
Izrael, Židé, co si pod 
těmi názvy představit? 
Pro mě se Židé „zhmot-
nili“, až když jsem s nimi 
začala cestovat po ško-
lách. „Maluj, co vidíš“, 
opakuje poslední slova, 
která slyšela od svého 

tatínka, paní Helga, pamětnice, malířka. 
Stokrát si ho už při svých slovech předsta-
vila a s ním i úzkost a beznadějnost situace 
v Terezíně. „Nevím, proč vybral zrovna mě“, 
vzpomíná stále kudrnatý „kluk“ na okamžik 
selekce, kdy ho Dr. Mengele neposlal do ply-
nu, ale na těžkou dřinu v táboře Osvětim. 
„Asi proto, že jsem byl takový hezký kluk. 
A pořád jsem, že?“, usmívá se lišácky. Ne-
únavně otvírají okno do duše cizím školá-
kům, aby vydali svědectví o pekle a zpečetili 
smysl svého života. Odpustili neodpustitelné 
a na cestě k poznání Lásky varují před Smrtí. 

Nanda

Jsme sbor, kde se naneštěstí neobrací něja-
ké davy lidí a tak letos bude většina čtená-
řů velikonočního příběhu i tohoto úvodníku 
v našem sboru dlouholetými křesťany. Víme, 
o co o Velikonocích jde a známe celý příběh. 
Zápas Pána Ježíše v Getsemane o to, aby si 
zachoval poslušnost a vypil kalich utrpení, Ji-
dášova zrada, postoj davu, který křičí ukřižuj 
stejně jako před týdnem křičel Hosana synu 
Davidovu, bičování, smrt a vzkříšení. Je to 
pro mne stále ten nejúžasnější příběh, který 
znám. Vím, že tenkrát se stalo něco, co mně 
dalo možnost začít znovu s Bohem a žít s Ním 
navěky. Přesto čas od času potřebuji nové při-
pomenutí toho, co se vlastně stalo. Když jsem 
před několika lety viděl film Umučení Ježíše 
Krista, nějak nově mně došlo, jak strašnou 
cenu Ježíš musel zaplatit. Scéna bičování se 
mně vryla do paměti, stejně jako padající slza 
z Otcova oka, když Ježíš na kříži skonal. 

Ve Velikonočním příběhu vystupují i jiné 
postavy, které nám mohou při prvním čtení 
evangelií uniknout. Jedním z nich je Šimon 
z Kyrény. Zemědělec, který po práci na poli 
jde možná domů, možná něco zařídit (pře-
kvapuje mne, že šel z pole už tak brzy zrána 
– nelze vyloučit, že ho přilákal průvod pro-
vázející odsouzence nebo celkově křik pro-
vázející odsouzení Pána Ježíše – nebyl ale asi 
součástí původního davu). Možná se zastavil 
a chtěl se podívat, co se děje, možná chtěl jen 
rychle projít. Určitě se ale nechtěl do celého 
děje nijak zapojit. Jenže najednou aktivně 
zapojen je. Ježíš je příliš zesláblý bičováním 
a nemůže kříž nebo spíše břevno kříže unést. 
Římští vojáci se nechtějí s ničím zdržovat 
(a určitě také nechtějí kříž sami nést) a tak 
vyberou asi celkem zdatného Šimona, aby 
kříž nesl místo Ježíše. To je samo od sebe ne-
příjemné. Břevno je těžké, cesta na Golgotu 
chvíli trvá a bude to zdržení, vojáci rozhá-
ní dav a popohání vězně a tak by i on mohl 
chytit nějakou ránu bičem. To všechno ale 
není nejhorší. Ve filmu říká Šimon setníkovi 
něco ve smyslu: „Nezapomeň, že ho nesu jen 
na Golgotu“. Proč? Šimon určitě neviděl prů-
vod odsouzenců poprvé. Věděl, co znamena-

lo nést kříž. Jakmile na odsouzence vložili 
kříž, věděl on i všichni v okolí, že už ho čeká 
jen cesta na popraviště a kruté dlouhé boles-
tivé umírání. Šimon měl pochopitelně obavu, 
že by se to na Golgotě mohlo nějak poplést 
a že by mohli ukřižovat jeho místo Ježíše. 
Myslím, že to si hodně oddechl, když z něj 
břevno sejmuli a on mohl běžet po svých.

Co se mu asi honilo v hlavě? Strach, 
soucit s odsouzeným, vztek na Římany? Co 
by se honilo nám? Nám, kteří víme, že by 
ve skutečnosti bylo spravedlivé, abychom 
na kříži umřeli my. Ježíš tam byl stejně jen 
místo nás. Místo nás ho bičovali, popliva-
li a ukřižovali. On vzal na sebe naše viny. 
A vyměnil si to s námi. On, který nezhřešil, 
který naplnil celý zákon, nepřekročil jediný 
puntík, nesl viny celého světa. Vzal na sebe 
moje hříchy a mně dal svou spravedlnost. 

Na kříž Pána Ježíše neposlali velekně-
ží, židé, Pilát ani římští vojáci. Tam jsem ho 
poslal já svou vzpourou vůči Bohu. Veliko-
noční příběh přestává být vzdálenou historic-
kou událostí a přestává být jen nějakým ná-
boženským příběhem. Je to něco, co se mne 
týká a v čem já figuruju. Šimon si to alespoň 
na chvíli zkusil. Alespoň chvíli nesl kříž, kte-
rý patřil jemu a taky mně. Zamyšlení nad tou-
to epizodickou postavou Velikonoc mně nějak 
nově dalo prožít osobně Velikonoční příběh.

Možná nemusíš tyto Velikonoce zrov-
na shlédnout nějaké zfilmování evangelia, 
i když i to může být dobré. Ale určitě si udě-
lej chvíli na to se zastavit a promyslet, jak se 
Tě to celé týká. Znovu zakusit hrůzu trestu, 
radost vzkříšení i jistotu spásy a spravedl-
ností, kterou jsme v Kristu dostali. Přeji po-
žehnané Velikonoční svátky.    

Lubomír Ondráček
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Už jste slyšel dobrou zprávu o Ježíši Kristu? Po-
kud ne, stáhněte si naši aplikaci zdarma a z ní 
se vše dovíte.            Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský 

Copyright Gospel Communications International, 
Inc – www.reverendfun.com

http://praha.kaes.cz

4 / 2012

http://praha.kaes.cz


http://praha.kaes.czSD 4/2012   strana 2

Zprávy ze staršovstva
V lednu letošního roku se sešlo staršovstvo 
celého sboru ke svému pravidelnému se-
tkání. (Opomenul jsem včas poslat zprávu 
do březnového SD, a proto se k vám informa-
ce dostávají opožděně, za což se omlouvám).

Jako vždy jsme setkání zahájili sdílením 
nad Božím slovem, chválami a modlitbami 
za sbor i sebe navzájem.

Věnovali jsme se situaci na regionu Pal-
movka v souvislosti s rozvodem manželství 
Martina a Katky Čunkových. Martin nám 
sdělil, že rozvod pokračuje a že v současné 
době pro sebe nevidí jako možné uvažovat 
o návratu do služby pastora. Přijali jsme jeho 
postoj s pochopením a snažíme se ho pod-
pořit v této nelehké životní situaci.  Martin 
zaslal ještě osobní vyjádření členům regionu, 
z kterého vyjímám:

„Taky je mi líto, že jsem rozvodem zkom-
plikoval život vám jako jednotlivcům, stejně 
tak sboru jako celku. Nebyla to sice moje vol-
ba, ale uvědomuju si, že jsem k tomuto stavu 
přispěl.“

Vážím si toho, že se Martin nezříká své 
části zodpovědnosti, i když konečná rozhod-
nutí Katky ovlivnit nemohl. 

Jako staršovstvo jsme odsouhlasili, že 
vedení Palmovka bude v nejbližší době ko-
lektivní, se staršími Martinem Čunkem a To-
mášem Dittrichem a v této souvislosti do-
šlo také k úpravě jejich pracovních úvazků 
u obou na ¼.

Staršovstvo vyslechlo zprávu z pasto-
rálky KS, kde byla odložena volba seniora, 
na kterého jsme navrhovali Marka Prosnera, 
z důvodu stížností na jeho jednání v minu-
losti. Po prošetření celé záležitosti Markovu 
kandidaturu dále podporujeme (mezitím ji 
Marek s ohledem na možnost pokojného do-
řešení celé věci stáhnul).

Rozhodli jsme se mít opět v létě společ-
ná shromáždění celého sboru na Střeleckém 
ostrově. V současné době probíhají jednání 
o možnostech shromáždění pořádat. Vyjád-
ření budeme mít k dispozici až po uzávěrce 
tohoto SD.

Věnovali jsme se projektu na vytvoření 
sborového „pastoračního“ týmu, který by byl 
tvořen odborníky s psychologickým a pora-
denským vzděláním a který by se věnoval 
lidem, jejichž potřeby přesahují běžnou 
pastoraci. Projekt jsme schválili. O zaháje-
ní služby tohoto týmu budeme informovat 
v SD. 

Vyhodnotili jsme společnou podzimní 
sborovou Alfu, kterou jsme pořádali na zá-
kladě prorockého slova, jako úspěšnou, 
a budeme v ní pokračovat i na podzim 2012 
a v roce 2013 se připojíme k iniciativě po-
zvání národa na večeři.

Na závěr jsme se věnovali některým 
technickým problémům a přípravě témat 
na společný výjezd vedení sboru, který se 
uskuteční 13. – 15. 4. 2012

Lubomír Ondráček

Vinný kmen
O Izraeli se v našem sboru občas mluví, a také se za něj modlíme. Tak asi mnozí 
z nás o Izraeli alespoň něco víme. Přesto myslím, že osobní informace od lidí 
z našeho sboru, kteří se o Izrael a židovství více zajímají, nebo je to i náplň 
jejich práce, nás mohou povzbudit k modlitbám a vést k lepšímu porozumění 
toho, co Bůh s Izraelem dělá.

