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Modlitba má moc

Na skupinku jsem začala
chodit asi týden na to,
co jsem uvěřila. Devatenáctiletá, nesmělá holka a asi šest kluků. Pán
Bůh nás vytáhl každého
z jiného blátíčka, ale
spojovala nás radostná,
nadšená touha jít za Ním. K této partě výrostků i pánů jsem se jednou týdně přidávala
s naprostou jistotou, že k nim patřím, že jsme
„jedna rodina“. Na skupince jsem za dvě
hodiny natankovala kuráž do příštího týdne
bojů a zmatků „začátečníka“. Od té doby
po dvacet pět let většinou do nějaké skupinky patřím. Někdy i do několika. Nacvičování
společného pobytu v Nebi je totiž velmi životodárné. A tak běžím, myslím i díky mým
skupinkám, stále k cíli.
Nanda

Tu přišli a oznámili Jošafatovi: Táhne proti tobě velký dav z druhé strany moře,
od Aramu. Hle, jsou v Chaseton-támaru, to je v Én-gedí. Jošafat dostal strach;
rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil v celém Judsku půst. Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli,
aby hledali Hospodina. 2. Par. 20,2–4
Když čteme historické knihy Bible,
není to většinou
příliš povzbudivá
četba. Je zde přehled judských a izraelských
králů,
o kterých se většinou dočítáme, že
sloužili více modlám než Hospodinu. Jošafatův otec Ása i sám Jošafat patřili
k pozitivním výjimkám. Jejich kralování
je hodnoceno pozitivně. Pro Jošafata bylo
běžné hledat Hospodina. I tohoto zbožného
krále ale potkaly těžkosti a i on měl strach.
Nelze se tomu divit při pohledu na blížící
se armádu, která převyšovala značně svým
počtem armádu judskou. Strach může vést
k několika věcem. Může vést k rezignaci,
paralýze, lhostejnosti a až k nevěře. Jošafata
vedl k hledání Hospodina. Když se díváme
na stav církve v naší zemi, můžeme vidět její
slabost, nejednotu i na místní úrovni, malý
počet, duchovní opozici i viditelné nepřátele.
Jak zareagujeme? Vzdáme to nebo budeme
hledat Hospodina? Já chci ve svém životě
zvolit tu druhou možnost. Toužím po tom,
abychom ji zvolili i jako celý sbor. V únoru a červnu jsme vyhlásili modlitebně postní
řetěz regionů. Díky všem, kteří jste se zapojili. Pokud jsi se nezapojil bez vážného
důvodu, mluv o tom prosím s Hospodinem,
proč tak Judejci na Jošafatovu výzvu zareagovali. Někteří museli vyrazit na dlouhou
cestu. Neměli moc času na rozmýšlení. Nepřítel se blížil a nepočkal by, až se všichni
připraví a vydají na cestu. Čteme v dalších
verších, že tam byli všichni dokonce včetně
malých dětí. Je důležité, aby vůdci v Hospodinově lidu byli zbožní, hledali Hospodina
a v pravý čas udělali správné rozhodnutí.
Neméně důležité je, aby ostatní na výzvy

podle Božího srdce skutečně reagovali. Bylo
by málo platné, kdyby Jošafat svolal shromáždění a Judejci by nepřišli. Někdo by to
měl daleko, někdo by měl malé děti, někdo
moc práce a někdo by to tak prostě „neviděl“
a čekal by, zda to Bůh nějak ukáže osobně
jemu. Důležité bylo jednotné vystoupení
Božího lidu. Jošafat se před shromážděním
veřejně modlil. Vyznal svou víru v to, jaký je
Bůh. Připomenul Jeho skutky. Předložil svou
prosbu a popsal realitu – my to nemůžeme
zvládnout (doporučuji přečíst celou 20. kapitolu pro lepší pochopení kontextu). A Hospodin nenechal jeho modlitbu bez povšimnutí. Poslal povzbuzení, konkrétní návod, co
dělat – lidé, kteří očekávají na Hospodina,
nejsou líní ani pasivní – a potom nadpřirozeně zasáhl. Nenechal nikoho na pochybách,
že vysvobození je Jeho dílo. Judejci oslavovali Hospodina a dívali se na Hospodinovu
záchranu. On bojoval za ně. Způsobil, že se
nepřátelská armáda pobila mezi sebou ještě dříve, než se střetla s armádou Judejců.
Když hledáme Boží tvář, Bůh reaguje a Jeho
reakcí bývá i zázrak. To je jeden z důvodů,
proč se modlit. Někdy nevíme, jak se modlit.
Inspirací nám může být Bible a Jošafatova
modlitba je dobrou inspirací, jak reagovat
na těžkosti. Domnívám se, že tento příběh
je pro nás velmi aktuální. Různých nepřátel
a těžkostí je mnoho. Je snadné dostat strach.
Proto je důležité se naučit na něj řádně reagovat. U vedoucích hledáním Hospodina
a jasnými výzvami pro Boží lid. U ostatních
ochotou připojit se k výzvám, které nejdou
proti jejich svědomí (i když jdou někdy proti
jejich aktuálním plánům) a u všech zbožností, bázní před Hospodinem, ochotou k oběti
a radostným oslavováním Hospodina. Vždyť
On je mocný jednat a od dob Jošafata se nic
nezměnilo na Jeho moci, svatosti a postoji
ke svému lidu.
Lubomír Ondráček

http://praha.kaes.cz

Říkal jsi, že to nemáme JÍST.

Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc - www.reverendfun.com
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● A K T UÁ L N Ě

Vyjádření k situaci Martina Čunka
Již před delší dobou jsme se zármutkem přijali informace o problémech, které se objevily v manželství Martina a Katky Čunkových.
Kromě modliteb jsme se snažili najít pastorační i další odbornou pomoc, kromě Martina jsme někteří komunikovali také s Katkou,
snažili se vyhovět i jejímu přání, aby se jim
pokusil pomoci někdo mimo KS Praha a aby
to byla žena, ale nic nevedlo ke zlepšení.
V dubnu letošního roku jsme se od Martina
dozvěděli, že Katka navrhuje rozvod a ona
to na dotaz potvrdila. Z tohoto důvodu jsme
se sešli v červnu na mimořádném setkání
staršovstva, abychom se celou věcí zabývali
společně.
Předně jsme se opět ujistili, že vnímáme manželství jako zásadní vztah dvou lidí,
který ustanovil Bůh a rozvod jako takový se
Bohu hnusí. Vnímáme ho také u křesťanů
jako špatné svědectví a hanbu pro Boží království. Víme, že se netýká jen obou manželů, ale i jejich dětí a širší rodiny a v neposlední řadě i církve. Proto bylo pro nás jednání
v situaci, kdy (kromě nadpřirozeného Božího
zásahu) nevidíme žádnou možnost záchrany
manželství, velmi bolestivé. Po vyslechnutí
a dotazech na Martina jsme si položili několik otázek.
Předně jsme se zabývali tím, zda Martin
rozvod zavinil. Přestože udělal chyby a je si
jich vědom (a s lítostí jsme museli všichni
uznat, že to, že děláme v manželství chyby,

