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Minulost nebo současnost?

Na čem v životě nejvíc záleží? „Na všem,“ odpoví
kamarád, který běhá neustále od jednoho k druhému s blaženým pocitem,
že je „in“. – „Nestíhám.“
„Stejně nemá nic smysl,“
odpoví kamarád flegmatik, který povýšil lenost na filosofii. Není jednoduché v dnešním rychlém žití obstát a mezi
těmito extrémy si vybrat to, na čem opravdu
záleží. Dělat to, co mám a nebýt ve stresu,
ani jen tak „neplandat“ ve vírech a poryvech
života, a navíc být v pohodě – mít pokoj. Díky
Bohu za Jeho slovo a možnost se modlit!
Ke čtení i hovoru s Ním nás povzbuzuje
Duch svatý, a tak se můžeme (poslechneme-li
ho) denně zastavit a s Božím nadhledem
uspořádat své priority.
Nanda

Hospodin Samuelovi řekl: Hle, učiním v Izraeli něco takového, že každému, kdo o tom uslyší,
bude znít v obou uších. V onen den naplním na Élím všechno, co jsem promluvil proti jeho
domu od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že budu soudit jeho dům navěky za vinu,
o které věděl; vždyť jeho synové proklínali Boha, ale nenapomenul je.
1Sam 3,11-13
Bůh stvořil člověka jako společenskou bytost
a jako nejzákladnější buňku lidské společnosti
stvořil rodinu. Nový člověk přichází na svět
jako miminko naprosto závislé na svých rodičích. Prvních několik měsíců až let fyzicky,
více než deset let i duševně. Biblická zvěst
v naprostém souladu s moderními psychologickými výzkumy potvrzuje, že rodina a první
roky lidského života jsou pro člověka naprosto zásadní. Pokud bychom nepočítali s Božím
nadpřirozeným zásahem, jsou podle psychologických průzkumů dokonce některé věci
získané v dětství v dospělosti už nezměnitelné.

Je na nás, jestli se necháme určit svou
často neslavnou minulostí nebo budeme
věrni Hospodinu a poneseme ovoce
pro Boží království.
Někdy můžeme mít ať už oprávněný nebo
neoprávněný dojem, že jsme určeni svou minulostí. Mnozí nevyrostli v harmonických
zbožných rodinách. Mnozí díky tomu v době
dospívání nebo i dospělosti udělali zásadní
chyby, které se s nimi táhnou. Určitě nad takovými věcmi nemůžeme mávnout rukou,
protože jsou zásadní a potřebují řešení. Je
před námi ovšem volba, zda se necháme určit jimi nebo přijmeme Boží plán a vstoupíme do Boží reality, která nemusí být určena
naší minulostí.
Určitým příkladem nám může být Samuel. Samuela převážně vidíme jako velkého
Božího muže, který se narodil na základě
zázraku, přinášel Boží slovo a pomazal dva
první izraelské krále. Někdy bychom si možná přáli být jako on.
Nejsem si ovšem jist, zda bychom chtěli
zažít dětství, které zažil Samuel. Samuelova matka byla neplodná a vyprosila si dítě
na Hospodinu. Když byl Samuel ještě velmi
mladý, pravděpodobně kolem tří až čtyř let,
odvedli ho rodiče do chrámu a předali do výchovy knězi Élímu. Élí byl již starší, nečteme

nic o jeho manželce, ale dočítáme se, že příliš
nezvládl výchovu svých vlastních dětí, neboť
Písmo o nich říká, že to byli ničemníci a že
je Élí nenapomenul. Z tohoto důvodu nad
ním Bůh vyhlásil soud. Malý Samuel sloužil v chrámu a svou matku vídal pouze jednou ročně, když mu přinášela nové oblečení.
Chtěli bychom takto vyrůst? Být odloučeni
od své rodiny, žít s nevlastními bezbožnými bratry a být vychováváni člověkem, nad
kterým Bůh vynesl soud? Myslím, že Samuel měl všechny předpoklady neprožít příliš
pozitivních věcí a nepřinést ovoce pro Boží
království. Měl mnoho věcí, na které se mohl
vymlouvat. On však uprostřed bezbožníků
hledal Boha a dočítáme se o něm v 1Sam
3,19: „Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním.
Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem.
Celý Izrael od Danu až po Beer–šebu věděl,
že Samuel je věrný Hospodinův prorok.“
Élí a jeho synové umírají pro své bezbožné
jednání, truhla Hospodinovy smlouvy je Pelištejci ukradena a přestože je díky nadpřirozenému Božímu zásahu vrácena, Izrael je
daleko od Boha. Trvá to dvacet let, než se
dům Izraelský roztoužil po Hospodinu. Nevíme, co celou dobu dělal Samuel, ale je pro
tento okamžik připraven a staví se do vedení
Izraele a motivuje Izraelce ke zničení model
a vede je k vítězné bitvě proti Pelištejcům.
Samuel měl Boží povolání. Různý druh
Božího povolání má každý z nás. Je na nás,
jestli se necháme určit svou často neslavnou
minulostí nebo budeme věrni Hospodinu
a poneseme ovoce pro Boží království. Samuel nezahořkl, přestože by mohl krok své
matky vnímat jako odmítnutí. Nevyčítal
Bohu, že ho svěřil někomu takovému, jako
byl Élí. Nenapodobil své starší nevlastní bratry. Byl věrný Hospodinu až do konce svého
života. Bez ohledu na to, v jaké rodině jsme
vyrostli a co nás všechno potkalo v dosavadním životě, můžeme být věrni Hospodinu.
Kéž je nám v této oblasti Samuel příkladem.
Lubomír Ondráček

http://praha.kaes.cz

Je to fakt moc pěkná přilba, Goliáši, jen si nejsem
moc jist ohledně toho větracího otvoru na čele.
Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc - www.reverendfun.com
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Seminář s týmem
z Connections

Informační setkání
o vstupu do sboru

V minulém čísle Sborového dopisu jste se mohli dočíst o připravovaném semináři s vedoucími z týmu Connections. Potěšující je, že s týmem přijede i Peter Game, jehož účast byla kvůli
zdravotním problémům ohrožena. V den psaní článku jsem se dozvěděl, že si již zakoupil
letenku. Seminář se bude konat o víkendu 10. – 12. 5. pod názvem „Být sborem Božího
záměru“.
Program semináře:
Pátek 10. 5.
18,00 – 20,00 – Boží záměr je být plný Ducha
(společné shromáždění s modlitbami za naplnění Duchem a dary Ducha)
Peter Game (a další)
Sobota 11. 5. volitelné semináře:
09,00 – 12,00 Ade Omooba: Jak ovlivnit politiku a společnost
Lovel Bent:
Boží přítomnost
14,00 – 16,30 Denis Wade:
Jak zasáhnout místní komunitu
		
(ochota se věnovat se učedníkům, mám co předat)
Lovel Bent:
Víra
18,00 – 20,00 modlitební služba (tým se bude modlit za jakékoliv potřeby zájemců)
Neděle 12. 5.

členové týmu budou kázat na regionech Střed, Východ, Palmovka,
Sever a Jihovýchod.
Tento seminář nahradí pravidelné květnové setkání služebníků. Je otevřený nejenom pro sborové služebníky, ale pro všechny členy sboru, případně pro hosty z jiných sborů. Není třeba
se předem hlásit, stačí přijít přímo na vybraný program. Všichni kazatelé jsou dlouholetí
osvědčení služebníci a mám naději, že jejich služba přinese užitek celému našemu sboru.
Pokud můžete, prosím, semináře se zúčastněte.
Lubomír Ondráček

JAK NA INTERNET?
V minulém čísle Sborového dopisu se objevil článek od Vládi Váchy, který se věnoval
potřebě ochránit děti před negativním vlivem internetu. S internetem ale občas bojují
i dospělí a setkali jsme se se žádostí, zda
by sbor nemohl připravit nějaký manuál pro
ty, co nejsou tak počítačově zruční a nevědí
si s problematikou rady. Vznesli jsme proto
dotaz na organizaci anonymní pornoholici (organizace sloužící lidem se závislostí
na internetové pornografii) a na některé počítačově zručné členy sboru.
Předně je třeba říci, že neexistuje stoprocentní technické zabezpečení. To není schopný udělat ani zkušený programátor. Určitou
pomocí je počítač na viditelném místě, kontrola navštěvovaných stránek, limitace internetu na denní čas a u starších dětí osvěta.
Z možných programů se jako nejlepší
jeví program K9 Web Protection
http://www1.k9webprotection.com/

Jeho výhody:

• Je k dispozici zdarma, ale přitom je to
verze „velkého programu“ pro větší firmy
i soukromé osoby
• Má obrovskou a dobře udržovanou databázi blokovaných stránek, do které je
navíc možné přidávat návrhy
• Dají se zvlášť nastavit poměrně přesně

•
•
•
•
•

blokované kategorie (pornografie, sexuální výchova, prodejny spodního prádla)
Dá se použít i jako ochrana proti podvodným stránkám s viry nebo s jinými nevhodnými věcmi (gambling apod.)
Má skvělou funkci typu „když během pěti
minut zablokuju víc než 5 různých stránek, na 10 minut vypnu internet úplně“
Další dobrá funkce je „vypni úplně internet každý den od půlnoci do dvou“
Umí být jen v monitorovacím režimu,
kdy nic neblokuje, ale pamatuje si, které
kategorie stránek člověk navštěvuje
Zabezpečení heslem funguje tak dobře,
že i lidé se slušnými znalostmi počítačů
to neumějí vypnout nebo obejit