Alenka Krausová pra-
cuje v Domě modli-
teb Toma Hesse, žije 
v Jeruzalémě a občas 
v Praze. 

Kdy a proč jsi zatou-
žila žít v Izraeli?
V roce 2001 jsem na-

vštívila Izrael poprvé a strávila tam rok. Sta-
lo se mi přesně to, před čím mě varoval můj 
pastor předtím, než jsem vycestovala. Řekl 
mi tenkrát: „Aleno, dej si pozor, já jsem sly-
šel o lidech, kteří když přišli do Izraele, za-
milovali si Židy tak, že se už nevrátili domů 
a zůstali tam s nimi.“ A já na to: „Neboj se, 

já jsem už starý kozák, se mnou jen tak něco 
nepohne.“ Jenže Bůh pohnul mým srdcem, 
obrátil si ho ke svému lidu a vložil do něj 
svůj oheň. Když se něco takového stane, člo-
věk nemá šanci uniknout vlastnímu určení. 
Domů jsem se sice poprvé ještě  na nějakou 
dobu vrátila, ale podruhé už ne.

Jak se dnes máme za Izrael modlit?
Tuto otázku jsem slyšela od pastorů, 
přímluvců, psali mi ji různí lidé e-mailem. 
Vnímala jsem potřebu zajištění pravidelných 
informací o situaci v Izraeli s nasměrová-
ním ke konkrétním modlitbám. Začala jsem 
tedy každý týden zasílát aktuální  zprávy 
a podněty, které mi zpracovávají další spo-

ňuje základní oblasti největších problémů 
v Izraeli a na Středním východě a židovsko 
– arabských vztahů, které je zapotřebí po-
krývat modlitbami. Je sponzorována proto, 
aby byla dostupná zdarma a mohla se stát 
účinnou strategickou duchovní zbraní pro 
českou církev. O tyto materiály k modlit-
bám je možné si napsat na adre-
su:  krausova.alena@centrum.cz.  
Pak už je to jen na vás, jak je vy-
užijete k modlitbám na regionech, 
ve skupinkách, v osobních mod-
litbách. Je to Boží vůle modlit se 
za Izrael, opakovaně deklarovaná 
v Písmu (Ž 122) a navíc je nám 
zaslíbeno, že ti, kdo žehnají Izra-
eli, budou požehnáni. (Gen 12,3), ale 
je to především náš dluh, protože naše spása 
je ze Židů (Jan 4,22), vůči kterým jsme se 
nesmírně v historii provinili.  Dluhy se mají 
poctivě splácet. 

Michal Klesnil pracuje 
v kanceláři Mezinárodní-
ho vyslanectví Jeruzalém 
v Praze (ICEJ), kde, mimo 
jiné, vede vzdělávací pro-
gram Apollos.

Co je cílem projektu Apollos?
Cílem projektu Apollos je poskytnout kva-
litní vzdělání křesťanům, kteří mají na srdci 
službu Izraeli a chtěli by veřejně reprezen-
tovat ICEJ v církvi i před světem. V součas-
né době, kdy se vztah k Izraeli polarizuje 
na všech frontách, je důležité připravovat 
kvalitně vyškolené a argumentačně vyzbro-
jené přednášející, kteří stojí na straně biblic-
kého sionismu. K tomuto účelu ICEJ nabízí 
dlouhodobý program přednášek a worksho-

lupracovníci. Kromě toho rozesílám každý 
měsíc v češtině modlitební podněty za Izrael 
a Blízký východ, které zajišťuje Dům mod-
liteb v Jeruzalémě ve spolupráci s mesián-
skými a křesťanskými vedoucími.  Týkají 
se potřeb konkrétních společenství v dané 
oblasti. V neposlední řadě jsme zajistili čes-
ký překlad a vydání knihy vedoucího Domu 
modliteb v Jeruzalémě Toma Hesse, který se 
modlí za Izrael už 25 let přímo na Olivové 
hoře – Vyprošujte Jeruzalému pokoj. Tato 
kniha zahrnuje duchovní strategii ohledně 
modliteb za pokoj pro Jeruzalém, objas-

Našeho brášky Lumíra Ptáčka, spolupra-
covníka časopisu Slovo z Jeruzaléma, jsem 
se zeptala:

Proč se učíš hebrejsky?
Protože mi to řekl Bůh. Zatím ale stále 
ještě nevím, na co konkrétně se připravuji. 
Jisté však je, že mě čeká ještě dlouhá cesta 
.

Co na Židech, Izraelcích obdivuješ, čeho 
si na nich vážíš?
Z letmého pohledu se Židé od ostatních náro-
dů neodlišují – jsou mezi nimi géniové i hlu-
páci, lidé čestní i podvodníci, stateční i zba-
bělí, věřící i nevěřící. Jsem ale přesvědčen, 
že každý z nich, ať si to uvědomuje nebo ne, 
je „poznamenán“ tím, že Bůh si tento národ 
vyvolil a oddělil pro sebe. A tak se na Židech 
zvláštním způsobem zjevuje Boží milost –
přes všechno, čím museli projít. Nebo mož-

ná právě proto. Obdivuhodné 
je pro mě Boží jednání s nimi.

 
A od jeho ženy Marcely, kte-
rá nás některé obléká, jsem 
také vyzvídala:
Tvá firma s oblečením se 
jmenuje Shalom. Proč 
tento název a jaké s ním 
máš „příhody“?
Slovo Shalom jsem připo-
jila k názvu své firmy, protože věřím, že to 
byla Boží vůle. Příhody mám veselé i váž-
né. Jednoho název potěší, druhého pohorší. 
Někdy se zákazník svěří, že je židovského 
původu nebo že navštívil Izrael a radostně se 
usměje, jindy se po přečtení názvu chová re-
zervovaně nebo se omluví a odejde. S někte-
rými židovskými zákazníky či prodejci mám 
díky názvu dobré vztahy. V poslední době 
raději název částečně zakrývám zbožím.

pů špičkových zahraničních i českých uči-
telů, samostudia a poskytování studijních 
zdrojů. Základem je roční kurs, zakončený 
v případě úspěšného absolvování získáním 
certifikátu, který absolventovi umožní ve-
řejně vystupovat jménem ICEJ. Získané 

znalosti lze ale samozřejmě velmi 
dobře zúročit i v ji-
ných oblastech služby. 
Zájemci o program se 

mohou obrátit na ICEJ 
ČR, nebo přímo na mě 

(mklesnil@gmail.com). 

Kde se, podle tebe, 
dají najít pravdivé 

aktuální informace o Izraeli?
Zájemcům o pravdivé informace 

o Izraeli bych určitě doporučil dvouměsíčník 
ICEJ Slovo z Jeruzaléma. Jako další zdroje 
v češtině mohu doporučit webové stránky 
www.icej.cz, www.eretz.cz, www.iloveisra-
el.cz, www.holocaust.cz, v angličtině pak 
kupř. www.jpost.com.

Jarda Sloboda také pra-
cuje v ICEJ. 

Co dělá česká pobočka 
ICEJ?
Chceme svou činností 
ukazovat Židům jinou tvář 

křesťanství, než na jakou je uvykla stale-
tí křesťanského antijudaismu. Pořádáme 
každoročně několik veřejných kulturních 
a diskusních programů proti antisemitismu, 
které vrcholí jarní akcí „Všichni jsme lidi“. 
Naši lektoři nabízejí ve školách přednášky 
o antisemitismu a besedy s pamětníky o ho-
locaustu.

Pořádáte zájezdy do Osvětimi na Pochod 
živých (však jsem tam byla). Co to je 
za akci?
Pochod živých (anglicky: March of the Li-
ving) je každoročně pořádaný 3,5kilometro-
vý pochod v Den památky holocaustu (Jom 
ha-šo‘a) z koncentračního tábora Auschwi-
tz I do Auschwitz II Birkenau, největšího 
komplexu nacistických koncentračních 
táborů postavených během druhé světové 
války. Symbolizuje pochody smrti, které se 
ke sklonku války konaly v řadě míst Evropy.

Pochod je součástí vzdělávacího progra-
mu, který přivádí studenty z celého světa 
do Polska, kde na vlastní oči vidí pozůs-
tatky holocaustu. Byl založen v roce 1988 
a koná se každoročně dva týdny v průběhu 
dubna a května, bezprostředně po svátku Pe-
sach. Jeho iniciátorem byli zraelský ministr 
školství a bývalý izraelský prezident Jicchak 
Navon.

Kdo z české republiky se pochodu účast-
ní?
 Většinou, jsou to školy, které se aktivně za-
bývají historií židů i ve svých městech. Pro 
většinu z nich je návštěva koncentračního tá-
bora velmi silným emocionálním zážitkem. 
Nejen pro místo samotné, ale také proto, že 
se Pochodu zúčastňuje kolem 13 000 dalších 
studentů a přeživších z celého světa. Tato 
akce spadá do náplně ICEJ ukazovat na hrů-
zu holocaustu, jak k němu vůbec mohlo do-
jít a dát tak studentům možnost konfrontace 
s myšlenkami neonacismu a nácky pochodu-
jícími našimi městy.

ICEJ má vyškolené lektory, kteří jezdí 
s pamětníky a vyučují na téma Holocaust. 
Zájem je veliký a tento rok s námi jede šest 
škol, kde působili naši lektoři.

Hebrejsky mluvit, psát i podnikat
Co tě při studiu hebrejštiny 
překvapilo? Nebo jak tě obo-
hatilo to, že se učíš hebrejsky?
Velice mě překvapil Bůh, když 
mě ke studiu hebrejštiny donutil. 
 Studium mě obohacuje v mno-
ha oblastech. Učím se ve velmi 
přátelském prostředí na ulpanu 
(v žádné jiné škole jsem takové pro-
středí nezažila), lektoři jsou vynika-
jící. Hebrejština je úzce propojena 

s Tanachem (Starou smlouvou) a to se 
projevuje i v koncepci učebnice. V každé lek-
ci se tudíž dotkneme i biblického textu. Heb-
rejština jako by směřovala člověka k Bohu, 
ať je Žid nebo ne. To, že se tento jazyk mohu 
učit, už přijímám s pokorou a považuji za vý-
sadu a dárek od Boha. Mám také možnost 
společně se studenty slavit židovské svátky. 
Zvláštní je, že co jsem s hebrejštinou začala, 
téměř skončily mé astmatické problémy.

