
potřebovali bychom víc žen − prorokyň...  
 ten  Elijáš mi dal nikdy nekončící olej... 
já potřebovala olej na vaření a on mi dal motorový 

 

Z angličtiny přeložil tomáš božovský 
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Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme 
do Hospodinova domu. Žalm 122,1 
 

Uvěřil jsem před více než třiceti lety. Pro-
tože jsem ale vyrůstal v rodině, která navště-
vovala sbor, chodil jsem na bohoslužby dost 
pravidelně už před tím. V podstatě jsem od 
svých asi deseti let s výjimkou roční vojen-
ské služby většinu nedělí byl na bohosluž-
bách. Střízlivým odhadem jsem absolvoval 
přes 1500 nedělních shromáždění. To, že 
v neděli je normální jít do sboru, pro mě 
platilo stejně jako pro řadového člena, starší-
ho nebo pastora (snad s výjimkou toho, že 
teď někdy kážu v neděli dvakrát a stihnu 
proto bohoslužby dvě ☺ ). Má to cenu? Proč 
to vůbec dělám? 

Jsme určitě v jiné situaci 
než David a další věřící 
v době staré smlouvy. Hos-
podin pro ně symbolicky 
přebýval ve Stánku úmluvy 
a později v chrámě a zjevo-
vala se tam Jeho sláva. Jít na 
toto místo znamenalo speci-
álně se s Hospodinem setkat. 
Radost, kterou zažíval Da-
vid, my můžeme zažívat do 
určité míry kdykoli, protože nám Bůh dal 
svého ducha a chrámem Ducha svatého jsou 
nyní naše těla, jak píše Pavel v dopise do 
Říma. Přesto má nedělní shromáždění velký 
význam. 

Termín bohoslužba není úplně přesný, 
protože často na shromáždění slouží spíše 
Bůh nám ať už přímo, nebo skrze další lidi. 
Přesto i tam Bohu můžeme sloužit my. Skrze 
chvály a uctívání a i skrze službu ostatním. 
Sloužíme Mu i jindy a na jiných místech, ale 
nedělní shromáždění je v něčem výjimečné. 

Bůh tam slouží nám. Jsou použity dary 
celého Kristova Těla. I ty, které my nemáme. 
Není to jen společná chvála a kázání, ale 
Bůh může skrze někoho poslat prorocké 
slovo nebo i další projev Ducha. Tělo fungu-
je mnohem kompaktněji než jen v malé sku-
pince. 

V Izraeli se měl před Hospodinem ukázat 
čas od času při různých příležitostech každý 
věřící a také se před ním měl ukázat celý 
Izrael. Prezentovali tak svou jednotu a 
sounáležitost. Ukazovali, že k sobě patří a že 
Bohu slouží společně. Bůh je při těchto shro-
mážděních občas oslovil společně a máme 

zaznamenány různé příklady tohoto navští-
vení v Písmu. To je významný bod nedělního 
shromáždění. 

Společně do chrámu přicházely i rodiny. 
Staří, mladí i děti. Pro děti je důležité, aby 
viděly, že rodiče uctívají Hospodina a sklá-
nějí se před Ním. Je to příklad pro jejich 
život a také příklad pro jejich případné bu-
doucí rodiny. Někdy jsou rodiče v době pu-
berty dětí zarmouceni, že děti se ze sboru 
ztratí. Pokud ale v dětství viděly, že nedělní 
shromáždění je v žebříčku priorit až za cha-
tou, prací a fotbalovým zápasem, nelze se 
divit, že ani pro ně nebude příliš důležité. 
Problémem je někdy i nezdravě akcentovaná 
svoboda, kdy rodiče dávají dítěti vybrat, zda 

půjde do sboru nebo zůstane 
doma dříve, než by mu tako-
vou volbu dali například 
v případě toho, zda jít do 
školy. 
   Bůh na shromáždění jedná 
často s jednotlivci silněji než 
jindy. Osobně pamatuji, jak 
jsem byl na shromáždění 
usvědčen z hříchu nebo přijal 
novou inspiraci a vedení. 
Přítomnost Božího ducha 

byla znásobena obecenstvím Božího lidu. 
Nedělní shromáždění je místo, kam mohu 

pozvat své známé, kteří ještě nevěří. Někdy 
je obava, že shromáždění jsou nerelevantní a 
že jim lidé nebudou rozumět. Když někdo 
jde do církve, tak předpokládá, že to tam 
bude jiné. Často lidem ze světa připadají 
shromáždění relevantnější než samotným 
členům církve. Ve shromáždění se jich může 
dotknout Boží duch jinak a často silněji, než 
jinde. Často nerozumí dobře kázání apod., 
ale setkání s láskou, zájmem a jednáním 
Božího ducha je proměňující a mnohé zasta-
ví. Pro rostoucí sbory není až tak důležité, 
jak jsou jejich shromáždění relevantní, ale 
jak tam jsou rádi vlastní členové sboru. 

