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Už nám konečně trochu 
svítí slunce a tak nastává 
i doba úklidů. Přemýšlím 
proč mě to, nehledě na za-
vedené pořádky a logiku 
věci, k uklízení nejvíce 
táhne na jaře. Slunce to-

tiž na všechno posvítí a špína je lépe vidět. 
A potom, když je to – cokoliv čisté, ozářené 
sluncem, vynikne mé úsilí a „radost pohle-
dět“! I když mám ráda čisto a pěkně, vím, že 
úklid není to nejdůležitější. Třeba na chalu-
pě to pořádně ani zvládnout nejde. A tvrdí to 
i má kamarádka s mnoha dětmi: „Buď máš 
uklizeno, nebo rodinu“. Ale na jeden úklid, 
a to i během roku, mám nejlepší čistidlo. Mu-
sím ho ovšem používat denně, aby se moje 
duše ve slunci Boží blízkosti jen leskla! Pak 
je, na rozdíl od naklizené kuchyně, naděje, že 
prosvítí i okolí.                                   Nanda

Milí členové pražského sboru. Byl jsem 
požádán vaším pastorem Lubošem Ondráč-
kem, abych vzhledem k tomu, že jsem kázal 
na shromáždění CeloKS (které je současně 
váš celosbor), napsal tento úvodník, který se 
má vztahovat ke kázanému tématu. 

Tím tématem pro letošní rok je 7. hodno-
ta CKS a to: „V CKS usilujeme o co nejhlub-
ší závazné vztahy. Vzájemné vztahy mezi sbo-
ry se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich 
vedoucími na různých rovinách.“

Biblické verše, ze kterých tato hodnota 
vychází, jsou dva, Řím 12,5 a Jan 13,3. U to-
hoto druhého bych se dnes chtěl zastavit. 

Jan 13,34-35 „Dávám vám nové přiká-
zání, abyste se navzájem milovali; jako já 
miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali.  
Podle toho všichni poznají, že jste moji učed-
níci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Již bylo mnohokrát zmiňováno, že se 
jmenujeme Křesťanské společenství, a pro-
to SPOLEČENSTVÍ, neboli kvalitní vztahy, 
jsou pro nás důležitou hodnotou. Hluboké 
vztahy se nedají budovat jinak, než skrze 
lásku, o které mluví v tomto verši Pán Ježíš. 
Z něj také vyplývá, že milování se navzájem 
již není na naší volbě, ale pokud jsme učed-
níky Pána Ježíše, dostáváme od něj přikázání 
se milovat. Příkazy a zákazy se nám mohou 
jevit jako starozákonní způsoby, jak nakládal 
Hospodin s Izraelem, a tak někdo by mohl 
namítnout, že „Dnes již máme milost, jaké 
tedy přikázání?“. Ano, jsme pod milostí, a ta 
milost umožňuje, že toto přikázání, ale i to 
druhé, větší, milovat Boha Otce celým srd-
cem, myslí i silou, můžeme vůbec naplňovat. 
Navíc něco zásadního se od starozákonní 
doby změnilo, jako lidé jsme poznali Boha 
osobně. „Jako miluji já vás“ znamená, že se 
máme milovat navzájem tak, jak jsme milo-
váni Ježíšem. Proto je tak důležité ho znát 
a znát jeho Lásku, abych ji mohl předat dál. 

Když budujeme vztahy, tak naše důvo-
dy mohou být různé. Může to být proto, že 
chceme bezpečné prostředí církve, hledáme 
přátelství, nebo je nám zkrátka v dobrých 
vztazích dobře. Tyto důvody nejsou špatné, 
ale není to to, proč nám Pán Ježíš toto přiká-
zání dal. Tím důvodem a motivem je: „podle 
toho poznají, že jste MOJI učedníci“. Máme 

tedy být vzorkem lásky našeho Mistra, aby 
podle toho poznali Jeho. 

Bůh je láska a je-li Ježíš je ztělesněním 
Boha mezi námi, pak i on je láska. Písmo ale 
také říká, že je: Jan 1,14 „… jediný Syn, plný 
milosti a pravdy“. Ta Boží láska totiž obsa-
huje obojí milost i pravdu. Milujeme-li se 
navzájem, tak milost nás chrání, abychom se 

„nepokousali“ a „neroztrhali“ a pravdivost, 
abychom nezahynuli v bludu a lži. 

Milovat se tou Boží láskou neznamená 
přehlížet hříchy. I když usilujeme o dobré 
vztahy, ne se všemi lidmi (křesťany) to jde. 
Takovým starozákonním příkladem může 
být Judský král Jošafat. Ačkoli to byl dob-
rý zbožný král, spřáhnul se se zlým a bez-
božným Achabem. Kromě toho, že málem 
zahynul, tak ještě navíc to měl Bůh proti 
němu. Dobré vztahy jsou důležité, ale nejsou 
modlou. Nesmíme jim podřídit naše chození 
v pravdě.

Pán tedy říká, že po lásce poznají, že jsme 
jeho učedníci. Před námi je znovu výzva, zda 
jsme Ježíšovi učedníci nebo „zákazníci“. 
Jako učedníci bereme z toho, jak ho známe, 
jako „zákazníci“ se snažíme dělat to, co jsme 
slyšeli, že je správné, ale nejde nám to. 

Jeho láska k nám přesahuje všechny mož-
né projevy lásky na zemi, a stejně tak i naše 
vzájemná láska má být větší než cokoli tady 
na zemi, aby ON byl oslaven.

Marek Prosner
Předseda rady CKS
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Poděkování
Grantová komise našeho sboru podpoři-
la studium a misijní výjezd Jany Ježkové 
z Chebu na DTS (misijní kurz), který pořádá 
YWAM. Jana zaslala následující poděkování:  
Drazí přátelé a sourozenci. Jsem velmi vděč-
na za finanční podporu, kterou jste mi zaslali. 
Ani jsem netušila, že se něco takového pro-
jednává, ale přišlo to přesně v čase, kdy jsem 
volala k Bohu a ptala se, jak dál. Nejen já, 
ale celá DTS škola i můj sbor jsme tím byli 
velice povzbuzeni a vzdávali jsme Bohu dík 
a chválu. Díky této finanční podpoře mohu 
jet na dvouměsíční výjezd do Bosny a Herce-
goviny a také jsem mohla podpořit své spo-
lustudenty, kteří potřebovali na výjezd. Bůh je 
skvělý!!! Věřím, že vše, co zasejeme do Boží-
ho království, je požehnáním pro nás samot-
né. A tak věřím, že vaše štědrost bude velkým 
povzbuzením a požehnáním pro vás samotné. 
S vděčností a láskou přeji  moudrost a vášeň 
při následování Ježíše Krista.

 Jana Ježková z Chebu

Je pro nás zvěstování 
evangelia důležité?

V minulosti jsme ně-
kolikrát vyhlásili něja-
kou oblast sborového 
života jako prioritní. 
Byla to např. manžel-
ství nebo služba dě-
tem a mládeži. Vždy 
jsme jako starší vy-
bírali něco, kde jsme 

viděli slabinu. Nikoliv, že by obě zmíněné 
oblasti byly již bez problémů, ale určitě jsme 
viděli pozitivní posun. Před nějakou dobou 
jsme vyhlásili jako prioritu zvěstování evan-
gelia. Vnímali jsme, že jsme v této oblasti 
vypadli z pozice, kterou jsme měli. Ve sboru 
se v osmdesátých a devadesátých letech mi-
nulého století nemuselo o zvěstování evan-
gelia moc mluvit, protože to bylo něco samo-
zřejmého. Zvláště v době komunismu jsme 
nemohli dělat takřka žádné evangelizační 
akce, ale pro členy sboru bylo zvěstování 
evangelia ve svém okolí přirozenou věcí. 
V této oblasti jsme hodně ztratili. Zvěstování 
evangelia se často zúžilo na pokusy pozvat 
někoho do sboru nebo na nějakou mimořád-
nou akci. Z toho důvodu jsme vyhlásili tuto 
prioritu.

Když hodnotíme, jak se nám zvěstová-
ní evangelia daří, nemůžeme být spokojeni. 

Teoreticky víme, že je zvěstování evangelia 
naším hlavním úkolem. Realita našeho živo-
ta tomu ale neodpovídá. Často jsme už re-
zignovali i na snahu někoho pozvat na sboro-
vou akci, natož šířit evangelium každodenně 
ve škole, v práci, mezi svými sousedy. 

