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Myslela jsem, že napíši 
Sloupek až po zvolení 
prezidenta, ale píši ho 
ve čtvrtek před víkendo-
vou volbou. Ne, není mi 
to jedno a mám „svého“ 
kandidáta, ale napsa-
la bych to stejně stejně 

po volbě, jako před ní. Podle mě je důleži-
té teď to, že se naplnila Boží vůle. Nebo si 
myslíš, že se nenaplnila, protože „lidé“ 
(samozřejmě kromě Tebe ) volili špatně? 
Za volby jsme se modlili a volili jsme jistě 
také s modlitbou. Co přinese budoucnost, 
se teprve ukáže. V jakém poměru bude Boží 
milosrdenství a Jeho soudy můžeme ovlivňo-
vat dál: modlitbou za prezidenta a žehnáním 
jemu i celé naší zemi. 

Nanda

Po  mnoha  letech  vyhnanství  Božího  lidu 
začíná  nová  etapa.  První  navrátilci  jsou  už 
v Jeruzalémě delší dobu,  je obnoven chrám 
a  je  posvěcen.  Z  Babylona  pod 
vedením učitele Zákona Ezdráše 
vychází další skupina vyhnanců, 
resp. potomků vyhnanců, aby se 
navrátili  do  zaslíbené  země.  Je 
to  určitě  radostná  událost,  která 
současně vyžadovala velkou sta-
tečnost od těch, kteří se vydávali 
na  cestu. Opouštěli  svůj  domov, 
své  domy,  vzít  s  sebou  tedy mohli  jen  část 
majetku.  Cesta  byla  dlouhá  a  nebezpečná. 
Větší  skupiny,  které  se  stěhovaly  s  majet-
kem, měly  běžně  na  svou  ochranu  armádu, 
která  měla  zajistit,  aby  nebyly  cestou  pře-
padeny a okradeny. Pro děti musela být  tak 
dlouhá  cesta  zvláště  náročná.  Ezdráš  si  je 
všeho toho vědom, ale nechce žádat o ochra-
nu  krále,  protože  vydával  svědectví  o Boží 
ochraně. A tak se navrátilci zastavují u řeky 
Ahavy a vyhlašují půst. 

Půst  provázelo  několik  věcí.  Předně  se 
pokořovali. Postoj pokory a sklonění se před 
Bohem  je  ten  nejlepší  způsob,  jak  k  němu 
přijít. Nejsme ničeho hodni a naše hříchy nás 
od  něj  oddělily.  Navrátilci  věděli,  že  zajetí 
v Babyloně byl oprávněný  trest za přestou-
pení Božího lidu. S tímto postojem přicházejí 
před Boha ve vědomí,  že  je milosrdný a  je 
s těmi, kteří ho hledají.

Dále  prosili.  Neprosili  o  malou  věc. 
Ochrana na  tak dlouhé cestě pro ně osobně 
i pro jejich majetek nebylo nic samozřejmé-
ho. Ale oni věřili, že Bůh má moc tuto prosbu 
vyslyšet.

Nemáme  údaj,  jak  dlouho  se  postili 
a modlili, ale čteme, že Bůh se dal pohnout 
jejich  prosbami.  Nemám  pochyby,  že  Boží 
vůle byla, aby bezpečně došli do Jeruzaléma 

a  že  Bůh  viděl  jejich  oddanost  jemu,  která 
je vedla k návratu do zaslíbené země. Přes-
to bylo třeba jejich modliteb a postu. Někdy 

se  stává,  že  Bůh  začne  jednat 
až poté, co my dáme najevo, že 
o  jeho  jednání  stojíme. Že nám 
o  něj  skutečně  jde.  Modlitba 
a půst jsou takovými signály. 

Protože byli ještě před dlou-
hou cestou, nebylo jejich zkuše-
ností, že je Bůh vyslyšel. Ve víře 
ale nějakým způsobem přijali, že 

čas modlitby a půstu končí, že je Bůh slyšel 
a  že mají vyrazit. Když k modlitbě a půstu 
nepřidáme víru, může být obojí jen prázdný 
úkon.  Potřebujeme  čekat,  až Bůh  promluví 
a potom ve víře vykročit. Když čteme dále, 
dozvíme se, že na cestě na ně číhali nepřáte-
lé, ale oni přesto došli bezpečně do Jeruzalé-
ma.  Bůh slyší naše prosby, přijímá náš půst 
a jedná, když mu důvěřujeme.

V  lednu  jsme  jsme  měli  první  sborový 
dvacetijednodenní půst. Mám naději, že kaž- 
dý s Bohem mluvil a zapojil se podle  toho, 
co mu Bůh řekl,  resp. k čemu přijal milost. 
Význam měl  jak  plný  půst  celou  dobu,  tak 
třeba jen jeden den půstu. Děkuji všem, kteří 
jste se připojili. Signálem pro Boha bylo ale 
i to, pokud se snad někdo rozhodl na výzvu 
nereagovat vůbec a nepostit se žádným způ-
sobem. 

Píši tento úvodník v polovině půstu a tedy 
nemohu hodnotit nějaké výsledky. Mám na-
ději, že zažijeme viditelné výsledky v osob-
ním i sborovém životě. Ale vím, že všechny 
výsledky půstu neuvidíme hned. Jsem si ale 
jist,  že půst  a modlitby mají  význam,  jinak 
bych se určitě nepostil. Bůh vidí naši posluš-
nost, ochotu k oběti a touhu po něm. Neboj-
me se mu uvěřit, že nás slyšel.  

Lubomír Ondráček
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Dobře, že jsem tě našel, Gedeone, vypadá to, že 
někdo schoval všechny tvé Bible po hotelových 
pokojích.                 Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský 

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

Bůh slyší naše
prosby, 

přijímá náš půst 
a jedná, když mu 

důvěřujeme.

Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem 
a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj 
majetek, neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě 
chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi: Dobrotivá ruka našeho Boha je 
nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouště-
jí. Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha, on se dal pohnout našimi 
prosbami. Ezd. 8, 21–23

BŮH NÁS SLYŠÍ
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Jakou máme strategii
V minulém čísle SD jsem připomněl záměr 
našeho  sboru.  Dnes  bych  se  rád  zastavil 
u toho, jak ho chceme naplnit. 

Ve  sborové  vizi  je  napsáno,  že  chceme 
tento  záměr  naplnit  prostřednictvím  regio-
nálního skupinkového sboru.

Skupinky v  našem  sboru  začaly  celkem 
záhy po jeho vzniku. Skupinka dává možnost 
užšího obecenství, vztahů, vzájemné pomo-
ci a služby. Myslím, že těžko někdo poroste 
bez úzkých vztahů. Může to být na klasické 
skupince, ale také na speciální skupince nebo 
miniskupince. Sám se na svou skupinku ne-
dostanu  příliš  často  díky  častým  aktivitám 
ve  sboru  v  odpoledních hodinách,  ale  jsem 
moc rád, že skupinku mám. Stejně tak jsem 
rád za osobní sdílení, které mám ještě mimo 
skupinku.  Skupinka  umožňuje  fungovat 
i v situacích, kdy se člověk nemůže zúčast-
nit  jiného sborového života z důvodu osob-
ních, nebo třeba i pronásledování. Skupinky 
také umožňují, aby církev zůstávala hnutím 

a nestávala se organizací. Nerozděluje církev 
na jeviště a hlediště a hojně využívá službu 
laiků. A to nám, západní církvi, hrozí a uvě-
domuji  si,  že  bychom  v  tomto  potřebovali 
jako sbor určitý posun. Každý má své místo 
a povolání, je důležitý a užitečný.

Regionální  sbor  znamená,  že  nechceme 
být megasborem, ale nechceme se také roz-
pustit do malých nezávislých skupin. Chce-
me být spíše sítí propojenou vztahy a společ-
ným záměrem, resp. společným jhem, které 
na nás Pán vloží. Jsme schopni relativně vel-
kých  akcí, máme možnost mít mládež  pře-
sahující stovku členů, zapojit se do podpory 
humanitárních  akcí  i  podpořit  misionáře. 
Přitom na regionech udržíme osobní vztahy, 
můžeme  fungovat  v  bezprostředním  okolí 
svého bydliště a regiony mohou být skutečně 
místní  církví.  Vyvážené  zapojení  do  regio-
nu i celku sboru dává povzbuzení,  růst a  je 
v souladu s Božím záměrem pro nás.

