
vaše  potvrzení o smrti a vzkříšení nepotřebujeme, 
pane lazar, stačí nám jen potvrzení o narození 
 
 

Z angličtiny přeložil tomáš božovský 
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Po celé zemi zuří boj. Boj o lidské duše. Boj 
o to, kolik lidí stráví věčnost v nebi a kolik    
z nich ve věčném zatracení. 

Bůh se rozhodl, že si k tomu chce používat 
nás. Nemá žádný plán „B“. 

Pokud odmítnu účast na zachraňování 
životů lidí kolem sebe, promarním svůj ži-
vot. 

 
Máme tu čest stát na jednom z nejobtížněj-

ších míst na světě. O to větší bude skrze nás 
zjevena Boží sláva. 

Nepřítel se zoufale bojí, abychom nepo-
vstali a nezačali používat své zbraně, které 
nám Bůh dal. V naší zemi je jeho nejúčinněj-
ší zbraní materialismus. Mnozí křesťané 
zvlažněli a ztratili svou věčnou odměnu, 
protože dali přednost hromadění peněz a 
majetku. 

 
Naší zbraní je slovo evangelia. Evangeli-

um je jednoduchá zpráva, že Ježíš zemřel za 
naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých.    
V evangeliu je moc. Naposledy jsem ji viděl 
předevčírem, kdy jsem se po vyhlášení této 
jednoduché zvěsti mohl modlit s třemi lidmi 
za přijetí Krista.  

Satan se všemožně snaží, abychom se za 
evangelium styděli a byli ochotni mluvit         
s lidmi kolem sebe o všem jiném, jen ne       
o těchto několika větách. 

Kde se káže evangelium, je uvolňována 
Boží moc. Je normální počítat s tím, že bu-
deme uzdravovat, vyhánět démony a proro-
kovat. Před několika týdny jsem se mohl 
modlit s dvěma lidmi modlitbu přijetí potom, 
co jsem dostal konkrétní prorocké slovo do 
jejich životů. Poznali, že Bůh je živý. 

 
Po duchovních darech máme dychtit 

(1Kor 14,1) a aktivně o ně prosit. Dary 
uvádí do pohybu víra, proto máme posilo-
vat svou víru studiem a vyznáváním Boží-
ho Slova (Ř 10,17).  

Boží moc vzrůstá také postem. Ježíš se 
vrátil od křtu v Jordánu plný Ducha (L 4,1), 
ale až poté, co se čtyřicet dní postil, vyšel     
v moci Ducha (L 4,14). 

Toto slovo říká Ježíš po rozmluvě se sa-
mařskou ženou – nejopovrhovanějším člově-
kem široko daleko. Jsme často v pokušení 
vybírat si ke kontaktu lidi nám příjemné. 
Ježíšova filosofie služby byla jiná.  

Šel převážně k opovrhovaným, ztrápeným 
a nemocným. Když zvěstoval dobrou zprávu 
takovým lidem, byl tím sám nasycen. A tito 
lidé byli těmi poli připravenými na sklizeň.           

 
I dnes se kolem nás bělají pole, která nikdo 

nesklízí. Vdovy, sirotci, bezdomovci, cizinci 
v uprchlických táborech, Romové, prostitut-
ky, nemocní AIDS nebo třeba dlužníci. Vel-
ká sklizeň čeká také mezi dětmi a teenagery. 
Půjdeme? 

 
    

Michal KlesnilMichal KlesnilMichal KlesnilMichal Klesnil    

ÚVODNÍK 

NEVIDITELNÁ BITVA 

PŘEČTĚTE  SI 

Milí čtenáři, 
měsíc utekl jako voda a zase je tu nový 

Sborový dopis. Vracíme se v něm v anketě 
k Velikonočnímu čtení Bible, které letos 
proběhlo už podruhé. Kromě toho tu najde-
te zprávu 
o setkání 
sborových 
služební-
ků, které 
se z velké 
části toči-
lo kolem 
zvěstování 
evangelia. A v úvaze o Ježíšově božství se 
na základě vlastních zkušeností z rozhovo-
rů se Svědky Jehovovými zamýšlí Tomáš 
Dittrich.  

Krásný květen vám přeje 
Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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Oni vyšli a vyhlásili všude 
evangelium, Pán pracoval s ni-
mi a potvrzoval to slovo zna-
meními, která je doprovázela.  
 

       (Mk 16,20, ČSP) 

Ježíš jim řekl: „M ůj pokrm 
je, abych činil vůli toho, kte-
rý mne poslal, a dokonal je-
ho dílo.  
Což neříkáte: ‚Ještě čtyři mě-
síce a přijde žeň‘? Hle, pra-
vím vám: Pozvedněte své oči 
a pohleďte na pole, že se bě-
lají ke žni.  
   (J 4,34 - 35) 

Potom jsem uslyšel hlas Pa-
novníka, jak říká: „Koho po-
šlu a kdo nám půjde?“  
Řekl jsem: „Zde jsem, pošli 
mne!“  

    (Iz 6,8) 
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ÚVAHA 

Bylo to za devatero horami a za devatero 
moři… Ale ne, jen se to stalo v době, kdy 
mluvit o Ježíši Kristu s někým cizím mělo 
punc zakázaného dobrodružství. Seděl jsem 
v jídelně na Malé Straně mezi Velkopřevor-
ským náměstím a 
Hellichovou ulicí, 
kam jsme v práci 
chodili na obědy. 
S mužem, který usedl 
proti mně a kterému 
bylo podobně jako 
mně tak kolem třicít-
ky, jsem po přání 
dobré chuti zapředl 
rozhovor o víře. Uká-
zalo se, že je to aktiv-
ní Svědek Jehovův, 
který učí matematiku 
na Karlově univerzitě. Bylo to moje první 
hloubkovější setkání se Svědky Jehovový-
mi. 

Překvapen jsem zjistil, že vůbec neznal 
mezi křesťany až notoricky rozhlášený 
verš, Jan 3:16. Byl překvapen, že něco 
takového v Písmu je… 

Od počátečních setkání mi začalo dochá-
zet, že nejpodstatnější konflikt mezi křes-
ťanstvím a učením Svědků není v různých 
zvláštnostech a la „144 tisíc“ nebo „věrný 
otrok“. Ten hlavní konflikt je v pojetí Ježí-
še Krista. Pro Svědky, jak jsem tehdy zjis-
til, je Ježíš Božím Synem, bohem, ale niko-
li Bohem s velkým „b“. I jako mladému 
křesťanovi mi bylo jasné, že na Božství 
Ježíše Krista stojí moje záchrana. Hřích je 
problémem mezi mnou a Bohem, a proto 
by ho nikdy nemohl odstranit žádný „deus 
ex machina“, i kdyby to byl, jak ohledně 
Ježíše věří Svědkové Jehovovi, nějaký 
superarchanděl. 

