lépe se
poznávat a budovat nová přátelství. Jsme
rádi, že s námi byli lidé, kteří ještě nepřijali
Ježíše jako svého Pána a Spasitele a že o něm
mohli něco slyšet a snad se jich Bůh dotýkal.
Jsme rádi, že celá akce mohla proběhnout a
jsme vděční všem, kdo se podíleli na jejím
průběhu, zvláště pak Vaškovi za skvělé jídlo.
Jsme rádi, že s námi byl Bůh, protože bez něj
by celá akce neměla smysl.
Fotografie a videa z akce je možné si prohlédnout na www.mladezpraha.kaes.cz.

Rút

AKTUÁLNĚ
Patří snad Kurzy Alfa do starého železa a louč pod kbelík?
i těch, kteří s ní teprve chtějí začít. Po úvodních chvalách se už za mikrofonem střídali
různí řečníci a hosté, zaznělo také několik
svědectví o tom, co Bůh skrze Alfu udělal.

Kdo zejména z těch, kteří se občas rádi
podívají na nějaký film z vojenského prostředí, by neznal typické volací znaky:
„Alfa, Bravo, Delta, Charlie, jak mě slyšíte?“
Ale Alfa také znamená jeden z nejrozšířenějších způsobů evangelizace ve světě
dnes. A tak se Alfa skloňovala poslední
lednovou sobotu na Palmovce snad ve
všech pádech. Sešlo se tu kolem 70 převážně mimopražských pořadatelů Alfy,

Kilo Uniform Romeo
Zulu Yankee Alpha
Lima Foxtrot Alpha?
Alpha November
Oscar!
Z Anglie nás ozdravila a povzbudila Betty
(jméno mi nějak uniklo), z Michala Vaňka
pak naděje a povzbuzení do nových věcí
s Alfou přímo tryskala. V Brně, kde je Michal
pastorem, začínají příští týden už 20. (ano,
dvacátý) kurz. Kurzy tam prošlo (alespoň
jednou lekcí) kolem 850 lidí a z nich se 56
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obrátilo k Pánu a zakotvilo v nějakém
společenství. Loni ve sboru křtili 14 lidí a
z toho 11 jich bylo z Alfy. Když pak
křtěnci říkali svědectví, měli ti, co neuvěřili na Alfě dojem, že neuvěřili správným
způsobem :-) (Samozřejmě to je žert.)
Dalšími slovy posloužili manželé Hambálkovi, Petr Wagner, Václav Hron, Tomáš Dittrich, Petr Prokša a Miloš Poborský, který také celý program uváděl.
Bylo pěkné vidět pohromadě tolik lidí
z nejrůznějších sborů a denominací, kte-

JAKÉ TO BYLO
ním zkušeností kolem baget a kávy.
Víte, jaká je vize Kurzů Alfa? Evangelizace
národa a proměna společnosti.
Také proto se na podzim roku 2013 plánuje
celonárodní akce Zveme Česko na večeři.
Nemáte chuť se připojit? Já ji po téhle sobotě dostal!

(tob)

www.kurzyalfa.cz
rým jde o to, jak pomoci tomuhle národu
najít Krista.
Přestávky na oběd a občerstvení byli
vyplněny přátelským povídáním a sdíle-

info@kurzyalfa.cz

I TO SE STÁVÁ...
Eva Evě trochu jinak

O prázdninách měla jedna mládežnice
nápad – udělat Eva Evě pro nevěřící. Prý
by tam ráda pozvala některé spolužačky.
Přemýšlela jsem o tom a modlila se za to, a
cítila jsem, že to Bůh má za moooc dobrý
nápad. Sondovala jsem u dalších holek
z mládeže a spousta z nich říkala, že někoho určitě pozve, bude-li se to konat. Termín jsme stanovily na 22.-23.1.2010. Většina z mládežnic byla ráda a začala svoje
kamarádky a spolužačky aktivně zvát.
Těšily jsme se. Pozvala jsem také holky,
na které jsem získala kontakt na Exit tour,
takže pozváno bylo dohromady něco kolem padesáti nevěřících. Nicméně když na
nás z kalendáře vyskočilo datum uzávěrky
přihlášek, nebyl mezi přihlášenými nikdo
nevěřící. Pobyt Eva Evě se přibližoval.
Mnohé ženy ze sboru se s námi modlily,
i postily, aby se někdo nevěřící přihlásil,
ale nestalo se to. Byla jsem zklamaná, bylo
mi z toho smutno, nic jsem nechápala –