Určitě najdeme ještě další důvody. Vidět 
se se známými lidmi, sdílet se, strávit pří-
jemný čas. Třeba máš ještě další důvody, 
proč v neděli do sboru přijít. Můžeš napsat 
svědectví do Sborového dopisu nebo ho říci 
přímo na shromáždění. 

Jít v neděli na shromáždění se pro mě po 
letech stalo už samozřejmostí. Prostě tako-
vým dobrým zvykem. 

Lubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír OndráčekLubomír Ondráček    

ÚVODNÍK 

POUZE DOBRÝ ZVYK? 

PŘEČTĚTE  SI 

Milí čtenáři, 
léto k nám dorazilo v plné síle a tak si ho 

užíváme, ať se nám to horko líbí nebo ne.  
Toto číslo Vás nejspíš zastihne na Křes-

ťanské konferenci nebo - pokud už jste 
vyrazili třeba na prázdniny nebo dovole-
nou - někdy během léta.  

Přestože dětem  
škola už skončila, 
vracíme se v otáz-
kách a odpově-
dích k nedávno 
konanému (a jak 
se zdá, docela 
úspěšnému) kur-
zu biblické školy.  

Pěkné léto s tím pravým počasím, které 
máte rádi 

  Vám přeje 
Tomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš BožovskýTomáš Božovský    
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ne návštěva. Když Ho posloucháme a následu-
jeme, žijeme ve vítězství.“ „Když jsme po-
slušní, Ježíš buduje svou Církev. Dal nám 
klíče od království, abychom mohli dělat Jeho 
vůli.“ M ůžeme organizovat církev podle na-
šich schopností, mít dobrý program, chvály, 

ale když 
budeme pro-
žívat a hledat 
Boží králov-
ství v moci 
Ducha svaté-
ho, bude se 
církev pro-
měňovat.“  

Zdůrazňoval, že bez působení a vedení Du-
cha, bychom nic nezmohli. Evangelium krá-
lovství má tři rozměry: slovo, skutky a zázra-
ky. Kaž evangelium, buď ochotný pomoci, 
nabídni modlitbu! Očekávej, co Bůh bude 
dělat! Někdy k Bohu přistupujeme, jako by     
i v Božím království byla krize. Netroufáme si 
Ho žádat o mnoho, spokojíme se, ve falešné 
skromnosti, s málem. Ale Bůh má vše, chce 
nám vše dát! On je Bůh „Hodně, hodně!“ 

První sobotu v červnu jsme se mnozí sešli, 
abychom se spolu radovali před Pánem a 
nechali se Jeho služebníkem Peterem po-
vzbudit. Peterovi Bůh položil na srdce, aby 
nás probouzel. Peter to takhle neříká, ale 
alespoň já to tak s vděčností vnímám. My 
v KS Praha toho 
tolik víme, známe 
Bibli, tolik jsme 
toho už zažili! A 
přece jsme stále 
jakoby na začátku, 
nejde nám postoupit 
od informací k víře, 
od logiky k srdci. 
Milujeme Boha a 
víme, že On nás také, jsme nadšeni z Jeho 
zaslíbení, ale neumíme si od Něj brát to, co 
nám dává. Peter se nám pokoušel předat 
nadšení a víru. Svým milým, zábavným a 
nekompromisním projevem. Je laskavý, je 
jedním z nás a přece má autoritu pošťouch-
nout nás kupředu.  

Peter mluvil o uvolnění království. Na 
začátku řekl: „Ježíš je pánem našeho života, 

Mimo řádné setkání s Peterem Gamem 

Peter mluvil o  zaslíbeních Ducha svatého, 
o čtyřech klíčových podmínkách pro vstup 
do Království a život v něm, o křtu 
v Duchu svatém. Vše dokládal verši 
z Písma a doplňoval příběhy a historkami  
ze svého života. Jednou například oslovil 
muže před sebou ve frontě k pokladně, 
jestli by za něj nezaplatil jeho nákup. 
Když muž vyděšeně a popuzeně odmítl, 
nabídl mu, že on zaplatí jeho nákup. Po 
přemlouvání ten muž svolil a Peter mu 
mohl říct evangelium. 

Celé setkání, prošpikované chválou, 
bylo mimořádně povzbudivé, Bůh tam byl 
s námi a když se dotýkal mě, můžu 
s jistotou říct, že se dotýkal všech. Těším 
se, jak se tohle povzbuzení k víře projeví. 
Pro ty, kteří nemohli přijít se celé vyučo-
vání nahrávalo a je možné si ho poslech-
nout z webových stránek KS Praha.  

 
Vřele to doporučuji! 
 

NandaNandaNandaNanda    

http://kspraha.cz/kazani 
 

http://kspraha.cz/ke-stazeni 

Prorokující nebo provokující? 

Na podzim začne kurs Užívání duchovních 
darů (v úterý dne 21.9.2010 od 18:00 hod). 
Bude mít 7 lekcí a potrvá do 14.12.2010. 
V červnovém SD se objevil roztomilý 
překlep způsobený automatickým spelle-
rem wordu, který nezná pojem 
„prorokující“. Nejbližší jemu známý po-
jem byl „provokující“. Jak příznačné pro 
pocity některých křesťanů, když mají vyří-
dit slovo od Boha anebo naopak od někoho 
slyší proroctví!  