Ze sboru jsem o tom mnoho nevěděl, tak 
jsem začal číst Nový zákon z tohoto hledis-
ka. Našel jsem několik desítek míst, která 
mi problém osvětlovala. Řada z nich ale 
pro Svědky Jehovovy nebyla argumentem – 

třeba proti větě „Já a Otec jedno jsme“ stavěli 
verš „Otec je větší než já“ a už záleželo na 
tom, jak jsme si to každý vykládali. Nicméně 
proti části veršů, které jsem našel, svědčících 
o Ježíšově Božství, mi nikdo zatím nedokázal 

věcně kontrovat. 
   V listu Židům 1:7, 8a, 
10 - 12 se píše: 
Andělům sice říká: „On 
činí své anděly větry a 
své služebníky plame-
nem ohně“, avšak Syno-
vi: … „Ty, Pane, jsi na 
počátku založil zemi, a 
nebesa jsou dílem tvých 
rukou. Ona pominou, ty 
však zůstáváš; všechna 
jako roucho zestárnou a 
jako plášť je svineš, 

jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi 
stále tentýž a tvá léta nepominou.“ 

Nejen, že zde novozákonní autor o Ježíšovi 
říká, že je Bohem Stvořitelem. On to vyjadřu-
je tím způsobem, že 
v souvislosti s Ježíšem 
cituje Žalm 102:26–28, 
který mluví o Hospodinu, 
takže je tak Ježíš dvojná-
sobně, Starým a zároveň   
i Novým zákonem ztotož-
něn s Bohem Stvořitelem. 
Samozřejmě, že totéž 
vyplývá i z jiných biblic-
kých míst (např. Kol 1:16 
- 17), ale proti zmíněné-
mu citátu z listu Židům se 
dá argumentovat jen vel-
mi těžko. 

Jak autoři evangelií, tak 
epištol, o Zjevení ani nemluvě, neměli se 
ztotožněním Krista s Jahvem žádný problém. 
Nic jiného by totiž neodpovídalo Kristově 
jedinečné nezcizitelné majestátní slávě. Pokud 
není Syn v tomto smyslu jedno s Otcem, nedá-
vá poselství Písma smysl. Žádný jiný bůh nás 
zachránit nemohl. 

Spor o Ježíšovo Božství 

Zároveň rád uznávám, že je to nepřed-
stavitelné: zatímco Mojžíš se setkal 
s hořícím keřem, my, křesťané jsme se se 
svatým Bohem Jahvem setkali v Kristu 
osobně. Neříkám, že se to dá vymyslet 
nebo představit. Ale říkám, že se tomu dá 
věřit a že to lze prožít. Bůh je nevysvětli-
telný. Pokud něčemu nerozumíme, pokud 
nedovedeme změřit tu závratnou výšku a 
hloubku, šířku i délku, jsme na správné 
cestě. Mám pocit, že Svědkové Jehovovi 
ve věci Kristova Božství nebo kalvinisté 
a další s predestinací (příkladů je víc, ale 
myslím, že ty dva stačí) se snaží jít na 
Boha s pravítkem: chtějí pochopit to, co 
na zemi nemůže pochopit nikdo. Pokud si 
někdo myslí, že Boha chápe, asi je to jen 
nějaký jeho soukromý bůh. 

Se stejným napětím se setkáváme          
i v Písmu. Někdy to působí skoro až roz-
porně: V listu Židům se vedle naprostého 
ztotožnění s Bohem Stvořitelem mluví     
o Ježíši jedním dechem jako o člověku, 

který procházel živo-
tem v pokušeních,     
v úzkostech a v slzách 
úplně stejně jako my. 
Nebo v 1. Janově listu 
čteme o tom, že kdo 
se narodil z Boha, 
nehřeší a ani hřešit 
nemůže, a zároveň, že 
když říkáme, že hřích 
nemáme, lžeme a není 
v nás pravda. Jediný 
logický závěr tedy je, 
že jsme se z Boha 
nemohli narodit, ale 
naštěstí to není správ-

ný závěr. Písmo má své ostří a víra svou 
hloubku. Zároveň ale platí, že si přijde na 
své i naše rozumování, pokud se děje 
v Boží bázni. Aspoň mě osobně přemýš-
let o Bohu velice baví. 

 
Tomáš DittrichTomáš DittrichTomáš DittrichTomáš Dittrich    

Informa ční setkání o vstupu do sboru 

V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi slou-
žíme a máme obecenství i s těmi, kteří 
nejsou členy našeho sboru, ale sbor navště-
vují. Současně rozlišujeme mezi členy a 
hosty a chceme pravidelné návštěvníky 
zvát k aktivnímu zapojení do sboru. Údy 
Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, 
kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. 
Přesto členství v konkrétním sboru je důle-
žitou součástí života křesťana. Ke svému 
duchovnímu růstu potřebujeme obecenství 
Božího lidu, místo, kde jsme vykazatelní, a 
kde také sami sloužíme. 

Rád bych pozval ty z vás, kteří zatím 

členy žádného sboru nejste a účastníte se 
života našeho sboru, ke zvážení, zda byste se 
nechtěli k našemu sboru připojit i závazně 
jako členové. Abyste tuto možnost mohli 
zvážit, pořádáme informační setkání o vstupu 
do sboru, jehož náplní jsou informace o zámě-
ru, hodnotách a fungování sboru. Seznámíte 
se také se základy naší věrouky a je prostor 
k otázkám. Absolvování setkání nezavazuje 
ke vstupu do sboru. 

Tato setkání jsou vhodná a potřebná i pro 
ty, kteří do sboru vstoupili v poslední době a 
dosud ho neabsolvovali. 

Setkání má čtyři části. Tři jsou vyučovací a 

sdílecí a vede je hlavní pastor sboru, čtvrté 
setkání je pro ty, kteří se do sboru rozhod-
nou vstoupit a uskuteční se již s vedením 
příslušného regionu. První tři setkání se 
uskuteční čtvrtky 13.5., 20.5. a 27.5. od 
18,30 hod. ve sborové budově Na Žert-
vách 23 v knihovně. Setkání bude končit 
okolo 20,00 hod. Pokud máte o setkání 
zájem, dejte to prosím předem vědět na      
e-mail: lubomir.ondracek@kaes.cz nebo 
tel. 724 435 300. 

