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S blížícími se Velikonocemi stále častěji sta-
rý  pán  žákům  vypráví,  že  tento  křesťanský 
svátek s sebou vždy přinášel pro Židy strach 
a utrpení. „Křesťané při vzpomínce na Kris-
tovo ukřižování vraždili a plenili.“ Provázím 
vytrvalého vypravěče – pamětníka holocaus-
tu  po  školách  a  přemýšlím  nad  zlem minu-
losti i současnosti. Co s tím? Co se stalo, ne-
změním, ale za pronásledované dnes se můžu 
modlit, podpořit je tím, že nebudu lhostejná, 
nemlčet. Nedávno byla demonstrace na pod-
poru  pronásledovaných  křesťanů,  v  dubnu 
bude akce „Všichni  jsme  lidi“ proti antise-
mitismu,  ve  sboru  vzniká  skupina přátelství 
a  pomoci  cizincům.  „Mnoho  křesťanů  nás 
stále nenávidí i dnes, ale někteří“, podívá se 
na mě, „nás mají, nevím proč, rádi“. Zakon-
čí své laskavé vyprávění o drsném dětství ten, 
který přežil.                                          Nanda 

Velikonoce jsou vrcholem církevního roku. 
Dějiny světa se dělí na období před nimi 
a po nich. Nic významnějšího než smrt 
a vzkříšení Ježíše Krista nenastalo. 

Tohle všechno víme. A přesto pro nás 
nemusí být snadné Velikonoce slavit, zvláště 
když jsme uvěřili před delší dobou. Všech-
na fakta známe. Jsme za ně Bohu vděčni. 
Víme, že naše spása stála hodně. 
Jenomže – už jsme velikonoční 
příběh četli, resp. slyšeli mno-
hokrát. Nejsme schopni prožívat 
celé drama tak intenzivně, jako 
když jsme ho slyšeli poprvé. 
A na rozdíl od prvních učedníků 
neprožíváme zoufalství u kříže, 
na kterém byl přibitý a zemřel 
Pán Ježíš. My na rozdíl od nich 
víme, jak to dopadlo. Víme o ne-
dělním vzkříšení. Co tedy s Veli-
konocemi?

Hospodin věděl, že člověk lehce zapo-
míná a že mu lehce věci zevšední. Proto už 
starozákonní věřící měli za úkol některé věci 
opakovat. Slavit stejné slavnosti. Vyprávět 
stejné příběhy. Každý rok slavili paschu. 
Připomínali si, že byli vyvedeni z Egypta. 
Každý rok slavili den smíření, kdy si při obě-
ti dvou býčků připomínali, jakých hříchů se 
dopustili a jak s těmito hříchy Bůh naložil. 
Slavili Slavnost stánků, kdy si připomínali, 
že nebylo běžné, že mají kde bydlet a že je 
Bůh vodil i v dobách nejistoty. 

Pán Ježíš i nám přikázal, abychom si 
něco připomínali. Poslední večeře s učední-
ky je něco, co si máme připomínat až do jeho 
druhého příchodu. Připomínat to, co se stalo 
o Velikonocích a co se stane, až se Pán Ježíš 
vrátí a budeme slavit svatbu Beránkovu, kdy 
si Ježíš vezme svou nevěstu – církev.

Jak tedy oslavit letošní Velikonoce?
Mám několik návrhů. Zkusme se na Vel-

ký pátek postit, a tím si alespoň trochu přiblí-
žit žízeň a hlad, které Ježíš prožíval na kříži 
(Ježíš řekl: „Žízním“. Jan 19,28) Udělejme 
si večer čas, přijďme do shromáždění (ať už 

u nás ve sboru a nebo tam, kde právě bude-
me na prodlouženém velikonočním víkendu) 
a připomeňme si spolu s Božím lidem, co se 
stalo, a slavme společně Večeři Páně. Připo-
mínku toho, co se stalo a co se stane. Zkusme 
si příběh Velikonoc společně vyprávět doma 
a možná i v kruhu nejbližší rodiny slavit Pa-
mátku Páně. A zkusme někomu, kdo o pra-

vém významu Velikonoc moc 
neví, vyprávět, co se stalo. Co 
se stalo, když Hospodin vyvedl 
svůj lid z egyptského otroctví, 
a co se stalo,  když vyvedl nás 
z otroctví hříchu a smrti. Vy-
právět tento úžasný příběh nám 
dává možnost ho prožít novým 
způsobem. Jiným, než když mu 
„jen“ nasloucháme nebo ho čte-
me.

Velikonoce nejsou jen ohléd-
nutím zpět. Nemusíme si jen připomenout, co 
se stalo, ale vyhlížet i to, co se stane. Příchod 
Pána Ježíše se blíží. Přibývá znamení, která 
na to ukazují. Neměli bychom propadnout 
diskuzím o tom, kdy to přesně bude. To je 
nám skryto. Ale je čas, abychom se na ná-
vrat Pána Ježíš připravovali a také se na něj 
těšili. Pro mě osobně by tím nejlepším bylo, 
kdybych letošní Velikonoce už neslavil, ale 
kdyby se Pán Ježíš ještě před nimi vrátil. 
Kdyby satanova vláda na této zemi už skon-
čila a v plnosti se zjevila vláda našeho Pána. 
Tento výhled do budoucnosti by měl být sou-
částí velikonoční oslavy. Svět kolem nás bude 
pravděpodobně propadat stále většímu zmat-
ku a nejistotě na jedné straně a falešnému po-
koji na druhé straně. Pokud se držíme Pána 
a vyhlížíme jeho návrat, nemusí nás potkat 
ani jedno. Zůstaneme v realistickém hodno-
cení situace a přitom neztratíme naději. A po-
zvedneme hlavu, protože náš Pán je blízko.

Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižo-
vaného. Není zde, neboť byl vzkříšen. 
Mt 28, 5 – 6

Radostné Velikonoce přeje 
Lubomír Ondráček
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Pro mě osobně by 
tím nejlepším bylo, 

kdybych letošní 
Velikonoce 
už neslavil, 

ale kdyby se Pán 
Ježíš ještě před 

nimi vrátil.

Dobrou zprávou je, že kvůli naší neposlušnosti 
musíme obejít po poušti jen 40 kol. Špatnou zprá-
vou je, že každé kolo bude trvat rok.
 Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
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Bili ho po hlavě rákosovou holí, plivali na něj, poklekali a klaněli se mu. Když se mu naposmí-
vali, svlékli ho z purpuru a oblékli mu jeho šaty. Vyvedli ho, aby ho ukřižovali. 

Marek 15,19 – 20

NEZAPOMEŇ!
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Žalm 147,1

jak líbezná, krásná je chvála!

48 hodinová modlitební
Když  jsem  dočetla  knihu  „Krvavý  měsíc 
na obzoru“, roztoužila  jsem se po  tom, aby 
modlitební místnost byla i u nás. Pán mě bu-
dil v noci a připomínal, že právě proto nám 
budovu dal. A v pravý čas to přišlo! Veškeré 
představy šly stranou – bylo to jako zjevení. 
Místnost byla jakoby svatyní a Bůh tam byl 
se mnou. Nádhera!  Zdenka 

Měl  jsem  trochu  strach,  zda  se  vydržím 
modlit  sám,  hodinu  a  ještě  k  tomu  zavřený 
v místnosti. Díky „atmosféře,“ která v míst-
nosti vládla, výzdobě, ale také díky tématům, 
která byla vyvěšena na stěnách a která mne  
v modlitbách výborně vedla, mi nakonec ho-
dina připadala krátká.    Ota

Díky za zorganizování. Hodně jsem se modlil 
v jazyku, chvály a přímluvy. Měl jsem dojem, 
že místo je promodlené, takže to šlo snadno 
a  hodina  utekla  jako  voda,  rozhodně  bych 
mohl pokračovat v modlitbách dál. Navzdory 
tomu, že jsem byl nastydlý a měl jsem za se-
bou  Misijní  víkend,  tak  modlitební  hodina 
pro mne byla spíš odpočinutím než další „zá-
těží“.   Tomáš F.

