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Evangelium je slovo, které je v církvi poměr-
ně hodně frekventováno. Většina členů ales-
poň evangelikálních církví zná jeho obsah. 
Ví, že je to radostná zpráva o Boží záchra-
ně člověka. Ježíš na sebe vzal naše hříchy, 
zemřel místo nás, byl vzkříšen a my skrze 
pokání a přijetí Jeho oběti můžeme přijmout 
odpuštění hříchů a nový život ve chvíli, kdy 
se Ježíš stane naším Spasitelem a Pánem. Je 
to Boží nabídka, která vyžaduje naši reakci. 

Zajímavé ovšem je, že v evangeliích čas-
to není toto slovo používáno samostatně, ale 
je použito v sousloví „evangelium 
království“. Zdá se, že Pán 
Ježíš přišel vyhlásit 
ještě něco více, než 
vykoupení z hříchů. 
On přišel vyhlásit radostnou zprávu o Bo-
žím vítězství. Přestože Satan svedl člověka 
a člověk mu předal vládu nad tímto světem, 
není toto Satanovo vítězství konečným ví-
tězstvím. Je tady mocnější království, než 
kterému vládne Satan. Bůh je vítěz a Boží 
království přichází. Předpokladem toho, aby 
nastal konec a Pán Ježíš se vrátil, je právě vy-
hlášení této radostné zprávy všem národům. 
Neznamená to jen vyhlásit zprávu o mož-
nosti záchrany z věčného zatracení. Součás-
tí zvěstování evangelia má být i vyhlášení 
Božího království. Bůh je skutečný vládce 
a my máme možnost tuto jeho vládu uznat 
a sklonit se před ním. Zatím to můžeme udě-
lat dobrovolně. Nastane čas, kdy Boží vláda 
a moc bude tak zjevná, že před ním poklekne 
každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš je 
Pán. Pro některé bude ale již pozdě, protože 
toto vyznání nebude dobrovolné. Nepřinese 
jim odpuštění hříchů a věčný život. 

Pokud někdo žije v království (a nemys-
lím tím konstituční monarchii, která je např. 
ve Velké Británii), musí se podřídit králově 
vůli. Je pravda, že se těší ochraně krále a dob-
rý král se stará o svůj lid a lid má z jeho vlády 
mnohý užitek. Není ale možné, že by někdo 

řekl: „Jsem rád, že mě chráníš, jsem rád, že 
mohu čerpat ze všech výhod, které občanství 
v tvém království přináší, ale do života mi 
nijak nemluv.“ Král by proti člověku s tako-
výmto postojem zasáhl. V království platí vůle 
krále. V Božím království platí vůle Boha.

Proto nás Pán Ježíš vyzývá, abychom 
nejprve hledali Boží království a projev to-
hoto království, tedy jeho spravedlnost. Je 
zajímavé, že nás nevyzývá, abychom nejpr-
ve hledali spásu. Člověk totiž může hledat 
spásu, ale minout Boží království a skutečný 

život s věčným Bohem. Pokud 
ale člověk hledá Boží 

království, Bůh se 
mu dá najít a setkání 

s Bohem spásu přinese. A dokonce nejen 
spásu. Budou nám přidány ještě další věci, 
které potřebujeme. 

Boží království funguje jinak, než krá-
lovství tohoto věku. Když jsme zvyklí 
na život pod Satanovou vládou, může nám 
dělat problém začít fungovat pod Boží vlá-
dou a Boží království nám může připadat 
paradoxní. Logické přeci je, že hledám to, 
co potřebuji. A je tolik věcí, co potřebujeme 
skutečně a je ještě více věcí, které potřebuje-
me domněle a k jejichž hledání nás tlačí Pán 
tohoto světa. Jenže v Božím království je to 
úplně jinak. Když hledáme naplnění svých 
potřeb, nenalezneme jejich naplnění a navíc 
mineme Boží království. Když ale hledáme 
Boží království, paradoxně jsou naplňová-
ny i naše reálné potřeby. Máme všechno, co 
potřebujeme ke zbožnému životu. Zrno musí 
nejdříve umřít, aby mohl vyrůst klas. Potře-
bujeme se nechat zlomit v Boží přítomnosti, 
prohrát s Bohem, jako prohrál Jákob, a tepr-
ve potom nacházíme naplnění svých životů. 

Přeji sobě i každému z vás, aby pro nás 
nebylo hledání Božího království prázdnou 
frází a aby se nám v roce 2013 dařilo žít 
v paradoxech Božího království. 

Lubomír Ondráček

Ráno vycházím z domu 
do tmy, sněhu a mra-
zu. Spěchám, nestíhám 
a bručím si: „Co ten tu 
pokřikuje, jakoby nic“! 
Mám chuť okřiknout 
povykujícího kosa, když 
v tom mi to dojde! On 

ten statečný a zatím nezmrzlý jarabák zpí-
vá Bohu! Raduje se, že žije a zpívá vesele. 
Nemá, co by sezob, žádné vytápěné hnízdeč-
ko s tekoucí teplou vodou ho nečeká, a přesto 
chválí hned z rána Stvořitele. Zastyděla jsem 
se a zaradovala. Mám co jíst, co si obléct 
i kde bydlet. Zbytek cesty k metru jsem si zpí-
vala také.

Nanda
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„Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem 
národům. A tehdy přijde konec.“ Mt 24,14
„Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám 
bude přidáno.“ Mt 6,33

PŘICHÁZEJÍCÍ KRÁLOVSTVÍ

Chtěl bych dát Bohu letos k Vánocům něco 
úžasného, ale co můžeš dát chlapíkovi, který 
stvořil všechny věci?

1 / 2013
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Zítra začínáme
Toto číslo Sborového dopisu oficiálně vy-
chází 6. 1. 2013. Zítra, tedy 7. 1., začíná 
jednadvacetidenní půst našeho sboru. Ně-
které informace byly již uvedeny v minulých 
číslech SD a byli jste s nimi také seznáme-
ni na regionech. Dnes 
bych připomněl jen ty 
nejdůležitější věci. 

Pán Ježíš předpo-
kládal, že se jeho učed-
níci budou postit. Dů-
vodem k půstu není to, 
aby nás Bůh lépe slyšel 
nebo abychom dokon-
ce Boha o něčem pře-
svědčili. Půst připra-
vuje nás, abychom my lépe slyšeli Boží hlas 
a abychom ve spojení s modlitbou dali naje-
vo, že nám na dané věci skutečně záleží. Pro-
tože očekáváme, že Bůh chce jednat s kaž- 
dým z nás osobně, s celým sborem dohro-
mady a v posledku jednat s celým národem, 
rozhodli jsme se jako starší vyhlásit tento 
sborový půst. 

Jako starší chceme jít v zapojení do půs-
tu příkladem. Čtyři starší se budou celou 
dobu postit plným půstem, čtyři částečným, 
dalších pět se bude postit minimálně týden 
plným půstem a tři se budou postit kratšími 
půsty v celém období.

Máme tři základní témata za co se postit.

 Tím prvním tématem je nalezení 
svého místa v Těle Kristově. Znát 

Boží vůli a žít ji je základní předpoklad na-
šeho naplněného, radostného a pokojného 

života. Někteří nevědí, 
jaká je Boží vůle pro ně. 
Někteří to vědí jen v ně-
kterých oblastech. Ně-
kteří potřebují jen po-
znat nějaký další detail. 
Během půstu se může-
me modlit a vyhlížet, že 
Bůh promluví do naší 
situace a my jasněji uvi-
díme, kde máme v sou-

ladu s Jeho plány v církvi stát. Pro každého 
z nás Bůh plán má a my ho potřebujeme znát. 

 Druhým tématem je prosba o nové 
vylití Ducha Svatého na celý sbor. 

Nejsme spokojeni s tím, jak Boha známe, na-
kolik jsou proměněny naše životy a nakolik 
se nám daří evangeliem zasahovat lidi v na-
šem okolí. Bez přítomnosti Ducha Svatého 
v našich životech to lépe nezvládneme. Duch 
Svatý s námi jednal při znovuzrození, mnozí 
jsou pokřtěni Duchem Svatým, ale my chce-
me více moci Ducha Svatého a vůbec více 
jeho života v nás.

Kam směřujeme
V Písmu jsou některé věci opakovány a Pa-
vel dokonce píše, že mu není líto psát stejné 
věci. Proto si dovoluji i já na počátku nového 
roku připomenout některé věci, které se tý-
kají směru našeho sboru.

Každý sbor charakterizuje hlavně určitý 
styl života, který v něm je. Tento styl je více 
či méně totožný s vizí sboru a s proklamova-
nými hodnotami. Je ovšem pravda, že zatímco 
písemnou vizi a hodnoty každý sbor mít ne-
musí, určitý styl života má. Někdy se ovšem 
stane, že život sboru se odchýlí od vize a hod-
not. Aby se nám to nestalo, pokusím se připo-
menout některé klíčové věci z našeho záměru.