Těším se, že se s vámi uvidím a sezná-
mím. 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

AKTUÁLN Ě 

Překvapen jsem zjistil, 
že vůbec neznal mezi 
křesťany až notoricky 

rozhlášený verš,  
Jan 3:16.  

Byl p řekvapen, že n ěco 
takového v Písmu je…  
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Na úvod se nás Luboš zeptal, jestli to, co ve 
sboru máme za službu, děláme rádi. Za-
mýšlel se nad Davidem, okolo kterého se 
seskupila tlupa, dalo by se říct „vydě-
děnců“. V Bibli se píše: zahořklých, 
v dluzích, v těžkostech. Byl David rád, že 
je jejich vůdce? V 2. Samuelově se píše     
o některých z nich jako o bohatýrech. Byli 
Davidovi ohromně oddaní, neváhali pro něj 
nasadit život. Jaký asi David byl, že se 
okolo něj měnili lidé ze zahořklých 
v udatné? Byl velkorysý, přímý, měl úzký 
vztah s Bohem, byl pastýř, odvážný, důvě-
ryhodný… Proto za ním šli a chtěli se mu 
podobat. Následovali bychom sami sebe? 
Buďme důvěryhodní! Buďme jako David 
nadšení a blázni pro Boha. A kdo není, 
může prosit o nové naplnění Duchem sva-
tým. 

Po chválách a modlitbách Luboš připo-
mněl současnou sborovou prioritu: zvěs-
tování evangelia a pozval Michala Klesni-
la, aby se s námi podělil o své zkušenosti. 

Michal přečetl text z Matouše 9,37-38     
o bělející se žni a málo dělnících. Svěřil se, 
že kdysi tomu slovu nemohl uvěřit, dokon-
ce se o něj hádal s Bohem. Připadalo mu, 
že ve skutečnosti není tolik lidí, kteří chtějí 
zachránit. Od doby, kdy byl naplněn Du-
chem svatým, toužil, aby lidé uvěřili a byli 
zachráněni. Zkoušel vytrvale všechny mož-
né i nemožné metody, ale nedařilo se. 

Dnes se to změnilo. Týdně slyší od jed-
noho až dvou lidí modlitbu spasení. 
„Nejsem lepší, jen dělám věci jinak“, řekl 
Michal. Klíč k porozumění toho verše o žni 
je o dva verše dříve v Mat 9, 35 a 36.  

1) Ježíš kázal evangelium království. 
Evangelium je Boží moc ke spasení. Když 
máme nevěřící přátele a neřekneme jim 
evangelium, neobrátí se. Evangelium je 
jednoduché a evangelium království je 
dobrá zpráva o tom, že Ježíš je král. Já Ho 
poslouchám a On si dělá nárok i na zatím 
nevěřící.  

2) Ježíš uzdravoval každou nemoc. 
K evangeliu patří projevy Boží moci. Boží 
znamení a divy. „Jsem na cestě, něco se 
daří, ale chci víc“, řekl Michal. „Reklamuji 
v nebi to, že nedělám větší skutky než Je-
žíš.“ 

Setkání služebník ů 

Co pro to můžeme udělat? Žádat, prosit! 
Bůh čeká, že budeme horlivě žádat duchovní 
dary. To funguje skrze víru a já mohu svou 
víru ovlivňovat, aby rostla. Víra je ze slyšení, 
slyšení skrze Boží slovo. Tím roste moje víra. 
„Také se vystavuji dobrým vlivům, ne zlým, 
to je moje volba.“ 

3) Půst. Ježíš po půstu šel v moci Ducha 
svatého. „Často se postím, i když to z duše 
nesnáším. Ale moje duše má smůlu, když chci 
vylidnit peklo.“ 

4) Sklízet to, co uzrálo, ne nezralé. 
 V Izraeli dozrávají během půl roku různé 
plodiny. Každá se sklízí v jiný čas. Jak pozná-
me, které pole je uzrálé? Myslím, že v této 
době jsou pro žeň připraveny děti, mládež a 
lidé na okraji společnosti. Také ti „utrápení a 
sklíčení“, to mohou být všichni, kdo nevěří. 

Ježíš chodil mezi prostitutky, celníky, viděl, 
že tam je zralá úroda. Když mluvil se samař-
skou ženou, byla to žena pro všechny trojná-
sobně zavržená: žena, Samařanka a ještě hříš-
ná! Ale uvěřila a po ní celé město. Kdo jsou 
naši Samařané, celníci a prostitutky? Ti, kte-
rými ostatní pohrdají: cizinci, Romové, 
uprchlíci, vězni…. Nejsou to úplně ti, které 
bychom si vybrali za kamarády. Bůh nám 
k nim dá lásku, kterou si můžeme vyprosit. 
Když se Ho budeš ptát, najdeš při žni své 
místo. 

  Potom Luboš připomněl 
evangelizace, které jako 
sbor už úspěšně děláme. 
   Laďka Havlová jezdí již 
18 let do dětského domo-
va. Vyprávěla nám, jak ji 
Bůh k opuštěným dětem 
povolal a dává jí lásku a 
vytrvalost. Můžou se u ní 
hlásit zájemci, kteří by se 
třeba zatím na zkoušku 
přidali k týmu. Luboš 
zdůraznil, jak důležitá je 
v této službě vytrvalost. 
  O zakládání nového 
společenství v Mníšku po-

vídal Miloš Poborský. 
Před třemi roky převzal místní skupinku, 

vloni na podzim pořádali spolu s lidmi 
z regionu Jih kurzy Alfa a letos vyhlížejí, 
co dál. Skupinka se tak postupně rozrůstá. 

Potom promluvil Jarda Sloboda o letos 
již třetím ročníku Dnů dobrých zpráv. To 
je týden příležitostí pozvat své kamarády 
na křesťanskou kulturu. Letos navazuje 
v neděli po Dnech v neděli evangelizační 
shromáždění. Jarda si pochvaloval dobrou 
spolupráci s mládeží, ale není to akce jen 
pro mládež, na své si přijdou všechny 
věkové skupiny. Letos prý Jarda zařadí, 
jak řekl, i „šmidli“. Tím je míněná vážná 
hudba. Měsíc před DDZ bývají jednou 
týdně za akci společné modlitební. K nim, 
i ke zvaní svých přátel, i k další spolupráci 
jsou všichni zváni! Týden dobré zprávy je 
od 1. Do 6. Listopadu. 

