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„Hudba je Bůh“, říká 
stodesetiletá spokojená 
a veselá paní. Svůj věk 
vysvětluje tím, že hudba ji 
posiluje a naplňuje. Také 
vypráví, že v Terezínském 
ghettu přežila díky kla-

vírním koncertům, které tam hrála. Bůh dal 
hudbu, aby nám, lidem, mohl být blíž. Když 
Mu hrajeme, setkáváme se s Ním. Hudba nás 
spojuje a projásává do světa Boží vítězství. 
Geniální Tvůrce dal vzniknout tónům a geni-
ální skladatel jimi vypráví o Bohu. U deseti 
tisíců posluchačů v O2 Aréně vzbudil po-
slech hudby Ennia Morriconeho radost, úctu 
i bázeň. Kdysi jsem při poslechu klasické 
hudby dělala první krůčky ve hledání smyslu 
života, Boha. Kéž se lidé na koncertech, i při 
našich chvalách ve sboru shledávají se svým 
milujícím tvůrcem! A my, kteří už vstupenku 
máme, také.                                          Nanda

Ve  SZ  byla  jasná  pravidla  o  tom,  jak  při-
cházet  k  Bohu.  Kolikrát  denně,  za  jakých 
okolností,  co  a  jak  obětovat,  za  jaký  kon-
krétní hřích, atd. Nyní nejsme pod zákonem, 
a proto záleží na našem rozhodnutí, jak a kdy 
k Bohu budeme přicházet. Co se nezměnilo, 
je skutečnost, že je dobré k Bohu přicházet. 

Protože jsme různí, tak to také děláme růz-
ným způsobem. Někdy jako lidé máme tenden-
ci hledat nějaké návody, a nebo jasná pravidla.

V Písmu můžeme číst např. toto: „Hospo-
dine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připra-
vím oběť a budu čekat“ (Žalm 5,4 ).

Nebo: „Hospodine, pomoz, k tobě volám, 
ráno  má  modlitba  přichází  k  tobě“  (Žalm 
88,14).

Jedna  mladá  sestra  správně  upozornila, 
že  bychom  stejně  tak  mohli  brát  doslovně 
jiný verš: „Vstávám o půlnoci, abych ti vzdal 
chválu  za  tvé  spravedlivé  soudy“  (Žalm 
119,62).  Tak  kdy  se  vlastně  má  vstávat? 
Ráno? O půlnoci? Oboje najednou?

Podstatné je, abychom věřili tomu, co je 
psáno v úvodním verši a na dalších místech 
v Bibli. Tedy to, že Bůh zaslibuje, že nás vy-
slyší, že nám chce požehnat, že mu na nás zá-
leží, že má pro tebe a pro mne „dobré věci“. 
A abychom si našli vlastní způsob, jak to bu-
deme dělat.

Pokud znám a poznávám Boha jako toho, 
který je na mé straně, který mne miluje bez-
podmínečnou láskou, kterému na mně záleží, 
tak pak budu chtít k němu přicházet a trávit 
čas v jeho přítomnosti.

Osobně  se  modlím  spíše  večer  a  nebo 
přes den. Ráno mi to opravdu nejde… (mno-
hokrát jsem to zkoušel)…

Jak můžu vědět, že mne Bůh miluje a že 
je  na  mé  straně.  Já  to  osobně  poznávám 

v Písmu a pak také, když mám obecenství se 
svým nebeským Otcem. Stále znovu a znovu 
ke mne mluví  příběh  o marnotratném  synu 
(osobně ho nazývám příběh o milující Otci). 
Otec čeká na syna, který zklamal. A když se 
dočká,  tak  nevyčítá,  nehrozí,  netrestá,  ale 
padne mu kolem krku. A pak se začne rado-
vat on i ostatní. 

Je tam ale ještě jeden syn. Starší syn. Ni-
kdy otce nezklame, z domu neodejde, nepro-
mrhá majetek,  je  poslušný  a  pracovitý. Ale 
otce nezná. Má pocit, že mu otec křivdí, že 
mu nikdy nic nedopřál? Jak je to možné? To-
lik  let  žije  se  svým otcem pod  jednou  stře-
chou a stejně ho dobře nezná. A to se může 
přihodit i nám.

Jak je to s tebou? Zakoušíš to také? Nebo 
jsi spíše jako onen starší syn a máš pocit, že 
tě Otec nemá rád. Že ti nikdy nic nedal, ne-
dopřál a druhé má raději než tebe?

Pokud  znáš Otce  takového,  jaký  oprav-
du je, pak k němu budeš chtít přicházet. Pak 
budeš chtít být  s ním. Pak pro  tebe modlit-
ba a četba Písma nebude nějakou povinností 
a nebo frustrací. Pak si najdeš i svůj vlastní 
způsob. Třeba ráno! Nebo večer, namísto te-
levize. Anebo v polední přestávce.

Já osobně se naučil dvě věci, když přichá-
zím do Boží přítomnosti. Jednak si připomí-
nám všechny dobré věci, které Bůh v mém 
životě  udělal. Všechny  vyslyšené modlitby, 
požehnání, ochranu a  intervence v mém ži-
votě. Děkuji mu za svůj život, za moji rodi-
nu, za svou práci, za svou službu, za církev 
a za mnohé další. A pak se také Boha učím 
chválit. S nástroji, bez nich, nahlas nebo po-
tichu. Podle potřeby, podle místa a okolností, 
kde jsem. Často u toho čtu i Bibli, protože mi 
skrze své slovo Bůh „osvěcuje moji stezku“. 

Petr Kácha
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Nemůžu ho dostat dolů… zkoušela jsem: 
„Zachee, pojď dolů“ asi pětkrát, a nic.
 Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský 
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Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o poko-
ji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit 
se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat 
celým svým srdcem.                                                                                       Jeremiáš 29,11–13

Jak můžu očekávat na Boha 
každý den?

www.kspraha.cz

3 / 2014



Jít s Bohem na kafe
Kdo nestihl  únorový  celosbor,  přišel  o uni-
kátní  „dvojkázání!“  Potvrdilo  se  tak,  že 
v našem sboru neexistuje střet generací, ale 
naopak,  doplňující  se  spolupráce.  O  kázá-
ní  se  svorně  podělila mladá  žena  –  Johana 
Dittrichová se středněvěkým Petrem Káchou 
a na závěr připojila své svědectví čilá osmde-
sáti osmi  letá sestra Dáša Blažková.  Johan-
ka nám svěřila svůj osobní, praktický vztah 
s Bohem: Chodila jsem s Bohem na procház-
ku  a modlila  se  přitom, mlčela  jsem  s Bo-
hem, jindy jsem s Ním malovala, fotila, zpí-
vala a hrála. Jde i číst s Bohem knížku, nebo 
zajít na kafe. I Petr k modlitbě povzbuzoval 
slovy z Bible  i osobní zkušeností. Nakonec 
pozval ty, kdo chtějí změnit svůj modlitební 
život, aby to Bohu řekli: „Bože, já to chci za-
kusit!“ Petr řekl: „Bůh chce, aby tě to bavilo, 
abys si to užil!“ Moc doporučuji k poslech-
nutí na www.kspraha.cz                      Nanda

●  AK TUÁLNĚ

Společné modlitby, doporučené staršími, pro 
měsíc březen 2014. Modlete se individuálně, 
při shromáždění regionů a na skupinkách.

ZA dUBNový PůST 
A ModLiTeBNí STrÁž – aby Bůh 
vedl a vyslyšel naše modlitby.

ZA výJeZd STAršovSTvA 
4. – 6. 4. – aby starší byli naplněni 
moudrostí, odvahou, pomazáním a vstoupili 
do toho, co Bůh pro sbor připravuje.

ZKoUMAT, zda je Pán Ježíš na prvním 
místě v našem životě.

Vyhodnocení modlitebních témat za únor
Základy – pravidelně se účastní 15 hostů, 
2 z nich se rozhodli pro křest a další o něm 
ještě uvažují.
Letní shromáždění – v době uzávěrky SD 
nebyla jednání ještě dokončena.
Sborová modlitební – těžko hodnotit, ale 
přijďte se modlit a uvidíte .

Modlitební témata
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

V rámci celého sboru je vedena elektronická evidence členů, která je používána pouze 
pro sborové účely. Například se její pomocí rozesílají emaily členům sboru a také 
potvrzení o darech. Na počátku letošního roku se nepodařilo díky nefunkčnosti emai-
lových adres zaslat některým členům sboru dopis pastora a nyní se vrací obálky s po-
tvrzením o darech díky chybným poštovním adresám. Prosím členy sboru, aby si zkon-
trolovali u vedoucích regionů, že jejich údaje v databázi jsou v pořádku. 