Nevýhody:

• Software je v angličtině (je třeba ho ale
pouze nastavit a pak funguje sám)
• Neumožňuje funkci „vykazatelnosti“ –
neumí někomu druhému poslat automaticky informaci, když někdo jde na nevhodné stránky
• Je třeba registrace zdarma (ale ta je
opravdu neškodná)
• Když se ztratí heslo, je člověk v problémech (dá se doporučit, aby heslo nastavil
někdo důvěryhodný a ten ho u sebe
uložil)
SD 5/2013 strana 2

V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi sloužíme a máme obecenství
i s těmi, kteří nejsou
členy našeho sboru,
ale sbor navštěvují.
Současně rozlišujeme
mezi členy a hosty a chceme pravidelné
návštěvníky zvát k aktivnímu zapojení
do sboru. Údy Kristova těla se stáváme
ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý
zapojí do Kristova těla. Přesto členství
v konkrétním sboru je důležitou součástí
života křesťana. Ke svému duchovnímu
růstu potřebujeme obecenství Božího
lidu, místo, kde jsme vykazatelní a kde
je slouženo nám a také sami sloužíme.
Rád bych pozval ty z vás, kteří zatím
členy žádného sboru nejste a účastníte
se života našeho sboru, ke zvážení, zda
byste se nechtěli k našemu sboru připojit i závazně jako členové. Abyste tuto
možnost mohli zvážit, pořádáme informační setkání o vstupu do sboru, jehož
náplní jsou informace o záměru, hodnotách a fungování sboru. Seznámíte se
také se základy naší věrouky a je prostor
k otázkám. Je možné domluvit i osobní
rozhovor. Absolvování setkání nezavazuje ke vstupu do sboru.
Tato setkání jsou vhodná a potřebná
i pro ty, kteří do sboru vstoupili v poslední době a dosud ho neabsolvovali.
Setkání má čtyři části. Tři jsou vyučovací a sdílecí a vede je hlavní pastor
sboru, čtvrté setkání je pro ty, kteří se
do sboru rozhodnou vstoupit a uskuteční se již s vedením příslušného regionu.
První tři setkání se uskuteční vždy
v úterý 21. a 28. 5. a 4. 6. od 18,30 hod.
ve sborové budově Na Žertvách 23
v knihovně. Setkání bude končit okolo
20,00 hod. Pokud máte o setkání zájem,
dejte to prosím předem vědět na e-mail:
lubomir.ondracek@kaes.cz nebo
tel. 724 435 300
Těším se, že se s vámi uvidím a seznámím.
Lubomír Ondráček

Za zmínku stojí, že je třeba vyřešit i tablety
a chytré telefony (takže program na počítači
většinou nestačí) a pokud mají děti datové tarify, tak je surfování naprosto mimo kontrolu
rodičů.
Pokud máte nějaké další rady a doporučení, neostýchejte se je zaslat do redakce SD.
Připraveno jako kompilát z více zdrojů
Luboš Ondráček
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Máš se rád?

JAK JSME HOSPODAŘILI
od září 2012 do února 2013

aneb malá ochutnávka ze semináře
o sebepřijetí

Celý sbor
Celkové příjmy z řádných sbírek
Aktiva celkem k 28. 2. 2013
Z toho finanční aktiva – banky
Z toho finanční aktiva – pokladny
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 02/2013 – zisk

4 513 556
24 266 311
3 317 330
297 806
1 355 437

Centrální sbor
Příjmy
Služby – nájem sb.prostor, xerox, inzerce v SD atd.
Služby – semináře (DDZ, Kurz už. duch. darů, Kurz o vých.dětí…)
Zboží – prodej CD, Sb. dopisu, potravin, atd.
Zboží – prodej knih
Úroky (běžný účet, spořící účet)
Kurzové zisky
Dary – fyz.osob (na provoz sboru, adopce atd.)
Dary – fyz.osob (Izrael)
Nadační příspěvek F-nadace
Evangelizace – sbírka (DDZ, Alfa, Vinesong)
Přefakturace nákladů za telefon a internet
Odvody regionů
Celkem příjmy
Výdaje
Režie (běž.mater., potr., NŠ, aparatura, knihy, kanc. p.)
Režie – Sborový dopis
Evangelizační akce (DDZ 2012, Alfa 2012, CD)
Prodané knihy (D. Drápala, Základy)
Pohonné hmoty
Servis (auto, ost. zaříz.)
Cestovné
Služby (admin., účet., servis. práce, telef., poštovné, semináře atd.)
Služby – přednášky financované F-nadací
Služby – nájem (sborová shrom., atd.)
Služby – ubytování a stravování (P. Game, Stohlovi)
Mandátní sml. (Ondráček, Kácha, Hoblík, Čunek)
Mandátní sml. (Izrael)
Mzdy + dohody o prov. pr. (zdr., soc., penz. poj., strav.)
Dary (Tim 2,2, KSM, Vinesong)
Fond vzdělávání pro sborové prac.
Bankovní, správní, dálniční poplatky, kurzové ztráty
Celkem výdaje
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 02/2013 – zisk

95 771
62 079
7 099
822
7 597
2 978
43 263
116 550
92 000
61 893
1 200
1 107 865
1 599 117
74 558
16 689
111 567
649
26 757
11 770
6 772
197 540
92 000
89 428
8 050
378 448
100 000
192 743
48 035
1 533
4 663
1 361 202
237 915

Středisko Mládež
Příjmy
Sbírky a dary fyzických osob
Celkem příjmy
Výdaje
Režie (potraviny, aparatura, knihy atd.)
Služby (tisk pozvánek, ozvučení, semináře apod.)
Mandátní smlouva (D. Frantíková)
Nájem (Šestá)
Jiné provoz.náklady (studijní fond)
Celkem výdaje
Výsledek hospodaření za období 09/2012 – 02/2013 – zisk

189 000
189 000
10 441
12 100
114 550
12 800
350
150 241
38 759

zaokrouhleno na celé koruny
Zpracovali dne 31. 3. 2013: J. Homolková, L. Ondráček

http://praha.kaes.cz

Když mluvíme o sebepřijetí, zní to docela
křesťansky. Ale když se řekne sebeláska, často nám vytane obava, abychom to příliš nepřeháněli a nebyli sobečtí. Vždyť máme milovat
své bližní. Pán Ježíš nám ale říká, že máme
milovat svého bližního jako sami sebe. Nestojí tam „místo sebe“. Jakoby Ježíš samozřejmě
počítal s tím, že se máme rádi. Když ve Starém zákoně čteme příběh o přátelství Davida
a Jónatana, stojí tam: „Jónatan si ho zamiloval jako své vlastní srdce.“ (1Sam 18,1) Jeho
láska k Davidovi byla velká a z toho můžeme usuzovat, že Jónatan měl i velmi pozitivní vztah sám k sobě. Možná právě proto byl
schopen tak hlubokého přátelství.
Láska a přijetí spolu velmi úzce souvisí.
Jako Boží dcery a synové víme, že nás Bůh
přijal, bezpodmínečně nás miluje a jsme v jeho
očích velmi cenní. Ne vždy se ale dovedeme
oprostit od negativních schémat ve svém pohledu na sebe sama. To, jak se vnímáme, je
od našeho dětství ovlivněno tím, jak nás vidělo naše okolí, zejména naši nejbližší. Věty
typu „Nepleť se do toho, Jak můžeš být tak
nešikovný, Po kom to dítě je, Nedělej to, rozbiješ to, Radši mlč“ atd., zanechaly v našem
sebevědomí své stopy. Také náš špatný sklon
srovnávat se s druhými a posuzovat se podle
falešných měřítek vede k tomu, že nás trápí
komplexy méněcennosti a obavy ze selhání.
Přijmout sám sebe a nabýt zdravé sebeúcty a sebevědomí je proces, který souvisí
s naší osobní zralostí a je to předpoklad pro
to, abychom mezi sebou měli zdravé vztahy.
Ten, kdo sám sebe nepřijal a nemá se rád,
se jen těžko může změnit a být tím, kým ho
chce mít Bůh. Bude velmi citlivý na projevy
odmítnutí a zároveň neschopný „nechat se
milovat“ od druhých lidí, bude mít potřebu
se chránit a dokazovat si svůj význam. Člověk, který nepřijal sám sebe, má velké obavy ze selhání, každý neúspěch a kritika jsou
pro něj ohrožující. Takovým lidem se nedá
nic vytknout, buď výtku nepřijmou a smetou problém ze stolu nebo se začnou hroutit.
Když se Boží láska nepromítne do našeho
vztahu k sobě samým, budou nás trápit různé strachy a mindráky. Možná každý z nás
tyto pocity alespoň v malém zažil. Můžeme
se jich však zbavit. Nikoli „pozitivním sebepřesvědčováním“ nebo mechanickým vyznáváním, ale tím, že dovolíme Bohu, aby postupně a do hloubky proměnil naše myšlení,
chování i prožívání. Existuje i mnoho kvalitních poznatků, které v této oblasti přináší
psychologie a které můžeme využít, pokud
jsou v souladu s Božím slovem.
Petra Mizurová
(informace o seminářích najdete na
www.kspraha.cz/poradenstvi/akce)