Lubomír Ondráček

Podílíme se na misii
Sestra Bára Davídková  z KS  Jirkov  odešla 
studovat  na  DTS  a  v  rámci  této  služby  je 
i misijní  výjezd.  Protože  její  sbor  jí  nemo-
hl  poskytnout  plnou  podporu  a  její  vlastní 
finance  nestačili  na  zaplacení  výjezdu,  po-
žádala o podporu náš sbor. Grantová komise 
ji podpořila částkou 26 000 Kč. Bára zaslala 
následující dopis:

Milí sourozenci v Kristu,
Chci vám vyjádřit svůj dík za finanční pod-
poru, kterou jste mi poskytli. Váš dar je mi 
velkým svědectvím o Boží věrnosti – šla jsem 
tam, kam jsem cítila, že mě Bůh vede, ač jsem 
měla jen polovinu potřebných financí, s dů-
věrou, že ve správný čas Bůh zaopatří  vše, 
co je třeba. Jako DTS tým jsme se společ-
ně modlili za finance, protože i někteří další 
z nás neměli celou částku, naslouchali jsme 
Bohu, jakým způsobem chce, abychom vedli 
tato modlitební setkání, a všichni jsme byli 
jednotní v tom, že chceme v tomto čase uctí-
vat a děkovat Bohu za to, jak dobrý a věrný 
je. Děkovat za to, jak zaopatřil v minulosti, 
a jak nepřestane ani teď ani v budoucnu.

Je nádherné si uvědomovat víc a víc, co 
to znamená, že jsme Boží děti – že náš Otec 
nás miluje a posadil nás na nebesích v Kristu 
Ježíši. Že nejsme žebráky v Božím království, 
abychom si museli od něj zaopatření vypro-
šovat, že jsme milované děti a dědicové. A že 
s Ním žijeme ve vztahu lásky, důvěry a vděč-
nosti za všechno, co dává. Že se nemusíme 
strachovat o to, co budeme jíst a pít a oblé-
kat. Že finance pro Něj nejsou problém – ale 
tak často je používá jako jeden z nástrojů 
v naší škole důvěry!

Děkuji vám z celého srdce za to, že se 
podílíte na tom, co Pán dělá ve mně a skrze 
mě, a že jste součástí požehnání, které skrze 
náš tým Bůh chce přinést do Jižního Súdánu 
a Ugandy.

Buďte požehnaní! 
Bára Davídková

„Netrapte  se  žádnou  starostí,  ale  v  každé 
modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své 
žádosti Bohu.“ (Fil. 4;6)

Setkání staršovstva
Ve středu 9. 1. se sešli starší z celého sboru 
na svém pravidelném setkání. Společně jsme 
se modlili, uctívali Pána a také si vzájemně 
žehnali. 

Na  začátku  setkání  jsme  se  věnovali  té-
matu  Pavel  a  jeho  spolupracovníci.  Tomáš 
Dittrich nás uvedl do tohoto tématu a je sku-
tečně mnoho věcí, v kterých se můžeme osob-
ně ze vztahu Pavla se spolupracovníky poučit.

Věnovali  jsme se některým personálním 
otázkám.    Schválili  jsme  ustanovení Lumí-
ra  Ptáčka  za  staršího  na  regionu  Palmovka 
a  také ustanovení Petra Káchy  jako pastora 
na regionu Střed. U obou je jejich ustanovení 
ještě podmíněno vyjádřením členů  regionu, 
které ještě probíhá. 

Hovořili jsme i o situaci na Mníšku, kde 
už dlouhodobě pracujeme. V posledních le-
tech se této službě věnoval Miloš Poborský, 
ale kvůli své vytíženosti na přípravě iniciati-
vy Pozvání národa na večeři nebyl schopen 
se službě dále věnovat a proto ji přebral Ota 
Kunzmann,  který  už  do  Mníšku  nějakou 
dobu také jezdí. Za všechny tři bratry, kteří 
mají  vstoupit  do  nového  povolání,  jsme  se 
modlili a žehnali jim.

Vrátili  jsme  se  k  tématu  duchovního 
boje. Máme povzbudivá  svědectví od Petra 
Bohma (bývalý pastor v Jablonci nad Nisou, 
nyní  slouží  s  rodinou ve Slovinsku)  a  jsme 
také  v  kontaktu  s  Franzem  Lippim  (pastor 
v Rakousku, člen nejužšího týmu Alana Vin-
centa). Vidíme  duchovní  boj  jako  důležitý. 
Po modlitbách jsme ale přijali, že v současné 
době je pro nás čas přípravy, hledání jedno-
ty s dalšími sbory a služebníky v Praze a že 

k  nějakému  zásadnějšímu duchovnímu boji 
za  Prahu  ještě  potřebujeme  od  Pána  další 
podnět a že k němu čas teprve nastane.

Na základě podnětu od člena sboru jsme 
se věnovali tématu sborové kázně na zákla-
dě textu z Matoušova evangelia 18. kapitoly, 
a to speciálně jak prakticky aplikovat slovo 
„pověz to shromáždění, a jestliže by neposle-
chl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a pu-

blikán“.  Učitelský  tým  připravil  podklady 
a zvažovali jsme biblická místa a praxi sboru. 
Uvědomili jsme si, že zatímco správně rozu-
míme tomu, že kázeň má hlavní cíl nápravu 
hřešícího  a  správně  postupujeme  v  prvních 
dvou  krocích  napomínání,  vymizelo  nám 
oznámení shromáždění a často přistupujeme 
k vyloučení poté, co dotyčný opakovaně od-
mítl napomenutí. Shodli  jsme se,  že nadále 
budeme postupovat následujícím způsobem: 
napomenutí  jednotlivcem,  napomenutí  dvě-
ma, napomenutí před vedením regionu, které 
už bude písemné a bude oznámeno členům 
regionu s termínem nápravy a teprve po ne-
uposlechnutí tohoto napomenutí bude násle-
dovat vyloučení.

Opět  jsme hovořili o  letních společných 
shromážděních.  Přijali  jsme  návrh,  aby 
kromě  společných  shromážděních  venku 
jsme měli  ještě  jedno  shromáždění  v  týdnu 
ve sboru pro ty, kteří jsou o víkendech mimo 
Prahu nebo se z nějakých důvodů neúčastní 
společných shromáždění na veřejnosti. Také 
na  těchto shromážděních bude větší prostor 
pro vyučování, proroctví apod. Shromáždění 
budou v úterý od 18:30 Na Žertvách.

Věnovali jsme se ještě některým organizač-
ním a finančním otázkám.  Jsme Bohu vděčni, 
že nám dává dostatek na každé dobré dílo.

Lubomír Ondráček

Schválili jsme ustanovení 
Lumíra Ptáčka za staršího

na regionu Palmovka
a také ustanovení 

Petra Káchy jako pastora
na regionu Střed.
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Stánek uctívání
Vyptala jsem se i „našich“ chváličů, kteří měli stráž v noci, jak se jim dařilo.

Půlnoční dostaveníčko
Na  noční  modlitební  stráž  už  jsem  někdy 
jela.  Noční  cestování  do  sborového  domu 
v  ulici Na Žertvách  pro mne  tedy  není  tak 
převratná záležitost a sklepní místnost, v níž 
se  koná  toto  shromáždění, mám  také  „oču-
chanou“. Tohle modlitebně  chválicí  setkání 
je  však  jiné. Moje  „rande“  s  Pánem  se  ne-
odehraje v tichu samoty. Nebude však u něj 
ani nikdo z mých milých blízkých. S dámou, 
která povede  tuto část dvoudenního proudu 
chval,  mám  jedno  společné  téma,  možná 
bych s ní ráda o něm promluvila. Ale nezná-
me se. Nesoustředím se  tedy na přítomnost 
někoho z lidí, koho mám ráda nebo je to můj 
oblíbený „chválič“. Ohledně stylu hudby ne-
vím, do čeho jdu. 

Vcházím a překvapuje mne množství lidí. 
Vpředu ještě hraje skupina z minulé dvouho-
dinovky a s nimi už je u kláves něžně vypa-
dající žena s trochu extravagantním účesem. 
Monika Walker. Muzikanti se plynule střída-
jí tak, že chvály nepřestávají ani na chvíli. To 
mi připadá skvělé. Stejně  tak ostatní v  sále 
plynule odcházejí a přicházejí, jak jim to čas, 
síly a  rozhodnutí velí, a předně,  jak  je Bůh 

vede. Někdo se modlí se skloněnou hlavou, 
jiný  tančí  s  prapory,  jeden  bratr  prorokuje 
do mikrofonu. Vybírám si místečko, kde se 
cítím  tak  trochu  schovaná  a  schovávám  se 
do Jeho náruče. Tak mě tu máš, Pane. Kéž je 
Ti moje chvála libá. 

Přidávám  se  k  písním  těmi  útržky  slov, 
které si z jejich textů pamatuji. Většinou zpí-
vám v jazyku. Někdy stojím docela tiše a cí-
tím, jak se mi v srdci rozlévá hřejivý pokoj 
převyšující vše, nač myslím i nač se snažím 
nemyslet. Otvírám bibli namátkou a oči mi 
utkvěly  na  žalmu,  který  mi  přesně  pasuje 
k  právě  znějící  písničce.  Chvíli  se  odhod-
lávám. Dívám se na mikrofon. Pane, víš,  ta 
moje tréma. Opravdu to po mně chceš? Pro-
žívám, že tam jít nemusím. Ale můžu. Můžu 
potěšit druhé tím, co potěšilo mne. 