 
Kurs Užívání duchovních darů je ur-

čen každému, kdo se chce naučit zachá-
zet s duchovními dary (především s pro-
rockým darem). Ať už takto dříve sloužil, 
anebo se s těmito dary chce teprve sezná-
mit. Témata s praktickým zaměřením bu-
dou pokrývat oblasti jako „Charakter a 
dary“, „Prorokování obrazem“, „Jak vzni-
ká zjevení?“, „Vztah proroctví a modlitby 
(chvály)“, „Vztahy mezi prorokujícími a 
dalšími služebníky“, „Mluvení jazyky a 
jejich výklad“, „Základy biblické symboli-
ky“ a další.  

 
Součástí výuky bude rovněž praxe 

v některých místních sborech nebo na 
křesťanských akcích. K absolvování 
kursu je potřeba absolvovat min. 5 ze 7 
lekcí. Záměrem kursu je naučit se užívat 
duchovní dary a rozpoznat svá obdarování 
a své místo v Těle, naučit se týmové práci 
a spolupracovat s jinými služebnostmi, 
povzbudit vznik přímluvné/prorocké sku-
pinky v místním společenství, resp. posíle-
ní stávající, naučit se pravidla prorocké 
hygieny (rozsuzování a předávání posel-

ství), pěstovat trvalé vědomí, že Kristův cha-
rakter v Tobě je více než sebevětší pomazání 
k prorokování. 

 
Sloužit bude tým pod vedením Miloše Ka-

čírka ve složení: Václav Kordula, Marcela 
Láníková, Magda Louthanová, Oldřiška Šípo-
vá a Bohouš Zapadlo (případně hosté jako 
Petr Trantina). Modlitební přikrytí přislíbili 
Zdena Brázdilová, Marienka Horváthová, 
Dana a Zdenek Paulusovi. 

 
Každý, kdo se chce zabývat duchovními 

dary, by měl mít dobré základy víry (nej-
lépe ve struktuře dle epištoly Židům 6. kapito-
le). To ověříme jednoduchým vstupním tes-
tem, jehož několik vzorových otázek uvádíme 
níže. Pro ty, kdo by si chtěli „základy víry“ 
oživit, doporučujeme knihu Dereka Prince - 
Základy křesťanského života (Postilla, Dou-
bek, 2006), nebo poslech lekcí na webu KS 
Praha http://kspraha.aow.cz/ke-stazeni. Zá-
jemci o elektronickou verzi kurzíků 
„Základů“ (Pokání z mrtvých skutků, Víra 
v Boha, Křtů učení, V(z)kládání rukou, Vzkří-
šení z mrtvých a Soud věčný) se mohou obrá-
tit na Magdu Louthanovou, která je na požá-
dání zašle (magda.louthanova@volny.cz). 

 
Všech 7 lekcí se bude konat (1krát za 14 

dní) ve sborové budově KS Praha (Velký sál), 
Na Žertvách 23, Praha 8, a to v době od 18.00 
do 21.00 hod.  

 
Přihlášky zasílejte, prosím, do 10.9. 2010 na 

e-mailovou adresu Magdy Louthanové 
(magda.louthanova@volny.cz) nebo Marcely 
Láníkové (marcela.lan@volny.cz). Zájemci 

obdrží skripta a seznam doporučené litera-
tury („školné“ činí 400 Kč). Záměrem 
týmu je také nahrávat lekce ve formátu 
MP3 pro potřeby jeho frekventantů. Kdo 
nezašle přihlášku včas, neobdrží na první 
lekci skripta, která se budou množit podle 
počtu přihlášených. 

 
Příklady otázek z testu na znalosti Zákla-
dů: 

• Vyjmenuj prvky základů učení podle 
Židům 6,1-3 

• Vysvětli, co rozumíš pod pojmy hřích, 
víra, pokání. 

• Podle čeho poznáš, že je člověk obrá-
cený (znovuzrozený)? 

• Popiš stručně, co znamená biblický 
křest vodou 

• K čemu složí v Novém zákoně           
v(z)kládání rukou? 

• Jaký je rozdíl mezi vzkříšením Lazara 
a vzkříšením z mrtvých při Kristově 
příchodu? 

• Má křesťan důvod se bát soudu věč-
ného? Proč? 

 
Na všechny zájemce o duchovní dary se 

těšíme a povzbuzujeme je, aby se nenecha-
li odradit vstupním testíkem. Využijte letní 
měsíce k prověrce vašich základů. Na 
viděnou v září. 

 
Za služební tým 
 

Miloš KačírekMiloš KačírekMiloš KačírekMiloš Kačírek    



AKTUÁLN Ě 

Během června byly dokončeny všechny hlavní práce na rekonstrukci 
suterénu a v zatím nezařízených prostorách jsme uskutečnili první 
křty. Během prázdnin bude dokončena ještě dlažba na schodišti a 
prosklené příčky. 