Jsem  za možnost  účasti  v modlitební  stráži 
moc  vděčná,  splnil  se  mi  dlouhodobý  sen 
(a  doufám,  že  ne  jen  takhle  jednorázově). 
Hodina  se  ukázala  jako  příliš  krátký  čas. 
Hezky  jsem si užila Boží blízkost. Ne, že by 
mi  jindy Bůh  blízko  nebyl  nebo  že  bych  ho 
nevnímala, ale tady jsem mohla za sebou za-
vřít dveře, oddělit si čas a těšit se z intimity 
s Ním. Prostě takový úžasný rande :-).   Ani 
jsem to nečekala a neprosila za to, ale Bůh 
mi při chválách posunul pohled na jednu ob-
last v mém životě, která se zdála být neměnná 
a za to jsem moc vděčná.                    Ráchel
PS: Jediné, co mi trochu chybělo, bylo mož-
nost malovat.

Krásná chvíle, ani nevím, jak ta hodina rych-
le  uběhla.  Kdo  tam  umístil  ten  obrys  CR, 
udělal  dobře.  Vypůsobilo  to  žehání  tomuto 
území a dávání  tohoto území pod vládu Je-

žíše.  Než jsem odjížděl na modlitební, přišel 
mi Iz 9.1. Přijal jsem to, že lid v ČR uvidí to 
velké světlo.   Standa

Vnímal jsem na místě Boží přítomnost a dob-
ře  se mi modlilo. Hodina utekla  jako voda. 
Nicméně  nic  konkrétního  jsem  na  modlit-
bách nepřijal. Byl jsem poslední a trochu mi 
chyběly info co mám udělat, až skončím. Tak 
jsem zhasnul, zabouchnul dveře a šel... Snad 
to bylo správně.                                  Miloš

Příští modlitební stráž se plánuje od 2. do 
5. června. Více na http://praha.kaes.cz

Skvělý Bůh byl
se mnou
Cestou nočními dopravními prostředky na tu 
moji hodinku mě neobtěžovali žádní opilci, 
což nepovažuji za samozřejmost a jsem za to 
Bohu vděčná ;). Jen mi byla zima a rozmotal 
se mi uzel – můj skvělý účes ;). Na stráž jsem 
šla s odhodláním a to mi tam i zůstalo. Vy-
řvávala jsem tam mnohem víc, než kdy jindy, 
mlátila do kytary, brečela, mávala rukama 
a jindy se ztišovala a jen tak naslouchala. Tě-
šila jsem se, že to bude skvělý a Bůh bude 
se mnou. Bylo to skvělý a Bůh byl se mnou 

a věřím, že bylo moc důležitý, co jsem česky 
i v jazyku řekla (vyhoukala, vyzpívala...).  

A co jsem konkrétně přijala pro sebe 
i pro církev?  Je potřeba neustávat, vytrvat, 
bojovat, pracovat, vyznávat hříchy – zkrátka 
nevzdávat to, i když výsledky třeba nejsou 
hned vidět anebo to znovu zvoráváme či pa-
dáme... A Bůh má v úmyslu znovu vystavět 
to, co bylo zbořeno nebo co jsme nějak ztra-
tili. Bohu se líbí naše nasazení a přizná se 
k němu. Volejme, chtějme to, co se mu líbí 
a žijme plný život, jak  ho pro nás Bůh při-
pravil. Žijme tak, aby bylo pro nevěřící láka-
vé to, co v Bohu máme.  Prosme, abychom 
to uměli „prezentovat“ tak, že se nevěřící 
po Bohu roztouží. 

No, takové bylo zadání modlitebky, ne? 
Jo –  a strašně rychle to uteklo. Byla jsem 
překvapená, když další brácha už ťukal 
na okénko.

Katka Hu
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Haleluja

!  Jak dobré je opěvovat našeho Boha,

V prosinci byla Dianne u lékaře a ten ji 
diagnostikoval rakovinu v pravém prsu. 
Operaci proběhla 17. 12., byla ji odstra-
něna  bulka. Když  šla  poté  na  kontrolu 
18. 1. Tam jí bylo řečeno, že rakovinový 
nádor byl odstraněn.

  Jako  prevence  a  také  obrana  proti 
recidivě (návratu rakoviny) jí bylo dopo-
ručeno další ozařování po dobu 15 dnů, 
od 8. 3. do 23. 3. Bude ještě k tomu brát 
nějaké další léky pro hormonální léčbu.

 Prosíme o modlitby, aby během této 
léčby  netrpěla  vedlejšími  účinky  léků 
a aby bylo vše v pořádku a rakovina se 
nevrátila.

 Děkujeme.
 Pete a Dianne Game

Prosíme o modlitby

V pátek odpoledne to začalo. Společnými 
dvěma hodinami jsme premiérovou 48.mod-
litební zahájili. Nikoli v horní, ale v dolní 
– suterénní místnosti, speciálně vyzdobe-
né. Osvětlený kříž, stojící u velikého srdce 
se zlatými kapkami, zahalený růžovým zá-
vojem a obrys naší republiky, obtočený až 
k vrchu, ke stropu průsvitnou látkou, jako 
modlitbou i Boží odpovědí. 
Hezké a inspirující!

Můj čas byl hodina při-
jetí,  porozumění  a  vysly-
šení.  A  totéž,  když  jsme  se 
sešli  dva,  navíc  s  jednotou 
a  autoritou.  Bylo  to  nor-
mální  nadpřirozené  setká-
ní,  zvláštní  sounáležitost  se 
sborem  i  s  Bohem.  Těžko 
to popsat. Zkrátka  jsem vě-
děla,  že  jsem na místě,  kde 
mám  místo…uf.  Snad  to 
ostatní vysvětlí lépe. Nanda

Osobně  mám  dojem,  že 
Bůh  připravil  tuto  modli-
tební stráž před setkání sbo-
rových starších a vedoucích, kde jsme Bohu 
předkládali  zatím  nenaplněná  proroctví 
o našem sboru. Neplánovali jsme to vědomě, 
ale  přesně  to  tam  zapadlo. Modlili  jsme  se 
společně s Věrou a hodina nám rychle utek-
la.  Nejsem  člověk,  který moc  zkoumá,  jaká 
je kde atmosféra a podle  toho se vyjadřuje, 
zda tam byl více či méně Duch svatý. Tady si 
ale troufnu říci, že Boží přítomnost byla ne-
obyčejná, a že se mně Bůh dotknul ve věcech 
sborových i osobních. 

Modlit  se  na  jednom místě má  skutečně 
jiný průběh i význam, než když se modlí stráž 
každý osobně na jiném místě. 

