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MOHU I JÁ?

Konvokace, setkání Káesů, Křesťanská konference…tam je možné nechat
se povzbudit, všude jsou
slyšet skvělé příběhy
o Božím jednání, svědectví o uvěření, o uzdravení, vysvobození. „Bůh
je mocný!“ „Jdi, Bůh tě posílá!“ Zdá se to
jasné a jednoduché, v nadšené atmosféře
spolu s ostatními. Kde vzít ale posilu v běžném pracovním a školním životě? Zavalen
povinnostmi, nebo udolán pochybnostmi, či
otupen nerozhodností. Přece z Bible, přece
při modlitbě! V Kazateli 11,4 čtu: „Kdo hledá vítr, nezaseje a kdo se dívá do mračen,
nebude sklízet“. Ve vysvětlivkách se dočtu, že
jde o varování před přespřílišnou opatrností,
něco jako „Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Tak
se nebojme, ty a já, vlastní neschopnosti ani
malých začátků a začněme!
Nanda

Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to
slovo znameními, která je doprovázela.
Marek 16,20
Když čtu Skutky, případně jiné zprávy z dějin prvních století, jsem fascinován dynamickým šířením evangelia a růstem církve.
Při vzkříšení Pána Ježíše existuje cca 120
jeho následovníků. Během prvního století je
evangelium zvěstováno po celé Římské říši
a během 300 let se stává nejvýznamnějším
náboženstvím říše. Jak to bylo možné? Nebyly biblické školy, profesionální služebníci
(těch plnoúvazkově uvolněných bylo méně
než dnes), neexistoval internet ani rychlá doprava (osel moc rychle neběží a na koně asi
většina evangelistů neměla – stejně asi chodili nejčastěji pěšky), nebyl knihtisk. Církev
byla hnutím, které se přirozeně šířilo od jednotlivých křesťanů k jejich známým a příbuzným. Bylo to jako když se šíří pampelišky. Zafouká vítr, rozlétne se chmýří a další
pampelišky zanedlouho vyraší (vedu s nimi
marný boj na zahradě, resp. už nevedu, vzdal
jsem to stejně, jako vzdala boj s křesťanstvím Římská říše ve 4. století). Jak to že se
jim to dařilo lépe než nám?
Myslím, že tajemství se skrývá v citovaném verši. Je tu několik principů, které
jsou, myslím, nadčasové. Předně vyšli. Je
vidět snaha a pohyb. Církev, resp. jednotliví
věřící nebyli pasivní, ale hledali, kde se dá
Boží království šířit. Nečekali, že někdo přijde do sboru. Klasické nedělní shromáždění
v našem pojetí asi ani neznali. Neočekávali,
že šíření evangelia zastanou profesionálové,
i když evangelisté jako Filip zasahovali větší
množství lidí než jinak obdarovaní křesťané.
Prostě šli mezi lidi. Sousedy, spolupracovníky, příbuzné.
Všude vyhlásili, prostě oznámili pravdy evangelia a příchod Božího království.
Někdy jsem při zvěstování váhavý. Je dost
vhodná příležitost, neurazím někoho, nebudu
odmítnut, řeknu to dost dobře, citlivě, jsem
dost posvěcený, obdarovaný? Také tě to někdy napadá? Je to zjevně nenapadalo. Prostě
zvěstovali. Dělali jednoduše to, k čemu je
Pán Ježíš poslal.
Pán pracoval s nimi. Dnes bychom mohli
říci, že fungovala synergie. Prostě spolupra-

covali. Nebyla to jejich dřina a výkon. Potřebovali Pána. A on s nimi pracoval. Potřeboval
je. Pracuje s námi? Nejprve totiž my musíme
vyjít, aby měl on s kým pracovat. Někdy Bůh
nepracuje, protože nikdo nevyšel. Připadá ti
Bůh vzdálený? Možná je potřeba vyjít a dát
mu možnost začít jednat.
Potvrzoval znameními. Jsem někdy zarmoucen tím, že se děje málo znamení. Je
málo zázračných uzdravení, i když nepřehlížím, že jsou. Se vzkříšením jsem se osobně
ještě nesetkal. Jsem vděčný za to, co Bůh
mezi námi dělá, chci ale víc, protože biblický
standard je někde jinde než současná realita
v naší zemi. Uvědomuji si, že to může souviset s tím, že nedostatečně vyhlašuji evangelium. Bůh více projevuje svou moc tam, kde
má s kým pracovat a co potvrzovat.
V květnu jsme měli místo společného
sborového shromáždění společné shromáždění celých Křesťanských společenství.
Sloužil nám bratr Nachtigal, jenž založil
iniciativu Světový den evangelizace, který
se z Německa šíří po celém světě. (V naší
zemi se tato iniciativa zatím moc neuchytila,
ale pokusíme se to změnit). Jeden konkrétní červnový den všichni křesťané mají vyjít
po celém světě a vyhlásit evangelium, spolupracovat s Pánem Ježíšem a nechat ho, aby
zvěstované slovo potvrzoval. Slyšel jsem
námitku, že jeden den je málo. Souhlasím,
zvěstujme každý den. Cílem bratra Nachtigala není, aby ti, kdo zvěstují pravidelně, omezili svou zvěst na jeden den. Cílem je, aby ti,
co nezvěstují, zvěstovali alespoň jeden den
a aby došlo ke koncentraci našeho nasazení.
Pro letošní rok jsem v novoročním dopise
vyslovil jedno přání. Aby každý člen sboru
byl schopen říci srozumitelně evangelium
a měl touhu to dělat. Jak jsi na tom ty? Já
zatím nezvěstuji tolik, kolik bych chtěl, ale
i společné shromáždění a služba bratra Nachtigala mne motivovaly ke změně. Zvěstovat
častěji než jeden den v roce. Ale alespoň ten
jeden. Prostě něčím se začít musí. Přidáš se
i ty?
Lubomír Ondráček

Tento týden zaměříme opět naši pozornost
na nejdůležitější přikázání: „Nezabiješ!“
Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc – www.reverendfun.com