Záměr našeho sboru není příliš rozsáhlý. 
Vejde se na jednu A5 a postihuje jen základní 
oblasti našeho života. Celý záměr jsme shr-
nuli do věty „Kristem proměněné životy“. 
Tato tři slova charakterizují, kam chceme jít. 

Kristem – v úvodu našeho záměru je na-
psáno, že KS Praha existuje v prvé řadě ne 
kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Nechceme, aby 
náš život řídil kdokoliv jiný, než Kristus. 
Nechceme dělat věci bez Jeho přítomnos-
ti. Jde nám o soudobou církev. Chceme být 
kulturně relevantní. Chceme dělat kvalitní 
a srozumitelné programy. Ale to všechno má 
být až výsledkem našeho podřízení se Kristu 

a nechceme žád-
ná shromáždění 
ve sboru, kde 
by nebyla Boží 
přítomnost. Sly-
šel jsem příběh 
z návštěvy před-
stavitelů čínské 
podzemní círk-
ve v některých 
sborech v USA. 
Na konci ná-
vštěvy s uzná-
ním promluvil 

Prosím každého, aby se 
zapojil nějakým způsobem. 

Není ale nikdo, 
kdo by se nemohl připojit
žádnou formou alespoň 

částečného půstu.

 Třetím tématem je probuzení. Pro-
buzení potřebuje církev a toto pro-

buzení se může z církve přelít na celý ná-
rod. Vyhlížíme a prosíme, aby to nastalo. 
Probuzení je svrchované Boží navštívení. 
Současně Bůh hledá ty, kdo jsou připrave-
ni a kdo probuzení chtějí a jsou ochotni pro 
něj pracovat a zaplatit cenu. Půstem dáváme 
najevo, že o toto Boží navštívení skutečně 
stojíme. 

K půstu se dá připojit různým způso-
bem. Je možné se připojit úplným půstem 
(tedy pít pouze tekutiny) celých 21 dnů nebo 
částečným půstem (např. Danielovým, tedy 
bez masa, sladkostí a pečiva) také 21 dnů. Je 
možné se postit třeba tři dny nebo se připojit 
alespoň jedním dnem Zkusme něco víc, než 
jsme zvládli doteď. Pokud jsi se nikdy ne-
postil, zkus alespoň jeden den. Pokud jsi se 
už postil jeden den, zkus dva nebo tři. Ale 
prosím každého, aby se zapojil nějakým způ-
sobem. Určitě je třeba zohlednit zdravotní 
stav i zaměstnání, které člověk vykonává. 
Není ale nikdo, kdo by se nemohl připojit 
žádnou formou alespoň částečného půstu.

Věřím tomu, že Bůh na náš půst odpoví 
a těším se na svědectví z našich osobních ži-
votů i na svědectví, která se projeví v celém 
sboru.

Lubomír Ondráček

15. 1. 2013
18:30 hodin
Na Žertvách 23, Praha 8 18:30 – velký sál 

Přednáška poučeného laika Kamila Nešet-
řila o tom, jak tělu při dlouhodobějším půs-
tu prospět a nikoliv uškodit. Pokud porozu-
míme tomu, jak se tělo chová při hladovění, 
můžeme se postit s větším klidem a navíc 
se zdravotním užitkem. Při dlouhodobém 
dobrovolném hladovění prochází tělo růz-
nými stádii. Někoho potěší poznatek, že 
nelibé pocity, které se dostavují před de-
sátým dnem půstu, není smrt vyčerpáním, 
ale první acidotická krize. Zhubnu? Budu 
ztrácet svaly? Jak je to s dlouhodobým 
půstem? 

Nejen tyto otázky budou zodpovězeny při 
přednášce a následující diskuzi. 

Co se děje 

v těle 
při půstu

jednadvacetidenní půst
●  ZE Ž IVOTA SBORU

Starší a diakoni v KS Praha
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Miloš: Na kurz pro dospělé přišlo celkem 
10 hostů, kteří se považovali za nevěřící 
a pak ještě 5 dalších, kteří věří v něco víc 
než jen „něco nad námi“, ale rozhodně se 
nedá říci, že by bylo možné je považovat 
za znovuzrozené křesťany. Účast na kurzu 
se postupně usadila na cca osmi hostech, 
kteří chodili pravidelně, takže jsme měli dvě 
diskusní skupinky se 6-8 lidmi. Dva lidé při-
jali Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele. 
V tuto chvíli, kdy píšu tento článek, jednáme 
o tom, že bychom je 27. 12. pokřtili. Všem 
účastníkům kurzu jsme doporučili pokračo-
vat na kurzu Základů. Chceme s nimi zůstat 
v kontaktu a v rámci možností 
je vést dál.

Martin: Alfa, myslím, 
proběhla velmi dobře.  
Na celý kurz chodilo 
poměrně dost hostů, kterým se tam skutečně 
líbilo. Během kurzu odevzdali tři lidi život 
Ježíši a možná jich je i více. Všechny hosty 
se snažíme pozvat na základy a na mládež-
nické akce a někdo z nich už mládež navště-
vuje.

Co bylo na této Alfě nejlepší?
Miloš: Nejen na této Alfě, ale na všech byla 
bezesporu nejlepší vynikající jídla, která 
nám věrně vařil Vašek Luňák! Ale vážně – 

myslím že na tomto kurzu 
vládla srdečnější atmosféra 
než je obvyklé, rozhovory s hosty byly často 
velice osobní a v jednom případě jsem byl 
až „zaskočen“, co nám jeden host ze svého 
života na sebe „prozradil“. Znovu a znovu si 
uvědomuji, jak potřebné je lidem říkat evan-
gelium. I když na něj zareagují jen někteří. 

Martin: Na alfě bylo asi nejlepší, že tam 
chodilo spousta lidí a byl tam Bůh s námi 
a jednal s námi i s hosty!

S čím jsi se Ty, nebo 
tým, musel „po-
prat“?
Miloš: Museli 
jsme se poprat asi 

s jedinou nepříjemnou věcí – 
tým pořadatelů byl původně dimenzova-
ný na mnohem větší kurz, takže jsme část 
ochotných a připravených služebníků mu-
seli po začátku kurzu poslat domů. Jinak 
bychom jako křesťané hráli na hosty těžkou 
„přesilovku“ a to zdravému vedení kurzu 
rozhodně nepomáhá. Některým členům 
týmu to bylo hodně líto, že se nám nepo-
dařilo pozvat víc lidí. Jinak vše fungovalo 
na výbornou, tým je sehraný, všichni znají 
své role. Vždyť kurz pořádáme už léta... 

Alfa
V prosinci loňského roku proběhly v našem sboru dva běhy 
kurzů Alfa.
Na otázky odpověděl Miloš Poborský, vedoucí celosborové 
Alfy pro „dospělé“ a Martin Šindelář, který vedl Alfu 
mládeže.

Martin: Já osobně jsem se asi musel poprat 
s tím, že i když třeba není vše ideální, tak 
je dobré, že alfu děláme a že to máme dělat. 
Celkově si myslím, že se celý tým musel po-
prat s nedostatkem energie.

Šel bys do toho znovu?
Miloš: Určitě! Kurzy Alfa mě léta baví, 
vidím v nich pro sebe nejlepší způsob, jak 
ve svém životě prakticky naplňovat Vel-
ké poslání z Mt 28. Tu a tam mi ve sbo-
ru někdo řekne, že dává přednost osobní 
evangelizaci. Jenže rok se s rokem sejde 
a já nevidím, že by se mezi námi někdo 
nový objevil. Já mohu říci, že jsem letos 
díky tomu, že ve sboru pořádáme kurzy 
Alfa, pokřtil čtyři konkrétní lidi. Snad to 
nezní jako chlubení, vždyť to zdaleka není 
moje zásluha. Poděkování patří celému 
týmu kurzů Alfa a především lidem, kteří 
na Alfu hosty pozvou.  

Martin: Budu se modlit, zdali Bůh chce, 
abych to dělal dál, ale myslím, že jo a těším 
se na to.

A bude Alfa i příští rok?
Miloš: Další běh kurzu bude na podzim 2013 
v rámci iniciativy kurzů Alfa Zveme Česko 
na večeři. Jak to bude ve sboru s Alfou dál za-
tím nevím, definitivní rozhodnutí bude záviset 
na mnoha věcech. Přiznávám ale, že dál uva-
žuji zase o regionálním kurzu v rámci Jihu.

Martin: Alfu určitě plánuji udělat příští pod-
zim, ale zvažuje se i varianta udělat Alfu toto 
jaro.

vedoucí delegace: „Je pozoruhodné, kolik 
úžasných věcí dokážete dělat i bez Boha.“ 
Nepřál bych si, aby tímto způsobem byl hod-
nocen náš sbor.

Proměněné – jsme na cestě. Měníme se 
a cílem je konečná změna do  podoby Pána 
Ježíše. Pokud nedochází ke změnám v na-
šem životě a v životech lidí kolem nás, je 
něco špatně. Měřítkem toho, zda jsme Kristu 
věrní a zda jsme úspěšní ve své službě, není 
počet lidí na shromáždění, velikost sociál-
ních projektů, hezké bohoslužby a přátelské 
párty (i když i o všechny tyto věci stojíme), 
ale změna do podoby Ježíše Krista.

