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Zaslechla jsem rozhovor 
dvou mladých žen. Stěžo-
valy si vzájemně na moc 
práce za málo peněz 
„a navíc děti a domác-
nost!“ Jdu také mrazivým 
odpolednem s těžkou taš-
kou po práci domů. Jsem 

ale tolik Bohu vděčná, že mám to „domů“ 
a plnou tašku a syny, kteří nemusí naruko-
vat…Jen z Jeho milosti „trápí“ české ženy 
blahobyt! Vážím si „nudy“ běžných starostí 
a myslím na ženy na Ukrajině, v Sýrii, Nigérii 
a v dalších místech konfliktů, bojů a bezprá-
ví. Nemyslím si, že „svět se zbláznil“, jak to 
řekl jeden můj přítel, ale vidím zřetelněji, že 
„svět leží ve zlém“. Ježíš ale řekl: „Nebojte 
se!“ Tak se nebojím. „Doufejte ve mně“. Tak 
doufám. „Já jsem s vámi po všechny dny!“ 
A z toho se raduji!                                Nanda

Zakladatel  Armády spásy William Booth 
byl jednou tázán, co bude ohrožovat církev 
v následujícím století. Jeho odpověď byla 
překvapivá a troufnu si říci, že prorocká. 
W. Booth řekl: „Domnívám se, že hlavním 
nebezpečím, kterému 
bude čelit nadcháze-
jící století, bude víra 
bez Ducha svatého, 
křesťanství bez Kris-
ta, odpuštění bez po-
kání, spása bez zno-
vuzrození, politika 
bez Boha a nebe bez 
pekla.“ Když se po-
díváme kolem sebe, 
myslím, že vidíme, že 
se naneštěstí nemýlil. 
Posunul se tento svět, posunula se i církev.

Když se pokusíme shrnout vyjádření W. 
Bootha, tak v podstatě varuje před křesťan-
stvím bez pokání, křesťanstvím beze změny. 
S touhou najít odpuštění a spásu bez poká-
ní, bez radikální kapitulace před Pánem Je-
žíšem a beze změny, se setkáváme kolem 
sebe a musíme se s ní vypořádat i ve svém 
životě. Narážel na ni ale i Pán Ježíš během 
své pozemské služby. Jan v šesté kapitole 
zachycuje službu a kázání Pána Ježíše. Nej-
prve čteme příběh o nasycení pěti tisíc. Lidé 
jsou překvapeni, ale i nadšeni. Jdou za ním až 
do Kafarnau a chtějí, aby jim dával ten chléb 
stále. Jenže Pán Ježíš se posunuje dál. Nejde 
o dary, ale o Něj. Potřebujeme nasycení jím 
samotným. Sděluje židům pro ně šílenou my-
šlenku, že potřebují jíst jeho tělo a pít jeho 
krev. To znělo strašně. Oni přece krev nepili. 
To zakazoval Zákon. Znamenalo to naprostou 
změnu jejich myšlení, jejich představ o nábo-
ženském životě. Bylo to celé tak šokující, že 
někteří učedníci s ním už dále nechodili. Ni-
koli lidé ze zástupu, ale učedníci. Chtěli na-

sycení, ale Ježíš chtěl více, než byli ochotni 
dát. Větší změny, než ke kterým byli ochotní. 

Myslím, že jsme to všichni už zažili 
ve svém okolí. Někoho, kdo následoval Pána 
Ježíše, přijímal od něj mnohé věci, v něčem 

se od něj nechal i pro-
měnit. Jenže v nějaké 
situaci si řekl dost. 
To je moc tvrdá řeč. 
Tohle přeci nemů-
že Ježíš po mně fakt 
chtít. A odešel zpět 
do světa.

Nedívejme se ale 
nyní na lidi kolem 
sebe a nevzpomínej-
me na ty, co odešli. 
Pán Ježíš je totiž hod-

ně konkrétní a osobní. Ptá se Dvanácti. Ptá se 
těch nebližších. I vy odejdete? Dává jim svo-
bodu. Má je rád, ale nijak nesnižuje laťku. 
Petr má dobrou odpověď. Možná taky dobře 
nerozumí, o čem to Pán Ježíš mluví. Zná ho 
ale natolik, že ví,  že nemá kam jít. 

Pán Ježíš jde ale ještě dál. Ptá se mne 
i Tebe. Má nás rád, odpouští nám, má pro nás 
radostnou zprávu o záchraně. Jenže má někdy 
i tvrdé slovo. Občas řekne něco, co se mně 
fakt nelíbí. Přesto s ním zůstávám. Znám ho 
už příliš dobře na to, abych si snad myslel, že 
by to šlo bez něj. Vím, že má slova věčného 
života. Vím, že pro mne chce jen dobré věci 
a že dokonce i ta tvrdá řeč je k mému dobru. 
A nechci podlehnout ohrožení, o kterém pro-
rocky mluvil W. Booth. Nechci žít kulturní 
křesťanství s jeho zvyklostmi a pravidly. Ne-
chci skončit ani v zákonictví, ani ve svévoli. 
Chci žít život v přítomnosti Ducha svatého, 
těšit se do nebe ve vědomí, že existuje peklo 
a zakoušet odpuštění hříchů na základě sku-
tečného pokání.         

