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BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE
PRO MNE DOBRÁ

Líbí se mi solidarita
a ještě více mě těší solidarita křesťanů. Kdyby
nám soucit a nasazení se
ku pomoci chybělo, bylo
by něco špatně. Povzbudilo mě, jak veliký ohlas
vzbudil nápad pomoci izraelským dětem strávit část prázdnin v v klidu bez válečného napětí. Kromě finančního
přispění na dětské tábory, kam pomoc poslalo mnoho lidí, se spontánně přihlásilo během
týdne sto rodin, že rádi děti ubytují u sebe
a postarají se o ně. Krása! Nakonec izraelské děti do českých rodin neodjely, situace se
trochu uklidnila. Přesto se hlásí další a jsou
připraveni pomoci, až bude potřeba. Kéž se
Boží charakter na nás odráží tak, že „nás
po lásce poznají“.
Nanda

Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou a důstojností.
Učinil jsi jej navždy požehnáním, oblažuješ jej radostí ze své přítomnosti.
Žalm 21, 6–7

V dějinách Božího lidu se vyskytují lidé,
kteří svým zjevením a vztahem s Bohem
předběhli svou dobu i své současníky. Byli
to lidé, kteří do hloubky poznali Boží přítomnost a kteří si ji zamilovali. Mohli bychom
určitě jmenovat Mojžíše, který nechtěl bez
Boží přítomnosti vycházet a naučil hledat
tuto přítomnost i svého učedníka
Jozua, a byl to určitě i král David.
V žalmu vyznává, že je oblažován
radostí z Boží přítomnosti.
Oblažuješ je zvláštní slovo
a běžně ho nepoužíváme. Místo
něj by se dalo použít slovo těšíš
nebo potěšuješ. Jedná se o něco,
co fakt stojí za to. Mojžíš i David zažívali
v Boží přítomnosti blažené pocity, oni si ji
zamilovali. Působí i nám Boží přítomnost
blažené pocity? Zamilovali jsme si ji a hledáme usilovně Boží blízkost?
Co to vůbec je Boží přítomnost resp. kdy
nám něčí přítomnost působí radost? Když
potkáme někoho, koho máme rádi. Takže
prvním předpokladem, že se budeme radovat
z Boží přítomnosti a že ji budeme vůbec hledat je to, že máme Boha rádi. Je to jednoduché, ale není to samozřejmé. Můžeme Boha
hledat i z jiných příčin. Ukažme si to na manželství, protože Bible mluví o tom, že manželství je obrazem vztahu Krista a církve.
Proč jsem rád se svou manželkou? Dělá pro
mne spoustu důležitých věcí. Vaří, pere, uklízí, starala se a ještě určitým způsobem stará
o naše děti. To je všechno dobré a jsem za to
vděčný, ale to není to nejdůležitější. Hlavním
důvodem je ona sama – jaká je, jaký máme
vztah. Odpouští mé chyby, je na mé straně,
jsem rád v její přítomnosti, protože ji miluji.
Bůh pro mne dělá spoustu věcí a dává
mně spoustu darů. Nehledám ho ale předně
pro tu spoustu dobrých darů, ale jde mně
o něj, protože ho mám rád. Proč hledáme
Boží přítomnost? Abychom něco dostali?

Abychom něco prožili? To se určitě děje.
Bůh dává dary a jeho přítomnost se týká našich pocitů. Ale hlavním důvodem toho, proč
ho hledáme, by měl být on sám a naše láska
k němu. Je přitom velmi jednoduché zjistit,
zda ho milujeme. Pán Ježíš u Jana 14, 15 říká,
že pokud ho milujeme, máme zachovávat
jeho přikázání. Je naprosto jednoznačný. Zachovej vše, co říkám.
Mluvíme o první lásce a o nebezpečí, že ji ztratíme. Nedávno jsem
slyšel jednu definici první lásky.
Pokud mám k Ježíši stále tu první
lásku, tak chci slyšet, co on říká,
vzít všechno, co dává a zachovat
všechno, co říká Boží slovo. Když přistupujeme k Bohu s tímto postojem, tak nás mění.
Neměníme se svou snahou, ale když jsme
s ním v tom zamilovaném vztahu, tak nás to
mění. Dívám se na něj, napodobuji ho více či
méně úspěšně, on mne opravuje a já se skrze
jeho každodenní dílo ve mně měním.
Opět je dobrým vzorem manželství.
Za skoro dvacetpět let, co jsme s Věrou
manželé, jsme se změnili. Tím, že jsme spolu, ona změnila mne a já ji. Nikoli tlakem
a manipulací, ale vztahem. Nikoli formálním
vztahem, ale společným životem. Proto nás
nezmění formální vztah s Bohem, ale jeho
přítomnost, když ho hledáme a žijeme s ním.
Mluvili jsme na společných shromážděních na jaře o Ježíšově charakteru. On byl
Lev i Beránek. I my potřebujeme být jako
on. Být jako Lev ve věcech Božího království a jako Beránek ve vztazích k ostatním.
Není to jednoduché. Lev a beránek toho nemají na první pohled moc společného. Ježíš
takový ale byl a v Boží přítomnosti se i my
můžeme do této podoby změnit. Kéž vidíme
v novém školním roce, jak se na nás v Boží
přítomnosti naplňuje sborový záměr „Kristem proměněné životy“.
Lubomír Ondráček

www.kspraha.cz

Tahle cesta je přímá a široká, tahle zase klikatá
a úzká. Nemám představu, jak dál.
Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc - www.reverendfun.com
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Dobrý nebo statečný?
Mnoho mužů v církvi, ale často i muži
ve světě, usilují o to být dobrými muži.
Zvládnout různé nástrahy a výzvy života.
Udržet pod kontrolou své touhy, obstát jako
muži v práci, resp. ve škole a v různých dalších kolektivech, ve kterých se pohybují. Pro
ženaté muže ještě přibývá výzva obstát, jako
manželé, případně otcové. Někdy se může
stát, že tlak života je nesnesitelný a že selháváme ve své snaze být dobrými muži. Možná
nakonec odkládáme své sny a touhy, rezignujeme a snažíme se nějak přežít.
Co kdybychom se ale podívali za svou
snahu o to být dobrým mužem a stali se muži
statečnými. Muži, kteří mají pod kontrolou
své mužství, zvládají svou roli ve společnosti, v zaměstnání, v církvi i v rodině, tedy
ve všech oblastech vztahů.
K tomuto postoji vede desetitýdenní kurz
„Statečný muž“. Kurz je zaměřen speciálně
na zvládání sexuálních pokušení a fantazií.
Názvy některých lekcí jsou Vize pro mužství, Aréna uzdravení, Sexuální muž, Chápající muž, Chránit své srdce. Účastníci se
zaváží k pravidelné docházce, k dodržení mlčenlivosti a k plnění domácích úkolů. Každé
setkání, kterých je deset, trvá dvě a půl až tři
hodiny. Jeho součástí je společné vyučování,
které bude mít Lubomír Ondráček a potom
sdílení v uzavřených skupinkách. Na obecenství a vzájemné sdílení je kladen větší
důraz než na vyučování. Kurz je určen pro
muže od 17 let a je koncipován jako program
k posílení a obnovení morální a duchovní

integrity mužů, žijících ve vysoce sexualizovaném světě. Ke kurzu je zpracován manuál, který obdrží každý účastník. Účastnit se
mohou muži svobodní i ženatí. Je určen jak
pro věřící, tak pro ty, kteří zatím Pána Ježíše
nepřijali, ale jsou ochotni se zúčastnit kurzu
vedeného na základě křesťanských hodnot
a zavázat se k plnění podmínek kurzu.