vždyť jsme se přece
tak modlily! Vždyť
bylo přece pozváno
tolik nevěřících!
Vždyť to dalo tolik
práce, připravit evangelizační
víkend
o vztazích!
V pátek 22.1. se nás
sešlo dvanáct. Z toho
bylo jen pět účastnic,
všechny věřící. Věděla jsem, že pocit,
že to nemá vůbec
žádný smysl, musí
počkat na jindy –
smysl to má a basta
fidli na bum. Konec
konců, je to jen pocit.
Byl to úžasný víkend. Celé to bylo velice
osobní, což by ve větším počtu nešlo. Bůh
nám tááák
moc požehnal!
Všechny
h o l ky,
které
na
pobytu
byly, udělaly důležitá rozhodnutí
(některé
j e d n o ,
některé
více). Například:
Rozhodla jsem se,
že si na
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manžela počkám třeba i deset nebo víc
let.
Rozhodla jsem se, že se sexem počkám
až do manželství
Dala jsem Bohu volnou ruku v mém
životě, aby měnil můj charakter tak, jak si
ho on představuje jako ideální.
A já jsem si na základě tohohle pobytu
uvědomila, že když Bůh něco řekne, má
pravdu. Pokud se ho zeptám, jak to myslí,
má to pro mě jisté výhody, má totiž pravdu. A pokud se ho nezeptám a pochopím
to jinak, stejně má pravdu.
PS: V sobotu asi na tři hodinky přišla
jedna nevěřící slečna. Přišla, poseděla,
poslechla si evangelium, nechala mě,
abych se za ní pomodlila a zase šla. Tak
přece byly naše modlitby a posty vyslyšené i na viditelné rovině. Díky, Bože.

Johana Dittrichová

AKTUÁLNĚ
Romantičtější a víc sexy vztah najdete v manželství
Již za necelé dva týdny začne v České
republice další ročník Národního týdne
manželství. Během valentinského týdne 8.
-14. února budou v desítkách českých
měst probíhat aktivity ukazující na to, že
romantika a manželství patří dohromady.
Národní týden manželství chce vyzvat
manželské páry, aby pomohly vyvrátit
mýtus, že manželství a věrnost znamená
konec romantiky a dobrého sexu.
Podle průzkumu, kterého se ve Velké
Británii v roce 2002 zúčastnilo více než
dva tisíce žen, si lze nejlepší sex užít pouze
s partnerem, s nímž vás váže manželský
svazek. Na tom, že nejkrásnější sex zažily
právě se svým manželem, se pak shodly dvě
třetiny dotázaných žen. Studie také vyvrátila
domněnku, že sex v dlouhotrvajícím vztahu
začne být po určité době nudný. S tím nesouhlasí pětašedesát procent žen. Pouze 13 procent žen mělo lepší sex, když byly ještě single, 14 procent, když spolu žili s partnerem
mimo manželský svazek a pouze 9 procent,
když měly mimomanželský poměr.
„Juliette Kellowová, editorka magazínu
Top Sante, který si výzkum objednal, prohlásila, že: „I když se populární televizní
programy zaměřují na nefunkční vztahy,
většina žen touží po lásce a přátelství jednoho partnera. Náš průzkum razantně popřel všechny představy, že pro kvalitní sex
je potřeba střídat partnery a mít zaručenu
volnost. Pravdou je, že pro skutečně dobrý
sex musíte partnera dokonale znát a musíte

proniknout hluboko do jeho intimity. To je
většinou zaručeno právě v dlouhodobých
vztazích a v manželství.“