Lubomír Ondráček
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„Domnívám se, že hlavním nebezpečím, 
kterému bude čelit nadcházející století, 

bude víra bez Ducha svatého, 
křesťanství bez Krista, 
odpuštění bez pokání, 

spása bez znovuzrození, 
politika bez Boha a nebe bez pekla.“

William Booth

A teď by bylo v pořádku, kdybychom se ve škole 
modlili?
 Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský 
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Mnozí z jeho učedníků, když to uslyšeli, řekli: „To je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat?“ Je-
žíš v sobě věděl, že jeho učedníci na to reptají, a řekl jim: „To vás pohoršuje? Což tedy, kdy-
byste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?  Duch je ten, který obživuje, tělo nic 
neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.  Z toho důvodu mnozí 
z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Ši-
mon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme 
uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Svatý Boží.“                                                     Jan 6,58n
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Dobrý nebo
           statečný?
Informace o tomto desetitýdenním kurzu 
byly zveřejněny v minulých číslech časopisu.

Tento kurz bude v našem sboru probí-
hat podruhé (zájemci mohou dostat kontakt 
na absolventy minulého kurzu a informo-
vat se na jejich zkušenosti). Zahájen bude 
ve středu 1. 4. od 18:30 v prostorách sborové 
budovy. Na kurzu bude třeba zaplatit popla-
tek 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 infor-
mace a vedoucí kurzu si s nimi ujasní, že 
„nastupují na správný autobus, ve správný 
čas a ze správných motivů“. 

Přihlášky zašlete do 20. 3. 2015
Lubomír Ondráček

Modlitební témata na březen
•  Půst a modlitební stráž 24/7 v termínu 

27. 3. – 3. 4. Hlavním tématem jsou sbo-
rové hodnoty a jejich fungování v našem 
životě a životě celého sboru. 

•  Duchovní boj  –  návštěva sestry Eillen 
Vincent a jejího týmu 23. – 30. 3. Služba 
na setkání sborových služebníků, du-
chovní průzkum a mapování Prahy, mod-
litby na různých místech Prahy, zjevení 
pro vedení duchovního boje v Praze.

•  Ukrajina – udržení příměří, zastavení kr-
veprolití, dlouhodobé politicky únosné 
a alespoň relativně spravedlivé řešení, 
zjevení a jednota pro místní církev.

Vyhodnocení minulých témat.
•  Březnový výjezd vedení sboru 6. – 8. 3. 

teprve bude. Modliteb je potřeba i bě-
hem samotného výjezdu.

•  Prosme o naplnění Duchem svatým, 
abychom byli lidmi, kteří budou toužit 
po růstu Božího království v našem sboru 
(viz dopis pastora k Novému roku). Toto 
je těžko měřitelné.

•  Modleme se a žehnejme vedoucím mlá-
deže. Přímo je to také těžko měřitelné, 
ale jedenáct letos osmnáctiletých proje-
vilo zájem o setkání o vstupu do sboru 
a velmi dobře začala iniciativa 3–3.

Modlitební témata
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Informace z vedení sboru
Protože jsem se setkal s několika dotazy, 
které možná zajímají více lidí, úvodem se je 
pokusím zodpovědět.

Po návratu do Ládví na sborové bohosluž-
by někteří účastníci vyjádřili svůj dojem, že 
žádná rekonstrukce neproběhla a proč jsme 
se tedy stěhovali na podzim do Domoviny. Je 
to skutečně tak. Plánovaná rekonstrukce byla 
nejprve odložena, ale to až v průběhu srpna, 
a nakonec úplně zrušena. Další plány nejsou 
známé, přestože zvláště sociální zařízení by 
rekonstrukci potřebovala urgentně.

Další dotaz se týkal toho, zda není neeko-
nomické vytápět sborovou budovu přímoto-

py. Předně je třeba připomenout, že budovu 
jsme s tímto topením zakoupili a předělat 
topení v celém domě třeba na plyn by vy-
žadovalo mnoha set tisícovou investici. Dále 
provoz sboru je velmi specifický a různé 
místnosti potřebujeme vytápět v různou 
dobu. Každá místnost má tedy svůj časový 
termostat. Podobná regulace by byla při ji-
ném typu vytápění velmi složitá.

A na závěr jedna informace. Na konci 
ledna byl regionálním starším na regionu Zá-
pad ustanoven Jiří Bukovský.

Za vedení sboru 
Lubomír Ondráček

Stopy na Měsíci
člen posádky Apollo 16 vypráví
o cestě na Měsíc a o svém životě

24/7

CHARLES DUKE

Modlitební stráž tzv. 24/7
Pro připomenutí těm, kteří se s tímto způ-
sobem modliteb nesetkali, doporučuje-
me shlédnout motivační video na adrese 
http://www.modlitby24-7.cz.
Přihlásit se můžete na sborovém webu 
kspraha.cz/straz

Misijní společnost Nový život, o. p. s. a PrimeNet pořádá evangelizační setkání 
s astronautem Apolla 16 Dr. Charlesem Dukem. Charles Duke bude hovořit o svém 
životě astronauta, o  letu na Měsíc a o tom, jak se stal křesťanem. Na závěr svého 
vyprávění bude prezentovat evangelium. 

pondělí 16. 3. v 19:00 v hotelu Andel‘s, Stroupežnického 21, P5 
pro podnikatele a odborné profese, vstupné 100 Kč

v úterý 17. 3. v 18:30 na Masarykově koleji, Thákurova 550/1, P6
pro středoškolské a vysokoškolské studenty a vstup je zdarma 

Byli bychom velmi rádi, kdybyste povzbuzovali křesťany ve svém společenství, 
aby na tato setkání zvali své nevěřící přátele a kolegy ze zaměstnání, protože právě 
nevěřícím lidem jsou tato setkání určena. 

e-mail: primenet@seznam.cz, tel. 728 475 814, 774 590 720

Sborový půst  
a modlitební stráž 
V pátek 27. 3. zahájíme společný týdenní 
sborový půst, který skončí na Velký pátek.  
V 18:00 27. 3. začne i sborová nepřetržitá 
modlitební stráž, která skončí společným 
Velkopátečním shromážděním.  Na mod-
litební stráž je třeba se přihlásit do for-
muláře na sborovém webu.  Pokud by 
stráž byla zaplněna před jejím zahájením, 
přidali bychom další hodiny. Proto pro-
sím neodkládejte své přihlášení, abychom 
mohli včas reagovat na případný zvýšený 
zájem. Loni na některé modlitebníky už 
volná hodina nezbyla.