Životy – věčný život začínáme žít už dnes. 
Tělesná smrt nebo vytržení přinese pouze ur-
čitou změnu, ale nebude takovým zlomem, 
jako bylo naše uvěření v Ježíše Krista a tedy 
vstup do Božího království a věčného života.

Jak už jsem zmiňoval, náš záměr obsahu-
je více konkrétních věcí. Mluví o zvěstování 
evangelia, o růstu sboru, o misii, o autoritě, 
o sociální službě. Je dobré hledat, k čemu 
konkrétně ze sborového záměru vede nyní 

Bůh nás jednotlivě, jednotlivé regiony i celý 
sbor. Při naplňování konkrétních záměrů 
nesmíme ale zapomenout na celkový směr. 
A tím směrem je, že se náš život bude podo-
bat Kristu stále více. Pokud nám Bůh dá pro-
žít na této zemi celý rok 2013, kéž jsme mu 
na jeho konci podobni více, než na počátku.

Lubomír Ondráček

●  ZE Ž IVOTA SBORU

Chceme, aby náš život 
vedl Kristus!
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Toto jsou odpovědi několika účastníků:
„Byla jsem poprvé na semináři, který po-
řádali křesťané. Zaujalo mě, že mají širší 
možnosti, jak věci řešit, když v nich počítají 
s Bohem. Ráda bych se zúčastnila dalších.“ 

Proč jsi se semináře zúčastnill/a?
Lucka: Jsem věřící teprve přes rok a pořád 
mi nebylo jasné, co to znamená „hněvejte se, 
ale nehřešte“. Chtěla jsem zjistit, jak to s tím 
hněvem je.
Honza: Chtěl jsem se zamyslet nad sebou 
a nad možnostmi, jak ovládat hněv nebo 
obecněji negativní emoce. Také jsem byl zvě-
davý, co se dá o hněvu tak dlouho povídat.
Radovana: Protože mě zajímalo přednáše-
né téma a přednášející jsou pro mě zárukou 
kvality.
David: Mám problém vyjádřit hněv, který se 
pak mění v agresi.
Pavlína: Jelikož mám sama problém se vzte-
kem a agresivitou. Mám malé děti a ty mě 
dokáží pěkně vytočit.

Dozvěděl/a jste se něco nového a pro vás 
zásadního?
Lucka: Ano, že se můžu hněvat . A že to, 
jak se hněvám, vychází z výchovy v rodi-
ně. Dále, že je nezdravé v sobě hněv dusit, 
protože se to projeví pak v jiných situacích, 
ve kterých bych normálně nevybuchla.
Honza: Spoustu věcí, například o tom, že 
hněv může být i pozitivní. Také, že nemáme 
usilovat jen o odstranění svého hněvu, ale 
máme ho zároveň nahradit kladnými emo-
cemi, láskou a milosrdenstvím. Zajímavé 
bylo přemýšlet, jak některé biblické postavy 
prožívaly své emoce a konkrétně hněv, na-
příklad když se David hněval na Goliáše.
Radovana: Jistě, ano, dozvěděla.
David: Dozvěděl jsem se o pasivní agresi, 
která je ve vztazích překážkou a předpokla-
dem k nedorozumění. Např. neodpovídat 
na sms, když jsem na člověka naštvaný, 
místo toho, abych si s ním vše vyříkal. Táké 
jsem se dozvěděl, že v Bibli je psáno – Hně-
vej se a nehřeš – a s tím už se dá pracovat .
Pavlína: Rozhodně jsem se dověděla spous-
tu cenných rad – jak se třeba zachovat, když 
mám vztek. Nebo, pokud jsem se hněvala 
a nezvládla to, že si to nemám dál vyčítat, 
ale vše dát do Božích rukou. Jak rozpoznat 
proč jsem vůbec nahněvaná. Že je to dobrá 
vlastnost, pokud s ní budeme zacházet správ-
ně. Taky jak se na hněv dívá Bůh a co na to 
říká Bible. 

Jak na vás působil způsob vyučování?
Honza: Milý, praktický, systematický, dob-
ře připravený kurz, dobře využitý čas.

Radovana: Příjemně, bylo to dobře připra-
vené, prezentace se mi líbila.
David: Způsob vyučování mi vyhovoval pro 
svou nenásilnost, věcnost a přesto praktičnost.
Pavlína: Velmi příjemně. Bezva byly i pří-
klady ze života.
Lucka: Praktické, přínosné.

Co se vám na semináři líbilo a co ne?
Lucka: Líbily se mi praktické situace a pří-
klady, informační náplň přednášky, dotazník, 
který jsme si mohli ponechat – změnila bych 
trochu formu zápisu slidů v prezentaci. Bylo 
mnoho textu, který pak unavuje a odvádí 
pozornost od toho, co přednášející povídaly. 
Udělala bych stručnější, bodovou prezentaci 
a podrobný zápis bych pak poslala třeba do-
plňkově mailem, aby nebyla nadměrná spo-
třeba papíru a financí za případný tisk, ale 
aby posluchači měli podrobné informace pak 
k dispozici.
Honza: Líbil se mi prostor pro osobní za-
myšlení. A také vtipná scénka, kdy se Petra 
a Ráchel na sebe začaly hněvat. Ze začátku 
to vypadalo, že jde o skutečný konflikt .
Radovana: Kromě výše zmíněného, že to 
bylo praktické. Hodně se mi líbila disku-
se na závěr s možností konkrétních osob-
ních dotazů a reakce přednášejících. Námět 
na zlepšení – zpočátku nebylo dobře slyšet, 
vzhledem k technice.
David: Líbilo se mi pojetí, téma a obsah. Na-
opak se mi nelíbily prostory a zima v míst-
nosti.
Pavlína: Myslím, že to bylo skoro celé fajn. 
Jen bych zvolila jinou místnost – špatná 
akustika.

Používáte prakticky v životě něco z toho, 
co jste se na semináři dozvěděl/a? 
Lucka: Ano, už se hněvám .
Honza: I když je asi brzy na takové zhodno-
cení, můžu říci, že jsem si začal víc uvědo-
movat své emoce nebo příčiny hněvu, které 
jsou často malicherné.
Radovana: Doufám, že ano . 
David: Ano, snažím se nepoužívat pasivní 
agresi.
Pavlína: Rozhodně, pokaždé když přijde 
na lámání chleba – a pokud to nezvládnu bě-
hem rozhněvanosti, tak aspoň potom. 

Mohl/a byste seminář doporučit přáte-
lům?
Lucka: Ano.
Honza: Určitě.
Radovana: Ano, určitě, uvítala bych pokra-
čování., 
David: Ano.
Pavlína: Rozhodně ho doporučuji všem!

●  ZE Ž IVOTA SBORU

Hněv a agrese – reakce na seminář
V našem sboru minulý měsíc pořádaly Petra Mizurová a Ráchel Bícová semi-
nář Hněv a agrese, jak jim čelit.

Prorocká slova 
pro Prahu
Chci očistit Prahu, 
25. 4. 2012
Viděl jsem ruku, která se vztahuje dolů, smě-
rem k Praze. Tato mocná ruka se vztahovala 
k srdcím lidí v Praze. Ale Praha nereagova-
la na milostivou ruku, která k ní přicházela 
z nebe. Pak se ruka pohnula, jako by chtěla 
něco, nebo někoho postavit, nebo pozved-
nout. Viděl jsem, jak voda v řece stoupala, až 
se dostala na úroveň, která byla vyšší, než je 
řeka. Viděl jsem, že voda přicházela z nebe, 
stékala po kopci kolem Prahy a tekla měs-
tem, jako by se snažila očistit město, nebo ho 
potopit. Vnímal jsem slovo:

Vztahuji se k tomuto městu a k srdcím 
lidí, kteří zde žijí. Vztahuji se k němu v lásce 
a milosti. Chci očistit srdce a město od ne-
čistoty, skrytého hříchu a okultních praktik, 
které drží toto město v temnotě a v zajetí. 
Vztahuji se k němu na určitou dobu, a pokud 
neodpoví na moji nabízenou ruku, voda bude 
stoupat a poteče po kopcích tak, jak nikdy 
předtím. Bude zjevovat skryté věci a přinášet 
do světla to, co by si člověk nikdy nepomys-
lel, že bude zveřejněno. Protože se toto bude 
dít na přirozené rovině, tak k vám budou při-
cházet lidé pro pomoc a útěchu.

Říkám vám to, abyste to věděli před tím, 
než se to bude dít. Tak, abyste věděli, až se 
to stane, že jsem to já, kdo je Bohem nového 
začátku.