Národní týden manželství
hledá deset
nejromantičtějších příběhů
ze života v manželství
Podle výzkumu brněnské Masarykovy univerzity a společnosti SC&C je také pro obyvatele České republiky v manželství nejdůležitější věrnost a sex. Informuje o tom kniha
Hodnoty a postoje v ČR 1991 – 2008. Z výzkumu, kterého se v roce 2008 zúčastnilo
celkem 1821 respondentů, vyplynulo, že pro
71 procent Čechů je v manželském svazku
věrnost velmi důležitá a pro dalších 26
procent spíše důležitá. Dobré sexuální soužití považuje za velmi důležité 62 procent lidí a
34 procent za spíše důležité.
Romantika je více než zamilovanost, něha a
objetí. Manželství poskytuje bezpečné prostředí, kde může vztah dosáhnout největší
intimity i vášně. Chceme vyzvat české manželské páry, které jsou zcela přirozeně romantické, aby nám do 14.2. na adresu
info@tydenmanzelstvi.cz zaslaly ty nejromantičtější momenty svých manželství, z nichž
bychom pak vybrali deset nejlepších. Takže
pokud je váš partner nenapravitelně romantický,

napište nám kdo, proč, co, kde a kdy.
Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství
Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního
týdne manželství
info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz
Posláním Národního týdne manželství
je připomenout si alespoň jednou za rok
rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní
aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na
praktický rozvoj manželství a podporu
jeho hodnoty ve veřejném a politickém
prostoru.
Zahajovací tisková konference NTM
2010 se bude konat 8. února 2010 od
10:30 v Jičínském sále Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Senátu
pana doc. JUDr. Petra Pitharta. Svá
vystoupení na tiskové konferenci přislíbili mj. náměstek ministra práce a sociálních věcí MUDr. Marián Hošek, členka
Stálé komise pro rodinu PSP ČR Ing.
Michaela Šojdrová, PhDr. Leo Pavlát,
ředitel Židovského muzea v Praze a další.
Záštitu nad konáním Národního týdne
manželství převzala i Stálé komise pro
rodinu PSP ČR a iniciativu podpořila
i Ekumenická rada církví a Česká evangelikální aliance.

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME
Mise v ohrožení
V létě roku 1969 jsem slavil sedmé narozeniny. Také jsem byl na svém prvním letním
táboře. A nějak mi tenkrát uniklo, že došlo
k události, kterou řada lidí považovala a
dodnes považuje za podstatně důležitější.
K letu prvního člověka na Měsíc.
Let Apolla 11 s lidskou posádkou nebyl
jen vyvrcholením rozpínavosti lidského
ducha, ale i prestižní událostí, kterou sledoval s napětím celý svět. Celou akci připravovala NASA několik let předem. Nešlo jen
o technickou přípravu samotného letu, ale
i o zabezpečení přímého přenosu okamžiku
výstupu na měsíc. Pro jeho uskutečnění,
bylo zvoleno místo hlavního vysílače
(přijímače) jižní polokoule v místě s nejstabilnějšími klimatickými podmínkami. NASA
ve spolupráci s australskými techniky umístila satelit doprostřed ovčí farmy nedaleko
australského městečka Parkes. Vše fungovalo perfektně až do okamžiku, kdy pro krátký
výpadek proudu ztratili technici polohu
Apolla 11. Potíže dosáhly vrcholu hodinu
před výstupem z přistávacího modulu na
povrch Měsíce. V okolí Parkes se začal
zdvihat vítr, dosahující během okamžiku
místy až 130 km za hodinu. Obsluha byla