Povzbuzuji vás k zapojení jak do půs-
tu, tak do modliteb. Nepochybuji, že Bůh 
chce s námi jednat jak s každým osobně, 
tak s celým sborem.

Lubomír Ondráček

●  AK TUÁLNĚ
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Modlitební stráž
Vážení a milí členové sboru,
na přelomu měsíce března a dubna nás čeká 
další modlitební stráž 24/7. Je to příležitost 
se nejen modlit a přimlouvat za aktuální té-
mata, ale i čas, kdy se můžeme poohlédnout, 
vyhodnotit, poděkovat nebo naopak požádat 
o odpuštění. Jaké poohlédnutí mám na mys-
li? Asi by bylo nošením dříví do lesa, kdy-
bych členům našeho sboru připomínal, že 
máme jako společenství určitou vizi. 

Vize je pro život sboru a jeho identitu 
velmi důležitá. Potřebujeme vědět, k čemu 
nás Bůh povolal, a proto vize nemůže být ně-
čím, co si sami vymyslíme, ale co přijmeme 
od Pána Boha. První částí naší vize je sbo-
rový záměr. Tento sborový záměr je shrnutý 
do věty „Kristem proměněné životy“. Dru-
hou částí jsou sborové hodnoty, které jsme 
přijali ještě dříve než záměr a které jsou tím, 
čím poměřujeme své osobní životy i život 
celého sboru. Jsou jimi:

1. Víra založená na Božím slově
2. Neustálá modlitba
3. Dosvědčování Boží svatosti
4. Štědré dávání

Moje otázka zní: Jak tuto vizi přenášíme 
do běžného života? Opravdu se učíme věřit 
více tomu, co říká Boží slovo, než tomu, co 
vidí naše oči? Opravdu se se učíme činit z Bo-
žího slova svoji každodenní zkušenost? Pokud 
ne, je to problém. A co téma neustálá modlit-
ba? Modlíme se jen když něco potřebujeme, 
když je nějaký problém nebo jsme nastaveni si 
sednout k Jeho nohám a třeba Mu položit otáz-
ku: A co si Pane, přeješ Ty? A co dosvědčování 
Boží svatosti? Máme Boha opravdu na prvním 
místě? Je Bůh opravdu tím, kdo určuje naše 
postoje a hodnoty nebo v našich životech vlád-
ne naše já? A konečně - štědré dávání. Nemám 
na mysli jen finance, ale jsme ochotni dát dru-
hému svůj čas, pozornost, soucit? 

Tyto zásady jsou navíc i příležitostí, jak 
získat imunitu proti působení démonické struk-
tury nad Prahou. Proti duchu zákonictví je 
chození ve Víře založené na Božím slově, proti 
suchu svévole je životní styl neustálé modlitby 
(s důrazem na „Buď vůle Tvá“), proti duchu 
smilstva stojí každodenní radostné dosvědčo-
vání Boží svatosti (nikoli ze zákonického „ne-
smíš“, ale ze svobodného „nemusím“) a proti 
duchu mamonu (a taky duchu chudoby) je nej-
lepší obranou štědré dávání z radostného srdce.

A tak si kladu otázku, jak jsme na tom 
ve vztahu ke sborovým hodnotám. Opravdu 
je známe, vážíme si jich, jsme za ně vděčni 
a poměřujeme jimi své životy? To jsou otázky, 
které si můžeme položit v modlitební místnos-
ti. Pokud budou naše odpovědi kladné, pak 
je to v pořádku. Pokud ne, tak by bylo dobré 
s tím něco udělat. Osobně bych doporučil si 
sborové hodnoty napsat, jednou týdně si je při-
pomenout a zároveň si položit otázku. Jednal 
jsem podle nich? Pokud ne, tak to nevzdávej. 

Připomínej si je a rozhoduj se pro život podle 
nich tak dlouho, až se Ti dostanou pod kůži, až 
se stanou nedílnou součástí Tvého charakteru. 

Můžeme se také na svou osobní situaci 
či stav naší služby podívat očima prorocké 
alegorie, kterou přijal Pavel Ondrák na vý-
jezdu starších.

Postava první – Jakub Poslušný
Byl povolán na tuto planinu před chvílí a stál 
po kolena v nepořádku. Nebyl spokojen, 
v čem stojí, a proto pozdvihl hlavu a ruce. 
Modlil se. Upřímně a pokorně.  Během 
chvilky měl u sebe lopatu a koště. Nelenil 
a začal čistit místo pod sebou a okolo. Nepo-
řádek házel zvláštně nad sebe. Vždy zmizel. 
Trvalo to, zapotil se, ale nakonec mohl pou-
žít i koště a místo vyčistil dokonale.  Kolem 
něj byl více jak deset metrů velký kruh čisté, 
zářící země. Udělal si dostatek místa pro po-
kleknutí, modlitbu a chválu. Věděl, že jeho 
úkolem bylo toto místo vyčistit a držet svými 
modlitbami. Věděl také, že toto místo nemá 
opouštět a udržovat, protože bez pravidelné 
údržby se stále zanášelo nepořádkem z okolí.