Lubomír Ondráček

http://praha.kaes.cz
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V mých ústech bude ustavičně jeho chvála.
Žalm 34,2

Celosbor
Tentokrát kázala milá návštěva, Sue Bewis-
tr, mnohým neznámá, ale přece zdomácně-
lá. Od roku 1987 jezdí do České republiky 
třikrát do roka. Setkání zahájily chvály, 
jako radostné pokračování mocného setkání 
na 48hodinové modlitební. Alespoň já to tak 
vnímala a myslím, že se mnou jistě i mno-
zí, co si jednu z hodin stráže „zabukovali“ 

a prožili. Václav Kor-
dula nám povyprávěl, 
jak uvěřil. Nejprve on, 
pak celá jeho rodina. 
„A babičku už taky 
táhneme“, dodal. Ra-
dujeme se z Vaška, jeho 
rodiny a babičku jim 
i nám všem také přeje-
me!

 Sue se nás ptala, 
proč si myslíme, že 
k nám vytrvale jezdí. 
„Mohla bych být doma 
a užívat si vnoučat. Ale 
já miluji Církev!“ Poté 
nás „nutila“, abychom se otočili na souseda 
a řekli mu: „Není to KS úžasné!“ „Protože 
jste úžasní. Jste naplněním Boží vůle! Svět 
si myslí, že nejsme důležití, ale to si nesmí-
me myslit my. Církev je nejdůležitější tělo 

na světě. Za posledních 2000 let Církev svět 
ovládla. Dala mu zákony, medicínu, nemoc-
nice, vzdělání. To vše je postaveno na Církvi. 
Znáte to, jak někdo říká, že miluje Ježíše, ale 
Církev nemusí? To je hloupost! Jak někdo 
může milovat Ježíše a ne jeho tělo? Můžeme 
se na sebe dívat jen kriticky, nebo jako na du-
chovní chrám, který buduje Bůh. Ef 3,10 

Skrze církev se tak nyní má 
stát známou vládám a auto-
ritám v nebesích přerozma-
nitá Boží moudrost. To, jak 
vidíte Církev, určuje to, jak 
budete jednat. Ježíš řekl: „Já 
zbuduji Církev a brány pekel 
ji nepřemůžou“. Ježíš říká: 
„Já jsem ten, kdo zbuduje 
Církev, pojď se mnou. Když 
se mi dáš k dispozici a bu-
deš s mým Duchem, budeme 
budovat spolu“. Sue se nás 
ptala: „Budete k dispozici?“ 

Potom se ještě modlila za mladé, které po-
zvala dopředu. Také spolu s námi žehnala re-
gionu Západ, pro který přijala slovo: „Je čas 
se pohnout!“ Nakonec byl čas na modlitby. 

Nanda

Sue Bewistr (vpravo) s překladatelkou Ráchel Bícovou

●  SBOROVÉ AKCE
V každém čase budu dobrořečit Hospodinu.

Alfa v bytě
Proč jste se rozhodli pro domácí Alfu? 
Již dříve jsme měli zkušenost s vedením kur-
sů Alfa ve sboru a zkusili jsme to i v domá-
cím prostředí. V poslední době jedna bývalá 

kolegyně z práce proje-
vila zájem o základy 
křesťanství. Oslovili 

jsme lidi na sku-
pince, zda nemají 
ve svém okolí rov-

něž nějaké zájemce. 
Většina členů skupinky 

má přirozený zájem o nevě-
řící kolem sebe, takže počet 

pozvaných hostů nás až 
zaskočil. 

Jak často doma Alfu pořádáte? 
Máme dva kursy v úterý a ve čtvrtek ve 14-ti 
denním cyklu. Vzhledem k nemocem a kolí-
savému počtu hostů nyní oba kursy sloučíme 
a dále budeme pokračovat v týdenním cyklu.

Kolik míváte hostů? 
Na začátku byl maximální počet osob v jed-
nom večeru 13, z toho 7 hostů, zbytek tým. 
Nyní je průměrný počet na jednom večeru 
cca 8 osob, z toho 4–5 hostů. 

Jsou to všichni vaši přátelé, nebo zvete 
i úplně neznámé lidi? 
Hosté jsou přáteli/známými někoho ze sku-
pinky. 

Pokračujete po Alfě s hosty nějak dál? 
Hosté z minulé Alfy chodí pravidelně 
na skupinku, občas na bohoslužby, členy 
sboru nejsou. 

V čem je výhodné dělat Alfu doma? 
Není složité vytvořit domácí atmosféru – 
jsme doma :-). Pro naši rodinu se třemi malý-
mi dětmi je to jediný schůdný způsob a navíc 
můžeme sloužit oba společně. 

A nevýhody? 
V případě začátku v brzký podvečer je ná-
ročnější koordinace přípravy a ukládání dětí. 
Taky jsme museli dočasně zrušit svou účast 
na skupince. Nicméně lidé ze skupinky jsou 
buď přímo členové týmu, nebo se souběž-
ně s Alfou na skupince modlí. Tím je Alfa 
přirozeně věcí celé skupinky, což je vlastně 
výhoda :-).

Martin a Ája

Bylo to mimořádné díkůvzdání. V souvis-
losti s připomenutím proroctví, která jsme 
v uplynulých 20 letech pro sbor KS Praha 
přijali, jsme si připomněli Boží milost a Jeho 
mocné jednání. V minulosti se již uskuteč-
nilo několik shromáždění na základě někte-
rých proroctví, kde jsme se rozhodli poslou-
chat Boží slovo (manželství, výchova dětí). 
Luboš přečetl prohlášení starších KS Praha 
„Zazdívání trhlin III“ (vyšlo v březnovém 
SD 2011). Potom jsme Bohu i sobě připomí-
nali některá zásadní prorocká slova s touhou, 
aby se skutečně naplnila. Miloš také pozval 

Dana Drápala a poprosil ho, aby nám řekl, 
jak se mu daří a za co se můžeme za něj 
modlit. Bylo moc povzbudivé slyšet člově-
ka, který před lety vydal život Bohu naplno, 
prošel mnohými boji a zkouškami, že může 
vyznávat: „Mám se opravdu velice dobře, 
Bůh se o mně stará, je věrný. Jistě, osob-
ní zápasy a bolesti zůstávají, ale Bůh je se 
mnou“. Dana jsme požehnali a potom žehna-
li i starším KS Praha. Nakonec jsme se chytli 
za ruce a společně v písni vyznali: „Spoj nás 
v jedno, Pane“.

redakce

Setkání služebníků
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1 Paralipomenon 16,34

jeho milosrdenství je navěky.
Vzdávejte Hospodinu díky, protože je dobrý,

●  ZE Ž IVOTA SBORU

V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi 
sloužíme a máme obecenství i s těmi, kte-
ří nejsou členy našeho sboru, ale sbor na-
vštěvují. Současně rozlišujeme mezi členy 
a hosty a chceme pravidelné návštěvníky 
zvát k aktivnímu zapojení do sboru. Údy 
Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěře-
ní, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova 
těla. Přesto členství v konkrétním sbo-
ru je důležitou 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 zá-
vazně jako členové. Abyste tuto možnost 
mohli zvážit, pořádáme informační setká-
ní o vstupu do sboru, jehož náplní jsou 
informace o záměru, hodnotách a fungo-
vání sboru. Seznámíte se také se základy 

naší věrouky a je prostor k otázkám. Je 
možné domluvit i osobní rozhovor. Ab-
solvování setkání nezavazuje ke vstupu 
do sboru.