●  AK TUÁLNĚ

Informační setkání 
o vstupu do sboru
V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi 
sloužíme a máme obecenství i s těmi, 
kteří nejsou členy našeho sboru, ale 
sbor navštěvují. Současně rozlišujeme 
mezi členy a hosty a chceme pravidelné 
návštěvníky zvát k aktivnímu zapojení 
do sboru. Údy Kristova těla se stáváme 
ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý 
zapojí do Kristova těla. Přesto členství 
v konkrétním sboru je 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 závazně jako členové. Abyste tuto mož-
nost mohli zvážit, pořádáme informační 
setkání o vstupu do sboru, jehož náplní 
jsou informace o záměru, hodnotách 
a fungování sboru. Seznámíte se také se 
základy naší věrouky a je prostor k otáz-
kám. Je možné domluvit i osobní roz-
hovor. Absolvování 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 vy-
učovací a sdílecí a vede je hlavní pastor 
sboru, čtvrté setkání je pro ty, kteří se 
do sboru rozhodnou vstoupit a uskuteč-
ní se již s vedením příslušného regionu. 
První tři setkání se uskuteční vždy 
v úterý 3. 4, 10. 4. a 17. 4. od 18,30 hod. 
ve sborové budově Na Žertvách 23 
v knihovně. Setkání bude končit okolo 
20,00 hod. Pokud máte o setkání zájem, 
dejte to prosím předem vědět na e-mail: 
lubomir.ondracek@kaes.cz 
nebo tel. 724 435 300
Těším se, že se s vámi uvidím a sezná-
mím.                          Lubomír Ondráček

    I ZR AEL
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Zájem o Izrael: folklor, móda, 
nebo biblické důvody?
Není třeba zdůrazňovat, že Izrael se trvale 
usadil na prvních stránkách novin a odpoví-
dajících čelních místech v ostatních médiích. 
Dění na Blízkém východě budí vášně v uli-
cích měst vzdálených stovky i tisíce kilome-
trů. Jak už to přitom u konfliktů chodí, první 
obětí bývá pravda. Z médií se dozvídáme 
informace bez kontextu, zpravidla zabarvené 
podle názorů autora. Vyznat se v tom vyža-
duje dost energie a také odhodlání hledače 
pravdy, což je, obávám se, v dnešní době do-
sti vzácná charakteristika.

Svým způsobem není divu, že tento vý-
voj nachází svůj odraz také v církvi. Jestli-
že se o něčem denně mluví, měli bychom 
k tématu umět zaujmout nějaké stanovisko. 
Pro čtenáře Bible je tu navíc další evident-
ní důvod: návrat národa, jehož dějiny čteme 
jako inspirované Boží slovo, do země otců 
po tisíciletích vyhnanství, obnova země 
v duchu biblických proroctví a vznik politic-
ké entity se stejným jménem, jaké dal Jáko-
bovi (po těžkém zápase) Bůh. To vše nás nutí 
klást si otázku, zdali to, co se odehrává před 
našima očima, má nějaký duchovní význam. 
Z vlastní zkušenosti vím, že zájem o Izrael 
a židovství v církvi nepochybně roste.

Tam, kde je mnoho otázek, lze očekávat 
také množství odpovědí. A protože nejsme 
neomylní, ani na církevní půdě nebudeme 
zproštěni úkolu zkoumat, prosévat a rozlišo-
vat – zkrátka hledat pravdu. Tyto řádky chá-
pejte jako příspěvek k tomuto procesu; dou-
fám, že jej podrobíte kritickému zkoumání.

Platí smlouva s Abrahamem?
Ohledně moderního Izraele je zásadní otáz-
ka, zda po příchodu Ježíše má tento národ 
ještě nějaký význam v dějinách spásy. Křes-
ťané po staletí tvrdili, že Izraelem se stala 
církev a že zdědila všechna jeho zaslíbení, 
zatímco Izraeli zůstala všechna prokletí. 
Po holocaustu se už církev, alespoň v Evro-
pě, odklonila od proklínání Židů, ale nejas-
nosti ohledně významu židovství přetrvávají. 
Pochopili jsme, že mnohá biblická zaslíbení 
můžeme vztáhnout na sebe ne proto, že jsme 
Izrael nahradili, nýbrž proto, že jsme byli 
adoptováni do jeho rodiny (Ef 2,12), na-
roubováni na jeho kmen (Ř 11,17). 

Ne vždy ale doceňujeme, jak silný vztah 
to je. Podle listu Galatským jsme skrze Kris-
ta vstoupili do smlouvy, kterou Bůh uzavřel 
s Abrahamem: A jestliže jste Kristovi, pak 
jste símě Abrahamovo a dědicové podle 
zaslíbení. (Ga 3,29) Z toho plyne, že tato 
smlouva musí být stále platná! Právě na této 
smlouvě (1M 15) je ale založen Izrael. Jestli-
že tvrdíme, že Bůh svou smlouvu s Abraha-
mem zrušil, pak z něj nejen děláme lháře, ale 

sami ztrácíme půdu pod nohama. Pisatel listu 
Židům naopak zdůrazňuje, jaký význam má 
pro nás fakt, že Bůh svůj názor nemění: Když 
Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě 
prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, 
potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak 
tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece 
nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro 
nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám 
dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni... 
(Žd 6,17–19)

Trvalá platnost Abrahamovy smlouvy je 
tedy základem naší jistoty spasení a součas-
ně základem pro trvalou existenci Izraele, 
včetně jeho nároku na své historické území. 
Skutečnost, že tento národ přežil staletí exilu 

a dnes znovu obnovil svůj stát v zemi svých 
předků a že tento stát trvá navzdory obrov-
skému tlaku a přesile, je dokladem Boží věr-
nosti a jeho působení v tomto světě. Volání 
po likvidaci Židů je konec konců výrazem 
odporu proti Božímu plánu.

Nelakujme na růžovo
To ale neznamená, že Izrael je svatý. Zdá se, 
že mezi některými křesťany panuje přesvěd-
čení, že kdyby obnova Izraele byla Božím 
dílem, museli bychom vidět ovoce v podo-
bě proměněných lidí. Z Bible ale rozumíme, 
že Bůh při prosazování svého plánu pracu-
je s nedokonalými lidmi. Použil si Jákoba, 
přestože se dopustil podvodu, a učinil z něj 
praotce národa, který dostal za úkol dát svě-
tu Boží slovo i Mesiáše. Současně vidíme, 
že Bůh je spravedlivý: Jákob za své jednání 
sklidil více než hojnou odplatu a byl mno-
hokrát oklamán. Totéž vidíme v celých dě-
jinách Izraele. Málokdy bychom mohli říci, 
že tento národ byl svatý, a přece s ním Bůh 
jednal. Málokterý národ byl také za své pro-
hřešky tak přísně trestán. Není důvod se do-
mnívat, že dnes je tomu jinak. Izrael je jako 
Jákob uprostřed noci, který bojuje s nezná-
mým. Písmo svědčí, že se dočká i proměny.

Nemusíme proto lakovat Izrael na růžo-
vo. Mezi Židy žijí lidé dobří i zlí, spravedliví 
i nespravedliví, zbožní i rouhaví. Vypovídá 
to něco o našem vztahu k pravdě, zdali si 
vybíráme jen takové aspekty, které vyhovují 
našemu přesvědčení, nebo zda jsme ochotni 

přijmout i nepříjemné skutečnosti. Přátelům 
Izraele důrazně doporučuji, aby nebyli vybí-
raví.

Spasení bez Ježíše?
To, že Bůh má pro Izrael stále místo ve svém 
plánu spasení světa, také neznamená, že Židé 
budou spaseni bez Ježíše. Nový zákon hovo-
ří jasně: Není jiného jména, v němž by byla 
spása, mimo Ježíše, a evangelium je určeno 
předně židům, a pak také pohanům. Z dů-
vodu sympatií a také s ohledem na historii, 
kdy křesťané nutili židy ke konverzi násilím, 
mohou příznivci židů zajít tak daleko, že za-
pírají svého Pána. Samozřejmě je nutno k ži-
dovství přistupovat s úctou a uznat, že židé 
uctívají stejného Boha a mají stejné Písmo 
jako křesťané, ale nemůžeme zapřít vlastní 
víru. Mohu dosvědčit, že se to od nás ani ne-
očekává. Židé dobře vědí, že věříme v Ježíše, 
tak se nebojme vyznat, že právě díky němu 
se vůbec o Izrael zajímáme. V ICEJ to vyja-
dřujeme slovy, že považujeme za svůj úkol 
ukazovat židům jinou tvář Ježíše, než na ja-
kou byli od křesťanů po staletí zvyklí. 

Božímu plánu s Izraelem neposloužíme 
ani tím, když budeme předstírat, že jsme 
židé. Vždyť sláva Božího spasení je přece 
v tom, že on shromažďuje veliký zástup ze 
všech národů, jazyků a ras, který mu vzdává 
chválu. Když zapřeme své pohanské kořeny, 
umenšujeme Boží slávu a někdo v tom zástu-
pu bude chybět. 