Pokud jste neobdrželi potvrzení o darech, problém je pravděpodobně právě v chyb-
né adrese nebo chybné identifikaci platby. V tom případě se prosím obraťte na sboro-
vou sekretářku Magdu Louthanovou na e-mail praha@kaes.cz, telefon 284 822 294.

Děkuji za spolupráci.
Lubomír Ondráček

Sborový půst
Staršovstvo  KS  Pra-
ha  vyhlašuje  sborový 
j ednadvacet idenní 
půst  na  období  29. 3. 
– 18. 4. 2014. V mi-
nulém  roce  jsme měli 
půst  na  začátku  roku, 
letos jsme ho posunu-
li  na  předvelikonoční 
čas. Půst končí na Vel-

ký pátek. Novinkou je, že letos budeme mít 
poslední  týden  půstu modlitební  stráž  24/7 
v prostorách sboru.

Je nám jasné, že se všichni nezapojí pl-
ným půstem na celé období. Pro některé by 
to ani nebylo možné z důvodů zdravotních 
a  dalších.  Jsme  ale  přesvědčeni,  že  každý 
člen sboru se může zapojit alespoň čás-
tečným půstem a naší touhou 
je, aby se každý

    

člen  sboru 
do  půstu  zapojil  ales-

poň na jeden den ve výše zmíněném 
období. Většina z nás se určitě může zapojit 
na  delší  dobu.  Půst  je  příležitost  otevřít  se 
pro Boží jednání. Pro někoho tedy není půst 
jen otázkou jídla, ale třeba i internetu, počí-
tačových her, televizních pořadů.

Nemyslíme  si,  že  by  půst  byl  něco,  co 
způsobí, že by Bůh lépe slyšel naše modlitby 
nebo  něco  podobného. Někdy  je  to  tak,  že 
v době půstu my lépe slyšíme Jeho. Půstem 
dáváme najevo, že nám jde o věci, za které 
se  modlíme  a  také  tím  naplňujeme  příkaz 
Pána  Ježíše,  který o půstu  svých následov-
níků mluvil.

V  rámci půstu máme  tři  základní  téma-
ta, za která se chceme postit. Tím prvním je 

uvolnění Boží moci (skrze chvály, kázání, 
modlitby) za přítomnost stvořitelských 
zázraků. Nemůžeme žít  ze  své  síly. Potře-
bujeme Boží moc ve svém životě a při všech 
svých aktivitách. V naší zemi vidíme zatím 
menší  míru  zázraků,  než  je  biblický  stan-
dard. Nesmiřme se s tím.

Tím  druhým  tématem  je uvolnění tou-
hy členů sboru realizovat Boží vize, které 
jim Bůh dal na srdce. Nejde předně o to dě-
lat věci, které jsou dobré a potřebné, i když 
i  pro ně  je někdy místo. Potřebujeme Boží 
povolání, v kterém budeme stát. Poznat Boží 
vůli, přijmout ji a mít moc ji realizovat.

Poslední téma je, 
aby každý člen 

sboru poznal/znal 
své místo v Těle Kristově a Bůh 

je vyslal na svou žeň. Toto  téma  se  nám 
vrací opakovaně. Když neznáme své místo 
v Těle Kristově,  tak neděláme  to, k  čemu 
jsme  stvořeni,  a  následně  prožíváme  fru-
straci ze sebe, lidí kolem i církve. Potřebu-
jeme se nechat Bohem použít. K modlitbě 
za vyslání dělníků nás motivuje přímo Pán 
Ježíš.

Je  možné,  že  na  některých  regionech 
bude přidáno nějaké konkrétní téma, které se 
týká  regionální  situace. V  zásadě  ale  chce-
me  zůstat  u  témat,  která  jsou  dosti  široká 
a  u  kterých  věříme,  že  jsou  v Božím  srdci 
a že se týkají každého z nás. 

Prosím, abyste před Pánem zvážili míru 
svého  zapojení. Těším  se  na  to,  co  s  námi 
Bůh bude dělat.

Z staršovstvo KS Praha
Lubomír Ondráček

Zprávy z vedení 
sboru
Zahájili jsme proces povolání Martina Bence 
jako  staršího  regionu  Střed.  Se  svými  pří-
padnými připomínkami a podněty se prosím 
obracejte na hlavního nebo regionálního pas-
tora (lubomír.ondracek@kaes.cz; 
petr.kacha@kaes.cz)

V termínu 4. – 6. 4. se bude konat postní 
výjezd  starších  a  dalších  vedoucích  sboru. 
Prosíme o vaše modlitby za moudrost, zjevení 
a schopnost k realizaci toho, co přijmeme. 

LO

sborový půst 29. 3. – 18. 4. 2014

Sborová evidence 
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Jirkovi andělé
Třetí den po Jirkově operaci jsme na ce-
losborové modlitební prosili také za něj. Při 
modlitbách měl Dan Drápal silný dojem, že 
máme vyslovit příkaz: „Jirko, buď zdráv!“ 
A když je to tak daleko, můžeme využít an-
dělů, služebných duchů (Heb 1). Řekl nám, 
že to rozhodně běžně nedělá, ale že myslí, že 
nás dneska k takové modlitbě Bůh potřebuje. 
Vyslovil tedy ten rozkaz ve víře – s nadějí, že 
ho andělé k Jirkovi přinesou, a my ostatní 
jsme se s ním shodli. Později Jirka psal, že 
se s anděly po operaci setkal. Tak se radujme 
z povedené operace a z Boží moci a moud-
rosti!                                                    Nanda

●  MiSie

dopis od Jirky
Moji milovaní bratři a sestry,
po  pár  dnech  se  ozývám,  jak  jsem 
slíbil. Se mnou je vše OK, trávení se 
vrací pomalu do normálu. Trochu mi 
v  posledních  dnech  mokval  ten  řez 
od  operace. Ale  podle  našeho  rodin-
ného  lékaře  je  to  normální. Řekl,  že 
mám klidovat a každý den  ránu pře-
vázat. 

Teď bych  s vámi  rád  sdílel,  co  jsem 
prožil.  To,  co  se  mi  přihodilo  a  to, 
jak  se  zpráva  o  mém  onemocnění 
a operaci šířila od člověka k člověku 
a od sboru ke sboru a mobilizovala 
napříč  všem denominacím modliteb-
níky, kteří se horlivě modlili a mnozí 
i postili za mne a mou rodinu, a to ne-
jen v Česku a Chorvatsku, ale i mno-
ha dalších zemích, mě velice zasáhlo 
a  dojalo. A  taky ke mě  skrze  to Pán 
mluvil. Viděl  jsem  a  na  vlastní  kůži 
prožil,  jak ohromnou moc má horlivá mod-
litba svatých. 

Když přišel den mé operace, ani na vte-
řinu  jsem nepocítil  strach. Opravdu  ani  zá-
van. Jako bych ani neměl jít na operaci, ale 
na  procházku  do  parku.  Měl  jsem  takový 
pokoj,  jaký  jsem  ještě  nezažil. A po opera-
ci,  když  jsem  se  probral  z  narkózy  na  jed-
notce intenzivní péče, jsem měl neuvěřitelné 
obecenství s Bohem. Okolo mé postele byly 
nějaké neviditelné bytosti. Neviděl  jsem  je, 
ale jasně cítil jejich přítomnost. Každá z nich 
vyzařovala nějakou ušlechtilost, vznešenost, 
útěchu a přijetí,  jaké  jsem doposud nezažil. 
Cítil  jsem  se  v  takovém bezpečí,  tak milo-
ván,  přijat,  utěšen  a  důležitý  (zní  to  blbě, 
ale  tak  to  bylo). Mou myslí  proudily  úžas-
né myšlenky a já jsem si je tak strašně moc 
chtěl zapamatovat. Ale zapamatoval jsem si 
bohužel jen část. Na půl jsem ležel a na půl 
seděl, napojený na kapačky a přístroje a jen 
jsem polohlasně mluvil s těmi bytostmi: „No 
to je úžasné... fakt je to tak? .... Uf, to je neu-
věřitelné... To je nádhera... To snad ani není 
možné...!“  Sestra  si  myslela,  že  blouzním, 
nebo co. A  já přitom byl  tak  šťastný a utě-
šený. 