Také byly zmíněny kurzy Alfa , které již 
není třeba představovat. Ovšem nejlépe je 
pozná ten, kdo sám někoho pozve a s ním 
se podívá třeba na jednu lekci. Na Alfu 
úspěšně navazují Manželské večery a 
Předmanželská příprava. I když se kurzy 
opravdu věnují jen manželství, Boží prin-
cipy, na kterých jsou lekce postaveny, 
jasně ukazují na Boží moudrost a lásku a 
tak páry mohou při hledání zlepšení man-
želství najít věčný život. 

Luboš také připomněl misionáře, kteří 
vyšli z našeho sboru.  Dohnalovy a Pitzmo-
sovy v Rovinji, Slánské v Rusku a již 
místní, Tiché z Betelu v Kralupech. Také 
ty, kdo naším sborem prošli a jsou na misii 
jako Veroniku Hájkovou, Alenu Krauso-
vou a Klingerovi i naši budoucí misionář-
ku Ivanu Šímovou.  

Je pro náš sbor čest, že z nás vyšli takoví 
Boží muži a ženy, služebníci, skrze které 
se, modlitbou a financemi, můžeme podí-
let na evangelizaci světa. 

Po přestávce jsme se na odpolední pro-
gram rozdělili do skupin podle obdarová-
ní. 

Pokud děláš ve sboru nějakou práci, 
službu a na setkání služebníků jsi ještě 
nebyl, domluv se se svým pastorem a 
příště přijď. Chybíš nám. 

NandaNandaNandaNanda    
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Proč ses p řidal(a) k Velikono čnímu 
čtení Bible? 
Šimon: Účastnil jsem se i loni, a to se mi to 
moc líbilo, tak jsem letos pokračoval. Čtení 
Bible na veřejnosti je podle mě skvělá evan-
gelizační možnost. Samo Boží slovo se 
může dostat k lidem, kteří by si ho sami 
nečetli. 
Honza: Číst Boží slovo na veřejnosti je pro 
mě vzrušující.  
Nanda: Myslím, že veřejné čtení Bible,       
i když jen pár dní (u mě minut), má veliký 
smysl - duchovní dopad pro naši zem. A 
také to mohlo nastartovat ke čtení Bible a 
hledání Boha některého z kolemjdoucích. 
Eliáš: Protože se mi to líbí, že si tam třeba 
nějaký nevěřící lidi koupí tu Bibli a můžou 
třeba i uvěřit. 
Zdeněk a Dana: Čtení Bible na volném 
prostranství nám připadá jako jedna z mož-
ností, jak zaujmout pražany. Líbí se nám to 
na Velikonoce, ale i na Vánoce by to bylo 
super.  
Vláďa: Zapojil jsem se už loni, myslím, že 
je to výborná příležitost dát lidem okolo 
vědět, že tu jsou křesťané a že milují Bibli. 

Marta: Protože si myslím, že je 
to jeden ze způsobů, jak veřejně 
vyjádřit svoji víru a jeden ze 
způsobů, jak ukázat, že Bůh 
není zavřen do zdí. 
Luboš: Věřím, že Boží slovo 
má moc a tak ho veřejně číst má 
význam jak pro duchovní atmo-
sféru ve městě, tak pro oslovení 
lidí, kteří zatím o Bibli moc 
nevědí. 
Johanka: Boží slovo má veli-
kou moc a „jen tak“ ho číst je 
parádní nápad! Pokud se lidi 
nezastaví, ale jen prochází ko-

lem, Boží slovo v nich stejně může působit,    
i když zaslechnou jen kousíček. 

Jestli jsi byl(a) číst i vloni, m ůžeš nějak 
srovnat, ob ě akce? 
Šimon: Letos jsme zvali na čtvrteční čtení do 
městské knihovny, tak jsem oslovil více lidí,    
i když s většinou jsem se ani nebavil. Ale       
s některými ano. Loni jsem osobně nemluvil 
asi s nikým. Větší zájem od kolemjdoucích 
byl myslím loni. Kdyby na to byli lidi, tak 
bych byl pro, aby se četlo delší dobu než letos. 
Honza: Vloni jsem byl, ale vzhledem, k to-
mu, že jsem letos byl na místě krátce, nemohu 

porovnat.  
Nanda: Letos bylo pěkné, že se 
do organizace zapojilo více 
denominací a dobře se nám 
spolupracovalo. Místo, kde se 
četlo, bylo prostornější a tak 
lidé jen neprobíhali, ale více 
poslouchali. Bylo dobře slyšet 
až k Jungmannovi, na kterém 
(pomníku) sedělo dost lidí. 
Vloni bylo výhodou, že se četlo 
i večer, kdy lidé tolik nespěcha-
jí a spíš se zastaví. 
Zdeněk a Dana: Myslíme si, že 
vloni byla o hodně srdečnější 
atmosféra. Měli jsme více hlub-
ších rozhovorů. Ted o Veliko-
nocích jsme měli jen jeden 

srdečný rozhovor, ale nevěděli jsme, jestli 
jsme se bavili s normálním člověkem. 
Chvíli byl zoufalý ze své hříšnosti, pak 
zase o sobě prohlašoval, že je Ježíš a 
spasí lidi. Myslíme si,že na lidech je vidět 
více než vloni,že ztrácejí naději,že bude 
líp.  
Vláďa: Zdálo se mi, že loni i díky kam-
pani okolo Bible 21 byl větší zájem - i mé-
dií, i lidí. 
Marta: Myslím, že letos bylo vybráno 
lepší místo, bylo lepší zázemí. Vloni byl 
o Bibli asi větší zájem. 
Luboš: Je mně líto, ale loni jsem nebyl. 
Johanka: Loni se mi to zdálo takové 
osobnější - menší prostor, kolemjdoucí 
neměli moc šanci se nám vyhnout. Letos 
bylo skvělé, že tam byli lidi z tolika růz-
ných církví - kolemjdoucí, kteří si vzali 
pozvánky na čtvrteční čtení v knihovně 
na nich mohli vidět dlouhý seznam církví 
a vidět, že v naší zemi mezi církvemi 
funguje spolupráce a ne soupeření. Jedna 
paní se mě přímo ptala, jaké církve to 
pořádají a nad tak dlouhým seznamem 
pozitivně valila oči :-) 

Jak se ti četlo? 
Šimon: Pohodově. 
Nanda: Je zajímavé, jak jsem zjistila, že 
když začnu číst, nezbývá pro samé sou-
středění se čas na trému. Četlo se mi 
pohodově a doporučuji nebát se toho a 
příště se přidat. 
Eliáš: Četlo se mi dobře. Máma byla smut-
ná, že jsem jí nenechal žádný čas na čtení. 