Výklad: Jakub byl povolán na toto mís-
to plné špíny a nepořádku. Věděl, že jeho 
úkolem je místo vyčistit, proto použil auto-
ritu a moc Ducha Svatého – ty znázorňovalo 
nářadí, které používal na vyčištění. Pak to 
místo má držet modlitbou. A to do doby než 
mu Pán ukáže co dál. Stejně jako každý z nás 
má jasný úkol. Jasné povolání, jasnou služ-
bu danou od Boha. A tam máme místo držet 
v čistotě jako svatou půdu Hospodinovu.

Postava druhá –  
Michal Nespokojený

I Michal stál po kolena v nepořádku. Zma-
teně se díval pod své nohy a po okolí. Svým 
postojem se ptal, co tu dělá a proč tu je. 
A proč byl poslán přímo do tohoto místa, 
které si nevybral a nechtěl.  Sem tam pohlédl 
směrem k nebi úpěnlivým pohledem plným 
obav. Občas nešťastně zamával rukama. Mi-
chal věděl, že by měl začít něco dělat, ale 
nevěděl jak. K tomu, aby začal místo čistit, 
se ale neměl, protože ho jako úkol nepřijal. 
Nebylo jeho, bylo to cizí místo plné špíny.  
Michal nechtěl nic čistit, chtěl být postaven 
na místo již vyčištěné. Jak se tak zmateně 
ohlížel, uviděl v dálce Jakuba, klečícího 
v ozářeném a čistém místě. A zatoužil mít 
také tak čisto.  Ptal se Pána, proč byl posta-
ven přesně sem, když tam u bratra je místo 
podstatně hezčí, již vyčištěné a společně by 
jej mohli vylepšit ještě více.  Ale dostal jed-
noznačnou odpověď. „Zde je tvoje místo, to 
střež.“ Neposlechl však hlas Pána a stále byl 
nešťastný a šlapal ve špíně. Nepožádal jako 
Jakub o prostředek na úklid. Ani jej nenapad-
lo požádat, protože měl srdce plné hořkosti, 
výčitek a nespokojenosti s tímto místem.

Výklad: Michal byl povolán na místo, kde 
měl svůj úkol připravený od Boha. Úkol ale 
nepřijal a proto se trápil. Místo moci a au-
tority, kterou měl používat, bylo jeho srdce 
plné hořkosti a výčitek.  Nemohl nic čistit, 
protože jeho srdce bojovalo s pýchou a vlast-
ní představou, co by měl pro Boží králov-
ství dělat a kam by měl být postaven.  Sám 
si stanovil, jak by měla jeho služba vypadat 
a nebyl připraven na přijetí Božího povolání. 
Stejně jako i my se někdy cítíme nespokoje-
ni tam, kde jsme, s povoláním, které děláme 
a službou, kterou máme vykonávat. Ptáme se 
často Boha, co dělat. A i když dostaneme jed-
noznačnou odpověď, stejně neposlechneme 
a dál si vedeme svou nespokojenou písničku. 
Vidíme vše spíše negativně a myslíme si, že 
tamta či ona služba by byla lepší a jak to, 
že bratr či sestra to mají jednodušší a já ne. 

Postava třetí – Petr Akční
Petr na tom byl úplně stejně. A podobně jako 
Jakub i on dostal po prosbě od Boha prostřed-
ky na úklid.  Jakmile ale místo bylo uklizené, 
vymetené a zářilo, ztratil Petr o místo zájem. 
Začal přemýšlet o tom, že by to mohl rozšířit 
a pokračovat směrem k dalšímu a spojit tak 
oba vyčištěné kruhy. Hned přistoupil k reali-
zaci. Byl to ale velice těžký úkol. Vůbec to 
nešlo tak lehce, jak si představoval. Násada 
lopaty mu s každým odhozem nepořádku 
těžkla v ruce a nakonec se zlámala. Stejně 
i na koště se marast nabaloval, takže již ne-
čistilo, jen rozmazávalo kolem sebe. A i když 
jeho úmysl byl dobrý, práce to byla mno-
hem těžší, než vyčistit svůj kruh. Po mnoha 
dnech, kdy nepostoupil o mnoho dopředu, si 
sedl a strávil čas odpočinutím. Ptal se Boha, 
proč mu nepožehnal a proč mu práce nejde 
od ruky. Přijal, že dělá práci, kterou mu Bůh 
neurčil. Vymyslil si ji sám.  Bůh měl pro něj 
připraveno něco jiného na tomto místě. Měl 
jít na druhou stranu a tam udělat lopatou ces-
tičku a prokopat se k druhé nešťastné osobě 
a pomoci jí. To byl úkol, který měl přijmout 
od Boha. Protože se ale vydal opačným smě-
rem, nešla mu práce od ruky, lopotil se a dřel.

Výklad: Petr byl povolán, aby prorážel 
cesty a dostával se jako pomocník k jiným, 
které mu ukáže Pán. To sice věděl, ale rozho-
dl se sám si určovat, komu pomoci a komu ne. 

Stejně i my víme, kde máme své místo. 
Ale mnohdy pro svoji netrpělivost se snažíme 
dělat mnoho věcí, o kterých jsme přesvědče-
ní, že jsou správné a potřebné. A že když to 
neuděláme teď a nyní, nikdo se toho neujme.  
Projevuje se naše netrpělivost a neochota če-
kat na Boží pokyn. Bůh přesně ví, co každý 
z nás potřebuje, čím nás obdaroval a co je 
nám blízké (jaká služba). Ví přesně, kam nás 
má směrovat. Máme se dívat na Boha a dělat 
pouze to, co on přesně ukáže, napoví apod. 
Jen tak budeme používat jeho nářadí – tedy 
moc a autoritu v plnosti a síle, jak si přeje 
Ježíš Kristus.