Čistá Praha, Květen 2012
Naše země, město potřebuje uzdravit, Bůh ho 
chce uzdravit! Naše město je plné nečistoty 
a špíny, ale v Bohu je moc ho uzdravit! Věří-
me tomu, že Bůh má tu moc? Bůh ji skuteč-
ně má! Proti Bohu a jeho vůli nic neobstojí. 
Naše špinavé město chce Ježíš zahalit svou 
milostí, chce ho přikrýt svou láskou a milostí, 
jako v zimě pokryje město vrstva bílého čisté-
ho sněhu. Stejně jako, když taje sníh a odtéká 
z něj voda, která sebou bere špínu země, tak 
i Ježíš svou milostí a láskou (sněhem) chce 
očistit špínu našeho města. Po celém tomto 
procesu zůstane čisté a obnovené naše měs-
to, zem. Myslím, že je to podobenství o Praze 
a možná bude nějaká fáze mezi tím, než sníh 
napadne a roztaje, možná modlitby.....?

Někdy se nám líbí proroctví, ale musíme 
ho vzít opravdu vážně, je dobré se radovat, 
když vidíme takovýto obraz a určitě je kvů-
li tomu důvod k radosti, ale nesmíme zaspat 
a musíme vzít proroctví opravdu vážně a vy-
hlížet ho reálně a usilovat o to, že Bůh ho 
naplní.

…...... 5.1.2012
Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou sva-
tost.



Rozpis služeb hudebních
skupin „Stánku uctívání“
4. – 6. ledna 2013
  pátek 
18:05  Úvod 
18:20-20 00  Mirek Hoblík (KS Praha  spol.)
20-22 MDM Těšín (Eva Šůrová 
 + Kuba Herok)
22-24 B´eracha (Mirek Bálek) 
  sobota
00-02 Aleś Curanau (Bělorusko)
02-04 Timmy Voráč (Turnov)
04-06 Jana Svatošová (Pardubice)
06-08 Aktiv-ity Dolný Kubín (Slovensko)
08-10	 Miloš	a	Ivana	Švábkovi	(SŽ	Brno)
10-12 CB Nové Město n. Metují
Josefa Potfajová – výtvarný seminář
12-14	 Zdeněk	Dlabola	(SŽ	Pardubice)
14-16 Miloš Senko (IHOP Bratislava)
16-18 Jirka Jelínek (KS Praha)
Helena Šabatková + Dorota Herok 
taneční seminář
18-20	 Honza	Knížek	(KS	Praha)
20-22 Radka Novotná (IHOPP 
 a KS Praha)
22-24 Daniel Tanackovic (Srbsko) 
  neděle
00-02 Monika Walker (CBH Praha)
02-04 Aktiv-ity Dolný Kubín (Slovensko)
04-06 Kamil Nešetřil (KS Praha)
06-08 Mirek Šedivý (CBH Praha)
08-10 Daniel Tanackovic (Srbsko)
10-12 Legnica (Polsko)
12-13 Kunzmannovi (KS Praha)
13-14:30 Mirek Hoblík (KS Praha a spol.)

●  ZE Ž IVOTA SBORU

http://praha.kaes.cz

Foto Tomáš Božovský

Na prosincovém
celosboru jsme Boha 
uctívali společně 
s Vinesongem
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K o m e n s k ý
Troje potěšení

Nakonec máme toto troje potěšení: Zaprvé, 
když se vidíme v tlaku kříže, máme jistotu, 
že o nás má péči Bůh. Protože řemeslník po-
užívá hoblík, rýtko, dláto či kladivo, má na-
ději v tom, že ze sevřené a tak upevněné věci 
udělá něco užitečného a krásného. (Tak dře-
vořezbář drží v ponku kus lipového kmenu, 
aby paličkou a dlátem osekával dřevo do žá-
daného tvaru.) Kdyby ten špalek lipového 
dřeva, nebo plody vína, či kovový hranol ne-
chal ležet v koutě, potom taková věc zůstane 
ležet bez užitku a posléze shnije, ztrouchniví 
či zrezne, neboli přijde na nic.

Proto radostně zvolej s Davidem:,,Hůl 
tvá a prut tvůj, tvé kladivo a dláto, lis a oheň 
tvůj či voda, Hospodine mne potěšují.“

Jestliže Pán Bůh ty tlaky, těžké okolnosti 
při nás nazývá lisem a sebe lisařem, můžeme 
mít s jistotou naději, že v nás nic nezkazí, že 
nás příliš nepřetíží a nenechá nás v tom bez 
konce. Tak jako lisař, tesař, stolař, řezbář, cize-
lér, šperkař, vinař, kovář či jiný řemeslník do-
hlíží s laskavostí na to, co svírá v kleštích a lisu 
a má o to péči. Tak podobně náš Velebný Mistr 
má tisíckrát více péči o náš život. Proto při nás 
nic nezkazí, nezničí, neznehodnotí, ale o to 
více napraví a promění. Tím si buďme jisti.

Boží lis (dokončení)

Když konečně rozumíme Božímu úmyslu 
s námi, a poznáme, co při nás Pán hledá, či 
chce změnit, těšme se, že ten tlak brzo skončí. 
Když naše srdce propouští jako z uvolněné 
nádoby tu vůni modliteb, klanění a vnitřního 
lkaní, dojde k uvolnění. Stejně tak, když pře-
stává dřívější vzpoura, podrážděnost, hněv 
a svárlivost vůči bližním a jestliže místo toho 
jsme již pokorní, svorní a hotovi k lásce, jest-
liže zůstáváme v úmyslu stálé pobožnosti, 
svatosti, dojde ke změně. To, když při sobě 
vidíme, tak vám pravím, že je to radostná na-
děje při vás, která zvěstuje, že nás Pán Bůh 
pustí z tlaku lisu. Víme, že Bůh nemá zalíbe-
ní v našem trápení, ale v nápravě.

Jemu samému, nesmrtelnému, moudré-
mu Bohu buď sláva, čest požehnání. Jeho 
milosrdenství a smilování buď nad námi 
nyní i na věky věků.

Amen.                      Jan Amos Komenský

Spisovatelem ,,Božího lisu,“ (Presu Božího)  
je nepochybně Jan Amos Komenský, který 
toto dílo  napsal a poslal neznámé ,,bohaboj-
né paní,“ N. N. z N., z okruhu jeho rodiny. 
(N – Nivnice ?)  Bylo to v době jeho pobytu 
na jaře roku 1624 v Brandýse n. Orlicí. Přes-
to, že toto dílo podepsal iniciálou N. N., jako 

ostatně více drobnějších textů, je podle boha-
tosti stylu, skladbou textové struktury a myš-
lenkovou nápaditostí podobné dílu Nedobyt-
ného hradu. A tudíž se nepochybuje o jeho 
autorství. Dílo ,,Boží lis“ svědčí oproti zmí-
něnému dílu, které napsal před tím o dalších 
životních a duchovních zkušenostech.

Kniha ,,Pres Boží,“ byla donedávna zná-
ma jen ze seznamu Koniášova Klíče a In-
dexu, kde ho označuje jako spis zasluhující 
aby byl ničen pro svou kacířskost. Ještě 
na počátku minulého století nebyl znám ani 
jeden exemplář knihy. Konečně v roce 1914 
vynesl na světlo C. A. Straka první výtisk ze 
Strahovské knihovny, kde se uchoval ve dva-
nácti listech (viz CCM 1914,10), které nalezl 
mezi jinými díly Komenského. Podle Straky 
a badatelů svědčí o autorovi i písně, které 
byly ke spisu přiloženy v době zamýšleného 
vytištění. Byly to písně z bratrských kanci-
onálů, které jsou známy dodnes, například 
,,Když v úzkostech a trápení žádné při nás 
rady není“. Autorství Komenského dokazuje 
především duch a způsob práce, zkušenosti 
životní, pozorovací schopnost a dar interpre-
tace, sdělení dané Bohem na základě osobní-
ho svědectví.

Podobných spisků menšího formátu se-
psal Komenský jistě mnohem víc. Takových 
drobných děl s hlubokým obsahem ani ne-
vzpomínal.

Možná budou ještě některé objeveny.
Václav Lamr

Koho zvolíme?
Za pár dnů budeme mít možnost jít k historic-
ky první přímé volbě prezidenta. Já svůj člá-
nek píšu ovšem už 13. prosince – v den, kdy 
byla Nejvyšším správním soudem vrácena 
do hry Jana Bobošíková, u níž byly – podobně 
jako u Vladimíra Dlouhého a Tomia Okamu-
ry – zjištěny nesrovnalosti v nasbíraných hla-
sech. V jejím případě ale nebylo nesprávných 
či sporných podpisů tolik jako u oněch dvou, 
takže se dá předpokládat, že tato kandidátka 
skutečně získala podporu minimálně padesáti 
tisíc svých spoluobčanů. „Ostrá“ předvolební 
kampaň, při níž dostane každý z kandidátů 
k dispozici pět hodin ve veřejnoprávní tele-
vizi a v rozhlase, začne až na Štěpána. Takže 
v době, kdy budete číst tyto řádky, už budete 
mnohem … no, ne nutně chytřejší, ale patrně 
informovanější než já dnes. 