se týká každého z nás), nevidíme, že Martin
rozvod vyvolal a způsobil.
Další otázka se týkala toho, zda má být
Martin v dané situaci pastorem. Přestože je
pastor jen jedním ze starších, je vedoucím
týmu a spočívá na něm větší zodpovědnost
a čelí větším tlakům. Proto jsme rozhodli, že
Martin v současné situaci pastorem nebude.
Současně jsme se shodli, že nevidíme důvod,
aby dále nebyl starším.
Věnovali jsme se i otázce praktického
fungování. Vidíme na Martinovi povolání
ke službě a ta není vázána na funkci pastora.
Současně je nám jasné, že tlak rozvodu a potřeba se věnovat některým věcem v osobním
životě vyžaduje určitý čas k obnově a k hledání aktuální Boží vůle. Proto jsme rozhodli
o půlroční době, kdy Martin bude uvolněn
z některých úkolů, bude se věnovat jen omezeně pastoraci (konkrétně probere s Tomášem Dittrichem a Lubomírem Ondráčkem)
a dalším sborovým záležitostem a bude mít
čas na obnovu duchovní, duševní i tělesnou.
Region bude po tuto dobu veden kolektivně
a situaci budou vyhodnocovat pověření starší
spolu s regionálními vedoucími.
Je nám líto, že manželství Martina a Katky dospělo do tohoto stavu a mrzí nás, že
tato situace přináší veřejné pohoršení a může
znejistit i mnohé členy sboru.
Za staršovstvo KS Praha
Lubomír Ondráček

REKONSTRUKCE
Během léta jsme dokončili kuchyň v suterénu a počítáme s jejím využitím pro podzimní
kurzy Alfa, mládež a další sborové akce. Její
kapacita a vybavení jsou na výrazně vyšší
úrovni než naše současná kuchyň v prvním
patře, která již bude využívána jen pro menší
aktivity.
Již od zakoupení budovy se zhoršoval
stav zdi na dvoře a před létem se dostala
do stavu havarijního. Proto bylo nutno přistoupit k její rekonstrukci. Protože bylo nutno vést jednání se spolumajiteli i se sousedem a jednání se protahovala, nepodařilo se
rekonstrukci provést podle plánu o prázdninách a práce probíhaly ještě během září, což
poněkud zkomplikovalo zahájení mládežnických poprázdninových programů, což mě
osobně mrzí a mládežníkům i jejich vedoucím se omlouvám.
Nechali jsme také provést posouzení
možností nuceného větrání hlavního sálu
a byl zpracován projekt. Díky nutnosti investovat do opravy dvora nebyly práce na úpravě sálu zahájeny a budou realizovány pravděpodobně až příští rok.

Změny ve vedení
sboru
Martin Čunek přerušil svou službu pastora na regionu Palmovka – viz vyjádření vedení sboru, které je publikováno
v tomto čísle Sborového dopisu.
Na regionu Sever byl před prázdninami ustanoven jako diakon Ondřej
Paska.
Na regionu Západ jsou v říjnu ustanoveni jako diakoni Jakub Černý a Renata Padevětová.
Jsem vděčný Bohu, že povolává
v našem sboru lidi do služby a těm povolaným jsem vděčný za jejich ochotu
převzít zodpovědnost a investovat svůj
čas a obdarování pro růst Božího království. Přeji jim požehnání v jejich
službě.
Lubomír Ondráček

Mimořádná
setkání
výroční
shromáždění
Protože došlo k posunu plánovacího
roku v našem sboru, uskuteční se výroční shromáždění letos poprvé na podzim. O regionálních shromážděních
budete informováni na regionech, společné sborové shromáždění se uskuteční
ve středu 7. 12. od 18:00 ve sborových
prostorách a je otevřené pro členy sboru.

setkání
pro muže

Poslední nezrekonstruovanou částí budovy jsou okna do dvora v prvním patře
v knihovně a malém sálu, kterými uniká
teplo a netěsní ani zvukově. Jejich výměna
je plánována a bude provedena podle finančních možností sboru.
Děkuji všem za modlitby za sborovou budovu a postup prací a také děkuji speciálně
těm, kteří poskytli finanční příspěvek.
Lubomír Ondráček
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V minulém roce jsem byl pozván na setkání pro pastory, na kterém sloužil
pastor Cecy, který má rozsáhlou službu
týkající se posvěcení v sexuální oblasti. V jejich sboru pořádají jednou ročně
setkání pro muže, kde řeší otázky spojené s touto oblastí. Byl jsem povzbuzen
jeho službou a rozhodl jsem se takové
shromáždění na podzim připravit. Vedoucí regionů tento můj plán podpořili.
Toto setkání se uskuteční ve středu 30.
11. od 18:00 ve sborových prostorách.
Podrobnější informace budou v příštím
čísle SD. Shromáždění bude pouze pro
muže starší 15 let.
Lubomír Ondráček

● SK U P I N K Y

Proč skupinky?
Proč myslíš, že je důležité „chodit na skupinku“?
Nejde o to chodit na skupinku, ale setkávat se
s jinými bratry/sestrami a společně posouvat
Boží království kupředu v mém životě, v životech těch, se kterými se takto setkávám,
a životech lidí, se kterými přicházíme do styku během týdne. Jde o to, že to je osobní,
praktické a dostatečně pravidelné/dlouhodobé na to, aby mi ostatní mohli vidět do života a pomohli mi nestát na místě nebo chodit
v kruzích J. Nevím, jak vy, ale já sám někdy potřebuji povzbudit, podepřít „ochablá
kolena“, znovu pozvednout korouhev jména
Ježíš v některé oblasti svého života… a neznám lepší povzbuzení, než když vidím, jak
Bůh jedná v životě někoho, koho znám, nebo
když se někdo po x-té začne modlit za něco,
co já jsem mezitím třeba z důvodu demotivace odsunul stranou. Myslím, že domácí
skupinka je pro toto jak dělaná – je to k tomu
vyhrazený (svatý :-) čas a prostor. Pokud se
někdo takto pravidelně a dlouhodoběji schází s nějakými křesťany při jiné příležitosti,
tak už „domácí“ skupinku asi nepotřebuje.
Jak vaše skupinka probíhá?
V průběhu uplynulého roku až dvou se to dost
obměnilo. Původně měla skupinka charakter
modlitebně sdílecí. Poté jsme kvůli nově
příchozím lidem z Alfy doplnili také krátké
biblické zamyšlení. Následně jsme skupinku
věnovali studiu materiálů Full flame a v průběhu toho rozjeli domácí Alfu. K tomu se
někteří skalní členové skupiny odstěhovali
a naopak se objevují někteří z Alfy, případně
další přivádějí své přátele. Jak skupinku zorganizovat, když se jí účastní lidé typu pamětníků Manin, pravidelní hosté z ŘKC, nově
pokřtění sourozenci, účastníci Alfy, kteří ještě život Bohu neodevzdali a občas mezi nás
zavítají přátelé z esoterických kruhů? Dost
jsme si s tím lámali hlavu, ale v posledních
týdnech jsme věřím z Boží inspirace dospěli
k následující struktuře:
• Úvodní ztišení v modlitbě • 2-3 chvály při kytaře, pokud je k dispozici ochotný
hráč • Čas sdílení, co Bůh dělal a sjednocení se v modlitbách a žádostech o změny
v konkrétních oblastech/životech. (To jsme
na konci první hodiny.)
V druhé polovině se věnujeme studiu
vybrané biblické pasáže. K danému textu si
klademe následující otázky:

• Co jsme se z přečteného textu dozvěděli
o Bohu? • Co jsme se z přečteného textu dozvěděli o lidech/člověku? • Co z přečteného
textu můžeme a jakým způsobem aplikovat
do našeho života? • Komu z lidí v našem
okolí by pomohlo, kdyby se o přečtené pasáži také dozvěděli?
Upozorňuji, že si neříkáme, co víme
o Bohu či lidech, ale co je z přečteného textu
odvoditelné o Bohu. Jednak si tak necháváme korigovat naše názory Písmem a zároveň
jsme díky tomu všichni na jedné startovní
čáře, ať už jsme věřící od nepaměti, čerstvě
uvěřivší nebo zatím nevěřící … Vycházíme při tom z materiálů od našeho kamaráda misionáře Nathana B., což by však bylo
na mnohem delší povídání…
Začínáme v 19:30 a plán je po 2 hodinách
končit. Většinou to utínáme s těžkým srdcem
a plni dojmů ve 22 h. Máme se ještě hodně
co učit .
Co by podle tebe na skupince nemělo chybět?
Bůh a naše očekávání, že bude jednat. Vzájemná důvěra a otevřenost..
Děláte nějaké jiné společné akce jako skupinka?
Shodou okolností teď v září máme společný
víkend v jižních Čechách. Před nedávnem
jsme měli domácí Alfu, předtím jsme absolvovali Full flame. Vzájemné ad hoc návštěvy
také nejsou výjimkou.
Za skupinku, Martin a Aja


Proč myslíš, že je důležité „chodit na skupinku“?
Chodit na skupinku považujeme za velice
důležité. Ve shromáždění většinou není tolik
času, aby se lidé mohli sdílet se svými starostmi, modlit se a probrat konkrétní situace. V prostředí domácí skupinky je možné si
o věci více popovídat a hledat řešení.
Jak vaše skupinka probíhá?
Scházíme se vždy v úterý od 17.30 do 19 hodin. Skupinky neprotahujeme, protože k nám
chodí 2 sestřičky z Kbel a ty jsou vázány
na dopravu.
Jsme skupinka starších bratrů a sester
ve věku od 60 do 73 let, výjimku činí jeden
bratr, čtyřicátník. Schází se nás 8 – 9. Začíná-

me sdílením, kdy si o sobě řekneme důležité
věci, které je třeba řešit. Modlíme se za tyto
problémy, za naše rodiny, nevěřící manžele
a děti s vnoučaty, vzhledem k věku jsou časté
i modlitby za zdraví. Někdy modlitby i děkování trvají po celý čas skupinky. Témata
modliteb se mění dle potřeby (sbor, národ,
světové dění, Izrael).
Čteme Boží slovo, rozebíráme ho a snažíme se ho aplikovat do našeho života.
Co by podle tebe nemělo na skupince chybět?
Na skupince by neměla chybět důvěra a láska. Aby se lidé mohli bez problémů otevřít,
vyznávat hříchy, činit pokání. Také by nemělo chybět žehnání, což považujeme za důležité. Vždy si jednu skupinku vyhradíme
a všem požehnáme. Také Boží slovo, modlitby.
Děláte nějaké speciální akce jako skupinka?
Tři sestřičky z naší skupinky chodí ještě
na čtvrteční modlitební skupinku k Vlastě
Procházkové, kde se modlíme za potřeby
sboru, národa, světa, Izraele. Někdy jezdíme dle potřeby na evangelizační rozhovory za našimi známými, naposledy jely
dvě sestry do Písku za jednou známou,
která toužila po rozmluvě, pomoci a modlitbách.
Jsme Bohu vděčni za naši skupinku.
Za to, že na ni lidé chodí rádi a že tam nacházejí domov a společenství, že tam Bůh jedná
a že nám žehná.
Květa a Mirek Šedivých, region Sever


Proč myslíš, že je důležité „chodit na skupinku“?
Poznali jsme, než jsme přišli do našeho sboru, dva jiné sbory, které skupinky neměly.
Zdá se nám, že bez skupinek to vede k jakési anonymitě. Na skupince je možné mluvit o víře osobněji a i se vzájemně modlit
za osobní věci. Mimoto např. slovo „břemena jedni druhých neste“ je mnohem snazší
aplikovat na skupince než bez ní.
Jak vaše skupinka probíhá?
Sdílení, občerstvení, čtení z Bible s komentářem, rozhovorem nad ním, modlitby.
Co by podle tebe na skupince nemělo chybět?
Společná modlitba a čtení z Bible.

Napište své

postřehy a

dojmy do S

D.

Letní ostrovní setkání byla úspěšná.
http://praha.kaes.cz

● Skup i nky
Děláte nějaké jiné společné akce jako skupinka?
Dříve ano, společnou charitativní činnost
v okolí, nyní z časových důvodů už ne, ale
trvá vzájemná praktická pomoc členů skupinky.
Ríša Bukáček, region Sever


Proč si myslíš, že je důležité „chodit
na skupinku“?
Myslím si, že skupinka by měla především
vytvářet prostor pro duchovní růst účastníků.
Díky úzkému společenství je zde možnost
rozvoje osobních, přátelských vztahů mezi
jejími členy. Tím, že nabízí možnost společně studovat Písmo, přemýšlet o něm, modlit
se jeden za druhého, svědčit a sdílet se s druhými o Božím jednání v osobním životě,
dává prostor pro osobní zapojení jednotlivců
a jejich možný růst.
Jak vaše skupinka probíhá?
Naše skupinka původně vznikla s tím, že
se chceme společně věnovat studiu a setkávání nad Písmem. Za tímto účelem jsme se
rozhodli začít používat, všem dobře známé,
kurzíky. Shodli jsme se na tom, že tyto lekce
nabízí určitou systematičnost v práci s Božím slovem a viděli jsme v nich návrat k podstatným, zdravým základům, které si každý
z nás občas potřebuje připomínat.
Po čase se k naší skupince připojila dívka,
která byla neobrácená a pro kterou byly kurzíky příliš obtížné. Z toho důvodu jsme museli
hledat jinou formu i obsahovou náplň našich
setkání. Jako nejvhodnější se nám zdály být
kurzy Alfa, které jsme museli trochu přizpůsobit našim potřebám i možnostem. Pro práci máme k dispozici jak DVD, tak i literaturu,
takže je čeho se držet a z čeho vycházet.
Skupinka tedy probíhá tak, že si pouštíme z DVD jednotlivé lekce a nad nimi pak

společně diskutujeme. Od běžných kurzů se
lišíme pouze komornějším obsazením a také
tím, že součástí setkání není večeře, ale jen
malé pohoštění.
Co by podle tebe na skupince nemělo chybět?
Podle mého názoru by skupinka měla být
v prvé řadě místem možného setkávání s Pánem. Měla by poskytovat prostor pro společné studium Písma, modlitby, vzájemné sdílení, podporu i budování přátelských vztahů.
Neměla by tady chybět otevřenost, důvěra,
ochota vzájemně si pomáhat. Zároveň by
tady mělo platit, že se důvěra i otevřenost
nikým a nijak nezneužije. Osobně vidím
skupinku jako místo dialogu, spolupráce
i participace jednotlivých členů.
Děláte nějaké jiné společné akce jako skupinka?
Neděláme. Nějaké akce jsme sice plánovali,
ale vzhledem k tomu, že jsme všichni hodně časově vytíženi, tak se nám ještě žádná
nezdařila. Ale doufám, že se to v budoucnu
zlepší.
Zdena Maratová


Proč myslíš, že je důležité „chodit na skupinku?
• větší provázanost členů sboru – možnost přivést nevěřícího, který by se jinak bál velkého
nedělního shromáždění • prostor pro dialog
a sdílení • prostor pro duchovní boj a přímluvné modlitby • prostor pro osobní svědectví – prostor pro duchovní a praktický růst
Jak vaše skupinka probíhá?
Úvodní modlitba – pár chval provázaných
s modlitbami – osobní sdílení, svědectví –
studium božího slova s přesahem do konkrétní praktické životní situace každého na skupince – přímluvné modlitby a duchovní zápas.