Jsem si jistý, že tohle všechno byl výsle-
dek modliteb vás všech. Viděl jsem, že to vo-
lání do nebe, ten žár, tu vlnu modliteb v na-
šich srdcích stvořil sám Pán a byla by veliká 
škoda, kdyby to z našich srdcí vyvanulo.

Přál bych si, aby každý služebník a slu-
žebnice  Boží,  mohli  mít  takovou  masovou 
a mocnou modlitební podporu, když se do-
stanou do smrtelného nebezpečí. A ještě lépe 
– než se dostanou do smrtelného nebezpečí. 
Že se služebníci a služebnice do smrtelného 
nebezpečí  dostávat  budou  je  zřejmě  nevy-
hnutelné. Stačí se podívat na život apoštola 
Pavla. Bojoval se šelmami v Efezu a mnoho-

krát za život si nebyl  jist vlastním životem.
2.  Korintským  11,23–27  „... Hojněji 

v těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nad 
míru v ranách, častokrát v ohrožení živo-
ta. Od Židů jsem pětkrát dostal čtyřicet ran 
bez jedné, třikrát jsem byl bit holí, jednou ka-
menován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den 
jsem strávil na širém moři; častokrát na ces-
tách, v nebezpečích na řekách, v nebezpe-
čích od lupičů, v nebezpečích od vlastního 
kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpe-
čích ve městě, v nebezpečích v pustině, v ne-
bezpečích na moři, v nebezpečích mezi faleš-
nými bratřími; v těžké práci a v úsilí, často 
v nočních bděních, o hladu a žízni, často 
v postech, v zimě a nahotě.“

Přál bych  si však,  aby za každým slu-
hou a služebnicí Boží  stála  taková mocná 
armáda,  jaká  stála  a  doufám,  že  i  nadále 
bude stát při mě. 

Je  mi  jasné,  že  některé  bitvy  tady  bez 
vašich modliteb nevybojujeme. Jsme prostě 
na vašich přímluvách závislí.

Můžu  se  jen  ztotožnit  s  tím  co  napsal 
apoštol Pavel po své největší duchovní bitvě, 
která ho potkala v Azii. Dovolím si ten text 
pozměnit:  

2.  Korintským  1,8–11   „Nechci, bratři, 
abyste nevěděli o mém soužení, které mne 
potkalo v Chorvatsku; dolehlo na mne nad-
míru těžce, nad moji sílu, takže jsem si zou-
fal, až jsem i pochyboval o svém životě. Sám 
v sobě jsem však měl ten rozsudek smrti, 
abych nespoléhal na sebe, ale na Boha, 
který křísí mrtvé; on mne vysvobodil z ta-
kového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; 
v něho jsem složil svou naději, že ještě znovu 
vysvobodí, když i vy nám budete pomáhat 
modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli 
daru milosti, kterého se nám dostalo skrze 
přímluvy mnohých.“

Děkuji vám všem, že  jste  stáli  v Duchu 
po našem boku v této zkoušce a svěřujeme se 
i nadále vašim modlitbám.

Váš v Kristu Jirka & Káťa, Terezka, 
Matyáš, Martin

www.kspraha.cz



●  MiSie

Misie v Praze:
Spolupracujeme s Teen Challenge
Centrum dětí a mládeže Teen Challenge bylo na návštěvě na Palmovce, 
tak jsem se zeptala jednoho jejich dobrovolníka. 
Proč jsi si jako praxi v ETS vybral práci 
v CDM Teen Challenge?
Nejdříve  mě  vůbec  nenapadlo,  že  bych 
na praxi mohl  jít do CDM Teen Challenge. 
Pavel  Bukáček  mě  po  jednom  rozhovoru 
nasadil brouka do hlavy a já si řekl, že proč 
by to vlastně nešlo? S CDM na Žižkově už 
jsem měl zkušenosti z pár Go Campů (KS-
ková mládež spolu s CDM dělá program pro 
děti a evangelizaci na ulici), tak jsem zhruba 
věděl, do čeho půjdu.

Jak praxe probíhala?
Šlo hlavně o trávení času s dětmi, hraní her, 
blbnutí – prostě se  jim přiblížit a  líp se po-
znat. Občas došlo i na nějaký rozhovor.

Co tě nejvíc překvapilo? 
Nejvíce mě asi překvapily samotné děti a to 
pozitivně i negativně. Bylo pro mě povzbu-
zující  vidět  hlavně  romské  děti,  jak  „svým 
způsobem“  hledají  Boha  nebo  další,  kte-
ří  do  klubu  chodí  už  dlouhou  dobu  a  je  to 

na nich vidět. Zase jsem si znovu uvědomil, 
že  Ježíšova  láska  je opravdu bezpodmíneč-
ná. Druhou stranou mince jsou hranice – jak 
blízko  dovolit,  aby  se  k  vám  dostali  (spíš 
teenageři)  a  nemyslím  tím  hlavně  hranice 
fyzické. Oni  by  o  vás  chtěli  vědět  všechno 
a někdy ví i o věcech, na které jste zatím ani 
nepomysleli...

Jaký je přínos Centra dětí a mládeže TCh?
Podle mě obrovský, stručně je to hlavně prá-
ce s dětmi od těch nejmenších po teenagery, 
a to jak v „duchovních“ věcech, tak i v kaž-
dodenním školním životě. Nejdůležitější  je, 
že  děti mohou  smysluplně  a  zábavně  trávit 
čas místo flákání se po ulicích.

Popiš nějakou zajímavou příhodu, kterou 
jsi s dětmi v CDM zažil.
Na  jednu  příhodu  asi  nikdy  nezapomenu  – 
v herně to docela smrdělo (nic neobvyklého, 
ale  tentokráte  to  bylo  trochu  intenzivnější) 
a najednou si všimnu takového malého hně-

Dobrý den,
dovolujeme si Vás oslovit s informacemi o dění v Centru dětí a mládeže Teen Challenge Int. 
ČR v Praze. Jedná se o křesťanské centrum pro ohrožené děti a mládež, které na Žižkově 
působí již od srpna 2001. Chodí k nám jak předškolní děti, tak školní děti a teenageři. Tímto 
Vám chceme také poděkovat za Vaši podporu a zájem, kterých si velmi vážíme. Uvědomujeme 
si, že každé setkání s Vámi, Vaše dary, modlitby, zájem o děti, Vaše radost z jejich úspěchů 
a pokroků nám pomáhají vytvářet velmi dobré a stabilní podmínky. 

O Velikonocích roku 2014 chystáme již tradiční akci ve spolupráci s mládeží KS s názvem 
GoKemp. Jedná se o evangelizační akci, která probíhá několik dní po sobě v parcích Žižkova 
a Karlína. Akce je zaměřena na děti a teenagery i jejich rodiny. Účastníci z řad mládeže KS 
bydlí v průběhu těchto dní v budově CDM na Havlíčkově náměstí v Praze. Součástí programu 
jsou hry a aktivity v parcích, které si připraví mládežníci z KS. Dále je vždy prostor pro to, 
aby v plnosti zaznělo evangelium. 

Některé z dětí na základě těchto akcí začnou chodit k nám do klubu. Vzpomínáme si 
na příběh sourozenců, které jsme poprvé kontaktovali na Go Kempu v Karlíně asi před šesti 
lety. Po této době, kdy se za tyto děti pracovníci centra modlili, začalo loni pět sourozenců 
pravidelně navštěvovat klub a další tři 
sourozenci nepravidelně. Jedná se o ro-
dinu se třinácti dětmi, která je vystave-
na dlouhodobé nejistotě a nedostatku.

Někteří naši současní a bývalí dob-
rovolníci jsou také ze sborů KS Praha. 
Jsme velmi vděčni za jejich pravidelnou 
pomoc a ochotu pracovat s dětmi a teen-
agery a pomáhat, kde se dá. V současné 
době jsou u nás dveře pro jakoukoliv 
dobrovolnou pomoc otevřené. 

Jsme vděčni za to, že teenageři do-
cházejí k zajímavým poznáním ve víře. 
Zde jsou některé z jejich výroků: 
„Bez křesťanů to nejde…“ 
„Lidi ti něco můžou říkat, ale když ti to 
dá do srdce Bůh, tak prostě víš…“  

dého  něčeho  na  koberci,  „co  to  asi  bude?“ 
říkám  si  polohlasně  a  chlapeček  vedle  mě 
s ledovým klidem ve stylu Felixe Holzmanna 
odvětí: „to je přece h***o!“

Co tobě, kromě splněné praxe, tato zku-
šenost dala?
Dalo mi  to  povzbuzení,  že  lidé  se  k  Bohu 
mohou obrátit opravdu v každé situaci a že 
On  je  přijímá. Taky mám nový  respekt  pro 
všechny sociální pracovníky a dobrovolníky 
pracující  v  podobném  sektoru  –  tuny  papí-
rování  a  nevůně  nejsou  jediné  obtíže...,  ale 
výsledek stojí za to!

