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Buďme jako Ježíš

Předsevzetí si nedávám,
ale občas to na mě přijde a neubráním se. Většinou na konci léta před
začátkem školního roku.
Šťastně přemítám o tom,
jak budu lepší. Maminka, manželka, sestra…prostě ve všem, počínaje výzdobou bytu, přes vzdělávání se, až
po moudrost v komunikaci s dětmi. Jenže vím
už ze zkušenosti, že je to jenom sebeklam.
Moje osobní samochlácholící terapie. Nezměním nic, ale dobrý nápad mě povznáší
a je mi tak, jako by se věci už staly. Dlouho
to nevydrží a jsem zase „na zemi“. Jediný logický pokus o změnu, který u mě po „přistání
na zem“ následuje, bývá úspěšnější. Sama se
změnit nedokážu, ale mám naději, že s Jeho
pomocí a mocí se mohu stávat takovou, jakou
mě chce mít. Někdy to pak „jde samo“, ale
většinou to vyžaduje píli a výdrž. Často také
zjistím, že mé nároky na sebe samu Otec nesdílí. Jak je úlevné nemuset, ale smět!
Nanda

Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají:“Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel
celníků a hříšníků!“Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi.
Mt 11,19
Pán Ježíš během své pozemské služby získal které bylo zjeveno v Ježíši Kristu. Ježíš je
mnoho přátel i nepřátel. V Matoušovi v 11. Bůh, ale na zemi se nám dal poznat předně
kap. cituje své nepřátele. To, co o něm říkali, jako člověk. Můžeme si z něj vzít příklad
nemělo být nějaké pozitivní hodnocení. Za- a můžeme Ho následovat. V dopise k Hebmysleme se, zda jeho nepřátelé říkali pravdu. rejům 5,13-14 se dočítáme, jak do toho můEvangelia Pána Ježíše nepopisují nějak žeme vstoupit. Neboť každý, kdo potřebuje
asketicky. Jedl a byl i na hostinách, pil víno, mléko, je nezkušený ve slově spravedlnosti,
přátelil se s prostitutkami, navštěvoval cel- protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je
níky (kteří byli díky své spolupráci s pohan- však tuhý pokrm, pro ty, kteří mají smysly
skými okupanty kulticky znečišnávykem vycvičeny k rozsuzotěni). Dá se říci, že měl vůbec
vání dobrého i zlého. Mimino
Pil víno,
dobrý vztah k hříšníkům.
potřebuje mléko a je to v poale neodcházel
Současně víme, že Pán Ježíš
řádku. Současně na mimino
z hostin nejistým nemůžeme mít velké nároky.
znal dobře Boží slovo. V Příkrokem zpívajíce Je nezkušené „ve slově spravesloví 23,20 je napsáno: Nepatři
k těm, kteří nasávají, ani nebuď
dlnosti“. Dokud potřebujeme
opilecké písně.
mezi těmi, kteří plýtvají. Jsem Znal se se zloději duchovní mléko, nemáme ještě
přesvědčen, že se Pán Ježíš tímjasno o hříchu a o spravedla prostitutkami,
to slovem řídil. Když mohl, jedl
nosti v Kristu. Pokud v tomto
ale nekradl
dobře a účastnil se i hostin, ale
stavu sloužíme alkoholikům,
neplýtval a netrpěl obžerstvím.
prostitutkám atd., jsme ve vela nesmilnil.
Pil víno, ale neodcházel z hostin
kém ohrožení a pravděpodobnejistým krokem zpívajíce opilecké písně. ně padneme. Nemáme ale miminy zůstat.
Navštěvoval a trávil čas s celníky a oni měnili Máme dospět, stát se v Kristu dokonalými.
své životy, znal se se zloději a prostitutkami, A hutný pokrm je pro ty dokonalé. To jsou
ale nekradl a nesmilnil. Proč se mu to dařilo? lidé, kteří svým způsobem života vycvičili
Jak to, že zůstal neposkvrněný od světa? My- své smysly k rozlišování dobrého a zlého.
slím, že proto, protože reprezentoval plné lid- Tímto výcvikem směřují k tomu, aby opusství tak, jak bylo původně zamýšleno. O kte- tili zákonictví i svévoli. Jsou silní v pravdě
ré člověk přišel díky hříchu. Byl dokonalý i v milosti. Potom můžeme jíst, pít, přátelit
člověk podle Božího plánu. Znal dokonale se s hříšníky a současně zůstat posvěcesvého nebeského Otce. A proto byl s hříšníky nými. Toužím po tom, být přítel hříšníků
(nebyl jim nepříjemný a oni nebyli nepříjem- a současně zůstat posvěceným. Žít tak, aby
ní jemu), ale nestal se hříšníkem.
hříšníci věděli, že je mám rád a přijímám
Nám, Ježíšovým následovníkům hrozí je bez ohledu na to, že nesouhlasím s jejich
dva extrémy. Jedním z nich je zákonictví. jednáním.
Snaha nemít nic společného s hříšníky a mísPokud budeme žít v Boží přítomnosti bez
to odsouzení hříchu odsuzovat lidi. Druhým zákonictví a svévole, budeme blízko nejen
extrémem je svévole, když žijeme bez násle- Bohu, ale i lidem. To přeji sobě i vám. Kéž
dování Krista a náš život je stejný jako těch, rosteme do Kristovy plnosti, do Jeho plného
kteří Krista neznají.
lidství. Ať zasahujeme své okolí stejně jako
Ježíš miloval hříšníky a nenáviděl hřích. to dělal Ježíš. Skrze život, kde budeme mít
Víme, že to samé bychom měli dělat i my. shodu našich slov i jednání a skrze milost,
Jenže, jak to udělat, když hříšníci jsou někdy kterou budeme prokazovat těm, kteří Ježíše
tak odpudiví a hřích tak přitažlivý?
dosud nepoznali. Kéž se nám to v novém
Dosáhneme toho jedině tak, že bude- školním roce daří stále víc.
me stále více dorůstat toho plného lidství,
Lubomír Ondráček

Zkoušeli jsme „Oko za oko“, ale nějak se nám je
úplně nepodařilo dát zpátky správně.
Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc – www.reverendfun.com
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Angel Lama

KURZY ALFA
Kurz proběhne v Praze 8, v prostorách sboru
KS Praha, ul. Na Žertvách 23.
Každý večer začíná v 18:30 večeří, pokračuje promluvou na dané téma a následně
diskusí, v níž hosté mohou téma večera dále
rozvinout, či se podělit o své zkušenosti.
Přihlásit se můžete telefonicky (i SMS)
či mailem, na celý kurz, nebo jen na úvodní
večer. Nebo zašlete poštou ústřižek pozvánky. Prosíme, rezervujte si místo nejpozději
den předem, počet míst je omezen.
Těšíme se na setkání s Vámi 4. října
2012. Za tým kurzu Miloš Poborský.
e-mail: milos.poborsky@quick.cz,
tel.: 724 435 303

Rozpis témat jednotlivých
večerů kurzu Alfa
čt. 4. října
čt. 11. října
čt. 18. října
čt. 25. října
čt. 1. listopadu
čt. 8. listopadu
čt. 15. listopadu
Víkend 18 – 19. 11.
čt. 22. listopadu
čt. 29. listopadu
čt. 6. prosince
čt. 13. prosince

Jde v životě ještě o víc?
Kdo je to Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Jak nás Bůh vede?
Téma: Duch Svatý
Jak odolat zlému?
Proč a jak mluvit o víře?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?

Prosba o pomoc
Milí přátelé v Kristu,
s mnohými z Vás jsme se již od roku
2005 sdíleli o průběhu rekonstrukce
nového centra pro službu Teen Challenge mezi ohroženými dětmi a jejich rodinami na Žižkově, kterým se
věnujeme od roku 2001. Dnes jsme
již skutečně krůček od naplnění této
vize – rekonstrukce je dokončena,
žádost o kolaudaci je podána, a jakmile bude kladně vyřízena, můžeme
se obrátit na vlastníka domu Městskou
část Praha 3 se žádostí o prodloužení nájemní smlouvy do roku 2027. Ve chvíli,
kdy budete tyto řádky číst, již budou pravděpodobně známy výsledky těchto kroků
a uveřejněny na našich stránkách: www.
cdmpraha.cz.
V srpnu budeme hradit poslední
platby týkající se rekonstrukce ve výši
139 000 Kč, z nichž 50 000 Kč již máme.

hu. Proto se tímto obracíme i na čtenáře Sborového
dopisu s poslední žádostí o podporu rekonstrukce nového centra formou finančního daru, na který dle potřeby můžeme
poskytnout potvrzení o daru nebo uzavřít
darovací smlouvu. Je také stále k „adopci“ 8 dveří v ceně od 6 400 Kč do 8 500 Kč
za jedny dveře. (Adoptováno bylo již 14
dveří). Jakákoliv částka má význam – celkové náklady na rekonstrukci k 6. 6. 2012

Díky vstřícnosti jednoho z pražských sborů máme zbývající částku 89 000 Kč k dispozici ve formě bezúročné půjčky.
Naším velikým přáním je ale začít
v nových prostorách bez břímě tohoto dlu-

činí 6 688 000 Kč, které jsme mohli získat
jen díky tisícům dárců.
V modlitbách doufáme, že budeme
moci dům otevřít pro děti na přelomu
září a října. Budeme velice rádi, pokud