Co by podle tebe na skupince nemělo chybět?
Zaměření na konkrétní život konkrétních
lidí. Pouhé obecné teoretizování nevede
k proměně našich vlastních životů a o to jde
především.
Děláte nějaké jiné společné akce jako skupinka?
Bohužel nikoliv.
Martin Zoubek


Proč myslíš, že je důležité „chodit na skupinku“?
Skupinku vnímám jako místo, kde se lidi
můžou víc poznat, sdílet se, modlit se za sebe
a být si vzájemně povzbuzením. To, že jsme
každý jiný a ne vždy si ve všem „sedneme“,
poznáme právě v menším společenství . Tato
vzájemná rozdílnost nás může měnit /pokud
to vezmeme za správný konec J/.
Jak vaše skupinka probíhá?
Sdílení, chvály, Boží slovo, modlitby, přímluvy, povídání. Ne vždy se všechno stihne,
přestože máme skupinku přibližně dvě hodiny.
Co by podle tebe na skupince nemělo chybět?
Myslím, že by nemělo chybět Boží slovo.
Je jedinečné, mění naše životy. Určitě by se
nemělo stát na skupince něčím okrajovým.
Někdy může být skupinka jenom sdílecí,
nebo chválící, či modlitební a je to velmi požehnané.
Děláte nějaké jiné společné akce jako skupinka?
Neděláme.
Věra Ondráčková, region Sever

N a co se dívá me a co č t eme

Králova řeč
Stačilo málo a tento film by asi unikl mé pozornosti. Jen díky pobytu o dovolené v místě, kde v letním kině zrovna „něco“ dávali,
jsem náhodou viděl opravdový skvost.
Píše se rok 1938 a Anglie se ocitá na prahu druhé světové války. Po skandálu se svou
milenkou je přinucem k abdikaci král Eduard
VIII. (Guy Pearce). Novým králem, JiřímVI., je korunován Albert Frederick Arthur
George Windsor, zkráceně Bertie (Colin Firth), který celý život trpí těžkou vadou řeči.
Jeho žena Alžběta (Helena Bonham Carter),
budoucí královna matka, domluví svému
muži setkání s výstředním specialistou na logopedické vady Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). Po počátečním odporu ze strany
Bertiho se tito dva ponoří do neobvyklého

způsobu léčby a „pacient“ je nucen pod Lionelovým tlakem neustále se vracet do svého
dětství a hledat kořeny hendikepu, který ho
téměř diskvalifikuje ve společenském životě.
Časem mezi těmito dvěma naprosto odlišnými osobnostmi vznikne pevné přátelství.
Oskarový film Králova řeč začíná zpackaným projevem při ukončení imperiální
výstavy v londýnském Wembley. Jeho konec
je situován do doby, kdy se Bertie už jako
Jiří VI. chystá přednést u příležitosti vyhlášení války Německu veřejný projev. Vzhledem k tomu, že nikdy předtím při rádiovém
přenosu nedokázal říci souvisle jediné slovo,
se zdá, že ticho, které nastalo po oficiálním
začátku projevu, směřuje k další, tentokráte
už mezinárodní katastrofě. Dokáže král řeč
vůbec začít, dovést do konce a motivovat tak
lid pro nadcházející těžké období?
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Tento téměř komorní snímek v režii Toma
Hoopera je dokonalým hereckým koncertem
jeho tří hlavních představitelů. Je to nádherný příběh nejen o zodpovědnosti za naplnění
životního poslání, ale i o odvaze vstupovat
do rozhodnutí, která v daném okamžiku nejsou vždy příjemná.
Na serveru ČSFD má Králova řeč vysoké
hodnocení – 87 %. DVD je v prodeji za cenu
od 170,- Kč.
Zajímavost: Autor scénáře David Seidler
jako dítě také trpěl vadou řeči. Když slyšel
onen slavný válečný proslov panovníka, požádal písemně královnu matku o povolení,
aby z příběhu jejího manžela mohl vytvořit
scénář pro film. Královna odepsala, že může,
ale požádala ho, aby tak nečinil v době, kdy
ona bude naživu. Respektoval to.
Pavel Rosecký

● skup i nky

Bez skupinky



Někteří také na skupinku nechodí. Zeptala jsem se:
Proč?
Nechodím proto, že nejsem přes týden v Praze, od úterka až do pátku jsem pracovně (služebně) na cestách po vlastech českých.
Na jakou bys rád chodil?
Dost mně vyhovovala skupinka, kde jsme
byli všichni věkově i záběrem zájmů i problémů poměrně blízcí, a tím nebyl žádný
problém se blízce, někdy až intimně sdílet
o svém soukromí a svých radostech a strastech. Bylo to uvolňující, s vědomím, že to co
se sdílí na skupince, se nebude nikdy dál nikde šířit, je to jen mezi námi a Hospodinem.
Takže na takovou bych rád chodil, budu
hledat jakmile k tomu budu mít prostor
a čas... o:)
Vzhledem k tomu, že téma se týká „Nechození na skupinku“ bych rád řekl, že určitě
není dobré (a ani biblické) nechodit na skupinku. Při dlouhodobé absenci blízkého sdílení a hlavně ochoty sdílet se o svých pro-

blémech, se můžeme dostat do stavu „mírně
mimo mísu“, což se může vzápětí velmi
rychle prohlubovat, a „ovečka začne bloudit“
(je to dřív než na nové boty... o:) )
Žehnám všem, kdo to čtou, k tomu, aby
si vážili zázemí, které jim Pán dává prostřednictvím skupinky, pokud na skupinku chodí.
Aby tam chodili rádi a těšili se z ní i na ni.
A taky žehnám všem, kdo skupinku hledají, aby našli.
Kdo nemá, ať nalézá – těm ať požehná
Pán, a to vrchovatě.
Honza K.