Pro koho je vhodná práce v CDM?
Dobrovolničit  může  opravdu  kdokoli,  ne-
myslete si, že je to pouze pro „mladý píva,“ 
který ještě mají hodně šedé kůry mozkové – 
i „vyzrálejší ročníky“ se mohou zapojit, kaž- 
dý má co nabídnout. Pokud  jste zažili Boží 
milost na sobě, máte ten nejlepší základ .

Joel Ptáček, region Palmovka

Jak nám můžete pomoci:
  Prosím, modlete se za teenagery a ro-

diny dětí, které k nám chodí, aby mohli 
stále růst ve víře a také vnímat Boží zao-
patření ve svých životech.

  Prosíme, modlete se za ty, kteří žijí 
na ubytovnách  –  celé  rodiny  v  jednom 
pokoji,  se  společnou  kuchyňkou  a  soci-
álním  zařízením  na  chodbě  –  aby mohli 
najít důstojné bydlení pro své rodiny.

  Pokud uvažujete o dobrovolnictví 
v našem centru, prosím, kontaktujte nás 
na uvedených kontaktech. Podmínkou pro 
dobrovolnictví  je  křesťanská  víra  a  zá-
vazek  min.  rok  pravidelně  navštěvovat 
klub v určený čas. Tyto podmínky slouží 

k tomu, abychom pro děti 
mohli  vytvořit  bezpeč-
né  prostředí,  v  němž  by 
mohly nalézat dobré a tr-
valé vztahy. 
 Na rok 2014 jsme 
přišli o významný zdroj 
financí na mzdy. Díky 
mnoha dárcům se nám po-
dařilo od září k dnešnímu 
datu  získat  183  139 Kč.  
Přispět můžete  (buď  jed-
norázově,  nebo  pravidel-
ně) na náš účet:
č.ú: 1051103952/5500, 
vs: 772014

Věra BoháčováBesídka s rodiči v CDM TCH, vzadu je vedoucí Vítek Pohanka
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Z regionu Palmovka
Milí sourozenci, na našem 
regionu míváme letos do-
sti originální kázání. Hned 
v úvodu roku nám při ká-
zání na téma „usilovně bě-
žet, natahovat se po ceně“ 
z  Fil.  3,12–13  předvedl 
Lumír Ptáček  „Tučňáka“. 
To  je název 
cviku pro 
úspěšný běh, 
ale v podání 
Lumíra  mě 
jeho kázá-
ní na dlou-
ho  utkvělo 
v  mysli.  Také  náš  host, 
Pavel Neústupný, přistou-
pil  ke  kázání  originál-
ně,  když  slovo  o  důvěře 
v Boha a našem „uvalení 
svého  díla  „na Něho,  de-
monstroval  na  štaflích. 
Nakonec,  zatím  do  tře-
tice  nám  Tomáš  Dittrich 
ukázal,  jak  vypadá  duše, 
která  se  sytí  Božím  slo-
vem – Biblí a  jak ta, kte-
rá  ne.  K  ukázce  použil 
fotbalový  míč,  pumpičku 
a  syna  Dandu.  Všech-
na palmovková kázání 
je  možné  si  poslechnout 
nebo stáhnout na webu  
www.kaespraha.cz, na vi-
zuální  doplnění  se  podí-
vejte zde. 

Nanda

www.kspraha.cz

V Toulcově dvoře nás nenajdete
jen poslední neděli v měsíci, 

nýbrž i druhou. 
Náplní obou nedělí budou 

tradiční i netradiční 
bohoslužby.

●  ZPr Áv y Z regioNů

Milí členové sboru KS Praha, kteří se modlí-
te za práci v Hostivaři nebo ji jakkoliv jinak 
podporujete,  chtěla bych vám  tímto za vaši 
podporu a pomoc poděkovat, odměnu máte 
v  nebesích.  I  díky  vám  to  v Hostivaři  běží 
jako  na  drátkách  (nebo  možná  raději  jako 
na nožičkách). A  co neběží,  to  zrovna  star-
tuje, co vystartovalo, nabírá rychle na obrát-
kách, a co na obrátkách nenabírá, to vytrvale 
poklusává  tak  rychle,  jak  jen může,  aby  to 
udrželo tempo a doběhlo až do cíle. 

Zde  je  krátká  reportáž  z  hostivařského 
závodiště:  Věrni  středověkému  mnišskému 
heslu „Ora et labora“ (modli se a pracuj) se 
tady,  na  hostivařské  závodní  dráze,  již  tra-
dičně otvírají dvě závodní kategorie, jejichž 
konečným  cílem  je  růst  Božího  království. 
V  kategorii  „ora“  letos  závodníci  vyběh-
nou  již  po  jedenácté.  Zde  můžete  potkat 
stálé  účastníky-vytrvalce  jako  „modlitební 
službu“,  která  byla přítomna od  zrodu hos-
tivařské vize. Ovšem účast její první organi-
zované podoby, závodníka  jménem „modli-
tební vycházka“ na letošním závodě, se stále 
ještě  zvažuje,  rozhodnutí  je  zatím  v  rukou 
organizátorů.  Další  konkrétní  a  řízená  po-
doba  modlitební  služby  se  ale  na  startovní 
listinu  jako  tradičně zapsala,  a  to v podobě 
pravidelných  modlitebních  setkání,  která 
se  konají  jednou  za měsíc. Máte-li  chuť  se 
na  ně  přijít  podívat,  optejte  se  na  bližší  in-
formace někoho z hostivařského  týmu,  rádi 
vás mezi námi uvítáme. A v kategorii „ora“ 
máme  letos  jednoho  nováčka,  „modlitební 
síť“, který zatím teprve obouvá tretry a vyrá-
ží na start. Je naším velkým favoritem. Jeho 
taktika spočívá v tom, že si každý z nás vybe-
re jednoho až dva členy zakládajícího týmu, 
za které se bude přimlouvat a krýt jim záda. 
Závodníkovi přejeme hodně vytrvalosti a sil, 
aby doběhl do úspěšného cíle, pro který byl 
poslán.

Druhá kategorie zvaná „labora“,  je pod-
statně  mladší,  letos  se  otevírá  její  čtvrtá 
sezóna. V  této  kategorii  již  tradičně  závodí 
„otevřená  setkání“,  která  se  konají  formou 
bohoslužeb každou poslední  neděli  v měsí-
ci, od září na území Toulcova dvora. Nikdo 
z přihlížejících netušil, že tento závodník má 
ještě mladšího sourozence, který  je neméně 
talentovaný na vytrvalostní běhy. Druhé bo-
hoslužby v měsíci,  jak se zdá, se ale  teprve 
rozcvičují  a  na  start  dorazí  až  v  půli  břez-
na. Všichni  věříme,  že  se  jim  na  závodech 
bude  líbit a už  je neopustí. Prakticky se  je-
jich  přítomnost  projeví  několika  způsoby: 
především  nás  v  Toulcově  dvoře  nenajdete 
jen poslední neděli v měsíci, nýbrž i druhou, 
náplní obou nedělí budou tradiční i netradiční 
bohoslužby. To však bude mít přímé důsledky 
na  naše  služby  na  mateřském  regionu, 
mládeži a všude tam, kde jsme až dosud rádi 
sloužili, ale dál už nebudeme moci. V kate-

zahraniční  sprinter  přezdívaný  též  „hledání 
pokladů“, jehož trenérem jsou Pavel a Jonáš 
Neústupní.   Na  trať  vyběhne  v  půli  března 
těsně před mladším sourozencem závodníka 
„otevřená  setkání“.  Slibujeme  si  od  něj,  že 
by mohl na trať přivést nové vytrvalce v ob-
lasti  zvěstování  evangelia,  tedy  v  kategorii 
„labora“ a rovněž zaplnit kapacity tří dalších 
závodníků zvaných „hostivařské skupinky“. 
Tito  tři  sourozenci  se  stali  dědici  původní-
ho závodníka „hostivařská skupinka“, který 
ovšem natolik přibral na váze, že se nevešel 
do žádného obývacího pokoje, a proto byl ze 
startovní  listiny  vyškrtnut.  Jeho  mladí  po-
kračovatelé mají za cíl pomoci nově přícho-
zím  lidem  začlenit  se  do  života  závodníků 
na Boží závodní dráze.