● Z E Ž I VO TA SBO RU

Povzbuzení ze Slovenska
M

usím říci, že to, že přijeli a sloužili
sourozenci ze Slovenska, bylo opravdu povzbuzující. Kromě chval, které byly
plné Boží přítomnosti, pokoje a radosti, se
mi také líbilo slovo od Magdy Rosové, která
mluvila o horlivosti pro Hospodina. O každodenním nadšení, životě s Pánem. Někdy
se vypravíme na nějakou konferenci nebo
seminář, který nás nadchne, nebo tam něco
prožijeme s Pánem. A i přesto, že si to nechceme nechat vzít a chceme si to nést dál
a dál, tak se někdy časem stane, že upadneme
do každodenního rytmu a říkáme si, proč nic
nezažíváme a proč to není tak jako předtím.
Ale je to o našem postoji, o postoji srdce.
Ale vůbec to tak nemusí být. Bůh má pro
nás plán. Boží plán. My chceme být jeho
součástí, a pokud se necháme vést Jím a Duchem svatým, tak budeme zakoušet Jeho přítomnost a jednání na každém kroku, v každodenních situacích.
Bože, pomoz mi, nechci se dívat na to, co
je za mnou, ale hnát se dopředu. Kristus není
za mnou, ale je přede mnou.
Jedno však činím: zapomínaje na to, co
je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede
mnou. Fil 3,13
Aleš Náhlý, region Sever

T

edy: služba slovem bratra   Michala Kevického – (BJB Bratislava III. – zbor
Viera) – na téma: Náboženství vs. zbožnost,
byla velice požehnaná – slovo velice hutné
a jasné, srozumitelné....usvědčující i povzbudivé – vše velice dobře připravené včetně
podkladů pro dělání si poznámek...... Super.
No, a svědectví? Svědectvím, které mluvilo za vše, bylo opravdu „svaté ticho“, které následovalo po tom slově. A věřím, že to
nebylo ve stylu „kázání se líbilo, ... a nic se
nestalo, ale že s námi Duch svatý jednal. Alespoň se mnou.
Ostatně – poslech toho kázání doporučuji, viz nahraná kázání, reg. Západ.
Mirek Bálek, region Západ

úspěšný a myslel si, že je
v pohodě, ale jednou ho
kamarád napomenul: „Jak
to žiješ s Bohem?!“ Peter
si uvědomil, že žije hlavně
pro sebe a na druhé se dívá
svrchu. Že to, co od Boha
dostal, nedává dál. Nám Peter řekl: „Bůh se chce dostat
do tvého srdce. Říká ti „Jak
to žiješ? Pust mě k tomu,
dej mi ten volant!“ Pak nás
vyzval k modlitbám: „Jestli
si vystačíš sám, modli se.“
Celé setkání bylo prodchnuté chválou a vděčností Bohu. Wiznerovci a jejich tým byli mocní a pokorní. Obyčejná, vznešená návštěva z Božího království
na Slovensku.
Nanda, region Palmovka

P

o delší době nás znovu navštívili přátelé
z Bratislavy. Igor, Vlado, Magda a trio
zpěvandulí, jejichž jména si už nepamatuji,
přinesli ve chvalách i v kázání jednoduchou
radost. Jejich písně oslovovaly a oslavovaly
Ježíše. Je to osvěžení a změna proti našim
chvalám, které jsou víc zaměřeny na naše
vnitřní prožívání. Zatímco vnitřní prožívání
shromáždění poněkud drobí do chvil, kdy
jsme každý sám před Pánem, společné vzývá-

ní Ježíše Bratislavany spíše vytahovalo každého z nás vzhůru. Pro mne osobně to je ta
lepší varianta.
Magdino kázání bylo velmi názorné. Připravila si ho pro naše děti, které ale zrovna
na shromáždění dorazily v malém počtu. Nenechala se tím odradit a z vlastní zkušenosti
i z Písma vykreslovala situaci člověka, který
se ocitl na limitu svých vlastních sil. Dobře
jsem jí rozuměl. Celkově to od ní bylo milé
a odvážné.
Jak říkám, přineslo to regionu příjemné
osvěžení. Nebojím se říci, že bez našich bratislavských sourozenců by se Slovenský den
na našem regionu asi sotva tak hezky vydařil.
Petr Hrdina, region Východ

Ohlasy ze Slovenska
A

ni neviem, kedy prišla myšlienka navštíviť Prahu. Myslel som na to pri
večeri s Milošom Kačírkom, keď mi členka
jeho tímu povedala: „Udělej, co zamýšlíš, je
to z Boží vůle a bude to požehnáním.“ Vzal
som to vážne. Lubošovi, pastorovi KS Praha, som už ponúkol konkrétny plán návštevy
– so služobníkmi viacerých zborov navštívime v jednu nedeľu zhromaždenia regiónov,

K

nám přijeli Maria a Peter Wiznerovi
spolu s pěti mladými hudebníky včetně
své dcery. Před oslavou Boha pozvala Maria jednoho po druhém své spoluhráče, aby
o sobě něco řekli. Už tento úvod byl povzbuzením. Nejvíc mě potěšilo vyprávění jediného Čecha ve slovenské skupině, Franty, který
kdysi chodil k nám na Palmovku. Bůh „našeho“ Frantu slavně proměnil z nestálého,
nezakotveného mladíka bez valného nadšení
pro Boží království v mladíka zodpovědného
a samostatného, který studuje a vydělává si
a hlavně je horlivým následovníkem Ježíše!
Řekl mi: „Já jsem živý důkaz Boží moci“!
Peter při kázání vyprávěl o sobě. Jak byl
od mládí samostatný a nezávislý. Byl sice
křesťanem, ale žil si vlastně po svém. Byl

ktoré budú chcieť. Ostatné išlo samo, zvolil
sa termín, oslovil som priateľov v zboroch,
a tak sa poskladala výprava. Pražská pohostinnosť bola úžasná a srdečná. V ôsmich
regiónoch sme dali svoje najlepšie a slúžili
sme s úctou a vďakou.
My sme ešte k tomu prilepili aj v sobotu Deň Levitů, aby sme využili čas. Bolo to
náročné, ale dnes sa, verím, všetci radujeme.
Boh miluje svoju cirkev a miluje tiež, keď spolu bratsky
vychádzame. Pre mňa bol tento víkend sviatkom.
Igor Rosa

B

olo pre mňa veľmi vzácne, že som mohol osobne v dvoch regionálnych
spoločenstvách KS Praha
(Juhovýchod a Západ) povedať velikánske ĎAKUJEM
za mnohé požehnanie, ktoré som mohol aj ja sám (ale
viem, že aj mnohí iní na Slovensku) skrze službu tohto
zboru a KMS prijať. Zároveň
som mohol už pred mojim
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výjazdom na modlitbách vnímať Božiu lásku k týmto ľuďom a tiež niektoré veci, ktoré Boh pre toto spoločenstvo má. Takže sa
priznám, že som sa naozaj vo viere tešil na
to, čo Boh bude konať. Mojou modlitbou totiž bolo, aby to nebol „Slovenský deň v KS
Praha“ ale doslova NEBESKÝ DEŇ. Veľmi
som túžil, aby náš Otec mohol niečo vzácne
robiť s nami všetkými. To, že pri chválach
v obidvoch zboroch, kde som slúžil, spievali
aj piesne, ktoré sám hrám a patria do môjho
„modlitebného arzenálu,“ beriem ako nádhernú pozornosť od nášho Otca. Bolo to,
akoby som bol doma. A verím, že tak to aj je.
Ani rozdelením Československa som neprišiel o ten „český domov“. Veľmi silne sa ma
dotklo to, ako som na vedúcich týchto spoločenstiev videl pokoru, jednoduchosť, slobodu a zároveň takú nežnú lásku k ľuďom.
Mal som chuť si ich vziať so sebou. A cestou
domov, keď sme sa s Igorom modlili, som sa
len chabo snažil vyjadriť úctu a vďaku Bohu
za cirkev v Čechách. Neviem to vyjadriť.
Je to jednak bázeň a jednak radosť, videnie

vzácneho dedičstva („české studny“), ale
aj očakávanie nových vecí. Je to vnímanie
Boha v tomto národe a toho, čo je v Božom
srdci pre túto krajinu.
Igor, vďaka, že si ma vzal so sebou .
Michal Kevický

B

oli sme vďační, že sme mohli stráviť
spoločné zhromaždenie práve v KS
na Palmovke, kde máme (okrem nášho priateľa Tomáša Dittricha – pastora) veľa spoločných známych. Od začiatku zhromaždenia, kedy sa predstavil každý z nás krátkym
svedectvom, sme cítili Božiu prítomnosť,
čo nám dávalo veľkú slobodu vo vyjadrení chvál a uctievaní Pána. Po slove Petra
Wiesnera, ktoré bolo výzvou a povzbudením
k živému vzťahu s Bohom – pravdivému
a nezákonníckemu, sme sa mohli modliť
s viacerými ľuďmi zo zboru. Následné rozhovory pri spoločnom obede boli pre nás
všetkých povzbudením a obohatením.
Bol to veľmi užitočný čas, čo si človek
uvedomí, až keď ho praktizuje – byť spo-

lu s bratmi a sestrami z iného spoločenstva
a navzájom sa obohacovať ako telo Kristovo. My sme ho navyše využili aj na spoločné chvíle s našou mládežou od soboty rána
do nedele večera. Celý čas slúžili slúžiacim
a postarali sa o naše pohodlie.
Vďaka! Marína Wiesnerová