Jistě se z židovské tradice můžeme mno-
hému naučit, například z výkladů Bible nebo 
z významu biblických svátků. Ale nedělejme 
ze sebe něco, co nejsme. I tady jde konec 
konců o vztah k pravdě. Dodnes mě provází 
rada, kterou jsem kdysi slyšel od Reuvena 
Bergera, mesiánského pastora z Jeruzaléma. 
Každý si může udělat jednoduchý test v po-
době otázky: K čemu mi slouží prvky židov-
ské tradice? Jestliže vám např. slavení svátků 
pomáhá hlouběji poznat Ježíše a posilovat 
lásku k němu, pak je užitečné se tím zabývat. 
Pokud to ale posiluje váš pocit výjimečnosti, 
nadřazenosti nad ostatními „nevědomými“ 
křesťany, pak jste tělesní a měli byste činit 
pokání. 

Velká záliba v judaismu může vést k zá-
konictví, před nímž Nový zákon jasně varu-
je. Věřícím z pohanů už první církev jasně 
stanovila nutné minimum (Sk 15,19–20) od-
povídající noachidským zákonům a výslov-
ně potvrdila, že nejsme vázáni Mojžíšovým 
zákonem. 

Slovo Boží je pravda a je jako dvousečný 
meč, ostrý na obě strany. Musíme je apliko-
vat také ve vztahu k Izraeli.

Mojmír Kallus

Autor je předsedou české pobočky Meziná-
rodního křesťanského velvyslanectví Jeruza-
lém (ICEJ).
Převzato se svolením z časopisu Život víry 
2011/7–8, str. 21 (www.zivotviry.cz).
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Proč pořádáš na školách besedy s pamět-
níky Holocaustu?
Myslím, že je důležité tyhle věci připomínat. 
Jednak proto, že děti často nic nevědí a při-
padá jim, že je to stejně nudné jako učit se 
o dinosaurech nebo Karlu IV. – něco co bylo 
hrozně dávno a nemá to dnes žádný význam. 
A taky proto, že není nikde napsáno, že by se 
to nemohlo opakovat. Národ, který se neumí 
poučit z historie je odsouzen k zániku.

 
Jak se Ti s Židy, kteří přežili Šoa, spolu-
pracuje?
Mám s některými již docela přátelské vzta-
hy, moc rád je poslouchám. Je ale pravda, že 
jak stárnou, mají někteří problém udržet nit 
vyprávění. Asi i proto v poslední době radě-
ji přednáším bez pamětníků a jen vyprávím 
jejich příběhy. Ty jsou velmi silné, také mě 
inspirovaly k napsání divadelní hry Taková 
divná doba. Pokud se to podaří, rádi bychom 
pořádali i představení pro školy. „Můj“ pa-
mětník, pan Karas, se kterým jezdím nejčas-
těji představení viděl a byl dojat a děkoval, 
že to hrajeme.                                  

Vláďa Vácha

Proč pořádáš na školách besedy s pamět-
níky Holocaustu?
Zajímám se o problematiku holocaustu 
vlastně i z osobních důvodů – můj židovský 
dědeček zahynul v Osvětimi. Ráda pracuji 
s mladými lidmi (či dokonce puberťáky ) 
a mám ráda veškeré činnosti, kdy jako křes-
ťan mohu vyjít trochu „do světa“; tak mi 
nabídka dělat lektora přišla zajímavá. Beru 
to i jako příležitost vysvětlit, jak se církev 
na antisemitských postojích v historii po-
dílela a zároveň být reprezentantem církve, 
která se s temnými stránkami své minulosti 
v pokoře vyrovnala a může tak vysílat signá-
ly o Boží lásce.

Jak se Ti s Židy, kteří přežili Šoa, spolu-
pracuje?
Spolupráce s pamětníky jsem se trochu bála 
(například toho, že budou ve svém věku již 
příliš zdlouhaví nebo že nebudou mít pocho-
pení pro rozverné deváťáky), ale byla jsem 
příjemně překvapena. Ti, které jsem pozna-
la, jsou lidé s překvapivým životním elánem 
a smyslem pro humor, jejich vyprávění bylo 
zajímavé a pro mě velmi obohacující. Jsem 
s nimi ráda.                           Petra Mizurová

Proč pořádáš na školách besedy s pamět-
níky Holocaustu?
 „Hrajeme také o to, kde bude stát český ná-
rod, až Hospodin bude soudit národy právě 
podle jeho postojům k židům.“ – tuhle větu 

mi napsala minulý týden moje kamarádka 
Alice Michalcová, která je regionální koor-
dinátorkou ICEJ.

Antisemitismus je dnes opět na vzestupu. 
Pamětníci, se kterými občas chodím do škol, 
říkají: „Přesně takhle to začínalo.“ Demon-
strace neonacistů, karikatury na jejich webech 
i štvavé protižidovské slogany jsou dnes totiž 
úplně stejné, jako byly v době nástupu Hit-
lera. O muslimských radikálech ani nemluvě.

Moc bych si přála, aby Česká republika 
zůstala uprostřed antisemitské Evropy co 
nejdéle ostrůvkem, který bude stát po boku 
Izraele. A věřím, že když po školách rozsévá-
me semínka pravdy, tak alespoň něco z toho 
musí vzklíčit. Mohlo by se pak stát, že kdyby 
jednou dnešní studenti stáli na důležité život-
ní křižovatce, mohlo by jejich rozhodnutí mít 
cenu života anebo smrti.

Jak se Ti s Židy, kteří přežili Šoa, spolu-
pracuje?
Zatím jsem měla zkušenost jen se čtyřmi 
pamětníky a jsem za všechny velmi vděč-
ná. NIC nenahradí osobní svědectví toho, 
kdo tím sám prošel. Když je studenti vidí 

na vlastní oči, asi už těžko někdy uvěří 
webům, které tvrdí, že plynové komory byly 
jen na hubení hmyzu.             Bára Denková

Proč pořádáš na školách besedy s pamět-
níky Holocaustu?
O historii Židů a o Izrael jsem se začala zají-
mat, až když jsem uvěřila. Nevzpomínám si, 
že by mě někdo podal v základní, nebo střed-
ní škole informace o holocaustu tak, abych 
jim porozuměla. Pokud jsem něco takového 
slyšela, šlo to mimo mě, nebo to opravdu 
ani v osnovách škol nebylo. Dnešní studenti 
mají informací dost. Hlavně data a čísla, ale 
o co opravdu šlo a i dnes jde – o antisemitis-
mus – se ve školách „nestíhá“ předat. Evan-
gelium sice neříkám, ale připomínat pravdu, 

Doporučuji si pro základní informace 
přečíst nějaké romány, autobiografie, 
nebo brožury.
Například: Exodus – Leon Uris – dnes již 
klasické dílo, román, ve kterém na pozadí 
děje sledujeme celou historii novodobých 
dějin Židů až do vzniku státu Izrael (česky 
vyšlo poprvé v nakladatelství Panorama 
v roce 1991).

Moje dlouhé mlčení – Erika Bezdíč-
ková – autobiografické vyprávění o živo-
tě za dvou totalit (vyšlo v Kartuziánském 
nakladatelství v roce 2010).

A přece jsem přežil – Artur Radvan-
ský – autobiografie – vyprávění člověka, 
který si zachoval lásku k lidem (česky 
vyšlo v roce 2008 – pouze pro vzdělávací 
účely – možno vypůjčit v ICEJ).

Já a Ty – Martin Buber – přehledné 
srovnání židovství a křesťanství (Společ-
nost křesťanů a židů vydala v roce 2007 
– možno vypůjčit v ICEJ).

Židovský fenomén – Keren Kayemeth 
Leisrael – Židovský národní fond – Jasně 
a přehledně podaná fakta o historii vzniku 
židovského státu až do současnosti. Vy-
dáno ke 110. výročí založení Židovského 
národního fondu. Bohatě ilustrovaná bro-
žura, 60 stran – možno vypůjčit v ICEJ.

Spolupráce 
Několik z „nás“ pořádá spolu s těmi, kdo přežili holocaust, přednášky 
pro žáky a studenty.
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Židé dobře vědí,
že věříme v Ježíše,

tak se nebojme vyznat,
že právě díky němu

se vůbec o Izrael zajímáme.

ukazovat na důležitost prá-
va a spravedlnosti a bourat 
předsudky je, myslím, také 
úkol křesťanů.

Jak se Ti s Židy, kteří přežili Šoa spolu-
pracuje?
Já si spolupráci s nimi opravdu užívám. Je 
to velké privilegium moci trávit čas s tak 
pozoruhodnými a podle mé zkušenosti las-
kavými a moudrými lidmi. Jejich příběhy 
jsou málem neuvěřitelné, právě proto, že 
přežili. To, že dnes chtějí a dokáží o všem, 
mnohdy s humorem a nadhledem, jindy 
s pohnutím, vyprávět cizím školákům, je 
obdivuhodné a vždy pro všechny poslu-
chače inspirující.

Anna Slobodová

Veškeré informace o projektu přednášek pro 
školy najdete na adrese: 
www.centravzdelavaniadialogu.cz

http://www.centravzdelavaniadialogu.cz
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Starší a diakoni
Proč ses stal starším regi-
onu Střed?
Důvodů k tomu bylo něko-
lik: Po letech, kdy jsme se 
s přestávkami přimlouvali 
za Hostivař, jsem prožil, že 
je čas tady začít prakticky 

naplňovat vše, za co jsme prosili s tím, že po-
kud do toho nepůjdeme, povolá si Pán něko-
ho jiného, nebo možná vše „spadne pod stůl“. 
Vedle toho během času probíhal určitý růst 
ve vztazích a službě, což se zřejmě projevilo 
v pozvání do služby diakona na regionu Střed. 
Přibližně před rokem jsem při hledání Boží 
vůle přijal, že vzhledem ke spektru svých ob-
darování a záměrů budu užitečnější jako star-
ší. V té době už jsem se jako host několik mě-
síců účastnil schůzek staršovstva a měl jsem 
možnost vnímat život regionu v novém úhlu 
pohledu a učit se, o čem tato služba prakticky 
je. Dost dlouho jsem zvažoval, zda vzhledem 
ke svému celkovému časovému zatížení budu 
jako starší přínosem pro církev.