To je ode mě pro zatím vše. Božímu spor-
tu zdar!

Pro Sborový dopis z dění na hostivařském 
závodišti reportérka Tereza Hejnicová

reportáž z hostivařského závodiště

gorii  „labora“  se  v  prosinci  loňského  roku 
představil rovněž dlouho očekávaný sprinter 
jménem „křty“. Ten proběhl jako vítr a zane-
chal nám tu na zemi tři nové sestřičky a jed-
noho  brášku.  Chvála  Pánu  za  ně.  Členové 
zakládajícího týmu (a věřím, že i přihlížející 
diváci)  toužebně  očekávají  další  sprintery 
téhož  druhu,  snad  ještě  před  letními  prázd-
ninami. K tomu by mohl napomoci i jeden 



vyjádření našeho postoje k jedinečnosti 
manželského vztahu

M y, níže podepsaní, tímto vyjad-
řujeme před Bohem, před lidmi 
i před celým duchovním světem, 

že považujeme smlouvu za základní způsob, 
kterým Bůh Stvořitel jedná se svým lidem. 
Důkazem nám jsou záznamy ze Starého zá-
kona o smlouvách s patriarchy a Izraelem, 
a především Boží jednání s Církví prostřed-
nictvím smlouvy v Kristu. Ve smlouvě se nám 
zjevuje Bůh jako ten, který přes svou absolut-
ní převahu bere velmi vážně druhou stranu, 
nabízí jí své velkorysé a výhodné podmínky 
a opravdově čeká na projevení její vůle. Svo-
bodně uzavřenou smlouvu respektuje a ze své 
strany zachovává věrnost, i když protistrana 
selhává. 

Každý z nás podepsaných měl tu velikou 
čest vstoupit do osobní smlouvy s Hospodi-
nem tím, že jsme se ztotožnili s obětí Ježíše 
Krista na kříži a jeho vzkříšením a stvrdili 
tuto smlouvu křtem ve vodě jako svým „pod-
pisem“. Věříme, že v Kristu se stalo ANO 
všem zaslíbením, která Bůh nabízí každému, 
kdo s ním chce mít vztah trvající až na věč-
nost.

Věříme, že druhou nejvýznamnější 
smlouvou, kterou člověk může uzavřít, je 
manželská smlouva. Pokud jsou manželé 
křesťané, uzavírají tuto smlouvu před Bo-
hem a jsou vázáni projevem své vůle až 
do smrti jednoho z partnerů. Manželská 
smlouva je ochranou vztahu mezi mužem 
a ženou, kteří si před Bohem slíbili lásku, 
úctu a věrnost až do smrti jednoho z nich. 
Taková smlouva je také jistotou pro jejich 
děti, které z hojnosti takového vztahu mo-
hou a mají brát. Rozvod nikdo z nás nechá-
pe jako oprávněný způsob řešení manželské 
krize. Rozvod je pro nás výrazem nevíry 
v Boží moc, neochoty přinejmenším jedno-
ho z partnerů umřít sám sobě kvůli Kristu 
i druhému z partnerů. 

Vyznáváme, že příprava na uzavření 
manželské smlouvy má být přiměřená význa-
mu této skutečnosti. Měla by obnášet pozná-
vání jeden druhého duchovně (jeho vztahu 
ke Kristu a společného duchovního směřová-
ní), vzájemné přijetí, vznik opravdové lásky 
jako vědomého, upřímného a vytrvalého po-
stoje, duševní porozumění a zamilovanost, 
která k takovému důležitému vztahu patří. 
Vzájemné poznávání v sexuálním smyslu je 
vyhrazeno pro dobu až po uzavření manžel-
ské smlouvy. Podle našeho poznání z Písma 
je každý sexuální vztah mimo manželskou 
smlouvu smilstvem. Vztah založený na smil-
stvu ochuzuje muže a ženu o mnohá tajemství 
vyplývající z důvěrného vztahu muže a ženy 
v manželství. 

Věříme, že nás Písmo jednoznačně vede, 
abychom vstupovali do manželské smlouvy 
pouze s tím, kdo patří Kristu.

Věříme, že manželství je vztah darovaný 
samotným Bohem, který člověka stvořil jako 
muže a ženu ke svému obrazu. Věříme, že 
každý z nás může a má svým manželstvím to-
muto světu prorokovat o vztahu mezi Kristem 
a Církví, a tak se osobně i společně připra-
vovat na svatbu Beránkovu.   

Chceme v našem společenství pracovat 
na zdravých a silných manželstvích, kde oba 
manželé milují Krista a jsou ochotni pro 
Něho i pro svého smluvního partnera umí-
rat své sobeckosti a žít pro Krista i svého 
partnera, a to i ve velkých tlacích. Chceme 
udržovat otevřené a přátelské vztahy s jiným 
manželským párem, který má právo nám 
do našeho manželství mluvit.

Věra a Lubomír Ondráčkovi, 
Marie a Zdeněk Heřmanovi, 

Hana a Petr Káchovi, 
Zdena a Miloš Kačírkovi

V únoru v Týdnu manželství  jsme pořádali 
ve  sboru  Setkání  k  obnovení  manželského 
slibu. Sešlo se nás několik párů. Sice většina 
z nás již v minulosti podepsala listinu Vyjád-
ření našeho postoje k manželství, ale to nám 
nebránilo  znovu  si  potvrdit manželský  slib, 
jako kdysi o svatebním dni. Bylo to hezké, 
myslím,  že  to  byl  dobrý  signál  do  duchov-
ního světa a navíc jsme potom, alespoň my, 
Slobodovi, šli na dobrou večeři!

Pokud  jste  ještě  společné  vyjádření 
k  manželství  nepodepsali,  jistě  budete  mít 
v budoucnosti možnost. Zatím si ho můžete 
přečíst tady, nebo na webu sboru.        

Nanda

obnovení manželského slibu
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Viděla  jsem  černé mraky  a  temné  pří-
valy vod. Bála jsem se o čistotu našich 
pramenů a studánek. Pak mi Pán ukázal, 
jak je uchránit. Umřít.

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno 
jest.“ Naklonil hlavu a odevzdal ducha.
Jan 19,30

Umřít do vzkříšení
Umřít všem svým představám
Umřít vlastním zásadám
Umřít všem úřadům
Umřít lidským obřadům
Umřít černým kutnám
Umřít těžkým putnám
Být lehký
Duchem Svatým nechat se nést
Ježíšem Kristem za ruku 
do Království vést

Potom, když jim to pověděl, byl Pán 
Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se 
po pravici Boží.

Oni vyšli a vyhlásili všude evangeli-
um, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to 
slovo znameními, která je doprovázela. 
Amen. Marek 16,19–20

Oldřiška Šípová

●  JAK É To ByLo

●  ProroCT ví



Návštěva Bételu
Setkání s Bételem bylo moc milé, a to nejen kvůli spoustě dobré čokolády o kterou se s námi 
bételáci podělili. Sladké bylo také slyšet, a i vidět, co Bůh dělá! Prostě zázraky! Třeba Karel – 
je teď v Bételu dva roky, je jedním z vedoucích. Vyprávěl, že s drogami začal už na Základní 
škole – kouřil Trávu, potom na střední pokračoval už s Pervitinem. Rodiče nic netušili, až 
když jim ho jednou předali policisté na záchytce. Byl úplně „mimo“, nepamatoval si poslední 
tři dny. Nic ho ale neodradilo. Kradl, lhal, všichni mu byli lhostejní, nikoho nerespektoval. 
Pak se od rodičů odstěhoval a pracoval, ale kvůli drogám ho vyhodili, přišel o bydlení, doma 
ho už nechtěli. Přespával u kámošů, a jednoho dne byl na dně. Řekl nám: „Viděl jsem jenom 
dvě možnosti: buď krást, nebo se zabít. Krást jsem neuměl, ani nechtěl, rozhodl jsem se, že 
se zabiju. Ten den se mi ale ozvala sestra, že pokud bych se chtěl léčit, ať přijedu, že našli 
nějaký kontakt, Bétel.“ Bylo to dramatické vyprávění, ale hlavně autentické – ten prima chla-
pík, co měl být mrtvý, se na nás radostně usmíval: získal od Ježíše nový život a s rodinou se 
také usmířil. Bůh v Bételu dělá dobrou práci a pokud se chcete na ní nějak podílet, je mnoho 
možností:

Jak můžete pomoci? 
Může každý, nestojí to peníze jen 
trochu času:
•  Doporučit Bétel a jeho služby – referen-

ce ICEJ, Heřmánek, Klára Šedivá 
•  Rozdat letáky služeb Bételu – v domě 

nebo ulici, kde bydlíte a ve své práci
•  Rozdávat letáky o komunitě bezdomov-

cům a narkomanům, které potkáte
•  Mluvit o Bételu a jeho potřebách ve své 

církvi
•  Darovat nábytek, obrazy, dekorace a do-

mácí potřeby v dobrém stavu na prodej 
v  dobročinném  obchodu  Bételu,  nebo 
k tomu motivovat ostatní

•  Doporučit  (představit)  Bétel  svému  za-
městnavateli nebo kamarádovi podnika-
teli jako důvěryhodnou charitativní orga-
nizaci, kde jsou darované peníze využity 
pro  dobrou  věc  a  kontakt  na  něj  předat 
nám. 