Otakar Kunzmann, Miloš Kačírek

www.kspraha.cz
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Rozhovor s Václavem Lamrem
Která je tvoje hlavní, nebo nejvíce oblíbe-
ná výtvarná technika? (A proč?)
V oblasti kresby a grafiky používám  volnou 
kresbu, kterou reprodukuji pro potřeby dal-
šího použití grafiky pro plakáty a ilustrace. 
Protože kreslím i dynamickým stylem, rycí 
techniky, jako dřevořez či lept, mne svazují. 
V malbě používám techniku akrylu, která je 
pohotová, rychle schne a nepáchne, jelikož 
maluji v panelákovém bytě. Lze ji použít 
v pastosní formě, nebo s ní lazurovat jako 
akvarelem. Má nevýhodu v tom, že včas ne-
umytý štětec mohu rovnou vyhodit. Protože 
jsem spíš kreslíř než malíř, doplňuji malbu 
pastelem a čas od času udělám nějakou figu-
rální malbu olejem.

Proč tvoříš?
Protože musím a nic jiného mi nezbývá. 

V době, kdy jsem byl více činný jako misi-
onář a kazatel, jsem to doplňoval kresbou. 
Na devět let jsem v době intenzivní misijní 
činnosti za totality v illegalitě pověsil paletu 
na hřebík. Tak jsem ztratil kontakt se svou 
generací výtvarníků. Tvořím proto, abych 
převedl do vizuální formy biblické pravdy 
ze Starého a Nového zákona. Mladí jsou 
dnes zaměřeni na vizuální informace a toho 
využívám jako misijní strategii. Také jsem 
dokončil podrobné ilustrace knihy Gene-
sis a Exodus a knihy Jonáš. Je to ale zatím 
dotvářeno v šuplíku, hledám vydavatele. Je 
to nová forma pro mladé lidi, abych je přes 
kresbu donutil číst biblický text. Je nutno lidi 
zazvědavit, aby otevřeli Bibli. Ty ilustrace 
jsou světově unikátní, protože postupně zob-
razuji všechny dějové a významové pohyby, 
často verš po verši. Například příběh Joná-

še je rozveden do 32 
kreseb ve tvaru šes-
ticípé hvězdy. V Ge-
nesis jsou to stovky 
kreseb. Dělal jsem 
na tom intenzivně tři 
roky.

Jaké je, podle tebe, 
poslání umění?
Umění obecně je sub-
jektivní obraz, osobní 
výpověď objektiv-
ní reality. Protože 
máme realitu ma-
teriální a duchovní, 
obě roviny se prolí-
nají. Dle vnitřního 
naplnění tvůrce se 
v jeho díle zjevuje 
i duchovní polarita, 
která je rovněž dvojí. 
Kristovská  a  anti-
kristovská. Protože 

Vize o Islámu v Evropě
Během prorocké skupiny dne 12. 7. V Brně 
jsem dostal vizi, ve které jsem uviděl stvo-
ření s tělem svalnatého muže a hlavou býka 
(v mýtických bájích nazývaný Mínotauros). 
Stvoření otáčelo paprsky velkého kola, kte-
ré bylo součástí jakéhosi důlního vozíku. 
Vozík byl plný velkého množství neurčitých 
divných ořechů. Tyto ořechy se při bližším 
pohledu ukázaly být mozky namočené v naf-
tě. Jedna sestra hovořila o obrazu Božího 
lidu, jak stojí semknutý a zaklesnutý ruka-
ma do sebe a každý byl ještě zapřen nohou, 
aby stál pevně, právě v souvislosti se sjed-

nocením se proti duchu islámu. Při dalších 
chvalách a modlitbách jsem dostal doplnění 
obrazu. Uprostřed těchto hradeb byla brána, 
která se prohýbala pod tlakem a z  hradeb se 
na Boží lid sypaly právě tyto mozky máčené 
v naftě. Když jsem se Ducha Svatého dotazo-
val na souvislosti, vyjevil se mi výklad. Moz-
ky namáčené v naftě jsou vzdělaní lidé z řad 
islámu (nafta platí jejich vzdělání), kteří se již 
dnes stěhují, a v budoucnu ještě ve větší míře 
mají stěhovat do Evropy, aby oslovili svojí 
vzdělaností a intelektuálním nábojem Ev-
ropany jako takové, ale hlavně aby rozdělili 

se v dnešní tvorbě hudební a výtvarné vyhro-
cuje konflikt těch dvou front, je důležité, aby 
křesťanské umění i konfrontativní dimenzí 
demonstrovalo naše vyznání. Nejde o formu, 
ta je neutrální, ale o vnitřní duchovní vzkaz 
tvůrce. Někdo preferuje formu, rytmus, bar-
vu, a jiný obsah. Snažím se o vyváženost, 
aby se divák neutopil ve formě, ale také, aby 
smyslu porozumělo i dítě. V mé tvorbě je 
však osobní výklad důležitý, proto naučím 
někoho, aby mne zastupoval. Výstavy dělám 
s pomocí místních sborů a křesťanů, je to pro 
ně možnost se prezentovat v místní komunitě 
jinak než jak je lidé znají. V poslední době 
obrazy nemaluji, ale píšu na plochu konkrét-
ními slovy a písmeny. Jde o zvizualizovanou 
modlitbu a chválu napříč figuře, nebo jinému 
objektu na ploše. Chci malovat lidi v Boží 
přítomnosti, jak se modlí a chválí Boha, nebo  
vedou před Bohem duchovní zápas.