Muži usilují
o to být
dobrými muži.
Tento kurz bude v našem sboru probíhat podruhé (zájemci mohou dostat kontakt
na absolventy minulého kurzu a informovat
se na jejich zkušenosti) od úterý 23.9. 2014
ve večerních hodinách v prostorách sborové
budovy. Přesný čas zahájení bude upřesněn
podle možností zájemců o kurz. Na kurzu bude třeba zaplatit poplatek za skripto
a drobné občerstvení v částce 400 Kč.
Zájemci o kurz hlaste se  na e-mail:
Lubomír.ondracek@kaes.cz. Před zahájením
kurzu dostanou zájemci podrobnější informace a vedoucí kurzu si s nimi ujasní, že
„nastupují na správný autobus, ve správný
čas a ze správných motivů“.
Prosím, neodkládejte své přihlášení,
aby bylo možné kurz připravit způsobem,
který bude odpovídat jeho velikosti.
Lubomír Ondráček

Bůh existuje a mění životy
Připravujeme pod patronací KMS projekt,
kterým chceme oslovit veřejnost v ČR
a ukázat příběhy cca pěti lidí, kterým Bůh
změnil život k lepšímu.
Máme dojem, že část společnosti v České
republice, na rozdíl od západoevropských
zemí, nemá jasno v základní otázce víry,
a to zda Bůh vůbec existuje a zda je dobrý.
Máme dojem, že v pomyslné stupnici od 0
do 10, kdy 10 znamená obrácení se k Bohu,
je česká společnost někde mezi 0 až 3.
Naše kampaň proto bude sdělovat to, že
Bůh existuje a že mění lidské životy k dobrému. Další informace budou na webu. Tam
také budou kontakty na místní sbory, kam
nevěřící mohou prijít.
Projekt bude spočívat v kampani plakátu
na tramvajích ve třech velkých městech ČR
(Brno, Olomouc, Ostrava) a v Praze v metru. Na plakátech budou lidé, kteří uvěřili
v Boha a nyní nějak slouží druhým lidem.
Plakáty budou zvenku na tramvajích
(velké samolepky 60x160 cm) a v Praze v metru u dveří zevnitř vagónu plakáty

50x50 cm. Zatím plánujeme cca 40 plakátů
na celou republiku.
Hledáme nyní tyto lidi, kteří budou
ochotni nechat se vyfotit na plakáty
a natočit krátké svědectví o tom, jak
uvěřili (pro web).
• někdo, kdo, před tím než uvěřil,
podváděl (uplácel),
• někdo, kdo, před tím než uvěřil,
byl zavisly (alkohol, drogy),
• někdo, komu, před tím než uvěřil,
se rozpadlo manželství,
• někdo, kdo, před tím než uvěřil,
neznal smysl svého života,
• někdo, komu nechybělo nic a přesto
získal všechno.
Kampaň bychom rádi rozjeli po volbách letos na podzim, tedy cca v listopadu, prosinci
2014.
S přáním Božího pokoje
Martin Benc, KS Praha Střed
martin.benc@sendme.cz, tel.: 602 242 857
www.svedectvi.net
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Modlitební témata
• Kurzy Alfa – začínají v říjnu.
Během září probíhá příprava týmu
(vedou ho Miloš Poborský a Martin
Šindelář) a zvaní lidí. Modleme se speciálně za oslovené lidi, aby pozvání přijali
a ptejme se Pána, co od nás osobně
v oblasti Kurzů Alfa očekává.
• Manželské večery – začnou poslední pondělí v září. Plánujeme větší
kurz ve sborových prostorách, který
bude více zaměřen na lidi mimo církev.
Zatím jsme přímo ve sboru takový kurz
neměli. Modleme se za tým (vedou ho
Jakub a Dáda Guttnerovi), za pozvané lidi
a za Boží jednání během kurzu. Vyhlížíme
růst manželských vztahů účastníků a to,
aby se jich dotkl Boží duch a oni začali
hledat Pána.
• Vznik Centra pro děti a mládež.
Informace byly v minulých číslech SD,
Modleme se za tým vedoucích kroužků
(speciálně za Tomáše Dittricha a Petru
Macákovou, na kterých leží hlavní břemeno přípravy), za propagaci, za dostatek zájemců o kurzy, za rozeznání toho, co
chce Bůh dalšího skrze tuto vizi udělat.
V září začnou první kroužky.
www.krouzkynapalmovce.cz
Vyhodnocení modlitebních témat na prázdniny. Ve Sborovém dopise vyjdou postupně
zprávy z jednotlivých aktivit, za které jsme
se modlili.

Miládka zemřela...
Miládka zemřela. Miládka jsme jí říkali na našem regionu a myslím, že i v celém
sboru. Vždy měla pro každého úsměv a slovo
povzbuzení. Byla velká modlitebnice, která
se přimlouvala za mnohé, včetně mé rodiny.
Na každém shromáždění měla vždy k mé rodině dobré, povzbudivé slovo a připomínala,
že se za nás modlí. Žena plná Ducha Svatého. Vzpomínám si, když jsem měl program
na skupince o Duchu Svatém, nadšeně přitakávala a doplňovala.
Miládka zemřela, odešla k Pánu. Bude
nám chybět, ale zase se s ní setkáme. Uvědomil jsem si, že jsme tu opravdu jen na zlomek času oproti věčnosti u Pána. Miládka je
s Pánem Ježíšem a už ji nic nebolí a netrápí.
Je úžasné, že máme takovou obrovskou naději a tak milostivého Otce. Díky Bože!
Petr Homolka, starší regionu Východ
Milada Mertlová, narodila se 26. července
1938, členkou sboru byla od roku 1979, zemřela 6. července 2014.

● A K T UÁ L N Ě

Kroužky na Palmovce
Jak můžete pomoci nové aktivitě našeho sboru
V týdnu od 29. září se v naší sborové budově
Na Žertvách otevřou dveře pro mladé účastníky šesti nových zájmových kroužků. Až
sem zatím dospěl nápad, který jsme v dubnu probírali na staršovstvu a jehož cílem je
oslovit komunitu, ve které žijeme jinak, než
jsme se o to dosud snažili. Věc měla pomalý
rozjezd, informace se k lidem, u kterých se
ukázalo, že je to zajímá, dostaly většinou až
s dvouměsíčním zpožděním. Nakonec se ale
vedoucí kroužků objevili a přihlásila se také
koordinátorka, bez které by projekt silně pokulhával, Petra Macáková z regionu Východ.
Myšlenkou Kroužků na Palmovce je dát
obdarování, které jako sbor máme, k dispozici jak dětem ve sboru, tak rodinám s dětmi
v dopravním dosahu Palmovky. Vedení sboru
rozjezd Kroužků podpořilo mj. tím, že dalo
k dispozici sborové prostory (které jsou stejně
v dopoledních a časných odpoledních hodinách využívány jen málo) a bylo ochotné investovat i do propagace (tisk letáčků, inzerce
apod.). Máme naději, že se náklady včetně
nájmu v dlouhodobější perspektivě pokryjí ze
„školného“, ale taková podpora do začátku je
pochopitelně velkou pomocí. To, že je něco
takového možné, je jednou z výhod velkého
sboru.
Některé kroužky mají neobvyklé zaměření, takže stěží v nabídce různých domů
mládeže najdete něco podobného. Pro menší
děti (od 4 let) je připraven „Povídálek“, zaměřený na logopedickou prevenci, a kroužek
neobvyklých výtvarných technik (ten poběží
dvakrát pro dvě věkové kategorie). Na děti
od 6 do 11 let je nasměrován kroužek finanční gramotnosti „Vím, co s penězi“ a „Hudební pátrání“, zážitková výuka poslechu hudby.
Dětem od 10 do 14 let je určen kroužek Tajemství paláců a kostelů, který má probudit
zájem o historické památky. Slečny od 14
let dostanou příležitost v kroužku „Šití, to tě
chytí – základy práce s textilem“.
Kroužky pořádá Křesťanské společenství
mládeže, organizace, v jejímž rámci sbor
dělá tábory a další akce, a která opakovaně
obdržela podporu od magistrátu. Kroužky
nejsou evangelizačně zaměřeny. I tak si myslím, že máme hodně co předávat. Vedoucí se
řídí křesťanskými hodnotami. Všichni mají
odborné vzdělání v oboru.