PŘEČTĚTE SI
Den milování Ježíše Krista
Celokáesový celosbor
Misie: Afgánci, Estonci,
Slovinci
Martin Benc – Jak jsem uvěřil
Ježíš a Islám – recenze
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Sborová shromáždění
V červnu máme na delší dobu poslední sborové shromáždění v Ládví. V létě budeme mít
společná shromáždění v zahradní restauraci
Pražan na rozhraní Výstaviště a Stromovky,
počínaje 13. 7. (6. 7. sborové shromáždění
není a všichni jsou zváni na křesťanskou
konferenci do Národního domu na Smíchově). Poslední shromáždění venku bude 7. 9.
(Kromě těchto shromáždění budou ještě úterní shromáždění ve sborové budově
Na Žertvách 8. 7. až 2. 9. vždy od 18:30, kde
kromě chval a vyučování bude společně slavena Večeře Páně).
Na podzim se nebudeme scházet v Ládví.
Ještě v březnu jsem byl ujištěn, že se plánovaná rekonstrukce Ládví nedotkne provozu,
protože sociální zařízení bude rekonstruová-

no přes léto a obvodový plášť za provozu,
ale nakonec bude Ládví září – prosinec uzavřeno. Z toho důvodu se na společném shromáždění v říjnu, listopadu, prosinci a lednu
sejdeme v Kulturním zařízení Domovina,
Na Maninách 32a, Praha 7 v obvyklých termínech, tedy první neděli v měsíci od 15:00.
Vystupuje se na stanici Na Maninách a stanice je dvě stanice tramvají od metra Palmovka
a Vltavská a tři od metra Holešovice. Přímo
u Domoviny nelze parkovat, ve vzdálenosti
několika desítek metrů se nachází placené
parkoviště.
Těším se, že Bůh bude s námi jednat
i na tomto místě a těším se na setkání s vámi
a společné uctívání našeho Pána.
Lubomír Ondráček

Den milování Pána Ježíše
Milí bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu,
vyzýváme a povzbuzujeme vás k uspořádání
Dne milování Pána Ježíše Krista ve vašich
rodinách, sborech a městech během letničního víkendu 6.–8. 6. 2014.
K této výzvě nás vedou tři hlavní důvody:
Zaprvé vidíme významné dějinné změny v zemích kolem ČR a Evropy (probuzení velkého
násilí v subsaharské Africe – Nigérie, Středoafrická republika, Jižní Súdán; bližší prstenec
násilných událostí vedoucí k pádu režimů
nebo dlouhotrvající válce – Tunisko, Libye,
Egypt, Sýrie; nepokoje v Turecku a potenciálně velmi nebezpečný vývoj na Ukrajině, který
se může bezprostředně dotknout i Střední Evropy mnohem výrazněji než jen další ekonomickou krizí v jižní a střední Evropě).
Zadruhé přichází rostoucí počet závažných prorockých varovných slov, že míra nevíry, vzpoury a odmítání Boha, z níž pramení všemožné morální hříchy, dosahuje v naší
zemi kritických mezí. V biblických dobách
tato varování často následoval soud, pokud
nedošlo k pokání. V posledních 15 letech přicházela různá varování (pády vlád, povodně,
ekonomická krize, rozdělení v církvi), a kde
Boží lid vzal jeho varování vážně, pokořil se,
modlil se a napravil své cesty, došlo ke zmírnění nebo odvrácení soudů nebo prodloužení
času milosti.
Zatřetí na letnice letos není plánováno
zapojení do Celosvětového dne modliteb.
Rozpoznáváme naléhavost časů a věříme,
že prioritou je nyní uspořádat Den milování Pána Ježíše, který by potěšil Boží srdce
a mohl výrazně pomoci církvi dlouhodobě
naplňovat první a druhé přikázání.
Proč zrovna toto a zrovna nyní? Vidíme
řadu pozitivních věcí, kde se daří šířit Boží
království (výraznější pozitivnější reakce
lidí na evangelium v kurzech Alfa a dalších
evangelizacích, rostoucí dílo mezi mladou

generací, pozoruhodné Boží působení mezi
Romy, rostoucí hnutí chval a uctívání Pána).
Ale přesto závažnost hříchu a varování lze
shrnout např. v nedávném vidění českého
národa na váhách před Hospodinem. Hospodin seděl na trůnu uprostřed velmi vážné
atmosféry a pohyb dvou misek vah již ustal.
Na té dolní, která naprosto převážila, byl
náš národ obklopený ohromnou hromadou
a tíhou svých hříchů. Na druhé misce byla
hrstka křesťanů, kteří opravdově milovali a uctívali Pána. A libá vůně jejich vroucí
lásky a uctívání Krista, ne nějakých formálních náboženských činností, byla Bohu milá
a ještě zadržovala vyřčení soudu nad vší tou
bezbožností a zvráceností.
Láska a uctívání samozřejmě nenahrazují Kristovu oběť za hřích, která je jediným
zdrojem spásy. Není nic, co bychom mohli
přidat k jeho dokonalé oběti, není spásy nikde
jinde, než v jeho jménu. Právě proto voláme
Boží lid k pokání, odvrácení se od svých cest
a opravdovému soustředění se na Krista, jaké
vidíme na ženě hříšnici v L 7,36-50. Ježíš jí
řekl: „Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny,
protože projevila velkou lásku“ (v 47).
Toužíme po Božím milosrdenství a spáse
pro celý náš národ. Kéž by k našemu národu
zněla tato věta a ne to, že se míra našich hříchů dotkla nebe a národ dostane, co si právem zaslouží. Proto vyzýváme všechen Boží
lid v této zemi: Napravme své cesty. Kde
Kristus není první v našich životech, kde
ho nade vše nemilujeme a neposloucháme
(J 14,23), změňme to. A i když víme, že
mnohé sbory již mají své plány na letniční víkend, prosíme: Pojměte tento víkend
jako bod obratu k dlouhodobému naplňování prvních dvou přikázání. Uspořádejme
v co nejvíce sborech a městech večery chval
a milování Pána, usmiřme se a projevme
lásku dalším částem Kristova těla, udělejme
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Modlitební témata
• Za setkání sborových služebníků –
povzbuzení, zjevení, vyučení a připojení
k výzvě „Den milování Pána Ježíše“
(viz samostatný článek).
• Příprava letních akcí pro děti a mládež
– dokončení výběru řečníků, témat,
dotvoření sloužících týmů.
• Modlitební stráž regionů a chválicí
shromáždění ve Stromovce, které má
duchovně připravit letní shromáždění
(viz samostatný článek).
Vyhodnocení modlitebních témat na květen
• Evropská konvokace – vydařila se účastí
i náplní a mnoho lidí udělalo závažná rozhodnutí. Kéž jim dá Bůh milost vytrvat.
• Za situaci na Ukrajině – je stále vážná.
Na Konvokaci došlo k vzájemným modlitbám
a žehnání ruských a ukrajinských křesťanů,
což je duchovně významné pro celou situaci.