Na 13. července byla určena stavebním odborem závěrečná kont-
rolní prohlídka - tedy kolaudace. Prosím o modlitby za zdárný prů-
běh a za možnost začít už prostory regulérně užívat. 

LOLOLOLO    

REKONSTRUKCE 

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME 

Vědeckofantastická literatura je u mne     
v posledních dvaceti letech na okraji 
zájmu. Úmyslně se jí nevyhýbám, ale dlou-
ho mne ničím neoslovovala. Růže pro 
Algernon je výjimkou.  
 

Sci-fi prvků je zde minimálně. Přesněji 
řečeno jeden. Operace mozku silně retar-
dovaného Charlyho Gordona, jehož IQ 
bylo na hranici minima nutného k samo-
statné existenci. Byl zázrak, že se sám 
rozhodl navštěvovat večerní studium, aby 
jak říkal, aspoň trochu „zchitřel“. Díky 
jeho cílevědomosti a touze po vzdělání byl 
vybrán jako nejvhodnější adept k pokus-
nému chirurgickému zákroku, jehož cílem 
mělo být postupné narůstání inteligence. 
Stejný pokus provedl doktor Nemur jen 
krátce předtím na laboratorní myši Alger-
non.  

Charly pracoval jako pomocný dělník   
v jedné menší pekárně. Neustálé vtipy na 
svoji osobu a ponižování bral jako prima 
zábavu a nikdy se na nikoho nedokázal 
rozčilit. To se po operaci začalo brzy mě-
nit. Přestával ústrky vnímat jako legraci. 
Své kolegy začal udivovat lehkým zvládá-
ním i jiných prací, než jen mytím podlahy. 
Podobný nárůst inteligence je znát i u po-
kusné myši Algernon. Ta však po několi-
ka měsících začne svoje schopnosti ztrá-

cet. Charly, který se mezitím naučil mimo jiné 
několik světových jazyků, rychle pochopí 
dočasnost pokusu, kterého se zúčastnil. Neza-
hořkne.  

Je vděčný za těch pár okamžiků, kdy může 
nahlédnout do života „normálních“ a poslední 
zbytky nadprůměrné a rychle nabyté inteligen-
ce věnuje neurochirurgickému výzkumu.  

Příběh je skvělou sondou do vnitřního 
života retardovaného jedince. Knihu 
„Charly“, napsal Daniel Keyes podle vlast-
ní povídky „Růže pro Algernon“. Podle 
knižní verze v roce 1968 Režisér Ralph 
Nelson natočil stejnojmenný film. Do 
hlavní role obsadil Cliffa Robertsona, je-
hož skvělý výkon byl zcela po zásluze 
oceněn Oskarem. Velmi dobře je také 
zahraná role učitelky večerní školy, slečny 
Kinianové (Claire Bloom - hrála mimo jiné 
po boku Charlese Chaplina ve filmu Světla 
Ramp).  

Takováto témata mají na serveru ČSFD 
tradičně příznivé hodnocení a 75% zde 
udělených, odpovídá silnému poselství a 
nadprůměrné kvalitě. DVD se u nás ještě 
neobjevilo. V televizi dávali film nedávno 
a nebylo to poprvé. Takže případný zájem-
ce si musí počkat na další reprízu, nebo 
mohu zapůjčit legálně pořízenou nahrávku.  

Knihu jsem na našem trhu neobjevil. 
Knihovny ji v nabídce mají, ale pod ná-
zvem „Růže pro Algernon“. Původní kratší 
verze je k sehnání také jen v knihovně. 
(Výjimečně i v antikvariátu). Příznivci sci-
fi žánru jistě ocení i jiné povídky, které     
v tomto souboru v edici Karavana s Růží 
pro Algernon vyšly. Zvláště tu, která dala 
celé sbírce jméno: Vlak do pekla.  

 
Pavel RoseckýPavel RoseckýPavel RoseckýPavel Rosecký    

Charly (R ůže pro Algernon) 

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/ 
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JAKÉ TO BYLO 

Jaké máš dojmy a post řehy z kurzu biblické školy, kde jsi sloužil? 
Luboš: Vyučování a vůbec kontakt se studenty i ostatními vyučujícími na tomto kurzu biblické školy patřil k věcem, které jsem dělal v mi-
nulém období nejraději. Studenti až na výjimky reagovali velmi dobře a studovali s velkým zájmem, a byl jsem povzbuzen jejich touhou 
Bohu sloužit co nejlépe, a s co největším nasazením. Jsou to lidé, kteří už většinou slouží na místech vedoucích v našem sboru, a myslím, že 
Bůh má pro většinu z nich ještě více. Je radost být s lidmi, kteří mají Boha ve svém životě skutečně na prvním místě. 
Ota: Byl jsem moc rád, že se něco podobného uskutečnilo. Měl jsem dlouho pocit, že je zbytečné, aby noví vedoucí začínali od začátku. 
Říkal jsem si: „Proč by měli opakovat stejné chyby, jakých jsem se dopustil já?“ Přál jsem si, aby noví vedoucí mohli svoji službu začít pou-
čenější a připravenější, než jsem to zažil já. Nevím, do jaké míry se tato moje představa naplnila, to by byla spíše otázka na studenty, ale 
pokud ano, jsem přesvědčen, že BŠ splnila jeden ze svých úkolů. 
Tomáš: Pro mne bylo moc povzbudivé sloužit lidem, kteří se chtějí ve službě a ve svém vztahu s Bohem posunout dále. Také se mi líbilo, že 
to bylo místo, kde jsme se setkávali s lidmi z dalších regionů, mohli se více poznat a zároveň cítili sounáležitost jednoho sboru. Zájem stu-
dentů mě potěšil. 