T

ak veľmi som sa tešila do Prahy práve
preto, lebo môžem mať aspoň kúsok
tábora a leta aj počas všetkých školských
a iných povinností. Asi najpodstatnejšou vecou, ktorú som prežila a uvidela znovu, je to,
čo som zažila už aj posledné dva roky na českom Tábore Levitů – že je úplne jedno, kde
sme, kde slúžime, kde robíme chvály a s akými ľuďmi alebo deťmi. Keď príde Pán, je Mu
to úplne jedno, dôležité je, že On je tam, kde
je. Toto som mohla okrem celého skvelého
času a skvelých stretnutí s mojimi milovanými zažiť znovu, pocit Pánovho domova a prijatia od ľudí, ktorí by mi vlastne boli úplne
cudzí, ak by nás Pán takto nespojil...
Sárka Štrompachová

Den Levitů
Když slyším „Den Levitů“, tak si vzpomenu
na tábor a řeknu si „Už aby to bylo.“ Myslím, že každý, kdo se podívá na tábor nebo
na den Levitů, se tam bude chtít vrátit. A co
se letos dělo?
O táboru 2013 nic psát nemám a ani nemůžu, protože ještě nebyl. Možná si říkáte, že
je to škoda, ale alespoň se máme na co těšit.
Den Levitů 2013 už byl a povedl se. Den Levitů je vlastně ukázka tábora. Je to skoro stejné (až na drobnosti) jako jeden den na táboře.
Akorát není snídaně, ale čekání na program.
Následuje úvod, který je taková zábava.
A co potom? No, jsou přece workshopy
a levely. Levely jsou to skoro, protože se hrají hry místo překážek v lese. (V Libni prostě
lesy nejsou, no.) Hry jsou fajn a člověka to
zmůže. Naštěstí jsou potom workshopy.
Já nevím jak ostatním, ale mě se můj líbil. Já byla na novém animačním. Animovali

jsme příšerky a bavilo to všechny, asi krom Aničky, která dělala model. Výsledek byl ale
krásný a takový hodně fantasy.
Co potom? Shromáždění.
Na chvály nám přijeli Slováci
a hráli opravdu krásně (podle
mě). Následovalo slovo. Trochu zdlouhavé, ale zajímavé.
Do programu patřilo také divadlo s Aničkou a dědečkem (velmi populárními maňásky z tábora) a pár her, které to krásně Soutěže bereme vážně a s plným nasazením.
oživily. A co bylo k jídlu? K dostání byly hry byly celkem dobrý, ale příště bych možná
bagety a tatranky s kofolou. No, oběd hodný zapojila více originálnější, nebo jako že zanás všech. Také se pouštělo video z našeho jímavější. Ta první na mě byla moc vyčerpáworkshopu. Anička radši zmizela pod žid- vající, ta druhá zase trošku nudnější. Na váš
lí, ale co jsem slyšela, tak se líbilo. Já jsem káesáckej program jsou všichni káesáci
odešla smutná, že všechno skončilo, ale zá- zvyklí, ale mě to přišlo dlouhý. Neberte si to
roveň i šťastná a vděčná za krásný den. Aby osobně. Moc se mi ale líbil divadelní příběh.
to nebylo jen za mě, Téma programu mě zaujalo, protože se nesettak jsem vyzpovídala kávám s podobnými programy. Akorát bylo
mého hosta, kamarád- dlouhé čekání na odpolední program.
ku Aničku z ČCE:
Oběd byl dobrej! Kofola ještě lepší! 
Posilnilo to všechny k dlouhýmu dloooooo„Líbily se mi ty ooooouhýmu programu. Suprový taky byly
workshopy, jak jsme hry při programu, to s tím běháním a košťaanimovali, ty příšerky. tama. To dokonale oživilo
Jestli ten workshop všechny sedící unanebyl minule, roz- vený lidi.“
hodně bych ho dala
i příště. Akorát mi
vadilo, že příběh na- Já myslím, že se
zval podle mě. To vadí Den Levitů moc
i jinejm lidem. Možná povedl a už se těším
 Příšerky, hrdinky našeho
bych to pozměnila (to na tábor .
animovaného filmu.
Ve chvalách se zapojují i ty nejmladší.
je jen maličkost). Ty Antonie Hrdinová
http://praha.kaes.cz
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Go camp 2013
Letos jsme jako každý rok opět vyrazili
s mládeží na Go camp. Go camp je skvělá
příležitost pro mladé lidi, kde mohou sloužit dětem a mladým lidem (letos se takových
našlo 21). A stejně jako loni jsme měli 2
programy na Žižkově a 1 v Karlíně. Jen letošní Velikonoce byly trochu dříve než obvykle, a tak modlitby za počasí byly jedním
z hlavních témat. Velkou výhodou bylo, že se
dětskému centru Teen Challenge loni v září
podařilo dostavět dům na Žižkově, a tak
jsme měli variantu i v případě zimy. Tu jsme
hned ve čtvrtek využili. Dětí přišlo opravdu
mnoho a k našemu velkému překvapení přišli i nějací rodiče, kteří celou dobu vydrželi
na programu (neměli kam utéct J). Další dva dny už bylo tepleji a mohli jsme být
venku. Opět jsme měli připraven společný
program (hru, tance, scénku, písničky, evangelizační příběh), na kterém se mládežníci
s velkou ochotou podíleli. Po společné části
byli na řadě různé disciplíny, které děti vždy
s chutí plní, aby dostaly odměnu. Letošní
nejoblíbenější disciplínou byla trampolína
(kterou nám s chutí zapůjčili Milada a Dan
Frantíkovi), slackline, ale i mnohé další. Letošní specialitou byla sobotní večerní párty
pro děti nad deset let. Když jsme ji připravovali, tak Pavel říkal, že nejdůležitější je, aby
tam bylo opravdu hodně jídla. A tak jsme ho
poslechli! Kromě jídla (které bylo samozřejmě až na konci) jsme měli koncert, scénku
(Everything od Lifehouse) a potom Matouš
Krajník (z KS Česká Lípa) říkal svoje svědectví a pouštělo se jedno video. Celkem tam
bylo přes 35 dětí a vypadaly opravdu spokojeně. Abych řekla pravdu, tak po té venkovní
sobotní evangelizaci jsem opravdu neměla
náladu ještě chystat nějaký další program (ale
jako hlavnímu vedoucímu člověku nic jiného nezbývá J), ale když jsem potom viděla
tolik dětí, které už mnohdy do klubu vůbec
nechodí nebo některé, které tam byly úplně
poprvé, měla jsem upřímnou radost! Celkově
se programů i navzdory trochu chladnějšímu
počasí zúčastnilo dost dětí a myslím, že příležitostí mluvit s nimi o Bohu, ale i o dalších

tématech, bylo dost.
Každý večer jsme
jinak měli vlastní
program a ráno zamýšlení se nad Božím
slovem. A myslím, že i díky těmto dvěma aktivitám jsme se mohli sami ztišit před Bohem
a chválit ho za vše, co pro nás udělal, i se
přimlouvat za další dny. Samozřejmě nechyběly ani hry na odreagování. Letošním zpestřením byla oslava Ditiných narozenin, které
jsme samozřejmě museli oslavit. Myslím, že
Ditě její narozeninová píseň ještě dnes zní
v hlavě.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat
všem mládežníkům, kteří se rozhodli strávit své prázdniny tímto způsobem. Že byli
ochotni dělat vše, co jsme jim řekli (i když
se jim mnohdy opravdu nechtělo). Dále bych

chtěla poděkovat všem dospělým, kteří se
zapojili tím, že přišli přímo na místo, modlili se a mluvili s kolemjdoucími o Bohu.
A také bych velmi ráda poděkovala všem,
kteří se zapojili do modlitebního řetězu nebo
si na nás kdykoliv v modlitbách vzpomněli. Dost mládežníků potom při závěrečných
svědectvích říkalo plno skvělých věcí a myslím, že vaše modlitby na tom mají velkou
zásluhu. Ale největší dík samozřejmě patří
Bohu za jeho ochranu a za to, že v tom všem
byl s námi.
Betty Šejbová

Povzbuzení a prosby z Betelu
Ve všech trápeních, které jsou způsobeny
legislativními a finančními tlaky, kterým
v současnosti většina neziskovek v naší zemi
čelí, jsme denně povzbuzováni klukama
v Betelu. Noví kluci poznávají Pána a neexistuje větší radost, než když nový kluk děkuje Pánu. Máme tu jednoho, který nám před
dvěma týdny říkal: „Já jsem tu jenom proto,
abych odvyk vod drog, ale v Boha nevěřim.“
Minulý týden se pomodlil a děkoval Pánu.
Další kluk, který v Betelu uvěřil v Ježíše,
usmířil se s tátou a teď u něj bydlí, začíná
rekvalifikační kurz a má slíbenu práci. Začal
chodit do místního sboru a dnes volal, že se
mu moc líbilo na skupince.