Samotnou přímou volbu považuji za ne-
štěstí a velký omyl. (Výjimečně se v tom sho-
duji i s dosavadním prezidentem Václavem 
Klausem.) Přímá volba totiž prakticky vylu-
čuje určitý typ osobností: lidi přemýšlivé, po-
ctivé a moudré, ale nepříliš pohotové. Za nej-
lepší kandidáty, kteří se v první prezidentské 
volbě postavili proti Václavu Klausovi, po-

važuji Jana Sokola (na místě prvním) a Petra 
Pitharta (na místě druhém). Oba by byli pre-
zidenty, na něž bychom mohli být hrdí, a oba 
mohli vtisknout české politice o hodně jinou 
tvář, než má dnes. Nicméně ani jeden z nich 
by v přímé volbě neměl šanci. 

S redakcí Sborového dopisu jsme se do-
hodli, že tento článek nebude návodný. Nebu-
du vám tedy napovídat, koho máte volit. Ale 
mám obavy, že ať už bude zvolen kdokoli, 
my křesťané z toho příliš nadšení nebudeme. 
Možná je to slabé slovo: Netajím se tím, že 
očekávám, že budeme dost nešťastní. Je totiž 
velice pravděpodobné, že bude zvolen nějaký 
bývalý komunista. Není vyloučeno, že v dru-
hém kole bude stát bývalý komunista proti 
svobodnému zednáři. Nebo budeme stát před 
volbou mezi oportunistou a člověkem, který 
trpěl snahu o likvidaci úspěšné političky 
z vlastní strany? 

Ano, vím o třech relativně slušných kan-
didátech, ovšem obávám se, že moc šancí 
nemají. 

Jsem přesvědčen, že je-li u Daniele psá-
no, že Hospodin sesazuje krále a ustanovuje 
krále, platí to nejen pro absolutní monarchie, 

ale i pro demokratické režimy. Hospodin 
nám ovšem patrně „dopřeje“ takového vla-
daře, jakého si sami zvolíme. 

My křesťané nemáme mandát rozhodovat 
o tom, kdo bude zvolen. Každý z nás má jen 
jeden hlas, stejně jako naši nevěřící spoluob-
čané nebo jinověrci. Máme ale jiný mandát, 
neméně důležitý. Máme mandát přimlouvat 
se za „v moci postavené“, a tedy i za našeho 
prezidenta. Přiznám se, že nemám moc víry 
na to, že bude zvolen někdo, s kým budeme 
spokojeni. Mnohem více víry mám na to, že 
ať už bude zvolen kdokoli, bude mít možnost 
se v následujících letech setkat s Ježíšem Kris-
tem. Můžeme se tedy modlit třeba takto: „Pane, 
dej nám takového prezidenta, který se během 
svého volebního období otevře pro Tvou mi-
lost a pro Tvé slovo.“ A podobně se budeme 
moci modlit i po jeho zvolení. Můžeme se pak 
modlit i za lidi, kteří budou našeho prezidenta 
obklopovat. Můžeme se modlit i za to, aby se 
vyznávající křesťané dostali mezi jeho porad-
ce. Tyto modlitby jsou určitě lepší náplní času 
a života, než fňukání a reptání. 

A především můžeme žít ve víře, že 
máme krále, který je nade všechny vladaře 
i prezidenty, a jemuž je dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. 

Dan Drápal, 13. prosince 2012

●  V YUČOVÁNÍ

●  POL IT IK A PRO K A ŽDÉHO (K ŘESŤANA) V.



Kreslí Antonie Hrdinová

http://praha.kaes.cz

●  JAK É TO BUDE

Proč Konvokaci pořádáte? 
Radka Novotná: Na jaře letošního roku 
jsem byla zástupcem Mezinárodní rady star-
ších Jeruzalémského domu modliteb (JHO-
PFAN) Petrem Káchou požádána, zda bych 
se nemodlila právě za to, jestli v Praze v roce 
2013 neuspořádat modlitební Konvokaci za-
měřenou na mladé lidi.  Vzhledem k tomu, že 
od roku 2010 pracuji v IHOPP právě s mladý-
mi lidmi, nebyla mi tato vize vzdálená. V roce 
2011 jsem se podílela na přípravě a realizaci 
první pražské Konvokace a zde jsem měla tu 
výsadu sloužit s týmem mladých lidí z IHOPP 
a byla jsem tím, co se na Konvokaci v souvis-
losti s mladou generací dělo, velmi povzbu-
zena.   Velmi silně jsem právě tam prožila po-
tvrzení vize, kterou mi Bůh před několika lety 
dal, a to, že je čas, aby povstala mladá a silná 
generace Kristovců, kteří budou žít svůj život 
naplno, budou ochotni dávat sami sebe kaž-
dodenně Bohu na oltář a budou Mu cele a ne-
kompromisně vydaní, jako David. Věřím, že 
Bohu jde o to, abychom byli lidmi se srdcem 
Davida, který Boha dobře znal a svůj život 
Mu podřizoval a kterého Bůh přes všechna 
jeho osobní selhání nazval mužem podle Své-
ho srdce. Toužím, aby Evropu spoluvedla ge-
nerace takto vydaných mladých mužů a žen.

Jaký je tvůj úkol při přípravě?
Radka Novotná: Jsem součástí výše zmi-
ňovaného Přípravného výboru Evropské 
konvokace mládeže a mojí zodpovědností je 
plnění úkolů týkajících se přípravy obsahu 
a koordinace některých konkrétních oblastí 
souvisejících s průběhem tohoto evropského 
modlitebního svolání.

Michal Ženíšek: Mojí hlavní zodpovědností 
je zajistit správný obsah a fungování webo-
vých stránek. Ty jsou v současné době již ho-
tovy a lidé se zde mohou zaregistrovat. 

Pavel Ondrák: V současné době  vedu pří-
pravný tým Konvokace. A mojí zodpověd-
ností je celková logistika.

Aneta Kovářová: Kromě současných or-
ganizačních věcí, které řešíme v rámci pří-
pravného výboru, je mé místo hlavně v pro-
rockém týmu, který bude fungovat zejména 
v průběhu konvokace. Jsem jednou ze dvou 
služebníků, kteří potom konvokaci povedou, 
budou přinášet Boží podněty z prorocké-
ho týmu účastníkům a celkově budou mít 
na starost směřování průběhu celé akce. 

Co již konkrétního o obsahu K. víte?
Radka Novotná: V současné době jsou 
známa všechna témata, kterým se budeme 
v jednotlivých blocích  třídenní Konvokace 
věnovat: např. Otcovské srdce, Oddělenost 
pro Krista, Smýšlet ve velkém, v plánu je 
také Outreach v ulicích Prahy a také důle-
žité téma Izraele, jako klíče pro Evropany, 
kteří chtějí rozumět Božímu srdci a Jeho vy-
volenému národu.  Další podrobnosti nejen 
k tématům najdete na webových stránkách 
EKM: http://www.konvokace.cz/. Jednot-
livé bloky povedou např. Tom Hess, Kate 
Hess, Vlado Žák, Joeli Staab a další.  Detail-
ní informace budou průběžně aktualizovány 
na webových stránkách. Známy jsou již také 
jednotlivé chválicí týmy z různých míst Ev-
ropy: Newlight z ČR, eSpé ze Slovenska, 
tým z londýnského IHOP a momentálně 
jednáme s chválicím mládežnickým týmem 
z berlínského YWAM. Začínáme také pra-
covat na přípravě realizace modlitebně-uctí-
vací stráže, která bude probíhat po celou 
dobu a na stejném místě, kde se Konvokace 
bude konat. Do této nepřetržité stráže chce-
me zapojit různé modlitebně-uctívací týmy 
nejen z ČR. 

Pro koho je K. určena?
Radka Novotná: Evropská mládežnická 
Konvokace je určena především pro mladé 
lidi z celé Evropy, kterým není lhostejný du-
chovní stav našeho kontinentu a kteří chtějí 
společně volat k Bohu, společně Jej uctívat, 
naslouchat Mu a nechat se povzbudit k ra-
dikálnějšímu následování Ježíše. Konvo-

V Praze bude opět KONVOKACE
Zeptala jsem se členů Přípravného týmu Evropské konvokace mládeže:

kace samozřejmě není určena jen mladým 
přímluvcům a modlitebníkům, ale témata 
Konvokace jsou záměrně určena pro věko-
vou kategorii cca do 30 let.  Každý máme 
své úkoly, ale mladí jsou na prahu svého 
dospělého života specifickou skupinou, kte-
rou Bůh chce jistě vystrojit, posílit a poslat, 
aby žila realitu Evangelia každý den svého 
života, naplňovala Jeho záměry a roznes-
la tuto Dobrou zprávu svým současníkům. 
Zveme ovšem i starší věkem, kteří se modlí 
za naplňování Božích záměrů pro náš konti-
nent, a kteří jsou ochotni vstupovat odvážně 
do nových věcí, které jsou na Božím srdci 
pro tento čas.