Zprávy z vedení
sboru
V neděli 27. 4. byl po ukončení povolávacího procesu
ustanoven na regionu Střed
Martin Benc regionálním
starším. V rámci shromáždění bylo požehnáno jemu i jeho manželce Lucce a vyprošovali
jsme Boží vedení a požehnání pro jeho službu. V tom je určitě dobré pokračovat . LO
společná shromáždění nebo se navštivme
po sborech, po rodinách, ať se láska Boží
vylitá do našich srdcí vrací Pánu i mohutně
rozlije do celé církve a národa. Společně
milujme a vyvyšujme Pána Ježíše nad celou
zemí, aby přitáhl mnohé k sobě a jeho milosrdenství znovu převážilo nad soudem.
Kéž Duch svatý přijde o letnicích znovu
na českou církev a zmocní nás k životu vroucího milování Pána a všech našich bližních.
A kéž nám Bůh dovolí prožít přes léto hlubokou obnovu a svolá poté celou svou církev
do Prahy na celostátní Den pokání 20. 9., kde
bychom ho v pokání a uctívání společně jako
jeho církev vyvýšili jako Pána nad celou naší
zemí.
Přípravný výbor národního Dne pokání
Lubomír Ondráček, Petr Šimmer,
Jaroslav Šelong, Petr Kácha, David Loula,
Miloš Kačírek, Petr Trantina, Jiří Miklóš,
Bohuslav Zapadlo, Jiří Čihulka
V našem sboru se k této výzvě připojujeme.
Budeme se jí věnovat na setkání sborových
služebníků 7. 6. a sejdeme se na mimořádném shromáždění chval, modliteb a uctívání v neděli 8. 6. v 19:00 ve velkém sále
Na Žertvách.
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Ve Stromovce za Stromovku
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Věříme, že jsme již všichni zaznamenali, že
i letošní léto strávíme jako sbor ve Stromovce. Mít po dobu dvou měsíců shromáždění
pod širým nebem je rarita nejen v naší zemi,
ale i na území Evropy. Asi se shodneme, že
pokud je něco raritou, tak je to také vzácné. Jako starší a vedoucí našeho sboru jsme
Bohu velice vděčni, že nám něco tak vzácného poskytuje, a tak jsme připraveni to nebrat jako něco samozřejmého, ale chceme se
za Stromovku a letní shromáždění adekvátně modlit. I letos proto proběhne v červnu
ve Stromovce modlitební stráž
regionů. Začne v pondělí 23.
6. a skončí v pátek 27.6. Stráž
regionů bude probíhat vždy
od 18.00 do 19.00 na cestě před
restaurací Pražan. V pondělí 23.
6. se zde bude modlit region Palmovka, v úterý regiony Východ
a Černý Most, ve středu pak
Sever, ve čtvrtek region Střed
a v pátek společně regiony Jih,
Jihovýchod a Západ. Je samozřejmě možné přijít i vícekrát, nebo se
připojit k jinému regionu. A za co se
budeme konkrétně modlit? Na jaře
si do Stromovky udělal pracovní
vycházku celosborový modlitebně
prorocký tým a doporučil tato témata:
1. Děkovat Bohu za toto místo a za příležitost na tomto místě sdílet s kolemjdoucími svoji radost a vděk ze spasení.
2. Žehnáním a přímluvou oddělit a vyhradit toto místo pro Hospodina.
3. Modlit se za požehnání a Boží milost
při oslovování nevěřících a za návrat
lidí do církve.
4. Bojovat proti všemu, co má sice
na tomto místě duchovní vliv, ale není
z Ducha svatého.
B

(proti duchu komunismu – bývalé místo
chválení a uctívání komunismu, okultnímu
zatížení démony – viz sochy s kraví lebkou
v galerii AVU a proti duchu kultu osobnosti,
který vedl skupinu příznivců Sri Chinmoy
k pojmenování ulice, která lemuje právě
restauraci Pražan, na Sri Chinmoy Street).
Celý tento modlitební řetěz zakončíme v sobotu 28. 6. od 14.00-16.00 hod. tzv. Davidovým stánkem, který se uskuteční opět
na hlavní přístupové

cestě k restauraci Pražan. Jak bude toto shromáždění vypadat? Společné chvály budou prokládané
krátkými a srozumitelnými texty z Bible.
Bude zde prostor pro prorocká slova, tanec, případně další tvořivé způsoby chval
a uctívání. Věříme, že Bůh má na srdci obnovení a znovupostavení „Davidova zbořeného stánku“. S touto vizí pořádáme tento
typ shromáždění, protože vnímáme, že to
Otce těší. Ovocem této služby má být to, že
i ostatní lidé budou horlivě hledat Pána. Sk
15,16-17 Potom se vrátím a znovu postavím

Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu
vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten,
který toto činí (Ámos 9,11). Věříme, že Bůh
už staví stánek uctívání a hledá ochotné ruce,
které by ke stavbě použil. Modelem je služba
v Davidově stánku, kde David s veliteli vojsk
ustanovili služebníky, kteří dnem i nocí sloužili prorokováním s lyrou za vzdávání díků
a chválení Hospodina (1.Paralipomenon
25, 1,3).

Cítíme, že Bůh nás volá,
abychom také tento typ shromáždění dělali
na veřejných místech, a zakoušíme, že Bůh
na těchto místech jedná mezi posluchači zvláštním způsobem (například sobotní
chvály na Václavském náměstí). Zveme vás
tedy, abyste se k nám aktivně připojili i v sobotu společnými chvalami, modlitbami, popřípadě další službou tak, jak vás Duch Svatý povede.
Děkujeme všem, kterým Stromovka
leží na srdci, a těšíme se, že se uvidíme, ale
hlavně uslyšíme, při společných modlitbách
a chvalách ve Stromovce za Stromovku.
Mirek Hoblík a Otakar Kunzmann
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Můj mobil je fakt hustej.
Funguje jako zrcátko,
pravítko na podtrhávání...

... a když něčemu
v životě nerozumím,
můžu si to vygooglit.

Nebo se ze to modlit v jiných jazycích.

https://translate.google.com

Amen

www.kspraha.cz
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Celokáesový celosbor
V Lucerně! Přesto, že už čtvrt století žijeme v netotalitním režimu, vždy znovu
mě naplňuje úžasem a radostí fakt, že se křesťané svobodně mohou setkávat
ve veřejném prostoru uprostřed Prahy.
Lucerna byla pohodlně „skoroplná“, tedy
krásně naplněná nejen námi křesťany, ale
i Božím duchem. Nálada byla, podle mě, radostně sváteční. Při chvalách jsme si užívali
jednotu i v různosti přístupů k ní – v temperamentu a způsobu provedení. Vedle mě
bujaře tančil ve stylu disko zřejmě čerstvý
bratr. A i přes občasný štulec, který jsem
skrze jeho divoký tanec vyfasovala, jsem
se radovala s ním. Pražská kapela z Domu
modliteb byla od začátku „nastartovaná“
k uctívání z předešlých dnů Konvokace
a brzy nás strhla s sebou. Být spolu a společně Bohu zpívat, to už samo o sobě bylo
povzbudivé, ale navíc jsme slyšeli vyprávění
o tom, co Bůh dělá v různých sborech. Dvě
dívky vyprávěly, jak touze mladých zvěsto-

sedmnáct let.“ Po nadpřirozeném propuštění z vězení, a po odvykačce se setkal s kamarádem, který ho přivedl do KS Jeseník.