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

Setkání má čtyři části. Tři jsou vyučo-
vací a sdílecí a vede je hlavní pastor sbo-
ru, čtvrté setkání je pro ty, kteří se do sbo-
ru rozhodnou vstoupit a uskuteční se již 
s vedením příslušného regionu. První 
tři setkání se uskuteční v úterý 12. 4., 
19. 4. a 26. 4. od 18:30 hod. ve sborové 
budově Na Žertvách 23 v knihovně. Se-
tkání bude končit okolo 20:00 hod. Po-
kud 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 seznámím.

Lubomír Ondráček

Informační setkání o vstupu do sboru

V roce 2001 se u sestry Vlasty Procházkové 
v Bohnicích začalo scházet několik sester, 
aby se modlily za potřeby svoje i regionu 
Praha Sever. Začínaly v malém počtu. Byly 
to Helenka Božovská, Jana 
Wildová, Jarka Frimmelová 
a Marie Petkovová. Několik 
let se vytrvale modlily, ně-
kdy se sešly jenom dvě, tři, 
ale nepolevily a modlily se 
za další sestry. Četly Boží 
slovo, navzájem se vyučo-
valy a předkládaly Bohu své 
prosby. V roce 2005 zemřela 
Helenka Božovská. Její po-
kora a moudrost na skupince 
velice chyběla. Ale Bůh byl 
milostivý a přidal časem další 
sestry. 

Dnes se scházíme každý 
čtvrtek od 15 hodin v počtu 
deseti starších sester. Věkové 
rozpětí je od 63 do 83 let. Ně-
které sestry jsou i z jiných re-
gionů KS. Spojuje nás láska k Bohu i k sobě 
navzájem. Jsou to sestry Vlasta Procházková, 
Jana Wildová, Jarka Frimlová, Milada Mert-
lová, Jarka Vrbová, Dana Pohunková, Marta 
Faltusová, Marta Feinermannová, Gabi Po-
pulová a Květa Šedivá. Občas nás navštíví 
i Anička Wagnerová. 

Začínáme písní „Spoj nás v jedno, Pane“ 
a modlitbou „Otče náš“. Nejdříve se mod-
líme za své osobní potřeby a za své rodiny. 
Dále máme seznam lidí, kteří mají zdravotní 
problémy, předkládáme Bohu i osobní potře-
by našich sourozenců, zaměstnání, bydlení, 
rodinné vztahy. 

A pak přecházíme k potřebám sborů, 
regionů, misie, dále se modlíme za vládu 
a v moci postavené, za situaci doma i ve svě-
tě, za Izrael. Naše skupinka trvá asi 2 hodiny, 

někdy i déle. Občas nám naši sourozenci dají 
nějaká modlitební témata nebo konkrétní po-
třeby k modlitbám.

Modlíme se často i za své stáří, aby nám 
Bůh dával moudrost, sílu, dobrou paměť, kte-
rou tolik potřebujeme. Jelikož některé sestry 
mají problémy s pohybem, chůzí, sluchem, 

Modlitební skupinka
v Bohnicích

prosíme o anděly, které tolik potřebujeme při 
dojíždění na skupinku, hlavně v zimě, kdy je 
tak těžké se pohybovat na kluzkých chodní-
cích. A Bůh nás opatruje a žehná nám. 

Vyslyšel mnoho našich modliteb ne-
jenom za naše zdraví a osobní potřeby, ale 
i mnohé ostatní.

Vždy nás naplňovalo radostí, když ses-
třičky, které léta nemohly přijít do jiného 
stavu, porodily zdravé děti, když nemoci, 

které vypadaly bezna-
dějně, musely odejít, 
když ti, kdo dlouho hle-
dali zaměstnání, dostali 
dobrou práci. Modlily 
jsme se za bydlení svých 
sourozenců a Bůh vysly-
šel prosby a požehnal. 
Máme seznam modliteb-
ních potřeb a je úžasné, 
když si můžeme „odškrt-
nout“ další vyslyšenou 
modlitbu. Obdivuji starší 
sestry, s jakou věrnos-
tí a obětavostí se modlí 
a nepolevují. Samy mají 
své potíže, zdravotní 
a pohybové, ale věrně 
chodí a slouží ostatním. 
A Bůh jim bohatě žehná. 

Platí pro ně zaslíbení z Izaiáše 46,4: „Já sám, 
až do vašeho stáří, až do šedin, vás budu no-
sit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu 
vás  nosit  a  zachráním“.  Bohu patří čest 
a chvála, že žehná naší službě.

Květa Šedivá, region Sever
únor 2011

Galerie Perla
Jánský vršek 15 Praha 1

duben 2011 po – pá od 11-18 hod.
 so,  ne  od 14-18

www.galerieperla.cz

Výstava obrazů a kreseb Václava Lamra 
,,Kristus z mrtvých vstalý“ 

http://www.galerieperla.cz/
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●  ZE Ž IVOTA SBORU

Když mi bylo sedm let, rodiče se rozváděli 
a ani předtím jim to nijak neklapalo. Bylo to 
pro mne dost těžké, přestala jsem jim věřit. 
Vždyť když se nemají rádi, těžko můžou 
mít rádi mně. Pak se táta odstěhoval a to 
byl druhý šok v mém životě, s tím už jsem 
se nedokázala vyrovnat. Měla jsem problé-
my ve škole (začala jsem propadat), uzavřela 
se do sebe a nikoho k sobě nepustila. Měla 

jsem pocit prázdnoty, že život 
stejně nemá žádný smysl, a tak 
jsem se chtěla zabít. Poctivě 
jsem si to promyslela, aby mě 
nemohli zachránit. Když už jsem to chtěla 
opravdu udělat, něco mě zastavilo a měla 
jsem pocit, že je někde někdo, kdo mě má 
rád, jen ho zatím neznám.

A tak jsem se plácala životem, až jsem se 
dostala do učení, kde jsem byla na internátě 
a domů jezdila jen na víkend. Jednou, když 
jsem zase byla doma, přišel za mnou brácha 
do pokoje a byl takový jiný. Čišela z něj ra-
dost, úplně mu zářily oči. Na mou otázku, 
co se mu přihodilo, řekl, že přijal Pána Ježí-
še. Asi jsem na něj vykulila oči, protože se 
mi vždycky posmíval, když jsem se zmínila 
o tom, že by Bůh mohl existovat. Záviděla 
jsem mu, ale oplácela jsem stejnou měrou 
a posmívala se taky. No, moc dlouho mi ta 
uraženost nevydržela. Když mě už po ně-
kolikáté zval, ať jdu s ním, a dělal na mě 
takové smutné oči, souhlasila jsem. Když 
jsme tam přišli, všichni se s námi zdravili 
tak přátelsky, jako bychom byli velmi dob-
ří známí, a vůbec tam byla taková skvělá 

Teď už ho znám přátelská atmosféra. Seděla jsem v koutku 
a snažila se být neviditelná, ale moc se mi 
to nedařilo. Říkali tam tomu základy a mlu-
vili o věcech, kterým jsem nerozuměla, ale 
líbilo se mi to tam. A tak jsem další týden 
šla na normální shromáždění a tam jsem 
poprvé uslyšela, co pro mě Bůh udělal. 
Že Ježíš na sebe vzal všechny moje hříchy 
a byl za ně ukřižován, zemřel a vstal z mrt-
vých, abych mohla žít. Prý stačí, když to 
tak přijmu, vyznám to na modlitbě a budu 
mít věčný život. Pak byla výzva, kdo to 
chce udělat, ať zvedne ruku, a já koukala, 
že se hlásím. V tu chvíli jsem nevěděla, 
co to všechno znamená, ale ten krok jsem 
udělala a teprve postupně mi docházelo, že 
mám skvělého Otce, kterým je sám Bůh, 
mám spoustu sourozenců v Kristu, prostě 
jsme velká rodina. Je to skvělý pocit, když 
teď vím, kdo mě to celou tu dobu měl rád 
a má. Teď už ho znám. Je pravda, že se tím 
nevyřešily všechny problémy, ale vím, kam 
jdu. Žiju s Bohem už dvacet let a nikdy 
jsem svého rozhodnutí odevzdat mu svůj 
život nelitovala. Mám skvělého manžela 
a tři báječný syny, kteří už taky přijali Pána 
Ježíše do svého srdíčka.