Můžeme-li poprosit o spolupráci,
máme na mysli tyto oblasti:
1) Modlitba
Jde o důležitou a doufám, že dlouhodobou
službu našeho sboru v šíření Božího království. Modlitba je v takovém případě klíčová.
Prosíme o modlitby.

2) Účast v kroužcích
Rodiče mohou zvážit, jestli by některý z nabízených kroužků nebyl vhodný pro jejich
dítě.
A nejlepší by bylo, kdyby pozvalo i kamaráda ze školy. Více o jednotlivých kroužcích a o kvalifikaci lektorů je na webové
stránce http://www.krouzkynapalmovce.cz

3) Praktické zapojení
v příštím běhu
Pokud se věc podaří, budou „Kroužky
na Palmovce“ pokračovat. Do budoucnosti
hledáme vedoucí dalších kroužků, případně
i různou jinou pomoc.
Za podporu a spolupráci děkují
Tomáš Dittrich a Petra Macáková

3) Pomoc s propagací
Pokud by někdo měl kontakt
na školu v dosahu metra B
nebo na jiné místo, kam chodí
rodiče možných účastníků kroužků, prosíme, abyste tam předali
pozvánky, které budou ve sboru
k dispozici. Nebo si je pro rozesílání e-mailem můžete stáhnout na www.krouzkynapalmovce.cz.

www.krouzkynapalmovce.cz

Kroužky na Palmovce 2014–2015
 tvořivost  zábava  poznání
Výtvarné techniky

– kreativita v práci s různými
materiály
pro děti od 4 do 6 let
pro děti od 7 do 11 let
Cílem kroužku je rozvíjet tvůrčí dovednosti dětí, jejich fantazii a kreativní
myšlení.
Děti se seznámí s různými výtvarnými a tvůrčími technikami, budou
pracovat s různými materiály (látky,
papír, korálky, kamínky, FIMO, modelovací hmota aj.) budou dekorovat
předměty (květináče, textil, perníčky),
nebo je přímo samy vyrábět (přívěsky,
šperky, papírové modely atd.).
lektor: Mgr. Kristýna
Leitermannová
středa 15:00–16:00 a 16:00–17:00
(první setkání 1. 10. 2014)
cena za pololetí včetně
pomůcek: 760 Kč

www.kspraha.cz

Povídálek

– kroužek logopedické prevence
pro děti
od 4 do 7 let

Kroužek je určený
dětem s poruchou
výslovnosti. Pomocí her
a dalších zábavných
aktivit budeme společně
rozvíjet všechny oblasti, které
souvisejí se správným vývojem
dětské řeči. Zaměříme se například
na výslovnost, pohybové schopnosti,
sluchové rozlišování a rozvoj zrakového vnímání.
lektor: Mgr. Petra Dostálková
středy 10:00–10:45
(první setkání 1. 10. 2014)
cena za pololetí: 1 280 Kč
Těšíme se na setkání s Vámi
i s Vašimi dětmi! 
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Kroužky na Palmovce 2014–2015
 tvořivost  zábava  poznání

pro děti od 6 do 11 let
Cílem kroužku je vysvětlit dětem základní principy nakládání s penězi –
bez peněz do cukrárny nelez.
Setkání budou probíhat v učebně.
Převažovat bude forma hry a interaktivní komunikace mezi všemi zúčastněnými.
Probírané tematické okruhy: Kde
se berou peníze a proč jsou důležité?
Co je lepší, spořit, nebo utrácet? Potřebuji kapesné? Kolik z něj utratit? Nákupní horečka. Jak funguje reklama?
Půjčky, úroky, splácení.
lektor: Ing. Lucie Beštová
úterý 13:30–14:30
(první setkání 30. 9. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč

Hudební pátrání
– zážitková výuka
poslechu hudby

pro děti od 8 do 12 let

Cílem kroužku je vzbudit zájem o historické stavební památky, naučit děti
rozlišovat stavební slohy a při návštěvě památky poznat fáze jejího vzniku.
Setkání budou
probíhat v učebně, lektor bude
vysvětlovat, kreslit a promítat
snímky zajímavých domácích
i cizích staveb.
Děti se zároveň naučí základy technické
kresby (je to zábavné a nevyžaduje
to zvláštní výtvarné nadání). Některá
setkání proběhnou v terénu ve vybraných pražských památkách (rotunda
sv. Kříže, románské domy na Starém
Městě, bazilika na Proseku, katedrála
sv. Víta aj. – změna vyhrazena).
Probírané tematické okruhy: poznávání stavebních slohů, charakteristické rysy románských a gotických
památek, tvarosloví a konstrukce historických staveb, přestavby a stavební
vývoj památky.

pro dívky od 14 let i dospělé
Tento kurz má mladé slečny přesvědčit, že něco si ušít není tak těžké. Po absolvování kurzu
budou dívky schopny šít
na šicím stroji i bez
pomoci.
Seznámíme se
s vlastnostmi a možnostmi využití textilních materiálů. Naučíme se některé základní
střihy a jejich modelování. Zkusíme si
ušít něco pro sebe. Začínat budeme
od jednodušších věcí (povlak na polštářek) a postupně se dostaneme k oblečení. Budeme také šít textilní módní
doplňky z různých druhů látek.
lektor: Dorotea Zůnová
pondělí 16:00–18:00
(první setkání 29. 9. 2014)
cena za pololetí: 3 200 Kč
(dvouhodinovka!)

lektor: Ing. arch. Tomáš Dittrich
úterý 15:00–16:00
(první setkání 30. 9. 2014)

Prosíme o šicí
stroj či výpůjčku
šicího stroje
na 1/2 roku
pro Kroužky
na Palmovce.

cena za pololetí: 600 Kč

Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!
Místo konání: Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka
Doprava: Metro B „Palmovka“
Pořadatel: Křesťanské společenství mládeže
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Kontakt: Petra Macáková (koordinátor)
e-mail: petramacakova@krouzkynapalmovce.cz
telefon: 602 629 446
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cena za pololetí: 600 Kč

pro děti od 10 do 14 let

– základy práce s textilem

a

lektor: Mgr. Johana Dittrichová
středa 14:00–15:00
(první setkání 1. 10. 2014)

– co nevíte o památkách

Šití, to tě chytí

Zenklov

Děti se seznamují s hudbou převážně
na základě poslechu a zážitků. Není
nutné umět zpívat či hrát na nástroj.
Nebaví vás nauka v hudebce? Výborně! Žádné lavice, žádné sešity, žádná nuda. Ponoříme se spolu do hudebních dobrodružství – vydáme se
na cestu kolem světa, od Prokofjeva
se dozvíme, jaké to bylo, když Péťa
potkal vlka a co na to dědeček, společně s Vivaldim dáme dohromady
příběh prvního jarního dne a se Saint-Saënsem nakoukneme na karneval
zvířat. Budeme spolu v hudbě hledat
příběhy, které do nich skladatelé zašifrovali. Schválně, komu se podaří vyposlouchat koňské podkovičky, pořádný slejvák nebo hopsajícího klokana?

Tajemství paláců
a kostelů

Ronkova

Vím, co s penězi!