Shromáždění vedl Marek Prosner, vedoucí rady KS

Sál Lucerny naplněný chválou.
Překladatel Miloš Poborský s bratram 
Wernerem Nachtigalem.

vat Ježíše pomohlo tzv. Hledání pokladů, při
němž Bůh na modlitbách konkrétně ukázal
na několik indicií, které „hledače pokladů“
vedly k osobě, jíž mají říci evangelium. Dívky nadšeně vyprávěly, jak to bylo napínavé
a nadpřirozené a mezitím „poklad“ s nimi
postával na pódiu. Tenkrát, když se za něj
modlily a vyslechl evangelium, tento mladík
uvěřil a dnes s nimi přijel už jako člen sboru. Silné bylo vyprávění Bohouše z Jeseníku. Začal slovy: „Jsem dojatý, před lety jsem
tady na balkonech Lucerny prodával drogy
a dnes stojím na pódiu.“ Citoval z Izaiáše
42,16 Povedu slepé cestou, kterou neznali,
a dám jim kráčet stezkami, které neznali.
Temnotu před nimi proměním ve světlo a hrbolatá místa v rovinu. „Třicet let jsem byl
závislý na drogách a za výrobu jsem seděl
SD 6/2014 strana 4

Vyprávění končil slovy: „Jsem šťastný, že
jsem poznal největší drogu v životě, Pána Ježíše!“ Hlavním kazatelem byl německý host
Werner Nachtigal, evangelista, který založil
Den evangelizace. Energický a dynamický
neutuchající nadšenec pro Ježíše nám své
poselství předával snadno – z jeho nenásilného, nehraného projevu bylo jasné, že to, co
káže, také žije. A Bohu se skrze něj, myslím,
dařilo to, co potřeboval – nadchnout nás pro
hlásání dobré zprávy o záchraně pro každého. Werner nás nabádal, abychom se den
před Dnem evangelizace modlili a pak 14. 6.
vyšli a alespoň jednomu člověku řekli evangelium. Povzbuzoval nás: „On říká, jdi, musíš jít, jsi světlo světa“! Nachtigalovo hlavní
vyučování bylo podle Matouše 9,35 – 10,1,
kde na Ježíšově příkladu ukazoval, co máme
dělat: „Ježíš byl aktivní, mluvil s lidmi, kázal, měl s nimi soucit a jednal v moci Ducha
svatého.“ Po tomto poselství jsme si mohli
jít nechat požehnat pastory k obnovené touze
ke kázání evangelia, což jsme mnozí využili.
Já jsem byla ze setkání Káesů povzbuzená.
Těším se, že pokud si Ježíšovo i Wernerovo
nabádání k šíření evangelia vezmeme k srdci, příští rok se do Lucerny nevejdeme!
Nanda
fotografie Tomáš Božovský

● Z E Ž I VO TA SBO RU

Základy křesťanského života 2014
„Základy” probíhaly ve sborové budově
od ledna do dubna a měly 14 přednášek, se
stejnými tématy jako dříve. Oproti praxi minulých let začaly už na začátku, ne na konci ledna. Důvodem byla těsnější návaznost
na podzimní Alfu. Šlo o osmadvacátý ročník,
protože Základy ve sboru pořádáme od roku
1986 (nejdříve byly třikrát, pak dvakrát a teprve pak jednou do roka, takže odhadem to
byl asi 43. běh). Záznamy přednášek jsou
vyvěšeny na sborovém webu (http://kspraha.
cz/kestazeni/zaklady).

Na Základech sloužil tým posílený
o několik vedoucích z Alfy. Po mnoha letech, v návaznosti na Alfu, jsme
po promluvě zařadili skupinky, kterých
vytrvalo šest (na začátku jsme se pokusili o osm). Jiří Bešta a Kateřina Hunalová
vedli chvály a zapojili se na skupinkách.
Skupinky vedli Petr Zůna spolu s Jirkou Bukovským, Anna Slobodová, Renata a Ota
Kunzmannovi, Tomáš Dittrich a Martin Šindelář. Přednášky měl Tomáš Dittrich spolu
s Martinem Šindelářem (pro mě osobně veliká radost, Martin byl vítaným naředěním
a obohacením mého do té doby výsadního

angažmá ve vyučování). Na setkání věnovaném naplnění Duchem i na několika dalších
setkáních sloužila Renata Kunzmannová
modlitbami za naplnění svatým Duchem.
Vzhledem k návaznosti na Alfu a konání ve velkém sále přibyla práce na přeměně
sálu z úpravy se židlemi na stolovou úpravu
a zpět. Nejvíc se v tom angažoval Jakub Homolka, který to dělal pokaždé, pomáhali mu
další dobrovolníci. Navíc bylo také zvučení,
s čímž si skvěle poradil Josef Hejnic jr. Nově
vznikla i potřeba moučníků, které na střídačku pekly ochotné
sestry za sboru a dokonce i tři účastnice
Základů.
Průměrně chodilo (bez sloužícího
týmu) 15 účastníků
(o 1,6 méně než před
rokem) v širokém
věkovém
spektru

(od 17 do cca 75 let). Podle ankety, kterou
na konci kurzu vyplnilo 14 účastníků, bylo
8 z nich absolventy loňské Alfy a Alfy pro
mládež. Chodili pravidelně (průměrně 10,5
setkání). Pět respondentů uvedlo, že na Základech přijalo nový život v Kristu (toto číslo beru trochu skepticky – nemuselo to být