„Nikdo není, jako Ty“ zpívá se v té chvále. 
„Ty,  jenž  dokážeš  zkrotit  řev  moře,  je-

kot  jeho  vln,  bouřící  národy,“  čtu  za  chvíli 
pisklavě trémou a dojetím přiškrceným hlás-
kem. 

„Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ 
ji  bohatstvím.  Pastviny  se  stády  pokrývají, 

údolí  se  oblékají  obilím.“ Už  křičí  radostí! 
Hle, už zpívají!

Zůstávám ještě něco z času s další skupi-
nou a pak odjíždím o tramvaj později, než jsem 
si plánovala. Společné téma jsem nakonec ne-
chala být. Tohle byl čas na chválu. A nakonec 
jsem tu viděla i nějaké ty milé tváře. Při mém 
halekání  v  jazyku  seděla  vedle  mě  na  zemi 
dívka v oranžovém a něco si psala. Pak usnu-
la. Tu krásnou a skvělou mladou ženu si pa-
matuji  jako dvouleté děvčátko, které  tleskalo 
tlusťoučkýma ručičkama, když si myslelo, že 
napočítalo do deseti. Tam vepředu zpívala jed-
na maminka nezbedného synka, s nímž chodil 
do  třídy  i můj nezbedný  synek. Při  odchodu 
mávám na pozdrav další známé tváři. Ale Jeho 
tvář, kterou jsem tu zas o dost víc našla, mne 
provází cestou domů a bude provázet ve všem 
mém více i méně bouřlivém počínání. 

Vlastně  opravdu  nočními  linkami  jedu 
až  nazpátek.  Nemám  tentokrát  tak  velkou 
potřebu modlit se za Boží ochranu na cestě. 
Jsem si jí vědoma a jsem za ni opravdu vděč-
na. Jedu domů a v srdci mám klidnou radost.

Katka Hu

Akce se zúčastnilo 20 týmů, z toho 2 ze Slo-
venska (Bratislava a Dolný Kubín), 1 z Pol-
ska  (Legnica)  a  1  ze  Srbska  (to  byli  srbští 
Slováci – potomci dávných emigrantů z ně-
jaké  slovenské  vesnice).  Z  Prahy  bylo  10 
týmů,  do  praktické  služby  (registrace,  pří-
prava  a  úklid  sálu...)  bylo  zapojeno  kolem 
15  lidí,  přibližně  20  lidí  peklo  a  dodávalo 
buchty pro služebníky.

Cizinci (Srbové a Poláci) byli ubytováni 
v celkem 3 rodinách; ostatní (i Slováci) spali 
v 5 místnostech ve sboru. Zvukaři pod vede-
ním Iva Chaloupky odvedli výbornou práci 
a  i muzikanti  je  vesměs  chválí! Díky  nově 
instalované ventilaci tentokrát v sále nebylo 
nedýchatelné vedro, jako tomu bylo v břez-

nu  při  1.  Stánku 
uctívání, sál je ale 
na  takovou  akci 
malý, což se uká-
zalo  především 
v pátek večer, kdy 
se  tam  zájemci 
nevešli a zklama-
ní odcházeli (= zvažujeme možnost příště to 
uspořádat jinde).

„Posluchači“  v  sále  se  střídali,  několik 
jich  tam  ale  bylo  na  celou  dobu,  nebo nej-
méně na 24 hodin. I v noci tam stále někdo 
byl. Aspoň z pátku na sobotu – my jsme měli 
službu od 4 do 6.00 a bylo tam asi 10 lidí.

Světlana

Postřehy z lednových
„nonstop“ chval a modliteb

Monika: „Stráž  jsme  měli 
od  půlnoci  do  dvou.  Popravdě 
řečeno jsem se na lidi vůbec ne-
dívala.  My  jsme  byli  vepředu 
čtyři a dalších asi šest lidí s námi. 
Jinak kromě naší stráže jsem tam 
dál strávila asi jen 3 hodiny. Vní-
mala  jsem,  že  Pán  uzdravoval  
Boží lid z nemocí fyzických, ale 
hlavně psychických a z vnitřních 

zranění. Také mi přišlo, že odsouval zbytky 
komunismu z ČR a měnil mentalitu Česka.“ 

Kamil: „Bylo tam aspoň deset lidí, a bylo to 
fajn. Na rozdíl od hraní ve sboru to bylo ta-
kové uvolněné, reakce „publika“ spontánněj-
ší. Píseň č. 580 z Evangelického zpěvníku (Ó 
svatý Bože) byla přijata s potleskem, a když 
jsem  rozdal  rozkopírovaný  zpěvník,  tak  se 
lidé při druhém hraní té písně přidali “.



Zúčastnilo se 92 respondentů.
Mužů do 30 let 17, do 50 let 9, nad 50 let 13.
Žen do 30 let 20, do 50 let 24, nad 50 let 13. 
Celý půst 21 dní se úplně postilo 8 lidí
a celou dobu se postilo částečně 33 lidí.
36 lidí se postilo část dní úplně (méně než  
  týden). Někteří z nich se postili další dny 
  částečně.
15 lidí se postilo týden úplně (někteří z nich 
  se postili další dny částečně).
Několik dní se částečně postilo 21 lidí.
Domluvili se na společném půstu: 28
Pravidelně se postí: 35

Co k tomu dodat? 
Podle našeho vzorku 92 lidí – se o něco
více postily ženy.

Účinky půstu
Když  jsem poprvé držel 
trochu  delší  půst  (asi  4 
dny),  tak  jsem  měl  čas 
přemýšlet,  co  se  vlast-
ně děje v  těle při půstu. 
Říkal  jsem  si,  zda  tělu 
nechybí vitamíny a jestli 
bych přece jenom neměl 
do  těla  dostat  něco  kro-

mě vody. Tak jsem si to googloval a sehnal 
jsem si nějaké knížky. Zjistil jsem, že to Bůh 
dobře zařídil, a že když člověk dodržuje pár 
pravidel,  tak  je  půst  neuvěřitelně  zdravotně 
prospěšný.

Když jsem potom držel desetidenní půst, 
tak  jsem  už  nespekuloval,  ale  měl  pokoj 
v duši . Asi šestý den mi bylo špatně, tak 
jsem se šel projít. Když jsem se vracel domů 
do mírného  kopečka,  tak mi  to  přišlo  jako 
vysokohorský výšlap a cítil jsem nezvyklou 
tíži. Kdybych nebyl poučen, tak bych si řekl, 
že tak dlouhý půst není nic pro mě a že začí-
ná jít do tuhého. Já však věděl, že je to první 
acidotická krize, kdy tělo přechází na doko-
nalejší spalování tuků a že mi bude už jenom 
lépe. A bylo.

Chtěl  jsem se o  to podělit, a proto  jsem 
měl 15.  ledna přednášku „Co se děje v  těle 
při půstu“. Po ní následovala dlouhá a pod-
nětná diskuse, která se stočila i na tématiku 
zdravé výživy. Přednáška se z trapných tech-
nických  důvodů  nenahrála,  ale  její  osnova 
je  na  sborovém  webu  http://kspraha.cz/ke-
-stazeni/nahravky-z-mimoradnych-akci/bib-
licke-seminare/pust. V dokumentu  je  odkaz 
na  stránky  křesťana  Libora  Diviše,  kde  je 
podrobnější článek o  fyziologických aspek-
tech půstu. Pod článkem je dlouhá diskuze, 
ve které Libor odpovídá zasvěceně na zapek-
lité otázky. Já můžu nabídnout drobné kon-
zultace po telefonu 724 435 408. 

Kamil Nešetřil, region Palmovka

Více než polovina lidí (36+ 15) se postila
několik dní,  nebo  i  týden úplně, osm  lidí – 
celých 21 dní.
Necelá polovina (33) se postila celou dobu
částečně.
Okolo  čtvrtiny  lidí  (21)  se  postilo  částečně 
po několik dní.

(Částečný půst se většinou týkal sladké-
ho,  ale  i  televize  a  internetu  –  Facebooku, 
nebo  také  kávy  a  alkoholu. Vynechání  jed-
noho  jídla  denně,  nebo  konzumace  pouze 
zeleniny a ovoce.)

Pravidelně  se  postí  méně  než  polovina 
dotázaných (35), což znamená, že nad polo-
vina se postí občas, nebo i poprvé.

Zhruba každý čtvrtý se s někým domluvil 
na společném půstu.

Anketa o půstu

Shrnutí prosincového Lubošova  
kázání o půstu 
Společný půst je součástí pokání, pokoře-
ním před Bohem (Ninive a odvrácení Boží-
ho  hněvu. Bůh  neučinil  to  zlé,  co  zamýšlel. 
Neznamená  to  ale,  že  půstem  se mění Boží 
vůle: Bůh neměl v plánu zničit Ninive, to by 
tam neposílal Jonáše.) Půst může uvolnit pri-
mární Boží vůli – stane se, co Bůh zamýšlel. 
Půst podtrhuje, zesiluje modlitbu. Souvisí 
s modlitbou a vírou. Půstem dáváme Bohu na-
jevo, že nám o „to“ jde. Půst pomáhá poznat 
Boží vůli – lépe Mu rozumíme, slyšíme Ho.