– kroužek finanční gramotnosti
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● M IS I E

Pomoc pro církev ve Slovinsku
V termínu od 4. 7. – 15. 7. se uskutečnil plánovaný výjezd do Nové Gorici ve Slovinsku.
Protože nechci opakovat, co zaznělo ve svědectvích ostatních – i když to mohu vše jen
potvrdit – přidám pouze pár vět z pohledu
vedoucího výjezdu.
Protože hlavní náplní měly být práce
na domě, stál jsem o to, aby mezi členy týmu
byli nějací zkušenější řemeslníci. To nakonec nevyšlo, ale ukázalo se, že i pracovní
tým s kvalifikací teolog, muzikant a IT specialista je ledasčeho schopen. Po týdnu intenzivních prací za námi zůstala zaizolovaná
veranda, nový povrch balkónu, oštukovaná
čelní strana baráku a ještě pár drobností.
Na stavbě jsme trávili kolem deseti hodin
denně a tak bylo nanejvýš příjemné vracet
se večer domů k prostřenému stolu, o který
se vždy postarala Renata Kunzmannová. Věřím, že složení týmu byla Boží práce - fungoval perfektně.
Myslím také, že nejen na mě, ale
i na ostatní účastníky výjezdu zanechali dojem manželé Böhmovi. Je krásné vidět lidi,
kteří poslechli Boží povolání, vyšli do neznáma a obstáli. Po třinácti letech služby
je v Nové Gorici sbor, který nejen funguje,
ale roste a miluje svou českou rodinu. Bylo
krásné slyšet svědectví místních lidí, vidět

jejich touhu po Božím slově, očekávání při
modlitbách i to, jak na shromáždění přivádí
další. I z toho mála, co jsme slyšeli a viděli,
přitom mrazí, kolik práce, času a praktické
lásky to všechno stálo. Často se mi vybavil

Manželé Petr a Eva Böhmovi

verš z 1Te 2,8, kde Pavel říká, že Tesalonické
tolik milovali, že jim toužili odevzdat nejen
evangelium, ale i sami sebe. To není málo,
ale znovu jsem si uvědomil, že to stojí za to.
A co dál? Věřím, že Boží dílo v Nové
Gorici bude pokračovat a i my z Prahy budeme mít možnost pomoci. V současné době
se uvažuje o kratších výjezdech, ať už zaměřených pracovně nebo na službu ve sboru,
uspořádání semináře či evangelizace. Věřím,
že, podobně jako my, i další budou mít možnost požehnání dát i vzít.
Jirka Bukovský

Ota vlevo a Jirka vpravo pozují během práce

Dojmy z výjezdu na misii ve Slovinsku
Ota: Pod slovem misie si představuji
hlavně přinášení evangelia lidem, kteří ho
ještě neslyšeli. V tomto smyslu se asi ve Slovinsku nejednalo o jednoznačnou misii, ale
je pravda, že jsme v omezené míře sloužili
i tímto způsobem.

Ota Kunzmann, pastor regionu Východ v akci.

Renata: Byť jsem jela do Nové Gorici
spíše proto, abych vytvořila zázemí klukům – Jirkovi, Vaškovi a Otovi, kteří jezdili
skoro denně na stavbu, nakonec si mě Bůh
duchovně použil i na skupinkách a bohoslužbách. Jednak jsem mohla skrze svědectví
povzbuzovat ženy, které často povzbuzení
potřebovaly, ale Bůh mi dával i konkrétní
slova a obrazy přítomným lidem na společných setkáních.
Ota: Jak už naznačila Renata, naším
úkolem ve Slovinsku bylo spíše prakticky
pomoci misionářům – Evě a Petrovi Böhmovým. Naše pomoc spočívala v tom, že
jsme opravovali a upravovali domek, který
si před časem ve Slovinsku koupili a ve kterém žijí.
Renata: Ale nebylo to jen o práci
a o službě. Jednu neděli jsme si udělali výlet
k moři a v týdnu jsme vyjeli na Svatou horu.
Z našeho pohledu je kontroverzním místem,
protože místní kostel je zasvěcen uctívání
Panny Marie, ale je na vysokém kopci a tedy
s nádherným výhledem do dalekého okolí
nad Novou Goricí. Poslední neděli jsme se
šli podívat do původní Gorízie, ležící na území Itálie.
Ota: Díky Bohu a k údivu místních, nebylo v té době ve Slovinsku úplně typické
www.kspraha.cz

letní počasí. Často bylo polojasno, občas
sprchlo. To byla naše záchrana. Neumím si
představit, jak bychom ve třicetistupňových
vedrech pracovali.
Renata: Moc jsem si užila i společných
ranních chvilek na Biblí, kdy každý z nás dostal postupně příležitost se podělit s druhými
o svůj nejmilejší verš z Písma, společně jsme
se pak ještě krátce pomodlili.
Ota: Nevím jak ostatní, ale já jsem si
výjezdu opravdu užil. Přesně naplnil moje
představy. Navíc mi Bůh umožnil, abych si
tímto způsobem „zhmotnil“ pocit, který jsem
zažil zhruba před dvaceti lety. Tehdy jsme při
jednom návratu z Chorvatska zastavili na odpočívadle ve Slovinsku a já tehdy prožil velikou náklonnost k tomuto koutu Evropy.
Když pak Luboš na jaře mluvil o možnosti
do Slovinska vyjet, vzpomněl jsem si na tento zážitek a věděl jsem, že prožitek na parkovišti před dvaceti lety nebyl náhodný, ale
že mne už tenkrát Bůh na tento výjezd připravoval.
Renata: Já jsem neprožila to, co popisuje Ota, nicméně i já měla pocit, že jsem
byla, díky Bohu, ve správný čas na správném místě.
Renata a Ota Kunzmannovi,
region Východ

● M IS I E

Nová Gorica

Estonsko

Výjezd do Slovinska vnímám jako požehnání od Boha. I když hlavní náplní cesty byla
pomoc při rekonstrukci domu manželům Bohmovým, též to pro mě byla možnost osvobodit se od každodenních povinností, které
na mě v Praze doléhají a odvádí moji pozornost od Boha.
Tudíž cesta do Slovinska obohatila i nás,
kteří jsme přijeli pomáhat. Konkrétně v mém
případě došlo k obnově pobořených duchovních hradeb před návratem do Prahy.
Jako příjemný zážitek mi přišlo setkání
s věřícími na skupinkách či bohoslužbách
a s jakou vřelostí a upřímností nás mezi
sebe přijali. Všimli jsme si, že z nich vyzařovala opravdová vnitřní touha po Božím
slově a tak jsme se zaujetím pozorovali,
jak při kázáních měli všichni své vlastní
notýsky a dělali si do nich pozorně poznámky.
Manželé Bohmovi jsou požehnaným párem ve své službě budování církve. Nejednou se jim zde ve Slovinsku podařilo zachránit lidský život od zkázy a i během našeho
pobytu jsme toho mohli být svědky. Nechť
jim i nadále žehná Bůh.
Závěrem bych chtěl poděkovat Renatě,
Otovi a Jirkovi za možnost být většinu času
s těmi, pro které je Bůh hlavní prioritou.
Václav Melichar

V létě jsem měla jedinečnou
příležitost jet na krátkodobou misii do Estonska. Nevěděla jsem, co očekávat,
a tak jsem se hodně modlila.
A hned když jsme tam přijeli
mi bylo jasné, že těch deset
dní bude požehnaných.
Jedna z věcí, které se mi
na Estonsku hodně líbila,
byla pohostinnost rodiny,
která se o nás starala. Každé
ráno, dopoledne a večer jsme
měli připravený plný stůl
jídla. A každé jídlo obsahovalo několik chodů a všechny byly výborné.
Navíc to byl skvělý čas na seznamování se
a prohlubování vztahů.
Třikrát jsme dělali Treasure hunting
(hledání pokladů). To je také jeden z pro mě
nejsilnějších zážitků. Nikdy před tím jsem to
nedělala, a tak jsem se toho trochu bála. Ale
hned první den jsme našli pár lidí s tím, že
jedna žena byla opravdu dotčená a Bůh se jí
dotknul. Druhý den byl ještě lepší. Mimo to,
že jsme oslovili další asi tři lidi, jsme narazili na jednoho pána, který opravdu přesně
odpovídal našemu popisu. Šli jsme za ním
a oslovili ho. Zeptali jsme se, jestli má nějakou bolest v noze, protože to bylo na našem