Zvěstování evangelia souvisí s modlit-
bou. Je potřeba zkypřit půdu, aby se dalo 
zasít. Souvisí také s naším osobním obecen-
stvím s Bohem. Pán Ježíš v Janovi 5,17–20 
mluví o vztahu se svým Otcem. Byl s Ot-
cem, viděl, co Otec dělá a potom to dělal 
také. Když budeme s Otcem, bude pro nás 
přirozené milovat nevěřící, protože Otec je 
miluje také. Bude pro nás přirozené hledat 
příležitosti, jak jim svědčit, protože Bůh také 
hledá, jak je zachránit. A když uvidíme, co 
dělá Otec a budeme dělat to samé, uvidíme 
úspěch. Ježíš nedělal věci sám od sebe, ale 
dělal pouze to, co už udělal Otec.

Chceme zůstat u priority zvěstování 
evangelia, ale chceme ji doplnit o intimitu 
s Bohem. Abychom hledali to, co dělá Otec 
s vědomím, že Ježíš je Pánem celého našeho 
života a že potřebujeme vědět, jaká je jeho 
konkrétní vůle pro náš život. Potom se Boží 
život bude kolem nás šířit přirozeným způ-
sobem.

Lubomír Ondráček

Výjezd vedení sboru
V polovině dubna se uskutečnil pravidelný 
víkendový výjezd starších a dalších vedou-
cích. Tentokrát jsme byli v Dobřichovicích 
a výjezd byl postní. 

Jako vždy věnujeme čas chvalám, mod-
litbám a také žehnání jednotlivým regionům 
a službám. Během tohoto času jsme přijali 
několik prorockých slov. Byli jsme Pánem 
povzbuzeni, abychom jako vedoucí brali 
sami sebe vážně a nějakým způsobem ne-
zlehčili autoritu, kterou máme. Přišlo také 
varování, abychom nenahradili Boží pří-
tomnost a hledání Boží tváře manažerskými 
metodami a zrovna módními trendy (text z Iz 
32,1-3 a 17-20). Při závěrečných modlitbách 
před odjezdem jsme přijali slovo: Buďte 
povzbuzeni, raduji se z toho, že rostete a že 
mne hledáte. Nečekám, až budete dokonalí. 
Používal jsem vás a budu vás používat. Ne-
nechte se otrávit tím, že se věci nedaří tak, 
jak byste chtěli. Radujte se ve mně a jděte 
dál, protože já jsem s vámi.

Během setkání jsme se zabývali několika 
tématy (vždy byl nějaký úvod a následovala 
diskuze). Témata se týkala vyznávání hříchů 
na skupince, úvahou nad tím, jakým sborem 

jsme a kam se chceme posunout (na základě 
knihy „Zapomenuté cesty – pracovní kni-
ha“), otázkou duchovního boje a kázně v ži-
votě vedoucích. Speciálně jsme také mluvili 
o modlitbě a sborové prioritě zvěstování 
evangelia. Některé závěry budou publiko-
vány zvlášť ve Sborovém dopise a budou se 
také více uplatňovat v životě regionů. 

Kromě těchto širších témat jsme se věno-
vali přípravě letních shromáždění, přípravě 
podzimní Alfy v rámci iniciativy „Pozvání 
na večeři“ a také vyhodnocení, jak se sboru 
dařilo v minulém roce.

Společně jsme slavili památku Páně 
a připomínali si nejen to, co Ježíš udělal, ale 
také co je před námi.

Přestože je dost věcí, s kterými nejsme 
spokojeni a ke kterým patří stagnace sbo-
ru, poměrně nízké nasazení v modlitbách 
a ve zvěstování evangelia, byli jsme povzbu-
zeni tím, že Bůh s námi počítá a obecně mezi 
vedoucími převažuje chuť jít dál a vidět Boží 
jednání ještě více, než dosud. Povzbudivé 
jsou také naše přátelské vztahy, které často 
přesahují jen „služební rovinu“.

Lubomír Ondráček
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Shromáždění 
během prázdnin
Stejně jako v minulém roce budeme 
mít během července a srpna společná 
shromáždění. Neděle 7. července shro-
máždění nebude, protože je Křesťanská 
konference, na kterou jste všichni zváni. 
Neděle 14., 21. a 28. 7. a 4., 11. a 18. 8. 
budou shromáždění od 15 hod. v za-
hradní restauraci „Pražan“ ve Stro-
movce, tedy na stejném místě jako vloni. 
V neděli 25. 8. bude shromáždění také 
v restauraci „Pražan“, ale sejdeme se již 
v 10 hod. Po shromáždění budeme mít 
pro zájemce společný oběd v ceně cca 
80 Kč. Zájemci se musí předem závazně 
přihlásit v kanceláři sboru (praha@kaes.
cz). V neděli 1. 9. se sejdeme v 15 hod. 
v KD Ládví. Nutnost změn poslední dvě 
neděle si vynutil program v restauraci 
„Pražan“. Tato shromáždění jsou velmi 
vhodná pro zvaní hostů.

Oproti minulému roku budeme mít 
navíc shromáždění ve sborové budově 
úterky 9., 16., 23. a 30. 7. a 6., 13., 20. 
a 27. 8. od 18,30 hod. Chceme těmito 
shromážděními vyjít vstříc lidem, kteří 
měli zájem o shromáždění v týdnu, pro-
tože na víkendy v létě odjíždějí a také 
mít větší prostor pro chvály, proroctví 
a vyučování.

Těším se, že během léta budeme 
mít příležitost se častěji vidět společně 
a společně předstoupit před našeho Pána.

Lubomír Ondráček

●  AK TUÁLNĚ
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S Petem Gamem na Palmovce
„Když se strejda Pete modlí, věci se dějou,“ 
odpovídal prý malý synovec Petea Gamea 
na otázku, proč že se na svého strýčka vždyc-
ky tak těší. Dívám se a poslouchám kázající-
ho veselého chlapíka v olivově zelené košili, 
z níž vyčuhuje bílé tričko (což působí velice 
šarmantně) a říkám si, zdalipak bych uměla 

o sobě něco takového říci veřejně, pokud by 
se to v mém životě událo. Asi by mi připa-
dalo, že se příliš chlubím. Z něj ale takový 
pocit vůbec nemám. Vím o něm, že se za náš 
sbor modlí a jezdí sem sloužit už dlouho. 
Jeho srdce pro nás hoří. Nedávno prodělal 
rakovinu a dvacet mu naopak bylo poměrně 
dávno. Tyto dvě skutečnosti mu však nikte-
rak nebrání sršet elánem, který se jen tak ne-

vidí. Směju se historce o tom, jak vyjeveně 
se tvářil stařík, za něhož Pete v samoobsluze 
zaplatil nákup, když se ho předtím optal, zda-
li by nezaplatil on za něho. Nevím, co z těch 
dvou možností by mě vyvedlo z míry víc. Ten 
starý muž (pak se ukázalo, že ten den měl na-
rozeniny) k Peteovi neměl důvěru a zdráhal 
takový dar přijmout. A já příliš dobře vím, že 
bych se zdráhala přinejmenším stejně.

Pete je známý tím, že káže dlouho. Ví to 
o sobě a utahuje si sám ze sebe poznámkou, 
že nedávno někde kázal a bylo to pro něj ve-
lice požehnané. Nebyly tam totiž hodiny J. 
Mně osobně délka nevadí pro poutavost, ale 
hlavně povzbuzení, které z něj čerpám. 

Po kázání nabídl Pete modlitbu za dlou-
hodobá trápení. Zareagovala většina účast-
níků dnešní bohoslužby. Já dopředu nejdu, 
přestože bych jistě také našla, zač by se dalo 
modlit a ani bych nemusela moc hledat. Mám 
však v srdci pokoj a jistotu Božího jednání 
s mými „trápeními“. V této chvíli mne zkrát-
ka netrápí. Vím, že Bůh je tu s námi. Myslím 
na obdarování, které mi dal a vím, že i s nimi 
tu jsem pro Něj. Včera to mému srdci blízká 
sestra vystihla v modlitbě, kterou mi pože-
hnala a jejíž slova jsem měla v mysli úplně 
stejně: „Pane, použij si a rozmnož to málo, 
co můžu a dokážu dát.“

Po modlitbě se lidé vrací na místo. Vidím 
na většině z nich, že neodcházejí nedotčeni. 
Totiž, „když se strejda Pete modlí, věci se 
dějou“.