Proč?
Momentálně mi skupinka nechybí, pravidelně se scházím s jedním bráškou.
Na jakou bys rád chodil?
Pokud jsem na skupinku chodil, vždy byla
výborná, tzn. dobré chvály, slovo, modlitby,
sdílení.
Jarda

Jak jsem t o p ro ž i l



Dětská skupinka

Mám ráda děti a Pán mi požehnal. Skupinka
se schází u mne a je pro nás důležitá. Máme
společenství s Pánem a to je důležité na každé skupince. Jsem pro děti takovou babičkou, děti se ptají a sdílí se. Začínáme tím, že
si do notýsku každá nalepí vytisknutý veršík
k tématu schůzky a obrázek. Mám totiž nyní
na skupince samé holčičky. Pak chválíme
našeho Pána, pouštím k tomu písně z kazety.
Chvály mají děti moc rádi. Chválíme s praporky a šátky. Dále čteme z bible, každá kousek,
a pak mám slovo. Používám většinou flanelograf a povídáme si. Holčičky jsou vnímavé
a bystré, musím si dávat pozor nedělat chyby.
Někdy místo slova hrajeme biblickou scénku.
Následuje oblíbená svačina - ta nesmí chybět.
Po svačině hrajeme nějakou hru nebo děti také
rády malují. V létě při pěkném počasí se vše
odehrává na dvoře a zahrádce. Slavíme také
narozeniny, máme dort a pro oslavence dáreček. Na Vánoce vyrábíme dárečky pro rodiče. Děti dostávají také dárečky. Jíme cukroví
a zpíváme. Je nám spolu dobře. Holčičkám je
6-10 let, je jich 8. Byly jsme také v zoo. Skupinka se schází již 8 a půl roku. Díky Ježíši!
Líba Kobyláková, region Sever

Anketka (mini)

Bohatství v druhých
Milí sourozenci, je pro mě velkou ctí, že se
s vámi můžu podělit o pár svých dojmů z letošního tábora Levitů. Nejspíš by se hodilo
popsat vám, co jak a proč, ale to si nechám
nakonec - když se mi to vejde :-). Ráda bych
totiž byla osobní, to mě baví, když si čtu svědectví jiných. Předem musím podotknout,
že na tábor přijely v drtivé většině děti,
které byly velmi otevřené Božímu jednání
tábor
ve svých životech. Dalo
by se říci /prostě mě se
to tak zdálo/, že byly
lačné Boha. Už
to je mimořádné - jen si to zkuste představit. Myslím, že tomu tak bylo díky skvělým
rodinám a výborné práci ve sborech. Měli
jsme tedy na táboře tu milost, slíznout si
smetánku. Bůh s dětmi jednal a ony vydávaly svědectví o svém pokání, novém rozhodnutí se pro Ježíše a Jeho vůli v jejich životech, o moci modlitby a ještě mnoho dalších
věcí - počítám, že s Bohem tam každý prožil
něco osobního. Píšu to proto, abych potěšila rodiče i služebníky dětem a pro příště je
pozvala, aby byli při tom. Na táboře ovšem
nebyly takto naladěné jen děti. Tým mládeže
a dospělých, který se tam sešel, byl připraven
se pro tohle dílo vydat. Moc pěkně to vystihl
můj manžel, který byl v partě několika mužů
a připravoval tzv. levely /dobrodružné, občas adrenalinové překážky v lese, které se

 

týkaly biblického příběhu/. Tito stateční bratři vyráželi každé ráno kolem šesté do lesa
a bořili, co bylo včera a chystali novou dávku úkolů. Tým vedl velmi skromný muž ze
Slovenska. Měl v hlavě nějaké plány, ale
BYL OCHOTEN OPUSTIT SVOU MYŠLENKU. Musím napsat, že je to zkušený
vedoucí a klidně mohl
nadiktovat skvělé dráhy
pravděpodobně
levítů
blížící se dokonalosti,
ale on dával přednost druhým. Mohla
bych o této zkušenosti napsat ještě dost konkrétních příhod, kterých jsem byla účastna
já nebo mí spolupracovníci. Shodli jsme se
na tom, že tým služebníků, který nám přijel
na tábor pomáhat ze Slovenska, nám pomohl
víc, než jsme čekali. Na konci mi došlo, že
jsme sice okoukali spousty skvělých nápadů
a metod, ale to hlavní, čím jsme byli obohaceni leželo ve vztazích, které jsme mohli pozorovat v týmu Slováků, a které se tak nějak
samovolně začaly prolévat také k nám. Mé
osobní požehnání z tábora zní - chci mít druhého za přednějšího než sebe - a chci, aby to
bylo vidět :-). Tak ten popis činností na táboře si nechám na jindy, a taky zkusím poprosit
nějaké dítě o jeho svědectví. Díky všem ze
sboru, kteří jste se na tomhle díle jakkoli podíleli. Stálo to za to!
Renata Pa9
http://praha.kaes.cz

Jak dlouho chodíš na skupinku?
Vašek: Mnoho let. Párkrát jsem vynechal, ale jinak chodím na skupinku
od znovuzrození a to už bylo 20 let.
Marie: Chodím asi 13 let na skupinku
v rámci odrostu, pokud se to počítá.
Milena: S přestávkami od roku 1993 J.
V čem vidíš hlavní přínos skupinky?
Vašek: Pravidelnost, zázemí, motivace
k růstu, řád, korekce a společné hledání.
Co vás samotné ani nenapadne, ve společenství bývá zjeveno.
Marie: Společné modlitby za moje potřeby a za potřeby ostatních, můžu se dozvědět názory jiných křesťanů a různé věci
z Bible a ze života, diskutovat o tom, když
se se mnou něco děje, neváhají se za mě
modlit, ale i třeba napomenout…
Milena: Někdy posloužím já „jim“, někdy „oni“ mně J. Motivuje mě to k modlitbám, ke čtení Písma, je tam bližší obecenství, než ve sboru v neděli.
Jakým obdarováním na skupince sloužíš?
Vašek: Sdílením osobního vztahu s Duchem Svatým.
Marie: Žádným, ale modlím se aspoň
za ostatní a občas připravím svačinku, jo
a podporuju vedoucí.
Milena: Vedení chval, občas nějaké to
slovo poznání.

● Reg i ony na le t ním by t ě

Černý most v Jizerkách
Na letošní dovolenou jsme jeli do Jizerských
hor, do Bílého Potoka, nedaleko Raspenavy.
Deset rodin, hodně dětí, jeden pes a dvě morčata. Týden nám uběhl hodně rychle:
Každé ráno se scházejí modlitebníci
u ohniště. Po snídani nás povzbuzuje náhled
do Božího slova a radíme se, čím den naplníme.
Chodíme na výlety, hrajeme tenis,
volejbal a minigolf.
Děti si staví domečky v lesíku, hrají hry
a dospělí si povídají
a odpočívají.
Anička a Terezka
nás rozdělily na tři
divadelní
skupiny:
Indiáni,
Trosečníci a Archeologové.
A máme nacvičit divadelní představení.
A tak ve volných chvílích vymýšlíme příběhy, nacvičujeme, chechtáme se a sháníme
rekvizity.
Po večerech se scházíme k programu,
který nám někteří bratři připravili.
V úterý jsme se téměř všichni sešli
na výletě k soutoku Jizery a Jizerky u pol-

ských hranic. Trochu jsme se koupali, někdo i nedobrovolně.
Plánujeme společný výlet
na středu. Ale možná to posuneme,
má pršet...
Ve středu ráno opravdu prší
a hodně. Hluboké koryto potoka je

plné, místy mírně přetéká. Děti běhají v pláštěnkách. Ale místní lidé jsou v klidu, loni
padaly mosty.
Celou noc prší, po louce tečou potůčky. Ve čtvrtek po snídani se setkáváme
pod střechou jedné chatky ve velmi těsném společenství. Mluvíme o překáž-

kách v komunikaci, hlavně v manželství.
A prší. Během čtvrtka odjíždí polovina
rodin domů.
Přesouváme se do sucha, do klubovny.
Ještě že máme s sebou nedělkovou krabici
s výtvarnými potřebami. Tvoříme, hrajeme
společenské hry, pleteme z pedigu košíčky
a misky. A povídáme si, je nám dobře. Místo
divadelního představení koukáme na pohádky.
V pátek v noci konečně neprší! V sobotu
za slunečného počasí se loučíme a jedeme
domů.
Jaká byla dovolená? Odpočívací, slunečná, sportovní, lesní, výletová, chutná,
deštivá, povídací, divadelní, krátká, mokrá,
napínavá, naše. Díky Bohu a všem z regionu
za ni.
Gábina T.