Původní pohled
na půdu,
dnes po rekonstr
ukci.
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Náš sbor od roku 2001 pravidelně podporoval studium nepálské dívky Angel Lama prostřednictvím Nadace mezinárodních potřeb.
Angel je nalezenec. Vyrůstá v pěstounské
rodině jednoho nepálského pastora, který ji
našel na autobusové zastávce a přijal se svou
manželkou ke svým sedmi vlastním dětem.
V současné době naše podpora Angel končí.
Z kanceláře Mezinárodních potřeb se dotázali v Nepálu, jak na tom Angel je. Vysvědčení
s dopisem by měly být opravdu již na cestě
a situace je následující: Angel bohužel závěrečné zkoušky nesložila, propadla ze tří
předmětů. (To je u dívek v Nepálu běžné –
pravděpodobně je velký odpor k tomu, aby
ženy získaly i základní vzdělání). Protože se
jedná o opakovaný problém v nejvyšší třídě a z více předmětů, bývá v takových případech program Adopce ukončen a MP tak
rozhodly i v případě Angel. Podpora je tedy
ukončena k červenci a v srpnu se peníze již
zasílat nemají. Samotná Angel má ještě šanci
závěrečné zkoušky složit příští rok, do školy docházet nemusí, ale chodit na doučování. I tak je to, že mohla díky podpoře sboru
vychodit všech 10 tříd základního vzdělání,
úspěch, a nejen že ji to ušetřilo práce v dětském věku, ale dává jí to i takto mnohem větší šanci do budoucna. Nadace i rodina Angel
děkují za věrnou mnoholetou podporu. Já
také děkuji všem členům sboru, kteří Angel
podporovali. Po součtu přijatých darů a odeslaných podpor je účet záporný o 5 255,- Kč.
Pokud byste mohli a chtěli přispět na úhradu tohoto schodku, pošlete prosím svůj příspěvek na účet sboru 223775397/0300, k.s.
0558, v.s. 682103.
Lubomír Ondráček
se i Vy zúčastníte slavnostního otevření
domu. V předvečer dne, kdy píšeme tento
článek, jsme se s „našimi teenagery“ byli
podívat v domě. S radostí si plánovali, co
kde budou dělat, jedna dívka si prohlédla
zeď v místnosti pro předškoláky, na kterou
bude malovat pravděpodobně Noemovu
archu, jeden čtrnáctiletý chlapec si vyhlédl
ve velké podkrovní místnosti místo, které je
podle něj vhodné pro kazatele. Pak jsme se
společně modlili za to, aby vše, co se zde
bude dít, sloužilo Bohu a jeho záměrům.
Máme velikou radost, že stálo za to vytrvat
ve víře i v dobách, kdy chyběly k dokončení
milióny nebo kdy nebyl na Praze 3 zájem
nechat nás dům dokončit. Za to vše patří
Bohu chvála.
Vítězslav Pohanka,
Centrum dětí mládeže Teen Challenge
tel.: 777 705 165, e-mail: cdmpraha@volny.cz
www.cdmpraha.cz, účet: 1051103952/5500
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Dny dobrých zpráv
jsou opět před námi!
Festival v pondělí 29. 10. zahájí divadelním
představením souboru Kairos II., „Dopis
od táty“ na motivy románového bestselleru Chatrč, napsal a režíroval Vláďa Vácha.
Po tragické ztrátě nejmladší dcery, která zasáhne celou rodinu, se otec setkává s Bohem.
Víkend v opuštěném srubu promění jeho po-
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Folkrocková skupina „Oboroh“ nás
pozve ve čtvrtek 1. 11. na hudební rozhovor.
Podle slovníku: „Oboroh je primitivní
přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř
v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody.“
A platí to. Někdy nad střechou opravdu
docela hrozivě hřmělo a zdálo se, že nám,
kdo jsme prošli kapelou tohoto jména nebo
v ní stále ještě hrajeme, musí každou chvíli
spadnout na hlavu. Zatím však ten chatrný
přístřešek nějakým zázrakem všechny bouř-

ÁS
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Víťa Marčík

hled na Boha, na sebe, na utrpení a pomůže
mu překonat jeho Velký smutek. Netradiční
pojetí Boha vyvolalo u knihy velkou diskuzi,
myslíme ale, že nám může pomoci pochopit
mnohé o Božím charakteru.
O tom, že fyzika nejsou jen nudné vzorce
a složitá teorie, vás v úterý 30. 10. přesvědčí už téměř tradiční součást festivalu DDZ,
„Fyzikální show III“. 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.
Prof. Tomáš Tyc z Masarykovy univerzity v Brně se věnuje popularizaci fyziky řadu
let. Velmi úspěšná byla jeho série deseti show
Dobrodružná fyzika v brněnském planetáriu.
Tomáš vystupuje i v zahraničí – např. letos
měl již dvě fyzikální show ve Velké Británii a jednu v Německu. Ve svém výzkumu
na Masarykově univerzitě se zabývá optikou,
především teorií neviditelnosti.
Chcete se smát, pobavit, rozptýlit a zároveň zaslechnout „tichý hlas“? Při představení
Labyrintu světa v Teátru Víti Marčíka to
můžete zažít. Ve středu 31. 10.
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.

muzikantů, kteří rádi hrají písničky spíš o někom, než o něčem. A proč Citová záležitost?
Občas říkáme, že to je proto, že jsme v určitých záležitostech trochu přecitlivělí...“
Festival uzavírá v sobotu 3. 11. vokální
a cappella soubor „GESHEM“. Tvoří jej 18
zpěváků (Soprán, Alt, Tenor, Bas) a je zaměřený na spirituály, hebrejské písně a písně z
Taizé.
Geshem znamená hebrejsky déšť. Přináší
vláhu, požehnání, nejzákladnější předpoklad
života. Déšť pomáhá růst rostlinám a dává
vodu studnám, řekám i mořím. Déšť může
odrážet duhu, znamení smlouvy, ale může
svými přívaly ničit vše, co přijde do cesty.
Déšť padá shůry na nás všechny bez rozdílu.
Soubor chce být vším dobrým, co přináší déšť žíznivým srdcím a duším, žíznivým
uším. Chce přinášet radost, potěšení, pohlazení, a povzbuzení, chce vzbuzovat naději
a posilovat ji.
Vyberte si z pestré nabídky programu
dobrou zprávu pro sebe i své přátele!
Pořádají: KS Praha, Církev bez hranic
Praha a Apoštolská církev, 1. Sbor Praha

Tomáš Tyc

ky přestál a je pro nás stále místem setkávání, prostorem pro hudební i mimohudební
rozhovor.
Další novinkou pátého dne v pátek 2.
11. je poprocková „Citová záležitost“, to
je: kytara, kytara, kytara, basa a bicí (Milan
Pokorný, Pavel Kalous, Mirek Bálek, Honza
Hadrávek a Miloš Charvát). „Styl, který hrajeme, jsme si před časem pojmenovali jako
„garage praise“, taková kytarová muzika
s texty o věcech mezi nebem a zemí. Parta

za Dny dobrých zpráv –
5. ročník.
místo: KS Praha,
Na Žertvách 23, Praha 8
středy: 10. 10.; 17. 10.;
24. 10. 2012
čas: 18:30 – 20:00

Letní shromáždění ve Stromovce
Líbily se Ti společné letní neděle? Napiš své postřehy, svědectví, nápady....

http://praha.kaes.cz
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Krátkodobý mládežnický misijní
výjezd do Estonska
Letos v létě se od 6. do 16. července konal
historicky první mládežnický misijní výjezd
do zahraničí. Jeli jsme do Estonska. V Estonsku dlouhodobě pracují Pavel a Irena
Neústupní z Berlína a společně s organizací
Go East Mission (go-east-mission.net) tam
pravidelně jezdí s týmy především z Německa a České republiky. V loňském roce
s nimi v Estonsku byla Marie B. V průběhu
následujících měsíců byl vytvořen tým, který
tam jel společně s Pavlem a Irenou znovu.
Tým se skládal z deseti lidí ve věku od 15
do 26 let. Bylo nás pět holek a pět kluků –
Anna H., Daniel S., David B., David P.,
Honza A., Lucka Č., Marie B., Míša H.,
Sára V., a Tobiáš H. Společně jsme se během roku připravovali, modlili a vymýšleli
programy, které jsme pak použili. K našemu
týmu z KS Praha se připojily ještě dvě holky – Kačka z KS Ostrava a Maruška z Křesťanských sborů z Domažlic. Přestože jsme
se jako kompletní tým potkali až v Praze
na letišti, musím říct, že nám Bůh požehnal
jednotou a dobrými vztahy, které vedly k vytvoření nových přátelství. Po náročné cestě
letadlem, autobusem a nakonec autem jsme
v pátek dorazili do našeho dočasného bydliště. V Estonsku jsme bydleli v bývalém panském domě ve vesničce Karitsa. Zde jsme se
první dny připravovali. Dům je doopravdy
velký. Udržují ho místní křesťané, je to však
náročné a na domě je ještě spousta práce.
Je ale úžasné, že jsme v něm mohli bydlet
a využívat ho. V neděli jsme se na společné bohoslužbě baptistů a metodistů seznámili s našimi estonskými sourozenci, kteří
s námi spolupracovali na evangelizačních
programech. Programy jsme měli ve městě Tapa vzdáleném cca 25 km od Karitsy.
Tapa má 6 tisíc obyvatel, z toho polovina
hovoří rusky a je to velmi chudé město.
Baptistický i metodistický sbor, se kterými
jsme spolupracovali, jsou malinkaté a základ
místní mládeže tvoří 10 dětí baptistického
pastora. Byli velmi rádi za naší pomoc, a my