postavena před těžké rozhodnutí. Buď ukončit
přenos, nebo pokračovat dál. To by ovšem
znamenalo natočit obří talíř konstruovaný jen
do síly větru 60 km/h proti počínající vichřici
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a riskovat nejen zničení vysílače, ale
i ztrátu svých životů.
I když by se snad podle obsahu mohlo
zdát, že jde o pořádné drama, není to úplně pravda. O napětí nouze není, ale jde
především o film snažící se divákům přiblížit jeden z největších vrcholů technického pokroku pod zcela jiným úhlem
pohledu. A je to pohled mimořádně svěží.
Dramatické okamžiky jsou hustě protkány
jemným humorem. Ten situaci sice odlehčuje, ale rozhodně nezastírá osobní statečnost a profesionalitu, s jakou posádka
vysílače přistupovala ke svému úkolu.
Režisér Rob Stich natočil snímek podle
skutečné události. Do hlavní role obsadil
Sama Neilla. Na serveru ČSFD má film
slušných 65%. Výjimečně nedal nikdo
z hodnotitelů nejnižší hodnocení. Mise
v ohrožení zaujala evidentně každého, kdo
ji zhlédnul. Věřím, že zaujme i vás a případných 100 minut strávených u obrazovky nebude pro čtenáře SD ztraceným časem. K sehnání je v internetových obchodech na DVD od stokoruny výše.

Pavel Rosecký

OZNÁMENÍ A INZERÁTY

Vztah k teenagerům ve sboru a v rodině
Seminář s Pavlem Rausem
Termín: 12.- 13.2. 2010.
Pátek od 17:00 do 20:30.
V sobotu od 9:00 s přestávkami i na oběd do cca 16:00.
Místo konání: ECM Vilová 26, Praha 10, u metra A Strašnická.
(http://www.umc.cz/strasnice/FotoPage/Mapa_Vilova.JPG)
Cena: 100,-Kč.
Přihlášení stačí formou emailu se jmény přihlášených na tom.bozovsky@volny.cz.

Pronajmu byt 2+kk
(46 m2, 5.patro, výtah)
v Praze 9-Hloubětíně, sídliště
Lehovec.
Nabídky a bližší informace:
tel. 723 388 267
Mirka Dlouhá

Pronajmu krásný cihlový byt 3+1
v Praze 4, ihned.
Tel. 603 112 326,
email: zdeherman@gmail.com

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
SD 2/2010

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
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AGLOW,

Biblické hodiny na regionu Jih
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:
10.2. Pavel Kukačka: Evoluce a stvoření II.
Co je v sázce? Biblická kniha Genesis a slučitelnost
s evolucí. Jak Bůh tvoří? A co zdravý rozum?
17.2. Dan Drápal: Odpuštění
Co to vlastně je? Co, jak a proč odpustil Bůh nám?
Jak máme odpustit my? Můžeme odpustit sami sobě?
Existuje jednostranné odpuštění?
24.2. Jana Hradová: Mt 18,12-14 Ztracená ovečka
Zachraňující jednání starostlivého Boha. Boží soucit
a milost - co znamenají pro ovečku i všechny ostatní.
Jak se o nás Bůh stará?
3.3. Peter Game: Bůh dnes mluví.
Duchovní dary v teorii i praxi II.

mezinárodní a mezidenominační sdružení žen
zve na další setkání, které se koná
v pátek 19.2. 10 v 18:00 v „kavárně“ ve dvoře,
Soukenická 15 (CB).
Hostem bude Ruth Stannettová
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.