Co je jejím smyslem a cílem?
Radka Novotná: Naším cílem tedy je, aby-
chom na Boha společně očekávali, uctili Jej 
a vyvýšili, přiblížili se k Jeho srdci a uvidě-
li, co všechno v Něm už máme, byli posíleni 
Jeho Láskou a vyprosili si milost a strategii 
pro tento čas. Nechceme zůstat vlažní ani 
lhostejní k faktu, že Evropa momentálně 
nehoří pro Ježíše jako jiné kontinenty. Naší 
touhou je hledat společně na tuto skuteč-
nost odpověď, nechat se povzbudit a vy-
zvat a s odvahou pak vstupovat do Božích 
záměrů na místech, kam jsme povoláni. 
Chceme také, aby mladá generace porozu-
měla Božím plánům pro Izrael a nechala se 
Duchem Svatým vést do naplňování kon-
krétních plánů v této důležité oblasti. Vě-
řím, že Evropská konvokace mládeže může 
být důležitým setkáním Božího lidu Evropy 
v této neklidné době, kdy je naše pozornost 
odváděna velkým množstvím podnětů a ná-
hražek, které se snaží naplnit naši duši, aby 
byla tučná a ne hladová. Věřím, že společné 
setkání lidí vydaných Bohu může zasáhnout 
naše srdce a nasměrovat nás blíže k Jeho 
srdci, které volá každého z nás do intimního 
vztahu Lásky. Kéž se naplní Jeho záměry 
a plány. Kéž jsme těmi, kteří milují Boha, 
sami sebe i své bližní a nebojí se žít bez 
kompromisu! 

Tak odpálíme Nový rok! Jaký asi bude?

pr
asátko

Bedřich

Bára

Ov
ecka

Bedřich

Bára

http://www.konvokace.cz/
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Vyslyšené modlitby
Chtěla bych vyprávět příběh o jednom klu-
kovi, „feťákovi“, co bydlel blízko nás. Jed-
nou za mnou přišel, přinesl mi ukázat do-
pis od maminky, že jim umřela babička, že 
nemají peníze na pohřeb a jestli bych jim 
nepůjčila. Moc se mi nechtělo, ale půjčila 
jsem mu. Za čas jsem ho viděla s kamarády, 
o kterých jsem věděla, že berou drogy a tak 
mi došlo, že peníze byly na drogy a ne na po-
hřeb. Když se mě náš pastor ptal na jeho ad-
resu, protože ho chtěl navštívit, řekla jsem, 
aby mu nevěřil, že všechno slíbí, ale lže. 
Měla jsem na kluka zlost! Peníze nevrátil, 
podvedl mě! Později mi ho začalo být líto, 
i jeho maminky, která byla celá utrápená. 
Modlila jsem se za něj, kdykoliv jsem šla se 
psem na procházku okolo domu, kde bydlel. 
Pán Bůh se mě dotýkal a obměkčoval moje 

srdce. Stále jsem se modlila, aby ho Bůh vy-
trhl od kamarádů a zachránil, aby se obrátil 
k Němu. Vloni jsem ho potkala a dali jsme 
se do hovoru. Řekl mi, že už je „čistý“ a pře-

kvapil mě znalostmi z Bible. Řekl, že ho baví 
Starý Zákon a židovství. Dala jsem mu ma-
lou bibli a pozvala ho do sboru. Přišel na ce-

V letošním roce jsme se svou ženou Lenkou 
podnikli cestu do frankofonní části západ-
ní Evropy. Po návštěvě a prohlídce desítky 
měst Francie, Belgie, Luxemburgu jsme na-
konec skončili v Holandsku, které nás pře-
kvapilo něčím, o čem chci napsat. Stalo se 
to v Amsterdamu. Absolvovali jsme úspěšně 
plavbu kanály Amsterdamu, z nichž někte-
ré měří i 100 kilometrů, viděli jsme domek 
a muzeum Anny Frankové, muzeum Van 
Gogha, starý a nový kostel, věž Plačících 
manželek se svou dávnou historií a řadu dal-
ších pamětihodností. Amsterdam však není 
jenom místem památek a malířské kultury, 
ale je to především obrovský přístav, ve kte-
rém kotví námořní lodě velké jako obchodní 
dům. Na ulicích přeplněných nejrůznějšími 
lidmi musíte dávat pozor na to, abyste se 
nepohybovali v pruhu pro cyklisty, kterých 
je tam mraky a kteří jezdí na svých kolech, 
jejichž typ není žádný sportovní hit, ale jsou 
stavěna jen k tomu, aby co nejvíce unesla. 

I když nechcete, tak musíte občas projít ulič-
kou s červenými lucernami a kavárničkami, 
z jejichž útrob je cítit odér kouřené marihu-
any. Takový je Amsterdam z jednoho pohle-
du. Stalo se to jednoho nedělního odpoledne, 
kdy jsme procházeli kolem kostela Sv. Mi-

kuláše, jehož velikost 
je asi tak stejně velká, 
jako stejnojmenného 
v Praze.  Zpívalo se 
tam, dveře byly otevře-
ny a tak jsme vstoupi-
li. Obraz byl šokující. 
V tom obrovském pro-
storu kostela nebylo 
kam se postavit, natož 
sednout. Hlavní a po-
stranní lodě kostela 
byly plné stovek stojí-
cích lidí. Ve stoje jsem 
se ramenem nacpal 
do jednoho výklenku 

●  JAK JSEM TO PROŽIL

a sledoval kázání. Kázání bylo ve španělšti-
ně a jak bylo možno vidět, tak velká většina 
lidí byla zjevně hispánského původu. Protes-
tantský kostel, ale kněz v ornátu postupoval 
podle jisté liturgie. Na konci kázání byly 
modlitby. Kolem byla spousta mladých, kle-
čeli a vzrušením se jim při modlitbě třásly 
rty a prsty sepjatých rukou, několika dívkám 
teenagerovského věku tekly slzy po tváři. 
Potom z jedné lodě kostela zazněl zpěv snad 
stovky věřících známého nápěvu „Shalom, 
shalom, alej kem…“ (hebrejsky neumím, 
opusťte chyby)  Potom si všichni začali po-
dávat ruku, snědá černovlasá madam vedle 
mi podávala ruku „God bless you!“ a po-
tom následovalo pozvání ke společné Večeři 
Páně. Zúčastnili jsme se též. Zeptal jsem se 
té dámy, zda by mi mohla říci něco k tomu-
to shromáždění. Krátce mi sdělila, že to je 
shromáždění španělsky mluvících občanů ži-
jících v Amsterdamu a že ti dva, muž a žena 
v civilním obleku, kteří po knězi mluvili 
do mikrofonu, měli slovo k občanským zále-
žitostem současného života a jak se k nim má 
křesťan stavět. Protože ta dáma někam od-
spěchala a protože kolem zněla jenom samá 
španělština, tak jsme se rozloučili s kolem-
stojícími a prodírali se k východu. Těch snad 
několik tisíc lidí v celém kostele tam ještě 
zůstávalo a velice živě a hlučně debatovalo. 
Takže i takový byl pro nás a je Amsterdam, 
o kterém jsme slyšeli tolik nepěkného. Duch 
Svatý pracuje i na místech, kde by to jeden 
nečekal. Ty upřímné slzy na tvářích mnoha 
klečících mladých kolem a jejich rozechvělé 
sepjaté prsty při modlitbě mám pořád před 
svýma očima. Tímto zážitkem povzbuzen 
jsem pokračoval ve svých modlitbách za čes-
ký národ a jeho vládu.

Standa Dobeš

Plný kostel

Pán Ježíš může lidi

zachránit a změnit, 

i když nám se to

zdá nemožné!

Několik tisíc lidí ještě

v kostele zůstávalo a velice 

živě a hlučně debatovalo.

losbor do Ládví i se svým děvčetem. Moc 
se ho dotýkalo kázání o tom, že Bůh miluje 
i hříšníky a že Ježíš se s nimi bavil. Když 
jsem zase šla později kolem domu, kde bydlí, 
uviděla jsem, že si myje v pokoji okno, které 
do té doby bylo nezasklené, přes rok rozbité 
a zalepené igelitem. Ani se mi nechtělo vě-
řit, že je to on! Začal chodit do evangelické 
církve a v listopadu byl pokřtěn. Mám ob-
rovskou radost, že ho Bůh zachránil a pro-
měnil! Toto vyprávění je v rozmezí sedmi let. 
Dlouho jsem se modlila a nebylo nic vidět. 
Ale Pán Ježíš zemřel za každého a my ne-
máme lidi soudit, když dělají špatné věci, ale 
máme k Bohu volat o pomoc, protože jen On 
je může zachránit a změnit. I když nám se to 
zdá nemožné! 

Marie, region Jih

ilustační fota z centra Amstrdamu
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Jaká nebezpečí hrozí dětem na internetu a obecně v kyberprostoru? 
       Co je to grooming, sexting, kyberbulling a sociální sítě? 
                   Co jako rodiče můžeme dělat pro ochranu svých dětí?
Přednáška je určena pro rodiče asi především školních dětí (můžete vzít i své známé).
Přednáší Vladimír Vácha, lektor Národního institutu bezpečnějšího internetu a ACET

5. února 2013 od 18:30 na Žertvách 23, Praha 8
Vstup zdarma, na pokrytí nákladů bude uspořádána sbírka.