Katka Hu, region Palmovka Angličan 
na Východě
Téměř přesně po roce náš region Východ 
navštívil Pete Game, aby nás při nedělní 
bohoslužbě povzbudil i vyučil. Jeho kázání 
o očišťující moci Ježíšovy krve mělo být dů-
vodem k radosti a chvále toho, jak nás Bůh 
miluje. Ale naše poněkud spící obličeje moc 
nadšení nevykazovaly. Pete se však nedal 
odradit a ke konci téměř dvouhodinové bo-
hoslužby znělo sálem nesmělé „Halelujá“. 
Smál se tomu, jak jsou Češi rezervovaní. Prý, 
kam se na ně „hrabou“ Angličani J. Přesto 
mnohý z návštěvníků této bohoslužby si na-
konec odnášel domů (třeba jen tichou) radost 
z vědomí, že:

„…máme smělou důvěru, že smíme 
vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou 
novou a živou, kterou nám otevřel skrze opo-
nu, tj. skrze své tělo…“ Žd 10,19

nebo
„Jestliže chodíme ve světle, jako on je 

v tom světle, máme společenství mezi sebou 
a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje 
od každého hříchu.“ 1. J 1,7

Jiřina Homolková, region Východ

Náš host
Náš host Pete Game začal hned při první 
písni chval poskakovat, „povykovat“ v ja-
zyce a mávat rukama, jako na spartakiádě 
J. Tento milý sourozenec není rozhodně 
rezervovaný, korektní Angličan, ale nadše-
ný a bojovný gentleman. Svůj akční postoj 
při chvalách vysvětlil později: „Cítil jsem 
se hrozně unavený po dvoudenním semináři 
a také jsem dnes v noci špatně spal. Na za-
čátku písně jsem si uvědomil, že mohu zvo-
lit mezi stěžováním si a únavou a chválou 
skvělého Boha. Vybral jsem chválu a únava 
je pryč.“ Game potom kázal ze Židům 10,19- 
25. Řekl, že Ježíšova krev umožňuje přímo 
vstup k Bohu, už není potřeba dalších obětí. 
„Možná si dnes někdy neuvědomujeme, že 
je to skvělé mluvit s Bohem tváří v tvář a ne 
skrze kněze a oběti!“ Dále mluvil o důvěře 
Bohu, o naslouchání – poslouchání, důleži-
tosti číst Bibli, o Jeho lásce k tobě, a plánu: 
„Jsi tady, protože Bůh to chce a má plán pro 
tvůj život.“ Také abychom se povzbuzovali 
a zůstávali v Církvi. Bylo to velice podnětné 
slovo, prošpikované historkami a okořeněné 
osobitým humorem Petea. Na konci se za ka-
ždého, kdo chtěl, modlil. Pán nám skrz Petea 
dal povzbuzení, ale i napomenutí, každý si 
mohl odnést to, co bylo jenom pro něj. Kéž 
to dobře zpracujeme a aplikujeme! Doporu-
čuji si poslechnout na webu sboru.

Nanda, region Palmovka

Učedník na návštěvě
V neděli dvanáctého května jsme měli tu 
čest u nás přivítat Dennise Wadea, pastora 
britského sboru Micah Community Church. 
Dennis byl vlídný a skromný a z Božího slo-
va si ke kázání zvolil téma učednictví a náš 
kříž. Že to není kříž Ježíšův, ale „kříž dělaný 
na míru nám“ a o tom, kterak je třeba tento 
kříž brát na sebe každý den. Dennis zdůraz-
ňoval (a připomněl tak některá krásná starší 
pojednání, jako je např. „Praxe přítomnosti 
Boží“ bratraVavřince), že je moudré nahlížet 
na každý okamžik svého života jako na služ-
bu Bohu, chápat evangelizaci nejen jako slo-
vo, ale i jako vše, co sdělujeme mimoslovně 
– svým postojem k práci, dochvilností, ohle-
duplností, čistotou v úmyslech či v cudnosti 
(nejen) oblékání. Dennis zpestřil kázání mi-
nutou určenou k tomu, abychom si navzájem 
se sousedy řekli, v čem spatřujeme svůj kříž, 
svou službu a jaká obdarování máme. Po ně-
kolika minutách mohl spokojeně konstato-
vat, že se zdá, že je v našem sboru mnoho 
služebníků, neb rozhovory se vinuly stále 
dál. Na mě Dennis zapůsobil svým tahem 

na branku, přímočarostí a konstruktivním 
a pozitivním smýšlením. Věřím, že jeho ná-
vštěva bude povzbuzením pro mnohé z nás. 

Pavel Kukačka, region Jihovýchod.

http://praha.kaes.cz

●  ZE Ž IVOTA SBORU: Návštěva z Anglie



Odkládám tužku a sešit. Tohle zřejmě nebu-
de vyučování. A nebylo. Ade Omooba, pas-
tor z Londýna, se nám s vervou představil 
jako Boží syn, ne Ten Syn, nicméně Boží 
syn, Boží dítě, vědomé si svého dědictví 
a zaslíbení i autority, která z toho vyplývá. 
Vědomé si lásky Otce, kterou může poznávat 
jen díky Kristu, díky jeho lásce. Boží dítě, 
které si Otec vybral už před založením světa 
ke svatosti, k životu v milosti před jeho tvá-
ří, k službě v moci slávy a lásky Pána Ježíše 
Krista. Aby se rozhojnila Boží rodina a slá-
va Toho prvorozeného a vzácného Syna. Ze 
shromáždění jsem odcházela se zdviženou 
hlavou, vzpřímená a s bázní Boží. Něco jsem 
se naučila J ? 

Oldřiška Šípová, region Střed
Na webu bude nahrávka kázání.
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DNY DOBRÝCH 
ZPRÁV

ŠESTÝ ROČNÍK
4. – 9. listopadu 2013

Kulturní mix
křesťanského umění: 

divadlo, rock,
folk, rep, gospel

Přijďte s přáteli 
pro dobré zprávy!

●  ZE Ž IVOTA SBORU: Návštěva z Anglie

Boží záměr je být plný Ducha
Na tento dlouho inzerovaný seminář jsem se 
dílem těšila a dílem nevěděla, jestli se při-
dám. „Je tolik dobrých akcí a nemůžu být 
všude.“ Nakonec jsem ale šla, spíš jsem se 
přiřítila, pozdě, tak akorát na poslední dvě 
písně. Nevydýchaná jsem se postavila k dě-
kování. A během pár minut mě Bůh naplnil 
Duchem svatým. Prostě znovu naplnil podle 
vzoru v Bibli: „Naplňujte se Duchem sva-
tým.“ Duch svatý tam s námi byl a nešlo Ho 
nepřijmout. U mě to, pokud to jde popsat, 
proběhlo tak, že jsem najednou vnitřním zra-
kem poznala, jaký Bůh je. Skvělý!! Čeština 
ani jiné srozumitelné jazyky to neobsáhnou. 
Však to znáte! Když pak Pete Game vyučo-

val o naplňování Duchem, došlo mi, jak je 
to Bohem geniálně vymyšlené. Duch svatý 
je neustále k dispozici, aby doplnil naše „pa-
livo“. Motivuje nás, inspiruje a používá své 
dary skrz nás k Boží slávě. Pozvání platí pro 
každého křesťana: „Naplňujte se Duchem 
svatým!“ Je to proces obnovy skoro jako 
restart s tím rozdílem, že při našem „obráce-
ní se“ všechno staré pominulo a je to nové. 
Znovunaplnění Duchem svatým je něco jako 
„Probuď se, kdo spíš, a zazáří ti Kristus“! 
Takto probuzená jsem už nevynechala ani 
sobotní semináře, kde jsem pobrala další po-
vzbuzení.