Motivy našeho společného půstu: Setkat 
se s Ním! A poznat lépe své místo ve sboru – 

Těle Kristově a také svoje ob-
darování. Nové naplnění Du-
chem Svatým! Velké zázraky, 
mocná  uzdravení,  vzkříšení, 
to  je  Boží  standart!  Probu-
zení v naší zemi! Chceme  to 
zažívat, být u toho a být toho 
součástí!

Nanda

Celé kázání je možné si po-
slechnout na webových strán-
kách sboru: www.kspraha.cz
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Svědectví
Setkání s Bohem bývají nečekaná a z naší 
strany je nejde naplánovat. Bůh se ale ne-
nechává prosit, stojí o nás, o blízkost s ka-
ždým. Jistě víte, co myslím, i když 
je to osobní, soukromé 
a nejde ani popsat. 
Jsem křesťan už dlouho 
a vím, že Bůh je se mnou 
a při mně a ve mně, ale 
vždycky, když přijde, 
jsem „z toho na vět-
vi“. Jedno z prvních 
Božích navštívení 
jsem zažila před lety 
opravdu na větvi jablo-
ně. Málem jsem tenkrát radostí a úžasem 
spadla. Nepočítám je, nežiji ze zážitků, nebo 
pro ně, ale jsou to chvíle, kdy si s Bohem po-

rozumím, nebo jsme prostě jedno. Daly by se 
nazvat Ujištění, Světlo, Jistota a jenom vzpo-
mínka na ně mě naplňuje nadšením a posi-
lou a pokorou. Podobně mile mě Bůh po-
vzbudil pár dní po dnech, kdy jsem se postila 
při našem společném půstu. Bohu nejde nic 

dát, a když se o to pokoušíme 
(třeba v půstu, nebo 

jednoduše posluš-
ností), vždycky nám 
dá víc, než prosíme 
a než si dovedeme 
představit! 

Nanda

Prosím, pošlete 
také své příběhy, 
které jste při postu 

prožili! Nemusí jít jen o duchovní 
zážitky, ale třeba i o veselé příhody, různá 
poučení, nebo postřehy. 
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KONVOKACE
Pojďme se stát se na několik dní uprostřed našeho kontinentu spo-
lečným hlasem volajícím na poušti Evropy za novou vláhu, Boží 
milost a navštívení. Věříme, že zažijeme mnoho společných mod-
liteb a budeme sdílet své vize, vzájemně se povzbuzovat ve víře 
a v naději, že Bůh ani na náš kontinent nezapomněl a že Jeho dobré 
plány se naplní. Zváni jsou nejen mladí do 35 let, ale i všichni dal-
ší, kteří se chtějí připojit. 

Jednotlivé  programy  povedou  např.:  Tom  a  Kate  Hessovi 
z JHOPFAN, Joeli Staab (Father´s House), Vlado Žák a Erik Matej 
ze Slovenska, Denilson Filipe Agostinho – mladý pastor z Ango-
ly a další. Témata Konvokace: Láska a vášeň pro Krista, Jozuov-
ská generace, Otcovské  srdce a  spolupráce generací, Oddělenost 
pro Krista, Bázeň před Hospodinem, Horlivost v dobrých věcech, 
Ochota  zaplatit  cenu  a  blok  svědectví  a  povzbuzení  –    Smýšlet 
ve velkém, Izrael, klíč pro Evropu. 

Součástí konvokace bude také společný evangelizační výsadek 
(outreach) do ulic Prahy pod vedením berlínského mládežnického 
týmu z YWAM. Chvály povedou tyto  týmy: čeští Newlight, slo-
venští eSpé, uctívací tým z londýnského Domu modliteb a němec-
ký mládežnický YWAM tým.

Součástí Konvokace bude také nepřetržitá modlitebně-uctívací 
stráž v malém sále Radiopaláce.

Konferenční poplatek je 400 Kč, nebo 20 euro.

Žádost o modlitební 
podporu
Konvokace  mládeže 
v  Praze  na  jaře  2013 

Jeruzalémský dům modliteb pro 
všechny národy (JHOPFAN) pořá-
dá každý rok setkání křesťanů z ce-
lého světa pod názvem All Nations 
Convocations in Jerusalem (Svolání všech národů do Jeruzaléma). 
Této akce se účastní v posledních letech zhruba 2.000 křesťanů 
z celého světa. V návaznosti na to se také konají podobná svolání 
národů (konvokace) v dalších částech světa. V letošním roce bylo 
rozhodnuto, že se na jaře roku 2013 uskuteční evropská Konvokace 
mladé generace.

Pro místo konání této Konvokace byla vybrána Praha. Jejím 
uspořádáním v březnu 2013 byla zástupcem Mezinárodní rady 
starších při JHOPFAN Petrem Káchou (člen Rady Církve Křesťan-
ská společenství, pastor a starší KS Praha) pověřena mládežnická 
skupina Mezinárodního domu modliteb Praha. Pro tuto příležitost 
byl vytvořen užší Výbor pro přípravu Konvokace 2013 složený  
z členů mládežnické skupiny ve spolupráci s Petrem Káchou.

Hlavní téma tohoto prorocko – modlitebního svolání je vyjád-
řeno ve dvou slovech – Bez kompromisu.

Věříme, že Ježíš nyní hledá ty, kteří Ho milují víc než svůj život, 
kteří se Mu 100% vydají a rozhodnou se plně Ho následovat kamko-
liv, kam je Bůh povede. Věříme, že Bůh touží takové služebníky zoce-
lit, pomazat a vyslat do míst, která dosud nebyla obsazena pro Boží 
království. Jsme si vědomi toho, že pokud se má velká žeň posledních 
časů uskutečnit i v Evropě, bude nás to stát všechno. Chceme činit 
pokání z toho, že si pořád  některé věci držíme pro sebe a stavíme 
Bohu hranice, kam ještě může. Toužíme, aby v nás Bůh vzbudil ocho-
tu a touhu zaplatit cenu za probuzení v Evropě, ať to bude stát co-
koliv. Chceme se Bohu položit na oltář se vším, kdo jsme a co máme 
a nechat ho, aby tuto oběť zapálil svým svatým ohněm. Pokračování 

http://praha.kaes.cz
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Téma smilstva v poslední době začíná nabý-
vat na intenzitě zvláště v souvislosti s akti-
vitou Výboru na obranu rodičovských práv, 
který se nesmířil s podobou sexuální výcho-
vy, jakou se nám snažil vnutit státní aparát. 
Bývalý ministr  Josef Dobeš  vyšel  rodičům 
vstříc  s  jednoduchým  zdůvodněním,  a  sice 
že  nebude  podporovat  „sexuální  byznys“, 
který se kolem výuky sexu ve školách roz-
běhl. Nečistý  duch,  který  je  za mamonem, 
dává  těm,  kdo  jej  uctívají,  doslova  nadlid-
skou  „býčí“  sílu 
a pocit převahy. Jde 
o  sílu,  která  mno-
hé  lidi  svádí  k  do-
mnění,  že  přijímají 
„vyšší“  zmocnění. 
Dnešní  „apoštolo-
vé“  sexuální  výchovy 
nejspíše  mají  pocit 
„vyššího“  poslání, 
který  je,  dle  mého 
názoru, podněcován 
duchem  mamonu 
a  smilstva  zároveň. 
S pocitem této převahy se také 
dívají  na  rodiče,  kteří  si  dovolili 
kazit  jejich  „osvětu“  a  „neodbornými“ 
zásahy narušovat koncepci sexuální výcho-
vy v jejich pojetí.