Kurz Výchova dětí od 0 do 10 let
Pořádali jsme ho od 25. března každé úterý
od 9:30 do 11 h, po 10 týdnů. Na začátku je
prostor na přivítání, povídání a občerstvení, je vždy k dispozici káva, čaj, minerálky
a něco sladkého (dosud na každý týden někdo
něco doma upekl a dovezl nebo poslal, takže
vše home-made ), poté oficiální přivítání
a shlédnutí prvního dílu z DVD. Používáme
originální verzi kurzu s N. a S. Leeovými
nadabovanou do slovenštiny, každý díl trvá
cca 30 min. a tvoří polovinu tématu. Těchto
témat je tedy 5: 1. budování pevných základů, 2. pět jazyků lásky, 3. nastavení hranic,
4. vztahy a zvládání hněvu a 5. hodnoty a odpovědnost. Po skončení promluvy z DVD
zbývá čas na diskuzi ve skupinách, která je
i na webu www.manzelskevecery.cz uvede-

na jako hlavní částí kurzu. Jde při ní o příležitost mluvit s ostatními rodiči o zadaném
tématu – ať už se jedná o náš přístup, dobré
nápady ostatních nebo jen sdílení strastí a radostí rodičovství. Kurzu se účastní 16 rodičů
(z původně přihlášených 19) a ti jsou rozděleni do dvou skupin, u každého stolu jsou
k dispozici dva „moderátoři“, kteří diskuzi
řídí. Během promítání a diskuze je ve vedlejších prostorách postaráno o děti, pokud
některé nezvládá hlídání, může být buď
na celou dobu, nebo jen na část spolu s rodiči. Kurzu se mimo účastníky převážně z KS
Praha (ale dojíždí se i z Mníšku pod Brzy
a dokonce i z KS Turnov) účastní i několik
maminek z doléčovacího centra Sananim,
v jehož prostorách mívá náš region (Praha
www.kspraha.cz

zrovna na Základech, ale třeba už na Alfě),
směrodatnější je, že 3 účastníci byli pokřtěni a křest dalších dvou až čtyř účastníků se
chystal po Základech. Dva respondenti byli
uzdraveni, dva přijali vysvobození, u sedmi zmizel zmatek nebo nejistota ve vztahu
k Bohu. Šest účastníků nebylo členem žádného společenství a rozhodli se do společenství vstoupit. Jeden absolvent uvedl, že stále
nezískal vztah k Bohu.
Tomáš Dittrich
VÝBĚR Z ANKETY:
Na Základech jsem přijal:
• opakování a nový pohled na věci, které
	 jsem už slyšela
• našla jsem úžasné společenství
• více než přijímám na mládeži
• spoustu věcí jsem pochopil, které mi dřív
nedocházely, které jsem dřív nechápal atd.
Na Základech se mi líbilo zvláště:
• přátelská atmosféra, svoboda diskusí
ve skupinkách
• slovo, skupinka, jídlo 
• příjemné prostředí, vstřícný kolektiv
Co pro Vás Základy znamenaly:
• srozumitelné slovo, možnost se více
poznat
• změna životního postoje a uspořádání
hodnot
• upevnění ve víře v Boha, výklad základů
víry, společenství, pocit sounáležitosti,
byly pro mne moc důležité
• možnost dovědět se něco více o Bohu,
postoupit na cestě hledání víry
• podrobnější dospělejší vysvětlování víry
a věcí okolo křesťanství
• místo načerpání, místo plodných diskusí

západ) 1x měsíčně bohoslužby. Zvažujeme,
jak dál prohlubovat spolupráci s nimi a co
jim můžeme nabídnout, tento kurz je vlastně
takovou první větší akcí „pro ně“. Kurzovné
bylo 300 Kč na celý běh a velmi nám finančně pomáhá fakt, že pronájem a dokonce i základní zásobení je hrazeno z KS Praha. Celý
běh zajišťuje celkem 8-10 služebníků – i někteří z nich jsou mimopražští a mám velkou
radost z toho, jak spolupráce Božích dětí funguje! Vzhledem k tomu, že prvotní impuls
pro zorganizování tohoto běhu byla právě
touha nabídnout „něco“ maminkám v Sananimu, těžko odhadnout, budeme-li v tomto či
podobném složení pořádat nějaký další kurz.
Zatím žádné takové plány nemáme. Bude-li
však Bůh chtít, myslím, že prozatímní zkušenosti nás služebníků by nám měly být dostatečným povzbuzením ...
Radka Petrasová, region Západ

● M IS I E

Afgánci v Řecku
Myslím, že by bylo fajn zmiňovat v první
řadě, že jde o službu afghánským uprchlíkům a to Řecko až potom. Někdy se totiž mluví o výjezdu do Řecka, bez zmínky
o uprchlících, a to je dost matoucí, protože
Řekům tam sloužit nebudeme vůbec a skoro
s nimi ani nepřijdeme do styku... 
Jedeme jako tým na dva týdny v srpnu
(3.–15. 8.) Já tam pak ještě zůstanu další dva
týdny do konce srpna a budu tam fungovat
stejně jako loni. (Myslím, že víc jak polovina
z těch žen, co jsem se s nimi loni seznámila, tam ještě stále budou, tak bych na to ráda
navázala)
tým: Marta Hrabcová
Johana Dittrichová
Jiří Mašlej
Jan Krišica

V Athénách je pár
křesťanských středisek, do jednoho
z nich se zapojíme.
Budeme
pomáhat
s běžným provozem
střediska: evangelizační oběd pro rodiny, čajovna, zvláštní
program pro ženy
s dětmi a zvlášť pro
muže, skupinky biblického studia, program pro děti. Pokud se
nám povede s někým trochu víc spřátelit, tak
bychom je rádi pozvali na piknik do parku.
V rámci některých programů ve středisku je
volnější čas, kdy je prostor se seznamovat
a povídat, tak pokud naše vzájemné jazykové znalosti dovolí, nabídnout modlitbu,
Parta Afghánců.

Oběd v Athénách.

vysvětlit evangelium, říct svoje svědectví.
Jako tým jsme se asi třikrát sešli (a když
se podaří, tak ještě jednou sejdeme), abychom se blíž seznámili s tématy jako co obnáší být uprchlíkem v Řecku, něco o islámu
a co to pro ty lidi znamená a tak, a taky jsem
se snažila ostatní naučit něco málo perských
frází a základních slovíček (to je spíš na takové základní fungování, jako umět pozdravit a nabídnout čaj, jinak mezi muži se většinou najde pár těch, co se domluví anglicky
a Johance můžu překládat).
Marta Hrabcová
K MODLITBÁM:
• příležitosti sdílet evangelium s muslimy
a pomoci na cestě nově obráceným
• být požehnáním a povzbuzením místním
misionářům
• dobré fungování v rámci většího
mezinárodního týmu
• ochrana zdraví (srpen je v Řecku úplně
nejteplejší)

Estonsko
Do Estonska jede tým složený z 6 lidí z Prahy
a 7 lidí z mimopražských KS sborů. Výjezd
se koná v červenci od 17. 7. do 26. 7. Z našeho sboru se zúčastní kromě mě a Oty ještě
Anežka Jelínková a Martin Šindelář z regionu Palmovka a pak s námi jedou Jana Říhová
z Východu a Milena Černá z Palmovky. Minulý rok jsme se modlili, aby s námi mohl jet
i někdo starší než jsme my kvůli oslovování
lidí střední generace a to, že s námi jede Milena a Jana, je úžasné. Navíc obě dvě mluví alespoň trochu rusky, což se velmi hodí
ve městě, kam jedeme, je tam totiž 50 %
Rusů. Témata na modlitby jsou: pěkné počasí na zvaní a modlitby na ulicích i na večerní
evangelizace, za nově obrácené, za to, aby
Bůh dělal zázraky a uzdravoval a také za politickou situaci. Město Tapa leží cca 100 km
od ruské hranice a žije tam 50 % Rusů. Přáli
bychom si, aby v této oblasti nebyly žádné
nepokoje a lidé mohli žít v klidu...
Maruška Kunzmannová

Skupina služebníků v loňském roce.