Co je teď pro Tebe nové ve službě oproti 
času, kdy jsi nebyl starší?
Vnitřně vnímám větší odpovědnost jak 

za region Střed, tak za práci v Hostivaři, kde 
usilujeme o vznik dalšího regionu, za vlast-
ní rodinu i za hostivařskou skupinku. Řadu 
věcí, které jsem dříve zastával jako „něco na-
víc“ coby dobrovolník z lidu, mám teď jak-
si v „popisu práce“. O to víc si hlídám, aby 
i dál všechno to, co dělám, zůstalo posláním 
a neslo stopy Toho, který si mne zamiloval. 
Hodně se učím od ostatních starších a jsem 
jim vděčný za podporu a výborné vztahy. 
Nedovedu si představit, že bych vše mohl 

●  JAK JSEME TO PROŽIL I●  ZE Ž IVOTA SBORU dvěma lety to byl už Ota Kunzmann, součas-
ný pastor regionu Východ, který mě oslovil, 
zda bych oficiálně nevstoupila do služby 
diakonie spolu se svým manželem Petrem. 
Nekývla jsem automaticky. Modlila jsem se, 
zda je to v souladu s Boží vůlí. Přemýšlela 
jsem, jak to mám nastavené v srdci a uvě-
domila si, že to je opravdu oblast, která mi 
je blízká. Nejen ta organizace nejrůznějších 
akcí atd., ale hlavně snaha, aby lidem na re-
gionu bylo dobře po všech stránkách. Aby mi 
Bůh ukazoval lidi, které něco trápí, kteří by 
mohli nějak strádat a kterým bych mohla být 
nápomocna. Jsem praktický člověk, takže 
mé přemýšlení o pomoci těmto lidem hodně 
často jde po této linii a to si myslím, že je 
i podstata diakonie.

Petr: Má žena Jiřina už pracovala pro region, 
když jsem do něj vstupoval. Tehdy vedl regi-
on Dan Drápal. Po velkých změnách se stal 
pastorem Ota Kunzmann a oslovil mne, zda 
bych spolu s Jiřkou nezačal sloužit na regio-
nu jako diakon. Jiřce jsem sice občas pomá-
hal, ale tohle už bylo něco jiného. Ptal jsem 
se Boha, zda je to Jeho vůle a zda mne v této 
službě bude podporovat a vést (sám jsem se 
na to necítil). Pán mi ukázal skrze své slovo, 
že do této služby mám vstoupit. Podle Boží-
ho slova jsme se domluvili s Otou nejdříve 
na určitém čase zkoušky (Ať jsou nejdříve 
vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze 
nic vytknout, ať konají svou službu. 1 Timo-
teovi 3,10), a pokud se osvědčím, pak se dia-
konem stanu. Nyní sloužím již pátým rokem.

 
Co to pro Vás konkrétně znamená?
Jiřka: Na regionu jsme spolu s pastorem, 
vedoucím nedělní školy a zástupcem mod-
litebně-prorockého týmu součástí nejužšího 
vedení. Každý z nás se jeden den v měsí-
ci postí a modlí za potřeby regionu. Často 
se nám stává, že při těchto modlitbách Bůh 
mluví a ukazuje nám konkrétní lidi, které 
bychom měli oslovit, za kterými zajít, poptat 
se, jak se daří. Když je pak pozveme k nám 
domů třeba na nedělní oběd, je to výborná 
příležitost, jak navázat přátelství a popovídat 
si. Oni pak mají důvěru svěřit se  starostmi, 
které je trápí. Vím, že je toho hodně, co ne-
víme, nezjistíme, nedokážeme pomoci nebo 
ani neumíme pomoci, ale modlíme se, aby 
nám Bůh vždy konkrétně ukazoval, co mů-
žeme ještě udělat.

Petr: Snažíme se pomoci hlavně lidem, kteří 
mají finanční problémy. Díky štědrosti  lidí 
na našem regionu můžeme některým finanč-
ně vypomáhat. Modlíme se za vyřešení ně-
kterých lidsky neřešitelných situací a Pán je 
nám i těmto lidem v nesnázích velkou opo-
rou. Někdy je to běh na dlouhou trať (spí-
še maraton). Myslím, že nás Ježíš přes tuto 
službu buduje a upevňuje náš vztah s Jiř-
kou. Máme spoustu věcí, které ještě musíme 
ve své komunikaci vylepšit, a Pán to ví.

Jiřina a Petr Homolkovi, 
region Východ 

Celosbor v březnu
Toto společné setkání bývá vždy význam-
né a jedinečné, ale březnové bylo speciální 
i tím, že po dlouhé době kázal Dan Drápal. 
Dan kázal na Žalm 16, 8 – 
Stále si stavím Hospodina 
před sebe, když je mi po pra-
vici, nepohnu se. Na úvod 
nám mladistvý Dan oznámil: 
„Stáří je krásný věk!“ Myslel 
tím, že léty člověk získá jistý 
nadhled a vidí lidi, věci a časy 
z jiné perspektivy. To ovšem jde 
pouze, když Ježíš zůstane stře-
dem našeho života. „Když mám 
problém s jiným člověkem, před-
stavím si, že s ním přicházím před 
kříž, kde umírá Ježíš. Ještě se mi 
chce si na něj stěžovat? Když bere-
me vážně Ježíše, který umíral a je oslavený, 
tak věci ztrácejí důležitost“. Dan zdůraznil, 
že někdy se i rodiny v církvi rozdělí kvůli 
malichernostem. Odpuštění a smíření je s Je-
žíšem po pravici možné. „Potřebujeme cho-
dit s Bohem a můžeme s ním chodit neustále. 
Když je nám těžko, je jakoby samozřejmé, 
že se utíkáme k Bohu, ale když je nám dob-
ře, máme tendenci čas promarnit. Stavět si 
Hospodina před sebe – znamená vzít váž-
ně, že je Bůh stále přítomen! Víme to, ale 
berme to vážně! Když víš, že je ti Hospodin 
po pravici, klikneš na porno stránky? Nebo 

propadneš snad sebelítosti? Bůh je 
blízko – Imanuel, vše je jiné!“ Dan za-

vzpomínal na tzv. 
Kurzíky, které 
jsme probíra-
li v začátcích 
sboru ČCE Na Ma-
ninách. „Byla tam 
otázka: když se ti zdá, 
že je Bůh daleko, kdo 
z vás dvou se vzdá-
lil?“ V Žalmu 130 se 
píše, že před Bohem 
nikam neutečeme. 
Nemusíme utíkat, 
Bůh je s námi – je 
pro nás! Dan se 

svěřil, že když po letech končil pas-
torskou službu, uvažoval, jestli ho teď, když 
„nemusí“, nepřestane modlitba bavit. Nepře-
stala! „Jde to, být s Bohem blíž a víc!“ Dan 
nám také připomněl a zdůraznil, že život 
s Bohem není recept na bezbolestnost, nebo 
bezproblémový život. „Chvíle zoufalství 
mohou přijít. Proč ale vydržíme? Bůh dává 
všemu smysl, i když tomu nemusíš rozumět 
ty“. Danovy „rady do života s Bohem“ byly 
jednoduché a praktické. „Pokud zapomeneš 
na Boha, vyznej to, vrať se, raduj se, dě-
kuj! Jeho milosrdenství je opravdové!“ Na 
konec Dan řekl: „Bůh přinesl oběť – Syna, 

abychom mohli prožívat, že je nám nablízku, 
abychom se z Něho mohli radovat“. Potom 
pozval každého, kdo si není jistý, že přijal 
Ježíše, aby se přišel dopředu modlit. Přišli tři 
lidé. Dan Drápal pojede koncem března slou-
žit do sboru Santa Maria de Sol na Kapverd-
ské ostrovy. Na shromáždění jsme udělali 
sbírku, kterou pošleme jako dar tomuto sbo-
ru. Sbírka dosáhla 23 346 Kč. Shromáždění 
končilo tak, jak začalo – chválami skupiny 
Jirky Jelínka, při kterých se vepředu ještě 
modlilo za nemocné a jiné potřeby. Jeden 
muž byl uzdraven z vleklého ekzému v ob-
ličeji! Sláva Bohu!                               Nanda

dělat bez velké trpělivosti a podpory ze stra-
ny manželky a celé rodiny. Mám ještě hodně 
věcí, do kterých postupně dorůstám a kde 
budu muset projít tříbením. Zároveň musím 
konstatovat, že vnímám větší duchovní au-
toritu – možná i jako ovoce modliteb souro-
zenců ve sboru.

Josef Hejnic, region Střed 

Jak jste k tomu „přišli“ být diakony?
Jiřina: Před více jak deseti lety jsem byla 

Danem Drápalem, tehdy 
pastorem regionu Východ, 
oslovena, zda bych nemohla 
pracovat na regionu jako dia-
konka, i když tenkrát se tomu 
tak neříkalo. Měla jsem na sta-
rosti organizování společných 
dovolených, vedla jsem data-
bázi členů, podílela se na pří-
pravě rozpočtu, vyřizovala 
korespondenci, navštěvovala 
staré babičky, členy, kteří ne-
mohli docházet na shromáž-
dění apod. A tato náplň vlastně 
přetrvává dodnes, i když teď 
je to nazvané diakonií. Před 