● Jak to vidím já

Ne silou ani mocí...
(úvaha nad Božím jednáním v izraelsko-palestinském konfliktu
a jak souvisí s námi)
Obranná operace „Ochranné ostří“ (v hebrejštině cuk
ejtan – přesnější překlad je
pevná skála či nepohnutelný útes) představuje jeden
z nejvážnějších konfliktů
mezi státem Izrael a palestinskou teroristickou organizací Hamás
v Gaze. Vyžádala si množství lidských životů, ještě více zraněných lidí, moře utrpení
i obrovské ekonomické škody, a to na obou
stranách. V médiích jsme se setkávali s více
či méně objektivním zpravodajstvím a širokou škálou různých názorů a postojů. Zkusme se ale zamyslet, jaké místo má toto dění
v Božím plánu a jaké místo v něm máme my.
Je potřeba začít vlastně ještě před začátkem. Proč vlastně k celému konfliktu došlo?
Dlouhodobé napětí v izraelsko-palestinských vztazích vyvrcholilo únosem a vraždami tří mladých Židů, kterých se dopustili
teroristé napojení na organizaci Hamás. Ná-

sledné pátrání izraelských bezpečnostních
sil a rozsáhlé zatýkání teroristů a posléze
i zavraždění mladého Araba židovskými
extrémisty vyprovokovalo Hamás k neplánované odvetě – z Gazy začalo na území

Izraele dopadat množství raket a Izrael se
začal bránit. Během bojů vyšla najevo nečekaná informace – teroristé z Gazy totiž
plánovali původně něco jiného. Koncem září
2014 Židé slaví významný svátek – Roš ha-šana, tedy židovský Nový rok. Během tohoto svátku mnoho vojáků dostává „opušťák“,
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papíru. On řekl, že ano. Tak
jsme se za to modlili, ale
nevíme, jestli byl uzdraven.
K našemu překvapení nás
pak sám poprosil, abychom
se modlili za jeho rameno,
které ho pobolívá. Ale ani
to nevíme, jestli bylo uzdraveno. Obě bolesti se totiž objevovaly jenom
ráno. No, a když jsme se domodlili, zeptali
jsme se na jeho jméno a on řekl, že se jmenuje Tomas. A to bylo jméno napsané na mém
papíru, takže jsem začala trochu vyvádět radostí a nemohla jsem tomu uvěřit.
Dělali jsme také programy pro malé děti
venku ve stanu a každý den během programů
tam bylo plno a nejen dětí! A poslední den
jsme jim udělali výzvu. Kdo chtěl, tak mohl
přijít dopředu, posadit se a my jsme se za ně
modlili. Bylo skvělé, že z asi pěti dětí, které přišly ke mně pro modlitbu, dvě holčičky
přijaly Ježíše do svého srdce.
Anežka Jelínková

vrací se ke svým rodinám a celý Izrael slaví.
A právě na předvečer Roš ha-šana plánovali
teroristé z Gazy překvapivý útok. Z desítek
tunelů (zdá se, že co se tunelů týče, izraelské
bezpečnostní služby poněkud zaspaly) měly
do Izraele proniknout tisíce teroristů s cílem
rozsévat smrt a zkázu v osadách kolem Gazy,
případně unášet izraelské občany a později je
využít k nátlaku na izraelskou vládu. Pokud
by tento   plán vyšel, znamenal by totální
katastrofu. Ne náhodou se objevilo srovnání s americkým „jedenáctým zářím“ nebo
s jom-kipurskou válkou. Z této perspektivy
se jeví poněkud jinak i otřesné vraždy, které
to všechno spustily. Krev tří zavražděných
Židů nebyla prolita nadarmo. Ano, byla to
vysoká cena, ale zabránila hrůzám mnohem
horším. Setkáváme se zde s realitou, která
nám někdy v našem relativním klidu a blahobytu uniká – žijeme ve světě, kde skutečně
jde o život a smrt. Cena života pak může být
vysoká, nebezpečí není něco vzdáleného, co
se nás netýká.
Zkusme se zamyslet: jaké místo v tom
všem má Bůh? Bůh nad svým národem bděl
a jednal. Mohou nás napadat různé otázky.
Byla smrt tří mladých lidí opravdu nutná?
Jaké prostředky musí Bůh použít, aby někdo
Jeho varování a volání uslyšel a zareagoval
na ně? Co musí Bůh udělat, aby Svůj vyvole-

ný národ (a tím teď myslím izraelský národ
i církev) ochránil a probudil k akci? Co musí
Bůh udělat, aby mě osobně uvedl do Své
vůle? Zareaguji na Jeho hlas hned nebo Ho
donutím použít důraznějších prostředků? Co
jsem ochoten obětovat, zaplatit, aby se Jeho
vůle naplnila?
Ne, nedostali jsme se příliš daleko od izraelsko-palestinského konfliktu. Ten se nás
totiž bytostně týká. Ten, kdo se dotýká vyvoleného národa, dotýká se zřítelnice Božího
oka: Kdo se dotýká vás, dotýká se zřítelnice
mého oka (Zach 2, 12). Ďábel nikdy nepřestal a nepřestane ve své snaze vyvolený národ zničit, holocaustem to neskončilo. Bůh
pak stále svůj národ střeží a bdí nad ním. Bez
ohledu na technickou, lidskou i organizační

vyspělost izraelské armády, tajných služeb
i celé společnosti, je to Bůh, na kom záleží.
Jedni doufají ve vozy, druzí zase v koně, my
však připomínáme jméno Hospodina, našeho
Boha (Ž 20, 8). Bez ohledu na postoj světa,
lhostejnost, nezájem a neochotu se nasadit
ze strany společnosti nebo dokonce církve,
Bůh své záměry naplní. Je na nás, na čí straně budeme stát. Žijeme v době, kdy se stále
více blíží návrat Pána Ježíše Krista, který si
přijde nejen pro nás, křesťany z pohanů, ale
i pro Izrael: Bude však zachráněn celý Izrael,
jak je napsáno: „Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti...“ (Ř 11,
26). Žijeme v době, kdy nemůžeme zůstat
lhostejní.
Lumír Ptáček

Dovča
v paneláku
Když jsem si na jaře vygooglovala webové
stránky místa naší palmovkové dovolené,
nevěřila jsem svým očím. To myslí vážně
vážně?! Na společnou dovolenou jsem ale
moc chtěla a tak jsem se přihlásila. Těšila jsem se, že s přáteli ze sboru zažiji nové
věci a „v dobrém i zlém“ utužíme vztahy.
Ovšem nad to „zlo“ – v podobě tří čtyřpat-

● Z E Ž I VO TA R EG I O N Ů

Svým talentem oslavují Boha
Chválicí skupina regionu Sever vydala své vlastní CD. Původně dětská, dnes
již teenegerovská skupina, vedená Katkou Knopovou, nahrála své autorské
skladby na desku s názvem Vinný kmen.
Zeptala jsem se Katky, jaké byly hlavní důvody nahrávky a co od ní můžeme očekávat.
Katka zmínila tři aspekty, které jsou pro
CD nějak charakteristické:
1. Mám dlouhodobě chuť hrát původní
české písničky (a občas nějakou napsat, když
Pán Bůh dá). Dnešní chvály v našich sborech
se hodně skládají z přejatých hitů zahraniční
tvorby. Některé z nich jsou skutečně povedené a čerpám z nich inspiraci i pro svůj osobní
život s Bohem. Vznik nových českých písniček je ale pro mne jakýmsi indikátorem,
že je česká církev pořád živá a má chuť svůj
vztah k Pánu nějak vyjádřit. Mnohé zahraniční písně mohou být (a asi jsou) hudebně
kvalitnější, ale zastávám názor, že ke kvalitě se člověk nemůže dostat jinak, než že to
bude neustále s tvorbou zkoušet. Za všechny
odvážné české autory jsem vděčná a jsou pro
mne příkladem.