Pavla Rosecká

pr
asátko

Bedřich

Bára

 Velikonoční soutěž nejen pro děti o sladké ceny
 Správné odpovědi na naše otázky posílejete na email: atapeta@seznam.cz
 Uzávěrka je 20. dubna 2011. Tři vylosovaní výherci dostanou sladkou odměnu, buď na květnovém 
celosborovém shromáždění nebo poštou. K odpovědi uveďte jméno a adresu. Jako nápovědu můžet použít bludiště.
Prosíme rodiče aby zapojili především školní děti. Těšíme se na vaše odpovědi.



Co která barva symbolizuje? 
Každá barva má několik významů a v daném 
okamžiku může víc barev znamenat totéž. 
Tady je význam základních barev:
Bílá – čistota, svatost, radost, vítězství, světlo.
Zlatá – svatost, očišťování, moc, sláva, 
moudrost, Boží přítomnost. 

Stříbrná – oběť pro Pána, dílo 
spasení, vykoupení, milost, 

Duch Svatý, cena zaplace-
ná Ježíšem.
Červená  – symbol ži-

vota, celé tělo, odpuštění, láska, oběť, oheň, 
spasení, krev, boj, vykoupení, vítězství, 
smlouva, odvaha.  
Bronzová – síla, oheň = plamen, síla = pev-
nost, soud nad hříchem.
Modrá – nebeská autorita, královská moc, 
vznešenost, majestát, naděje, uzdravení, mi-
lost, svoboda, Duch  Svatý, Svatá země, živá 
voda.
Zelená – život, radost, bohatství, naděje, pl-
nost, vzrůst, svěžest, zdraví, síla, obnova, od-
počinek, spravedlnost, chvála, věčný život.
Fialová – královská důstojnost, vznešenost, 
majestát, Boží bázeň.

Je možné s prapory začít sám – je něja-
ká příručka, nebo učebnice? (Nebo berete 
učedníky?) 
Samozřejmě, že sám může začít každý, kdo 
tu touhu na srdci má. Ale musíme podo-
tknout, že je rozdíl mezi tím, když si někdo 
chválí s prapory „jen tak pro sebe“ a tím, 
když někdo s prapory slouží. O žádné příruč-
ce, která by u nás vyšla, nevíme. My jsme 
čerpali ze zahraničních zdrojů, které jsou do-
stupné na internetu. V našich srdcích je mít 
velký tým = být velká Boží armáda, ale to 
už je zase otázka prostoru, ale věříme, že ten 
prostor i bojovníky Bůh přidá.

Světla, Jitka, Kuba a Petra
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jeho chválu v shromáždění
Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň,

Žalm 149,1

Na celosborech se dějí věci! Některé nás už 
ani nepřekvapí, spíše by nám chyběly. Skoro 
na každém větším setkání sboru se najednou 
objeví s prapory několik lidí a chvály dosta-
nou novou dimenzi. Vypadají skoro jako an-
dělé a jejich umný tanec s prapory vypadá také 
nadpřirozeně, ale jsou to naši obyčejně neo-
byčejní sourozenci. Světla Hadrávková a Jitka 
Hrbková, Kuba Müller a Petra Vlasáková.

Jak jste se k praporování dostali? 
Světla a Jitka: Tak to je na delší povídání, 
ale aspoň v kostce.  Asi před sedmi lety jsme 
se s mojí sestrou začaly modlit za novou 
službu pro Pána. Přibližně po roce modliteb 
nám Bůh začal ukazovat, kde nás 
chce mít. Byl to pro nás velký 
šok, když nám ukázal, že 
máme být jeho bojovnice 
s prapory za chválící sku-
pinkou. My a bojovnice 
s prapory? Začaly jsme 
různými argumenty pře-
svědčovat Boha, že je to 
služba pro jiné a ne pro nás, 
ale marně. Z mnoha důvodů 
pro nás nebylo vůbec lehké smířit 
se s tím, že to Bůh myslí vážně a tu služ-
bu přijmout. Na silvestra v roce 2005 nám 
Bůh přidal Kubu a asi před dvěma lety Petru. 

Kuba: No už tomu bude 12 let, co jsem dr-
žel poprvé prapor v ruce. Byl jsem tenkrát 
malý a s prapory jsem mával spíše jen tak 
pro zábavu. Abych pravdu řekl, tak ve sboru 
byla „nuda“ při chválách, aspoň mi to kolem 
mých 10 let připadalo, a tak jsem si našel zá-
bavu právě v praporech. Moc mě to bavilo. 
Postupem času jsem začal zjišťovat a pro-
žívat, že to není jenom o tom zahnat nudu, 
ale chvály pro mě začaly být něčím novým, 
úžasným, bylo to něco, co opravdu mělo 
smysl a hlavně něco, jak jsem mohl úplně 
dokonale Bohu vyjádřit, co k němu cítím. Je 
to dodnes jediný způsob, jak ho mohu z celé-
ho srdce uctívat a chválit. Moje první veřejná 
chvála s prapory byla na posledním pochodu 
pro Ježíše v roce 2002. Od té doby mu touto 
chválou sloužím.

Trénujete, secvičujete spolu předem, nebo 
improvizujete? 
I když máme velkou touhu se spolu scházet 
a jen tak společně Pána chválit, tak z časo-
vých důvodů nemáme šanci. Takže netrénu-
jeme, nesecvičujeme, nevím, jestli se tomu 
dá říkat improvizace, pokud ano, tak ne naše, 
ale Boží. 

Chválíš Boha s prapory i sama (sám) 
doma? 
To bychom moc rádi, ale nízké stropy a málo 
místa nám to neumožňuje. 

●  OTÁ ZK Y A ODPOVĚDI

Josefa
Před pódium vběhne štíhlá dívka a začne tan-
čit s šátkem. Se šťastným úsměvem v rozzá-
řené tváři je zhmotněním Ženichovy Nevěs-
ty. Je to Josefa, maminka čtyř dětí z regionu 
Střed.

Jak to s tebou bylo? Tancovala sis doma 
pro Pána a pak se rozhodla podělit o ra-
dost z Něj s námi?
Určitě nejdříve doma, ale dnes už jsou pro 
mne i stráže IHOP domovem, kde je oprav-
du bezpečné místo pro uctívání na hlubině. 
Abych pravdu řekla, nevyhledávám velká 
viditelná místa, abych si tam šla jen tak pro 
radost zachválit.

Delší čas jsem vnímala velmi intenzivně, 
že má Pán na srdci vylévat na své děti z KS 
takovou novou ,,sladkost“ své lásky, její 
vůni, která vede na hlubinu, uvolní, občerství 
a je schopná obětí. Pak jsem měla sen – také 
velmi intenzivní, ve kterém se mi zdálo, jak 
ke mně do rodiny přišel člověk, něco mezi 
mužem a ženou, byl celý ošlehaný životem 
a prosil mě, abych přišla do shromáždění 
tančit, že skrze to prožívá lásku ve své vy-
prahlosti.