Nanda

Vyučování to nebylo

Mládež jede znovu 
do Estonska
Na začátku července tohoto roku se chystá 
skupina deseti mladých lidí z našeho sboru 
na misijní výjezd do Estonska pod vedením 
Pavla Neústupného z Berlína a Marie Bu-
káčkové za mládež KS Praha. Po loňském 
prvním výjezdu, který byl velmi požehnaný, 
jsme zvědaví, co pro nás Bůh připravil. Stej-
ně jako loni si společně s týmem estonských 
křesťanů z městečka Tapa připravujeme 
evangelizační a zábavné programy pro děti 
a dospělé. Prosíme moc o modlitební podpo-
ru a stejně jako loni bude k dispozici modli-
tební kalendář.                         Sára Vávrová

foto Tomáš Božovský



Projektový měsíc na Východě
S dětmi z nedělky jsme se na Východě roz-
hodli milost v praxi ukázat na rodinném 
shromáždění. To se konalo poslední neděli 
v dubnu. S dětmi jsme si připravili několik 
scének o lidech, kteří v minulosti něco dob-
rého udělali pro své bližní. Na shromáždění 
s názvem S dětmi a Bohem okolo světa jsme 
pozvali spoustu známých a příbuzných. Ti 
se mohli podívat na to, jak Pocahontas za-
chránila Johna Smithe v Americe, jak v In-
dii Matka Tereza pomáhala nemocným dě-
tem a jaké zážitky si Růt přivezla z Afriky. 
Aby si však nemysleli, že pro to, abychom 
mohli udělat něco dobrého, musíme vyra-
zit do vzdálených krajin, nám nakonec děti 
ukázaly, že pomáhat můžeme i svým souse-
dům či kamarádům tady v České republice. 
Myslím, že celý program byl povedený a ná-
vštěvníci říkali, že by přišli zase.

Sára Vávrová

http://praha.kaes.cz

●  JAK É TO BYLO:  MĚSÍC MILOST I  V  NEDĚLCE

Projektový měsíc  
na Černém mostě
V dubnu byla u nás na regionu Renata Ro-
kůsková z organizace ShineBean a vyprávě-
la nám o Keni. Nebyla to její první návštěva 
u nás a tak jsme se dozvídali, co je v Keni 
nového.

Rozhodli jsme se, že opět podpoříme ně-
který projekt v Keni.

V nedělce jsme vyráběli papírové korál-
kové náramky, perníkové knoflíky a papírové 
zebry. Na holčičí skupince u Libušky děvčata 
zdobila skleničky a svícínky barvami na sklo.

Výrobky jsme prodávali na květnovém 
celosboru. Výdělek jsme dali Renatě a ještě 
se domluvíme, který projekt podpoříme.

Za děti z nedělky 
Adélka a Eminka Trčkovy

Projektový měsíc  
na Severu
Na regionu Sever jsme projekt o Milosti 
zpracovali trochu komorněji. V minulých 
měsících děti shromažďovaly peníze na kozu 
pro africkou rodinu, tak jsme se soustředili 
na jiné možnosti. Mladší školní děti viděly 
inspirující video „Bumerang laskavosti“. 
Což o to, ve filmu jde všechno snadno, kaž- 
dý si rád pomáhá, ale funguje to i ve skuteč-
ném životě? Máme otevřené oči a srdce ku 
pomoci? To byl praktický úkol na tři neděle. 
Mezitím jsme si řekli, že Pán Ježíš vyhle-
dával lidi, s kterými se nikdo nebavil a že 
v každém věku (od kolébky po hrob) jsme 
na někom závislí (potřebujeme jeho milost, 
milosrdenství, laskavost) a nejvíce potřebu-
jeme Pána. Praktické projevování milosti 
jedni druhým se ukázalo být snadnější na vi-
deu, než ve skutečnosti, chce to každodenní 
trénink.

Starší školní oddělení se připravovalo 
na mládežnické shromáždění, kterého se pak 
aktivně zúčastnilo, takže na zmíněný projekt 
vybyla pouze jedna neděle. Ale stála za to. 
Martin si s dětmi povídal o tom, kolik prosto-
ru v srdci zabírají marnosti a kolik místa dá-
váme Pánu. A čím srdce přetéká, z  toho také 
dává. Ať to dobré, laskavé nebo to zbytečné. 
Je to každodenní rozhodování.

Za nedělku Sever Marta Božovská

Projektový měsíc  
na Palmovce
V nedělce jsme v dubnu měli projekt, který 
se jmenoval Měsíc milosti. Měli jsme vyrá-
bět věci, které by se každou neděli prodá-
valy. Všichni (nebo alespoň skoro všichni) 
jsme se pustili do práce. Výrobků přibývalo. 
Děti dělaly třeba náušnice, skládaly origami, 
batikovaly tašky nebo zažehlovaly korálky. 
Já s bráchou jsme dodali keramiku. 

Prodávali jsme tři neděle. První neděli 
prodávaly holky z velké nedělky. Druhou ne-
děli kluci z velké nedělky. A poslední neděli 
prodávaly děti z prostřední nedělky. Dohro-
mady jsme vydělali 5.525 korun. 

Všechno, jak jsme se domluvili, dáme 
dětské organizaci Teen Challenge. Proto nám 
o této organizaci nejdříve povídali vedoucí 
v nedělce a potom Anička, která v Teen Cha-
llenge pracuje. Celá akce se povedla, protože 
se většina věcí líbila a prodala. 

Markétka Beštová, region Palmovka

KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 / blízko metra Palmovka

Co Vás čeká:

	Dětská divadelní představení a jejich pohled na svět

	Afrika očima naší Rút 

	A kamarádi 

  Matka Tereza (uprostřed) se stará o sirotky

statečná Pocahontas zachraňuje Johna Smitha

plavba do vzdálené Ameriky



Tentokrát jsme skoro úplně naplnili prostory 
Spojovací. Pokud by přijeli opravdu všichni, 
museli bychom se setkat pod širým nebem. 
I když jsme byli docela obyčejně uvnitř, bylo 
to neobyčejně milé setkání alespoň části káe-
sáckého křesťanstva. Chvály skvěle obstara-
la mladá skupina okolo Jirky Jelínka a kázá-
ní se s jistotou ujal Marek Prosner. Úvodem 
nám brácha z Nejdku povyprávěl, jak se 
u nich ve sboru chodí ve světle. Upřímnost 
stojí na začátku probuze-
ní, nebo obnovení, a to stojí 
za to, i když mě nikdo už pak 
nebude považovat za doko-
nalého. Nechyběly ani mod-
litby za každého potřebného 
a společná večeře Páně. Celé 
kázání je dostupné na webu, 
ale pro obyčejně neobyčej-
nou radost ze stráveného času 
spolu a s Bohem musíme při-
jít na další Bohoslužby, nebo 
třeba na skupinku. 

Nanda
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●  JAK É TO BYLO

●  CO SE CHYSTÁ

Kurz užívání duchovních darů 
opět otevřen
V sobotu dne 21. 9. 2013 začne další běh 
kurzu Užívání duchovních darů. Bude mít 
5 tématických celků a bude probíhat každou  
3. sobotu ve dnech 21. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 
12. a 18. 1. 2014. Všech 5 setkání se bude 
konat ve sborové budově KS Praha (Velký 
sál), Na Žertvách 23, Praha 8, a to v době 
od 10.00 do 17.00 hod. s hodinovou přestáv-
kou na oběd. 

Kurz Užívání duchovních darů je ur-
čen každému, kdo se chce naučit zacházet 
s duchovními dary (především s prorockým 
darem). Ať už takto dříve sloužil, anebo se 
s těmito dary chce teprve seznámit. Témata 
s praktickým zaměřením budou pokrývat ob-
lasti jako „Charakter a dary“, „Prorokování 
obrazem“, „Jak vzniká zjevení?“, „Vztah 
proroctví a modlitby (chvály)“, „Vztahy 
mezi prorokujícími a dalšími služebníky“, 
„Mluvení jazyky a jejich výklad“, „Základy 
biblické symboliky“ a další. 

Součástí výuky bude rovněž praxe v ně-
kterých místních sborech nebo na křesťan-
ských akcích. K absolvování kurzu je potřeba 
absolvovat min. 4 z 5 sobot. Záměrem kurzu 
je naučit se užívat duchovní dary a rozpoznat 
svá obdarování a své místo v Těle, naučit se 
týmové práci a spolupracovat s jinými slu-
žebnostmi, povzbudit vznik přímluvné/pro-

rocké skupinky v místním společenství, resp. 
posílení stávající, naučit se pravidla prorocké 
hygieny (rozsuzování a předávání poselství), 
pěstovat trvalé vědomí, že Kristův charakter 
v Tobě je více než sebevětší pomazání k pro-
rokování.

Sloužit bude tým pod vedením Bohouše 
Zapadla ve složení: Oldřiška Šípová, Miloš 
Kačírek, Joel Staab, Jiří Čihulka a Václav 
Kordula.