•  Připravit  program  na  sobotní  nebo  ne-
dělní odpoledne – spíše aktivní – výlet, 
sportovní od-
poledne, vo-
lejbalový nebo 
pingpongový 
turnaj, desko-
vé hry apod.

• Teď aktuálně hledáme někoho, kdo 
by  byl  schopen  přeložit  dvě  kázání  ze 
španělštiny o víkendu 30. 5. – 2. 6. a to 
konkrétně v pátek večer a v neděli dopo-
ledne. Bude to zajímavé, jedná se o man-
žele, bývalé narkomany.

Může každý za pár kaček: 
•  Koupit pro kluky vstupenky na zajíma-

vou akci – muzeum, výstava, kino, křes-
ťanský koncert 

•  Společné  nedělní  obědy  –  uvařit  oběd 
a s ním přijet do Kralup nebo nachystat 
pro Bétel nedělní oběd ve Vašem sboru, 
v  obou  případech  tak  společně  strávit 
čas. 

•  Připravit grilovačku – na zahradě Béte-
lu v Kralupech  (my máme gril,  zahrad-
ní posezení a úklid – vy naložené maso 
a ostatní chutné doplňky) 

•  Nakoupit drobnosti – dárky, jídlo, hygi-
enické potřeb

velká a nákladná akce – 
krátkodobá misie – skvělá 
zkušenost pro všechny
•  Tým  stavebníků  /  řemeslníků  –  5-10  
mužů,  kteří  umí  své  řemeslo, může  při-

jet na 5-7 dní pomoci dokončit naší rozesta-
věnou  dřevostavbu,  bydlí  a  jedí  s  klukama 
v  komunitě  a  celý  den  pracují,  předem po-
můžou  i  se  získáváním  financí  na materiál, 
který spotřebují

Nutné doporučení a reference 
vedoucího církve:
•  Jednorázové kázání – ve středu nebo pá-

tek večer nebo v neděli dopoledne
•  Cyklus  vyučování  –  pravidelně  jednou 

týdně  nebo  formou  intenzivnějšího  ví-
kendového tkání

•  Sdílení života v komunitě – přijet na den, 
týden, měsíc i déle žít a pracovat v Bételu 

•  Vedoucí ženského střediska !

veškeré nápady a akce je třeba 
předem domluvit!
Kontakt: Petr a Veronika Tiší 
Tel.: 315 694 691, 
mobil: 603 110 635
info@komunitabetel.cz 
více informací 
o Bételu na: 
www.komunitabetel.cz

www.kspraha.cz

●  JAK É TO BYLO
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●  AKCe

 „Já pùjdu pøed tebou 
a hory vyrovnám, 

bronzová vrata rozlámu 
a železné závory odsekám.“ 

Izajáš 45,2
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   Je èas modlitby a uctívání! Je èas vyrazit!

   Je èas, aby Evropa zahoøela pro Ježíše!

   Je èas, aby povstala mladá generace!

EVROPSKÁ KONVOKACE 2014
8.– 11. kvìtna     Praha, Palác Lucerna

Štìpánská 61/704, Praha 1

KMS
ihopp.orgJHOPFAN

                            Program:  podrobný rozpis najdete na webu www.konvokace.cz
Po hlavním programu budou každý veèer následovat 

mládežnické veèery –  vždy od 21 do 24 hod.

    Vedoucí programù – øeèníci:     

Tom a Kate Hessovi – vedoucí Jeruzalémského domu modliteb 
pro všechny národy – JHOPFAN

Heidi Baker– misionáøka pùsobící v neziskové organizaci na pomoc chudým – IRIS 

Julian Geissler – pastor mládeže v Youth Culture Church ve východním Berlínì, 
spolupracovník YWAM 

  a další a další

 Přihlášení:  s ubytováním do 31. 3. 2014       
   bez ubytování do 25. 4. 2014 
   po těchto termínech – na místě konání konvokace 

 Registrační poplatek:  do 25. 4. 2014: 500 Kč / 20 euro (celá konvokace) 
   na místě: 650 Kč / 25 Euro (celá konvokace) 
   200 Kč / 8 Euro – jeden den
   100 Kč / 4 Euro – mládežnický večer

Přihlašujte se prostřednictvím webových stránek: www.konvokace.cz

Přípravný výbor: JHOPFAN ve spolupráci s IHOPP a KMS

Konvokace navazuje na Mezinárodní svolání národů do Jeruzaléma 
(All Nations Convocation in Jerusalem).

Během Evropské konvokace bude probíhat v areálu Paláce Lucerna 
nepřetržitá modlitebně-uctívací stráž vedená mezinárodními týmy.

Akci můžete podpořit darem na účet č. 400 511 563/0300 (ČSOB), 
variabilní symbol 682520, pro platby ze Slovenska použijte prosím 
eurový účet u Fio banky č. 2300143045/8330.

YWAM

EVROPSKÁ KONVOKACE 2014

Milí  přátelé,  bratři 
a sestry v Ježíši Kristu,
rádi bychom vás po-
zvali na Evropskou 
konvokaci 2014 na-
zvanou „Mít srdce 
jako David“. Jedná 
se o modlitební kon-
vokaci  (tedy  svolání) 
Božího  lidu  z Evropy. 

Budeme se společně modlit jako zástupci ev-
ropských národů, žehnat si, společně chválit 
našeho  Boha  a  budovat  jednotu.  Cílem  je 
změna duchovní situace v naší zemi a v Ev-
ropě.

Tato  akce  navazuje  na  dvě  předcho-
zí  modlitební  sejití  v  Praze  (2011  a  2013) 
a  také na Konvokace všech ná-
rodů,  které  se  konají  každý  rok 
už zhruba 20 let v Jeruzalémě.

Přijali  jsme,  že  letos  se  má 
tato akce konat v Praze, v Lucer-
ně, 8.–11. května 2014.

Současně  s  hlavním  progra-
mem  (ve  velkém  sále Lucerny)  se 
bude  konat  nepřetržitá  modliteb-

European Convocation 2014
ně-uctívací  stráž  24/3  v Mramorovém  sále 
v paláci Lucerna. 

Kromě  chval  a  modliteb  (které  budou 
hrát  podstatnou  roli),  uslyšíme v  programu 
i  celosvětově  známou  misionářku  Heidi 
Baker z Mozambiku, pastora Toma Hesse 
a  jeho  manželku  Kate  z  Jeruzalémského 
domu  modliteb  a  některé  další.  Součástí 
Evropské  konvokace  budou  i  dva  seminá-
ře,  evangelizační  nasazení  v  centru  Prahy 
spojené se šesti hodinami modliteb a chval 
na Václavském náměstí a některé další akce.

Konvokace  je  určena  pro  všechny  ge- 
nerace s tím, že pozdní 
večery  budou  zvlášť 
určeny  pro  mla-

dou  generaci  (přístup  budou  mít  všichni).
Tuto  akci  pořádá  Jeruzalémský  dům 

modliteb  za  všechny  národy  (JHOPFAN), 
zastoupený  Petrem  Káchou  (pastorem 
KS  Praha  –  regionu  Střed)  ve  spolupráci 
s Mezinárodním domem modlitby v Praze 
(IHOPP), Mládeží  s misií  (YWAM)  a  dal-
šími. Technickou  část  zajišťuje Křesťanská 
misijní  společnost. Další  informace,  regist-
race a podobně jsou na našich stránkách: 
www.konvokace.cz,
www.europeanconvocation.com (anglicky).