Odměna je služba
V roce 2001 jsem strávila rok jako dobro-
volník v Izraeli v křesťanské rodině. Před-
cházelo tomu několik let předtím vlastní 
sebevydání do misie s prosbou, aby mě Bůh 
vyvedl nejprve za odměnu za předchozích 
13 let služby jemu na plný úvazek do Izra-
ele a dal mi možnost tam žít a poznat jeho 
zemi a lid. Až mi dá tuto odměnu, pak, řekla 
jsem Pánu, si mě může poslat, kam jen bude 
chtít. V době mého prvního 40tidenního půs-
tu jsem prožila silné Boží navštívení, během 
něhož mi Pán zjevil, co budu v Izraeli dělat 
zcela konkrétně. Ale protože mluvil o dvou 
různých obdobích (služba v rodině se čtyřmi 
dětmi a služba v Domě modliteb), a to neod-
povídalo mojí logice, odmítla jsem to v sobě 
jako poněkud zmatečné, nicméně uložila 
jsem to do své paměti. Když se prostřednic-
tvím okolností po několika letech modliteb 
a očekávání začaly věci, o kterých Pán mlu-

vil, konkrétně naplňovat, poznala jsem, že 
je za tím vším skutečně jeho ruka a vedení 
a vstoupila jsem do toho. Byla jsem ujištěna 
v období rozhodování mimo jiné také nad-
přirozeným snem, ve kterém jsem působila 
v rodině s několika dětmi, které mluvily tře-
mi jazyky, bylo tam miminko a jeden trochu 
problémový kluk jménem Josef. Za pár týd-
nů se ukázalo, že v rodině, která hledala přes 
Křesťanská společenství babysitter, skutečně 
bylo miminko a také měli Josefa, o němž mi 
přátelé rodiny řekli, že je „trochu problémo-
vý“. Ten sen jsem dostala jako ujištění na-
směrování. A také asi proto, abych se nebála 
jít, protože to bylo právě v období tzv. inti-
fády – ozbrojeného arabského odporu, které 
se vyznačovalo vysokou frekvencí výbuchů 
živých bomb, které představovali sebevra-
žední útočníci. Měla jsem tak jistotu Boží 
zjevené vůle. Navíc nikdo neměl v té době 
zájem jít sloužit do Izraele vzhledem k těmto 
okolnostem. Věřím, že když jsem uprostřed 
Boží vůle, nemusím se bát ničeho. 

Zpočátku jsem se cítila v Izraeli jako po-
zorovatel a turista. Bůh si ale použil mých 
nových zkušeností a prožitků v zemi, které  
mě silně ovlivnily a přetvářely skrytě i můj 

hodnotový systém, tak, že mě povolal 
ke službě jeho vyvolenému národu Izraeli. 
Běžnou součástí každodenního života bylo 
ostřelování  nedalekého sídliště, jehož zvu-
ky doprovázely moje usínání, ale třeba i jen 
prostá realita strážné ženy s pistolí střežící 
vchod do školky, kam jsem vodila děti. Kaž-
dý týden někde vybuchla bomba se sebevra-
žedným útočníkem a v novinách se objevily 
fotografie civilních obětí, převážně mladých 
lidí. Během návštěvy muzea holocaustu Jad 
Vašem jsem prožila velmi intenzivně, co to 
znamenalo a znamená doposud být Židem.  
Nemalý vliv na mě mělo přátelství s rodi-
nou křesťanských sionistů Františky a Sta-
na Goodenough, v níž jsem žila, jejich lás-
ka k Izraeli, trpělivé snášení tvrdosti života 
a podmínek, jejich hodnoty a opravdovost 
v tom, k čemu se nechali povolat. Moje děti 
mají židovské kořeny a já jsem si představi-

la, že kdybychom nějakým 
řízením okolností žili v Iz-
raeli, mohli by to být třeba 
můj syn nebo dcera, jejichž 
jméno by se objevilo v se-
znamech  jmen mladých 
lidí, kteří byli obětí teroris-
tických útoků. 

Během počátečního ob-
dobí po třech měsících se 
ve mně něco stalo. Došlo 
k nějaké vnitřní duchovní 
operaci, kdy jsem prožila, 
že jsem přestala být pozo-
rovatelem a stala jsem se 
součástí národa, uprostřed 

kterého jsem žila. Bůh vložil do mého srdce 
svoji hlubokou lásku k Jeruzalému a k jeho 
vyvolenému národu. Byl to stravující Boží 
oheň, takže jsem se tenkrát modlila, ať mi 
Pán buď dá milost sloužit jeho lidu, nebo si 
mne rovnou odtud vezme. Vydala jsem mu 
zbytek svého života pro tuto službu.

Před návratem zpět do Čech jsem pro-
žila na modlitbách dvě klíčové věci. Jed-
nou z nich bylo Boží ujištění, že mě navrátí 
do Jeruzaléma za čtyři roky, druhou bylo 
povolání k biblickému studiu jako přípravě 
na budoucí misii. Nejprve jsem si po návratu 
na studium intenzivně vydělávala a pak dva 
roky studovala na Evangelikálním teologic-
kém semináři v Praze. Koncem druhého roč-
níku jsem vnímala, že Pán připravuje změnu, 
která bude souviset s vyvedením do misie. 
Studovala jsem a pracovala hodně po nocích 
a moje zdraví se za dva roky natolik zhorši-
lo, že jsem si nedokázala představit, jak chce 
Bůh se mnou naplnit svůj plán a povolání 
ohledně Izraele. Mluvila jsem s ním o tom, 
že pokud mám žít a sloužit v Izraeli, musím 
být nejprve uzdravena.

Pán mne povolal do Jeruzaléma na čtr-
náctidenní mezinárodní modlitební konfe-

Část týmu, který jede v létě na misii do Estonska

Alena Krausová (druhá zleva) mezi sestrami, které navštívlily Konvokaci v Jeruzalémě 



Všechno se dá uskutečnit, když to není vy-
sloveně nemožné, když na to člověk zaměří 
svou mysl a když je rozhodnutý, že to udělá.

Sir Nicholas Winton
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Sonduje také osudy dětí, jež zachránil z oku-
povaného Československa. Patří k nim i ka-
nadský televizní žurnalista Joe Schlesinger, 
který ve filmu vystupuje jako jeho průvodce. 
Úvodní pasáže snímku připomínají situaci 
v ČSR po mnichovském diktátu. Další epizo-
dy líčí, jak se devětadvacetiletý burzovní ma-
kléř rozhodl vyexpedovat z ohrožené země 
stovky židovských dětí. Ukazují jeho činnost 
v pražském hotelu Šroubek i zákulisí spletité 
akce. Líčí rovněž německé sledování, v je-
hož rámci byla na Wintona nasazena švédská 
agentka.

Svědectví, zpestřené záběry z dobových 
dokumentů, oživuje dramatické okamžiky 
na pražském nádraží, odkud děti odjížděly 
a kde často naposledy viděly své blízké. Re-
kapituluje jejich cestu napříč Evropou, včetně 
ponižující prohlídky v hitlerovském Němec-
ku a přejezdu do Holandska, jež pro malé 
pasažéry znamenal radostnou úlevu. Věnuje 
se i příjezdu vlaku na londýnské nádraží Li-
verpool Street a jejich integraci v britských 
rodinách. Mapuje zhoršující se poměry v Pro-
tektorátu i transporty Židů do nacistických 
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●  NA CO SE DÍVÁME A CO ČTEME

Nickyho rodina
Neuvěřitelné vyprávění o záchraně více než 
šesti set českých dětí židovského původu 
anglickým bankovním úředníkem Nicola-
sem Wintonem a jeho přáteli v roce 1939. 
Koprodukční dokument ČT, v němž režisér 
Matej Mináč kombinuje archivní materiály, 
hrané sekvence a výpovědi přímých účastní-
ků do příběhu, který i dnes dojímá a inspiruje 
ke konání dobra, prochází vítězně meziná-
rodními i domácími filmovými přehlídkami.

Nový celovečerní dokumentární film re-
žiséra Mateje Mináče přináší i pomocí hra-
ných rekonstrukcí dosud nezveřejněná fakta, 
svědectví a osudy nově objevených „Win-
tonových dětí“. Když před pár lety sloven-
ský režisér, scenárista a producent náhodou 
v jedné knížce narazil na dva krátké odstavce 
o panu Nicholasovi Wintonovi, byl fascino-
ván. Spolu s Patrikem Paššem se rozhod-
li natočit dokumentární film Síla lidskosti 
o téměř zapomenutém příběhu záchrany 669 
českých a slovenských dětí těsně před začát-
kem II. světové války. Hlavní protagonista, 
dnes 101letý sir Nicholas Winton, se o svém 
činu více než půl století nikomu nezmínil, 

dokonce ani své man-
želce. Nyní je příběh 
záchranné akce zná-
mý po celém světě.

Na 46. ročníku Mezinárodního filmo-
vého festivalu Karlovy Vary, který proběhl 
od 1. do 9. července 2011, získala Nickyho 
rodina Diváckou cenu deníku Právo. Na 28. 
Jeruzalémském filmovém festivalu soutěžil 
celovečerní dokument o hrdinství Nicholase 
Wintona a jeho inspiraci pro současné mla-
dé lidi v kategorii Židovská zkušenost. Cenu 
mu udělilo Fórum pro uchování audiovizuál-
ní paměti. Další dvě ceny v Ostrově na 43. 
ročníku Dětského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana. Mezinárodně úspěš-
nému snímku tu udělili Cenu Oty Hofmana 
za nejlepší dílo v kategorii pro mládež od 13 
do 18 let a Zvláštní cenu poroty za dílo s nej-
výraznějším morálním akcentem.

Jindřich Kimler

Koláž autentických vzpomínek a hraných 
dotáček, kterou natočil režisér Matej Mináč, 
rekapituluje činnost Sira Nicholase Wintona. 

renci, kterou pořádá mezinárodní organizace 
Dům modliteb pro všechny národy. Dal mi 
k tomu tři velmi silná nadpřirozená potvr-
zení. Jedno z nich se např. týkalo značné 
částky peněz, které mi daroval k mým osob-
ním úsporám na misii, abych vůbec pokryla 
náklady na cestu, poplatky a sbírky. Právě 
v době mého odletu byl v mém sborečku 
na návštěvě jeho původní zakladatel Tom 
Lofton, pastor z USA, který je misionářem 
Assembly of God a apoštolem pro Evropu.  
Spolu s mým  českým pastorem na mne 
vzkládali ruce, pomazali mne olejem a vy-
slali. Vnímala jsem přitom hluboko ve svém 
duchu, že toto vyslání se netýká pouhého 
14tidenního pobytu, že to je legitimní du-
chovní vyslání Kristovou církví do dlouho-
dobé misie. Nicméně moje mysl se tomu brá-
nila definitivně uvěřit, ačkoliv mě Pán na to 
delší dobu předem upozorňoval, a tak jsem si 
připravila všechny věci jenom na dva týdny 
pobytu. Doma jsem ovšem pro jistotu dětem 
(již dospělým) řekla, že nevím, co Bůh udě-
lá a jestli se vrátím, protože je to právě čtyři 
roky od posledního návratu z Izraele.  