2. Zdá se mi, že hodně toho, co rozumíme pod pojmem „chvály“, je muzika oděná
do poprockového hávu, většinou s využitím
klasického rockového obsazení (akustická,
elektrická, basová kytara, bicí, popř. klávesy). Myslím, že dynamická hudba má v církvi svoje místo, jen bych nerada, aby se stala
jedinou možnou alternativou, jak Boha chválit. Uvědomuji si, jak je Pán Bůh kreativní
a pestrý. Na našem CD jsem chtěla proto dát
víc prostoru melodickým nástrojům. Často
hráči na různé melodické nástroje dlouho
studují a cvičí, než mohou hrát na veřejnosti, byla by škoda jejich obdarování nevyužít
právě k Boží slávě.
3. Asi nejvýraznější charakteristikou CD
je věk interpretů i autorů. Větší část textů napsali autoři ve věku 11-16 let. Snažila
jsem se maximum textů ponechat v původní
podobě, upravovala jsem je jen minimálně.
Interpreti jsou
mládežníci, lidé
s hudebním sluchem při poslechu určitě rozpoznají spoustu
nedokonalostí.
Některé
jsme
opravovali, něco
jsem schválně
nechala pro větší autentičnost.
Příkladem je saxofon Štěpánky,
který hodnotím
jako vynikající
výkon u 13 leté
interpretky, která na nástroj 
www.kspraha.cz

rových paneláků, převážilo mnohé „dobro“.
Areál střediska pro školy v přírodě Žihle sice
je typicky socialistický a opravdu neromantický „skvost“ architektury, ale je obklopen
nádhernými lesy. Tam probíhaly, hlavně dopoledne, různé modlitební, povídací i houbové procházky a utužovaly se rodinné, kamarádské a i nadpozemské vztahy. Oběd a další
dvě společná jídla se podávaly ve „školní“ jídelně s kapacitou sto míst. Ale i tady jsme se
nalézali, sesedali se a někdy i slyšeli – „když
Bůh je s námi, kdo proti nám“!  Odpoledne jsme většinou společně jezdili na výlety
do blízkého i dalekého okolí na hrady, zámky, kláštery a kostely. Klasické prohlídky
zámků s průvodcem se střídaly s prolézáním
románských kostelíků se zajímavým výkladem našeho regionového odborníka. Část
z nás, asi desetičlenná tlupa, zastoupená
snad všemi věkovými kategoriemi, se před
každým večerním programem svorně odebrala do lasergamové místnosti, kde po sobě
nadšeně stříleli laserovými pistolemi. Večer
jsme se scházeli ve společenské místnosti
(naštěstí naší soukromé) k vyučování, společenským hrám a povídání si při vínku. Jsem
vděčná, že jsme mohli být pospolu. Z Boží
milosti to byl čas odpočinku, laskavého přátelství a jednoty.
Nanda
hraje pouhých 9 měsíců. Že by saxofonový
part zahrál zkušený dospělý saxofonista lépe,
není pochyb. Dokonalost ale nebyla naším
záměrem .
CD jsme vydali dne 20. 6. 2014. Je
na něm 8 písní, prodává se na Celosboru, nebo u Katky Knopové za 200 Kč.

● JA K jsem to prožil

„Ježíši, vezmi mě domů“
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc
ve stínu Všemohoucího.
Říkám o Hospodinu:
Ty jsi moje útočiště, můj pevný hrad,
můj Bůh, v tobě je má jistota. On tě vysvobodí z pasti, ochrání tě před smrtelnou ránou. Přikryje tě svými křídly, v jeho péči najdeš bezpečí. Jeho věrnost je tvůj štít a tvoje
ochrana. Nemusíš se bát hrůzy noci, ani
náhlého útoku ve dne. Nemusíš se děsit pohrom, které udeří za tmy,
ani nákazy, která se šíří
o poledni. I kdyby jich
po tvém boku padlo tisíc,
a deset tisíc po tvé pravici, tebe to nepostihne.
Protože sis zvolil
Boha za své útočiště
a u Nejvyššího máš svou
ochranu, nestane se ti
nic zlého. Tvůj domov
nestihne neštěstí. Kdo se
přimknul ke mně, toho
vysvobodím, budu jeho
hradem, neboť zná mé
Jméno!
Kdykoliv ke mně bude
volat, vyslyším ho, BUDU
S NÍM V KAŽDÉ JEHO
TÍSNI, spasím ho a obdařím svou Slávou. Dlouhým věkem ho nasytím
a ukážu mu cestu spasení.
Žalm 91
Chtěl jsem si udělat takový čtyřdenní přechod v horách, pohoří Reisseck v Rakouských Alpách, poblíž města Spittal. Chtěl
jsem se tam trochu izolovat od stresu každodenního života, zvýšit fyzickou kondici
a poznat nové místo.
Druhý den při sestupu z vrcholu Grosse
Reisseck (2965 m n.m.) jsem sestoupil zpátky do sedla, kde jsem měl odložený batoh.
Slunce svítilo, bylo příjemně, a tak jsem si
zde trochu odpočinul, dal si oběd a někdy
okolo půl třetí pokračoval dále. Měl jsem
v podstatě už jen sestoupit do údolí a navázat
na hlavní cestu, která vede do dalšího sedla,
kde jsem plánoval přenocovat.
Nenašel jsem lepší místo k sestupu, tak
jsem využil jedno relativně vhodné, kde byl
plochý kámen a kde se dalo přidržet, otočil
se, rukama se zachytil o pevná místa a pomalu klesat. Stačilo se dostat kousek níž, kde už
bych po kamenech sestoupil postupně dolů.
Jenže mi ujela noha a vše už se poté nějak
odehrálo ve velké rychlosti. Začal jsem padat
a pokusil se strčit ruku do pukliny v kameni
s tím, že tam strčím i druhou ruku a tím se
zachytím. To se mi nepovedlo, ruka vyklouzla a náhle jsem se rychle kutálel i s batohem
dolů, nevím jakou rychlostí, ale nešlo s tím

už nic dělat. Pak slyším křupnutí v hlavě,
a jak jsem se točil dál, zhodnotil jsem situaci
jako definitivní. Neměl jsem důvod předpokládat, že se z toho dostanu živý. Proto jediná myšlenka, která mi probleskla hlavou,
byla věta: „Ježíši, vezmi mě domů“.
Po chvíli jsem se zastavil. Ležel jsem
na zádech, v hlavě mi hučelo. Zkusil jsem
funkčnost končetin, vše se zdálo v pořádku a já zjišťoval, že se zdá, že k vážnějšímu zranění nedošlo. Chvíli jsem děkoval