Evangelizace

zas, že jsme je mohli poznat. Veškerá komunikace probíhala v angličtině, což bylo místy
obtížné. Byli jsme upozorňováni, že Estonci
jsou velmi odtažití, a že my tam budeme působit, jako když k nám přijedou Američané.
Přes určité počáteční rozpaky se ukázalo, že

tonští sourozenci osmělují a z pouhých překladatelů se stávají těmi, kdo lidi oslovují.
Rusky mluvící obyvatelé byli otevřenější než
Estonci, ale i přes naši nedostatečnou znalost
ruštiny jsme jim mohli říkat o Bohu a modlit
se za ně. Nejpovzbudivější bylo vidět ty lidi

místní křesťané jsou velmi komunikativní
a společná práce nám šla od ruky. Evangelizační programy probíhaly po tři dny.
Od pondělí do středy. My jsme každé dopoledne v našem domě v Karitse připravovali
program. Chválící skupinka se věnovala nacvičování chval, tanečníci tancům, herci přípravě scének, holky vymýšlely zábavné programy a hry pro děti. Bylo úžasné, že i když
jsme se každý věnovali nám vymezené činnosti, tak když bylo potřeba, aby někdo třeba
zaskočil ve scénce, tak nikdo neprotestoval
a vše se dařilo. Odpoledne jsme jeli do Tapy
a společně s Estonci chválili Pána jak v estonštině, tak v češtině i angličtině a modlili
se. Poté jsme se rozdělili do skupinek a vyrazili do ulic města. Rozdávali jsme informační letáčky, zvali lidi na programy, říkali
jim o Bohu, a pokud chtěli, tak jsme se za ně
modlili. Bylo úžasné sledovat, jak se naši es-

znovu navečer, když dorazili na evangelizace. Hned první den přišla na evangelizace spousta dětí i několik dospělých. Bylo to
velmi povzbudivé. Bůh nám i přes veškeré
předpovědi požehnal nádherným počasím
a hladkým průběhem, kdy největším
zádrhelem bylo, když empétrojka nepřehrála
písničku na tanec. Měli jsme záložní kopii
na mobilu a tak nakonec vše proběhlo hladce. Jaké bylo moje překvapení, když čerstvě
nabitý telefon po konci písničky ohlásil, že
baterie je vybitá a umřel. Bůh to měl nádherně načasované. Kromě tanců a chval jsme
hráli scénky jako klauni a vážnější scénky
s poselstvím, na které navázali místní pastoři
hutným slovem. Druhý den byl už program
po krátkém úvodu rozdělen na část pro děti.
Těm jsme vyprávěli biblický příběh. Fascinovalo mě, jak přes 40 dětí sedělo potichu
a poslouchalo příběh, v angličtině, které většina z nich nerozuměla a poté
v
estonštině
a aby toho nebylo málo, tak ještě
v ruštině. Odměnou jim bylo
různé vyrábění.
Zvířátka z tvarovacích balónků,
malování
na sklo a na obličej.
Dětský
program probíhal v domečku

Společná modlitební
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● V Y UČ OVÁ N Í
baptistů. Mezi tím ve velkém stanu na pozemku vedle domku zaznělo pro starší posluchače svědectví, pěvecké sólo a scénka. Před
scénkou se poprvé rozpršelo. Lidé se museli
schovat ve stanu, což bylo dobře. Déšť ale
bušil na střechu a nebylo nic slyšet. Než však
Tobiáš, náš moderátor, uvedl scénku, což trvalo dlouho, jelikož musel mluvit tak dlouho, dokud jsem se neobjevila já, která jsem
mezi tím vyprávěla biblický příběh pro děti,
déšť ustal a lidé mohli vidět scénku o tom, že
bez Ježíše žijeme zotročeni vlastními touhami a potřebami. Další úžasné Boží načasování. Po následné výzvě přišly dopředu dvě
ženy a jedna z nich, která byla na vozíčku,
vydala svůj život Ježíši. To bylo povzbuzení do posledního dne, kdy se promítal film
Ježíš, verze pro děti. Při programu posledního dne nejprve dospělí shlédli další scénku
s poselstvím a poslechli si další pěvecké sólo
Míši a estonské chvály. Mezitím si děti užívaly olympiádu. Bylo jich přes 60. Poté se
rozdělily na estonsky a rusky mluvící skupiny a shlédly film Ježíš. Na konci filmu bylo

takové ticho, že bylo slyšet lidi, co opakovali
výzvu. Když jsme se po skončení modliteb
ptali pastora Thomase, co se dělo, že jsme
tomu nerozuměli, ale že to vypadalo, jako
že se něco děje. Ten se na mě podíval a řekl.
Dělo se, co přesně, to ví jen Bůh, ale něco
se určitě dělo. Ten den opakovalo modlitbu
přijetí asi 5 starších lidí a něco okolo 30 dětí!
Další den navečer jsme měli v Tapě společné sdílení a modlitby s estonským týmem,
zakončené grilováním. Bylo úžasné slyšet
svědectví a slova povzbuzení jak Čechů,
tak Estonců, o tom, jak s námi Bůh během
uplynulých dní jednal. Následující dny byly
věnovány především odpočinku a poznávání
Estonska. Odjezd byl ve znamení smutku,
ale i radosti. Opouštěli jsme místo, kde se
toho tolik dělo, na které máme spoustu krásných vzpomínek a kde zanecháváme nové
přátele. Teď už jsme jen zvědavi, jak během
roku budou naši sourozenci v Tapě pokračovat, a doufám, že se s nimi příští léto zase
uvidíme.
Sára Vávrová, Marie Bukáčková

Pastýřská služba
Pavel v dopise do Efezu ve 4. kapitole v 11.
verši zmiňuje pět speciálních obdarování,
neboli darů církvi. Nemalou část dějin ale
církev považovala tato povolání za minulost.
Apoštolsko-prorocký základ církve byl chápán jako Bible – proroci Starý zákon a apoštolové Nový zákon. Když se v 19. století začaly pořádat masové evangelizace a někteří
lidé byli označováni za evangelisty, strhl se
v mnoha církvích protestní pokřik. Evangelisty přece máme, a to čtyři – Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
Osobně jsem přesvědčen, že Pavlem zmiňovaných pět povolání funguje i dnes. Jsou
to konkrétní lidé, které Bůh povolal, aby
připravili církev k dílu služby a k vybudování těla Kristova. Problém vzniká s tím, že
nemáme přesnou biblickou definici, jak lidi
k této službě povolané poznáme a hlavně, co
přesně dělají.
Dnes bych se rád zabýval povoláním pastýře. U této služby vzniká určitý zmatek, který je způsoben hlavně přejímáním termínu
z angličtiny. Když jsem se díval do různých
anglických překladů, tak s výjimkou jednoho
je v dopise do Efezu ve zmiňovaném verši
použit termín pastor. Přitom na všech dalších
místech je stejný řecký termín překládán
jako shepperd. Z toho vznikají dva omyly.
Buď je automaticky předpokládáno, že
každý pastor je obdarováním pastýř. To ale
často není pravda a nenajdeme žádný takový biblický požadavek. Dokonce pastorovi
v dnešním slova smyslu nenajdeme příliš
biblických vzorů. Snad tak fungoval Jakub
v Jeruzalémském sboru nebo Pavel po dobu
své tříleté služby v Efezu, možná vedoucí
sborů, kterým psal Jan ve Zjevení.
Druhý omyl je, že služba pastýře je automaticky pastorace – tedy osobní péče a řešení
problémů lidí. Dnes se pro tuto službu začíná
podle mě přesněji používat termín biblické
poradenství. Mezi duchovními dary dochází
k rozlišování pastýřské péče a pastorace. Zatímco pastorace je péče o jednotlivce a služba
jim, pastýřská péče znamená udržení přehledu o lidech a péči o větší skupinu. Domnívám
se, že toto druhé obdarování je pro službu
pastora v dnešním slova smyslu podstatnější,
pokud má vést sbor o více členech.
Mnohdy se setkáváme s tím, že v Novém
zákoně nejsou znovu definovány věci, které
byly definovány ve Starém zákoně. O službě
pastýře mluví Ezechiel ve 34. kapitole. Dává
za vzor Hospodina, jako dobrého pastýře.
Podívejme se, jaké úkoly pastýř má.
„Budu je pást na Izraelských horách, v řečištích a na všech osídlených místech země.“
Ez 34,14. Úkolem pastýře je najít dobrou pastvu, protože nasycená ovce je zdravá ovce.
Pastýř hledal pastvu a zdroj vody, ale zda se
ovce napásly a napily, bylo již na nich. Pastýři jsou tedy zodpovědní za to, co říkají a jaké
http://praha.kaes.cz