●  NA CO SE DÍVÁME A CO ČTEME

Nedávno jsem při úklidu objevil doma kníž-
ku, která mne už dlouho lákala k opětovnému 
přečtení, ale nedařilo se mi ji od posledního 
stěhování najít. Její příběh je vymyšlený, ale 
poutavě napsaný.

Když se obchodník s nákladními automo-
bily George Spencer dostal se štěstím na po-
slední chvíli do letadla, měl jen jedno přání. 
Aby během letu nabral sil a připravil se k dů-
ležitému obchodnímu jednání ve Vancou-
vru. Jen letmo zaznamenal bujarou náladu 
několika fanoušků letících na utkání svého 
fotbalového týmu. Po krátkém, ale srdečném 
seznámení se sousedem, doktorem Bruno 
Bairdem, snědl nabízenou večeři a rychle 
usnul.

Po nedlouhé době se jedné paní udělalo 
nevolno. Ještě než doktor stanovil diagnózu, 
potíže začali hlásit postupně další cestující. 
S pomocí letušky zjistil Baird původ zdravot-
ních potíží. Část cestujících požila k večeři 
zkaženého lososa. A piloti dokonce dvojitou 
porci. Ale ti jedli s hodinovým zpožděním 
jako poslední. I tak je podle propukajících 
příznaků jasné, že letadlo pod jejich vede-
ním, na letišti přistát nemůže. 

Během ošetřování pacientů si doktor 
vzpomněl na svého souseda, který mu vyprá-
věl, jak lítal za války na stíhačkách. Spen-
cer jeho návrh na pilotáž obřího dopravního 
letounu zpočátku rezolutně odmítnul. Až 
pohled na oba zhroucené piloty, ho přinutil 
sednout po dvaceti letech za „knipl“ a poku-
sit se o zázrak.     

●  OZNÁMENÍ

CO DĚLAJÍ NAŠE DĚTI, 
KDYŽ JSOU ON-LINE?

 Pracující	křesťan	hledá	k	sobě	do	podnájmu	
jednoho	až	dva	spolubydlící	do	pokoje:	5x4	m	
v bytě 2+1 v rodinném domku ve Chvalech 
u Černého Mostu. Volejte 725 534 645
 Pronajmu pěkný slunný byt 2+KK ve vilce 
se zahradou v Praze 4 – Lhotka. Byt je částeč-
ně zařízený – lednička, pračka, koberce, popř. 
nábytek.	Pouze	křesťanům.	Cena	je	8000	Kč	až	

Večer modliteb a chval 
v Mníšku pod Brdy
12. 1. 2013 od 17 hod.
Zaměření: Společně prožívat vztah s naším 
Pánem Ježíšem a mezi sebou navzájem 
v jednotě Ducha sv.
Hledat Boží vůli pro dění na Mníšku i pro 
Boží lid jako tělo Kristovo

Místo konání: Městské kulturní středisko, 
Skalecká 610 (na začátku ul. Na oboře)

Spojení	z	Prahy:	od	Smíchovského	nádraží	(me-
tro B, tram. 12, 14, 20)
autobusy 317 nebo 321 (stanice přímo před ná-
dražní	halou)
odpoledne	v	každou	celou	a	v	půl	tam,	a	zpět	
z Mníšku z náměstí v 19, 20, 21, 22.15 hod.

9000 Kč dle počtu osob včetně energií.  Kontakt: 
773 797 928; 775 633 144
 Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Pra-
ze 4-Braníku, bus v blízkosti, tram a metro v do-
sahu 10-15 min. Přízemí, panelák, v okoli zeleň. 
Volné od: leden/2013. Cena dohodou.
Kontakt: tel. Jaroslav: 739576231,
e-mail: felicia2011@seznam.cz

Nastává závod s časem. Baird bojuje 
s nedostatečným vybavením o životy těch, 
co pojedli zkaženou potravinu. Spencer se 
s pomocí navigace zkušeného pilota sedícího 
v řídící věži ve Vancouveru, pokouší posadit 
letoun na letiště. Je mu přitom jasné, že ka-
ždá minuta strávená ve vzduchu navíc, bude 
možná pro některé tou poslední.

Tenká knížka (135 stran) rozhodně neza-
tíží nijak moc časový harmonogram čtenáře. 
Děj, přestože je místy předvídatelný, mě už 
několikrát dokázal zcela pohltit. V současné 
době lze toto svěžím stylem napsané dílo se-
hnat pouze v antikvariátech a v knihovnách. 
Příznivci mluveného slova si mohou v ně-
kolika internetových obchodech zakoupit 
audio verzi. CD namluvili: Eduard Cupák, 
Gabriela Vránová, Jiří Adamíra, Ladislav 
Potměšil, Vladimír Čech. Cena se pohybuje 
okolo 250 Kč. Za tyto peníze ji lze i legálně 
stáhnout přímo z internetu do svého přehrá-
vače v mp3 formátu.

Pavel Rosecký

Půst – Jentezen Franklin 

Nově vydaná kniha je bezesporu výzvou 
a povzbuzením k zapojení půstu do duchov-
ního života každého věřícího i celých spo-
lečenství a může pro nás být i povzbuzením 
pro společný lednový půst celého sboru. 
Autor zde uvádí svědectví a zkušenosti lidí 
ve svém sboru, kde začali praktikovat spo-

lečný jednadvacetidenní novoroční půst. 
Dočteme se zde o tom, jaké ovoce půst při-
nesl celému společenství, pomohl naladit 
se na Boží hlas a Boží vedení do dalšího 
roku. V životech jednotlivců – podle autora 
právě díky půstu – docházelo k průlomům 
v osobním životě a situacích, které po dlou-
hou dobu vypadaly neřešitelně (zdravotní 
problémy, rodinné krize, finanční problémy 
apod.). Čteme-li tato svědectví, nezbývá než 
děkovat Bohu za jeho dobrotu a nadpřiroze-
né jednání.

Na co bychom si však měli dát velký po-
zor – abychom nesklouzli k tomu, že se bu-
deme postit, abychom od Boha něco dostali, 
vymohli si jeho působení, jeho zásah (který 
by navíc měl odpovídat našim představám). 
Takovýto přístup považuji za velmi nebez-
pečný a nesprávný. Měli bychom ke svému 
nebeskému Otci přistupovat nejen jako ti, 
kteří se dožadují požehnání, které nám Je-
žíš vydobyl na kříži, ale zároveň s pokorou, 
úctou a vědomím Boží svrchovanosti. Pro-
tože Bůh jedná podle své moudrosti, jak on 
sám chce, a nikdo ho nemůže k ničemu nutit. 
Měli bychom zkoumat postoje svého srdce 
a být vedeni láskou 
k Bohu a ke svým 
bližním.

Kéž jsou nám po-
vzbuzením a vodít-
kem pro půst v na-
šich životech slova 
Izajáše v 58. kapi-
tole: „Toto je půst, 
který si přeji …“

V. H.

Let do nebezpečí – John Castle – Arthur Hailey

Aglow 18. 1. 2013 mluvčí Jana
Frantíková 

setkání v 18,00 v Soukenické 15, 
Praha 1 v kavárně.



KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Alianční týden modliteb

●  OZNÁMENÍ

Srdečně vás zveme
na páteční semináře:
25. 1. v 18:30 Syndrom vyhoření – co s ním?
1. 2. v 18:30 Syndrom vyhoření – jak mu 
 předcházet?

Syndrom	 vyhoření	 je	 v	 posledních	 letech	 často	 užívaný	 pojem.	
Jak	poznat,	zda	jsme	pouze	„přetažení“,	nebo	jde	o	něco	vážněj-
šího?	Pokud	jsme	opravdu	„vyhořelí“,	jak	z	toho	ven?	A	můžeme	
něco udělat pro to, abychom i přes své nasazení touto zkušeností 
neprošli?
(Tyto semináře na sebe volně navazují, lze je však absolvovat 
i jednotlivě)

8. 2. v 18:30 Sebepřijetí – cesta k osobní zralosti

Vyrovnat	se	s	tím,	kým	jsme,	je	důležitým	krokem	na	cestě	k	do-
spělosti.	Jen	ten,	kdo	je	pravdivě	smířen	sám	se	sebou,	se	může	
vymanit z pocitů selhání a méněcennosti a vzít plnou zodpověd-
nost za své jednání. 