Jak bys jednoduše zhodnotil/a 
kurz?  
Marie:  Byl pro mě dost užitečný, pokud 
bych to měla srovnat, tak byl o dost přínos-
nější než jakýkoli kurz, který jsme dělali   
v rámci vyučování vedoucích mládeže 
(měli jsme dva roky ŠVM - škola pro ve-
doucí mládeží od KAMu). 
Aleš: Kurzy mi byly hodně prospěšné a 
dostal jsem tak nový obraz, náhled na da-
nou situaci. 
Štěpánka: Hodně povzbuzující, moc dob-
ré vyučování a podpora od vedoucích vůči 
nám (studentům). 
Aleš: Bylo to dobré… Možná bych uvítal 
nějak víc propojit určitou konkrétní službu 
a tu teorii – např. stát ve službě pod něčím 
dohledem, který by mě konkrétně vedl a 
mimochodem bokem dodával „teorii“ – 
věci, které se mi budou hodit i v budoucnu 
(viz poslední dotaz). 
Jirka:  Přehled všeho důležitého co by měl 
vedoucí vědět.  
Josef: Pro mne byl jednak utříděním a 
potom i v mnoha případech přesným po-

jmenováním toho, co jsem dosud lovil z litera-
tury a získával zkušenostmi. Mnohé věci se mi 
vylouply docela jasně z mlhy. 
Joel: Teoretickopraktický, věcný, povzbuzují-
cí, ale i napomínající. 
 
Pomohl Ti kurz n ějak konkrétn ěji  
posunout se blíže Bohu?   
Marie:  Určitě, při probírání jednotlivých té-
mat jsem si uvědomila, jak je 
někdy moje představa o Bo-
hu zkreslená tím, co jsem 
zažila s lidmi a čekám, že 
Bůh je v tom podobný. Taky 
mě, myslím, povzbudilo, 
když jsem mohla vidět, jak 
ostatní vedoucí milují Ježíše 
a jde jim o Něj :-) 
Aleš: Např. že vůdcovství 
není o pozici, je o vlivu. 
Když jsem slyšel tuhle větu, 
hned se mi vybavila určitá 
situace v práci, kde by měl 
člověk zabrat, získat jistotu 
apod. Další, co mi pomohlo, 

bylo téma ohledně vize, plánování a hlavně 
udržení vize. Každodenní situace :-) 
Štěpánka: Bylo dobré slyšet ucelené vyu-
čování o vedení a věcech, které s tím souvi-
sí, uvědomila jsem si na tom, jak mě Bůh 
vede a chce si mě používat, i když mě to 
tak někdy nepřipadá. 
Aleš: Konkrétně teď moc nevím, myslím, 
že pro mě bylo důležité, že vy jako vedoucí 
jste dali ten čas. Dotýkala se mě ochota a 
nasazení vás vedoucích, že jsme mohli vás 
sledovat trochu blíž. Různé podněty, věřím, 
budou vyvstávat později v konkrétních 
situacích.  
Šimon: Nějak zvlášť výrazně asi ne. Mož-
ná v něčem ohledně identity, o níž na začát-
ku mluvil Petr. 
Jirka: Kurz mi pomohl uvědomit si věci, 
které jsou důležité jak ve vztahu k Bohu, 
tak pokud někoho mám vést. Také jsem si 
uvědomil věci, které dělám špatně, nebo 
bych je mohl dělat lépe. 
Josef: Nevím, zda k Bohu, určitě ve schop-
nosti lépe sloužit. Některé výroky kolem 
identity bych si asi měl napsat v autě na 
všechna tři zpětná zrcátka… 
Joel: Asi nejvíc, když bylo téma Boží po-
volání/obdarování/duchovní dary - pocho-
pil jsem nějaké principy, postoj k Duchu 
svatému a jeho darům. 

KURZ BIBLICKÉ ŠKOLY 

Začátkem roku proběhl během ledna až dubna (se závěrečným večerem na konci května) kurz biblické školy určený pro vedoucí nebo ty, kteří 
se na podobnou službu teprve chystají a připravují. Kurz proběhl během dvanácti setkání (plus závěrečné setkání s modlitbami a žehnáním). 
Na kurzu sloužili Lubomír Ondráček, Petr Kácha, Ota Kunzmann a Tomáš Božovský, každý z nich třemi vyučováními. Každé setkání se sestá-
valo z vyučování, následné diskuze a pak ze setkání skupinek (každý z vedoucích měl na starosti tři studenty, se kterými byl v kontaktu i mimo 
tato setkání). Podařilo se nám získat několik ohlasů a postřehů, které přinášíme níže. 