Bohu a modlil se a vlastně jsem nevěděl, jak
s touto situací dále naložit. Buď si zavolám
pomoc, nebo zkusím jít dále. V hlavě se mi
neustále objevovala myšlenka, že mám vstát
a jít dál.
Seděl jsem nějakou dobu, v hlavě přestalo postupně hučet, krvácení z hlavy a z ruky
přestalo, a tak jsem se pokusil vstát. To ještě
celkem šlo, nicméně když jsem se pokusil
jakkoliv manipulovat s batohem, bolest v zádech mi to nedovolila. Myšlenka, že si naložím na záda 20 kg, mi začala připadat jako
nesmyslná. A i kdybych nějak batoh zvednul,
nemohu zaručit, že není třeba zlomený obratel a tím bych si mohl takto páteř definitivně
poškodit.
„Dobrá, zavolám si pomoc“, rozhodl
jsem se. Jenže mobil neměl signál. A nikdo
se poblíž nenacházel, neboť turisté se sem
téměř nedostanou, udělají si výlet okolo
lanovky a jedou zase dolů. Náhle se však
rozjasnilo a signál, byť slabý, najednou
byl. Nejdříve jsem zkusil zavolat asistenční
službu pojišťovny, kde jsem měl sjednané
pojištění. Hovor se však přerušil, tak jsem
nakonec napsal SMS kolegovi do práce, který věděl, kde jsem a hlavně mluví německy.
Nešlo mi to odeslat napoprvé, ale nakonec
jsem SMS odeslal, pak ještě pár doplňujících
a už jen čekal na pomoc. Přiletěl vrtulník,
po chvíli hledání mne našel, navlékli mne
do postroje, přistáli se mnou na nedaleké
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rovince u přehrady a tam mne naložili dovnitř. Odletěli jsme do nemocnice ve Spittal,
kde jsem dostal prvotřídní péči. Rentgen,
tomograf, ultrazvuk, šití dvou menších ran
na hlavě. Zjistili mi, že mám zlomená dvě
žebra, odlomené výčnělky na obratlích (asi
8), ale samotné obratle včetně plotének, jsou
v pořádku.
V noci mi nedovolili vstát, ráno jsem se
ptal doktora, jestli mohu chodit, on řekl, že
ne, ale že druhý den mohu odjet sanitkou
do ČR a že tedy vstát
mohu až zítra. Předtím
jsem se za to však modlil a tak najednou přišla
sestřička, která nebyla u vizity a zeptala se
mě: „Chcete se vysprchovat?“ A už jsem byl
na nohou. A ta druhá,
když to pak viděla, už
jen spráskla rukama, ale
nechala to být. Takže
druhý den jsem už i chodil. Třetí den pro mne
poslali sanitku z ČR a ta
mě dovezla na Bulovku,
kde mě doktor zkontroloval a nabídl mi, že už
mohu jet rovnou domů.
Doma jsem byl tedy dříve, než jsem plánoval původně a to asi o 3
hodiny. Takže ta modlitba byla vyslyšena dokonale. Zvláštní je, že doktor na kontrolním
rentgenu nevidí žádné anomálie, doporučil
mi postupně zvyšovat zátěž a kontrolu, jen
pokud by nastala nějaká komplikace.
Přemýšlel jsem, co se vlastně stalo a co
se mělo stát. Bylo tam velké množství nebezpečných situací, které se mi vyhnuly
a to doslova zázračně. Například jsem se
zastavil o čtvercový kámen. Dokutálel jsem
se k němu asi po 30 metrech tak, že v čase
nárazu jsem byl nahoře a batoh narazil bokem a pohltil tedy celou nárazovou energii.
Dále nechápu, že krytá záda se trochu polámala, ale zbytek těla byl jen odřený, kromě
dvou menších ran na hlavě. Batoh se mi celou dobu nevysmekl. Žádná další zlomenina
a ani větší rána nebyla. Přitom tam bylo dost
větších, nebezpečných kamenů. Kdybych se
dokutálel posunut o třeba metr vedle, mohl
jsem do toho kamene narazit hlavou nebo
nohama. A kdyby tam ten kámen nebyl, nebo
kdyby byl vyšší, nebo jinak natočený……
prostě to všechno bylo dokonale připravené.
Až mám pocit, že se jakoby nic nestalo. Každopádně vím, že 16. 7. 2014 jsem se potřetí
narodil. Nějaký čas bude sice trvat léčení, ale
pak doufám, že budu zdravý a bez následků.
A to jen díky Bohu.
Kamil Popule,
region Sever

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

Gran Torino

Joni

Gran Torino je příběhem válečného veterána
z doby vietnamských válek Waltra Kowalského (Clint Eastwood). Ten tráví poslední
roky na odpočinku v kolonii domků, kde se
ho velmi dotýká odliv starousedlíků a příliv
vlny vietnamských imigrantů. Waltr si z války nese těžké břímě nenávisti proti tomuto
etniku a od samého počátku jim dává najevo negativní vztah. Jednoho dne se mu ale
mládežník Thao pokusí ukrást oblíbený automobil Gran Torino. Díky jeho neuváženému
činu se Kowalski seznámí blíže s komunitou
přistěhovalců, a ač si to zpočátku nechce přiznat, tak si k nim najde bližší vztah, než má
k vlastní rodině, která ho jen využívá kvůli
majetku.
Stárnoucí veterán ale vůbec není bezmocným starcem. Když zjistí, že jeho nové
přátele ohrožuje mafie, postaví se za ně
a neváhá nasadit vlastní život. Film je hodně o toleranci k rasovým menšinám. Začátek
je plný kvalitních konverzačních přestřelek
nabytých sarkastickým humorem a narážkami. Postupně se děj překlápí v drsné drama.
Skvěle je zde podána Waltrova vnitřní proměna, kdy se zapšklý člověk trpící averzí
k asijskému etniku postupně proměňuje, až
komunitu Vietnamců přijme za svou rodinu.
Clint Eastwood si nejen zahrál hlavní
postavu, ale i film zdařile režíroval. Po boku
mu velmi dobře sekundoval v jedné z vedlejších rolí i syn Scot Eastwood.
Snímek netrpí jediným hluchým místem.
Na prestižním diváckém servru ČSFD dostal
90 % a je ve dvacítce nejlepších filmů světa.
Pavel Rosecký

Inspirován vzpomínkami na knížku, kterou
jsem četl před téměř pětadvaceti lety, mě napadlo zjistit, zda existuje její filmová verze.
Nakonec se mi ji podařilo
najít na webových stránkách
jednoho fanouška křesťanských filmů, sehnat se dá ale
i na DVD ve filmotéce některých uživatelů ČSFD.
Příběh mladé teenagerky,
které se skokem do vody změnil celý život, zná dnes asi už
jen starší generace křesťanů.
Pro ty ostatní si jej dovolím
ve stručnosti napsat.
Joni Eaareckson si riskantním skokem na mělčině zlomí
vaz a jen díky pohotovému zásahu své sestry
a plavčíka se neutopí. V důsledku úrazu zůstane zcela ochrnutá a jen v oblasti ramen má
částečnou citlivost nervů.
Následuje období vzdoru proti Bohu,
kterému nedokáže odpustit stav, ve kterém
se nenadále ocitla. Zápasy se sebelítostí Bůh
v Joni postupně přetaví v pevné pouto víry
a naděje. Ale tím její boj nekončí. Aby se
zlepšila její možnost komunikace s okolím
(počítače ještě nebyly), naučí se psát pusou.
Povzbuzena rehabilitační sestrou nezůstane
u tohoto už tak velkého vítězství, ale naučí
se i velmi dobře malovat a účastní se s úspěchem několika malířských soutěží. Záhy její
přátelé zjistí její obdarování ke kazateské
službě a Joni tak silným svědectvím o svém
zápase o víru v Ježíše Krista mohla povzbudit tisíce lidí.

Poslední vrchol
Jde o nevšední dokumentární film o španělském knězi Pablovi Dominiguezovi. Tento filosof, který miloval Boha, lidi a hory,
tragicky zahynul ve čtyřiceti dvou letech
při sestupu hory Moncayo, vrcholu ve Španělsku, který toužil zdolat. A přece se pro
mnoho lidí tato smutná událost stala momentem, kdy Pablo naplno ožil v jejich srdcích. Dokument je plný radosti a naděje, vyprávěný se smíchem i slzami jeho rodinou,
přáteli, kolegy a studenty. V první řadě je
to ale osobní zpověď režiséra Manuela Cotela, který Dominigueza poznal krátce před
jeho smrtí a následně shromáždil výpovědi
mnoha přátel a známých, doplnil je vlastními dlouhými monology a sestříhal všechno
do celovečerního filmu. Film získal cenu
Bravo, kterou uděluje konference biskupů
Španělska a ocenění Sdružení filmových
scénáristů Španělska za nejlepší dokumentární film.
(přeloženo ze Slovenského časopisu
Mesacník spolocenstiev krestanov
„Radostné srdce“ a „Christiana“)
www.kspraha.cz