Východ v Rokytnici
Letošní regionální dovolená se konala opět
na horách. Po loňské a předloňské návštěvě Orlických hor jsme zavítali do Krkonoš,
do Rokytnice nad Jizerou. Byla to rozhodně
změna k lepšímu, personál horské chaty Roxana se o nás velmi dobře staral – paní provozní měla pochopení pro naše různá přání,
v kuchyni nám připravovali samé dobroty,
kterých byla vždy hojnost a slečna servírka
se s neobyčejnou trpělivostí a obratností vyhýbala v jídelně našim pobíhajícím potomkům, kteří si tuto místnost často pletli s hřištěm a někteří z nich i se závodní dráhou .
Navzdory deštivému a chladnějšímu
počasí, které přetrvávalo většinu týdne,
se mnozí z nás vydávali na výlety do oko-

lí a někteří vyzkoušeli i místní venkovní bazén. Stejně jako v minulých letech
jsme vyrazili na společný výlet, tentokrát
do Harrachova. Jiřka Homolková pro nás
objednala exkurzi ve zdejší sklárně, která je
nejstarší fungující sklárnou na světě. Součástí areálu je i pivovar s restaurací, takže
jsme mohli ochutnat místní pivo a různé krkonošské speciality. Poté jsme se vypravili
k Mumlavskému vodopádu. Horší počasí
nám sice znemožnilo některé venkovní aktivity, ale o to víc času bylo na různé stolní
hry, ping pong a vyrábění drobností z fima.
Na jedno dopoledne připravila Laďka Havlová hru o putování královstvím královny
Kasie, která se mohla uskutečnit vevnitř
a při níž se,
myslím, výborně bavili děti
i dospělí. Počasí se závěrem
týdne umoudřilo, a tak děti nepřišly ani letos
o bojovku, při
níž plnily různé úkoly a byly
po večeři za své
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úsilí slavnostně odměněny sladkostmi.
Nesytili jsme se ale jen dobrým jídlem
a radostnými zážitky, jak by se zatím mohlo
zdát . První společné dopoledne patřilo bohoslužbě, scházeli jsme se k ranním modlitebním, po tři večery jsme se zabývali tím, co
se z Bible můžeme dozvědět o výchově dětí,
o vztahu k rodičům a o hledání životního
partnera (nejednalo se o seznamku ). Jednoho dne se někteří z nás vydali do Rokytnice na náměstí číst Bibli a mohli jsme přitom
rozdat několik výtisků knihy Více než tesař.
Poslední večer jsme chválili našeho Pána
a slavili Večeři Páně. Bylo toho hodně, zač
jsme Mu mohli a jistě i teď můžeme děkovat.
Z. Mourková region Východ

● JA K É T O B Y L O

Letošní Teen Camp letem světem
Mládež si letos opět skvěle užila svůj Teen
Camp. Ubytovani jsme byli v krásném středisku přímo pod Klíčem - vrcholem Lužických hor. Téma celého TC bylo Jeho království a tak jsme se při večerních slovech
dozvídali o tom, jak se člověk může stát
občanem tohoto království, jaké jsou nároky
na takového občana, jaké má výsady a pravomoci a jak přinášet evangelium království
dál.
Dopoledne si mládežníci mohli buď protáhnout tělo na sportovně zaměřených workshopech (cyklistický, fit a s úsměvem, lesní
hry), nebo si protahovali hlasivky na pěveckém, nebo tvořili zajímavé výtvory na výtvarném, zlepšovali si angličtinu, zjišťovali,
jak to bude, až Kristus přijde podruhé (ti jsou
teď o dost chytřejší než já :- ), či sloužili potřebným a zvěstovali evangelium v okolních
městech a vesnicích. Odpolední semináře
a sporty nás také rozvíjely po všech stránkách osobnosti.
Byl to požehnaný čas, mnozí z mládežníků se něco nového dozvěděli, udělali nová
rozhodnutí pro svůj život či zažili Boží dotek.
Fotografie a všechna čísla TC Daily (našeho časopisu) je možné najít na: http://mladezpraha.kaes.cz/teencamp/

Zázraky přijdou
Před rokem jsem jela poprvé na TC a asi v půlce
TC jsem na večerním
programu dostala slovo:
Zázraky přijdou. Potěšilo
mě to a chtěla jsem to říci
do mikrofonu, ale styděla jsem se a tak jsem si
to nechala pro sebe. Některé zázraky už přišly –
na sboru KS Praha střed
jedna paní vyprávěla
o asi třech zázracích a tak
jsem si řekla, to jsou ty zázraky, ale poté se
mamka čím dál více začala zajímat o Boha,
uvěřila a nechala se pokřtít a táta se také více
zajímal a překonal základní bariéry ve víře,
ale myslím si, že většina zázraků přijde a tak
se máme na co těšit. J
Verča K.

z TC tisku
Jak to dneska bylo?
„Evangelizační seminář se chystá do Cvikova! To nesmím zmeškat!“ řekla jsem si a utíkala k tabuli zapsat se dřív, než bude obsazený. A očekávání mě nezklamalo. Bylo nás 6,
rozdělili jsme se do dvojic a vyrazili.
Jako první naše dvojice oslovila paní
s pejskem. Nabídli jsme jí modlitby, a že jí
představíme Ježíše, pokud chce J. Modlitby
vděčně přijala, modlila jsem se u ní za vztahy a finance, jen Bůh ví proč. Potom jsem
se zeptala, jestli nechce, abych jí vyprávěla
o Ježíši a životě s ním. „Ano,“ bylo to jediné,
co řekla a čekala, až jí něco řeknu. Tak jsem
jí řekla evangelium. Ona na to, že věří, že
za ni Ježíš zemřel. Nejsem si jista, zda pochopila, co to znamená vyznat Ježíše jako
svého Pána. Tak jsem jí ještě řekla, že je potřeba stvrdit toto rozhodnutí křtem a odkázala ji na místní Baptistický sbor.
Tohle byl jeden ze dvou rozhovorů, které jsme za těch 30 minut ve Cvikově měli.
Ostatní lidé odmítli (asi 6 lidí), ale jsem si
jista, že nechat se odmítnout stojí za tu radost
z evangelia u lidí, kteří jsou ochotní poslouchat. Lidi, jděte evangelizovat, protože to
musíte zažít na vlastní kůži a poznat tu radost!
Terka

Nový jazyk se
zapomenout nedá
Celou dobu jsem nějak nevěděla, co je to to
mluvení cizími jazyky, až teď poslední večer
na to Dita upozornila a já se rozhodla, že půjdu dopředu, abych se za to s někým pomodlila. Vybrala jsem si Terku H. a ona se za mě
pomodlila, ať mám dar cizích jazyků. Já jednou od Štěpánky slyšela, že se někdo modlí
za dar jazyků dlouho a pořád nic, a tak jsem
si myslela, že ten dar asi nemám a nedostanu
a přišlo mi hrozně divný, najednou mluvit
cizím jazykem, ale Terka se pořád dokola
modlila a já postupně začala mluvit cizím jazykem, ale bála jsem se, že jsem si ty slova
vymyslela. Jana a Terka mi řekly, že mi je dal
Duch Svatý a že mu mám věřit. A tak jsem
byla celá nadšená, že i na mě došlo a cestou
do pokoje jsem si ta slova pořád opakovala, abych je nezapomněla, ale Tery říkala, že
na ta slova se zapomenout nedá. Tento zážitek mi dost pomohl potvrdit víru. Tímto bych
chtěla Terce hodně poděkovat, že se mnou
měla trpělivost a že Bůh použil Terku, aby
mi v tomto ohledu pomohl.
K.K.