PRAHA ČTE BIBLI ANEB VELIKONO ČNÍ ČTENÍ BIBLE 

Během letošních Velikonoc se uskutečnilo již druhé Celonárodní čtení Bible. Letos se přihlásilo 98 míst po celé republice. Také v Praze jsme 
Bibli četli a tentokrát se na společném čtení podílelo výrazně více společenství: CB, CČSH, řkc, Církev živého Boha, ČCE, ECM, Faith Com-
munity Church, ICF, KS, Slovo života a TaCesta. Během tří dnů ve velikonočním týdnu zazněla na Jungmannově náměstí první tři evangelia 
a některé další texty. Ve čtvrtek pak proběhlo v Městské knihovně čtení dalších vybraných velikonočních biblických textů v podání předních 
českých herců. Večerem provázel Tomáš Sedláček, hudební doprovod obstaraly Katka Šárközy a Klára Valentová.  
Na dojmy jsme se zeptali některých z těch, kteří na Jungmanově náměstí četli.  
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Honza: Četlo se mi výborně   :-)  
Zdeněk a Dana: Četlo se nám dobře a 
bylo to dobře zkoordinované.  
Vláďa: Byl jsem dokonce na dvou čteních. 
Na Jungmannově náměstí to bylo moc fajn, 
dobré místo, mikrofon. Nemám problém     
s veřejným přednesem čteného textu. Pak 
mě ještě pozvali u nás v Řepích, kde čtení 
organizovali baptisté. Ale neměli potřebná 
povolení, takže se četlo u zastávky autobu-
su, naprosto nevhodné místo, nikdo tam 
nechodil, jezdila kolem auta, tramvaje a 
autobusy, takže hluk, žádný mikrofon. 
Taky jsem si svůj kus přečetl, ale nečetlo 
se mi dobře. 
Marta: Četlo se mi dobře. Je to zvláštní 
pocit číst na veřejném místě nahlas z velké 
Bible. To se doma v obýváku nestává. 
Honza: Na čtení jsem se nepřihlásil, spíš 
jsem chtěl využít příležitost a při rozdávání 
letáků navázat kontakty. To se mi ale neda-
řilo. Posléze jsem s chutí a vypůjčenými 
brýlemi také kapitolu přečetl.  
Luboš: Velmi dobře. Nevnímal jsem něja-
ký rozdíl mezi čtením ve sboru a na veřej-
nosti. Jen jsem si musel zvyknout držet 
stránku, aby mně jí vítr neotočil :-) 
Johanka: Já vůbec předčítám Bibli ráda. 
Zdá se mi, že tím, že slýcháme Bibli číst 
nahlas zpravidla každou neděli, ji v ětšina 
křesťanů má tendenci číst s takovou 
„náboženskou“ dikcí a mě baví dělat opak 
a když se v Bibli učedníci diví, číst to, jako 
když se diví skupina pubertálních kluků a 
podobně :-)  
 

Jak se na ve řejné čtení Bible lidé dívali? 
Mluvil(a) jsi s n ěkým? 
Šimon: Bavil jsem se s jedním Švédem, byl 
to křesťan a byl té akci moc rád, i že na tom 
spolupracuje víc denominací. Pak jeden ko-
lemjdoucí říkal, že o Ježíši se píše, že nalo-
menou třtinu nedolomí a doutnající knot neu-
hasí a že na ulicích nebude slyšet jeho hlas, 
tak že jsme spíš od Ďábla. A abych si přečetl 
Bibli. Ale bavit se hlouběji nechtěl, i když 
jsem mu odpovědět chtěl - ani se nezastavil a 
šel hned pryč. A pak jsem se ještě bavil          
s jedním Slovákem, který pořád opakoval, že 
je grekokatolík a že ho nepřesvědčíme. Tomu, 
že ho přesvědčovat nechceme, asi moc nevě-
řil, ale rozešli jsme se s tím, že sme bratia. 

Nanda: Lidé, ke kterým jsem se vydala         
s pozvánkou a otázkou, jak se jim to líbí, byli, 
jak tvrdili, věřící. Těm se to moc líbilo. Cel-
kově jsem vnímala atmosféru přijetí: souhlas, 
radostné překvapení, přitakávání. Kdo o to 
nestál, jednoduše šel dál. 
Zdeněk a Dana: Někteří se zastavili, poslou-
chali, ale nechtěli mluvit. Někteří se vyjádřili 
souhlasně.  
Vláďa: Tentokrát myslím měli méně  zájmu   
i Biblí se prodalo méně. Docela poslouchala 
parta bezdomovců, jeden se dožadoval čtení 
jednoho jeho oblíbeného žalmu. Já se staral    
o zvučení, takže jsem na rozhovory neměl 
moc kapacitu. 
Marta: Spoluobčané se chovali typicky. Vět-
šinou se tvářili, že nic nevidí a neslyší. 
Honza: Vloni jsem se nezúčastnil, ale čekal 
jsem, že se více lidí bude zastavovat a naslou-
chat. Většina se zdála procházet naprosto bez 

zájmu. Ale přece jen se ob-
čas někdo zastavil a někteří 
poslouchali dlouho a nadše-
ně.  
Luboš: V době, co jsem tam 
byl já, tak se zastavili jen 
jednotlivci. Osobně jsem dal 
pozvánku jen jednomu člo-
věku a mluvil s ním velmi 
krátce. Slyšel jsem, že loni 
bylo rozhovorů více. 
Johanka: Zdálo se mi, že 
nikdo z toho nebyl nějaký 
podrážděný, spíš to lidi zají-
malo. Zvala jsem pár lidí na 
ten čtvrtek v knihovně a 
všichni se tvářili, že jsou 
rádi, že jsem je pozvala 
Metoděj: Během čtení Bible 
jsem se brzy a na skoro ce-
lou dobu připojil ke skupině 

bezdomovců, kteří tam vysedávali. Je 
pravda, že diskuze s některými byla nej-
spíš úplně zbytečná, oni se jenom bavili, 
protože neměli co dělat a přestože si mě 
dobírali, nepostřehl jsem žádný posun, ke 
kterému by během rozhovoru došlo. Ale 
našli se mezi nimi někteří, kteří Bibli 
znali, zajímali se o Ježíše a brali mě váž-
ně. To byla rozhodně dobrá zkušenost. 
Jsem rád, že jsem toto prostředí poznal a 
věřím, že to mělo nějaký smysl. 
 