Pokud vám není jedno, v jakém du-
chovním stavu je naše země a náš kontinent 

a věříte v moc modlitby,  tak  se, pro-
síme,  přijeďte  mod-
lit do Prahy spolu 
s námi.

S přáním Božího 
pokoje a požehnání 

Petr Kácha, 
vedoucí přípravné-

ho týmu Evropské 
konvokace v Praze 

2014



www.kspraha.cz

●  JAK JSeM To ProžiL

●  NA Co Se dívÁMe, Co Si  čTeMe

Pračka na peníze
Člověk  by  neměl  pohrdat  málem,  jinak  se 
může stát, že nemá vůbec nic. Často si v sou-
vislosti s tímto moudrem vzpomenu na za-
čátky mého podnikání. Dělal jsem s kamará-
dy údržbu veřejné zeleně v jednom městečku 
nedaleko Prahy. Občas za někým z nás někdo 
vyběhnul,  že  chce  uříznout  větev  co  cloní 
do okna, nebo posekat plácek pod okny velký 
jako dlaň. Částky za takovéto minipráce ne-
byly nijak vysoké. Tak okolo padesáti korun. 
Nebo třeba tlačenka a taliány od řezníka, nebo 
rum  a  čerstvá  vajíčka  od  chovatelů  slepic. 
„Pfff.  Za  ty  prachy  to  přeci  nebudu  dělat. 
Raději  půjdu  dřív  domu,“  což  byla  celkem 
logická reakce, neboť se nám akorát narodil 
první syn Míša a pochopitelně mě  to domů 
táhlo více než kdy jindy. „Hele Pavle, všim-
nul jsem si, že když beru takovéhle malé prá-
ce, tak ty velké přijdou o to rychleji.“

Brzy se ukázalo, že můj kolega měl prav-
du a já nevěděl, kam dřív skočit. Začátek le-
tošního roku mi tuto dávnou lekci o vděčnos-
ti za málo připomněl. Specifikum mé profese 
je  totiž  fakt,  že  na  podzim  musím  vydělat 
peníze na zimu, neboť v tomto období moc 
zakázek nemám. Modlím se pak za práci 
a tedy i za to, aby na můj účet něco přibylo 
a neobjevovala se tam jen červená čísla, jak 
jednotlivé  částky  odepisuji  na  úhradu  vše-
ho možného. Nevyhýbám se žádné činnosti 

a  s  napětím  pak  čekám  na  první 
korunu, kterou ten rok vydělám.

Letos  přišla  opravdu  brzy. 
Když  jsem  v  prvních  dnech  letoš-
ního  roku  z  obálky  vytáhnul  složenku 
na  připsání  úroků  z  vkladní  knížky,  o  jejíž 
existenci jsem už dávno neměl ponětí, Míša 
prohlásil: „Teda taťko, to jseš fakt v balíku.“ 
Oním balíkem totiž byla jedna koruna, kte-
rou mi  pošta  hodlala  připsat  po  předložení 
složenky. Hned po té přišla nepříjemná „jo-
bovka.“ 

Čím dál  častěji  přestávala  ždímat  a  vy-
pouštět pračka.To  jsou u automatické prač-
ky dost podstatné závady. Automatickou se 
pak stává místo pračky manželka, která musí 
prádlo po vyndání alespoň nějak vyždímat, 
aby při sušení nekapalo na koberec. Případ-
ně vytírat vodu, která teče všude možně. Ale 
i laika by napadlo, že je v háji „jen“ čerpa-
dlo. U více než dvacet let staré pračky je to 
problém se sehnáním náhradního dílu. Hroz-
ba nečekané investice do nového spotřebiče 
mě donutila vyhledat opraváře, co nám na ní 
dělal  před  devatenácti  lety  nějaké  úpravy, 
neboť protékala  a  byla už vydřená  ložiska. 
Jo  jo,  zlaté  ručičky.  Nostalgická  vzpomín-
ka  na  řemeslníka,  po  jehož  zásahu  pračka 
fungovala až do  současné doby, mě vybur-
covala k pokusu ho opět zkontaktovat. Jestli 

ale  bude  ještě  fungovat?  Fungoval. 
I když už velkou dílnu pro nadměr-
ný  nájem  zrušil,  tak  mě  z  police 
ve  sklepní  kóji  vytáhnul kýženou 
součástku. „Je to repasované, mělo 
by vám to běžet, ale namontujete si 

to sám, já už jsem v důchodu a moc 
nejezdím.“ Podrobná instruktáž o montá-

ži, kterou jsem dostal, mi byla velkou pomo-
cí. Výměna byla díky ní dílem okamžiku. „Ty 
jo.  Takhle  už  neprala  několik  let!“  Výkřik 
údivu  Pavly  byl  pro mě  sladkou  odměnou, 
ale po chvíli jsem údivem vykřikl také. V ko-
línku části vymontovaného čerpadla, na kte-
ré byla napojena výtoková hadice, byla jedna 
nablýskaná  koruna.  Tak  těsně  zapasovaná, 
že bych to přesněji asi nedokázal. Dokonalá 
záklopka, pouštějící vodu podle toho, jak se 
jí to momentálně hodilo. „Tak máme alespoň 
náhradní čerpadlo, kde ho za dalších dvacet 
let seženu,“ utěšoval jsem svůj žal nad neče-
kaným a jak se ukázalo zbytečným výdajem, 
neboť to původní je po vyndání „záklopky“ 
plně funkční. „A ty máš taťko svojí druhou 
letošní korunu,“ smál se mi Míša.

I  když  se  to  mnohým  lidem  nezdá,  tak 
Bůh  smysl  pro  humor  má.  Byla  by  škoda, 
kdybych se nevděčně rozčiloval, že mě dává 
málo a podobnými momenty se nebavil. Své 
modlitby za další přísun peněz jsem ale pro 
jistotu  znásobil. A  s  důvěrou  očekávám,  že 
mě brzy zase nějaká ta koruna nemine.

Pavel Rosecký

Navěky silný
Filmy  se  sportovní  tématikou  se  těší  mé 
zvláštní oblibě. Snad pro mou sportovní mi-
nulost, nebo  i pro vůli většiny protagonistů 
něco v životě dokázat, kterou ve svém okolí 
tolik postrádám. 

V  snímku  režiséra  Ryana  Little  Navě-
ky silní nejde ale  jen o sport,  i když se děj 
odehrává převážně v prostředí    amerických 
středoškolských týmů hrající národní soutěž 
v ragby (opravdu ragby, ne amerického fot-
balu!). 

Rick  Penning  (Sean  Faris)  je  nadějným 
mladým  hráčem,  kterého  spolu  s  ostatními 
trénuje  ambiciózní  a  bezohledný  otec  Ri-
chard (skvělá role Neal McDonougha). Muž-
stvo  pod Richardovým  vedením  patří mezi 
nejlepší v soutěži, ale je také známé mnoha 
zakeřnými fauly. Už tak problematický vztah 
k  vlastnímu  synovi  ještě  ochladne  poté,  co 
podnapilý Rick nabourá a zaviní těžké zraně-
ní spolužačky. Více než problémy vlastního 
dítěte je totiž pro něj důležitější fakt, že mu 
bude  scházet  po  větší  část  sezóny  klíčový 
hráč. V nápravném zařízení pro mladistvé se 
Rick  setká  s přátelským přístupem chovan-

ců i s nabídnutou pomocí ze 
strany personálu. Rickova 
arogance ale boří jeden most 
za  druhým  a  brzy  zůstane 
v kolektivu téměř osamocen. 

Vychovatelé se mu přes-
to  ještě  rozhodnou  pomoc-
nou ruku podat. Domluví mu 
možnost  trénovat v slavném 
týmu highlanské střední ško-
ly  vedené  trenérem  Gelwi-
xem (Gary Cole).

Od  samého  počátku  si 
chce ale hrát po svém a trenéra odmítá po-
slouchat. Postoj sólisty, stojícího proti všem, 
se v něm začne lámat, až když jeho spoluhráč 
je před ním sražen opilým řidičem.

Gelwix používá v přípravě velmi tvrdých 
až drastických metod, ale sport u něj přesto 
na prvním místě v životě není. Především se 
ze svých svěřenců snaží vychovat lidi s pev-
ným  charakterem,  kteří  nebudou  šampiony 
jen na hřišti, ale i v životě. 