Inspirovaly tě programy na TC k nějakým rozhodnutím
nebo změnám ve tvém životě? K jakým?

Anketa

mezi úč

astníky

• Hodně. Chci teď žít s Bohem daleko víc
a usilovat o proroctví pro ostatní.

• Ano, rozhodla jsem se k reorganizaci mého
života, velkou evangelizaci spolužáků.

• Rozhodl jsem se následovat více Krista.
Také ho chci mít na prvním místě.

• K přijetí Ježíše Krista do svého nového
života.

• Rozhodla jsem se spoléhat na Boha
ve všech maličkostech a skutečně mu důvěřovat. Nebojím se ho poprosit o cokoli.

• V životě se mi toho změní snad hodně.
Snažím se odbourat svoje hříchy.

• Ano, chci být víc s Bohem a sloužit mu
celým svým srdcem.
• Zejména na ws (Kristův druhý příchod)
jsem se rozhodl pro daleko horlivější a odevzdanější život pro Boha.
• Udělala jsem hodně rozhodnutí. Hlavně
poslední večer, např. pravidelně si číst Bibli,
budu víc říkat lidem o Bohu a myslím si, že
jsem přijala dar mluvení v jazyku.
http://praha.kaes.cz

• Bůh mi ukázal, jak měnit nějaké postoje,
které nebyly v pořádku.
• Ano, třeba ke k většímu studiu Bible a ještě
usilovnějšímu následování Krista a k modlitbě.
• Určitě. Předtím jsem věděla o Bohu málo,
ale tady mě uchvátil. Už mám pocit, že můj
život má smysl.
• Ano, všechno v životě dám Ježíši, aby mě
vedl.

Program
Pondělí:
Jiřina – Gina Markovová

Čtvrtek:
Scott Brookins – americký jazz

S lítostí pozoruji na mnohých místech zápasy o udržení manželských vztahů. Častěji než jindy se mluví
o nevěře, rozvodech. I z toho důvodu reaguji. Své
manželství jsem před šesti lety prohrála a rozvod
způsobil bolest mně, mým dětem i okolí. Bůh mi
však dal milost zvednout se. Znovu dýchám. Povzbudil mě, abych sdílela své svědectví otevřeně
všude tam, kde bude příležitost a potřeba.

Scott Brookins je americký trumpetista, který účinkoval v zábavních pořadech s Glenem Campbellem, Mary Wellsovou, Georgem Shearingem, The Platters, The Mills Brothers a dalšími.
Byl také sólistou a vedoucím trumpetistou v US Air Force Band.
Od roku 1995 se Scott vydal na sólovou dráhu a nyní má průmerně 130 koncertů ročně. Působí
ve školách, církvích, věznicích apod, jak v USA, tak v Evropě a části Afriky.

Úterý: Fyzikální show II.
Další napínavé pokusy prof. Tomáše Tyce.
O tom, že fyzika nejsou jen nudné vzorce a složitá
teorie, vás přesvědčí naše fyzikální show.
Budou na ní sršet jiskry, létat rakety, uvidíte pozoruhodné světelné efekty a mnoho dalšího.
Hlavně se ale přesvědčíte, že fyzika je velice zajímavá, má úzký vztah ke každodennímu životu
a může nám pomoci lépe pochopit svět kolem nás.

Středa:
Divadlo – Teátr Víti Marčíka
Víťa Marčík je komediant a klaun v pravém slova
smyslu. S neskrývavou radostí hraje známé příběhy
tak, aby pobavil publikum. A obecenstvo, konkrétní
lidé, jsou doménou jeho nespoutané improvizace.
Umí sám sebe ironizovat a všechno, co říká a hraje,
je pro ně pravdou pravdoucí. Vždyť jim to předvádí
potulný komediant. A takoví byli v každé době vítanými hosty prostého lidu.

Čtvrtek: Smyčcové kvarteto
přednese hudbu J. S. Bacha, J. Suka a A. Dvořáka
Program:
Josef Suk - Meditace na staročeský chorál Svatý
Václave op. 35
Joseph Haydn - Smyčcový kvartet op. 76
č. 2 d moll
1. Allegro
2. Andante o piu tosto Allegretto
3. Menuetto - Allegro ma non troppo
4. Finale - Vivace assai
Antonín Dvořák - Smyčcový kvartet op. 96
F dur „Americký“
1. Allegro ma non troppo
2. Lento
3. Molto Vivace
4. Finale - Vivace ma non troppo

Pátek: Deep Inside – pop, funk, rock
Kapela vznikla někdy v roce 2007 a to zejména za účelem doprovodu při bohoslužbách. Zprvu
hrála pouze převzaté písně, ale nyní se čím dál více snaží věnovat i vlastní tvorbě a oslovit
především mladé lidi. Jejich styl by se dal charakterizovat jako směs popu, funku a rocku.

Sobota: Alexander Shonert –
houslový koncert s klavírním doprovodem
On prostě okouzluje. Když začíná hrát, zdá se, že celý svět zatajil dech a někam se ztrácí.
Jakoukoliv tvorbu zázračně proměňuje v nezapomenutelný zážitek.
Klasické dílo znovu ožívá a doslova posluchače uhrane. A jeho vlastní tvorba vyvolává ohromnou bouři emocí a citu. Hudba, kterou ještě před chvilkou slyšel jen sám Alexandr, je teď
zachycená vířivými pohyby smyčce a otevírá se posluchači, který jí nemůže odolat a je spoután
jejím uchvacujícím kouzlem.
„The Bridge“ Prague, 2009
Má vynikající techniku, hraje čistě, krásně a má ještě něco zvláštního navíc… Improvizaci.
V tom je naprosto fenomenální, on skutečně překonává gravitační zákony!
Profesor HAMU Ivan Štraus

Sobota: Touch of Gospel – gospelový soubor
Podle slovníkových definic slovo gospel znamená mnohé, anglickým výrazem pro Evangelia
(vlastně zkomolenina slovního spojení good spell, dobrá zpráva, případně God’s spell, Boží
slovo) počínaje a názvem filmu režiséra Roba Hardyho z roku 2005 ani zdaleka nekonče. Pro
členy souboru Touch of Gospel má ale tenhle pojem primárně příchuť hudební exploze, ve které
se mísí velebnost starých anglosaských křesťanských hymnů, informační sdělení černošských
spirituálů, hudební vlivy New Orleansu i Memphisu, rytmy Karibiku i africké savany, přímočarost irské lidovky i vycizelovaná aranžmá současných velikánů dotyčného žánru... a výčet
by mohl pokračovat dál. Nicméně to podstatné, co činí gospel gospelem, tkví nejen (a nikoli
především) v různosti cest, ale spíše v jednotě cíle, ke které všechna ta rozmanitost směřuje
– k oslavě Boží velikosti, lásky a milosti, kterou obdarovává tento svět, a k vyjádření vděčnosti
za to, že tomu tak je.