Písmo  nám  říká  v  1  K  6:18,  abychom 
„utíkali  před  smilstvem“  a  že  „smilstvem 
hřešíme proti vlastnímu tělu“. Duch smilstva 
jde proti Písmu a nutí už děti, aby „neutíkali 
od smilstva“, ale „běželi ke smilstvu“ a nic si 
nedělali z toho, že „hřeší proti svému tělu“. 
Chlapci  a  dívky vzešlí  z  takovéto výchovy 
budou mnohem  náchylnější  k  nevěře,  pro-
tože  jim  základní  zábrany  a  stud  pomohla 
odbourat  „sexuální výchova“ ve  škole. Dle 
E. L. Colea (viz jeho kniha Maximální muž-
ství,  nakl.  Dynamis,  Praha  1994,  např.  str. 
16 nebo 22 až 28)  je základní příčinou ne-
úspěchu ve vztazích u mužů následujících 5 
oblastí (podle 1 K 10. kapitoly): chtíč, mod-
lářství, smilstvo, pokoušení Krista a reptání. 
Jestliže  systém  výchovy  podporuje  nezralé 
děti  v  jejich  chtíči  a  sexuální  nevázanosti, 

budou  výsledkem  jejich  pokusů  o  založení 
rodin spíše krachy vztahů, nestálost, neocho-
ta k oběti a zdrženlivosti. Pro své chvilkové 
(sexuální) zážitky pak najdou morální oporu 
v sexuální výchově ze školy a východiscích 
„apoštolů sexuální výchovy“ (jako např. ono 
pověstné  „zatloukat,  zatloukat,  zatloukat“ 
dr. Plzáka). Proto je zápas o podobu sexuální 
výchovy tak důležitý. Jde o přímou konfron-
taci s duchem smilstva v pozadí podporova-
ného  duchem mamonu. Dnes  se  rozhoduje 

o  kvalitě  budoucích 
rodin.  Zápas  se  se-
xuální  nečistotou 
není  jenom  o  se-
xuální  výchově. 
Zasahuje  do  kaž-
dodenních  zápasů 

každého muže či ženy, 
zda  se  koukne  na  ne-
cudný  plakát  v  met-
ru,  lechtivé  zprávy 
na  internetu,  nechá 
se  unést  romantic-
kou  erotikou  v  béč-

kovém seriálu, nebo přímo 
vyhledá  pornografické  stránky 

či časopisy nebo se jinak otevře půso-
bení tohoto ducha. 

O mužích se říká, že k nim sexuální pod-
něty přicházejí přes vizuální podněty. Oproti 
tomu Boží slovo říká, že se oko nenasytí vi-
děním (Př 27:20, Kaz 1:8) a vyzývá muže, 
aby si před „oči“ dávali přikázání (Př 4:21) 
a aby si dávali pozor a nešli s žádnou cizí že-
nou, protože její nohy směřují ke smrti (viz 
Př 5:1-6, 7:5-27). Přestože je i dost dobrých 
knížek a autorit, které motivují k odpověd-
ným  vztahům  a  pojetí  sexu  jako  dovršení 
vztahu v manželské smlouvě, mnoho mužů 
(i křesťanů) zápas se sexuálním pokušením 
nezvládá.  Podobně  (byť  jiným  způsobem, 
např. přes empatii  a  romantické  filmy) při-
chází pokušení k ženám.

Sexuální  tématika  má  několik  rovin 
možností, jak o ní pojednat. Lze diskutovat 
o  míře  odpovědnosti  každého  za  dokona-
ný  sexuální  skutek  (smilstvo,  cizoložstvo, 

Věříme, že si 
Bůh tuto praž-
skou Konvokaci 
použije ke sjed-
nocení, oddělení, zapálení a vyslání mladé 
generace Evropy jako Jeho armády do ná-
rodů. Zároveň vidíme potřebu sjednotit se 
v tom, jaké místo v Božím srdci patří Izraeli, 
a porozumět, proč je tento vyvolený národ 
klíčový pro poslední dobu, ve které žijeme.

Za Přípravný tým: Petr Kácha, Radka 
Novotná, Pavel Ondrák, David Hoblík, Petr 
Nový, Aneta Kovářová a Simona Rückelová

TÉMATA  PŘÍMLUVNÝCH  MODLITEB  
ZA  MLÁDEŽNICKOU  KONVOKACI: 
Přípravný tým:
•	nové naplnění Duchem Svatým (spravedl-

nost, pokoj, radost)
•	dobrá osobní příprava jednotlivých členů pří-

pravného týmu: osobní vydanost a poddanost 
Duchu	Svatému	–	naplňovat	svými	životy	ide-
ály, které jsme přijali jako témata Konvokace 
(láska, svatost, čistota, nekompromisnost vůči 
hříchu,	životní	styl	půstu	a	modliteb)

•	 jednota v Duchu Svatém
•	ochrana přípravného týmu a rodin
•	moudrost	a	ochota	opustit	plány,	když	Duch	

Svatý povede jinak
•	dobrá vzájemná komunikace během příprav
•	ochota se vzájemně nést na modlitbách
•	dobrá komunikace s apoštolskými autoritami
•	dobrá	příprava	nepřetržité	modlitebně-uctíva-
cí	stráže	(týmy	z	celé	Evropy)

•	dobrá		komunikace		a		spolupráce		s	Křesťan-
skou	 	 misijní	 	 společností,	 	 která	 	 zajišťuje		
technické	záležitosti

•	 jednota širšího týmu (lidé zodpovědní za jed-
notlivé okruhy)

•	ochrana a jednota chválicích týmů

Obsah a organizace Konvokace:
•	aby se naplnilo hlavní motto Konvokace „Bez 
kompromisu“	na	životech	všech	účastníků

•	co	největší	možná	míra	jednoty	v	České	Církvi
•	podpora a zapojení se duchovních autorit 
v	ČR	(případně	v	Evropě)

•	dostatek financí + otevření srdcí sponzorů 
této akce + finanční přebytek z akce

•	dostatek spolupracovníků a dobrovolníků 
(propagace, modlitební podpora, technická 
podpora)

•	aby se podařilo pozvat všechny, kteří mají být 
pozváni

•	připravená srdce těch, kteří přijedou
•	změna duchovní situace: naplnit záměry svo-

lání: připravit Bohu prostor pro vylití Jeho Du-
cha v té míře, v jaké zamýšlí

•	nebránit Bohu v jednání – uvolnit pomazání 
pro nekompromisnost, ochotu platit cenu 
za následování Krista, horlivost a vášeň pro 
Boží	 věci,	 jednotu,	 úctu	 ke	 starší	 generaci,	
zjevení	Božích	plánů	s	Izraelem

•	uvolnění	mladých	mužů	do	uctívání	tancem	–	
muži	se	srdcem	Davida

Pokračování Konvokace

Duch  Smrti

Mamon

SvévoleSmilstvo
Zákonictví

Utéci smilstvu?
Struktura království temnoty v ČR

Ve SD 1211 jsem psal o duchu zákonictví. Duch zákonictví, jakožto i další mocnosti patří 
do struktury temnoty nad Prahou. Část této struktury jsme zahlédli se skupinou přímluvců při 
sérii prorockých podnětů na podzim roku 1996. Bůh nám tehdy ukázal, že Praha jako hlavní 
město České republiky je z hlediska království temnoty ovládána démonickými mocnostmi 
zákonictví, svévole, mamonu a smilstva, jejichž pozice tvoří něco jako pilíře trůnu knížete 
smrti. Toto zjevení potvrdil nezávisle prorocky obdarovaný vedoucí z Jednoty bratrské v Li-
berci, který měl téměř identické zjevení ve stejném čase. V tomto článku se budu podrobněji 
zabývat duchem smilstva. O tomto tématu jsem měl rovněž vyučování na vedoucích 26. 11. 
2011. 

Aktuální stav zápasu proti sexuální 
nevázanosti v ČR
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masturbace, závislost na pornografii, homo-
sexualita, atd.), o pokušeních přicházejících 
na  úrovní  myšlenek  a  fantazijních  obrazů 
a podnětů z okolí a nakonec o inspirátorovi 
tohoto pokušení a podněcovateli k dokonání 
skutků  v  sexuální  oblasti. Tento  článek má 

aspiraci pouze v poslední oblasti, a to poku-
sit se odkrýt působení démonické mocnosti, 
která má ve své kompetenci právě sexuální 
pokoušení a přivádění lidí do Písmem zaká-
zaných sexuálních skutků s cílem dovést  je 
až ke smrti. 

Charakteristika ducha Smilstva
Pojmem „smilstvo“ rozumím v souladu s Bi-
blickým slovníkem A. Novotného, str. 920 
označení jakéhokoli mimomanželského po-
hlavního styku. Přeneseně znamená tento 
výraz nevěrnost Izraele (Božího lidu) vůči 
Bohu jako smluvní protistraně. V hebrej-
štině jde o překlad kořene „znh“, v řečtině 
o slovo „porneia“. Hřích cizoložstva chápu 
jako podmnožinu hříchu smilstva. Dopou-
ští se jej vdaná žena s mužem, který není je-
jím manže lem, nebo ženatý muž se ženou, jež 
není jeho manželkou. Cizoložstvo je závažnější 
varianta smilstva, protože tento hřích přímo 
rozvrací manželskou smlouvu někoho jiného. 
Většinou se pojmy smilstvo a cizoložstvo pou-
žívají synonymně, proto i v tomto článku budu 
používat pouze pojem smilstvo zahrnující dle 
mého názoru oba výrazy.