K MODLITBÁM:
• pěkné počasí na zvaní a modlitby
na ulicích i na večerní evangelizace
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• za nově obrácené
• za to, aby Bůh dělal zázraky a uzdravoval
• za politickou situaci

● M IS I E

Návštěva ve Slovinsku a pozvání na léto
Na 4. – 14. července se chystá výjezd do Nové sbor, v němž většinu tvoří bývalí narkomani
Gorici ve Slovinsku, kde již třináct let slou- a jejich příbuzní. Sbor si touto službou zísží manželé Böhmovi z ČR. Jeho náplní bude kal veřejné uznání a v současné době hledá,
pomoct se stavebními pracemi
na domě a posloužit v církvi. Aby
se vše dobře připravilo, uskutečnil se na konci března třídenní
výjezd na místo. Jeli jsme čtyři
lidé z regionu Západ. Naplánovali jsme letní práce a provedli
několik drobných oprav na domě.
V neděli jsme posloužili ve sboru
a strávili příjemný čas s Böhmovými. Bylo povzbudivé slyšet jejich svědectví a vidět poctivý kus
práce, která je za nimi. Do Nové
Gorici se přistěhovali s rodinou
před třinácti lety na základě Božího zjevení. V místě ani blízkém
okolí žádný sbor nebyl a během
prvních tří let se nikdo neobrátil.
Prvními lidmi, kteří začali reago- Petr Böhm (druhý zprava) před svým domem s částí české výpravy.
Sborový dům v Nové Gorici. 
vat na evangelium, byli narkomani. Těm se manželé Böhmovi věnovali následující roky. Starali se o ně jak dál zasahovat své okolí evangeliem.
prakticky, zvěstovali jim evangelium, sdíleli Povzbudivé je, že se ve sboru objevují
s nimi své životy, brali je k sobě domů, zalo- noví lidé. Několik jich přišlo na bohožili středisko s pomocí takovýmto lidem. Pro- službu i v době naší návštěvy a zdálo se,
žili řadu zázraků, ale i těžkých chvil a zkla- že s nimi Bůh během shromáždění jednal.
mání. Dnes je v Nové Gorici asi třicetičlenný Kdokoli by cítil od Pána chuť k podpo-

ře tohoto díla – prakticky účastí na výjezdu, modlitbami, finančně či jinak – je vítán
a může kontaktovat Jirku Bukovského (jiri.
bukovsky@gmail.com). Možnost
připojit se k výjezdu, pomoci
a vidět vše na vlastní oči trvá.
Jirka Bukovský
K MODLITBÁM:
• doplnění týmu na léto
• zvládnutí naplánovaných
prací
• povzbuzení církve prostřednictvím českého týmu
• plodné pokračování
začínající spolupráce
• Boží ochranu a vedení

● Z E Ž I VO TA R EG I O N Ů

Za kandíkem na Medník
Právě takový název
nesl náš společný regionální výlet do Posázaví, na který jsme
se vypravili poslední
dubnovou
sobotu.
Ráno jsme se probudili do mlhy tak husté,
že by se dala krájet,
ale v Pikovicích nás
již přivítalo sluníčko . Pod vedením
Homolkových jsme
se vydali po naučné
stezce – zřejmě druhé
nejstarší u nás – k vrchu Medník. Zpočátku
cesta vedla po břehu
řeky a zatímco se dospělí kochali krásami
přírody, děti hrály hry,
plnily různé úkoly a dokonce hledaly i zlato. Poté následoval dobrodružnější úsek, a to
sice původně neplánovaný strmý výstup korytem potoka, který jsme všichni zvládli bez
úhony. Stezka vedla dále kolem místa, kde

se vyskytuje ona vzácná rostlina kandík psí
zub. Medník je totiž nejspíš jediným místem
v naší zemi, kde roste. Kandík již ale odkvetl, a tak jsme si ho prohlédli jen na obrázku.
Zakrátko jsme se dostali opět k břehu Sázawww.kspraha.cz

vy, kde jsme si mohli odpočinout a svlažit se.
Děti vyměnily nasbírané zlato za sladkosti
a protože nám ještě do odjezdu zbývalo dost
času, zakončili jsme náš výlet v místní cukrárně. Měli jsme radost, že se tak vydařil, ale
nejlepší na něm bylo to, že se nám povedlo
říct evangelium dětem, které ho nejspíš ještě
nikdy neslyšely. Pozvaní přátelé a hosté byli
totiž oproti nám z regionu v přesile .
Zuzka Mourková, region Východ