Bude -li se čtení opakovat p říští 
rok, p řipojíš se op ět? 
Šimon: Budu-li moct, tak jo. 
Honza: Rozhodně chci!  
Nanda: Dá i Bůh, ráda. 
Eliáš: Jo, pokud budu mít možnost. 
Zdeněk a Dana: Určitě, je to super.  
Vláďa: Určitě. 
Marta: Rozhodně 
Luboš: Byl bych rád, kdyby se čtení 
opakovalo. Možná by to nemusela být jen 
akce jednou za rok. Jeden z našich regio-
nů plánuje začít číst Bibli pravidelně. 
Takže podle možností se rád zapojím. 
Johanka: Každopádně! S nadšením!  
 
Zažil(a) jsi na tu n ěco zajímavého? 
Nanda: Při jednom mém čtení, kdy jsem 
byla docela zmrzlá, jsem si všimla, že 
mám objektiv fotoaparátu pod nosem a 
nějaký, snad spřátelený, fotograf mnoho-
krát fotil mé zkřehlé, zeleno bílé ruce na 
stránkách Bible. Jako reklama ke čtení 
Bible to asi moc pozitivní snímky být 
nemohly. 

Luboš: Byl jsem pomáhat připravit čtení 
před jeho začátkem a jedním z mých 
úkolů bylo postavit nad ozvučením a 
čtenáři stan. Naneštěstí se ztratil návod a 
množství tyčí různě očíslovaných nedáva-
lo představu, jak stan postavit. V konečné 
fázi nás ho stavělo šest a skoro jsme kapi-
tulovali. Ale nakonec se to povedlo. 
Marta: Potěšilo mě, že Bibli četly všech-
ny generace (samozřejmě nejnižší hranice 
je dána schopností číst :-) 
Johanka: Jo, byla mi zima, tak jsem si 
chtěla v Terranově koupit mikinu a poba-
vily mě letošní módní modely a jejich 
ceny :-) 
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NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME 

GO-CAMP 

Jako každý rok byl i letos o Velikonocích 
Go-Camp. Go-Camp je akce, na kterou 
nejezdíme jen kvůli sobě, ale kvůli tomu, 
že chceme sloužit druhým a sdílet evange-
lium s ostatními. Letos už potřetí jsme 
Velikonoce strávili na Žižkově v dětském 
centru Teen Challenge. Měli jsme zde 
výbornou příležitost sdílet evangelium. 
Každé odpoledne jsme byli v nějakém 
parku na Žižkově nebo někde poblíž, kde 
jsme pořádali zábavné programy pro děti a 
teenagery. 

Pro malé děti byla připravena stanoviště, 
na kterých soutěžily, hrály hry a získaly 
nějaké sladkosti a dětskou Bibli. Starší 
kluci a odvážné holky si mohli zahrát 
fotbal nebo si nechat udělat nový sestřih.   

Asi vás napadne, co to evangelium. To bylo 
takhle: prvním bodem programu byl vždy 
nějaký úvod, do kterého patřil tanec, také 
jsme zpívali na ukazovací písničku Maličký a 
nedílnou součástí programu byla i scénka, ze 
které vyplynulo evangelium. Celým tímto 
úvodem nás provázeli dva vtipní plyšoví pa-
náci, plešatý Míša a blonďatá Míša. A když se 
děti rozutekly na hry, byl čas, aby ti, co nema-

jí žádné stanoviště, šli mezi rodiče a povídali 
si s nimi. Řekli jim dobrou zprávu, kvůli které 
jsme vlastně přišli. A když to vyšlo, tak jim 
nabídli modlitbu. Já jsem také chodila za 
lidmi a povídala si s nimi o Bohu. Bylo to 
moc zajímavé, každý z nás tam určitě měl 
možnost nasbírat nové zkušenosti a sdělovat 
ostatním naději. Mohli jsme zkoušet nové 
věci, třeba mluvit na mikrofon ☺, a zdokona-
lovat se v evangelizaci. 

Myslím, že to byl výborně strávený čas 
s Bohem a pro Boha. 

Fotografie a video z akce je možné si 
prohlédnout na 
www.mladezpraha.kaes.cz. 

 
DoraDoraDoraDora    

Roald Dahl se stal spisovatelem dost neob-
vyklým způsobem. Jako bývalé stíhací eso 
byl požádán slavným spisovatelem G. Fo-
restrem, aby mu v několika poznámkách 
přiblížil život u bojové letky. Poznámky se 
Forestrovi tak zalíbily, že aniž by na nich 
cokoli měnil, vydal je pod Dahlovým jmé-
nem. Vznikla tak povídka Hračka, první      
z pouhých dvou psaných podle skutečných 
událostí. Stovky dalších už jsou „jen“ dílem 
jeho bohaté fantazie. Dahlovy povídky jsou 
různé úrovně snad všech možných žánrů. 
Z toho, co jsem četl, mne nejvíce zaujala 
kniha: Danny, mistr světa.  

Dannymu umřela maminka, když mu byly 
čtyři měsíce. Bydleli s tatínkem ve staré 
maringotce. Kromě ní jim patřilo malé po-
líčko, jedna jabloň a benzínová pumpa. A 
ještě malá autodílna, ve které Danny trávil 
téměř celé dětství. V deseti letech už na 
autech uměl rozebrat, vyčistit a dát dohro-
mady kdeco. Večery patřily k nejkrásnějším 
zážitkům jeho dětství. Roztopená malá ka-
mínka, čadící petrolejka a každý večer po-
hádky, po kterých se dobře usínalo. Příběh 

Roald Dahl - Danny, mistr sv ěta  

začíná v momentě, kdy se v noci probudí 
a zjistí, že je v maringotce sám. Sedne si 
na schůdky a čeká. A když se táta k ránu 
vrátí, tak vyjde najevo jeho pytlácká vášeň 
na bažanty, kterou provozuje v dalekém 
lese místního pana důležitého, Viktora 
Hazela. Za týden se podobná situace opa-
kuje, jen táta v dohodnutou hodinu nepři-
jde vůbec. Danny dostane strach. Po krát-
kém váhání si „vypůjčí“ zákazníkovo 
opravené auto a vyrazí do lesa pana Haze-
la vstříc velkému dobrodružství.  