Modlitební setkání za Festival DDZ
5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. od 18:30
Ve sboru KS, Na Žertvách 23, Praha 8. Modlitby povede Apoštolská církev, 1. sbor Praha
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Každý čtvrtek od 29. září do 8. prosince
12 večerů, plus víkend s Alfou
Miloš Poborský
Tel: 724 435 303
milos.poborsky@o2active.cz

Alfa

www.kurzyalfa.cz


PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ


ŠKOLNÍCH DĚTÍ

BiblickÉ
v Kulturním centru Novodvorská



NA ŽERTVÁCH 


vždy od 16 do 17.30 hodin v zrcadlové místnosti
v přízemí – ještě před skleněnými dveřmi /s tímto říjnovým programem:

7. 10. chvály / s hostem Petrou Jelínkovou
14.10. výtvarka / s hostem Luckou Roušalovou
21.10. papuláci - divadlo / s hostem Kamilem Nešetřilem
Zván je každý, kdo má ZÁJEM. Nemusíš chodit pravidelně – zkus a uvidíš!
Na setkání se těší Jakub Černý a Renata Padevětová.

Novodvorská 1013/151, Praha 4 - Lhotka, 1. patro, Metro C „Kačerov“ – Bus 106, 170, 196, 203, Metro B „Smíchovské nádraží“
– Bus 196, 197, 198 zastávka: „Sídliště Novo-dvorská“, KC Novodvorská je v dohledu od zastávky, stačí přejít prostranství.

Cyklus: Role obecenství v životě člověka
Sudé týdny vždy od 19:00 hod
4. 10. Obecenství s Bohem
18. 10. Obecenství s lidmi
1. 11. Obecenství církve
Liché týdny: skupinky
Účastníci biblických mají možnost zúčastnit se domácích skupinek. Na skupinkách se modlíme, sdílíme se o tématu biblické
z minulého týdne a povzbuzujeme se na cestě následování Krista.
Zájemcům nabízíme možnost zasílání otázek k tématu k osobní sebereflexi a modlitbám. V případě zájmu napište na adresu
info@biblicke.cz více na www.biblicke.cz

SEMINÁŘ O PASTORACI A VNITŘNÍM UZDRAVENÍ
Peter a Solvei Stohlovi

pocházejí z USA, ale již 17 let slouží v Evropě. Od roku 2005 žijí
v Kaunasu v Litvě, kde pracují v rodinném centru jako křesťanští
rodinní poradci. Pomáhají lidem vyřešit různé životní problémy a nedorozumění ve vztazích. Také dokáží pomoci lidem zvládnout charakterové problémy a modlí se s nimi za to, aby se v nich obnovila
důvěra, sebeovládání a empatie. Zabývají se pocity viny, depresí,
samospravedlností, zármutkem, dále manželskými problémy a problémy s výchovou dětí. Jejich služba je cílená a účinná. V minulosti
sloužili také v Rusku, Kazachstánu a Lotyšsku. V ČR byli poprvé
v roce 1993.

Základní kurz o vnitřní proměně

Na podzim roku 2010 a na jaře 2011 někteří členové našeho sboru (včetně mne a mé manželky) absolvovali základní kurz. Během
svých návštěv sloužili Stohlovi i jednotlivcům a párům osobními
rozhovory. Ohlas na jejich službu byl velmi pozitivní, a proto jsme
se rozhodli jejich službu zpostředkovat i dalším. Během tohoto škol-

ního roku proběhnou tři víkendová setkání (pátek večer a sobota),
během kterých budou Stohlovi vyučovat Základní kurz o vnitřní proměně (celkem cca 10 lekcí). První setkání proběhne 11.-12. listopadu
2011, další budou na jaře. Je potřeba se přihlásit na celý kurz, cena je
1 000,- Kč. Přihlásit se můžete ve sborové kanceláři (praha@kaes.cz)
do konce října. Přihlášku pokud možno neodkládejte.

Možnost osobních pastoračních rozhovorů

Peter a Solvei budou v Praze vždy na týden. Kromě vyučování budou k dispozici pro osobní pastorační rozhovory. Jsme velmi rádi,
že jsou ochotni takto posloužit a doporučujeme vám této možnosti
využít. Jestliže o rozhovor máte zájem, je potřeba se předem objednat. Pokud budete potřebovat překlad (neumíte anglicky a nemůžete si ho zajistit sami), dejte nám prosím vědět a my vám překlad
zajistíme. Pro rozhovor není potřeba absolvovat seminář. Prosíme
ty z vás, kdo máte o osobní setkání se Stohlovými zájem, abyste
se do 8. listopadu telefonicky obrátili na Magdu Louthanovou
(tel.: 284 822 294) a domluvili se na termínu.
Lubomír Ondráček
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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

Aglow

Setkání 14. 10. 2011
v 18 hod.
v „kavárně“ ve dvoře,
Soukenická 15 (CB)
mluvčí je IlonaNovotná,
Aglow Chrudim

setkání
pro muže
ve středu 30. 11. 2011
od 18:00
ve sborových prostorách.
Shromáždění bude pouze
pro muže starší 15 let.
Omlouváme se, v tiskovém
Sborovém dopise je uvedeno
špatné datum setkání.

http://praha.kaes.cz

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.

SBOROVÝ DOPIS

Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.

● SBORO V Ý I N FO R M AČ N Í SE R V IS
Sbo rové bo h oslu ž by
2. 10.
6. 11.

KD Ládví 15:00
Hudební skupina pod vedením Jakuba Jersáka
Kazatel: Lubomír Ondráček - Duch Pravdy nás do pravdy i Pravdy uvádí (společná služba starších)

sbo r
K ř es ťanské
společ ens t ví P r a h a
IČ 73 6 310 4 3
Korespondenční adresa

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

KD Ládví 15:00
Hudební skupina pod vedením Jana Knížka
Shromáždění navazuje
na Dny Dobrých Zpráv

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

od 9:00

24. 10. Sbo rová modl i t ební
od 18:30

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

● I N FOR M AC E O  R EGI O N EC H
Čísla u kolonky Počet členů znamenají: dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

ČERNÝ MOST
Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní centrum – Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most,
(vchod z ul. Bouřilova, 2 min. od metra Rajská zahrada)
Počet členů: 28/16/18

SE V E R
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo
náměstí, Praha 7
Počty členů: 107/25/46

Z Á PA D
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra
Hůrka)
Počet členů: 47/8/21

ji h ov ýc h od
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

V ÝC H OD
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: 74/11/17

JIH
Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30),
KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 hod – Dáša Blažková, Slepá I/14.
Počet členů: 51/4/24

sbo rov ý dop is
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Pastor: Mirek Hoblík
Shromáždění: Ne 10:00, Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10
Počet členů: 88/17/52

Pastor: kolektivní vedení
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 88/15/33

1.

s t ř ed

palmovka

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
682130
dary na sborovou mládež
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