Nabízím
bezdětným věřícím manželům

bydlení ve vilce 2+kk,
1. kat. se zařízením i bez,
cena 9.000 včetně poplatků.
Praha 4.
Tel: 244 470 278

F-nadace rozdává 1 milion Kč
ve výběrových řízeních pro rok 2010
F-nadace vyhlašuje výběrová řízení (VŘ) na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních
programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ probíhají
v následujících oblastech:
1.
Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů
Příspěvek poskytnutý organizátorům seminářů, školení, konferencí, apod. na uhrazení části nákladů sociálně slabých
účastníků.
2.
Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy
Příspěvek na vyslání pracovníka (zaměstnance i dobrovolníka) na školení, stáž, konferenci, seminář apod.
3.
Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní programy
Příspěvek na zorganizování vlastního školení pro pracovníky organizace (zaměstnance i dobrovolníky).
4.
Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež
Příspěvek na programy pro děti a mládež do osmnácti let věku, předmanželská příprava (bez mezení věku).
NOVĚ:
6.
Podpora pořízení evangelizačních materiálů
Příspěvek na výrobu nebo nákup letáků, brožur, CD, DVD, billboardu, ... pro evangelizační aktivity.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 19. února 2010. Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky F‑nadace.
Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty.
Pokud Vás programy zaujaly a chtěli byste se jich zúčastnit z druhé strany – být spolu s námi dárci, kteří tyto aktivity podporují, prosím, kontaktujte nás.

F‑
‑nadace pokračuje v získávání prostředků pro podporu
evangelizační služby Reinharda Bonnkeho
číslo účtu veřejné sbírky: 195 827 736 / 0600

Více najdete na www.f-nadace.cz
Pokud Vás cokoliv o těchto programech zajímá, obraťte se na nás – rádi poskytneme bližší informace.
e-mail: granty@f-nadace.cz (výběrová řízení 1-4, 6)
bonnke@f-nadace.cz (podpora služby Reinharda Bonnkeho)
tel.:
224 210 829 (záznamník)
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OZNÁMENÍ

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

Modlitební výprava do Jeruzaléma
Termín: 2.5. - 13.5. 2010
Místo: Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy
Cena: 21.000,- Kč (letenka, ubytování, jídlo a výlety)
Pořádá: Alena Krausová (Jeruzalémský dům modliteb),
Petr Kácha (KS Praha - region Střed)
Kontakt: Petr Kácha 775 383 690
(Uvidíme se v Jeruzalémě!)
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OZNÁMENÍ
INZERÁTY
A OZNÁMENÍ
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SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Sborové bohoslužby
7. 3. KD Ládví od 15:00
Hudební skupina pod vedením Jana Knížka
Kázání Petr Kácha: Jedině s pohledem na věčnosti se nebudeme bát zaplatit cenu za to,
aby přišla změna.
Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha,
věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 2Kor 5:1
4. 4. KD Ládví od 15:00
Hudební skupina pod vedením Jana Gagalíka
Kázání Lubomír Ondráček: Vzkříšení - iluze nebo skutečnost?

Účet

Setkání služebníků

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

Sobota 27.3., 5.6., 18.9. a 27.11. v 9:00
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)
• Počet členů: 29/18/21

• Pastor: Tomáš Božovský
• Shromáždění:
Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7
• Regionální modlitební:
8.2. v 18:00 u Václavíků
• Počet členů: 114/22/48
• Výstup: David, Vlasta, Olina a Anežka
Syrových, Dominik Denk

STŘED
• Vedením pověřen: Mirek Hoblík
• Shromáždění: Ne 10:00,
Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10
• Počet členů: 89/24/56

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: 81/12/23

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

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

Pondělí 15.2. v 18:00

• Kolektivní vedení
• Shromáždění: Ne 15:30
Komunitní centrum v Nových Butovicích
(stanice metra Hůrka)
• Počet členů: 55/10/23
• Vstup: Ondřej Semilský, Jakub Zůna,
Anna Poláčková

Korespondenční adresa

Kontakt

Sborová modlitební

ZÁPAD

SBOR
KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ PRAHA
IČ 73631043

JIHOVÝCHOD
• Pastor: Zdeněk Rašovský
• Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
POZOR! Změna místa
Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 2337/1 (metro Háje)
• Počet členů: 44/2/27
• Výstup: Petr Trantina (přestup do CB)

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

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: 44/4/23
• Narození: Anna Čermáková

Příští číslo vyjde
v neděli 7. března 2010.