Máš nějakou „zpětnou vazbu“ – reakce 
na svá díla?
Protože nemám možnost kázat a evangelizo-
vat ve sborech, dělám to na zahájení svých 
výstav, nebo promlouvám k návštěvníkům. 
Vysvětluji významy dějů a symbolů, které 
vidí a tím je oslovuji Božím slovem. Reakci 
vidím ihned, nebo ji čtu v knihách návštěv. 
Na výstavě judaistických obrazů se mi stalo, 
že Židé se rozplakali, jedna Židovka přijala 
před obrazem Pesachu Mesiáše. V Košicích 
prošly výstavou všechna gymnázia  a školy. 
Na výstavy chodí místní kulturní honorace 
a novináři, takže mohu zasáhnout evangeli-

Boží lid v otázce islámu. Tento útok má být 
veden jako nepochopení principů duchovního 
boje (viz Ef 6,12b, 21) „Náš zápas totiž není 
proti tělu a krvi, ale proti vládám, mocnos-
tem a světovládcům přítomné temnoty, proti 
duchovním silám zla v nebeských sférách“. 
Později, když jsem nad celým obrazem roz-
jímal a hlavně, když mi kamarád, se kterým 
jsem se sdílel, namaloval pár obrázků, jsem si 
uvědomil, že ty hradby nebyly naše hradby, 
které by nepřítel dobýval, ale hradby nepří-
tele, ze kterých ho Boží lid nechce pustit. To 
mne velice povzbudilo. Modlím se, pokud 
je tato vize od Ducha Svatého, aby přinesla 
mnohé povzbuzení a užitek podle dobré Boží 
vůle.                            V Brně, Ivan Maršálek
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Václav Lamr: všestranný, 
nenapodobitelný, nezařaditelný
Václav Lamr je tvořitel velkého formátu. 
Zdaleka nemá jen výtvarné obdarování. Je 
i stejně výjimečný spisovatel a básník, ale 
také řečník. Když prezentuje evangelium 
na velké papírové ploše, v ruce s tlustým 
fixem, dokáže strhnout nevěřící i křesťany. 
V tom se všechna tato obdarování spojují. 

Václav je školeným výtvarníkem. Je au-
torem i větších realizací, například sgrafit 
na fasádě metodistické modlitebny v Praze-
-Vršovicích. Vytvořil rozměrnější plátna, na-
příklad nádherného Izajáše, který v knihov-
ně sborové budovy na Žertvách visí spolu 
s cyklem tří čtvercových obrazů, které sofis-
tikovaně zachycují dějiny spásy (Vykoupení, 
Duch svatý mezi nebem a zemí, Církev oteví-
rá perspektivu věčnosti).

Hlavu Izajáše zavinutou talitem Lamr za-
chytil na pozadí města, velkého města, kde 
není světla. Nad ním vychází Jitřenka. Iza-
jášův vrásčitý obličej je mladistvě hladký, 

v rysech i v pronikavém a zároveň zasněném 
pohledu je jak jemnost, tak úporná pevná vý-
drž. Chtěl jsem napsat, že se v tom obličeji 
oboje mísí, ale ono je to tam naplno a záro-
veň. Prorok musel se svým zjevením vydržet 
v době, kdy bylo světlo ještě v nedohlednu, 
ale to zjevení ho obsáhlo a proměnilo. To vše 
malíř uměl obrazem povědět.

Malba Václava Lamra se vyvíjí. Od figu-
rálních kompozic (obecenství manželů, ná-
vrat marnotratného syna, Jób), kde postavy 
mívají výrazné kontury a zhuštěné abstra-
hované rysy, se těžiště přesunulo k abstrakt-
nější práci s písmem, často hebrejským, 
v plochách v mnoha barevných variacích. 
V obrazech teď často zpracovává starozá-
konní náměty. Při výstavách je aktivní, ob-
razy komentuje a návštěvníky tak vtahuje 
i do světa svého a biblického slova. Mívá 
přes deset výstav do roka, často mimo Prahu, 
rád vystavuje v bývalých synagogách.

em lidi, které bych jinak nemohl oslovit. Pří-
klad: Jeden občan Izraele mi napsal: ,,Opět 
jsem zase doma mezi svými...“ mysle tím 
Abraháma, Jákoba  a Davida.

Co považuješ za svůj největší umělecký 
úspěch?
O úspěších se nemá hovořit, 
protože satan je hned v pohoto-
vosti, aby ti hodil háka na skluz 
do pýchy. Běžec, který je před 
cílem, ještě nedoběhnul, a mys-
lí jen na to, aby běh dokončil. 
Hodnocení v umění nepatří 
tvůrcům, ale účastníkům. Co se 
týče nejlepších výsledků, rozsa-
hu a reakce, to byla předloňská 
výstava v Košicích a současná 
putovní výstava ,,Poselství Da-

vidovy hvězdy, která putuje i po synagogách 
a židovských obcích. Zde stavím mosty mezi 
lidmi a Židy.

Kde je možné tvoji tvorbu vidět v těchto 
dnech a co chystáš? 
Právě taková výstava probíhá nyní v židov-

ské obci v Teplicích, Lipová 26 
a trvá do 27. března. Otevře-
no od 10 do 13 mimo sobotu 
a neděli. V březnu zahájí hned 
dvě výstavy. Od 4. 3. kresby 
a grafiky v informačním centru 
v Ústí nad Labem na Mírovém 
náměstí. A od 7. března v in-
formačním centru v Protivíně 
na náměstí vedle kostela. Bude 
to tam do konce dubna.