Znovu jsem po několika letech prožila 
silné Boží navštívení, které trvalo po celou 
dobu konference. Během prvního večera Pán 
vzbudil v mém srdci znovu ten oheň pro spa-
sení Izraele, který jsem prožila v době svého 
prvního pobytu. Pod jeho vlivem jsem ten 
večer položila celý svůj dosavadní český ži-
vot a identitu, všechno co jsem a co mám, 

Bohu na oltář jako oběť a tentýž večer to 
tam shořelo. Pak mne Pán požádal, abych 
tady s ním už zůstala a nevracela se domů, že 
mne tu potřebuje. Žádal mě o to opakovaně, 
a já jsem sice diskutovala kvůli své praktické 
nepřipravenosti, ale neodvážila jsem se vě-
domě neuposlechnout. Po třech dnech mne 
pak povolal do dlouhodobého půstu o vodě 
po celou dobu konference, který pak trval až 
do konečného naplnění všech mých dalších 
kroků víry. Na konferenci přišel veliký Boží 
oheň a mocné projevy Ducha. Bůh uzdravil 
nadpřirozeně mé klouby z bolestí artrózy 
a srdce od fibrilací. Také pro mne uvolnil 
nové duchovní dary související s duchovním 
bojem, které se projevovaly v nebývalé míře 
v průběhu celé konference. 

Domů, do školy a do křesťanské agen-
tury, která mi zprostředkovávala práci, jsem 
poslala tři sms se zprávou, že se nevrátím. 
Všichni znali moji vizi, takže byli do jisté 
míry připravení. 

Během dvou dnů jsem byla přijata 
do Domu modliteb jako dobrovolník s pod-
mínkou, že nejprve zaplatím svoji podporu 
k úhradě osobních potřeb na půl roku do-
předu. Tenkrát to bylo 3 000 dolarů. Proda-
la jsem jeden obraz za více než tisíc dolarů, 
a to byla moje vlastní oběť na oltář. O ostatní 
se postaral během pěti týdnů Pán, a já jsem 
poté nastoupila svoji misi. Byla jsem zařaze-
na do kuchyně jako pomocnice a prala jsem 
prádlo. Po dvouletém intenzivním denním 

studiu angličtiny, řečtiny, hebrejštiny a všech 
těch biblických věd to byl pro mě relax. Po-
stupně jsem se stala koordinátorkou východ-
ní části Evropy, koordinátorkou domu a hos-
tů. Prioritou Domu modliteb v Jeruzalémě je 
každoroční svolání národů k dvoutýdenním 
modlitbám za národy a Izrael a nepřetržitá 
modlitební stráž 24/7. Na stráži jsem v prv-
ních měsících trávila více než polovinu své 
pracovní doby, celkem šest hodin denně. 
Po třech měsících jsem se vrátila domů dát 
do pořádku daně, a pak už se stal na dalších 
skoro pět let mým druhým domovem Jeru-
zalém.

V koordinaci Východní Evropy jsme ote-
vřeli dlouhodobou spolupráci s Petrem Ká-
chou z KS Praha a organizujeme každoročně 
modlitební výjezdy na jaře a na podzimní 
celosvětové setkání národů v Jeruzalémě. 
Jako jedno z ovoce této spolupráce proběhla 
v Praze v prosinci 2012 třídenní Evropská 
konvokace – svolání národů, které se zúčast-
nili zástupci z asi 25 států Evropy, aby spo-
lečně zástupně vyznávali dvoutisícileté pro-
následování Židů v Evropě, odmítli teologii 
náhrady a volali o změnu duchovní situace, 
o průlom. 

V současné době se po dvouleté přestáv-
ce, kdy jsem z vízových důvodů nemohla 
pobývat nepřetržitě v Izraeli, zase připravuji 
na další dlouhodobý dobrovolnický pobyt 
v Jeruzalémě.

Alena Krausová

koncentráků. Přibližuje i období po válce, kdy 
„Wintonovy děti“ vesměs nenašly své rodiče.

Závěrečné kapitoly poukazují na Win-
tonovu obdivuhodnou vitalitu i na kuriózní 
fakt, že jeho počínání zůstalo dlouho ne-
známé. Příslušné dokumenty našla koncem 
osmdesátých let náhodou jeho manželka, 
televize BBC pak připravila pořad, kde se 
přímo před kamerami sešel s lidmi, jež kdysi 
zachránil. Epilog přibližuje Wintonův odkaz, 
jenž se projevuje v humanitárních aktivitách 
mladých lidí po celém světě. Režisér Matej 
Mináč (nar. 1961) natočil na stejné téma rov-
něž hrané drama Všichni moji blízcí (1999) 
a dokument Síla lidskosti – Nicholas Winton 
(2001). Komentář k jeho novému snímku, re-
alizovanému v koprodukci s Českou televizí, 
namluvil Jiří Bartoška.

Tajemství záchranné akce, která nemá 
v novodobé historii obdoby, je konečně plně 
odhaleno. V hraných rekonstrukcích ožívají 
nově objevené příběhy zachráněných českých 
dětí a sira Nicholase Wintona. Film o tom, jak 
příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže 
inspirovat lidi a měnit dnešní svět.

Jan Foll

 Česká pobočka Mezinárodního křesťanské-
ho velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve 
do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti 
antisemitismu“, která se koná 
v neděli 22. dubna 2012.

Jedná se o „Pochod dobré vůle“ 
centrem Prahy a  následující veřejné 
shromáždění v sídle Senátu ve Vald-
štejnské zahradě.  Sraz účastníků 
Pochodu dobré vůle je  před 
13:30 hodinou na  náměstí Franze 
Kafky  (na rohu Staroměstského náměstí). Od-
tud projdou částí židovského města, zastaví se 
na  Palachově náměstí před Rudolfinem a  po-
chod zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se 
připojí k  navazujícímu shromáždění. Cílem je 
vytvořit pokojným a kulturním chováním kon-
trast k  agresivním vystoupením rasistů a  spo-
lečně deklarovat, že antisemitismus do slušné 
společnosti nepatří. Podobně jako v  předcho-
zích letech, kdy se pochodu zúčastnilo několik 
stovek lidí, bude i  letos připravena umělecká 
náplň.

Hlavním prvkem letošního pochodu bu-
dou děti: na  Kafkově i  Palachově náměstí se 
představí dva dětské pěvecké sbory. Mimo jiné 
budou zpívat dětskou píseň o  Zemi Izraelské, 
která pak zazní v podání spojených sborů také 
na pódiu ve Valdštejnské zahradě.

Dětský prvek se objeví i v komponovaném 
programu ve Valdštejnské zahradě, který začne 
v 15 hodin. Koláž textů čtená herci bude dopl-

něna dětskými hlasy. Její téma se vrací k tragédii 
šoa, stejně jako osobní vzpomínka pamětníka, 
který nacistickou genocidu přežil. V  letošním 

roce jím bude místopředseda Te-
rezínské iniciativy  Jaroslav Kraus. 

Právě přítomnost dětí zároveň ilu-
struje naději, v niž celý program vyústí. 

Přes všechny minulé i současné hroz-
by izraelský národ žije a  také celá 
akce chce podpořit život.

Na  programu se budou podílet uměl-
ci a  další osobnosti, kteří svou aktivní účastí 
podpoří myšlenku celé akce. Vedle dětských 
pěveckých sborů  Severáček  z  Liberce a  praž-
ských  Camerata  uslyšíme kantora liberecké 
židovské obce a zpěváka Michala Foršta s dal-
šími hudebníky. V  interpretaci textů se opět 
setkáme s  Janem Potměšilem. Pozvání přijal 
1. místopředseda Senátu  Přemysl Sobotka, 
primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a iz-
raelský velvyslanec Jaakov Levy.

V  posledním roce jsme zaznamenali další 
nárůst antisemitismu i  v  naší zemi. Devátým 
ročníkem této akce chceme mobilizovat všech-
ny občany, kterým není tento vývoj lhostejný, 
a povzbudit je k občansky statečnému postoji. 
Filosof Edmund Burke kdysi řekl, že k  triumfu 
zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. 
Zveme Vás, abyste společně s námi dali najevo, 
že jsme se z minulosti poučili.

Mojmír Kallus
Předseda ICEJ ČR

Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je nákaza,  
            která znovu ohrožuje civilizaci,  přijďte 

             a připojte se tak k těm, jimž to není jedno

Jakubův 1:26 Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk,  
klame své srdce; jeho zbožnost je marná.

V první  sérii  přednášek bylo  zmíněno Boží  slovo,  které Písmo označuje  jako meč, 
kladivo a nebo oheň, tedy nástroje duchovního boje. Tématem navazujícím je otázka 

pomluv ve světle Božího slova. I lidmi vyslovené slovo má obrovský dopad a závažnost, 
mnohdy ale negativní. Pokusíme se na biblických příkladech ukázat, co pomluva je, 

jak na ni Bůh reaguje,  z jakých motivů vychází,  proč ji  Bůh netoleruje a jaké má 
následky. Také to, jak na případnou pomluvu reagovat a zejména, jak reagovat, pokud 

jsem sám nějakou pomluvu o někom vyslovil.

Je  pomluva  jen  lživou  informací  o  někom?  Jak  jednat  s  důvěrnými  a  citlivými 
informacemi  o  někom?  Co  když  je  potřeba  před  něčím  nebo  dokonce  někým 

negativním varovat, jak si počínat v tomto případě? Co je a co není pomluvou a jak o 
druhých mluvit? Co je cílem pomluv? Jak si počínat, když se setkám u svého bratra s 

něčím negativním? Pomluva je téma, které má obrovský překryv s jinými tématy. 