Knihu jsme doma přečetli snad během 
tří večerů, přestože mne moje manželka 
neustále vyrušovala svými záchvaty smí-
chu. Je psaná jednoduchým svěžím slo-
hem. Neklade nijak velký nárok na pozor-
nost a je tak skvělou oddechovou literatu-
rou. Titul se dá občas ještě sehnat v někte-
rém internetovém knihkupectví. Možná 
budete mít štěstí jako já a za dvacku ho 
koupíte v Levných knihách. A když ne,     
v síti městských knihoven je k dostání 
zcela určitě.  

Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    
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Z důvodu, že mnozí sourozenci v KS zakoušejí zápasy, rozhodli jsme jako Rada a vyhlašujeme na den Letnic (23. května) půst pro celá Křes-
ťanská společenství. Sjednoťme se v půstu a modlitbách za celá KS. Tématem ať je „Čerstvé vanutí Ducha svatého“ v našich společenstvích. 

 
Joel 2:12 - 19 

Modlete se za: 
• vaše vedoucí a žehnejte jim, aby rostla jejich víra a 

• aby obstáli v tlacích a zkouškách a vyrostla jejich vytrvalost 

• ať jsou horliví a smělí v následování Pána Ježíše 

• ať jsou věrní v pravdě a laskaví ve slovech i činech 

• ať slyší Slovo Pána a Boží lid uvádějí na čerstvou pastvu 

• ať dobře spravují své rodiny a dobře nakládají s časem 

• přikryjte je svými modlitbami před selháním a odpadnutím 

• každého jednoho, aby rozpoznal a naplnil Boží vůli a povolání ve svém životě 

• aby církev (KS) byla vždy „p řístavem“ pro všechny skupiny lidí 

• oheň Ducha svatého pro zvěstování evangelia v každý čas a na každém místě 

• bratry a sestry, ať se umíme napomínat v lásce i pravdě a povzbuzovat od lenosti 

• všechny vlažné a zahleděné do tohoto světa, ať se jejich oči otevřou 

• vanutí Ducha svatého na bohoslužbách a na domácích skupinkách 

• povstání zástupu modlitebníků, přímluvců a bojovníků 

 
Joel 2, 12 – 19 přečtěte tento den ve svých shromážděních a vyhraďte i při bohoslužbách zvláštní čas na modlitby. 
Modlete se a žehnejte také nejbližším sborům KS na všechny světové strany, ať se tento den propojí žehnáním napříč celou naší 

zemí. 
Budeme rádi, když nám potom napíšete, jak jste tento modlitební den prožili ve Vašich společenstvích. 
 
Tento den (23. května) je také (už desátý) Světový den modliteb, který v ČR koordinuje KMS a ČEA a tento den je také celostátní modli-

tební setkání křesťanů různých církví v Praze v Betlémské kapli od 14 hodin a také v Českém Těšíně.  
Chceme vás tímto vyzvat a povzbudit k připojení se k těmto modlitbám Světového dne modliteb. Podrobnější informace najdete 

v Životě víry a na webu KMS. 
 

Rada CKSRada CKSRada CKSRada CKS    

Výzva Rady KS 

SEMINÁŘ O MOCI DUCHA SVATÉHO 
 

V rámci pravidelných setkávání sborových služebník jsme letos zařadili jeden speci-
alizovaný seminář. V sobotu 5. 6. bude sloužit Peter Game na výše zmíněné té-
ma. Bude se věnovat otázkám „Kdo je Duch svatý?“ , „Jak přijmout k řest a dary 
Ducha svatého“ a „Slyšení hlasu Ducha svatého“.  
Seminář je otevřený pro všechny členy KS Praha. 
 
Seminář bude ve sborových prostorách Na Žertvách 23 v čase 9:00 - 12:00 a 
13:30 - 16:30.  
Na seminář naváže Peter kázáním na sborovém shromáždění v neděli 6. 6. od 
15:00 v KD Ládví. 
 
Povzbuzuji vás k účasti. Jsem přesvědčen, že je čas vstoupit s novou silou do proje-
vů Ducha svatého a mám naději, že nám k tomu tento seminář pomůže. 
 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    
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INFORMACE 

Biblické hodiny na regionu Jih  
 
Kdy: Každou středu v 18:30 
Kde: ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, vchod B, Praha 4, 
Modřany. 
Metro C Kačerov, bus 139, 205 do zast. „Labe“ 
Metro B Smích. nádr. bus 253 do zast. „Družná“ 
Vstup zdarma 
 
 

Témata: 
 
 

5.5. Miloš Poborský 
Rovnováha v Bibli. Slovo a Duch. 
Studujeme Bibli, máme z ní věčný život.  
Proč, když litera zabíjí a život dává Duch? 

12.5. Dan Drápal 
Duchovní růst. Co je a co není duchovní růst.  
Co k němu patří? Můžeme ho urychlit? 
 
19.5 Adam Petrá ček 
„Abba, Otče!“  
Přijal jsem Ducha synovství... být milovaným dítětem. 
 
26.5. Dan Drápal 
Ž 64 Pomluvy - nebezpečná zbraň nepřítele.  
Jak jim čelit? Jak se jich vyvarovat? 

Milé maminky, KCR Heřmánek pro Vás připravil  
jarní  pobyt  v Jizerských horách na Mariánské Hoře  

v termínu od 29. 5. do 5. 6. 2010 
Hotel Alpin http://www.penzion-alpin.cz/ 

Jedná se o pobyt maminek s dětmi. Rádi bychom si společně užili 
krásné jarní přírody, ale i připravili společný program pro děti a pro 
maminky. Cena je, doufáme, také příjemná, u opravdu početných 

rodin (od 3 dětí výše) můžeme jednat o slevě. 
Dospělá osoba 1890 (plná penze), dítě od 3 let 1400 (plná penze), 

dítě do 3 let zdarma. 
Podvečerní programy pro maminky o výchově a manželství  

s hlídáním dětí, Programy pro děti. 
Pobyt zajišťují Mirka Adamová a Martin a Terezka Jarošovi 

Přihlásit se můžete na  mirka@prorodinu.cz  
 

KCR Heřmánek 
www.prorodinu.cz 

www.skolkapraha.cz 

AGLOW,  
mezinárodní a mezidenomina ční sdružení žen  

zve na další setkání, které se koná  
v pátek 14.5. 10 v 18:00  v „kavárně“ ve dvoře,  

Soukenická 15 (CB).  
Hostem bude Věra Schneebergerová.   