prostředí vytvářejí, ale nikoliv za to, zda na jejich rady a vyučování někdo dá nebo nedá.
„Hynoucí vyhledám, zapuzenou přivedu
zpět, polámanou obváži a posilním. Tučnou
a silnou vyhladím; budu je pást spravedlivě.“
Ez 34,16. Zde se mluví o osobní péči. Pastýř
potřebuje mít přehled. Nečekat až se někdo
ozve. Pastýřské srdce hledá ty, kteří jsou nějak
poškozeni nebo potřebují pomoc. Současně
má trochu překvapivý úkol některé ovce vyhladit. To příliš nezapadá do současné představy pastýře pečujícího o stádo. Pokud ovšem chceme pást spravedlivě, musíme někdy
proti někomu zasáhnout. Pokud některá ovce
kope ostatní, nemá smysl stále léčit ty pokopané, ale je třeba zasáhnout proti té kopající.
„A o vás, mé stádo, toto praví Panovník
Hospodin: Hle, já konám soud mezi dobytčetem a dobytčetem, mezi berany a kozly. Což
je vám to málo, když spasete dobrou pastvinu, že zbytek svých pastvin pošlapete svýma
nohama? Napijete se čiré vody a tu zbývající
svýma nohama zakalíte? A mé ovce se budou
pást na tom, co pošlapaly vaše nohy, a budou pít, co vaše nohy zkalily? Proto o nich
praví Panovník Hospodin toto: Hle, to jsem
já. Vykonám soud mezi dobytčetem tučným
a mezi dobytčetem vyhublým.“ Ez 34,17-20.
Významným úkolem pastýře je dělat soud
uvnitř stáda. Je to těžký úkol, sám nemám
tuto oblast své služby rád, ale je to nutné.
Potřebujeme rozeznat, kdo je „tučný“ a kdo
„vyhublý“. Rozlišit, kdo se vleče vzadu proto, že potřebuje obvázat a nebo proto, že potřebuje přetáhnout prutem. Pokud se v tomto
pleteme, děláme velkou škodu. Někdy je
ve sporech potřeba vynést soud a postavit se
na jednu stranu. Když nezasáhneme, tak někdo se špatnými postoji a jednáním může vyhnat jiné. „Jelikož srážíte bokem a ramenem
všechny nevyléčitelné a trkáte je svými rohy,
a tak jste je rozptýlili pryč.“ Ez 34,21. Díky
našim ohledům na někoho nebo na sebe
může být někdo poškozen. Úkolem pastýře
je zastat se slabých proti silným.
Ať už jsme starší, diakoni, vedoucí skupinek nebo vedeme jiným způsobem – uvažujeme takto o těch, kteří jsou nám svěřeni?
Co se stane, když nebudeme své povolání naplňovat dobrým způsobem? „Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm
pastýřům a budu vyhledávat své ovce z jejich
ruky, zbavím je pasení stáda a ti pastýři už
nebudou pást sami sebe. Vysvobodím své
ovce z jejich úst a nebudou jim za pokrm.“
Ez 34,10. Špatní pastýři mohou kromě neplnění povinností ještě zneužívat stádo. Pokud
bychom tak jednali, mohlo by se stát, že Bůh
vysvobodí lidi z naší péče. To se někdy stává.
Kéž se to nestane nikomu z nás.
Lubomír Ondráček
(upravený přepis vyučování na setkání služebníků v březnu 2012)

● Z P R ÁV Y Z R EG I O N Ů

Na místě smíření

bezesporu / beze sporu
Dům, kde byla část výpravy regionu Palmovka za odpočinkem a bližším obecenstvím
ubytována, nese jméno rytíře, diplomata, misionáře a poustevníka Vintíře. O jeho neobyčejném životě na přelomu prvního a druhého
tisíciletí našeho letopočtu je možné se dočíst
na stěnách chodeb a v materiálech, které
tu leží na stolkách. Za svou zemi bojoval
i s mečem v ruce, avšak právě jeho dovednost pozvednutí mečů zabránit je významná
pro toto místo. Místo česko-německého smíření. Příběhy zmařených životů lidí i celých
vesnic v tomto kraji, ale také nezlomené vůle
a nových začátků o bezmála tisícovku let
později lze uvidět v obnovené horské synagoze v nedalekých Hartmanicích. Tu jsem
navštívila. Nebylo mi lehko z toho, co jsem
tam viděla. Ale bylo mi ctí.
„Visssky to je moje gussssto, bezzz visky
mám v hlavě pussssto...“ ozývá se od baru
bývalé restaurace ve Vintířově domě dětský hlásek šestiletého chlapce houpajícího
se na barové stoličce. Jejda. Tohle zpívá
synek z křesťanské rodiny? Z mojí rodiny?
Ehm. Můj synek? To je tedy... trochu trapas.
Rozhlížím se okolo a můžu snad být klidná.
Nikde náznak odsouzení – co to ti nezodpovědní rodiče nechávají poslouchat své děti.
A tak jsem to vnímala po celou dobu pobytu. Pohoda ve vztazích bez posuzování,
snaha být spolu a svoboda se toho či ono-

ho účastnit anebo neúčastnit. Z terásky, kde
jsem strávila nemálo času drncáním kočárku,
jsem kromě velkolepého panoramatu pozorovala cvrkot „mlaďochů“ a dětí hrajících

deskové hry a honičky, příjezdy více či méně
slovutných bratrů v propocených tričkách
z fotbálku i celých rodinek a skupin v „slušňáckém“ odění z lovu kulturně historických
zážitků, na něž je zdejší kraj taktéž bohatý.
„Pojďme nejprve děkovat“ začínal vždy
Tomáš Dittrich, který nám to tu vlídně a maličko chaoticky šéfoval, ranní modlitební

půlhodinku. Četly se žalmy „po desítkách“.
Děkovali jsme za milosrdné Boží jednání
s námi. Když na to všechno tak vzpomínám,
nemůžu neděkovat i nakonec. Za ta načatá
i ta prohloubená přátelství, spoustu legrace,
výborné koláče, pečené s láskou, krásně studenou říčku, do níž statečně vlezli i ti, kterým nekoluje v žilách tučňáčí krev (tak jako
zřejmě mě, protože já studenou vodu vážně
miluju), obětavé drncání mého robátka,
abych si mohla užívat večerních programů, vtip vyprávěný
v pravou chvíli, aby
mě „uvolnil z křeče“,
sytou nádheru hlubokých Šumavských
lesů, bohatých na lesní plodiny, jichž jsme
hojně užili – houby tu
po domě voněly v různých variantách jídel
prakticky každý den
a borůvky a maliny
v koláči, to byla prostě
bomba, ti nejšikovnější z nich tvořili dokonce marmeládu. Nelze sem napsat všechno,
za co jsem z toho týdne vděčná, stejně jako
za těch několik dní, které příliš rychle utekly, bylo možné stihnout jen zlomek toho, co
bych bývala ráda. Jen jedno mě vážně štve.
Totiž, že už to skončilo. I za to však patří
Bohu díky.
Katka Hu

Východ v Rokytnici
Na přelomu července a srpna jsme vyrazili na regionální dovolenou, a to stejně jako
loni, do Rokytnice nad Jizerou. Hned na začátku vyslovil náš pastor Ota Kunzmann
touhu, abychom mohli společný týden strávit v Boží přítomnosti. Ta byla i tématem
večerních programů. Mohli jsme ji zakoušet
na nedělní bohoslužbě, ranních modlitebních
i během večera chval, kdy jsme se od Jany
Říhové a Laďky Havlové dozvěděli mnoho
zajímavého o symbolice praporů. S vědomím Boží přítomnosti jsme šli jedno dopoledne na náměstí číst Bibli,
o čemž se brzy dozvěděl majitel
chaty Roxana, kde jsme bydleli.
Dal nám velmi neokázalým způsobem najevo, že se mu to nelíbí.
Uvědomili jsme si, jak jiná je situace v Praze. Při podobných akcích
se také setkáváme s negativními
reakcemi, ale na stranu druhou také
s větším zájmem. Kéž to vše Bůh
obrátí v dobré a obyvatelé Rokytnice se Ho rozhodnou hledat. O to větší radost jsme měli poslední večer,

kdy nám Sára Vávrová vyprávěla o misijním
výjezdu do Estonska, který se velmi vydařil. Mohli jsme shlédnout i fotografie a videa
z této akce.
Boží přítomnost jsme ale zakoušeli
i při „obyčejných“ věcech. Díky mnohem
lepšímu počasí jsme si mohli více užít výletů
do okolí a obdivovat zdejší přírodu. Bez povšimnutí samozřejmě nezůstal ani venkovní bazén a volejbalové hřiště, na kterém se
odehrál nejeden zápas . Cílem společného
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výletu byl opět Harrachov, ale tentokrát jsme
navštívili Hornické muzeum s prohlídkovou štolou, které vzniklo na místě bývalého
rudného dolu. Jiřka Homolková pro nás připravila také tvůrčí odpoledne, během něhož
jsme se mohli seznámit s technikou plstění
z ovčího rouna a něco zajímavého si vyrobit.
Další odpoledne se děti i dospělí vypravili
na lov pokladu, který ukryli pašeráci. Museli
jsme překonat různé nástrahy v podobě hledání klíčů (jeden byl dokonce ukrytý v lese
v kbelíku plném slizu, brrr) a luštění šifer. Za pokladem jsme museli
do strmého kopce, ale úsilí stálo zato
. V pátek jsme si objednali místo
večeře grilování. Výborné pochoutky, které nám pan kuchař připravil,
jsme si mohli dokonce vychutnat
venku, což bylo s ohledem na téměř
celodenní déšť a bouřky ohroženo.
Myslím, že i přesto, že se nás
na letošní regionálce sešlo poměrně
málo, tak jsme prožili skvělý čas.
Díky, Pane!
Zuzka Mourková