Určité povědomí o pomluvě mají asi všichni (dokonce nejen) křesťané. Užívání našeho 
jazyka je ale nesmírně důležitým tématem a otázka pomluv sem spadá.  Chceme si 

připomenout věci, které možná známe, ale vnímali jsme je jako méně důležité. A taky 
připomenout i širší souvislosti a pokusit se o hlubší biblický vhled. To obojí má jeden 

cíl, způsobit, abychom mluvili o druhých tak, jak od nás Bůh očekává, ne jak je běžné 
ve světě kolem nás. 

Tématu se budeme věnovat ve čtyřech setkáních: 15.5. promluví Ota Kunzmann, 22. 5. 

Jiří Trojánek, 29.5. Ota Kunzmann a 5.6. Lubomír Ondráček. 

KULTUROU  
PROTI

Neděle 22. dubna 2012
POCHOD DOBRÉ VŮLE
13,30 hodin
Praha, náměstí Franze Kafky
Připojte se k  modlitebnímu pochodu Pra-
hou a  přijďte veřejně vyjádřit svou víru 
v  Boží plán s  Izraelem a  podpořit pravdu 
proti lžím. 

VŠICHNI JSME LIDI 
15 hodin 
Praha, Valdštejnská zahrada
Kulturní program za  účasti herce Jana Po-
tměšila, kantora Michala Foršta a  dalších 
předních českých osobností pokračuje 
a graduje v sídle Senátu. 

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

Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR Pře-
mysla Sobotky a  primátora hl. m. Prahy Bohu-
slava Svobody pořádá Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).
Vstup volný.                       www.vsichnijsmelidi.cz

ANTISEMITISMU

http:// www.vsichnijsmelidi.cz


DOROST (12-15 LET)

středy  17:00-19:00 hod
více info  Jana Bukáčková
 777 614 496
 jana.bukackova@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
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UKŘIŽOVÁNÍ V PRAZE
V rámci Celonárodního čtení
Bible proběhne

6. 4. Velkopáteční pouliční   
 happening 
Tato „křížová cesta“ se konala už v loňském roce a vzbudila zájem 
a pozornost kolemjdoucích i sdělovacích prostředků.

Program
11-12 hod. Sraz účastníků, divadelníků a přátel před Billou 
 na nám. Republiky), společný piknik

12-13 hod. „Ukřižování v Praze“ – křížová cesta z nám. Republiky 
 (od východu z metra) na Můstek a Jungmannovo nám.

13-15 hod. Veřejné čtení Markova evangelia 
 na Jungmannově nám., doprovázené akční 
 malbou Jana Mika

http://praha.kaes.cz

●  OZNÁMENÍ

Termíny místa uzdravení v KS Praha
Každé první úterý v měsíci 18:00 – 20:00 
a každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 17:00 – 19:00 
v prvním patře sborové budovy Na Žertvách 23. 

Je vhodné se předem přihlásit na e-mailu praha kaes.cz 
nebo telefonem 284 822 294. Všichni nemocní jsou zváni.

Chceme vás pozvat na celosvětovou konvokaci – svolání národů k modlitbám v Jeruzalémě  a výpravě strážců 
Izraele v době 16. – 30. 9. 2012.  
Přihlásit a registrovat k účasti se můžete prostřednictvím Petra Káchy. Pokud máte zájem bydlet v místě konání v hotelu Ramat Rachel, 
je potřeba zaslat k registraci plnou platbu již do konce dubna. Cena dvoutýdenní akce se pohybuje dle zvoleného způsobu ubytování 
od 1 200 do 1 800 dolarů + letenka. V ceně je zahrnuta doprava v Jeruzalémě a po Izraeli, ubytování s polopenzí, konferenční poplatek. 

Izrael prochází hlubokými otřesy, ztrácí své politické příznivce okolo sebe (Turecko, Egypt), prochází i vnitřním politickým rozděle-
ním (radikální propalestinská levice) a sociálními otřesy.

Věříme, že česká církev má kapacitu k vyslání minimálně skupiny deseti přímluvců k tomu, abychom naplnili vizi, kdy deset lidí 
z jednoho národa se chytí oděvu jednoho Žida a prohlásí: Jsme s vámi, protože s vámi je Bůh. 

Doporučuji, aby sbory finančně podpořily a vyslaly své pastory, vedoucí nebo přímluvce, abychom se stali jako Kristovo tělo 
v České republice požehnáním Izraele konkrétními skutky lásky, projevené osobní účastí,  a rozsévali do   Božího království směle, 
štědře a s důvěrou. 

Alena Krausová – Evropský koordinátor

13. – 23. 5. 2012

Modlitební výprava
do Jeruzaléma

 Místo:  Dům modliteb, Olivetská hora, Jeruzalém
 Cena:  21 000 Kč
 Přihlášky: Petr Kácha, petr.kacha@kaes.cz
  tel.: 775 383 690

16. – 30. 9. 2012

 Místo:  Jeruzalém
 Cena:  záleží na typu ubytování
 Přihlášky: Petr Kácha, petr.kacha@kaes.cz, tel.:775 383 690

Konvokace všech
národů v Jeruzalémě

(Čas začátku čtení se může posunout, 
pokud by křížová cesta se zastávkami trvala déle.)

Nabízím podnájem ve 2 pokojích 
třípokojového bytu v Praze Opatov 
v blízkosti metra. 
Volejte na 608 434 114. 
Možnost bydlení od března.

NABÍZÍM KVALITNÍ KLASICKOU REGENE-
RAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽ V POHODLÍ 
VAŠEHO DOMOVA (Praha) CENA 350,- Kč 
za 30 minut. Miloš Padevět 737 856 332
milos.padevet@seznam.cz

�y�i�te si kávu, 

u�i�te si �ří�emnou s�olečnost   

v �avárně o šesté

Doprava: Metro Chodov, Obchodní centrum Chodov – 2. patro, nad restaurací McDonald.  
Pořádá Křesťanské společenství Praha Jihovýchod • web: kspraha.cz/jihovychod

První káva a zákusek zdarma

Přijměte pozvání na posezení u kávy s promluvou
na zajímavé téma. Hostem bude Dan Drápal.

12. 4., 26. 4. a 17. 5. vždy od 18 hod 
v kavárně Coffee&Co v OC Chodov

mailto:praha%20kaes.cz?subject=M%C3%ADsta%20uzdraven%C3%AD
mailto:petr.kacha%40kaes.cz?subject=Modlitebn%C3%AD%20v%C3%BDprava%20do%20Jeruzal%C3%A9ma
mailto:petr.kacha%40kaes.cz?subject=Konvokace
mailto:milos.padevet%40seznam.cz?subject=


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
 682130	 dary	na	sborovou	mládež

●  SBOROV Ý INFORMAČNÍ SERVIS

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.
Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.SBOROVÝ DOPIS

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTYKRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

SBOROV Ý DOPIS
Vydavatel: 
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Vychází pro vnitřní potřebu sboru.  
Šéfredaktor: Anna Slobodová, 
e-mail: sd@kaes.cz
Redakční rada a redakce:  
Tomáš Božovský, Anna Slobodová,  
Pavel Rosecký, Johana Dittrichová 
Sazba: Olga Hrdinová / APEO 
Příjem článků: 
písemně na adresu sboru nebo na e-mail 
sd@kaes.cz
Uzávěrka:
Vždy k 10. předchozího měsíce.
Doporučená cena: 15 Kč

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)
Počet členů: 24/11/15

 
 
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo 
náměstí, Praha 7
Modlitební:  2. 4. a 30. 4. v 18:30 u Vác-
lavíků
Počty členů: 106/23/46

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš On-
dráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní cen-
trum v Nových Butovicích (stanice metra 
Hůrka)
Počet členů: 47/5/22

Vedením pověřen: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2 
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 93/16/53

Kolektivní vedení: Martin Čunek, 
Tomáš Dittrich
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 88/15/30

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modliteb-
ní), Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha-4 
(Objekt je nový a není na mapě Googlu ani 
Seznamu) Mapka na kspraha.cz/jihovychod/
Počet členů: 35/1/27

 
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:  70/10/18
Výstup: Kateřina André

  
Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), 
KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 hod. – Dáša Blaž-
ková, Slepá I/14.                                        ☛

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY

KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Bogdana Koguta
Kázání: Bogdan Kogut
 
6. 5. Národní dům na Smíchově 14:00 – shromáždění celých KS ČR
Chvály: Hudební skupina pod vedením Filipa Zavřela z KS Hradec Králové
Kázání: Lubomír Ondráček – Chození ve světle 1. Jan 1,7
 
Velikonoční shromáždění / Velký pátek  12:00 Pochod Prahou začínající na ná-
městí Republiky a končící veřejným čtením Bible
18:00 Velkopáteční shromáždění, Na Žertvách 23, P-8

Pondělí  17:00 večer chval pod vedením Jirky Jelínka 
Na Žertvách 23, P-8

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
Velikonoční pondělí 18:00 – 19:30 Na Žertvách 23, P-8

 SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
26. 5., 15. 9., 24. 11. 2012 od 09:00 Na Žertvách 23, P-8

Počet členů: 52/4/26
Vstup: František Krejčí s dětmi Kateřinou 
a Davidem, Jana Bosáková, Jaromír, Jana, 
Michaela a Jan Hradovi Výstup: Helena Po-
pelková s dětmi – přestup do KS milost
Vyškrtnutí: Alena Kytková, Jana Klvaňová
Narození: Jan Bartoš  4. 1. 2012; Tomáš 
Krejčí 18. 2. 2012
Pozn: Viktor Burda byl přeložen do kateg. F

ČERNÝ MOST

V ÝCHOD

JIHOV ÝCHOD

SE VER

PALMOVK A

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

Z ÁPAD

STŘED
JIH

J I H – P O K R AČ O VÁ N Í

9. 4. 
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