JAKÉ TO BYLO 
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Nebo Tě posunul  
v nějakých oblastech služby?  
Marie: Nejužitečnější pro mě byla témata 
přímo o vedení, nejen vyučování, ale také 
zážitky a zkušenosti všech vedoucích.        
O jiných tématech jsem slyšela různé věci 
např. na ŠVM, ale vzhledem k tomu, že 
nikdo v České republice nemá větší mlá-
dež než my, nikdo neřeší různé otázky 
týkající se vedení větší skupiny a taky 
samozřejmě nemá žádné zkušenosti          
v tomhle ohledu, které by mohl předat. 
Aleš: Určitě ano, ale spíše prožívám cel-
kovou změnu, posun i ve jmenované ob-
lasti. 
Štěpánka: Mohla jsem si uvědomit, jaké 
chyby dělám při vedení a spolupráci          
s dalšími vedoucími a začít to měnit. 
Aleš: Uvědomil jsem si některé principy, 
ke konkrétní aplikaci jsem zatím neměl 
úplně příležitost. 
Šimon: Pomohl mi o vedení přemýšlet 
celkověji. Taky byly dobré ty vyplňovací 

dotazníčky o Bibli a modlitbě. Zvlášť ten 
o modlitbě mi pomohl, že jsem si uvědo-
mil, že se moc nemodlím a udělal jsem si 
v tom trochu řád. 
Jirka: Spíše v mém vztahu k Bohu, ve 
službě to zatím nedokážu vyjádřit, ale 
určitě se to projeví. 
Josef: Během kurzu jsem procházel urči-
tým přerodem a rozšířením záběru. Dávno 
už to není jen vedení skupinky. Víc a jas-
něji slyším ten tichý a jemný hlas a v báz-
ni se učím pokoře a poslušnosti jej násle-
dovat, ať je to příjemné či nikoliv. Víc 
využívám duchovní dary pro půst Církve, 
přibyly modlitby za věznice a korespon-
dence s jedním vězněm (je úžasné sledo-
vat jeho růst a pokroky navzdory poněkud 
drsnému prostředí), zůstává služba v ob-
lasti přímluvy a duchovního boje a součas-
ně neopouštím ani „špičatění tužek“, jak 
nazývám drobnou praktickou službu typu 
svačiny do nedělní školy nebo praktická 
pomoc tam, kde je potřeba. 
Joel: Uvědomil jsem si některé mé nedo-
statky/chyby ve službě na mládeži. 
 
Změnil se Ti v n ěčem pohled?  
Marie:  Asi nejvíc být ve skupince s lidmi, 
kteří dělají jinou službu než já, mi určitě 
taky pomohlo, to bych každému doporuči-

la (aspoň jednou). 
Štěpánka: Spíš jsem si ujasnila 
nějaké věci a pro něco se roz-
hodnout. 
Jirka:  Hodně se mě dotklo 
Tomášovo svědectví o Samue-
lovi, o prostředí kolem nás a      
o tom, co s tím uděláme my. 
Josef: Ano: Víc vážím čas, víc 
sloužím a oťukávám terén mezi 
sourozenci ve směru praktické-
ho růstu církve v Hostivaři. 
Zatím rosteme co do odhodlání 
a vztahů, chybí nám víc lásky    
k hledajícím a z ní pramenící 
praktické skutky zvlášť v oblas-
ti evangelizace. 
 
Kdybys m ěl/a říct jednu v ěc,  
která pro Tebe byla na kurzu  
nejdůležit ější, co by to bylo? 
Marie:  Moc se mi líbily závěrečné modlitby 
za všechny. 

Aleš: Charakter, identita vůdce. 
Štěpánka: Osobní modlitby a 
žehnání na posledním setkání. 
Aleš: Téma o identitě – to na 
čem vedoucí stojí, motivy ke 
službě, příklady. 
Šimon: Abych hledal to, do čeho 
mě volá Bůh. Byl jsem taky rád 
tomu poslednímu večeru, za ta 
proroctví. To bylo moc dobré. 
Jirka: Téma o identitě mě zauja-
lo. 
Josef: Překvapil a potěšil mě 
nástup nové generace, ale to asi 
není výsledek kurzu. Pro mě bylo 
nejdůležitější, že jsem se díky 
kurzu dokázal nějakou dobu 

systematicky vzdělávat, k čemuž bych jinak 
nenašel sílu a vytrvalost. Důležitá pro mě 
byla i praktická péče a zájem všech učitelů, 
kteří se nám velmi obětavě věnovali a snažili 
se dát skutečně to nejlepší. 
Joel: Nejvíc se mě dotklo asi to společné 
žehnání na konci, modlit se za ostatní, očeká-
vat co Bůh komu řekne. Jinak během každého 
programu ke mně něco mluvilo. 