● Z E Ž I VO TA SP O L EČ N O S T I

Politika pro každého (křesťana) III.
Připomínám, že v prvním článku jsme se zabývali rozdílem mezi přímou a nepřímou demokracií a v druhém článku otázkou, zda se
mají křesťané v politice angažovat. V dnešním článku se budeme zabývat otázkou, co
čeká na křesťana, který se rozhodne vstoupit
do politiky.
Pokud člověk není známou a silnou
osobností, nezbývá mu než začít od píky,
tj. vstoupit do místní organizace politické
strany, kterou si zvolí. U nás je jen několik
stran s početnější členskou základnou; mnohé strany mají členskou základnu poměrně
malou. Připravte se tedy na to, že není žádná
úměra mezi vlivem strany a její silou na parlamentní úrovni a počtem jejích členů. Kupříkladu strana TOP 09 má jen zlomek členů
Strany lidové (KDU-ČSL) a přesto je stranou
parlamentní, zatímco KDU-ČSL nikoli. (Podotýkám ovšem, že po příštích volbách tomu
může být naopak.)
A zde je nutno upozornit, že je dost velký
rozdíl mezi lokální, tzv. komunální politikou,
a „vysokou“, celostátní politikou. V komunální politice se rozhoduje třeba o územním
plánu obce, o tom, do čeho bude obec investovat, co se v ní postaví nebo co se naopak
zbourá apod. Často jsou to věci relativně
banální, a přitom pro život obce mohou být
velmi důležité.
Zevnitř vypadá politika o hodně jinak
než zvenčí. Sám jsem se v politice tak trochu angažoval v době, kdy u nás vládla koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených.
Každá z těchto stran měla nějaký politický
program, ale každý z jejich vrcholných představitelů se musel potýkat s poměrně silnou
vnitrostranickou opozicí. Jelikož jsem si tehdy byl dosti blízko s tehdejším předsedou
KDU-ČSL Jiřím Čunkem, měl jsem od něj
informace, že každý ze tří předsedů těchto
stran (Mirek Topolánek, Jiří Čunek, Martin
Bursík) musí při vznášení požadavků na své
koaliční partnery brát rovněž ohled na to,
co tento požadavek udělá s pozicí předsedy
dané strany. Všichni tři předsedové byli pod
tlakem vnitrostranické opozice, která jim
vyčítala přílišnou vstřícnost vůči koaličním
partnerům. První, komu tato opozice zlomila vaz, byl předseda Strany zelených Martin
Bursík, který musel nakonec rezignovat.
Pokud křesťan vstoupí do politiky, musí
počítat s tím, že v politice se politikaří. Všelijak se v ní manévruje, vytvářejí se vnitrostranické i mezistranické koalice a bloky a uzavírají se různé kompromisy. Demokratická
politika v současné podobě jen těžko katapultuje do vedoucí pozice nějakého „tribuna
lidu“, nějakého silného vůdce, neohlížejícího
se napravo ani nalevo. Možná si vzpomínáte na lidoveckého poslance Hovorku, který
srdnatě bojoval proti poplatkům u lékaře
a vůbec proti Julínkovým reformám. Nemám

sebemenší pochybnost, že je to upřímný,
čestný a poctivý člověk. Ovšem tím, že nerespektoval kompromisy, uzavírané vedením
lidové strany s koaličními partnery, nesmírně
snižoval koaliční potenciál vlastní strany. Ta
strana, jejíž poslanci při důležitých hlasováních hlasují proti tomu, co se dohodlo v koalici, je velice oslabena, protože její koaliční
partneři se na ni nemohou spolehnout. Její
koaliční potenciál není dán jen počtem poslanců, ale i jejich spolehlivostí.
Politika je věcí kompromisů. Kdo není
ochoten uzavírat smysluplné kompromisy,
neměl by do politiky chodit, protože v ní
bude jednak zklamán, a jednak může i hodně
ublížit.
Dovolím si osobní poznámku. Toto byl
jeden z důvodů (nikoli ovšem důvod hlavní),
proč jsem nakonec z politiky odešel. Musel
bych dělat kompromisy, které by tak docela
neodpovídaly tomu, kdo je to Dan Drápal. Ne

že bych nebyl k těm kompromisům ochoten,
ale řadu lidí, kteří mě znali jako zásadového
pastora, bych patrně zmátl, a to jsem nechtěl.
Kredit politika a kredit pastora jsou dvě dosti
různé věci. Znovu ale říkám: V politice to
bez (smysluplných a čestných) kompromisů
nejde, a pokud půjde do politiky křesťan,
musí si promyslet či ještě lépe promodlit,
kam až může zajít a proč. Rozlišování staré
Jednoty bratrské mezi věcmi podstatnými,
služebnými a případnými může být dobrou přípravou na vstup do politiky. Jakkoli
jde v politice o kompromisy, na nějakých
věcech by se křesťan prostě podílet neměl.
Nicméně pokud bychom rádi viděli křesťany
v politice, pamatujme na to, že ani komunální, ani vrcholná politika není totéž co vedení
sboru či denominace, a mějte pro potřebu
nezbytných a nevyhnutelných kompromisů
pochopení.
Dan Drápal, 26. července 2012

● JA K T O V ŠEC H N O Z AČ A L O

Mé obrácení
Myslím, že to bylo někdy v druhé polovině
roku 1978. V neděli jsem se modlil – ani
vlastně nevím, proč – aby nám Pán dal duchovní projevy, zmíněné v 1. Korintským 12.
Jsem si téměř jist, že jsem alespoň některé

Během mých fakultních studií
mi byli evangelikálové protivní.
Co se týče charismatických
či letničních sborů,
o jejich existenci jsem vlastně
neměl tušení.
z nich v modlitbě výslovně uváděl – víru,
rozeznání duchů, uzdravování… Dlužno
říci, že jsem neměl žádnou představu, jak
tyto projevy vypadají v praxi. V dětství jsem
několikrát navštívil sbory Církve bratrské
(tehdy se ještě jmenovala Jednota českobratrská), z níž pocházela moje maminka. (Její
dědeček, kazatel František Urbánek, byl jedním z otců – zakladatelů této církve, a jeho
zeť a můj dědeček Antonín Václavík zakládal sbory této církve v Bratislavě a v Luhačovicích.) Byl jsem ale příliš malý, abych
si všiml nějakých rozdílů oproti sboru ČCE
v Praze na Vinohradech, kam jsem jako dítě
chodíval. Ostatně jsem o Boží věci – ani
o věci církve – v dětství žádný velký zájem
neměl. Během mých fakultních studií mi
byli evangelikálové protivní. Vlastně jsem
http://praha.kaes.cz

je neznal; spíše jsem
přejímal obecnou náladu, která na teologické
fakultě vůči evangelikalismu vládla. Co se
týče charismatických či letničních
sborů, o jejich existenci jsem vlastně neměl
tušení.
Modlil jsem se tedy za projevy Ducha
svatého (lidé se často domnívají, že jde
o „dary“ Ducha, nicméně v 1Ko 12 jde –
na rozdíl od 1Ko 14 o projevy Ducha svatého), aniž jsem tušil, jak vypadají, a patrně
to netušil ani nikdo ze shromáždění. Ne, tu
neděli se nic dramatického nestalo. Zato
v následujícím týdnu mě navštívili dva mladí
muži – Pavel Kefurt a Jirka Trojánek – které jsem si mlhavě pamatoval z kobyliského
sboru. Oba dva – zejména Pavel – vypadali
velmi nadšeně a zvali mne ke dvěma starším
dámám z vinohradského sboru, které prý dovedou o Bohu velmi zajímavě vyprávět.
I když jsem byl mnohem pokornější
než v době svých teologických studií, bylo
ve mně stále ještě dost intelektuální pýchy.
Rozhodl jsem se tedy s oběma hochy ty dvě
dámy navštívit, abych zjistil, vědí-li, o čem
hovoří. Nu, po deseti minutách jsem zjistil,
že vědí, o čem hovoří. Po patnácti minutách
jsem zjistil, že já nevím, o čem hovoří.
Byly to sestry Emilie a Boženka Bláhovy
– tedy sestry v Kristu; z hlediska příbuzenství to byly švagrové. Emilie byla vdovou
po Janu Bláhovi, jehož rodnou sestrou byla
Boženka.