 
Když vidím, jak se při tanci usmíváš, mys-
lím, že jsi už v nebi. Je tvoje chvála – tanec 
setkání s Bohem?
Ano, je. Zjistila jsem, že asi proto to tak Ta-
tínek vymyslel, aby se probuzení neobešlo 

bez nepřetržitých stráží chvály a prorocké 
přímluvy, aby nás konečně dostal blíž – 
na svůj klín, kde zapomeneme na dlouhý čas 
na spěch a zjistíme, jak nádherný život nám 
dal ve své Přítomnosti a že je to vlastně to 
jediné, co potřebujeme: být s Ním. Vždytˇ 
v Jeho blízkosti je každá inspirace a nedá se 
zde ani „zchudnout“.

Jinak prostě miluju ty společné chvíle 
jednoty v uctívání. Škoda, že jsou někdy tak 
krátké.

redakce

Chvála s prapory
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oslavujte ho, všichni lidé...
Žalm 117,1

a jedna z nich byla Janka, Igorova manželka. 
Jednoduše řečeno – tam se uvedlo do pohybu 
něco mocného, co mění životy dětí, které se 
k tomu přichomýtnou. Také jsem v Igorovi & 
spol. získal neochvějné spojence, lidi, v je-
jichž srdcích hoří stejná vize na záchranu dětí. 

No a Renatu jsem poznal, když jsme sloužili 
s týmem King's Kids na dětské konferenci 
KMS – tam mi ji Bůh představil jako jedno-
ho z klíčových lidí pro děti u nás. Na jednu 
stranu je to zázrak, že jsme se všichi tři spo-
jili ve společném projektu, na druhou stranu 
to je tak zvláštně přirozené. Můj mozek se 
zasekne pokaždé, když si jen chci představit, 
co se asi bude dít...

Jaký byl užitek z táborů na Slovensku? 
I: Tábor bol miestom, kde naše deti prišli 
k znovuzrodeniu a krstu v Duchu Svätom. 
Neskôr sa stal miestom ich služby. Pri-
tom sa deti na tábore stále obracajú, 80 % 
z nich sa nám vracia, rastú s nami. Mávali 

●  SBOROVÉ AKCE

Chvalte Hospodina, všechny národy,

Co to je za česko-slovenskou akci? 
R: Ze Slovenska do Čech a obráceně máme 
hodně co dát. V minulém roce jsem jednou 
zvedla telefon – a na druhé straně se ozval 
Igor s tím, že má dojem, že by chtěl „udě-
lat“ dětský tábor v Čechách. Nedovedla jsem 
si to vysvětlit jinak, než že to tak-
hle chce náš Pán. Modlili jsme se, 
mluvili jsme o tom, až jsme dospěli 
k jednotě. 
F: Měl jsem s našimi dětmi jiné 
plány na toto léto (misii v exotické 
zemi), ale Bůh to změnil. Chystá-
me to, co je speciálně pro tuto dobu 
a pro tuto generaci dětí a jdeme 
do toho společně. 
I: Verím, že nás Boh vedie urobiť 
v lete Tabor Levitů v Čechách. Je 
to naša najsilnejšia služba deťom 
a chceme sa podeliť s vami. Pri-
chádzame ponúknuť model práce, našu vá-
šeň a srdce. 

Proč do toho jdete?
R: Já proto, že je to něco, co mě přesahuje – 
a to mě přitahuje. Známe se z mnohých setká-
ní zaměřených na službu dětem – tam se ta-
koví lidé podobní Frantovi a Igorovi stahují. 
F: Naše služby se různými způsoby dlou-
hodobě prolínají a ovlivňují. Společná akce 
nás – jak věřím – všechny posune někam dále 
a ponese ovoce, které si ani dnes nedovede-
me představit. Před lety jsem pořádal výlet 
do New Yorku do Metro Ministries, úchvat-
né dětské služby vedené Billem Wilsonem. 
Jela tam s námi dvě děvčata ze Slovenska 

sme 120 detí a nestačilo. Zdvojnásobili sme 
turnusy, tento rok pridávame ďalší. Ale dnes 
to nie je iba týždeň v lete – získavame nové 
deti, povzbudzujeme besiedky v zapojených 
zboroch, vzdelávame služobníkov na bib-
lickej škole, poriadame stretnutia vedúcich 
a z mládeže vychovávame nových... 
R: Byla jsem na táboře Levitů dvakrát 
a mohla jsem na vlastní kůži zažít, jak Bůh 
pracoval s dětmi, které jsem měla v oddíle – 
to bylo něco krásného. 
F: Pokud mohu posoudit, tak to dílo roste co 
do množství a vlivu. Setkání s dětmi a vůbec 
lidmi, kteří prošli těmito tábory, jsou z kate-
gorie prudkých požehnání :-). 

Co z toho byste chtěli do Čech? 
R: Co bude pro naše děti požehnáním, to si 
necháme – taková je naše domluva s Igorem.
F: Všichni potřebujeme posunout hranice 
v uctívání, ve chvále, v čistotě a svatosti. Co 
to bude znamenat pro každého osobně, to 
nevím. Mám očekávání, že budeme všichni 
překvapeni tím, co se bude dít. Co oko ne-
vidělo...

Pro koho je tábor určen? 
F: Věřím, že je primárně určen věřícím dě-
tem, které mají vztah s Ježíšem a mají v sobě 
očekávání, že Bůh bude měnit jejich životy. 
I: Je pre školopovinné deti od 6 do 15 rokov, 
veriace alebo tie, ktoré majú záujem o Božie 
veci. Len uvítame, ak deti privedú svojich 
kamarátov a spolužiakov.

Jak a kdo se může zapojit? 
R: Zapojit se může ten, kdo chce být při tom 
a vyplní přihlášku. Bude to stát za to.

CHYSTÁME
TÁBOR LEVITŮ
Mezinárodní  tým vedoucích letního tábora se hned tak nevidí, proto jsem se 
Renaty Padevětové, Františka Krupičky a Igora Rosy za vás zeptala 
na podrobnosti.

Kreslí Antonie Hrdinová

Termín:
13. - 20. srpna 2011
Místo: Nesměř u Velkého Meziříčí 
http://www.drak.cz/pages/pobyt/nesmer.php
Cena: 2400 Kč; v ceně není zahrnuta
doprava – v případě zájmu bude objednán 
autobus z Prahy

http://taborlevitu.kspraha.cz
stránky se připravují

pr
asátko

Bedřich

Bára

Ovečka
Bedřich

Bára

zleva Renata Padevětová, Igor Rosa, František Krupička

Mám dobrou zprávu
Igor a Renata pořádají 

tábor Levitů.

Opravdu? Běžím se přihlásit. 
Kdo dřív přijde....

Kdo věří, nebude kvapiti –
já se přihlásím až připraví 
www stránky.