MINIBUS

Patrik, Standa a Adam se rozhodli, že se
zúčastní několika běžeckých akcí organizovaných Run.CZECH (můžete mrknout
na jejich stránky www.runczech.com). Už
dokonce úspěšně dokončili půl maraton, který se konal 6. dubna v Praze. Další závod,
který plánují běžet, je 10kilometrový noční
běh Prahou, který odstartuje 7. září ze Staroměstského náměstí ve 20:30. Kluci poběží
samozřejmě i pro potěšení z výkonu a překonání sama sebe, ale hlavně proto, že auto,
kterým se v Betelu přepravují, umírá a navíc
kluků přibývá, takže potřebují větší dopravní prostředek – devítimístný minibus. Máte
jedinečnou příležitost podpořit jejich úsilí a sponzorovat jejich dobrou misi zvanou
„minibus“.
Svoje příspěvky prosím posílejte do konce srpna 2013, ale nejlépe dnes nebo zítra,
na účet Betel Česká republika u ČSOB, číslo
účtu 196892898/0300. Do zprávy pro příjemce prosím napište: dar-běh
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POŽEHNÁNÍ

Bůh nám požehnal dřevem na topení. Kluci
skoro dva týdny prosekávali paseku s tím, že
veškeré dřevo, které dokážeme odvézt, nám
vlastník daroval. Máme ho dost na celou příští zimu, což velmi výrazně zredukuje naše
měsíční náklady.
V rámci požadavku na požární bezpečnost
jsme museli vybudovat na našem pozemku
požární nádrž. Náklady s tím spojené byly
neuvěřitelně vysoké, a tak opravdu nezbylo
na odvoz ohromného množství hlíny, která se
při kopání jámy na nádrž s obsahem 40 m3
vyhloubila. Odhady na odvoz této hlíny se
pohybovaly mezi 30 000 – 50 000 Kč. Začali
jsme se modlit, aby to někdo odvezl zadarmo.
Když už jsme si po roce začali zvykat na fakt,
že Betel bude mít horu hlíny místo části zahrady, technické služby začaly dělat terénní
úpravy, na které naši hlínu potřebovaly. Takže Betel má zpátky svou zahradu a hora hlíny
je pryč. A pak že Bůh nepřenáší hory!

PROSBY

Modlete se za naše nové kluky, aby se setkali
s Pánem, vytrvali a našli v něm vizi pro svůj
život. Modlete se za ty, kteří v Betelu poznali
Pána, prožili uzdravení a odešli plnit Boží vůli
pro svůj život mimo Betel. Modlete se, aby zužitkovali to dobré, co od Boha v Betelu přijali
a nikdy se nevrátili ke svým starým cestám.
Potřebujeme více práce a navíc bez práce.
• Modlete se s námi za stabilní rozvoj našeho
podnikání a fundraisingových nápadů. • Máš
zájem o praxi nebo dobrovolnictví? Zavolej
nám.• Máš sám nějaký nápad, jak nám pomoci?
Dej nám o něm vědět. • Podporuj nás, jednorázově nebo pravidelně. Každá kačka se počítá.
Kontakt: Petr Tichý, mobil: 603 110 635
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Ohlédnutí za Konvokací
Na březnové Konvokaci v Praze mě nadchlo
velké množství mladých lidí, nadšených pro
Ježíše, a také fakt, že konferenci připravili
a vedli sami mladí pro své vrstevníky. Jedním z organizátorů byl i „náš“ David Hoblík,
který, mimo jiné, kázal na téma „Láska, která je ochotna zaplatit cenu“.
Mluvil k osmi stům kamarádů z celého světa česky, do angličtiny tlumočil Petr
Nový. David zahájil směle, když řekl, že
káže on, protože na známého bratra Yuna nesehnal kontakt. Yun jednou odpověděl, když
se ho ptali, jestli do Evropy přijde probuzení:
„V Evropě nebude probuzení, protože nejsme ochotni zaplatit cenu.“ Může se to zdát
„snadné“ v Číně „zaplatit cenu“ za to, že jsi
křesťan, že to tam ani jinak nejde. Ale je to
jinak. I v Číně a jiných zemích, kde jsou křesťané pronásledováni, můžeš být křesťanem
i bez utrpení pro Krista. V Číně můžeš kázat
Krista, ale jen v kostele. Můžeš věřit, ale ne
kázat o stvoření světa, nebo příchodu Ježíše,“
začal kázat David. Mluvil jasně a srozumitelně, nabádal důrazně, ale laskavě, nepoučoval
ani nekáral, říkal to, co si myslí a co se snaží
žít. Pokračoval: „První Církev v Římské říši
se musela klanět císaři a obětovat mu. U nás
v Evropě můžeš být křesťan, ale i tady je tlak
společnosti – Světa. Můžete kázat o Ježíši, ale
ne, že je ta jediná cesta. Nezavřou vás za to,

ale řeknou, že jste netolerantní. Očekává se,
že evangelium omezíte na intelektuální debatu. Ježíše mít jako doplněk k normálnímu
životu. Svět tlačí křesťany, aby nevybočovali, byli stejní, neprovokovali životem ani nic
jasného o víře neříkali. Jdi s proudem, mysli
na sebe, užívej si, bav se a nestarej se o druhé. Modli se, ale jen trochu, nenasazuj se, neposti. Můžeš být křesťan, ale buď normální,
nebuď tak moc svatý, nemluv o víře s lidmi,
nekaž v moci. Buď se Světem v příměří, buď
v moci Ducha! My ale nejsme občané demokracie, nejednáme se světem „sami pro sebe“,
ale jsme občané Božího království a náš král
je Ježíš! Ježíš porazil Nepřítele, nebude s ním
uzavírat mír, ale bude bojovat, dokud nezničí
poslední pevnost. Svět nás napomíná z netolerance a xenofobie, když říkáme, že Ježíš je
jediná cesta, ale Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta…jděte do celého světa a kažte evangelium
všemu stvoření.“ Svět nás nabádá k intelektuální víře, ale Pavel píše: „Nechci mezi
vámi znát nic jiného, než Ježíše, a to toho
ukřižovaného!“ Máme plout s proudem, ale
Pavel nabádá: „Nepřipodobňujte se tomuto
světu“… Svět láká, užívej si, ale Boží slovo
říká: „Naplňujte se Duchem svatým.“ Podle
Světa – mysli na sebe! Podle Bible – miluj
ostatní! Co se stane, když budeme jednat
podle Božího Slova a nebudeme dělat kom-

● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Ryba na slunci s vločkami
a oblohou
„Kačulko nezlob se, hlásili, že bude zima
a já se nějak necejtim.“
„Babi, v klidu. Přines si razítko od doktora
na příslušném formuláři a já se šéfíčka pokusim nějak zpracovat, aby Ti to áčko nenapsal.“
Naše bábi někdy dokáže kvůli zapomenutému
dokladu za sněhu a fujavice dorazit až na hranice s Polskem, ale někdy se prostě potřebuje
z něčeho omluvit. Tenhle rozhovor už jsme
tedy spolu párkrát absolvovaly.
„Ne, fakt buď v klidu. Je to zábava, ne
povinnost. Kdyby ses ještě rozhodla, telefon
na mě máš, přijdu tě vyzvednout na metro.“
„No, tak se hlavně pořádně oblečte. Ať
ti ty dětičky nenastydnou, ty vopice jedna.“
Poslušna moudrosti stáří balím děti ještě do zimních bund a sama si beru takovou,
v níž sice vypadám jako lední medvěd, je mi
v ní však krásně teploučko. Objednali jsme
si nějaké ty pstruhy, výborné pravé bulharské karbanátky od Mitka, nějaká ta masíčka
kuřecí i vepřová (což není moc velikonočně
košer, jenže to vůbec nevadí) a během od-

poledne na zahradě Bratrské školy to pěkně
všechno sníme.
Letos máme velikonoční grilování poprvé bez Martina Čunka, který byl opravdovým mistrem hostitelem nejen v přípravě
dobrot. Přiženil se nám na Moravu, takže to
letos musí společně s Tomášem Dittrichem
zvládnout novopečení diakoni Lucka s Jirkou Beštovic.
Lucka nám uvnitř školy sjednala třídu, kde si můžeme léčit případné omrzliny.
Na stolcích tam za chvilku voní koláče a saláty přinesené z kuchyní šikovných hospodyněk a u nich při kávě či minerálce konverzují
o životě urozené dámy, půvabné víly, úhlední
mladíci i pankáči. Jaká to v církvi rozmanitost:)! Jeden z mladíků (později jsem se ho
odvážila zeptat na jméno – jmenuje se Šimon) usedá ke klavíru, což mě vážně uchvacuje. Na chodbě se střídají hráči ping pongu
s těmi, kteří by rádi byli hráči ping pongu, ale
zatím jim to moc nejde. Na venkovním hřišti se zas střídají fotbalisti, jimž se hra občas
http://praha.kaes.cz