Jako obvykle chceme společně chválit Boha,  
sdílet se o tom,  

co Bůh činí v našich životech, potěšit se a povzbudit.. 
  

Jste srde čně zváni i se svými p řáteli. 



OZNÁMENÍ   
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ODROST  
(18-25 LET) 

 

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

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

DOROST  
(12-15 LET) 

 

středy  17:00-19:00 hod 
více info Maruška Buká čková  
 775 641 671 
 marie.bukackova@kaes.cz  

SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
POROST  
(15-18 LET) 

 

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

Hledám levný podnájem  
v Praze.  

 

Mohu bydlet i u ženy, která potřebuje  
pomoc např. v domácnosti - seniorka,  

nemocná či handicapovaná osoba. 
 

Marta Šléglová, 777 317 998 

Nabízím podnájem  
 

pro jednu nebo dvě křesťanky -
studentky  

od měsíce května 2010 na adrese:  
Kubánské náměstí, Praha 10.  

 

Cena dohodou. Mobil: 739 519 177 

Pronajmu krásný,  
zrekonstruovaný byt 2+1,  

v parku, lodgie a sklep,  
metru B - Invalidovna.  

Volný ihned.  
Kontakt: 737 413 092,  

email: zdeherman@gmail.com 



INZERÁTY  A  OZNÁMENÍ 
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OZNÁMENÍ 

 SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM 
 

Položili jsme v několika zemích následující 
otázku: 
„Prosím vás, jaký je váš názor na nedostatek 
jídla v jiných částech světa?“ 

Výsledek byl katastrofální: 
V Africe nikdo nevěděl, co je to „jídlo“. 
V Západní Evropě nikdo nevěděl,  
    co je to „nedostatek“. 
Ve Východní Evropě nikdo nevěděl,  
    co je to „váš názor“. 
V Jižní Americe nevěděli,  
    co je to „prosím vás“. 
V USA zase nevěděli, co je to  
    „v jiných částech světa“ 



SBOROVÝ DOPIS 
 

Vydavatel:  
Sbor Křesťanské společenství Praha 
Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8 
Vychází pro vnitřní potřebu sboru.   
Šéfredaktor:  
Tomáš Božovský, tel: 233  542 714,  
724 435 310, e-mail: sd@kaes.cz 
Redakce: Pavel Rosecký, Johana Dittri-
chová, Anna Slobodová 
Příjem článků:  
písemně na adresu sboru nebo na e-mail  
sd@kaes.cz 
Uzávěrka: 
Vždy k 15. předchozího  měsíce. 
Doporučená cena: 12 Kč. 

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

SBOROVÝ  INFORMAČNÍ  SERVIS 

• Pastor: Martin Čunek 
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 78/16/26 
• Vyškrtnutí: Matěj Koblih 

PALMOVKA 

INFORMACE  O REGIONECH 

• Pastor: Tomáš Božovský 
• Shromáždění:  
     Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo nám., Praha 7 
• Modlitební:  3. a 31. 5. v 18:00  
     u Václavíků 
• Počet členů: 112/22/49 

SEVER 

• Pastor: Miloš Poborský 
• Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), 

ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, 
    vchod B, Modřany, Praha 4 
• Modlitební chvíle:  

      Ne18:00 - Dáša Blažková, Slepá I/14 
• Počet členů: 45/5/23 
• Vstup: Josef a Jan Machulkovi  

JIH 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní 

centrum - Motýlek, Vlčkova 1067,   
Černý Most, (vchod z ul. Bouřilova,         
2 min. od metra Rajská zahrada) 

• POZOR!  
     9.5. a 23.5. se shromáždění nekoná 
• Počet členů: 29/18/21 

ČERNÝ MOST 

• Pastor: Zdeněk Rašovský 
• Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),  
     Komunitní centrum Matky Terezy, 
     boční vchod (vpravo od hlavního vchodu),  
     U Modré školy 2337/1 (metro Háje) 
• Počet členů: 44/2/27 

JIHOVÝCHOD 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění: Ne 15:30  

  Komunitní centrum v Nových Butovicích 
  (stanice metra Hůrka) 

• Počet členů: 51/10/22 
• Výstup: Bláhovi (přestup na Palmovku) 

ZÁPAD 

Příští číslo vyjde  
v neděli  6. června 2010.  

SBOR 
KŘESŤANSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ PRAHA 
IČ 73631043  
 

Koresponden ční adresa 
  

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

  

Kontakt 
  

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

 
 

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

 

Č.ú.: 179877055/0300     
konst. s.: 0558 
var. symboly: 
 01694 desátky Sever 
 02694 desátky Jihovýchod 
 03694 desátky Palmovka 
 04694  desátky Černý Most 
 05694 desátky Západ 
 07694 desátky Střed 
 08694 desátky Jih 
 09694 desátky Východ 
 910 stavební    fond 

 682103 Angel Lama 

VÝCHOD 

• Pastor: Otakar Kunzmann 
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Modlitební: každou neděli (kromě první  

v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové 
budově 

• Počet členů: 83/9/23 
• Vstup: Veronika Hájková, Jitka Pohořelská 
• Výstup: Hana Hrdá  
• Vyškrtnutí: Miroslav Kucharský  

STŘED 

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

  Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10 
• Počet členů: 90/19/56 

Sborové bohoslužby 
 
 

6. 6. KD Ládví 
Hudební skupina pod vedením Petra Homolky z reg. Východ 
Kázání: Peter Game: Žijte Duchem 
 

4. 7. shromáždění není z důvodu konání Křesťanské konference 
 

1. 8. pokoušíme se uspořádat shromáždění pod širým nebem, místo bude upřesněno. 
 

Sborová modlitební 
Pondělí  10.5. v 18:00  

 
 

Setkání služebník ů 
Sobota 5.6., 18.9. a 27.11. v 9:00 
 

Výroční sborové shromážd ění 
Středa 19.5. v 18:00 

 
 
 

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