Každý, kdo se chce zabývat duchovními 
dary, by měl mít dobré základy víry (nej-
lépe ve struktuře podle epištoly Židům 6. 
kapitoly). To ověříme jednoduchým vstup-
ním testem, který bude součástí přihlášky 
a jehož několik vzorových otázek uvádíme 
níže. Pro ty, kdo by si chtěli „základy víry“ 
oživit, doporučujeme knihu Dereka Prince 
– Základy křesťanského života (Postilla, 
Doubek, 2006), knihu T. Dittricha – Zákla-
dy (KMS, 2010). Zájemci o elektronickou 
verzi kurzů „Základů“ (Pokání z mrtvých 
skutků, Víra v Boha, Křtů učení, V(z)kládá-
ní rukou, Vzkříšení z mrtvých a Soud věč-
ný) se mohou obrátit na Bohouše Zapadla  
(bobzap@seznam.cz), který je na požádání 
zašle.

Přihlášky zasílejte, prosím, do 8. 9. 2013 
na e-mailovou adresu Bohouše Zapadla 

(bobzap@seznam.cz). Obratem obdržíte 
dotazník, ve kterém jsou i písemné otázky 
k Základům. Vyplněný dotazník (včetně tes-
tu) potom zašlete opět na stejnou e-mailovou 
adresu. Zájemci obdrží skripta se seznamem 
doporučené literatury. „Školné“ činí 600 Kč. 
Pro ty, kdo chtějí v této oblasti sloužit v míst-
ním sboru, doporučujeme požádat o propla-
cení školného. Záměrem týmu je také nahrá-
vat lekce ve formátu MP3 pro potřeby jeho 
frekventantů. 
• Příklady otázek z testu na znalosti 

Základů:
• Vyjmenuj prvky základů učení podle 

Židům 6,1–3.
• Vysvětli, co rozumíš pod pojmy hřích, 

víra, pokání.
• Podle čeho poznáš, že je člověk 

obrácený (znovuzrozený)?
• Popiš stručně, co znamená biblický křest 

vodou.
• K čemu slouží v Novém zákoně v(z)

kládání rukou?
• Jaký je rozdíl mezi vzkříšením Lazara 

a vzkříšením z mrtvých při Kristově 
příchodu?

• Má křesťan důvod se bát soudu 
věčného? Proč?
Na všechny zájemce o duchovní dary se 

těšíme a povzbuzujeme je, aby se nenecha-
li odradit vstupním testem, ale využili čas 
do prvního setkání tím, že si učení o zákla-
dech znovu připomenou.

Za služební tým 
Bohouš Zapadlo

KS spolu

foto Tomáš Božovský

file:///Users/olga/Documents/KS%20PRAHA/SD/SD2013:6/bobzap@seznam.cz
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●  V YUČOVÁNÍ

●  POZ VÁNÍ

Domácí skupinky samozřejmě nebyly je-
diným faktorem, který byl za dramatickým 
růstem našeho sboru počátkem osmdesátých 
let. Byly ale faktorem, bez nějž by tehdejší 
růst jistě nebyl možný. 

Přísloví říká, že není možné vstoupit dva-
krát do téže řeky. Skupinky hrály v životě 
sboru v jeho začátcích poněkud jinou úlohu, 
než hrají teď. Jsem ale přesvědčen, že máme-
-li se stát opět hnutím – a nižší cíle bychom si 
dávat neměli – je třeba, aby opět začaly hrát 
v životě sboru klíčovou roli. V několika člán-
cích se pokusím nalézt odpovědi na otázku, 
proč a jak. 

V počátcích sboru bylo náplní skupinek 
především vyučování. Skupinky se skládaly 
převážně z nově obrácených a probíraly se 
na nich „kurzíky“. Jen výjimečně se na sku-
pince objevil někdo nevěřící. Lidé se totiž 
obraceli především na čtvrtečním shromáž-
dění mládeže, případně na úterních biblic-
kých hodinách, a na skupinku přicházeli až 
poté, co se rozhodli přijmout Pána Ježíše 
Krista. Nepředpokládalo se tedy, že by sku-
pinky samy byly „evangelizační“.

Domnívám se, že dnes mohou skupinky 
sehrát i tuto funkci, a pokusím se postupně 
objasnit, jak. Dnes se ale soustředíme na jed-
nu klíčovou otázku.

Mnozí lidé berou skupinku jako jakýsi 
doplněk, jakousi možnost, která se nabízí, 
která ale není povinná. 

Ano, skupinka není povinná a nikdy by 
povinná být neměla. Na druhé straně, pokud 
chodím na skupinku jen tehdy, pokud se mi 
zrovna chce, tedy pokud pro mě skupinka 
není prioritou, přestává mít smysl. Před zhru-
ba sedmi až pěti lety jsem vedl domácí sku-
pinku, na kterou patřilo asi tak dvacet lidí. 
Všichni si skupinku pochvalovali. Nicméně 
téměř pro nikoho nebyla prioritou. Mělo 
nás být dvacet, ale v průměru se nás schá-
zelo osm až jedenáct. Problém byl v tom, že 
ve dvou následujících týdnech často přišla 
zcela odlišná sestava lidí. Vztahy na sku-
pince byly sice pěkné, ale nutně zůstávaly 
povrchní. Nedalo se na něčem průběžně pra-
covat a skupinka tak vlastně byla oblíbeným 
křesťanským klubem. Jistě mnoha lidem 
něco dala – jinak by na ni nechodili. Součas-
ně ale tento přístup navozoval v nově přícho-
zích dojem, že vlastně o tak moc nejde.

Je mi jasné, že po nikom dnes nemů-
žeme chtít, aby se zavázal, že bude dejme 
tomu sedm let chodit každou středu večer 
na skupinku. Žijeme v době, která dlouho-
dobým závazkům příliš nepřeje a někdy je 
i zcela prakticky znemožňuje. Kdo z nás 
ví, zda bude za rok ve stejném zaměstnání 
jako dnes? Kdo z nás ví, zda mu zaměstnání 
umožní na skupinku chodit? 

Máme tedy dva protichůdné požadav-
ky: Na jednu stranu by skupinka měla být 
závazná (proč, to si vysvětlíme v některém 

z dalších článků), na druhou stranu na sebe 
dlouhodobé závazky těžko můžeme vzít. 

Jak to vyřešit? Myslím, že řešení exis-
tuje. Nyní ho praktikujeme tak, že případný 
zájemce se může přijít na skupinku dvakrát 
nezávazně podívat, ale pokud chce chodit, 
musí se pak zavázat na tři až čtyři měsíce. 
Rok jsme rozdělili na tři cykly: září až prosi-
nec, dále leden až březen a duben až červen. 
Kdo chce chodit na skupinku, musí se za-
vázat, že bude chodit do konce příslušného 
cyklu. 

Na konci každého cyklu je jedna schůz-
ka věnována hodnocení skupinky. Každý by 
měl říci, co mu skupinka v minulém cyklu 
dala a zda a proč chce či nechce pokračo-
vat. Jelikož se nikdo nezavazuje na déle než 
na jeden cyklus, nemůže mít nikdo pocit, že 
je nějak spoutáván. Po skončení cyklu může 
skupinku opustit, aniž by se na něj pohlíželo 
jako na nějakého špatného křesťana. 

Tímto způsobem lze dosáhnout toho, že 
skupinka je pro daného člověka v daném ob-
dobí prioritou. Jistě, mohou se vyskytnout 
překážky. Nemoc dětí v rodině, služební ces-
ta, dovolená… Ale nejen vedoucí skupinky, 
zpravidla i ostatní členové vycítí, zda je pro 
člověka skupinka prioritou nebo ne. 

Domnívám se, že takto se dá úspěšně vy-
řešit protichůdnost oněch dvou požadavků. 

O obsahu skupinky a dalších záležitos-
tech s ní spojených si povíme v dalších člán-
cích. 

Dan Drápal
6. května 2013

JEN A JEN PRO DĚTI
Milí sourozenci, tohle je článek v časopise, 
který si mají přečíst vaše děti, jestli si ho pře-
čtete i vy, tak mi to nevadí, ale říkala jsem si, 
že děti si většinou ve sboráči moc nepočtou, 
tak ať je tu něco pro ně.

Takže – hádanka: víš, kolikrát se v Bibli 
píše o křídlech? Kdo si to chce zjistit, ten teď 
musí přestat číst, kdo to chce vědět bez bádá-
ní, tomu prozradím, že 77krát.