Mužstvo  highlanské  střední  školy  kráčí 
v Národním poháru od vítězství k vítězství, 

ale  ve  finále  je  čeká  dosud 
neporažený  celek  vedený 
Rickovým otcem. 

Schyluje  se  k  závěru, 
který místy nemá se sportem 
nic  společného.  Rickovi  bý-
valí  spoluhráči  mezi  sebou 
vybrali  téměř  třista  dolarů, 
které má brát ten, kdo Ricka 
zraní do krve a dostane ven 
z hřiště.

Na  ČSFD  má  toto  spor-
tovní  drama  přes  mnoho 

rozporuplných  komentářů  skvělých  71 %. 
Většina námitek se  týká příliš přesného do-
držování schématu, podle kterého se podob-
né snímky točí. (Problémy, průšvih a více či 
méně úspěšný pokus o nápravu.) Ale Navěky 
silný byl natočen podle skutečného příběhu 
a  nějaké  schéma  zde  nebylo  použito  prvo-
plánově. Malou zajímavostí  je,  že  skutečný 
předobraz  trenéra Gelwixe  prohrál  za  svoji 
bohatou kariéru z bezmála čtyřset zápasů jen 
osm.                                        

Pavel Rosecký



informace o dalších akcích najdete na: 
http://sbor.kspraha.cz/poradenstvi/akce
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●  OZNÁMENÍ

Z ákl ady
křesťanského života

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

Kdy:  9. 1. – 10. 4. 2014
 vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin
Kde: sborový dům KS Praha,
 Na Žertvách 23, Praha 8–Libeň
Doprava: Metro B Palmovka
 Vstup zdarma
Přednáší: Tomáš Dittrich a hosté
Chvály: Jiří Bešta

 1) 9. 1. Ze smrti do života
 2)  16. 1. Nový život, křest
 3) 23. 1.  Víra, zkoušky, vítězství nad hříchem 
 4) 30. 1.  Bible – Boží slovo
 5) 6. 2.  Jsme spravedliví, nebo hříšníci?
 6) 13. 2.  Naplnění svatým Duchem
 7) 20. 2.  Každý den s Bohem
 8) 27. 2.  Modlitba
 9) 6. 3.  odpuštění
 10) 13. 3.  Uzdravení z nemocí
 11) 20. 3.  osvobození od hříchů minulosti
 12) 27. 3.  Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši
 13) 3. 4.  Co je to církev?
 14) 10. 4.  Pán Ježíš přijde znovu

T é M a T a  P ř E D N á š E K
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začátek v 9.30, Budova KS Na Žertvách 23, Praha 8 (u stanice metra Palmovka) 

téma: "Na počátku bylo" 

…"JDĚTE"… 
Misie v moci Ducha Svatého 

Praha - 15.3. 
BRNO - 22.3. začátek v 9.30, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20, Brno 

Misijní víkend 2014 

Program:  
dopoledne:  
hlavní řečník:  
odpoledne:  
 
 
 
 

 
moderátoři: 
 

chvály, misijní video, vyučování, prezentace tří misijních organizací 
 Werner Drottlef – dlouhodobý misionář v Tanzánii (AVC/Nehemia Německo) 
prezentace tří misijních organizací, tématická diskuze s hlavním řečníkem 
Wernerem Drottlefem, seminář "Islám mezi námi", představení misijních 

výzev a modlitby za misii, prostor pro osobní modlitby a misijní 
poradenství 

Konferenční poplatek:    
 celý den 190,- Kč (zahrnuje oběd i občerstvení)  
      studenti po předložení studentského průkazu 90,- Kč 
 půl den   100,- Kč 
 děti do 12 let vstup zdarma - program pro děti 6 - 12 let zajištěn 

Vlasta Khabibullin a David Říman 

 

 

  

 

 

 

Pozvánka na seminář

 Křesťan 
   a deprese

Seminář vede: MuDr Petra Mizurová
Cena:  pro přihlášené 150 Kč
 na místě 200 Kč
Přihláujte se e-mailem: 
petra.mizurova@kaes.cz

v semináři se objeví tato témata:
Co je deprese, jak ji rozpoznat a jaké 
jsou její možné příčiny, kde najdeme 
depresi v Bibli a jaká jsou specifika 
v křesťanském přístupu k této nemoci 
a v jejím prožívání, jak (ne)pomáhat 
lidem v depresi, hranice duchovní 
služby a lékařské pomoci, 
antidepresiva a mýty o nich. 

14. 3. v 18:30 hod



●  OZNÁMENÍ

Nabídka zaměstnání
Jsme rodinná firma a hledáme nové brigádníky 
i zaměstnance pro výrobu keramických suvený-
rů v Praze. Požadujeme především pečlivost a tr-
pělivost, manuální zručnost je potom výhodou. 
Nabízíme Vám fyzicky nenáročnou práci, u které 
si pracovní vytíženost zvolíte sami. Jsme ote-
vřeni různým pracovním dobám, dohodneme 
se s Vámi podle Vašich potřeb. Nabízíme mož-
nost dobrých výdělků: Vaše odměna se odvíjí 
od množství Vámi odvedené práce.
Zaujal Vás náš inzerát? Kontaktujte nás mailem 
nebo telefonicky – Noe Schořálek,
+ 420 728 793 416, noeschoralek@gmail.com

www.kspraha.cz

doroST (12 – 15 LET)

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

PoroST (15 – 18 LET)

úterky  17:30 – 19:30 hod.
více info  šimon Ondráček
 736 655 882 
 o.saimon@volny.cz

odroST (18 – 25 LET)

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

Květnová 
Šestá 

bude o týden 
dřív,

4. 5. 2014



sbor
K řesťansK é
společenst ví  pr aha
Ič 73631043

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

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz

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

nové číslo účtu: 223775399/0300    
konst. s.: 0558
var. symboly:
 01694 desátky Sever
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 04694  desátky Černý Most
 05694 desátky Západ
 07694 desátky Střed
 08694 desátky Jih
 09694 desátky Východ
 910 stavební fond
 682120  Izrael a Církev
 682130	 dary	na	sborovou	mládež

●  sBorov Ý InForMační servIs

sborov ý dopis
Vydavatel: 
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Vychází pro vnitřní potřebu sboru.  
Šéfredaktor: Anna Slobodová, 
e-mail: sd@kaes.cz
Redakční rada a redakce:  
Tomáš Božovský, Anna Slobodová,  
Pavel Rosecký 
Sazba: Olga Hrdinová / APEO 
Příjem článků: 
písemně na adresu sboru nebo na e-mail 
sd@kaes.cz
Uzávěrka:
Vždy k 10. předchozího měsíce.
Doporučená cena: 15 Kč

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění:  Region  má  společné  shro-
máždění s regionem Východ.
Počet členů: 20/8/7 

 
 
Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění:  Ne  10:00  (modlitby  9:30), 
Nové MíSTo  – Budějovická  9,  Praha  4,  
u metra Budějovická. 
Popis na www.prahajih.cz
Modlitební:  v Ne  18:00  – Dáša Blažková, 
Slepá I/14
Počet členů: 50/8/22
Vstup: Vilém Červenka

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: 31/2/20

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír 
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 81/21/28

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo 
náměstí, Praha 7
Modlitební: 3. 3. a 31. 3. v 18:30 v Knihov-
ně na Palmovce
Počet členů: 105/18/42
Výstup: Petr a Růžena Šustrovi

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2  
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 103/17/36
Křty: Alžběta, Anežka Kordulovy, 
Markéta Potfajová, Antonín Šoškola

 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: 73/6/18

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

SBorovÉ BohoSLUžBy
KD Ládví 15:00
Chvály: Mlask
Kázání: Lubomír Ondráček – Tiší dostanou zemi do dědictví
 
KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Mirka Hoblíka
Kázání: Petr Kácha
 

SBorovÁ ModLiTeBNí
18:00 – 19:30, Na Žertvách 23, Praha 8

SBorov ý PůST 29. 3. – 18. 4.

ModLiTeBNí STr Á ž 11. 4. – 18. 4.

SeTK ÁNí SLUžeBNíK ů 
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.
odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.SBOROVÝ DOPIS
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 vyjde v neděli 6. 4. 2014

10. 3. 

6. 4.

2. 3.

29. 3.

●  iNForMACe o regioNeCh
Čísla u kolonky Počet členů znamenají: dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

Se verčerNý MoST

Jihov ýChod

PALMovK A Z ÁPAd

v ýChod

STřed

Jih