promisy? Dostaneme se do bitvy. Lidé, kteří
se setkali s Ježíšem, se dělili na dvě skupiny,
jedni ho následovali, druzí ukřižovali, Pavel
to měl stejné. Jedni uvěřili a druzí ho chtěli
kamenovat. Ježíš nám neslibuje, že to u nás
bude lehčí. Jan 15,19 Kdybyste byli ze světa,
svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste
ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral,
proto vás svět nenávidí. Pokud nevzbudíme
evangeliem žádnou reakci (ani pokání ani odpor), tak bychom se měli zamyslet, co je špatně. Odpor proti Božímu království ve světě
je něco naprosto normálního: pokud zažíváte
odpor, znamená to, že to děláte dobře a jste
blahoslavení. Samozřejmě se nesnažme vyprovokovat odpor! To prostě přijde samo, pokud nebudeme dělat kompromisy. Ale pozor!
Bez lásky to bude jen fanatismus!“
David se nám svěřil, že někdy, když
ve škole řekl svůj názor křesťana, byl u celé
třídy v opovržení, nebo se mu smáli. „Bylo to
nepříjemné, ale Bůh se mě zastal a mnozí ze
spolužáků se o křesťanství začali zajímat.“
David své kázání zakončil pozváním k modlitbě: „Možná vás Duch Svatý usvědčuje
z toho, že jste dělali kompromisy. Pravdě
podobně vaše evangelium nevzbuzuje ty dvě
radikální reakce, ale každý z nás jsme na tom
různě (mnozí určitě lépe než já), ale každý
z nás se může ještě víc přiblížit tomu, jak to
dělal Ježíš – dovolme mu (resp. jeho Duchu),
aby žil skrze nás!“ Podle Davida Hoblíka
redakčně zkrátila Nanda

zpestří překonáváním zdi za účelem vyzvednutí míče z vedlejší zahrady. Děti mají prolézačku, trampolínu a pískoviště, můj osobní
sport je již tradičně snaha obsáhnout kromě
svých dětí a manžela všechny návštěvníky
akce. A již tradičně se mi to nezdaří.
„Tak mu to tam vrať, on ti to rád dopeče,“
povzbuzuje mě manžel, když řeším dilema,
zda jít cestou předků, kteří přeci taky jedli
i syrové maso a neuvést tím do rozpaků Tomáše, který se, oblečen v něčem, co by se
snad s trochou fantazie dalo nazvat vaťákem,
udatně a věrně činí u grilu.
Inu, rozpaky byly, zdá se, spíš můj problém. Za chvíli se už vystavena sluníčku
s požitkem nimrám v dopečené rybě, na kterou se mi pomalu snáší sněhové vločky. Počasí hodno svého data. Sešli jsme se totiž
zrovinka na apríla.
„Nezapomeň tam napsat, jak nás Bůh
vyslyšel ohledně počasí,“ klade mi na srdce
Jirka Bešta. Takže, na konec téhle zprávičky
o tom, že jsme se sešli, abychom se zahlídli
alespoň o malinko víc, než při nedělní bohoslužbě, s vděčností Bohu píšu – bylo, navzdory předpovědím „mrakopravců“, opravdu
krásně. Nebe modré, sem tam mráček, na jeden den mezi ostatními výrazně chladnými se
oteplilo natolik, že bylo příjemné být venku.
Katka Hu

● V Y UČ OVÁ N Í – M A M O N I I .

Existuje na mamon
a chudobu nějaký lék?
Jsem přesvědčený, že majetek, resp. peníze
vydávají významné duchovní signály. Že
před Bohem i duchovním světem o nás něco
podstatného vypovídají.
Jednou z hlavních protilátek na ducha
Mamonu a Chudoby zároveň je „štědré dávání“, půst a modlitba (jde v podstatě o oddílky, které v Matoušovi 6. kapitole předcházejí Ježíšovým výrokům o majetku). To
nás činí svobodnými od majetku i chudoby.
A úplně nejlepší způsob chození v „opačném
duchu“ je štědré a radostné dávání podpořené půstem a modlitbou.
Apoštol Pavel to velmi přesně popsal
v 1 Tim 6,6-11, kde se dočteme: „Opravdu
velkým pramenem zisku je totiž zbožnost,
která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si
přece na svět nepřinesli a je jasné, že si
z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím.
Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují
do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří,
kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry
a způsobili si mnoho bolestí. Ale ty, Boží
člověče, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost,
mírnost.“
Nabízím proto čtenáři několik otázek
k diagnóze zdravé imunity proti duchu mamonu, resp. chudoby:
• Dáváš Bohu „prvotiny“ nebo „zbytky“?
Jak často (měsíčně, kvartálně, nahodile)?
• Kam (komu) konkrétně dáváš prvotinu ze
„své úrody“?
• Jak to poznáš, zda jsi štědrý? Kolik procent z příjmů dáváš (z hrubého nebo
z čistého)?
• Jsi radostný dárce? Má radost i Tvá manželka (Tvůj manžel), že rozdáváš?
• Jsi štědrý(á) a s radostným srdcem nezávisle na okolnostech?
• Jsi štědrý(á) dlouhodobě (plánovitě) nebo
jenom na základě nahodilého soucitu?
• Jak se u Tebe prakticky projevuje pochopení Ježíšova výroku, že „blahoslavenější
je dávat než brát“?
• Jsi správce nebo vlastník majetku? Proč
si to myslíš?
• Jaký životní standard chceš dosáhnout?
Podle koho tento standard nastavuješ?
• Odolal(a) bys korupci? Už jsi to někdy
zažil(a)?
• Jak fakticky může Bůh zasáhnout do Tvého rozdělování prostředků? Jak často se
Boha na tyto věci ptáš, kolik Mu v této
otázce dáváš prostoru?
• Řídíš se doporučením Johna Wesleye

•
•
•
•
•
•
•

„Získej vše, co můžeš! Uspoř vše, co můžeš! a Dávej vše, co můžeš!“?
Platí i v oblasti tvých peněz „Buď vůle
Tvá?“
Na základě čeho nakupuješ (na základě
opravdové potřeby nebo na základě slev
či chutí)?
Honíš se za nerealistickými materiálními
sny (domeček, zajištění na stáří, kariéra,
…)?
Máš strach z budoucnosti z hlediska zajištění své rodiny?
Máš touhu vydělat rychle a se „štěstím“
(hazard, automaty, sázky, spekulativní
podnikání)?
Jsi zadlužený? Proč?
Nenakládáš s penězi svévolně, podle „své
vůle“ např. tak, že utrácíš více, než vyděláš, sázíš v loterii, nepodporuješ finančně
místní sbor, jehož jsi členem, čekáš s dáváním, až kolik Ti zbude, atd.?

Mnozí křesťané zakoušejí
stejné dopady ekonomické
krize jako nevěřící.
Rozdíl není v tom,
kdo zůstal bohatější,
ale v tom, od čeho kdo
odvozuje svou jistotu.

Jaký je vztah svévole a mamonu?

Duch Mamonu úzce spolupracuje také s démonem Svévole, což nám ilustruje oddílek
z proroka Zachariáše v 5. kapitole. Anděl
v něm Zachariášovi oznamuje, že prostřednictvím kletby, která přijde na celou zemi,
bude odstraněn každý zloděj a křivopřísežník. Věřím tomu, že v Za 5. kapitole je nastíněn Boží plán pro Českou republiku v současné době.
V lednu 2009 měl jeden prorocky obdarovaný člověk vidění porady satanských
mocností působících nad Českou republikou.
Připomínám, že se nacházíme v období, kdy
Bůh otřásá pozicemi ducha Mamonu po celém světě, tedy i u nás. To znamená, že se
oslabila jedna noha trůnu Smrti (mamonu)
a další 3 (Zákonictví, Svévole a Smilstvo)
zůstaly pevné. Obsahem vidění byl popis
snahy uskupení mocností temnoty vyztužit
bortící se nohu Mamonu. Porada byla o tom,
zda ho nahradí jeho přímý podřízený – duch
Chudoby (ve spolupráci s dalšími démony
Zmaru a Beznaděje, kteří rovněž vedou přímo ke Smrti) nebo duch Okultismu a ČaroSD 5/2013 strana 8