Už jste asi někdy měli sen, že máte kříd-
la, a že můžete létat. Bývají to většinou krás-
né sny. Pak se probudíme a vzlétnout nám 
připadá tak snadné. Máme pocit, že když se 
postavíme na dost vysoké místo, vyskočí-
me a začneme mávat rukama, tak se raz dva 
vzneseme. Zkusili jste to už někdy? A výsle-
dek byl asi žalostný. Je to tím, že Bůh dal 
křídla ptákům. Ptačí křídla pokrývají na kon-
cích dlouhá pera zvaná letky, která ptákům 
při letu poskytují většinu hnací síly, zatímco 
menší, vedlejší pera mu dávají sílu, aby se 
mohl zdvihnout ze země. Naše paže pokry-
té kůží a sem tam nějakým chloupky se jako 
křídla rozhodně použít nedají.

Ale já někdy přemýšlím o největších kří-
dlech na světě, pod která se vejdeš Ty i já 
i Tví rodiče i Tví kamarádi a přátelé. O těch 
křídlech napsal izraelský král David: Budu 
jásat ve stínu Tvých křídel / Žalm 63 8 /To, 

Foto z archivu tábora 2012

TáborLevitů

Obnova skupinek – návrat ke kořenům

jestli Bůh má nebo nemá křídla se / možná 
/ dovíš na táboře Levitů, na který Tě tímto 
článkem srdečně zvu. Více o táboře se dozvíš 
na http://taborlevitu.kspraha.cz/

Renata Padevětová
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Festival esoteriků  
na Výstavišti
Letos opět jsem přišel na pomoc baptistic-
kému sboru z Prahy, který ve spolupráci 
s Brněnskou tiskovou misií a Gedeonci měli 
velký stánek v levém křídle Výstaviště a ješ-
tě stolek s literaturou na jiném místě. Letos 
zde skupina Ukrajinců nebyla, protože loni 
velmi horlivě rozdávali do všech stánků vý-
staviště evangelizační literaturu, takže jim 
letos vedení festivalu stánek nedovolilo. 
Proto jsme zvolili umírněnější taktiku roz-
hovorů s lidmi, kteří procházeli jen kolem 
našeho stánku. Další misijní materiály jsem 
posléze trousil v hromadné dopravě. Jeden 
z organizátorů, který mne poznal z loňské 
evangelizace, ke mě přišel a preventivně mě 
upozornil, kde sedí za stánky ortodoxní Židé, 
a  abychom jim nic nedávali, protože jsou 
na to alergičtí a hlásí to. Vzápětí na to při-
šli ke stánku dva anglicky mluvící mladíci, 
mesiánští Židé z Haify v Izraeli. Mohl jsem 
je pozvat na svou výstav judaistických obra-
zů v synagoze v Kolíně a zazpíval jsem jim  
„Adan hakavod“. Kupodivu tu píseň zpívají 
ve svých sborech a velice je to potěšilo, že 
v tom babyloně zní Sionská píseň.

Mohl jsem rozdávat kolemjdoucím béte-
emky a zájemcům Gedeonské Bible. Na stě-
nu stánku jsem vylepil několik svých evan-
gelizačních plakátů i v angličtině. Během 

rozhovorů došlo i k modlitbám sebevydání 
Pánu Ježíši Kristu. Jeden muž nám neustále 
oponoval, a tvrdil, že už toho Krista dávno 
má v sobě a že Ježíš zemřel, aby nám uká-
zal jak bojovat proti egu eticky. Kříž byl jen 
symbol, ne realita. Tak jsem ho vyzval, když 
toho Krista má již dávno, abychom se spolu 
pomodlili  a  aby začal on. Byl tím vyveden 
z míry, že je to jen mystické nazírání a že se 
ještě nahlas nemodlil. Tak jsem ho vyzval, že 
tedy toho jeho Krista jasně oslovíme, jestli 
je pravý, abychom poznali, kdo je zač a toho 
pravého a Biblického pozveme na pomoc. 
Ten muž byl náhle překvapen, že s tím Kris-
tem se dá navázat kontakt modlitbou a opako-
val modlitbu sebevydání Pánu Ježíši Kristu. 
Jestliže na počátku hovoru byl až nepřetržitě 
odmítavý, nyní poděkoval za modlitbu, že je 
možno se takto modlit. Projevil zájem o cho-
zení do sboru. Je nutno moc nediskutovat 
a vést lidi ke konfrontaci s Písmem. Jiný muž 
na mne opakovaně volal: „Vždyť všechny 
cesty vedou do Říma“. Mohl jsem ihned do-
plnit: „Ale jediná vede do nebe – Pán Ježíš.“  
Jedna mladá dáma nás neustále označovala 
jako bigotní fanatiky, co věří s jistotou, že 
Bůh jest. Zeptal jsem se jí, zda používá s ví-
rou metro,  a autobus MHD při cestách Pra-
hou a nyní na Výstaviště. Řekla, že ano. 	

●  JAK JSEM TO PROŽIL●  NA CO SE DÍVÁME

Místa uzdravení se vydala
pražských do ulic
Koncem dubna se služebníci z Místa uzdra-
vení vydali do ulic. 

Sešli jsme se hodinu předem, abychom 
Pána chválili a přijali od Něho slovo na ces-
tu. Povzbuzeni instruktážním videem jiného 
pouličního modlitebníka z ciziny jsme vyra-
zili. Plánované místo služby venku u metra 
na Palmovce jsme kvůli dešti změnili a zašli 
do vestibulu metra. Díky podpoře Davida, 
Bena a Lukáše, kteří s kytarami a kachonem 
(bubnem) přímo na místě chválili, a také po-
moci dvou slečen z CBH, byla služba velice 
snadná. Nevěděli jsme, jestli nás v podcho-
du metra nechají hrát a modlit se. K našemu 
milému překvapení nechali. Brzy sice jedna 
zaměstnankyně metra zuřivě přišla a dala nám 
najevo, že se jí vůbec nelíbíme, ale místo, aby 
nás požádala o odchod, zašla do místní trafi-
ky. Hned nato si nás přišel prohlédnout polici-
sta. Modlitbou jsme na něj poslali oheň Ducha 
svatého a pan strážník zase v pokoji odešel.

Naším cílem bylo nabídnout lidem mod-
litbu za uzdravení, což se v několika pří-
padech podařilo. Jeden mladý muž přišel 

o berlích se zánětem kotníku. Po modlitbách 
říkal, že je to lepší a doufal, že se to spraví 
úplně, než dojede domů. Jiný pán měl pro-
blém s tlakem a cukrovkou. Byl velmi výřeč-
ný, takže bylo těžké mu do řeči s modlitbou 
vůbec skočit, nicméně když se to podařilo, 
připomněli jsme mu, aby si tlak večer neza-
pomněl přeměřit. Jiné rozhovory byli více 
diskusní. Jeden mladý intelektuál byl po půl-
hodině racionální argumentace, proč to s tím 
Bohem nemůže být tak snadné, naprosto 
vyveden z míry, když zjistil, že s ním mluví 
maminka světoznámého ekonoma Tomáše 
Sedláčka a že sám tento ekonom v Boha věří. 
No, nikdy nevíme, co všechno si Pán může 
použít J.

Ze služby jsme měli radost, během hodi-
ny jsme oslovili několik lidí, kteří byli k dis-
kusi či modlitbám otevření. Nic to nestálo 
a ještě kluci od náhodných příchozích dostali 
50 Kč, které s pokorou odevzdali do sborové 
kasičky. Už se těšíme na další akci, ke které 
se můžete také přidat. 

Služebníci z MU

Most do země 
Terabithia 
Most do země Terabithia je dalším z filmů cí-
lených na mládež, které zároveň osloví mno-
ho dospělých. Zcela tak splňuje požadavky 
pro označení „rodinný.“ Terabithia je určena 

pro ty, kteří při re-
laxaci rádi zapojují 
svoji představivost, 
aby s ní dobarvili 
některé scény, a je 
proto zařazena 
do kategorie „fan-
tasy.“ 

Jesse (Josh 
Hutcherson) žije 
s rodiči na malé 
farmě poblíž Wa-
shingtonu. Péče 
o malé hospodář-
ství leží převážně 

na něm a na záliby mu mnoho času nezbývá. 
Kromě malování ještě rád běhá. Běh je jedi-
ná činnost, při které ve škole vyniká, a velmi 
si na tom zakládá. Při školních závodech ho 
ale nečekaně porazí nová spolužačka Les-
lie (AnnaSophie Rob). Leslie po závodech 
dobře pochopila, že pro Jesse až druhé mís-
to znamená velké zklamání, a rychle s ním 
naváže přátelský vztah. Protože farmy jejich 
rodičů spolu sousedí, záhy spolu začnou 
podnikat výpravy do lesa hraničícího s jejich 
pozemky. Ve své fantazii si vysní pohádko-
vou zemi, do které se spolu vracejí, když 
prožívají nějaké těžkosti. Těch si jako vydě-
děnci školního kolektivu oba užívají docela 
dost. Zvláště když se pustí do boje s partou, 
která šikanuje mladší spolužáky. 