● JA K T O V ŠEC H N O Z AČ A L O
Miluška Bláhová se mě zeptala: „A bratře vikáři, vy jste dítě Boží?“
„No, prosím Vás, jak se můžete takto
ptát, já jsem vystudoval teologii.“
„Hm. A jste dítě Boží?“
„No to se přece nedá takhle říct! To je
hrozné zjednodušování!“
„A jste ženatý?“
„Jsem!“
„A víte to jistě? Není to přílišné zjednodušování? Jak to víte s jistotou, že jste ženatý?“
„No, měli jsme svatbu, žijeme ve společné domácnosti…“
„No, a se stejnou jistotou můžete vědět,
zda jste Boží dítě!“
Ve mně to vřelo. Chtěl jsem být sprostý,
ale uměl jsem se ovládat, tak jsem byl pouze
sarkastický a ironický. Na této návštěvě jsem
ale nebyl sám, kromě Pavla a Jirky tam byla
ještě Lýdie Frantíková (nyní provdaná Fiřtová). Když obě sestry viděly, že se se mnou
dále nedostanou, vedly ji k přijetí Pána Ježíše
(to se sice tehdy ještě nepodařilo, ale semínko bylo zaseto). Nejvíc na mne zapůsobilo,
že se ke mně i nadále chovaly mile, přestože
jsem byl nesmírně protivný a v podstatě jsem
jim kazil to, oč se snažily.
Když jsem přišel domů, musel jsem
o tomto setkání neustále přemýšlet. Vyrůstal
jsem v evangelické církvi a překvapilo mě,
že jsem se nyní v této církvi setkal s lidmi,
o jejichž existenci jsem dříve neměl tušení.
Přemýšlel jsem i o tom, co jsem slyšel. Asi
jsem přemýšlel hodně zmateně, takže to,
co nyní napíšu, je už poněkud stylizováno.
Jinak řečeno, popisuji výsledek všech těch
úvah, nikoli úvahy samotné.
Ty ženy říkaly, že jsem hříšný. O tom
mě přesvědčovat nemusely, to mi v té době
bylo jasné. Říkaly, že Ježíš zaplatil za mé
hříchy. To mi připadalo jako poněkud archaická formulace, nicméně pamatoval jsem si
z teologie, že Anselm z Canterbury napsal
spis Cur Deus homo neboli Proč se Bůh stal
člověkem, v němž zdůvodňoval, proč Ježíš
za nás musel zemřít. Nebylo to něco, o čem
bych moc přemýšlel, ale zdálo se mi, že celé
té argumentaci, ať už přímo z Písma, nebo
v Anselmově podání, mohu více méně přitakat. Pak říkaly, že Ježíš vstal z mrtvých.
Jelikož jsem se na fakultě hodně zabýval Novým zákonem a přečetl jsem řadu moderních
teologických pojednání o Ježíši, byl jsem
v této věci hodně zmatený. Dobře jsem si ale
pamatoval slova apoštola Pavla „Nevstal-li
z mrtvých Kristus, marná je víra naše“. V té
době jsem již přinejmenším tušil, že s Kristovým vzkříšením stojí a padá celé křesťanství.
Nějak jsem se tedy rozhodl vnitřně přitakat
i Kristovu vzkříšení, přestože jsem v tomto
bodě měl určité pochybnosti.
Byla tu ale ještě jedna věc, a ta pro mě
byla zcela nová. Ty ženy vícekrát použily
formulaci, kterou jsem již předtím slyšel
od Pavla Kefurta: Krista je třeba přijmout

jako svého osobního Pána a Spasitele. Měl
jsem dojem, že takovou formulaci jsem dříve nikdy neslyšel, i když, jak jsem o tom
přemýšlel, nebyl jsem si jist, zda jsem to už
někdy náhodou neudělal. Nakonec převážila
následující úvaha: Pokud jsem to ještě nikdy
neudělal, je nejvyšší čas to udělat. Pokud
jsem to už někdy udělal, Ježíš se jistě neurazí, když ho přijmu ještě jednou, a já budu
moci mít onu úžasnou jistotu, o které hovořil
Pavel a ony dvě ženy.
A tak jsem si několik málo týdnů po návštěvě u Milušky a Boženky v kuchyni klekl
a jednoduše jsem poprosil Pána Ježíše, aby
vstoupil do mého života. Vyznal jsem mu, že
jsem hříšný a že si sám nepomohu. Poděkoval jsem mu (tak jsem to slyšel na uvedené
návštěvě) za to, že zemřel za mé hříchy a vydal jsem mu svůj život.
Měl jsem – a dosud mám – problémy
s projevováním emocí. Emocionálně jsem

Ve mně to vřelo.
Chtěl jsem být sprostý,
ale uměl jsem se ovládat,
tak jsem byl pouze
sarkastický a ironický.
nic mimořádného neprožíval. Do dvou týdnů
jsem si ale byl jist, že Ježíš do mého života
skutečně vstoupil.

Co je „přijetí Pána Ježíše
Krista“

Bude asi nutné zařadit sem další úvahu,
protože čtenář, který nepochází z evangelikálních kruhů, by nemusel rozumět termínu „přijetí Pána Ježíše Krista“, a nadto mě
recenzentka tohoto spisku Renata Ferstová
upozornila, že bych měl vysvětlit, jak jsem
nabyl jistoty, že Ježíš do mého života skutečně vstoupil.
Kristus zemřel za hříchy celého světa.
Věřím tomu, že toto tvrzení objektivně platí. Nicméně všem, věřícím i nevěřícím, je
zcela jasné, že mnozí lidé Krista vůbec neznají a nevnímají, že by jejich životy jakkoli
ovlivňoval. Kromě toho je zřejmé, že mnoho
lidí sice „věří“ výše uvedenému tvrzení, ale
jejich víra je pouhým intelektuálním přitakáním. Věří tomu, že Kristus zemřel za hříchy
celého světa, ale nepřemýšlí o otázce, co to
znamená, že zemřel za hříchy jejich.
Jsem přesvědčen o tom, že Bůh pro nás
nejen chce něco udělat, ale chce s námi především navázat osobní vztah. Chce nám být
něčím víc než jakýmsi bohatým strýčkem,
který žije ve vzdálené zemi a najednou se
rozhodne poslat nám milion, aniž by se poSD 9/2012 strana 8

kusil se s námi seznámit. Abychom někoho
mohli skutečně milovat, musíme s ním učinit
osobní zkušenost. A abychom mohli učinit
osobní zkušenost, musíme nejprve navázat
vztah.
Miluška Bláhová nás tedy vedla k navázání osobního vztahu k Bohu. Mnozí její
způsob kritizovali a považují ho za nátlakový. Do jisté míry jim mohu dát za pravdu.
Na druhé straně nemám nejmenší pochybnost o tom, že Miluška Bláhová dělala něco,
co bylo největším deficitem v evangelické
církvi. Mě v této církvi nikdy nikdo předtím
k osobnímu vztahu ke Kristu nevedl. Díky
Milušce jsem si uvědomil, že s Kristem
mohu – a zoufale potřebuji – takový osobní
vztah navázat.
Pavel Kábrt měl proti tomuto způsobu určité námitky. Předně zpochybňoval, zda skutečně automaticky platí, že „přijmout Pána
Ježíše Krista rovná se „mu to říci“. Tedy
zda je člověk skutečně spasen vyslovením
prosby, aby Ježíš vstoupil do našeho života,
a slovním přijetím jeho díla a slovním odevzdáním našeho života jemu.
Termín „přijetí Pána Ježíše Krista“ se
v Novém zákoně objevuje pouze u Jana 1,12:
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“. Je to ovšem verš klíčový. Ve Skutcích sice o „vedení
k přijetí Pána Ježíše Krista“ ve formě, jak
jsme to od Milušky převzali, nikde nečteme.
To ovšem neznamená, že jde o nějaký omyl.
Faktem je, že v raně křesťanském pojetí člověk „přecházel ze smrti do života“ (Jan 5,24)
křtem, nikoli vyslovením „modlitby přijetí“.
Druhým faktem ale je, že křest bez navázání osobního vztahu s Bohem je jen prázdný
úkon.
Jakkoli byla Miluščina „metoda“ kritizována, faktem zůstává, že díky Miluščinu
vedení jsme mnozí došli spásy. Lze tvrdit,
že člověka je možno do osobního vztahu
ke Kristu a k přijetí jeho díla přivést i jiným
způsobem. Nemohu ale nevidět, že Miluška
důsledně vedla člověka k rozpoznání potřeby vlastního rozhodnutí a k tomu, aby jistotu
své spásy měl založenu na Božím slovu, nikoli na svých pocitech či na nějakých náboženských úkonech.
Ještě bych měl zodpovědět otázku, jak
jsem věděl, že Ježíš skutečně do mého života vstoupil. To se vysvětluje velmi těžko.
V listu Římanům (8,16) je psáno, že „Duch
Boží osvědčuje našemu duchu, že jsme Boží
děti“. Pokud se znovu narodíme, má Duch
Boží někoho, komu může osvědčit, že je Božím dítětem. Takový člověk prostě ví, že ví,
že ví. Ví, že Kristus zemřel za jeho hříchy, ví,
že Kristus žije, ví, že slyší jeho modlitby, ví,
že s ním může hovořit.
Vzpomínkovou knihu Dana Drápala „Jak to
všechno začalo“ můžete zakoupit na celosborovém shromáždění KS Praha, nebo v kanceláři
sboru Na Žertvách 23, Praha 8.