Obvykle to bývá tak, že filmová verze je
často o dost slabší než její knižní předloha.
Ta ale v tomto případě není zrovna kdovíjakým literárním klenotem.
(I když za přečtení rozhodně
stojí). Jako svědectví je psaná
převážně v tzv. ichformě a místy příliš velké množství zájmen
na mě při čtení působilo dost
rušivě.
Režisér James F. Colier si
s tímto drobným nedostatkem
ale zdárně poradil a v roce 1980
vzniklo dílo, které mě i přes téměř dvouhodinovou stopáž ani
trochu nenudilo a oslovilo nakonec daleko víc, než kniha.
Po jeho zhlédnutí jsem si řekl: „Tak tohle nedám.“ Neboť nebylo a není v mých
možnostech popsat veškeré aspekty Božího jednání, které jsou ve snímku Joni více
než hmatatelné. Sílu příběhu ocenili diváci
na veřejném filmovém serveru (ČSFD) skvělými osmdesáti procenty.
Pavel Rosecký

Tass Saada: Sloužil
jsem Arafatovi
Skutečný příběh snajpra o jeho cestě od nenávisti k lásce
Tass Saada měl už v sedmnácti svůj kalašnikov. Utekl z domova a stal se ostřelovačem a osobním řidičem Jásira Arafata.
Narodil se jako palestinský uprchlík v Gaze
a vyrůstal Saúdské Arábii. Jeho životní zkušenost jej naučila nenávidět. A stejně jako
mnozí další Palestinci, obrátil svou nenávist
– a svou zbraň – proti Izraeli.
Příběh Tasse Saady mohl skončit tragicky, mohl se stát jen další z mnohých obětí nenávisti, která kvasí na Blízkém východě. Ale
Tass se měl dočkat lepšího osudu. Jeho příběh vám umožní zblízka nahlédnout do světa Jásira Arafata, do života, bojů a myšlení
palestinského uprchlíka, do srdce muslima,
který se stal křesťanem a dočkal se za to pronásledování od vlastní rodiny, do procesu
proměny od nenávisti k lásce a naději.
Tento příběh není jen o tom, jak se palestinskému uprchlíkovi podařilo uspět v Americe. Je to příběh, v němž nakonec láska triumfuje nad nenávistí, smíření nad trvalým
rozdělením. Může inspirovat každého z nás,
abychom dokázali překonávat rozdělení
a konflikty ve svých životech.
V září vydal Institut Wiliama Wilberforce: Brož., 220 stran A5, doporučená prodejní
cena 290 Kč vč. DPH. K dispozici u knihkupců, možno objednávat i přímo na:
info@wilberforce.cz.

● OZNÁMENÍ

Schůzky na přípravu týmu ALFA jsou 18. 9. 2014 (vedení skupinky) a 25. 9. 2014 (pastorační péče)
Veškeré informace jsou na webových stránkách: www.kurzyalfa.cz NEBO www.kspraha.cz

Divadelní společnost Kairos II vás zve na premiéru nové hry

Eric Emmanuel Schmitt

Hotel
mezi dvěma
světy

nabídka bydlení / Sháníme poctivého nájemníka či nájemníky (manželský pár) bez zvířat, nekuřáky, do našeho bytu (novostavba v Záběhlicích:
2kk, koupelna, wc, malý balkon a podzemní garážové stání) v době od září
2014 do konce května 2015. Metro 10 minut stanice Strašnická. Cena pro
jednotlivce: 7 000 Kč za měsíc vč. poplatků, pro pár: 8 000 Kč vč. poplatků.
Jaroslav Dražan mob.: 737 105 734, e-mail: JaroslavDrazan@seznam.cz

Pastorační
a poradenské
centrum
Na podzim se uskuteční další běh kurzu sebepřijetí (viz níže),
v listopadu je domluvena přednáška P. Rause (termín 18. 11., téma
bude upřesněno) a připravují se další semináře (například seminář
o manipulaci volně navazující na předchozí seminář na toto téma).

Kurz sebepřijetí – 3. běh
25. 9. 2014. začíná 3. běh kurzu sebepřijetí. Jedná se o pět

praktických lekcí na toto téma. Termíny konání (vždy čtvrtky):
25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10. a 23. 10. Bližší informace o tématech
lekcí, přihlašování a ceně i zpětné vazby účastníků předchozích běhů
můžete najít na: sbor.kspraha.cz/poradenstvi/akce.
Kurz probíhá ve skupině max. 12 účastníků.
Pokud Vás tyto aktivity zajímají a chcete dostávat pozvánky osobně
e-mailem, kontaktujte mě (petra.mizurova@kaes.cz). Petra Mizurová

Divadlo MANA (Moskevská 34)

29. a 30. 9. 2014 od 19:30
vstupenky možno rezervovat na www.centrummana.cz
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● OZNÁMENÍ

DOROST
středy
více info

(12 – 15 LET)

17:00 – 19:00 hod.

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

Kroužky na Palmovce
2014–2015

 tvořivost  zábava  poznání

Výtvarné techniky – kreativita v práci s různými materiály

POROST
úterky
více info

(15 – 18 LET)

17:30 – 19:30 hod.
Šimon Ondráček
736 655 882
o.saimon@volny.cz

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

Podaná ruka
Staráte se o blízké seniory, ale jedete na dovolenou
a hledáte, kdo je navštíví, pomůže, dohlédne? Když jste
v práci, byli byste klidnější, kdybychom se u nich dopoledne nebo v poledne stavili? Nákupy, doprovod, pomoc
v domácnosti a další služby s laskavým porozuměním.
Informace na tel.728 783 896 u Anny Slobodové

pro děti od 4 do 6 let, od 7 do 11 let
středa 15:00–16:00 a 16:00–17:00
(první setkání 1. 10. 2014)
cena za pololetí: 760 Kč

Povídálek

– kroužek logopedické prevence

pro děti od 4 do 7 let
středy 10:00–10:45 (od 1. 10. 2014)
cena za pololetí: 1 280 Kč

Vím, co s penězi!

– kroužek finanční gramotnosti
pro děti od 6 do 11 let
úterý 13:30–14:30 (od 30. 9. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč

Hudební pátrání

– zážitková výuka poslechu hudby

pro děti od 8 do 12 let
středa 14:00–15:00 (od 1. 10. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč

Tajemství paláců a kostelů

– co nevíte o památkách

pro děti od 10 do 14 let
úterý 15:00–16:00 (od 30. 9. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč

Šití, to tě chytí

– základy práce s textilem

pro dívky od 14 let i dospělé
pondělí 16:00–18:00 (od 29. 9. 2014)
cena za pololetí: 3 200 Kč
Místo konání: Na Žertvách 23,
Praha 8-Palmovka
Pořadatel:
Křesťanské společenství
mládeže

www.krouzkynapalmovce.cz
www.kspraha.cz

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

ŠESTÁ
14. 9. 18:00
Ortenovo náměstí 3 4,
škola TGM

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.

● SBOROV Ý I N FOR M AČNÍ SERV IS
Sborov é boh oslužb y
7. 9.

16:30, Zahradní restaurace Pražan –
rozhraní Výstaviště a Stromovky, Praha 7

5. 10. 15:00 Kulturní zařízení Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7
(tram stanice Maniny dostupná z metra Vltavská, Palmovka a Holešovice).
Chvála: Hudební skupina pod vedení Honzy Knížka
Kázání: Lubomír Ondráček – Horlivost je povinnost nebo milost?

27. 9. Setkání služebníků
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

EN POK ÁNÍ
20. 9. D
Akce KMS, která navazuje na Celosvětové dny modliteb pořádané v minulých
letech. Od 14:00 do cca 17:00,  ECM Ječná 19, Praha 2

● 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: 15.9. v 18:30 v knihovně na
Žertvách
Počet členů: 107/14/42

ji h ovýc 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

palmovka
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 84/23/28

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

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

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: 50/8/24
Křty: Rostislav Ješina, Jaroslav Hrabovský,
Barbara Pospěchová
Vstup: Veronika Denková, Dávid Pangrác

Korespondenční adresa

Účet

22. 9. Sborová modlitební

JI H

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

střed
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha
2 – budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 101/17/31

V ÝC H OD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první
v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové
budově
Počet členů: 72/3/19
Narození: Anna Ženíšková
Úmrtí: Jitka Pohořelská, Milada Mertlová

Z Á PA D
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

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
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