Divák je po celou dobu pozvolna vtaho-
ván do světa fantazie hlavních hrdinů, až ho 
nečekaný dějový zlom v závěru vrátí zpět 
do tvrdé reality života. Způsob, jakým se 
vyrovnával Jesse a Leslie s pozicí na okra-
ji školního kolektivu, mě oslovil a vrátil 
ve vzpomínkách o mnoho let zpátky. Pro 
přestavitelku Leslie znamenala její první 
hlavní role výborný start filmové kariéry. 

Terabithia (režie Gabor Csup) není na-
štěstí přeplácána technickými efekty. Těch 
je zde velmi málo, což vůbec není na škodu. 
Představivost tak neumdlévá a místy pracu-
je na plné obrátky. Divák není jen pasívním 
a nudícím se účastníkem.

Snímek byl natočen podle stejnojme-
ného bestselleru Katherine Petersonové. 
Na ČSFD má velmi pěkných 74 %. Cena 
DVD se pohybuje mezi 50 až 200 Kč. Knihu 
jsem přečetl během chvilky až po jeho zhléd-
nutí. Lze ji sehnat už jen v knihovnách nebo 
v antikvariátech. Přestože se mi líbila, film 
mi tentokrát „sednul“ o něco více než knižní 
předloha.

Pavel Rosecký
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A to je tedy projev vašeho silného fanatismu 
víry, řekl jsem, že denně svěřujete svůj ži-
vot smrtelnému, neznámému řidiči, vpředu. 
Může podlehnout záchvatu mrtvice, nebo 
se lidsky zmýlí zrovna na křižovatce. „To 
obdivuji vaši fanatickou jistotu, že vás vždy 
kamkoliv doveze.“ Dáma si uvědomila, že je 
to fakt, a že musí věřit i tomu šéfkuchaři v re-
stauraci, že do jídla nevhodil špetku strychni-
nu. „Víte, že jste žena? Odkud ta jistota? Stej-
ně tak vím, že mne Bůh miluje a stejně i vás.“ 
Dáma mi poděkovala, že jsem ji posunul 
od užívání stádových standardních masme-
diálních pojmů směrem k vlastnímu myšlení. 
A nyní si bez předsudků přečtěte Nový zákon 
a Žalmy... Nyní tedy vzala do ruky tu KNI-
HU... a odnesla si ji. Slečnám odnaproti, co 
nabízely ,,živou vodu“ v baňce s vibrujícím 
energotonem, jsem vysvětlil, že se voda ne 
náhodou krystalizuje do tvaru hvězdy Davi-
dovy a že Boží slovo je spíš tou vodou živou. 
Byly příliš pěkné, než aby mne braly vážně. 

Škoda. Nebyli jsme sami ani při letošní akci, 
s absencí Ukrajinců, protože hned u vchodu 
do haly si v neděli otevřela stánek společnost 
,,Voda života“. Žádná diamantová voda, ale 
Boží slovo. Dali mi štos malých brožurek 
na cestu od stánku ke stánku, od duše k duši. 
Poblíž našeho stanu nadšeně zvaly emisarky 
pana Pfeifra, žáka slavného Zezulky, na vod-
nářský koncert na tibetské míse, který se bude 
pořádat v Betlémské kapli po modlitebním 
setkání křesťanů. Po chvalách k Pánu Ježíši 
zde mají zaznít lamaistické kosmické zvuky 
věku Vodnáře. Za časopis, který mi vnutily, 
musely ode mne přijmout traktát o jediné 
cestě a pojednání: ,,Proč Ježíš?“ Letos jsem 
si uvědomil, že v tomto prostředí je nutné mi-
mořádné pomazání, aby Pán Ježíš potvrzoval 
naše slova činěním divů a zázraků. Jen moc 
Ducha svatého a mimořádná demonstrace 
boží milosti učiní v duších těch lidí jasný roz-
díl mezi tím, co je od Boha a co od ďábla. 

Václav Lamr

●  JAK JSEM TO PROŽIL

Deník chůvy
Tak vám zase po nějaké době posíláme s Re-
ubenem srdečné pozdravy a další díl chůvího 
deníku. 

Celý předchozí měsíc jsme se pilně při-
pravovali na turné po USA. Odehrálo se i ta-
kové menší „drama,“ když mi vrátili kanad-
ské vízum bez udaného důvodu, a jelikož ho 
nutně potřebuji, tak to nebyl příjemný pocit. 
Díky Bohu mi však nakonec ta další víza 
vyřídili bez problému a došla mi 5 dní před 
odletem. Uff. J

Na letišti se nám stal trochu trapas. Reu-
ben si oblíbil jezdit nahoru a dolů po eskalá-
torech stále dokola, až kvůli nám po celém 
letišti hlásili „nenechávejte malé děti jezdit 
po eskalátorech, prosím!“ Let nebyl ani tak 
dlouhý, jak jsem původně myslela. Jen 6 
hodin. Ale ten časový posun! Odlétali jsme 
brzy ráno a doletěli to samé dopoledne. 
V osm večer jsem myslela, že padnu. Nejhůř 
to samozřejmě snášel Reuben, který se budil 
už ve 4 ráno jako by se nechumelilo! No teď 
už se nám to všem trochu srovnalo. Konečně. 

První dva dny jsme strávili ve Washing-
tonu DC. Bylo úžasné vidět všechny ty ob-
rovské budovy včetně Bílého domu (z pěkné 
dálky, ale aspoň koutkem oka), krásné parky 
a všude samé usměvavé lidi. (Na Reubena se 
pořád někdo culí, až mi to přijde nenormál-
ní.) Vinesong tam zpíval na Mezinárodním 
dni modliteb, který se uskutečnil v centru 
před Capitol Hill v krásném parku. Bylo tam 
lidí asi jako na celosboru, spíš trochu méně 
a vedla to taková vtipná paní, která pořád ně-
koho organizovala „Tak a teď se všichni pře-
suneme víc k podiu“ „No tak zpívejte, vždyť 
je přece MDM!“ a tak podobně. 

Dokonce mě paní organizátorka přinuti-
la jít s mládeží dopředu, aby se za nás starší 
modlili. Nebylo to tak hrozný a požehnání se 

vždycky hodí. Spoustu 
lidí se zastavovalo jen 
tak kolem a posloucha-
lo. To mi přišlo prima. 

Ve Washingtonu 
jsem měla příležitost 
navštívit (za důvodem WC) místní Botanic-
kou zahradu, která byla nádherná. Reube-
novi se taky líbila a hned se sápal na první 
kaktus, který uviděl, tak jsme museli odejít. 
Následně málem skočil do rybníčku za kach-
nami. Začíná být pěkně aktivní, no aspoň 
budu brzy fit. J

Další den jsme odletěli do Dallasu v Te-
xasu. To byl zase jiný šálek kávy. Vyzvedli 
jsme si tam naše auto (na chlup stejné jako 
to v Anglii, jen modré) a ujížděli do dálav.

Texas se mi jevil jako jedna velká plac-
ka. Nikde ani kopeček. Připravovala jsem se 
na čtyřicítky a nakonec jsme si užili jen tři-
cítky, což mě zklamalo.

Texaský přízvuk zní jako byste vzali nor-
mální poslouchatelnou angličtinu a každé 
slovo protáhli asi o dvě vteřiny, k tomu stačí 
trochu huhňat a máte to v kapse. Evidentně 
jsou tu lidé velice hrdí na svůj „kovbojský“ 
původ a rádi nosí ty velké westernové klo-
bouky hlavně na venkově. Taky bych si je-
den přála. 

Na jednom koncertě jsem zažila menší 
kulturní šok. Když se těmto kovbojům líbila 
nějaká chvála, neřekli „Amen“ nebo „Halle-
lujah“, jako už tolik lidí před nimi, ale hlasitě 
vykřikli „ÍHÁÁ“. Bylo to dost legrační. J

Po několika dnech jsme přejeli do Ok-
lahomy, kde jsem měla úžasnou příležitost 
osobně poznat bývalé členy Vinesongu, kteří 
dokonce byli jednou i v Česku. 