Jak bys hodnotil/a p řístup  
vedoucích (vyu čujících)? 
Marie:  Vyučování se mi líbilo u všech, 
každý je jiný a má jiný způsob, jak se na 
věci dívá, a to bylo myslím velké plus 
biblické školy, taky bylo podle mě dost 
užitečné, že po programu byl prostor na 
doplnění ostatních a na otázky - často mi 
něco došlo až při diskuzi. 
Štěpánka: Přijde mi super, že jste byli 
ochotni se nám věnovat na společných 
částech, tak i osobně. Jsem ráda, že mi 
Luboš třeba dává podněty k mým kázáním 
nebo dalším věcem ve službě a mluví se 
mnou o různých věcech. 
Aleš: Moc si vážím ochoty a nasazení. 
Josef: Byli a jste mi vzorem ve vztazích, 
otevřenosti a úsilí dát to nejlepší a za to 
jsem vám velmi vděčný. 
Joel: Líbila se mi vaše otevřenost, chuť 
vyučovat/předávat, osobní zkušenosti, situa-
ce/řešení, svědectví.  
 
Možná tu ješt ě něco nezazn ělo….  
Marie:  Pokud by bylo pokračování, zú-
častnila bych se. 
Josef: Dnes je mi líto, že jsem před jeho 
začátkem váhal, zda se kurzu zúčastnit, 
nebo ne. Jsem rád, že jsem se rozhodl 
dobře... 
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NAD BIBLÍ 

Zprávičky z regionů 
Před časem u nás kázala vzácná návštěva, Veronika Tichá. Kázání bylo velice podnětné, doporučujeme si poslechnout na webu. Se souhla-
sem Veroniky dáváme k dispozici jeho část - pár praktických rad pro čtení Bible. 

S láskou PalmováciS láskou PalmováciS láskou PalmováciS láskou Palmováci    

1) Správná motivace ke čtení – protože 
musím nebo proto, že je to rande, vá-
lečná porada, strategický pohovor, 
audience u krále, sám Bůh a Stvořitel 
ve smíru mi bude sdělovat své názory 
na život, ten, který rozhodl o tom, že 
spatřím světlo světa a vdechl mi život, 
bude promlouvat z těchto stránek, najdu 
odpovědi na své otázky, chci znát prav-
du o Bohu, o sobě o druhých, o životě. 

2)  Čtěte pozorně - malý test. Co je skálou, 
na které máme postavit svůj život? 
Z podobenství o dvou stavitelích. Od-
pověď: nejenom slyšení, ale i činění 
Božího slova - poslušnost. 

 
3) Přemýšlejte o tom, co čtete  

• rozčilte se, jestli vás něco v Bibli štve a   
žádejte od Boha vysvětlení - např. denní 

mzda služebníků najatých v různých 
časech dne.  

• klaďte si otázky - proč tohle řekl, proč tak 
reagoval, co by se stalo kdyby, co mi to 
říká o Bohu, o mně…. 

• čtěte příběhy v Bibli jako byste neznali 
konec příběhu - čtěte a nemyslete na to, 
jak příběh dopadne. Např. Vstaň, vezmi 
své lože a choď - Promiň Ježíši, ale nevi-
díš, že ten člověk jaksi nemůže poslech-
nout? Nevidíš, co se děje. Měl bys mu 
nejdříve vysvětlit, že se za něj budeš mod-
lit, potom by mu jeho přátelé pomalu měli 
pomoct na nohy, jestli to půjde. Ten člověk 
se mohl na Ježíše obořit, asi ses zbláznil? 
Neudělal to, poslechl. Co kdyby Marie řekla 
ne? Jak se mohla cítit? Nikdo jí neuvěří, že 
počala z Ducha svatého? Co kdyby Joche-
bed neposlala Mojžíše po vodě, zemřel by?  

4) Zjistěte si dobové údaje o postavách, 
událostech, o kterých v Bibli čtete. 
Některé události, které jsou zazname-
nány v za sebou jdoucích verších, ve 
skutečnosti dělí mnoho let. Některá 
podobenství a příběhy nepochopíme 
bez kulturního a dobového pozadí – 
viz. podobenství o marnotratném synu. 

 
5) Vyhraďte si na studium čas – je to 

dobrodružství a nově objevené pravdy 
vám budou odměnou. Nemáte čas? 
Kolik času týdně trávíte u TV? 

 
6) Čtěte knihy, poslouchejte kázání vy-

hlášených kazatelů – zkoumejte, co 
píší a říkají ve světle Božího slova – 
nevěřili byste, kolik se káže a píše 
bludů a povrchností. 

 
7) NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ!!! Dělejte to, co 

vám Bible říká - viz podobenství o dvou 
stavitelích nebo Jakub 1, 19-25. 

Několik rad pro čtení Bible 

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a 
vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru 
každého člověka. 
Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás 

je jako bitva mezi dvěma vlky.  
Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárli-

vost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, 
sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego. 