Václav Lamr je také vynikajícím kreslí-
řem (má skvělé dávné kresby z cikánských 
vesnic na Slovensku) a grafikem. Ovládá 
i výtvarnou zkratku, jejímž prostřednictvím 
komentuje například Evropskou unii (tu vždy 
kriticky). Nadchnul mě výtvarným zpracová-
ním části knihy Jób: každý verš měl jadrné 
výtvarné shrnutí. Je autorem textově-výtvar-
ných tabulek s židovskými svátky a dalších 
výtvarných schémat, např. se jménem Ježíš. 
Vynikající znalost Bible mu umožňuje bib-
lické poselství rozezvučet a otevřít tak, že se 
nám otvírá neznámá hloubka.

A ještě jednu oblast výtvarna bych tu 
chtěl zmínit: Václav učil děti výtvarku. Sle-
doval jsem to průběžně, protože tam chodil 
můj syn. Všem dětem jsem to přál i záviděl.

Tomáš Dittrich

Kristus je vítězem nad smrtí

Zápas Jákoba s andělem

www.kspraha.cz

TŘI VÝSTAVY 
obrazů 
a kreseb 
Václava Lamra 
– únor, březen, duben 2015
téma: Smíření
Kresby inspirované Biblí, ale i grafické 
vyjádření ke společenským a etickým 
tématům dneška. Kde: informační stře-
disko Ústí nad Labem, Mírové náměstí. 
Vernisáž: 4. 3. 2015 – březen (duben) 
putovní výstava
,,Poselství hvězdy Davidovy“ 
Výstava k 70. výročí holokaustu. 
Zahájena 28. 2. židovská obec Teplice – 
Lipová 25. Denně mimo sobotu a neděli 
od 10 do 13 hodin 
Výstava trvá do 27. 3. 2015

Starozákonní a novozákonní 
biblické příběhy 
Informační středisko Protivín – náměstí 
vedle kostela. Setkání s autorem a jeho 
výklad obrazů 14. 3. večer, výstava končí 
30. 4. 2015. 

Pro zájemce lze domluvit výklad au-
tora na zmíněných výstavách. 
Info: 774 624 852

●  ZE Ž IVOTA SBORU: UMĚNÍ



Dny dobrých zpráv – 7. ročník
Tak již příští měsíc vypukne další ročník 
festivalu křesťanské kultury s názvem Dny 
dobrých zpráv. Pro tento ročník, jsme se roz-
hodli posunout jeho konání z podzimu, kdy 
proběhlo minulých šest ročníků na jaro. Dů-
vodem byla kumulace jiných akcí, jako jsou 
např. Kurzy Alfa, podzimky atd. na podzim-
ní termíny a s tím spojená určitá vyčerpanost 
kapacit sboru. A jsme opravdu 
v očekávání, zda přesun ter-
mínu nebude znamenat pokles 
návštěvnosti. Věříme ale, že 
program je letos opět tak zajíma-
vý, že si své diváky najde. Ov-
šem – nenajde si je sám. Je nutné, 
abychom své známé, kamarády, 
příbuzné, nebo třeba i jen náhod-
né kolemjdoucí na akci pozvali. 
Na celosborovém shromáždění 
i na regionech by měly již nyní být 
k dispozici plakátky. Prosím, roze-
berte si je a zvěte, kde se dá. Festival 
je koncipován tak, aby byl takovým nárazní-
kovým prostorem pro lidi, kteří se nenechají 
z nejrůznějších důvodů pozvat na jinou křes-
ťanskou akci. Nejsou zde výzvy, nezní zde 
kázání, vše je civilní a příjemné. Přesto ale 
je jasné, že festival pořádají křesťané. Pro 
mnohé lidi může být příjemným překvape-
ním, že křesťané umí dělat kvalitní kulturu, 
hudbu, divadlo. Že jsou normální. A že je 
s nimi fajn.

Již minule jsem zmínil stručný program, 
nyní tedy trochu více o jednotlivých dnech.

Pondělí 13. dubna The 
Dark trip – Martin Žák (SK)

Multimediální autobiografické divadelní 
představení o temném světě drogové závis-
losti a cestě ke svobodě.

Martin Žák zaujal české diváky na loň-
ském festivalu United. Neotřelou moderní 
formou s pomocí videoprojekce, hudby, di-
vadla a zpěvu vypráví svůj příběh. Příběh 
o cestě do drogové závislosti, ale také o ces-
tě na svobodu, ke které mu pomohl Bůh. 
Tento projekt na Slovensku oslovuje přede-
vším studenty středních škol, pro které Mar-
tin představení hraje. Myslím ale, že jeho 
příběh bude zajímavý pro všechny generace. 
Více informací na www.thedarktrip.sk

Úterý 14. dubna
Runaway My Son

Známá post-hardcorová skupina, tentokrát 
v unplugged verzi.

Runaway je známá především díky tvr-
dému a syrovému hardcorovému či dokonce 
metalcorovému zvuku. Sourozenci Oubrech-
tovi si neberou servítky a valí do posluchačů 
desítky decibelů skladeb o hledání cesty, 
hledání Boha. Tentokrát ovšem posluchače 
překvapí netradiční unplugged verzí pouze 

s akustickou kytarou a cajonem. Přesto jejich 
hudba neztrácí na syrovosti a naléhavosti.

Středa 15. dubna 
Hotel mezi dvěma světy – 

Divadelní společnost Kairos II
Místo mezi bytím a nebytím, kde jsme si 

všichni rovni. Brilantní příběh 
o životě, smrti a lásce od Erica – 
Emmanuela Schmitta.