Jsou to velice sympatičtí manželé se tře-
mi dětmi, které, jak jsem později zjistila, 

jsou dosti neobyčejné. Nejmladší šestiletá 
holčička umí skvěle tančit, prostřední kluk 
hraje na klavír a umí celé Matoušovo evan-
gelium nazpaměť a nejstarší krásně zpívá 
a hraje výborně basket. No, kdo umí, umí. J

Následně jsme přejeli do Tulsy, kde jsme 
měli „koncert“ ve španělském sboru. Vine-
song zpíval španělsky a já celé shromáždění 
strávila s Reubenem v nedělce, kde jsme si 
užili kopec srandy. Dívali se na španělské vi-
deo pro děti, tancovali a učili se nějaká nová 
slova jako „Hola“(Ola – ahoj) – to umíme 
říct oba a „Cómo estás?“(Kome esta -jak se 
máte?) to je zas jen má parketa. 

Po nějaké době jsme dorazili do státu Min- 
nesota. Moc se mi líbila jeho příroda, skály 
a hodně rostlin a zvířat. Jeli jsme navštívit 
jedny naše přátele, kteří měli nádhernou cha-
tu na břehu obrovského jezera, kde doslova 
dávají lišky dobrou noc (já ji tam v deset ve-
čer vážně viděla běhat!). Připravili pro nás 
neskutečný den plný akce. Ráno jsme jeli 
lodí na snídani a na cestě zpět jsem dokonce 
viděla i dům Brada Pitta! A večer nás vzali 
na americkou show, která byla prostě senzač-
ní. Všude samí koně, závody na pštrosech, 
tanečnice, kouzla a soutěže. Přišlo mi to 
hodně vychytané, jelikož jsme k tomu dosta-
li i celou večeři. Reubenovi se to ze začátku 
dost líbilo, ale potom už ho nebavilo sedět, 
tak jsme ho museli rozptylovat jídlem. Pro 
mě to byl den snů a jsem za něj moc vděčna.

Z Minnesoty jsme se vrátili zase do Dalla-
su (9 hodin jízdy). Modlila jsem se, aby to Re-
uben nějak zvládl, protože cestování pro něj 
není zrovna zábavné. Díky Bohu byl ten den 
jako vyměněný a cesta proběhla velice poklid-
ně. No a zrovna teď jsme na cestě do Housto-
nu, tak jsem zvědavá, jaké to tam bude. 

Pár mých postřehů o Americe: 
1) Amerika je cukrový ráj. Všechno je tu 
sladké. Jsem tak přeslazená, že by mi snad 
ani nepomohlo sníst hrst soli. Dneska jsem 
zrovna zjistila, že tu dělají i slaninu s javo-
rovým sirupem. No tak už dost. To musí mít 
nějaké hranice Amíci!
Snažím se tu jíst zdravě, protože kam se podí-
vám, tam nějaký člověk při těle a řeknu vám, 
že se tomu při takovémhle způsobu stravová-
ní vůbec nedivím. 
2) Ameriku charakterizují dva druhy busi-
nessu – fast foody a salóny krásy, především 
nehtová studia. Jsou tu na každém rohu a to 
doslovně, ale že by všichni amíci měli per-
fektní nehty, se mi stejně nějak nezdá.
3) Bez auta se tu snad ani nedá přežít. Ob-
zvlášť na venkově je jeden barák za několik 
set metrů a žádné autobusy, snad jen ty škol-
ní... Nechápu, jak se odtamtud ti méně než 
šestnáctiletí dostanou.
4) Čekala jsem, že v tak křesťanské zemi budou 
ohromné církve plné lidí. Bohužel se mi místní 
lidé zdají natolik zaměstnaní, že na chození 
do sboru asi nemají čas, anebo je to tím, že je 
tu těch sborů příliš mnoho na výběr. 

S láskou Bohdanka a Reuben
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Husův odkaz národům Evropy – 
,,PRAVDU BRAŇTE“

Večerní evangelizační manifestace v den svátku Mistra Jana Husa
Václavské náměstí před sochou svatého Václava

6. července od 17:30 do 21 hod
Hlavní téma proslovů

„PRAVDU BRAŇTE, PRAVDU MILUJTE, PRAVDU KAŽTE!“
Zazní také téma – Jan Milíč z Kroměříže – předchůdce Husův. 
Další návazné téma: Obnova rodin a národů skrze Boží slovo.

(Pravdu kažte)
Po bloku proslovů a citací z Husových spisů 

budou evangelizační výzvy, písně, chvály a modlitby.
Od 22 hod. modlitební noční stráž na Staroměstském náměstí 

před sochou Husa a na místě popravy 27 představitelů (21. 6. 1621)

Pozveme na Alfu
také lidi z Prahy?

U nás ve sboru KS Praha to vypukne 25. 9. 2013! Pozvánky si vyžá-
dejte na vašem regionu, nebo si vyzvedněte v sále Na Žertvách 23.
Bez modlitby nemá cenu nic z toho, o co se snažíme. Prosím, modlete 
se zejména za to, aby měla Iniciativa dobrý ohlas a aby na kurz přišlo 
mnoho lidí. 
To je ovšem možné také, kromě modlitby, ovlivnit tím, že pozveme ty 
lidi, které máme. Máme je od Boha na srdci!

	Mládežnická verze letáků

	Reklamní kampaň připravená pro Alfu. 

Trávíte dlouhý čas sezením u počítače, stáním v práci, staráte se o mimi? 

Nabízím klasickou relaxační masáž zad, 
šíje, nohou – co potřebujete. 

Přijedu vás namasírovat do pohodlí vašeho domova / samozřejmě, že pracuji 
také u mě doma – Praha 5. Informace o poskytovaných službách najdete na 

http://www.mobilni-masaze.wz.cz / Miloš Padevět  725 677 136

●  OZNÁMENÍ

http://kspraha.cz/poradenstv�/akce


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

Levný letní pobyt 
na statku v jižních 

Čechách.
Vhodné pro rodiny 
i skupiny do 20 lidí.

Kontakt:
lamrova.m@seznam.cz

Výstava obrazů
a kreseb 

s novozákonními
tématy 

Škola Voršilek v Praze 
za Novou scénou Národního divadla. 

Od 3. 6. do 22. 6.

Otevřeno v rámci provozu školy. 
Václav Lamr 774624852

Aglow 14. 6. 2013 

mluvčí Renata Vaňková 
od 18 hodin ve sboru CB 

v Soukenické 15, v Kavárně v Praze 1.

 TÁBOR LEVITŮ
 Pro děti 7 – 15 let

 Termín: 17. – 24. 8. 2013
 Kde: RS Varvažov

 http://www.tabory.cz/varvazov.html

Tábor je pro děti, které mají za sebou 1. třídu 

a až do 15 let. Cena 2 400 Kč

Přihlášky na http://taborlevitu.kspraha.cz/

http://www.tabory.cz/varvazov.html


●  SBOROV Ý INFORMAČNÍ SERVIS 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 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: 23/10/13

 
 
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo 
náměstí, Praha 7
Modlitební: 10. 6. v 18:30 u Václavíků
Počet členů: 106/17/44

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: 48/5/21
Výstup: Petra Macurová

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2 
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 105/12/40
Vstup: Martin Břeň, Eva Břeňová, Michaela 
Štruncová, David Kret

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír 
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 86/21/30

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

 
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první 
v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové 
budově
Počet členů: 70/8/17
Vyloučení: Simona Mikulandová 

 
 

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

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

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

SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů
28. 9. a 23. 11. od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY V LÉTĚ

KD Ládví v 15:00

7. 7.  shromáždění nebude, protože	je	Křesťanská	konference
Neděle 14., 21. a 28. 7. a 4. 11. a 18. 8. shromáždění	od 15 hod. v	zahradní	restauraci	
	 „Pražan“	ve	Stromovce
25. 8.  shromáždění	v	restauraci	„Pražan“,	ale již v 10 hod.

JIH
STŘED

V ÝCHOD
Z ÁPAD

JIHOV ÝCHOD

SE VER

PALMOVK AČERNÝ MOST

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

Př
íšt

í č
íslo

 vyjde v neděli 7. 7. 2013

28. 9.

1. 9.

3. 6.

2. 6.

podrobný rozpis 
na webu KS Praha

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
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