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, 
láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laska-
vost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvě-
ra.“ 

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se 
zeptal: „A který vlk vyhraje?“ 

Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého kr-
míš.“ 

Z REDAKČNÍ POŠTY 

Dva vlci 

Tělo žádá proti Duchu a Duch proti t ělu, nebo ť stojí navzájem proti sob ě,  
abyste ne činili to, co byste cht ěli. 

 

Galatským 5:17   



OZNÁMENÍ 
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NECH SE ZAPÁLIT 

 

Organizace CFaN, kterou založil a vede Reinhard Bonnke, pořádá už mno-
ho let tzv. Konference ohně, které mají motivovat křesťany ke zvěstování 
evangelia. Protože o konference je velký zájem, rozhodl se R. Bonnke pro 
ty, kteří nemají možnost na konferenci přijet, připravit motivační kurz pod 
názvem Full Flame. Čeština je jedním z prvních jazyků, do kterých byl ten-
to kurz přeložen. Sestává z osmi setkání, kde se na úvod promítne připrave-
ný film  a potom se na základě připravených otázek diskutuje. Účastníci 
mají k dispozici brožury a všichni se mohou zapojit - nejedná se tedy jen     
o poslouchání vyučování. 
 Rozhodli jsme se na podzim uskutečnit tento kurz ve sboru. Společně 
zhlédneme video a budeme mít společný úvod a potom se podle počtu roz-
dělíme do diskusních skupinek.  
 Kurz bude úterky resp. čtvrtek (kvůli státnímu svátku) vždy od 18:30 ve 
dnech 7. 9., 14. 9., 21. 9., 30. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10. a 26. 10. Účastníci 
dostanou na místě ke koupi účastnickou brožuru v ceně 50,- Kč. 
 Abychom mohli kurz připravit, uvítali bychom, kdyby se zájemci hlásili 
na sborový email praha@kaes.cz 
 

      Srdečně zvou  
         Martin Čunek a Lubomír Ondráček 
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OZNÁMENÍ A INZERÁTY 

DNY DOBRÝCH ZPRÁV 
 
 Milí sourozenci,  
 s velkým potěšením mohu oznámit spuštění nových  
 webových stránek www.dnydobrychzprav.cz .  
 
 

       PROGRAM 
 
 Fyzikální show   
 smyčcové kvarteto -  hudba k řesťanských mistr ů  
 Kairos II. -  Divadelní p ředstavení „Taková divná doba“  
 Asuza Street - Slovensko pop - rock   
 Daniela Hogger - Anglie pop - rock   
 Touch of Gospel  - gospel   
 
 
 

 Těším se na Vás  
    a Vaše přátele  
     
  na třetím ro čníku  

    Dnů Dobrých Zpráv,  
 

které se konají od 1. do 6.11. 2010. 
 

         
    

   Jaroslav Sloboda, vedoucí DDZ 
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INFORMACE 



OZNÁMENÍ   

SD  7-8/2010      strana   10 

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

SETKÁNÍ MLÁDEŽE  

SE BĚHEM PRÁZDNIN NEKONAJÍ 

Dvě věřící studentky  
hledají od zá ří bydlení  

v Praze,  
max. 6tis./m ěsíc  

vč. poplatk ů.  
 

Kontakt:  
martahrabcova@gmail.com  



INZERÁTY  A  OZNÁMENÍ 
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OZNÁMENÍ 



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: 80/15/28 

PALMOVKA 

INFORMACE  O REGIONECH 

• Pastor: Tomáš Božovský 
• Shromáždění během prázdnin společně 

na Palmovce 
     Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 112/22/49 

SEVER 

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

KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151 
• Počet členů: 44/5/23 

JIH 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění během prázdnin  
     se nekonají 
• 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: 45/2/27 

JIHOVÝCHOD 

• Kolektivní vedení 
• Shromáždění během prázdnin  
     společně na Palmovce 
     Ne 16:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 51/10/22 

ZÁPAD 

Příští číslo vyjde  
v neděli  5. září 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 
     (společně s reg. Západ) 
• Modlitební během prázdnin nebude. 
• Počet členů: 83/12/19 
• Výstup: Hana, Samuel a Michael Brožovi  

STŘED 

• Vedením pověřen: Mirek Hoblík 
• Shromáždění během prázdnin  
     společně na Palmovce 
     Ne 10:00, Na Žertvách 23 
• Počet členů: 93/18/56 

Sborové bohoslužby 
 
 

4. 7. shromáždění není z důvodu konání Křesťanské konference 
 

1. 8. 15:00  Střelecký ostrov (most Legií u Národního divadla) 
Hudební skupina pod vedením Mirka Hoblíka 
Kázání Lubomír Ondráček - Je možný nový začátek? 
  
5. 9. 15:00  KD Ládví 
Hudební skupina pod vedením Karla Petkova 
Kázání Lubomír Ondráček - Lehko do církve, těžko k Ježíši 
 

Sborová modlitební 
Pondělí  12.7., 2.8. a 30.8. v 18:00  

 
 

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

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