Při modlitebním zápase před 15 lety nám 
Bůh ukázal ducha smilstva v obraze žen-
ského těla s hadím ocasem a uhrančivým 
pohledem (něco na způsob bájné Medusy). 
Na hlavě jí rostli místo vlasů hadi. Tyto 
hady z hlavy (jako šípy) se snažila lukem 
střílet po lidech. Had, který byl na člověka 
vystřelen, se do člověka zakousnul. Postup-
ně rostl a nakonec ho tak obtočil, že určo-
val, kam má člověk jít. V ruce držel démon 
smilstva roh hojnosti (fortunu). Tento démon 
se snažil o oční kontakt s cílem své střelby. 
Kdo na pohled vstřícně zareagoval, stal se 
snadným terčem pro vystřeleného poddémo-
na sexuální nečistoty, který byl vyslán, aby 
ovládl postřeleného. Had (poddémon) rostl 
pouze tehdy, pokud jeho lidský nosič konal 
skutky smilstva. Nakonec ho dokázal cele 
ovládnout. Ovládnutý přitom prožíval faleš-
ný pocit štěstí (z rohu fortuny) plynoucí ze 
skutků smilstva.

Při  podrobnějším  zkoumání  zjistíme,  že 
Písmo přímo mluví na dvou místech o „du-
chu  smilstva“,  a  to  v  Oz  4:10-12  („Budou 
jíst,  ale  nenasytí  se,  budou  smilnit,  ale  ne-
rozmnoží  se,  protože  opustili  Hospodina, 
aby  se  oddali  smilstvu.  Staré  a  nové  víno 
připravuje  o  rozum    můj  lid.  Doptává  se 
svého dřeva, jeho hůlka mu věští; protože je 
svedl duch smilstva, smilstvem se odvrátili 
od svého Boha.“) a Oz 5:4 („Jejich činy jim 
nedovolí  navrátit  se  k  jejich Bohu,  protože 
v  jejich  nitru  je duch smilstva, Hospodina 
neznají.“). V hebrejštině jsou výrazy v obou 
verších stejné „ruach zanún“. Je zde popsán 
vliv, který může nahradit v člověku, který se 
mu otevře, působení „ruach elohim“ (Ducha 

Božího).  Jinými  slovy  duch  smilstva může 
v člověku simulovat projevy Ducha Božího. 
Z  výše  uvedených  míst  Písma  vyplývá,  že 
nejde  jenom o vliv působící na  jednotlivce, 
ale na celé společenství Izraele.

První  výskyt  pojmu  „smilstvo“  (Stron-
govo  číslo  2183  dle  Konkordance  autora  J. 
Stronga,  Thomas  Nelson  Publisher,  1990, 
Nashville,  USA)  v  Písmu  je  v  Gn  38:24. 
Jedná  se  o  příběh,  kdy  Judovi  ohlásili,  že 
jeho  snacha  Támar  čeká  dítě  ze  smilstva. 
Juda  rozhoduje  jako  patriarchální  soudce 
výrokem o trestu smrti. Tento starodávný zá-
znam  svědčí  o  tom,  že  pohlavní  styk mimo 
manželství se  trestal smrtí a nebyl přípustný 
(přinejmenším  u  žen).  Další  místo  výskytu  
z Ex 34:15 varuje před uzavírá-
ním slibu, resp. smlouvy týkající 
se smilstva a zákazu se účastnit 
modlářských hostin pohanských 
národů  obklopujících  Izrael. 
V  Kenánu  a  v  Babylóně  bylo 
zvykem provádět rituál tzv. „po-
svátného sňatku božstva“ (hieros 
gamos),  kdy  docházelo  ke  kul-
tické  prostituci  (jednorázovému 
sňatku) mezi králem jako repre-
zentantem boha na zemi na jedné 
straně a kultickými prostitutkami 
na  druhé  straně.  Tyto  obřady 
měly  za  úkol  zvýšit  plodnost 
země. Kenánské svatyně byly de 
facto velké nevěstince, posvěce-
né náboženstvím, které smilstvo 
povýšily na náboženství. To také 
více  objasňuje  okolnosti,  za  ja-
kých  při  svátku  na  konci  skliz-
ně šel Juda se svým pohanským 
přítelem slavit, a nebylo mu za-
těžko jít se vyspat s chrámovou 
prostitutkou, za kterou se Támar 
převlékla. 

Dt  23:18-19 mluví  o  kul-
tických prostitutkách a  prosti-

tutech, kterým se též říkalo „pes“. Smilstvo 
povýšené  náboženstvím  mělo  obrovskou 
moc  a  trvale  ohrožovalo  pravou  zbožnost 
Izraele. Jsme i my dnes vystaveni podobné-
mu vlivu nebo je kultické prostituci odzvo-
něno  zánikem dávných  království Kenánu 
a Mezopotámie? Je starověká modloslužba 
spojená se smilstvem tak odlišná od dneš-
ní  produkce  filmových  profesionálů?  Při 
modlitbách proti duchu smilstva nám před 
lety přišlo, že mnozí filmoví herci a režisé-
ři dnes hrají stejnou roli pro ducha smilstva 
jako  dřívější  chrámoví  prostituti  a  prosti-
tutky  a  získávají  pro  tohoto  ducha  další 
a  další  zájemce.  Ne  náhodou  ve  Zjevení 
22:15  můžeme  číst,  že  „Venku  zůstanou 
psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modlo-
služebníci  i každý, kdo miluje a činí  lež.“ 
Pojem „pes“ jako označení chrámového pro-
stituta (herců a režisérů pornofilmů a podob-
ných  eroticky  zaměřených  zvrhlostí),  který 
se  nedostane  do  Božího  království,  zůstal 
i  v  nové  smlouvě.  Z  kontextu  je  jasné,  že 
nejde o psa –  zvíře, protože by  se  tak chu-
dák pes nedostal do Božího království jenom 
proto, že se narodil jako pes.

V Ez 6:9  čteme, že Bůh je zdrcen smil-
nícím srdcem Izraelců, které se od něj odvrá-
tilo. Je to vhled do Božího srdce, které není 
jenom  nahněváno  na  neposlušnost  svých 
dětí,  ale  zdrceno  z  toho,  jak  může  člověk 
„klesnout  pod Boží  obraz“,  ke kterému byl 
stvořen. Hřích smilstva není  jenom soukro-
mou  věcí  každého  smilníka,  ale  dle  Jr  3:1 
způsobuje, že může být celé území znesvě-
ceno smilstvem lidí.                            

Miloš Kačírek 
(Pokračování příště)

Dnešní „apoštolové“ sexuální
výchovy nejspíše mají pocit 
„vyššího“ poslání, který je,

dle mého názoru,
podněcován duchem

mamonu a smilstva zároveň.

http://praha.kaes.cz
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Vyrovnat	se	s	tím,	kým	jsme,	je	důležitým	krokem	na	cestě	k	dospělosti.	Jen	ten,	kdo	je	pravdivě	
smířen	sám	se	sebou,	se	může	vymanit	z	pocitů	selhání	a	méněcennosti	a	vzít	plnou	zodpovědnost	
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: 	E VANGELIZ ACE NA PALMOVCE,  SEMINÁŘE

Evangelizace na Palmovce?
Že by?
Odpověď je nečekaná, a sice ano. Abych vám 
přiblížil, co se na  takové evangelizaci děje, 
vracím se o rok zpátky do prázdninových let-
ních dnů. Vstávám kolem 10. hodiny, přečtu 
si pár veršů z Bible a očekávám další nudný 
den. Zatímco jsem seděl v čínské restauraci, 
děkoval Pánu za oběd a modlil  se  za maji-
telku, mi vibrující mobil oznamoval příchozí 
sms. „Ahoj, nechces prijit dneska na evange-
lizaci na Palmovku? Kuba  je nemocny, ne-
chci tam byt sama…Dora.“ Samozřejmě mi 
o tom Dora už předtím říkala, ale já o něco 
takového neměl zájem. Dobře najedený jsem 
Doře  s  klidem  napsal,  že  nepřijedu,  neboť 
si  to  moje  lenivá  stránka  nepřála.  Platím 
a  s  úsměvem nechávám dýško,  když  tu mi 
přijde další sms, vyjadřující Dořin nesouhlas. 
Rozhodl  jsem se ho  ignorovat. S pohledem 
na přijíždějící tramvaj mi v kapse opět vibru-
je  telefon,  který  ovšem  vibrovat  nepřestal. 
S  hlasitým  „achjo“  přijímám  hovor.  „Ahoj 
Doro,  potřebuješ  něco?“  Nevinně  začínám 
zřejmě  ne  moc  dobře  se  pro  mě  vyvíjející 
konverzaci.  „Ahoj,  potřebuji  tě  tady.  Jestli 
nepřijdeš, budu to muset dneska zrušit,“ pro-
nesla tónem, který mi zněl spíš jako nucení, 
než že mám na výběr. „Navíc, Ježíš tě chce 
použít. Jestliže se mu budeš bránit, o hodně 
přijdeš.“  Svými  donucovacími  prostředky 
mě Dora nakonec přiměla dívat se na mizící 
tramvaj s výsměšně mrkajícím blinkrem. Ani 
jsem si neuvědomil, že nastupuji do tramva-
je jedoucí opačným směrem, když najednou 
klepu na dveře zrcadlové místnosti v přízemí 
na Žertvách.  „Tak  jsem  tu,  co  teď?“  otázal 
jsem  se.  „To  je  super. Hele,  pomodlíme  se 
a pak ti vysvětlím, co budeme dělat,“ odvě-
tila s  úsměvem. Při modlitbách jsem se cítil 
nesvůj, protože to bylo teprve tři čtvrtě roku, 
co jsem uvěřil, a neměl jsem v tom zase ta-
kovou praxi.  „…amen, takže tady mám pár 
letáčků, které můžeme někomu dát, pokud se 

o to bude zajímat. Probíhá to tak, že půjdeme 
ven, a pokud  to budeme cítit, někoho oslo-
víme. Jinak se můžeš jenom modlit, jestli se 
na  oslovování  necítíš.“  Jakmile  jsme  vyšli 
ven, k pocitu, že Bůh musel zapomenout a už 
týden nechal putovat Zemi ke Slunci rychlos-
tí 2x větší, přibyl pocit nový: „Co tu dělám?“ 