© APEO 2011

http://taborlevitu.kspraha.cz
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všichni lidé přímého srdce!
Žalm 32,11

                  Zveme Tě na setkání
                  s našimi misionáři

             Jirkou a Katkou
Dohnalovými a jejich dětmi

        v sobotu 30. dubna
               10:00-14:00
         ve sborových prostorách
         na Palmovce

●  OTÁ ZK Y A ODPOVĚDI
Radujte se v Hospodinu a plesejte, spravedliví, jásejte,

Založila jsi ve sboru skupinu mladých Bo-
žích uctívačů. Jak k tomu došlo?
Neřekla bych, že jsem skupinu založila, 
vznikala a stále vzniká spontánně a postupně 
se řady mladých pomalu rozšiřují..:-))). Za-
čalo to před několika lety v mém obývacím 
pokoji, kde jsem sledovala záznam z IHOPP 
Kansas. Byly to pro mě 
vzácné chvíle zúčastnit se 
takto velkého modlitebně-
uctívacího shromáždění, 
i když jen online... V jednu 
chvíli se k mikrofonu ur-
čeného na modlitby začali 
shromažďovat mladí lidé 
cca od 15 do 25 let věku 
a jeden po druhém se ur-
čených 30 sekund velmi 
intenzivně modlili za svo-
ji zem (USA). V tu chvíli 
se mě Duch Svatý začal 
mocně dotýkat, a já najed-
nou velmi plakala  a vola-
la k Bohu, že to chci vidět 
u nás..., takové mladé lidi, 
kteří ponesou břemeno 
přímluv a budou s nasazením uctívat svého 
Pána!!  Netušila jsem, že to Bůh vezme tak 
vážně..:-))).

Takže to „padlo“ na tebe! 
Dostala jsem otázku: A co pro to uděláš Ty?? 
Nejdřív mě napadaly takové ty klasické vý-
mluvy, jako: že k tomu nejsem dost dispo-
novaná a že je to příliš velká vize a kdesi 
cosi..., ale musela jsem sobě i Bohu přiznat, 
že pokud to chci, tak musím začít, protože 
On čeká na lidi, kteří vezmou vážně Jeho vý-
zvu a odváží se odpovědět na  Jeho volání. 
V roce 2008 jsem se začala scházet se skupi-
nou dívek v teenangerovském věku a společ-
ně se  svými spolupracovníky jsem je vedla 
blíž k Jeho srdci, do  Jeho slova, do uctívání, 
do hledání jejich povolání. Byly to krásné 
chvíle plné smíchu..:-))) a radosti, důvěry 
a růstu nás všech. 

A z té potom vyplynula mládež IHOPP?
Tak trochu... Minulý rok v lednu jsem s ně-
kolika  spolupracovníky z IHOPP začala 
pořádat pravidelné celonoční modlitebně-
uctívací stráže  právě pro mládež, které jsme 
nazvali FridaYouthwatch, a jednou měsíčně 
se zde už více než rok schází 30-50 mladých 
lidí z různých sborů a církví nejen z Prahy. 
Z těchto nezávazných setkávání vznikla 
malá skupina  mladých, kteří se rozhodli pro 
závaznější službu a přijali za své pracovat 
na budování nepřetržité stráže v Praze, což 
je dlouhodobá vize Pražského domu modli-
teb a momentálně se scházíme dvakrát týdně 

na pravidelných dvouhodinovkách a jednou 
měsíčně pořádáme společně již zmíněnou 
FridaYouthwatch.

Jakým způsobem dvouhodinovky probí-
hají?
Jsou především setkáváním s Ježíšem a pak 

také se sebou vzájemně, 
protože k Božímu trůnu 
jdeme společně. Vizí Domu 
modliteb je vybudování ne-

přetržité modlitebně-uctívací stráže v našem 
městě. Naším mottem je verš z Amose 9,11: 
,,V  onen  den  postavím  padající  Davidův 
stánek  a  jeho  trhliny  zazdím,  opravím,  co 
na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů 
dávných“. Věříme, že teď je ten čas. Celé 
dvě hodiny probíhá prorocká chvála, děko-
vání a přímluvné modlitby na různá témata 
a také proklamujeme různá místa z Písma 
a necháváme se vést a inspirovat Jeho Du-
chem, abychom naplnili záměr stráže, a to: 

Mladá chvála
stát na hradbách našeho města jako strážní. 
Velmi dobře to vystihuje  verš z  Iz 52,8: 
„Slyš!  Tvoji  strážní  pozvedají  hlas,  plesají 
společně, protože na vlastní oči vidí, že Hos-
podin se vrací na Sijón.“

Kolik na setkání chodí lidí a kdo vlastně 
může přijít?
Na pondělní dvouhodinovky, které probíha-
jí vždy od 19 do 21 hodin ve Velkém sále 
sborové budovy KS, chodí cca 20-30, někdy 
i více mladých i starších lidí. Vedoucí team 
tvoří asi 10 mladých a ostatní se připojují, 

mohou se v určený 
čas modlit na mi-
krofon, nebo „jen“ 
tráví čas  s Pánem.  
D v o u h o d i n o v k y 
navštěvují členové 
různých společen-
ství – KS, ICF, AC, 
ECM, CB, PCF  
a dalších, nezkou-
máme to.::-))). 

Ze skupiny máš 
jistě radost. Co tě 
těší nejvíc?

Ano, mám velkou radost, radost, jakou máte, 
když vidíte růst a prosperovat své děti..., což 
je samozřejmě jen přirovnání. Když vidíte 
dorůstat lidi kolem sebe do Kristovy podo-
by, vidíte jejich boje, rozhodování, vítězství 
v různých oblastech..., nemůžete nemít ra-
dost! Takže mě práce s mladými lidmi, plný-
mi snů a hledajícími svá povolání, opravdu  
baví a těší mě, že mám tu výsadu být u růstu 
nové Kristovy generace v naší zemi! Věřím, 
že brzy uvidíme velké věci...!!! 

Radka Novotná, bubenice a bojovnice, táhne mladé blíž k Bohu.



http://praha.kaes.cz

●  CO SI  ČTEME

Krvavý měsíc
na obzoru
Kniha Peteho Greiga je 
reportáž o Boží laskavé 
péči a veliké moci. Mů-
žeme sledovat, jak krok 
za krokem Bůh vede své-
ho nepatrného následov-
níka k založení celosvětového modlitební-
ho hnutí. Jsme svědky tápajících začátků, 
zvláštních „náhod“ a spolu s autorem se 
podivujeme Božím nápadům. Hnutí 24/7 
se v krátkém čase rozlilo po světě a drží 
od roku 1999 nepřetržitou modlitební stráž 
ve více než padesáti zemích světa. Není 
to jen příběh Peta, ale mnoha dalších lidí, 
poznamenaných Božím hnutím k mod-
litbám. Jsou unešeni, nadšeni, zmocněni 
a přemoženi. Není to svědectví o šťastném 
plutí na sladké vlnce ducha. Boží povolání 
k modlitbám se snoubí se zarputilým od-
hodláním, nezdolnou vytrvalostí, bezmez-
nou vydaností, vášnivou láskou a pokornou 
bázní. Dočteme se o historii vzniku 24/7, 
nahlédneme do modlitebních místností 
po celém světě (včetně České republiky), 
sledujeme Ducha svatého v akci, a tak se 
pozvolna stáváme součástí velkolepého plá-
nu modlitby 24/7.

Kniha česky vyšla v roce 2010 a je k do-
stání například v knihkupectví Samuel.

Nanda 

Biblické hodiny
KAŽDOU STŘEDU V 19:00 HOD.
v Kulturním centru Novodvorská 
Novodvorská 1013/151, Praha 4 - Lhotka, 1. patro, Metro C „Kače-
rov“ – Bus 106, 170, 196, 203, Metro B „Smíchovské nádraží“ – Bus 
196, 197, 198 zastávka:  „Sídliště Novodvorská“, KC Novodvorská je 
v dohledu od zastávky, stačí přejít prostranství.