● JA K JSE M T O P RO Ž I L : Martin Benc, nový starší na regionu Střed

Jak jsem se obrátil k Bohu
Narodil jsem se v roce 1965 a jsem z genera- na dovolenou. Po cestě do našeho autobusu
ce, která valnou část života prožila v dobách v noci narazil jiný autobus. Moje přítelkyně
komunismu. Když přišla revoluce v roce byla na místě mrtvá a mně po třech dnech
1989, byl jsem ve čtvrtém ročníku FAMU, v nemocnici v Německu zjistili, že mám
kde se odehrávalo mnoho podstatných věcí, v břiše jeden a půl litru krve z vnitřního
které revoluci modelovaly, a jsem rád, že krvácení, což bylo smrtelné, ale zachránili
jsem toho mohl být účastníkem.
mě. Po operaci a příjezdu z Německa jsem
Po revoluci jsem v akademickém senátu, zjistil, že náš byt, kde jsme s přítelkyní žili,
kam jsem byl zvolen, řekl, že před námi je byl vykraden. Zloději ukradli všechno, co
doba, kdy to co bylo dříve černobílé, bude jsem měl, na zdi zůstal viset jen starožitnyní šedé a budeme těžko odlišovat přítele ný kříž, který se zloději asi báli vzít. Došlo
od nepřítele, tak jak to šlo v dobách komu- k tomu, že jsem přišel o všechen majetek
nismu.
A to se také stalo
v duchovním slova smyslu v mém životě. Hodně jsem v té době kouřil
marihuanu a začal jsem
se zajímat o budhismus
a východní duchovní
cesty. Obzvlášť jsem
cítil intenzivní duchovní přelom po natáčení
filmu o Dalajlámovi
v roce 1990. Bylo mi
pak 26 let, když jsem
v roce 1991 dostal cukrovku a měl jsem dojem,
že můj život brzy skončí
a umřu. Asi po půl roce
jsem s mojí tehdejší přítelkyní, s kterou jsme
žili tři roky a společně
jsme praktikovali různé
„alternativní“ duchovní
cesty, odjel do Německa Zleva Martin, s dětmi Vojtou, Šimonem, Kristýnkou, manželkou Luckou a psicí Wendynou.
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a o člověka s kterým jsem žil, pak jsem
ještě v rychlém sledu přišel o další věci
(drahé kolo, auto). Přítelkyně měla syna
z předchozího vztahu, bylo mu 8 let, když
se z něj stal sirotek, o kterého se postarala
jeho babička.
Byl jsem zoufalý a měl jsem pocit, že to
všechno nějak souvisí s tím, co jsem dělal
v duchovních oblastech.
No a pak, asi po měsíci, kdy mi opět
šlo o život, po další operaci, kdy jsem ležel na Bulovce a vážil skoro polovinu toho,
co vážím teď , jsem
dostal Bibli od kamarádky Zory Kounovské.
Po návratu z nemocnice
mi pak Zora svědčila
o Ježíši a já jsem, na základě malé oboustranné
knížečky od Kenetha
Hagina, doma na kolenou přijal Ježíše Krista
jako svého Pána a Spasitele a můj život se začal
měnit. To se stalo v roce
1992.
Chvíli mi ještě trvalo se vypořádat s pocity smutku a beznaděje
po smrti přítelkyně (to
trvalo asi rok), chvíli mi
trvalo vypořádat se se
změnou směru mé duchovní cesty, chvíli mi
trvalo vypořádat se se
závislostí na marihuaně
a cigaretách, ale viděl
jsem a cítil jsem, jak Bůh
mění můj život.
Poznal jsem pak zanedlouho
svoji ženu Lucku, byl jsem pokřtěn
vodou, přijal křest Duchem svatým
a začal jsem žít.
S Luckou jsme se vzali v roce
1994, máme tři děti: Šimona (14),
Vojtu (11) a Kristýnu (6), žijeme
35 km na jihovýchod od Prahy, kde
jsme si postavili dům, kde žijeme
společně s psicí Wendynou a kočkou
Věrou Bílou.
Jsem režisér a kameraman – točím teď křesťanské filmy. Dřív jsem
točil hudební klipy (asi 50), reklamy
a dokumenty.
Ježíš změnil můj život a z nezávislého intelektuála, holdujícího
drogám a okultním praktikám, se
stal člověk, který poznává každý
den Boží lásku a vysvobození z věcí,
s kterými si tento svět nedokáže poradit.
Martin Benc,
starší regionu Střed

● N A C O SE DÍ VÁ M E A C O S I Č T E M E

Lukáš Lhoťan:

Ježíš Kristus a islám

Nová knížka Lukáše Lhoťana Ježíš Kristus a islám má podtitul Aneb islám a jeho
vztah k Ježíši a ke křesťanství. Obsahuje
základní informace o tom, jak Ježíše vnímal
Mohamed, co se o Ježíšovi píše v Koránu
a následně jaký je vztah muslimů ke křesťanům. V těchto souvislostech rovněž otvírá
otázku, zda je Ježíšův Otec vskutku totožný
s Mohamedovým Alláhem, jak tvrdí někteří
křesťané. Jelikož Lukáš Lhoťan byl mnoho
let muslimem a studoval Korán a islám, zahrnuje nás řadou důležitých informací, které
zpravidla nejsou známy ani informovaným
křesťanům, natož našim agnostickým, ateistickým či „něcistickým“ spoluobčanům.
(„Něcisté“ jsou údajně lidé, kteří věří, že
„něco“ nad námi je.)
V postmoderní době bezbřehé tolerance, která je ovšem spíše rezignací na otázku
po pravdě, mnozí s oblibou říkají, že všechna náboženství konec konců ukazují stejným
směrem, že jsou to pouze různé cesty k témuž Bohu. Značná část lidí ovšem odsuzuje
veškerá náboženství; podle nich jsou všechna nikoli cestou, ale zcestná. Nicméně platí,
že ideje mají následky. Není jedno, čemu
věříme.
Lukáš Lhoťan ukazuje, že zatímco Ježíš
Kristus přikazuje lásku k nepřátelům, Mohamedův Alláh tuto lásku zapovídá. Tvrzení,
že Ježíš a Mohamed vlastně chtěli totéž, je
nejen laciné, ale především nepravdivé.

František Niedl: Platnéř,
Mám s jedním zákazníkem stejnou zálibu
– literaturu. Občas prohodíme na naše oblíbené téma pár slov. Nebo mně jindy půjčí
nějakou novinku. Tentokráte jsem dostal při
příchodu balík třech dílů historického románu od spisovatele, jehož jméno mě v ten moment nic neříkalo.
Série od Františka Niedla: Platnéř, Pavoučí síť a Návrat mistra se po prvních dvou rozpačitých kapitolách dostala do obrátek
a poměrně dost objemné knihy
jsem měl v neuvěřitelném tempu pěti dní přečtené.
Lukášova maminka sloužila
na arcibiskupském dvoře Jana
z Jenštejna a on tak měl možnost
dostat slušné vzdělání. Po smrti matky byl ale od dvora zapuzen
a jeho výchovy se ujal platnéřský
mistr, nerudný a synovce nenávidějící strýc Zoula. Lukáš je fyzicky hendikepovaný a pro svou nedostatečnost
se stává často terčem ústrků a posměšků. Těžkou práci platnéřského učedníka
téměř nezvládá a musí vymýšlet vlastní
postupy. Zároveň je pořádným magnetem
na průšvihy. Brzy se nikoli bez vlastní příči-