dějnictví. Mnozí lidé rozzlobení a zmatení
poklesem životní úrovně budou hledat pomoc a radu. Když jim selhala opora v materiálním světě (duch Mamonu již nedodává
pocit síly), budou hledat v duchovním světě
anebo upadnou do depresivního pocitu chudoby (nedostatku). A nebudou-li vidět aktivní církev plnou života, půjdou pro odpovědi
k okultistům, novodobým věštcům a falešných duchovním naukám.
Církev to vystavuje velkému testu. Mnozí křesťané zakoušejí stejné dopady ekonomické krize jako nevěřící. Rozdíl není v tom,
kdo zůstal bohatější, ale v tom, od čeho kdo
odvozuje svou jistotu. Církev (Ty i já) můžeme i v této situaci chválit Boha a sloužit
jemu bez ohledu na okolnosti. Přináší to
však velkou možnost k evangelizaci, protože mnoho lidí ztrácí a ztratí svoji modlu
a to, co je zaslepovalo, bude pryč. Budou
hledat a budou mnohem svobodnější slyšet,
ale jen určitý čas, který využije buď církev,
anebo někdo jiný. Není jasné, kdo nastoupí
na místo oslabeného Mamonu. Tento duch
se může „oklepat“ a znovu zaujmout své původní postavení ve struktuře temnoty. Může
na jeho místo nastoupit duch Chudoby anebo
Čarodějnictví. Anebo se Božímu lidu povede
tuto nohu vyvrátit ještě víc, rozviklat i další nohy (např. Smilstva) a tak destabilizovat
království temnoty a připravit cestu pro Boží
navštívení.
V médiích je již vidět rostoucí okultní
aktivita např. vlnou pořadů v televizích pracujících s věštci, horoskopy a kartářkami.
Vnímáme naléhavé Boží volání pro tento čas
k českému národu z Jeremjáše 4,1: „Obrátíš-li se, český národe, obrať se ke mně!“
V tomto volání vnímáme Boží soucit i naléhavost, protože těm, kterým padnou modly,
ale přesto se neobrátí k Bohu a zvolí si nějakou jinou modlu, hrozí daleko horší konce.
Část církve zakusila moc společné modlitby, když se setkala loni o Letnicích v Betlémské kapli. Bůh vyslyšel velmi svrchovaně
modlitby za volby a dal Petru Nečasovi (pro
tento „nečas“) šanci sestavit stabilní vládu
opřenou o 118 hlasů v Poslanecké sněmovně. Všechny 3 koaliční strany mají jako jednu z priorit boj proti korupci, což je jinými
slovy boj proti kombinaci projevů ducha
Svévole a Mamonu.
Navrhuji, aby se Boží lid přimlouval
za naše v moci postavené (dle 1 Tm 2 kap.
a dle Za 5. kapitoly). Mám naději, že se naše
modlitby mohou projevit následujícím způsobem:
• Bůh sám začne svrchovaně jednat s lidmi,
kteří propadli duchu Svévole a Mamonu
tím, že zasáhne jejich majetek, tj. to na co
nejvíce spoléhají (Za 5,4 – kletba vstoupí
do jejich domu);
• dojde k postupnému přerozdělení jejich
majetku, Bůh jim jej odebere např. tím,
že způsobí, že ctitelé Mamonu a Svévole
přestanou mít schopnost majetek udržet

a rozmnožovat (Za 5,4 – zkazí jejich dřevo i kámen);
• dojde k rozrušení korupčních struktur,
k izolaci těchto lidí podobně, jako Bůh
svrchovaně naložil s duchem Svévole
v nádobě s olověným víkem (Za 5,7-10),
např. prostřednictvím odvážných lidí jako
je Libor Michálek v kauze Státního fondu
životního prostředí;
• vše může mít i nějaký politický slogan
typu „korupce se nevyplatí“ nebo „korupce je příliš drahá na to, abychom ji platili“, atd.
Prvním větším testem korupční odolnosti
tato vláda v souvislosti s kauzou „Michálek“
neprošla, ale může mít další šanci. Proto chci
povzbudit modlící se církev, aby pozvedla
hlavu a volala o to více. Korupční krakatice
dostala v poslední době několik zásahů, ale
stále se má čile k životu.

Budeme „radostní
a štědří dárci“,
kteří vydávají správné
signály Bohu i lidem?

Možná, že jednou z velkých překážek
vítězství nad korupcí v naší zemi je ekonomická provázanost (podvázanost) církve se
státem, která činí církev slabou v jednoznačných postojích ve vztahu ke korupci. Navrhuji, abychom se modlili i za toto téma. Velkorysost křesťanů vůči státu, štědré (i když
neokázalé) dávání a odvaha pojmenovávat
věci pravými jmény.

Patří k mamonu chudoba?

A ještě dlužím odpověď na otázku z nadpisu
tohoto článku. V démonické struktuře nad
Českou republikou k sobě Mamon s Chudobou patří velmi úzce. Přetahují se o vliv
nad lidmi, kteří jsou sváděni k věčné smrti.
Budeme sloužit s rozdvojeným srdcem Bohu
i Mamonu nebo se dokonce skloníme pod ducha Chudoby? Boží lid má jedinečnou šanci,
aby tomu tak nebylo, protože tento pilíř trůnu
Smrti je velmi oslaben a destabilizován, a lze
očekávat, že Boží otřesy s ním zdaleka ještě
neskončily. Budeme „radostní a štědří dárci“,
kteří vydávají správné signály Bohu i lidem?
Jsem přesvědčen, že je čas, aby Boží lid směle vybojoval vítězný boj s těmito strukturami
království temnoty. Že je čas, obrazně řečeno, aby si Boží lid dal k obědu dobře propečený steak z býka (ducha Mamonu) a jako
přídavek medvědí tlapy (z ducha Chudoby).
Miloš Kačírek
Autor je vedoucí prorocko-modlitebního
týmu Křesťanského společenství Praha,
Předseda správní rady Mezinárodního domu
modliteb v Praze, zakladatel prorockého
hnutí „orlů“.

● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Probuzení
Češi stojí hodinové fronty na přednášku o andělech a o nebi. Jedna z návštěvnic přednášky
mystičky, která viděla anděly, na otázku proč
v nejateističtější zemi světa stojí obrovská
fronta před Lucernou na mystičku, řekla:
,,Vždyť se všichni už probouzíme... chceme
dobro.. zatím se stojí fronty na anděly, na zážitky z nebe...a potom přijde svědectví o Ježíši.
To už nebude stačit Lucerna, ani Václavák“.
Jiná návštěvnice řekla: „Je to o nebi.“.Jiná:. „Jsou věci, o kterých ona mluví a my
jen o nich zatím víme.“.Zadívejte se na tváře těch lidí. JSOU JAKO OVCE, NEMAJÍCÍ
PASTÝŘE... Pražáci, Češi odjinud, Moraváci.
Hladoví po nebi. Kde jsou křesťané pomazaní Duchem svatým? Kde jsou ti mladí pomazaní, kde jsou? Kde jsou? Stále se mluví
o mladých křesťanech, jak vyjdou do ulic.
Kde jsou, na co čekají? Proto kažte evangelium, kažte Ježíše samého, lidé hladoví. Prošel
jsem dnes centrum Prahy s nápisem: ,,JESUS
WILL COME SOON, a viděl jsem zájem lidí.
Mnozí se smáli. Děti ze školy, které šly kolem
mne a viděly nápis, se ihned ptaly na něco
učitelky. Muslimka rozšířila své oči a dívala
se na jméno Jesus. Černoši na rohu Vodičkovy zvedli palce a volalo Oukej. Stojím před
orlojem a zástup mladých černochů se dívá
na nápis. Asi pět si to fotí. Budou mít na fotce
pražský orloj a nápis: JESUS WILL COME
SOON.                                         Václav Lamr

Putovní výstava obrazů
Václava Lamra

,,Poselství hvězdy
Davidovy“
synagoga Kolín, Na hradbách 157

Od 25. dubna
do 20. srpna 2013
Zahajovací vernisáž bude uskutečněna
v rámci dalších programů v synagoze
dne 25. dubna 2013 v 16,30 hod
Synagoga otevřena od 8.30 do 17 hod
ve všední dny. Od května také mimo všední
dny i víkendy od 9 do 15 hodin.

Sedmdesátiny Václava Lamra
Václav Lamr je patriarchou mezi českými
křesťany nejen věkem. Když na konci 70. let
vznikal náš sbor, byl Václav členem ilegálního sboru letniční církve, který se scházel
na Smíchově. Když jsem se jednou v 80. letech zašel podívat do bytu ve Vrázově, kde se
scházeli, pamatuji na syny Lamrových Mariána a Kristiána ve velmi mladém věku. Václav Lamr už tenkrát chodil po ulicích a kázal
evangelium. Jedna tehdy ještě neobrácená
sestra mi vyprávěla, že jí v metru říkal, že
je čas činit pokání, ale že ten čas může skončit, jako když se ozve hlas „Ukončete výstup
a nástup, dveře se zavírají.“ Byl to pro ni jeden z impulzů, který jí pomohl k tomu, že
Krista přijala. Lidí, které od té doby oslovil,
byly podle mě tisíce. Václavova evangelizační aktivita byla a je tak intenzivní a různorodá, že se nedá zmapovat. Její ovoce zná
v plnosti jen Bůh, ale je hojné.
Václava znám také ze své redakční práce
jako mimořádně obdarovaného spisovatele.
Jeho základní tvořivé obdarování je ale výtvarné. Je skvělým kreslířem, malířem, grafikem i učitelem výtvarné práce (do kurzu
k němu chodil můj syn, takže jsem Václavovo obdarování a vliv sledoval i tímto prostředictvím).
http://praha.kaes.cz

Václav Lamr je i vynikajícím vykladačem a výtvarným tlumočitelem Bible.
Výtvarně zpracoval biblické svátky a verš
po verši Jonášovo proroctví. V této práci stále pokračuje.
Někdy narážím i na Václavovo prorokování či jiné aktivity, které mi nesedí.
Kdybych to nezmínil, nebylo by to poctivé. Myslím si, že Václav je tak nesmírně
tvořivý a oplývající, že z takové sopky
může vystřelit i něco, co je navíc. Václava
Lamra nelze zmapovat, nelze ho přečíst,
nelze ho zařadit. Jeho zvláštní intenzita mi
připomíná naléhavost a aktuálnost samého
evangelia.
Tomáš Dittrich