13. 4. ThMgr. Dan Drápal: „Budoucnost, 
 která je za námi“. 
 Ježíš obrací časovou linku. Mýtus o zlatém věku. 
 Co dnes přitahuje, zítra bude odpuzovat.

20. 4. Mgr. Jana Hradová: Velikonoční kříž
 Bláznovská a pohoršující zvěst nebo Boží moc? 

27. 4. Ing. Miloš Poborský: Modlit se jako Boží syn 
 Proč modlitební život některých křesťanů skomírá? 

4. 5. hostem biblické bude ukrajinský pastor 
 Andriy Borodatyy

Slavnostní večer k zahájení 3. ročníku Celonárodního čtení Bible. Panelová 
diskuse na téma „Musí pravda a láska zvítězit nad zlem a nenávistí?“

20. dubna v 19:00, Městská knihovna Praha, Mariánské nám. 1
Pořádá Nadační fond NBK a iniciativa Celonárodní čtení Bible.

Účastníci:  Norman Eisen, velvyslanec USA v ČR
 Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB
 Max Kašparů, psychiatr a spisovatel
 Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea Praha
 Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky ETF UK.

Veřejné čtení po, út, st, čt (18. - 21. 4.)
Vždy od 16:00 do 19:00 na Jungmannově náměstí
Čtou se evangelijní texty, je možné číst 3-5 minut, podle možností, jsou vítání i další, 
kteří budou rozdávat Velikonoční noviny, budou připraveni k rozhovorům nebo se 
budou modlit.

Náš sbor má na starosti úterý 19. 4., ale lze přijít číst i v jiné dny.
Další informace a přihlášení:
Tomáš Božovský
tom.bozovsky@gmail.com
FB stránka:
Praha čte Bibli 2011 

Praha čte Bibli 2011
Kniha knih v knihovně
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●  OZNÁMENÍ

Národní konference
Aglow 2011

29. – 30. 4. 2011 v Nymburku
Hlavní mluvčí: Wanda a Marek Kiewrovi

Wanda vede Aglow v Polsku

Dny Dobrých Zpráv
4. ročník

31. 10. – 5. 11. 2011

Nabízíme zajímavou práci ve firmě s dlouholetou 
tradicí a vysokou podnikatelskou kulturou.
Pro křesťany s obchodní zkušeností a organizač-
ními schopnostmi.
Ing.David Fajfer, jednatel společnosti
david.fajfer@jelinek.cz, mobil: 775 759 700

Křesťanská školka 
v Praze

Mateřské centrum
Ovečka

rozšiřuje provoz!

Zápis do školiček na rok 
2011/2012 byl právě zahájen!

Od září 2011 nabízíme pro děti od 3 
let školičku v čase 7.30-18.00 hodin 
s možností docházky 1-5x týdně.

Nově bude zajištěna i možnost
stravování pro děti.

Přátelské a bezpečné prostředí křesťanské ško-
ličky MC Ovečka v Praze 7 využilo během 14 let 
jejího provozu už několik stovek dětí. 

Více informací na: www.mcovecka.cz 
tel. 604 172 835, mcovecka@seznam.cz 

Firma Korek Jelínek spol. s r.o.
Hledá obchodní zástupce
pro Prahu

POCHOD DOBRÉ VŮLE
Praha, Staroměstské náměstí

Připojte se k nám a přijďte pokojně a kulturně reagovat
na agresivitu a nevědomost rasistů.

Na trase do Valdštejnské zahrady vás čeká taneční a hudební 
překvapení, k němuž se můžete sami připojit.

VŠICHNI JSME LIDI
Praha, Valdštejnská zahrada

Kulturní program pokračuje a graduje v sídle Senátu. 
Zapojí se do něj Václav Hudeček, Jan Potměšil, 
Tomáš Töpfer a další.  

Pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy a Senátem Parlamentu ČR. Vstup volný. 

www.vsichnijsmelidi.cz

K triumfu zla postačí,
když slušní lidé nebudou dělat nic!

KULTUROU PROTI 
ANTISEMITISMU

Neděle 17. dubna 2011
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15 hodin

http://4.ro/
http://www.mcovecka.cz/
mailto:mcovecka@seznam.cz


DOROST (12-15 LET)

středy  17:00-19:00 hod
více info  Maruška Bukáčková
 775 641 671
 marie.b@email.cz

POROST (15-18 LET)

úterky  17:30-19:30 hod
více info  Štěpánka Bláhová
 777 576 530 
 spetanka@seznam.cz

ODROST (18-25 LET)

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

●  OZNÁMENÍ

http://praha.kaes.cz

je to jedinečná příležitost sdílet 
evangelium s těmi, kdo ho ještě 
neznají pomocí slov, tanců, 
scének, písniček, her s dětmi 
a teenagery, být pár dní 
s dalšími mládežníky 
a také možnost prakticky 
pomoci na stavbě nového 
domu pro centrum. 

podrobnější info najdete 
na www.mladezpraha.kaes 
nebo u Rút Vávrové (775223497
rut.vavrova@gmail.com)

v Centru dětí a mládeže

Teen Challenge na Žižkově
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SBOR
K ŘESŤANSK É
SPOLEČENST VÍ  PR AHA
IČ 73631043

Korespondenční 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

 
nové číslo účtu.: 223775399/0300    
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
 682120  Izrael a Církev

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

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní cent-
rum – Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most, 
(vchod z ul. Bouřilova, 2 min. od metra Raj-
ská zahrada) 24. 4. se shromáždění nebude 
konat v Motýlku. Zveme na Velikonoční 
neděli - slavnost vzkříšení od 10 h.  do Kul-
turního domu Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
Počet členů: 30/18/22

 
 

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo 
náměstí, Praha 7
Modlitební: 4. 4. v 18:00 u Václavíků
Počty členů: 105/24/46
Výstup: Štěpán Denk (přestup do ICF)

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš On-
dráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (metro Hůrka)
Počet členů: 50/9/23

Pastor: Mirek Hoblík
Shromáždění: Ne 10:00, Strašnické diva-
dlo, Solidarity 53, Praha 10
Počet členů: 88/17/52

Pastor: Martin Čunek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 80/15/28

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

 
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: 73/11/17
Výstup: Magdalena Vostrá (do KS Brno)

 
 

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), 
KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 hod – Dáša Blažko-
vá, Slepá I/14.
Počet členů: 51/5/24

MLASK, GINA, UP
Velikonoce

V ÝCHOD

ČERNÝ MOST PALMOVK A

JIHOV ÝCHOD

SE VER

25. 4.

1. 5.

22. 4.

3. 4.

JIH

STŘED

Z ÁPAD

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY

KD Ládví 15:00
Hudební skupina: region Východ pod vedením Petra Homolky
Kázání: Petr Kácha – Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez 
skutků

18:00 – Velký pátek
Velikonoční Bohoslužby 

17:00 – 20:00 – pondělí
Chvály: MLASK, GINA, UP

KD Ládví 15:00
Hudební skupna: region Západ pod vedením Mirka Bálka
Kázání: Jiří Dohnal

SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
Sobota 28.5., 17.9. a 26.11. v 9:00.

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
Sborová modlitební 18:00 – 19:30
Postní v rámci modlitební stráže KMS

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

PROSÍME o Vaše příspěvky! 
Červnové – letní číslo SD

je evangelizační
PIŠTE, VOLEJTE, POVĚZTE

redakce

Př
íšt
í č

íslo
 vyjde v neděli 1. 5. 2011

11. 4.

25. 5.
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