Proroctví
Modlitebně prorocký tým doporučuje
připomínat tato slovo jako stále aktuální.
Propojení hlavy a srdce, John McFarlan, 6.11.1994
Pomazání. Podmínka: společné očekávání těla ve svornosti. Základ všeho,
co Duch sv. dělá, je jednota. Jednota
osobnosti, rodiny, sboru, denominací.
Už nesmíme kontrolovat Ducha Svatého.
Kde On je, tam je svoboda. Svět potřebuje něco vidět a slyšet. Potřebujeme čas,
aby se slovo dostalo z mozku do srdce.
Přemýšlet = přežvykovat. Udělej si čas
pro Boha, bez toho není pokoj a cesta
vpřed. Jho s Ježíšem. Tichost, krotkost.
Doporučení: Mít Boží nadhled a nelpět na nepodstatných věcech a usilovně
hledat jednotu. Odpustit si navzájem stará zranění. Ukřižovat reptání, pomluvy,
falešné obviňování, mít vděčné srdce.
Každý by měl začít u osobní integrity,
pak jednota rodiny, sboru, denominací.
Je to proces, možná zdlouhavý, ale velmi
důležitý. Stejně tak důležité je učit se nekontrolovat Ducha Svatého. Nebát se dát
mu prostor na shromážděních. Nebát se
být vidět a slyšet na veřejnosti.
Být dospělí a nezdrobňovat, John McFarlan, 4.1.1998
Být s ním. O to jde. Chci, aby Ježíš
rostl v církvi, ne aby církev rostla. Blízké a hluboké společenství svatých. (Ty
bez té suché kosti vedle tebe nemůžeš
žít. A ona bez tebe také ne. /CB, ECM,
KS.../) A církev dostane slavnou lidskou
tvář.
Sloužit nejchudším, nejmenším.
Milosrdenství. On musí růst. Přichází
někdo větší, než jsme my. To je konec
„Našeho hnutí, Našeho probuzení“. Největší pokušení: omezit Jeho růst. Snaha
omezovat Ježíše začíná doma (Ježíš měl
Boha na prvním místě a přesto se dokázal podřizovat své rodině). Snaha omezovat Ježíše od bratra. Od společnosti
– světa. Nezdrobňujte nic, co se týká Ježíše. Jak v nás roste Bůh? Přestat chválit, aby mohl růst Ježíš. Přestat kázat,
aby se mohl zjevit Ježíš. Dát mu prostor.
Čas na slovo + čas na ztišení. Ježíš žádá
Otce: dej mi Čechy. Církev žádá Otce:
dej nám Čechy. A Otec jedná. Poslouchej, co On řekne a dělej to.
Doporučení: Očekávat na Pána, On
má přednost. Ztišit se a nechat ho, aby
narušoval náš zaběhnutý program, aby
aktuálně proměňoval náš program ať už
v soukromí, nebo ve sboru. Jde nám především o kvalitu, nikoli o kvantitu. Také
se zdá, nebo nemáme dostatek informací, že zapomínáme na službu nejchudším
a nejmenším, na milosrdenství.

● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Zemřel nám Rosťa
Je mi smutno. Zemřel nám Rosťa, kterého
jsme si pořídili asi před 10 lety. Měli jsme
předtím Břéťu, který byl také moc roztomilý,
i když se oba povahově značně lišili. Abyste
věděli, jedná se o malého ptáčka, papouška vlnkovaného, zvaného andulka. Oba, jak
je zřejmé, byli samečci. Břéťa (ten první) se
po velmi krátké době nechal ochočit a s radostí mě vítal kdykoli jsem se vracel domů.
Dával to najevo tak, že se snažil propasírovat
skrz žbrdlinky klece, aby se mně mohl posadit
na hlavu nebo na brýle, kde mě pak vytrvale
a náruživě oždiboval. Rosťa (ten, který dnes
zemřel) byl odpočátku úplně jiný. Ochočování jsem brzy vzdal, připadalo mně to jako
trápení (nás obou). Tušil jsem, že má nějaký
problém s očima, že asi špatně vidí. Ale postupně jsme se stejně začali sbližovat. Rosťa
miloval zvuky a hluky, pokaždé se přitom
rozpovídal a švitořil a švitořil. Vděčně reagoval na zvuk kytary, kdykoli jsme já nebo naše
dcera začali hrát, okamžitě se připojil. Často
jsem tak sedával u jeho klece a poslouchal,
jak pohvizduje a povrzává, a často jsem se mu
do toho snažil vstupovat. Vznikaly tak duely
výzev a odpovědí, někdy jsem začal já a Rosťa odpovídal, jindy zase naopak já odpovídal
jemu. Někdy se zdařilo i společné vyzpěvování, kdy jsme už nesledovali toho druhého a jen
společně pohvizdovali. Uvědomoval jsem si
při tom řadu věcí do své služby chval. Ten
malinký tvoreček tam v té kleci zpíval Stvořiteli, Hospodinu, svou chválu. Všechno, co
má dech, chválí Hospodina, a tady to bylo pro
mě tak evidentní, že se to nedalo přehlédnout.
Malý ptáček tady chválil jako prvotřídní chválič – náruživě, naplno, z upřímnosti a čistoty
srdce, bez nároku na pochvalu nebo ocenění
ze svého okolí – a já dostával lekce. O pokoře, o vděčnosti, bezpodmínečnosti… Ke kon-

ci Rosťova života začala být stále více patrna jeho nemoc. Nejen, že před časem úplně
oslepl, ale projevovalo se to navíc vyvrácenou
hlavičkou dozadu a trochu do strany. Stav se
zhoršoval, a na dotaz u zvěrolékaře jsem se
dozvěděl, že je zřejmě nějak zasažený mozek
a že eutanázie je jediným logickým řešením.
Rosťa už vůbec nezpíval, apaticky se krčil
v koutku nebo se zmateně motal po podlaze
klece, když hledal mističku se zrním nebo vodou. Měl jsem tehdy velkou tendenci souhlasit
s tím doktorem a zkrátit trápení malého tvorečka, kterého jsem měl velmi rád. Vím, že když
jsem to řešil, byl tehdy čtvrtek, a řekl jsem si,
že uvidíme, co se stane do neděle, a pokud se
stav ještě zhorší, v pondělí že ho odnesu. Byl
jsem tehdy na cestách, tuším v Třebíči. Během
toho všeho rozvažování jsem odchytil v autě
v rádiu nějaký pořad, kde se mimo jiné mluvilo o rozdílnosti různých náboženství, a o tom,
že v křesťanství (na rozdíl od ostatních) je
zmíněno: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš
nebeský Otec živí“. Cožpak On se nepostará
o tvého Rosťu? A já si uvědomil, že jsem dostal díky Rosťovi další mimořádnou lekci –
o víře. Chtěl jsem se uchýlit k rychlému a jednoduchému řešení, které navrhoval odborník,
a najednou jsem byl konfrontovaný tím, kde je
tvoje víra?, kde je tvoje spolehnutí? Rosťa tím
tehdy získal další asi tři měsíce života… Nevím, jak to bude s našimi zvířecími miláčky
v nebi, mám za to, že každý tvor, kterému koluje v těle krev, má duši, je schopen po svém
reagovat na radost i smutek a další duševní
(a možná i duchovní?) stavy, a že možná ještě
uslyším našeho Rosťu zpívat…
Děkuji Ti Otče za Rosťu, za to, že tady
s námi mohl být, a za to všechno, co jsem
mohl skrze něho a díky Tobě poznat. Ono totiž bez Tebe by to nemělo vůbec žádný smysl.
Honza Knížek, region Palmovka

● N A C O SE DÍ VÁ M E A C O Č T E M E

John Allyn – Příběh 47 róninů.
Tuto nepříliš objemnou knížku jsem objevil
v knihovně náhodou. Krčila se v regálu, jako
jedna z mála z těch, co odolaly náporu čtenářů před letní dovolenou. A byla to velmi
šťastná náhoda.
Děj začíná v Japonsku na samém počátku osmnáctého století. Mladý daimjó (kníže)
Asano musí občas trávit čas na šógunově
dvoře. Jako jediný odmítá dávat úplatky jeho
hodnostáři Kirovi, který ho proto nenávidí.
Kira se knížete snaží urážkami ponížit a donutit k placení. Asamo je sice spravedlivý
a i proto u svých poddaných velmi oblíbený,
ale zároveň i prchlivý. Přímo v paláci napadne Kiru mečem a těžce ho zraní. Za svůj čin je
téměř ihned popraven a celému jeho rodu zabaven majetek. Z Asamových samurajů se tak
stanou róninové, samurajové bez pána, stojící
http://praha.kaes.cz

před těžkým dilematem. Mají se podřídit vůli
šóguna ztělesňujícího takřka absolutní moc,
nebo zachovat bezpodmínečnou věrnost svému pánovi až za hrob, pomstít jeho smrt a bojovat za práva jeho manželky a jediné dcery?
Jošio Óišiho, nejbližšího přítele mrtvého knížete a jeho hlavního vazala, čeká bezesná noc,
než k ránu vydá konečné rozhodnutí.
Příběh 47 róninů, napsaný podle skutečné události, vyvolal ve své době velkou
pozornost. V jeho závěru je samotný šógun
postaven před těžké dilema. Velmi čtivě napsaná kniha o cti a věrnosti není nijak náročnou literaturou a hodí se výborně pro chvíle oddechu. Titul vyšel v r. 2010 a je ještě
u knihkupců k dostání v ceně okolo 200 Kč.
V knihovnách je bez problémů k sehnání.
Pavel Rosecký

● OZNÁMENÍ
Pobavení, odpočinek, naděje, přátelství
- zprávy, které jsou dobré.