Milý Václave,

jsem za Tebe Bohu vděčný jak osobně, tak
za náš sbor. Krátce potom, co jsem uvěřil,
tak jsi začal do našeho sboru chodit vyučovat
o duchovním boji. Tvoje nasazení pro zvěstování evangelia je příkladné.
Kéž Ti Bůh do dalších let žehná zdravím,
pokojem a moudrostí a ať dobře rozlišuješ,
co je Boží hlas a co ne.
Vážím si Tě a mám Tě rád.
Lubomír Ondráček

● CO SI ČTEME

Stopy ve sněhu

Hosanna

V poslední době se často vracím ke knížkám, které jsem četl v „nácti“ letech. Jednou
z nich je i mnou kdysi mnohokrát čtené „Stopy
ve sněhu“ a jejich druhý díl „Kletba Wikingova
hrobu.“
Jamie přijde v dětství při autonehodě o oba
rodiče. Jeho výchovy se na dálku ujme strýc
a po sedm let mu platí prestižní školu v Torontu.
Jenže obchod s kožešinami slábne a strýci Angusovi docházejí prostředky na školné.
Rozhodl se tedy po dlouhém uvažování, že si
synovce vezme k sobě na daleký a stále ještě divoký sever. Jeho obavy, že si Jamie vytržený z městského pohodlí nezvykne na daleko
drsnější život ve srubu, jsou brzy rozptýleny.
Nedaleko jeho obydlí je totiž utábořen indiánský kmen Kriů a syn
jejich náčelníka Avasin si s Jamiem náramně padnou do oka.
Jednoho dne však Avasinův otec se strýcem Angusem odjedou
na vzdálenou stanici prodat kůže a brzy po té přistanou u tábořiště
Čipvejové. Avasin jako náčelníkův syn jim poskytne štědré pohostinství. Čipvejové k nim přišli s prosbou o pomoc, neboť mají potíže
se zabezpečením potravy pro zbytek kmene na pozvolna přicházející
zimní období.
Avasin s Jamim se výpravy za stády karibů zúčastní také, ale díky
své nekázni se na výpravě ztratí a arktická zima je zastihne uprostřed
nehostinné pustiny.
Návrat není po několik měsíců možný a tak oba přátelé musí podstoupit tvrdý boj o přežití.
Farley McGill Mowat je kanadský novinář, přírodovědec a spisovatel. Vystudoval zoologii a dodnes se zajímá o změny v přírodě
vyvolané postupem civilizace do kanadského severu. Knihy Farley
Mowata jsou plné živého, poutavého vyprávění a čtenáři se díky jeho
znalostem lehce dostávají „pod kůži“ kvalitní informace o přírodě
a lidech v ní žijících.
Kniha „Stopy ve sněhu“ získala v Kanadě cenu za nejlepší dětskou literaturu roku 1956. V knihovnách není problém oba díly sehnat. Zakoupit je momentálně lze jen v antikvariátu.
Pavel Rosecký

Hosanna!
Zpívám si s kosama:
Jaro je tu,
jaro Tvé spásy,
ó hosanna!
Nečekal jsem, že uvěřím,
za kliku vzal jsem u dveří,
Ty jsi ta brána,
ó hosanna!

Posílejte své básně
do redakce i Vy!

Farley Mowat:

● P OE Z I E

Kéfas
foto Jakub Homolka

● OZNÁMENÍ

Drž na uzdě svůj jazyk !
Předem se omlouvám těm čtenářům, kterých se dotkl nadpis tohoto
článku. Nejedná se o nic osobního. Slova jsem si vypůjčil z proroctví, které přijal modlitebně prorocký tým regionu Východ. V obraze,
který tým zpracoval, nás Bůh varuje, abychom se nezaplétali do negativního sdílení o sboru a o vedoucích. Často se tak děje například
v situacích, kdy lidé opouštějící sbor s nevolí svoji nespokojenost
ventilují do svého okolí. Pokud se přidáme a namočíme se do negativního mluvení o sboru a vedoucích, tak to nejen oslabuje a zneklidňuje celé tělo Kristovo, ale často to končí tím, že se sami zapleteme
do posuzování, pomluv a intrik. A to je jednání, které Bůh nenávidí.
Je rozumné vystavovat se Božímu hněvu?
V Přísloví 4,23 jsme nabádáni, abychom: „Víc než cokoliv jiného
střežili své srdce, protože z něj vycházejí prameny života“. Ale střežíme opravdu své srdce? Bereme vážně spoluzodpovědnost za svůj
život a jednání, jak o tom čteme v 1. Janově 5,18: „Víme, že kdo
je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží
sebe samého, a ten Zlý se ho nedotýká?“ Všem, kteří chtějí v této
oblasti střežit sebe samotné, doporučuji poslechnout si vyučování
o pomluvách na adrese: http://sbor.kspraha.cz/ke-stazeni/nahravky-z-mimoradnych-akci/biblicke-seminare/seminar-o-pomluvach-ve-svetle-bible/ a knížku Dereka Prince Jazyk, kormidlo tvého života.
Otakar Kunzmann sen.

Zveme vás
na dny otevřených dveří a zápisy
• na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví
a na Černém Mostě
• do křesťanské třídy MŠ na Ládví se zvýhodněným školným
a do dalších tříd MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014
• do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím
programem na Ládví a v Satalicích pro školní rok 2013/2014

Vašim dětem nabízíme laskavý a individuální přístup
v malém kolektivu, rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí
respektu a úcty, výuku angličtiny a další.
Praha 8-Ládví
Rajmonova 1199/4
(blízko metra C Ládví)
29. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin
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Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
(blízko metra B Černý Most)
28. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz,
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo na tel. 724 692 085.

● OZNÁMENÍ

DOROST
středy
více info

(12 – 15 LET)

17:00 – 19:00 hod.

Jana Bukáčková
777 614 496
jana.bukackova@email.cz

POROST
úterky
více info

(15 – 18 LET)

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

ODROST (18 – 25 LET)
pondělky 18:30 – 21:00 hod.
více info

Michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@kaes.cz

Aglow
17. 5. 2013

Na podzim pro vás
připravujeme:

Kurz sebepřijetí
v pěti prakticky
zaměřených lekcích

Kurz sebepřijetí
pro maminky
(s hlídáním)

seminář s Pavlem Rausem
na téma „Prevence

krizí a konfliktů“
Bližší informace najdete na
www.kspraha/poradenstvi/akce.

http://praha.kaes.cz

mluvčí Helena Koblihová
od 18 hodin
ve sboru Církve bratrské
v Soukenické 15,
v Kavárně v Praze 1.
 Pronajmu pěknou garsonku 1. Kat.
v Praze v ulici Na Maninách, jen křesťanovi. Tel: 736 103 644 Zn. Levně.
 Vyřídím Vám výhodně hypotéku
na koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti, refinancování úvěru, vypořádání majetkových vztahů k nemovitosti (např. při dědictví). Poradce
není placen klientem, nezvyšuje Vaše
náklady. RNDr. Marcela Láníková,
603143839, marcela.lan@volny.cz
 Rodina s dvěma dětmi hledá byt
k pronájmu (cca 3+1), ideálně v Praze
8 či okolí, popř. Praha-východ. Nastěhování na podzim nebo na přelomu roku.
Kontakty: coufal.t@gmail.com,
tel.: 777 618 336

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

SBOROVÝ DOPIS

Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.

● SBORO V Ý I N FO R M AČ N Í SE R V IS
SBO ROV É BO H O SL U Ž B Y
5. 5.

SOU Spojovací (Učňovská 1) 14:00 Bohoslužby CKS ČR
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Marek Prosner – Rozvíjení vzájemných vztahů

2. 6.

KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Mirka Hoblíka
Kázání: Lubomír Ondráček – Ježíšův život a my

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

SBO ROVÁ M OD L I T E BN Í
18:00, Na Žertvách 23, Praha 8

Účet

28. 9. SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů

28. 9. a 23. 11. 2013 od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32

SE M I N Á Ř S T Ý M E M Z C O N N EC T IONS
10. – 12. 5. 2013, Na Žertvách 23, Praha 8

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

ČERNÝ MOST

PA L M OV K A

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní centrum – Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most
(vchod z ul. Bouřilova, 2 min. od metra Rajská zahrada)
Počet členů: 23/10/13

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 86/21/26
Křest: Jaroslav Jeřábek Vokal

JI H OV ÝC H OD

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo
náměstí, Praha 7
Modlitební: 13. 5., 18:30, u Václavíků
Počet členů: 106/18/44

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební), Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
(Objekt je nový a není na mapě Googlu ani
Seznamu.) Mapka na kspraha.cz/jihovychod/
Počet členů: 33/1/22

Z Á PA D

V ÝC H OD

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra
Hůrka)
Počet členů: 49/5/20

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: 71/8/18
Narození: Lukáš Címl

S T Ř ED
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JI H
Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30),
KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková,
Slepá I/14
Počet členů: 50/3/27
Výstup: Ted Whang – stěhování USA

v
lo
čís

yjde v neděli 2
.6

013
.2

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 102/12/40

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

í
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