Tu mnozí namítnou, že
na praktické jednání mnoha křesťanů zůstal Ježíšův
příkaz lásky k nepřátelům
bez valného vlivu. Křižáci
vraždili stejně, jako vraždili muslimové při svých
dobyvačných výpravách.
Rozdíl
je
ovšem
v tom, jak se na věc dívají současní vyznavači křesťanství a islámu.
Prohlašuji, že pokud se
ve jménu Krista vedly
dobyvačné války, byla
to zrada Ježíšova učení.
Ježíš nedovoluje vraždit
pro víru a ve jménu víry.
Správný muslim je ale povinen šířit pravou
víru všemi dostupnými prostředky. Křižácké
výpravy jsou zradou Krista; džihád je naplněním Alláhovy vůle.
Lukáš Lhoťan přináší doklady o skutečnostech, které by nás neměly nechat chladnými. Za jeden z nejproblematičtějších aspektů islámu považuji tvrzení, že odpadlík
od islámu musí být zabit. (V recenzované
knize najdete mimo jiné fotografii vyjádření jedné z nejvyšších islámských autorit,
egyptské University al Azhar, které toto stanovisko potvrzuje.) Kniha je přínosná právě
tím, že obsahuje odkazy, citace, doklady pro

jednotlivá tvrzení a stanoviska vyznavačů islámu. Kupříkladu pokud se
ve smíšeném manželství
muslima a křesťanky narodí děti, jsou automaticky muslimové. Manželka
má zakázáno vštěpovat
jim svou víru, a pokud
by tyto děti později konvertovaly ke křesťanství
či k jakémukoli jinému
náboženství, musejí být
zabity.
Apologeti islámu mohou tvrdit, že se tady nic
takového neděje. Islám
má ovšem poměrně hluboce propracovanou strategii, jak se chovat
v různých společnostech. Tam, kde je zcela
marginální, svá stanoviska příliš neprosazuje. Jakmile ale tvoří muslimové byť jen několik procent obyvatelstva (jak tomu je např.
v současné Francii či Británii), začínají islám
uplatňovat mnohem rasantněji. Je tedy dobré vědět, nač se připravit v případě, že počet
muslimů v České republice stoupne.
Kniha je přehledná, čtivě napsaná, určitým negativem je její cena (150 Kč za 75
stran textu). Objednat si ji můžete v knihkupectví Kosmas.
Dan Drápal, 8. května 2014

Pavoučí síť, Návrat mistra
ny dostane do hry mocných a jako důležitý
svědek jednoho zločinu raději zmizí. Cesta
ho zavede do Milána, kde složí mistrovské

zkoušky a získá si svou poctivou a i v detailech pečlivou prací velké uznání. Najde
zde ale především rodinu, která ho přijme
za vlastního. Ani zde se mu maléry nevyhýbají. Brzy se opět stane pěšcem na šawww.kspraha.cz

chovnici, kterým tahá někdo jiný. Dostane
se do zajetí a je prodán na hrad Castelo Nuovo, kde probíhá nelítostný a tvrdý výcvik
budoucích nájemných vrahů a ochránců
mocných. Lukáš se ale odmítá přizpůsobit
krutým pravidlům a situaci čelí se zbraněmi ostatním zcela neznámými. Smyslem
pro humor a čestné řešení si v tomto neobvyklém výcvikovém středisku získává
mnoho přátel a postupem času
i úctu pána hradu. Lukáš rozhodně není prototypem středověkého
vzorňáka. Je to „jen“ čestný kluk,
který díky svému hendikepu musí
v konfliktních situacích vyhledávat jiná řešení, než obvyklá. Díky
tomu nabývá postupně mimořádných
schopností, které jsou pro běžného
člověka té doby za hranicí pochopení.
Trilogie Platnéř, Pavoučí síť a Návrat Mistra je psaná s velkou znalostí
prostředí a reálií doby kralování Václava
IV. a i když je děj vymyšlený, čtenář v této
strhující serii bude obohacen o mnoho poznatků.
K dostání v mnoha internetových obchodech i v elektronické podobě.
Pavel Rosecký

● OZNÁMENÍ
Biblická hodina Tomáše Dittricha

Rozdíly v učení římských
katolíků a evangelikálů

čtvrtek 12. června
v 18.30, Na Žertvách

Obsahem biblické bude římskokatolické
pojetí spásy, pojetí církve, vztah k Bibli
i římskokatolická praxe. Zajímavé je třeba to,
jestli se římskokatolická církev omluvila za smrt
Mistra Jana Husa. Budeme také hledat odpověď
na otázku, jak k římským katolíkům
přistupovat a jak s nimi spolupracovat.
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● OZNÁMENÍ

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

Sociální podpora PODANÁ RUKA pro Vaše milé seniory.
Když potřebujete donést, doprovodit, popovídat, dohlédnout....
O možnostech této služby a ceně se informujte na tel. 728 783 896 u Anny Slobodové.

Tábor Levitů
16.- 23. 8. 2014
PRO DĚTI A MLÁDEŽ OD 6-18 LET
Tábor tradičně připravuje česko-slovenský tým.
Novinkou je zavedení nejstaršího oddílu
ve věku 16-18 let.
Případné dotazy: táborlevitů@gmail.com,

Renata Padevětová 604 436 377, Jakub Černý 777 149 469.

Přihlásit se můžete do konce června na:

www.taborlevitu.kspraha.cz
www.kspraha.cz

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

SBOROVÝ DOPIS

Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.

● SBORO V Ý I N FO R M AČ N Í SE R V IS
SBO ROV É BO H O SL U Ž B Y
Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Anny Kunzmannové
Kázání: Lubomír Ondráček – Boží přítomnost je pro mne dobrá

V zahradní restauraci Pražan
13. 7. na rozhraní Výstaviště a Stromovky,
od 16:30
2. 6. SBO ROVÁ M OD L I T E BN Í
od 18:00, Na Žertvách 23, Praha 8

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

od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

MODLITEBNÍ STRÁŽ REGIONŮ VE STROMOVCE

23.-27. od 18.00 do 19.00 na cestě před restaurací Pražan.
6.

V pondělí 23. 6. region Palmovka, v úterý 24. 6. regiony Východ a Černý Most,
ve středu 25. 6. Sever, ve čtvrtek 26. 6. region Střed a v pátek 27. 6. společně
regiony Jih, Jihovýchod a Západ.
Je samozřejmě možné přijít i vícekrát, nebo se připojit k jinému regionu.

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

ČERNÝ MOST

SE V E R

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Region má společné shromáždění s regionem Východ.
Počet členů: 18/6/5

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo
náměstí, Praha 7
Modlitební: 23. června v 18:30 v knihovně
na Palmovce
Počet členů: 105/18/42

V ÝC H OD

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební), Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
(Objekt je nový a není na mapě Googlu ani
Seznamu.) Mapka na kspraha.cz/jihovychod/
Počet členů: 31/2/20

Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první
v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové
budově
Počet členů: 76/3/18

PA L M O V K A

Z Á PA D

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 84/23/28
Křty: Ondřej Chalupník,
Antonín Žejdlík

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra
Hůrka)
Počet členů: 50/7/18

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

vn
vyjde eděli 6
o
l
.7
čís

4

JI H O V ÝC H OD

SBOROV Ý DOP IS

01

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha
2 – budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 104/17/36

S T Ř ED

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

.2

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická.
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková,
Slepá I/14
Počet členů: 48/8/24

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

í

7. 6. SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů

JI H

Korespondenční adresa

Pří
št

1. 6.

SBOR
K Ř E S ŤA NSK É
SP OL EČ E NS T V Í P R A H A
IČ 73 6 310 4 3