Divadelní společnost
Kairos II
hledá pro svou novou hru
osvětlovače (ku).

Dny dobrých zpráv
PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 19:00

Dopis od táty

Divadelní společnost Kairos II, Salesiánské divadlo
ÚTERÝ 30. ŘÍJNA 19:00

Fyzikální show III

Napínavé pokusy prof.Tomáše Tyce
KC Novodvorská
STŘEDA 31. ŘÍJNA 19:00

Teátr Víti Marčíka

Labyrint světa - Salesiánské divadlo
ČTVRTEK 1. LISTOPADU 19:00

Oboroh - folkrock
Salesiánské divadlo

PÁTEK 2. LISTOPADU 19:00

Citová záležitost - pop rock
Salesiánské divadlo

SOBOTA 3. LISTOPADU 19:00

Geshem - acapela gospely
Salesiánské divadlo

Vstupné za jedno představení: 50 Kč

Podrobné informace: www.dnydobrychzprav.cz
KC Novodvorská - Novodvorská 1013/151, Praha 4, bus 106, 170, 196, 197, 198, 203
Salesiánské divadlo - Kobyliské náměstí 1, Praha 8, metro „C“ - stanice Kobylisy
Pořádá: Křesťanské společenství Praha (www.praha.kaes.cz), Církev bez hranic Praha (www.jinacirkev.cz), Apoštolská církev, 1. sbor Praha (www.acpraha.cz)

Poradenství
při KS Praha
Nabízíme pastorační,
poradenskou a terapeutickou
pomoc v osobních potížích
a těžkých životních situacích.
Kontakt: MUDr. Petra Mizurová,
tel.: 725 677 162, pmizurova@volny.cz

35. přední hlídka

ROYAL RANGERS
křesťanský „skaut“ pro děti
od 1. do 9. třídy
schůzky každé úterý
Praha 2, Ječná 19
nabízíme pár volných míst –
zejména pro prvňáky a druháky
více na www.35phrr.cz
SD 9/2012 strana 10

Stačí mít zájem, časovou flexibilitu
a aspoň trošku šikovnosti – není to
nic složitého. Zájemci prosím hlaste
se na vacha.ksm@seznam.cz

Pražské čtvrtletní
modlitební
100, 80,......, 20, 15, ...5 To není odpočítávání
času před startem raketoplánu, ale klesající
tendence počtu modlitebníků na pražských čtvrtletních modlitbách. Ano, těm z vás, kteří jako já
pamatujete plnou modlitebnu v Ječné s chválící skupinou k tomu, zní číslo pět možná neuvěřitelně. A to se navíc na poslední modlitební
nesešlo pět modlitebníků, ale pět modlitebnic!
Mužů poslední dobou přichází jen pár. Je tu ale
výjimka. Kdo je stálým mužským účastníkem
těchto modlitebních, je jejich organizátor – Jirka Unger. Jako vedoucí setkání je věrný v této
službě a také vždy předem připravený. Seznámí
modlitebníky se dvěma až třemi modlitebními
tématy z okruhu společnosti a církve – např.
komunální volby, soudy, péče o drogově závislé,
zákon o sex. výchově na školách, korupce atd.
A lidé se pak opravdu modlí, ve skupinkách či
dohromady. Na každého se dostane, i několikrát.
Poslední blok modliteb je věnován tomu pražskému společenství křesťanů, které má o modlitby
zájem a vyšle nějakého zástupce. Ten popisuje,
co se v daném společenství děje, kde se daří
i nedaří, a za co se můžeme modlit. Osobně si
tyto čtvrtletní modlitební nenechávám ujít. Těším
se na ně už dlouho předem. Protože jsou pro můj
duchovní život velkým obohacením a protože věřím, že Bůh tyto modlitby vyslýchá, i když se nás
schází čím dál méně. A právě na minulém sejití
jsem prožila velkou jednotu v modlitbách, touhu se modlit dál, i když už „čas vypršel“. Byl to
vzácný čas. Ještě jeden přínos vidím v této pravidelné akci. Sama se ne vždy orientuji v tom, co
se kolem mne ve společnosti děje. Mám k dispozici jen světská média (a Život víry). Jirka ale
uvádí věci kolem nás i do jiných souvislostí, rozumí tomu více, rozpozná pozadí událostí. A tak
se můžu dál doma v soukromí modlit za politiky,
policii atd., i když je média většinou kritizují.
Modlitba má velkou moc! Kdo chcete být u toho,
když se pražští křesťané z různých církví spolu
v jednotě modlí, přijďte!

Každé první pondělí ve čtvrtletí, toto
září je ale výjimka – 10. 9. od 18:30
v modlitebně ECM v Ječné.
Jovana Chvojková, CB Praha – Zbraslav
KMS – Křesťanská misijní společnost
Křesťané Mohou Spolupracovat
www.kmspraha.cz, tel.: 284 841 922

● OZNÁMENÍ

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
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Mládežnické shromáždění ŠESTÁ
Neděle 9. 9. 2012 18:00

„JE TO NABETON“
Ortenovo náměstí, škola TGM

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

Zveme všechny 12-15 leté na
Pet (lahvovou) párty
Kdy? 5. 9. 2012
Kde? U stanice metra Palmovka (Na Žertvách 23).
Co s sebou? Alespoň jednu pet lahev. Kamarády,
pokud budou chtít:)
Co se bude dít? Řekneme si, co se bude dít příští
rok na dorostě, jak jsme se měli o prázdninách,
zahrajeme si pár pet lahvových her a možná
vytvoříme i zoo:)
Kontakt: Jana Bukáčková 777 614 496, Šimon Dittrich 773 573 383
www.mladezpraha.kaes.cz

AUTODÍLNA JIŘÍ URBAN

Dobré ceny oprav i náhradních dílů, výměny
oleje příprava na zimu. Servis, STK, klempírna, pneuservis, autoskla, ochrana podvozku a dutin. Kontakt: tel.: 604 940 125,
jirka-urban@seznam.cz,

Člen KS Praha příležitostně koupí
cca čtyřpokojový byt od 85 m2,
panel, cihla i v rodinném domku
za přiměřenou cenu.
Nabídky prosím zašlete v sms
na tel.: 725 016 190.

Ve třech setkáních v rámci biblických
hodin se chceme věnovat otázkám,
které se točí okolo půstu.
Co je to půst? Proč se vůbec postit? Jak začít, pokud jsem
se nikdy nepostil? Jak dlouhý by půst měl být?
Jak se na půst připravit? Co se děje v našem těle?
Jak půst ukončit? Měl bych se postit sám, aby o tom nikdo
nevěděl, nebo společně s někým dalším?
Jaký půst se líbí Bohu?
Uslyšíme také svědectví sourozenců, kteří mají s půstem
nějakou zkušenost. Na vyučování a svědectvích se budou
podílet Tomáš Božovský, Mirek Hoblík, Michal Klesnil, Kamil
Nešetřil a Jarda Sloboda.

Srdečně vás zveme na říjnové úterky
9., 16. a 23. října, vždy od 18:30
na Palmovce ve velkém sále.
Tomáš Božovský, www.studovatbibli.cz
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.

SBOR
K Ř E S ŤA NSK É
SP OL EČ E NS T V Í P R A H A
IČ 73 6 310 4 3

● SBORO V Ý I N FO R M AČ N Í SE R V IS
SBO ROV É BO H O SL U Ž B Y
2. 9.
7. 10.

KD Ládví v 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Lubomír Ondráček – Boží bázeň
KD Ládví v 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Oty Kunzmanna ml.
Kázání: Lubomír Ondráček – Boží duch nás vede kupředu
Společná služba starších a diakonů.

15. 9. SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů
od 9:00 hod. Na Žertvách 23

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

ČERNÝ MOST

S T Ř ED

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: 24/11/15

Vedením pověřen: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů:104/16/41
Vstup: Zuzana, Kristýna, Veronika Kolářovi, Ivan Janecký

SE V E R

Z Á PA D

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo
náměstí, Praha 7
Modlitební: 3. 9. v 18:30 u Václavíků
Počty členů: 113/19/46
Vstup: Lucka Tloušťová se Zuzankou

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra
Hůrka)
Počet členů: 48/5/22

PA L M O V K A

JI H OV 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: 74/10/20
Vstup: Michal Ženíšek, Jitka Vaculíková,
Petr a Mirka Adamcovi s dětmi Janem, Annou, Kryštofem, Emou
Výstup: Vojtěch Vostrý
Křty: Antonie Hrdinová

Kontakt

tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
http://praha.kaes.cz
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32

18:00 – 19:30, Na Žertvách 23

V ÝC H OD

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

Účet

27. 9. SBO ROVÁ M OD L I T E BN Í

Kolektivní vedení: Martin Čunek,
Tomáš Dittrich
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 86/15/31
Narození: Matouš Jersák

Korespondenční adresa

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební), Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha-4
(Objekt je nový a není na mapě Googlu ani
Seznamu.) Mapka na kspraha.cz/jihovychod/
Počet členů: 36/1/27
Zemřela: Lenka Marková (v květnu)
Vstup: Dominik Jeníček a Petr Leitermann
(červen)

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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JI H
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: 53/3/31

Příští číslo vyjde
v neděli
7. 10. 2012