Bližší	informace	a	přihlašovací	údaje:
http://kspraha.cz/poradenstvi/akce

Pořádá Pastorační a poradenské centrum při KS Praha
kontakt: petra.mizurova@kaes.cz, tel. 725 677 162

  

MISIE BEZ OBALU 
MISIJNÍ VÍKEND 2013 
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23.2.2013 Český Těšín 
Křesťanské centrum AC Český Těšín,  

Slovenská 3 
Začátek 9.30 hod 

 

16.2.2013 Praha 
Budova KS,  Na Žertvách 23,  
Praha 8 (u stanice metra „Palmovka“) 
      Začátek 9.30 hod 
 

Program a řečníci  
Hlavní řečník dopoledne: Marek Slánský,  
                                         dlouhodobý misionář NFKMS v Rusku 
Hlavní řečník odpoledne: Bohuslav Wojnar, 
                                         pastor AC Český Těšín 
Odpolední semináře 
„Prakticky do misie s učednickou školou (DTS)“  
– Roger Harsh – YWAM 
„Co šokuje misionáře?“ (jídlo, jazyk, kultura, vztahy a duchovní  
svět) - panelová diskuse, moderátor Vlasta a Denis Khabibullin  

Konferenční 
poplatek: 

 Celý den                
190,- Kč 

    Odpolední program   
95,- Kč 

Program pro děti 6 – 12 let zajištěn 
Děti do 12 let mají vstup zdarma 

 

Alianční týden modliteb
Evangelikální	aliance	vyhlašuje	pravidelně	vždy	na	první	celý	lednový	
týden alianční týden modliteb, do kterého se zapojují sbory různých, 
většinou evangelikálních církví. K tomuto týdnu se připojuje 
i Česká evangelikální aliance a v Praze se k němu připojuje i náš sbor. 
Tématem	ATM	v	roce	2013	je:	„Neboť	Bůh	dal…“.	K	modlitebnímu	týdnu	
je	připravena	brožura	s	tématy,	kterou	lze	získat	na	adrese:	www.ea.cz

Společná	shromáždění	v	Praze	se	konají	na	následujících	místech:

Pondělí 7. 1. 2013 
ČCE; U Pošty 6, Praha 8; 18,30 hod.
kazatelé: Bronislav Kaleta a Lubomír Ondráček

Úterý 8. 1. 2013
ECM; Ječná 19, Praha 2; 18,30 hod.
kazatelé: Roman Mazur a Pavel Černý

Středa 9. 1. 2013
CB; Koněvova 24, Praha 3; 18,30 hod.
kazatelé: Ivana Procházková a Bronislav Matulík

Čtvrtek 10. 1. 2013
CB; Vrázova 4, Praha 5, 18,30 hod.
kazatelé: Romana Čunderlíková a Petr Brzobohatý
BJB; Vinohradská 68, Praha 3; 18,00 hod.
modlitební	shromáždění	mládeže

Náš	sbor	je	zván	k	účasti	na	všech	těchto	modlitebních	setkání.	Pokud	
můžete,	přijďte	se	prosím	modlit	s	našimi	sourozenci	z	ostatních	sborů	
za církev i celou zemi.

Lubomír Ondráček
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http://praha.kaes.cz

 

 

 

 

Pokud je ti 12–15 let, zveme tě, abys s námi strávil týden v Jizerských horách. 

Kdy: O jarních prázdninách pro Prahu 6–10, přesně 16.–22. 2. 2013 (sobota – pátek).  
Sraz je 16. 2. v 9:00 na Hlavním nádraží u prosklených dveří u hlavních pokladen. 
Vrátíme se 22. 2. pravděpodobně v 16:34 také na Hlavní nádraží. 

Cena: 1200 Kč pro přihlášené do 6. 2., 1300 Kč pro přihlášené do 13. 2. (kdy 
přihlašování končí). Peníze i s přihláškou odevzdávejte např. na dorostě Mayovi. 

S sebou: Spacák, přezůvky, kopii kartičky pojišťovny, lyže či snowboard (možno i 
boby, ale radši něco na sjezdovku), plavky, peníze na bazén, peníze na vleky (ceník 
najdeš přes stránky mládeže – www.mladezpraha.kaes.cz), Bibli, teplé oblečení... 

Co tam: Zimní radovánky, kamarádi, hry, křesťanské programy, aquapark, výlety... 

Soutěžní hádanka: 2 vedoucí, 3 dorosťačky a 3 dorosťáci měli na výletě pytlík 
bonbónů. Bylo jich v něm 17. Každá dorosťačka měla dostat 3, každý dorosťák 2 a 
každý vedoucí 1. Jak se dají bonbóny rozdělit, aby v pytlíku ještě jeden zůstal? (Kdo 
bude znát na jarňácích správnou odpověď, dostane odměnu.) 

Kontakt: Jana Bukáčková – 777 614 496 
Šimon Dittrich (Mayo) – 773 573 383 

www.mladezpraha.kaes.cz 
 

Přihláška na jarní prázdniny 2013 s dorostem KS Praha 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Datum narození: 

Číslo tvého mobilu: 

Číslo mobilu rodičů: 

Podpis rodičů: 

 

 

 

 

Pokud je ti 12–15 let, zveme tě, abys s námi strávil týden v Jizerských horách. 

Kdy: O jarních prázdninách pro Prahu 6–10, přesně 16.–22. 2. 2013 (sobota – pátek).  
Sraz je 16. 2. v 9:00 na Hlavním nádraží u prosklených dveří u hlavních pokladen. 
Vrátíme se 22. 2. pravděpodobně v 16:34 také na Hlavní nádraží. 

Cena: 1200 Kč pro přihlášené do 6. 2., 1300 Kč pro přihlášené do 13. 2. (kdy 
přihlašování končí). Peníze i s přihláškou odevzdávejte např. na dorostě Mayovi. 

S sebou: Spacák, přezůvky, kopii kartičky pojišťovny, lyže či snowboard (možno i 
boby, ale radši něco na sjezdovku), plavky, peníze na bazén, peníze na vleky (ceník 
najdeš přes stránky mládeže – www.mladezpraha.kaes.cz), Bibli, teplé oblečení... 

Co tam: Zimní radovánky, kamarádi, hry, křesťanské programy, aquapark, výlety... 

Soutěžní hádanka: 2 vedoucí, 3 dorosťačky a 3 dorosťáci měli na výletě pytlík 
bonbónů. Bylo jich v něm 17. Každá dorosťačka měla dostat 3, každý dorosťák 2 a 
každý vedoucí 1. Jak se dají bonbóny rozdělit, aby v pytlíku ještě jeden zůstal? (Kdo 
bude znát na jarňácích správnou odpověď, dostane odměnu.) 

Kontakt: Jana Bukáčková – 777 614 496 
Šimon Dittrich (Mayo) – 773 573 383 

www.mladezpraha.kaes.cz 
 

Přihláška na jarní prázdniny 2013 s dorostem KS Praha 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Datum narození: 

Číslo tvého mobilu: 

Číslo mobilu rodičů: 

Podpis rodičů: 
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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

             ZÁKLADY
KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA

Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelské společenství, 
možnost dotazů a osobních rozhovorů.

Kdy:  24. 1. – 25. 4. 2013
 vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin
Kde: sborový dům KS Praha,
	 Na	Žertvách	23,	Praha	8–Libeň
Doprava: Metro B Palmovka
 Vstup zdarma
Přednáší: Tomáš Dittrich a hosté
Chvály: Jiří Bešta

ZAČÍNÁME
V LEDNU 2013

	 1)	 24.	1.	 Ze	smrti	do	života
	 2)		 31.	1.	 Nový	život,	křest
 3) 7. 2.  Víra, zkoušky, vítězství nad hříchem 
	 4)	 14.	2.		 Bible	–	Boží	slovo
 5) 21. 2.  Jsme spravedliví, nebo hříšníci?
 6) 28. 2.  Naplnění svatým Duchem
	 7)	 7.	3.		 Každý	den	s	Bohem
 8) 14. 3.  Modlitba
 9) 21. 3.  Odpuštění
 10) 28. 3.  Uzdravení z nemocí
 11) 4. 4.  Osvobození od hříchů minulosti
	12)	 11.	4.		 Jak	s	lidmi	mluvit	o	Pánu	Ježíši
 13) 18. 4.  Co je to církev?
	14)	 25.	4.		 Pán	Ježíš	přijde	znovu

T É M A T A  P Ř E D N Á Š E K

http://www.mladezpraha.kaes.cz


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
www.kspraha.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
 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

   7. 1. 2013 začíná jednadvacetidenní půst našeho sboru.

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: 21. 1. v 18:30 u Václavíků
Počet členů: 109/18/46
Výstup: Julie Kubínová s dětmi (přestup do 
Nových začátků)

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: 49/5/20

Vedením pověřen: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2 
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 99/14/41

Kolektivní vedení
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 85/17/28

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: 33/1/22
Vyškrtnutí: Petr a Míša Benešovi, Iveta Sta-
rostová

 
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: 72/11/17
Výstup: Mašlej Jiří st.

 
 

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), 
KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková, 
Slepá I/14
Počet členů: 51/3/28

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY
KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Mirka Bálka
Kázání: Lubomír Ondráček – Má nějaký smysl se postit, i když se mně nechce?
 
 
KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jana Knížka
Kázání: Petr Kácha – O Mojžíšovi a bázni před Hospodinem.
 
 
SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8
  
 

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
od 18:00, Na Žertvách 23, Praha 8

Př
íšt

í č
íslo

 vyjde v neděli 3. 2. 2013

23. 3.

ČERNÝ MOST

JIH

V ÝCHOD

JIHOV ÝCHOD

SE VER

PALMOVK A

STŘED

Z ÁPAD

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

14. 1.

3. 2. 

6. 1.