Musel jsem se tomu v duchu smát. Dora za-
stavovala přibližně každého pátého člověka, 
na kterého jsme narazili,  já jsem se jen při-
hlouple usmíval a snažil se navenek působit 
uvolněně. Za jednu paní jsme se s jejím sou-
hlasem modlili přímo před ní. Když jsem ješ-
tě bloumal nad tím, co má dnešek znamenat, 
Ježíš mi naznačil, že to nejspíš brzo zjistím. 
Jakmile jsem se blížil k místu, kde to dobře 
znám, už mi to bylo jasné. Zeptal jsem se ješ-
tě Dory, jestli nechceme změnit směr, ale do-
stal jsem zápornou odpověď. Musel jsem se 
smířit s tím, že se tomu nevyhnu… Naproti 
mně kráčel Mirek, můj kamarád z dětských 
let základní školy. Chuť umět se teleportovat 
myslím zažil každý, já jsem opět neuspěl… 
Otevřu oči, a přede mnou stojí Mirek s pu-
sou dokořán, jelikož to už byl nějaký pátek, 
kdy  jsme  se naposledy viděli.  „Čau Mirku, 
jak je?“ Pokouším se o normální konverzaci, 
ale otázka stejně přišla: „Čau,  tyvo*e co  tu 

děláš?“ „No… my  tady  říkáme  lidem o  Je-
žíši,“ znejistěl jsem. „Cože?“ Začal se smát. 
„To je zajímavý a ty si jako věřící?“ Vysvětlil 
jsem mu, proč  jsem uvěřil, a Dora mu dala 
nějaké  letáčky. Vůbec  jsem  neočekával,  že 
bude mít takový zájem, když si mě za týden 
přidal  na  Facebook  a  píše mi.  Hned  druhý 
den odjel  do Německa  za  prací,  kde  je  do-
dnes. Potřeboval jsem nějaký čas, než jsem si 
uvědomil neuvěřitelnou shodu náhod, a sice 
že stačilo nasednout do jiné tramvaje, odbo-
čit jinou ulicí, modlit se za někoho o minutu 
déle,  nebo  přijít  na  evangelizaci  za  týden, 
kdy  Mirek  už  byl  v  Německu.  Mimocho-
dem, na evangelizaci jsem od té doby přišel 
až po půl roce, přestože to byl takový záži-
tek. Měsíc nato mi Ježíš dal slovo k Mirkovi 
a tak mu píšu na fb. S Mirkem jsme v době 
základky, do 7. třídy, byli něco jako nejlepší 
kamarádi. Potom jsem přešel na jinou školu, 
kde jsem se seznámil s Dorou. Takže Mirek 
si pamatoval všechny rošťárny, co jsme spo-
lu dělali, a nedokázal pochopit,  jak  jsem se 
mohl  stát křesťanem, když některé věci,  co 
jsme dělali,  byly  opravdu  velké  hříchy,  na-
příklad krádeže v obchodech. Tím víc  rostl 
jeho  zájem,  a  když  jsem mu  napsal,  že  ho 
Ježíš miluje, a poslal právě mě, abych mu to 
v ten den řekl, vyjádřil, že to je dost zvláštní. 
Za necelý měsíc mi Mirek napsal,  že  začal 
poznávat Boha. Jeho strejda, u kterého v Ně-
mecku  bydlí,  je  věřící  a  chodí  do  kostela. 
K mému pocitu nadšení přibyl pocit viny, že 
mě  tehdy Bůh vzal moc vážně a kvůli mně 
Zemi oddálil na vzdálenost takovou, až kvůli 
tomu umírali kapři. Nakonec bych chtěl po-
znamenat, že tohle byl výjimečný den, a už 
jsme  to  znovu  nezažili.  Každopádně  právě 
vy můžete mít stejně požehnaný den, jestli-
že se odhodláte třeba někdy přijít. Věkově to 
omezeno není a momentálně se scházíme tři.

Michal Vadlejch, Region Palmovka

Dora  Bohunková  k  tomu  připisuje:  „Tak 
koukejte přijít každé pondělí, mimo 
prázdnin, v 17.30, Na Žertvách 23, zrca-
dlová místnost před vstupními skleněnými 
dveřmi v přízemí.“
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Jak vycvičit draka
Když  náš  nejmladší  Kuba 
přinesl  od  kamaráda  půjčené 
DVD  „Jak  vycvičit  draka“, 
začal mě  intenzivně  zpracová-
vat slovy typu: „Táto, to musíš 
vidět.“ Nakonec mě  přemluvil 
a  já v očekávání  zvířecích po-
staviček  infantilně  panáčkují-
cích  před  tlupou  vikingských 
bojovníků,  zasednul  do  mého 
oblíbeného  křesla.  Čekal  mě 
ale  příjemný,  více  než  hodinu 
a půl trvající šok. Díky vyváže-
né kombinaci skvělé hudby, animace, napětí 
a humoru, vznikl velmi pěkný rodinný film, 
při kterém si na své přijdou všichni. Příběh, 
kde je hlavním hrdinou Škyťák, fyzicky ne-
příliš dobře disponovaný hoch, se odehrává 
na  drsném  severu  v  jedné  ostrovní  vesni-
ci.  Škyťák  je  synem  nejsilnějšího  Vikinga 
na ostrově, náčelníka Kliďase Velikána. Ten 
si  je  vědom  synovy  tělesné  nedostatečnos-
ti,  a  proto  se  snaží  oddálit  jeho vstup mezi 
dospělé, který lze absolvovat jedině zabitím 
draka v souboji. S draky už zápasí se střída-
vými úspěchy mnoho generací, protože ti ne-
ustále útočí v kteroukoli hodinu denní i noč-
ní a kradou domácí zvířata, zabíjejí lidi, ničí 
úrodu a svým dechem zapalují vesnici. Šky-
ťák by se rád vyrovnal ostatním a zpočátku 

touží nějakého draka zabít, ale 
čím dál více se u něj začne pro-
jevovat jeho odlišnost od ostat-
ních. O co více mu schází svaly, 
o to víc zapojuje srdce a rozum. 
Brzy tak pozná, kde je klíč k ře-
šení problému, který celou ves-
nici už notně vyčerpává. Musí 
ale  vynaložit mnoho úsilí,  než 
se mu podaří přesvědčit ostatní 
o pravé podstatě potíží a prosa-
dit  řešení,  které  zpočátku  vět-
šina  obyvatel  vesnice  odmítá. 

Jak vycvičit draka současnou produkci ani-
movaného filmu po všech stránkách značně 
převyšuje.  Mimo  jiné  i  pro  velmi  zdařilou 
tečku za dějem. Ta celé dílo posunula  ještě 
o něco výše.  Film byl natočen v režii Deana 
DeBlois a Chris Sanderse v r. 2010. Hudbu 
složil  John  Powel.  Na  ČSFD má  vynikají-
cích 87%. Na You Tube jsou dva pěkné, asi 
dvouminutové  trailery  (upoutávky).  Jak  už 
to bývá, tak jako u mnoha úspěšných sním-
ků i u tohoto se chystá pokračování. Má být 
uveden do kin už letos. „Jednička“ se dá se-
hnat na DVD od 177 Kč, nebo na Blu – ray 
od 268 Kč. Je také možné, že s ním přijdou 
některé televizní kanály před premiérou dru-
hého dílu. 

Pavel Rosecký

Co je „hmatatelné 
království“? 
Odpověď  se  dá  nalézt  v  tomhle  manifestu 
čerstvého  a  praktického  přístupu  k  církvi  a 
misii. Hugh a Matt popisují vizi, ale i spoustu 
vlastních příběhů, které ji naplňují. Jedna věc 
je teoretizovat o tom, že by církev měla vyjít 
za hranice kostelů, ale druhá věc je prakticky 
si to představit na takových příkladech jako 
biblické  hodiny  v  kavárně  fitness  centra, 
projížďky s motorkáři, celonoční diskuse se 
servírkami v irské hospodě nebo návod, jak 
prokázat  lásku  čerstvě  obrácenému  členovi 
chválící skupinky, který se  ještě občas neo-
bejde bez heroinu... zrovna během shromáž-
dění. Dlouholetému křesťanovi jako já kníž-
ka připomíná, že mé místo je nejen v kázání 
evangelia, ale i v tom, jak být bližním lidem 
kolem – pomáhat jim opravit verandu a ne-
jen je zvát na „akce“; naslouchat jim a nejen 
čekat,  kdy  je  budu  moci  „evangelizovat“; 
začlenit je do společenství a nejen zkoumat, 
jestli už jsou „dost obrácení“. Některé kapi-
toly byly úžasné, některé průměrné. Někte-
ré  příklady  univerzální  a  některé  americké. 
Všechny  příběhy  jsou  inspirující.  Celkově 
jsem  prožil  nové  povolání  k  tomu,  co  zna-
mená být skutečným, nejen „nedělním“, ale 
„hmatatelným“  učedníkem  Pána  Ježíše.  Na 
knihu se ptejte v nakladatelství Samuel. 

Jakub Guttner, 
region Černý Most

http://praha.kaes.cz

●  JAK JSEM TO PROŽIL

●  NA CO SE DÍVÁME A CO ČTME

Boží slovo dává jistotu 
a je pevným základem
Asi před dvěma roky se mé pravé chodidlo 
začalo hlásit, že „existuje“. Občas v něm za-
brnělo nebo se na chvíli ozval svírající po-
cit. Časem jsem zjistila, že na bérci (spodní 
část lýtka) je místo, které je citlivé na dotyk. 
Hned  od  prvního  zjištění  „nenormálnosti“ 
jsem mému nebeskému otci  svěřila  žádost, 
aby nenormálnosti z mé nohy zmizely. Ony 
ale  nepřestaly  a  zintenzivňovaly  se.  Děko-
vala  jsem,  že  Pán  o  tom ví  a  že  je  to  jistě 
k mému dobrému (v souladu se slovem Pána 
Ježíše  „všechny  věci  napomáhají  dobrému 
těm, kteří Pána milují“). Vyznávala jsem, že 
jsem z milosti Boží uzdravena skrze Krista. 
Ale občasné projevy neustávaly. A tak při lé-
kařské kontrole pro vedoucí na tábor jsem se 
o problému zmínila obvodní lékařce. Řekla, 
že to může být namožené, ať si to mažu mas-
tí,  jinak že neví, co by  to mohlo být. Řekli 
jsme si –  snad  to zmizí….   Ale nezmizelo. 
Po dalším roce, když se problém ještě častěji 
projevoval, jsem opět vstoupila do ordinace 
obvodní lékařky s tím, že se nenechám odbýt. 

Opět ji nenapadlo, co mi způsobuje problém 
a tvářila se, že jsem hypochondr. (Odpustila 
jsem jí.) Tentokrát jsem neodešla, dokud mě 
neposlala k odbornému lékaři. Ten na první 
pohled  diagnostikoval  nádor  a  potvrdilo  to 
okamžité vyšetření na  sonografu. Vyšetření 
magnetickou rezonancí specifikovalo v bér-
ci  nehomogenní  a  hojně  vaskulární  tumor. 
Lékař  v  nemocnici  vyhodnotil  výsledek 
magnetické rezonance jako NÁDOR ŽIVOT 
OHROŽUJÍCÍ. Moje první kroky po sdělení 
nálezu  vedly  do  prostoru  ticha  (díky  Pánu 
za onu místnost v Motolské nemocnici), kde 
jsem hledala utišení u Otce. Děkovala jsem 
Bohu,  že  o  všem  ví,  nic  se  mu  nevymklo 
z ruky, je to k mému dobrému, není a nebude 
to nad mé síly ani síly mého právě NEmoc-
ného manžela a celé rodiny. Děkovala jsem 
s prosbou, kéž to všechno obrátí Pán ke své 
slávě.  Z  nemocnice  jsem  odešla  radostná 
v Pánu a očekávající  jeho  jednání. Hledala 
jsem setkání, dotyk Pána Ježíše sama v post-
ních dnech i na shromážděních, aby se to, co 

je hotovo v nebi skrze Pána Ježíše, projevi-
lo i v mém těle. Region i ostatní sourozenci 
v Pánu Ježíši mne přinášeli před Boží trůn. 
Byla  jsem na Místě uzdravení, na skupince 
Marie Elen Růžičky a na shromáždění evan-
gelisty  Ivana  Komarova.  Snažila  jsem  se 
vyhledávat a vyslechnout povzbuzení, slovo 
pro přijetí uzdravení. Slovo znělo a konalo 
ve mně. Vedlo mě k víře, očekávání, ke zpy-
tování, k přetnutí rodinné nečistoty… Těšila 
jsem  se,  jak  přijdu  do  zaměstnání  a  kole-
gům  vydám  svědectví  o  uzdravení.  Nádor 
však  nezmizel.  I  v  den  operace  tam  stále 
byl. A tak mi lékaři řízli do nohy. A vykulil 
se  nádor,  jiný  než  byl  viděn  skrze magne-
tickou  rezonanci. BŮH DAL V MÉ NOZE 
PROMĚNU. HALELUJA! Byl vyoperován 
nádor, který život neohrožuje, vůbec se ne-
léčí (potvrzeno provedenou histologií). Jsem 
vděčna Pánu za prožité události. Celé období 
jsem s Ním prožila v očekávání na Jeho dob-
rotivé  jednání. V  radosti,  v  pokoji  a  jistotě 
Jeho ochrany. V jistotě, že bez Jeho dopuš-
tění (a On je láska, která neublíží) se mi nic 
nestane (ani mé rodině). V práci se otevřela 
příležitost zmiňovat se o Bohu a viděli prů-
běh nemoci i zázračnou změnu v Boží režii. 
Chvála Pánu!

Jana Semilská, listopad 2012

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

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).

CO DĚLAJÍ NAŠE 
DĚTI, KDYŽ JSOU

ON-LINE?

ZŠ a MŠ Heřmánek vypisuje výběrové  
řízení na volná pracovní místa.

Druh práce a místo výkonu práce:
učitel/ka mateřské školky; (Praha 8 a Praha 9 Hloubětín)

učitel/ka prvního stupně ZŠ; (Praha 8)

Předpoklady:
Doporučení od Vašeho sboru / pastora či kazatele
Vzdělání VŠ aprobace učitelství 1. stupeň, pro MŠ – SŠ peda-
gogická nebo VOŠ – pedagogika předškolního vzdělávání 

Další odborné předpoklady:
Kladný vztah k dětem
Komunikativnost
Flexibilita
Znalost práce na PC – Word, Exel, internet, mail

Výčet dokladů, které zájemce předloží k přihlášce:
strukturovaný profesní životopis
motivační dopis
originál Výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

nebo originál lékařské potvrzení o schopnosti práce 
s dětmi

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte včetně struk-
turovaného profesního životopisu a motivačního 
dopisu na emailovou adresu kancelar@prorodinu.cz

  

MISIE BEZ OBALU 
MISIJNÍ VÍKEND 2013 

 

Po
řá

da
jí:

 

Po
d 
zá

št
ito

u:
 

 
 

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 

 

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.

mailto:kancelar@prorodinu.cz


DOROST (12 – 15 LET)

středy  17:00 – 19:00 hod.
více info  Jana Bukáčková
 777 614 496
 jana.bukackova@email.cz

POROST (15 – 18 LET)

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

ODROST (18 – 25 LET)

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

●  OZNÁMENÍ

http://praha.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

	 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

 6. ročník festivalu Dny Dobrých Zpráv se bude konat od pondělí 4. listopadu do soboty 9. listopadu 2013. 
Těšíme se na Vás a Vaše přátele.

http://www.mladezpraha.kaes.cz


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

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

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 
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: 18. 2. v 18:30 u Václavíků
Počet členů: 108/18/44

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: 85/20/26

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: 25/10/15

 
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

 
 

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: 
Křty:  27.12. Růžena Poborská, Vilém Čer-
venka,  Lucie Houžvičková  (všichni  absolv. 
Kurzů Alfa)

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY
KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jana Knížka
Kázání: Petr Kácha – O Mojžíšovi a bázni před Hospodinem
 
KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Lubomír Ondráček – Co je zdravé a živé, roste

SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8
 

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
18:00 – 19:30, Na Žertvách 23, Praha 8

SLOVENSK Ý DEN
V neděli 17. 3. přijede šest kazatelů a tři hudební skupiny ze Slovenska.

Budou kázat a někde i hrát na jednotlivých regionech.

Př
íšt

í č
íslo

 vyjde v neděli  3. 3. 2013

23. 3.

JIH

V ÝCHOD

JIHOV ÝCHOD

PALMOVK A

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

ČERNÝ MOST

SE VER

Z ÁPAD

STŘED

11. 2.

3. 3.

3. 2.
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