Divadelní společnost Kai-
ros II už si našla své diváky jak 
mezi křesťany, tak mezi nevě-
řícími. Tentokrát připravila hru 
francouzského dramatika Erica 
– Emmanuela Schmitta Hotel 
mezi dvěma světy. Je to po-
měrně známý autor i známá 
hra, kterou uvádělo třeba 
Divadlo na Jezerce či jiná, 
mimopražská profesionál-

ní divadla. Je o fiktivním místě, 
kam lidé přicházejí v klinické smrti a kde 
čekají na ortel, zda se vrátí zpět do ži-
vota, či zda zemřou. A samozřejmě zde 
přehodnocují své životy, ale také se zami-
lovávají, konverzují, propadají depresím 
či naopak jsou naplněni nadějí. Hra není 
vyloženě prvoplánově o Bohu či křesťan-
ství, nicméně přináší zajímavé otázky a je 
výborným startem k rozhovorům o smyslu 
života a smrti. Díky známému autorovi je 
možno pozvat širokou škálu hostů.

Čtvrtek 16. dubna
Cello napříč žánry

Směs klasických, filmových, bluesových 
i rockových melodií s netradiční aranží v po-
dání virtuoza na violoncello Jana Skleničky 
a jeho hostů.

Některé posluchače asi překvapí, co vše 
dovede jeden hráč na cello vykouzlit. Jan 
Sklenička používá při hře všemožnou tech-
niku na úpravu zvuku, takže v jeho rukou se 
cello mění na skutečně obdivuhodný nástroj. 
A ukáže, že je schopen hrát jak melodie zná-
mé třeba z filmů či muzikálů, tak i hudbu 
rockovou či bluesovou. Na své vystoupení si 
přizval též hosty, kteří budou pro diváky tak 
trochu překvapením.

Pátek 17. dubna
Jindra Černohorský se skupinou

Folkrocková skupina z Hradce Králové, ví-
těz oblastního kola Porty.

Jindra je pastorem sboru CASD v Hradci 
Králové a již několik let se věnuje též mu-
zice. Nejprve jako sólista, pak i s doprovod-
nou skupinou. S nimi vyhrál i loňské oblastní 
kolo Porty, tedy folkové a countryové celo-
státní soutěže. Jeho hudební styl se pohybuje 
na rozmezí folkrocku a poprocku, je velmi 
příjemný a vede posluchače k zamyšlení. 

Více na http://bandzone.cz/jindrichcerno-
horsky

Sobota 18. dubna
Marantha Gospel Choir

Gospelová show plná energie. V posledním 
ročníku diváky doslova zdvihla ze židlí go-
spelová show pražského souboru Maranatha 
Goslep Choir. Nápadité aranže známých 
i méně známých gospelů za doprovodu vel-
mi kvalitní kapely, naprosto úžasné sólové 
vystoupení dvou nevidomých sólistů, energií 
překypující zhruba dvacetihlavý sbor, to vše 
byly ingerdience této úchvatné, byť možná 
trošku hlasitější podívané. Věříme, že svůj 
výkon zopakují i na letošním ročníku.

Všechny programy začínají v 19:00 a budou 
v divadle Mana ve Vršovicích. Je to divadlo, 
které se nachází v suterénu modernistické 
stavby husitského kostela na Moskevské uli-
ci. Doprava je ideálně z náměstí I. P. Pavlova 
nebo z náměstí Míru tramvají č. 22 do za-
stávky Vršovovické náměstí. S parkováním 
je to v okolí divadla trochu horší, ale občas 
se místo najde.

Jednotné vstupné bude 70 Kč a lístky je 
možno zakoupit si buď předem na celosbo-
rovém shromáždění nebo na regionech, 
popřípadě pak před každým představením 
v pokladně divadla. Pro členy pořádajících 
sborů (tedy i našeho sboru) je možnost za-
koupit si permanentku na všechny programy 
za 150 Kč. Vstupenky ani permanentky ne-
jsou adresné, tedy nejsou na jednotlivá mís-
ta, ba dokonce ani na jednotlivé dny. Můžete 
tedy třeba koupit známému lístek a nechat 
na něm, na který program půjde.

Další informace i třeba fotky z předcho-
zích ročníků najdete na www.dnydobrych-
zprav.cz. Zde je ke stažení též plakát v pdf, 
který můžete poslat třeba e-mailem svým 
známým. Existuje též facebooková strán-
ka https://www.facebook.com/dnydobrych-
zprav, přes niž můžete zvát pro změnu své 
facebookové přátele.

A opět se chystá modlitební příprava celé 
akce. Bez modliteb by to nešlo. Takže si pro-
sím zatím rezervujte termín 8. dubna, o místě 
a čase modlitebky se dozvíte v příštím čísle 
SD.                                             Vláďa Vácha
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Mnozí již slyšeli o službě Univerzitního 
křesťanského hnutí (UKH), často však jen 
útržkovitě. Co je cílem, 
vizí a hlavní činností? Kde 
působí a jak je možné se 
do ní zapojit? Několik ná-
sledujících řádků si dává 
ambici tyto a další otázky 
zodpovědět. 

UKH je sítí skupi-
nek věřících studentů 
z různých křesťanských 
společenství, studujících 
denní kurz na vysoké 
škole v České republice. 
Skupinky se schází na vy-
sokých školách v Praze, 
Brně, Pardubicích, Ústí 
nad Labem, Českých Bu-
dějovicích, Ostravě a Olo-
mouci v počtu 5ti až 20ti 
studentů. Tyto skupin-
ky sdílí stejnou vizi pod 
evangelikální věroukou: 
pomoci promyslet, prově-
řit a prožít biblickou víru, 
nebo-li představit Pána Je-
žíše Krista všem VŠ studentům. Dvě hodnoty 
jsou pro nás důležité: (1) mezidenominační 
prostředí a (2) studentská iniciativa. Tím, že 
jsou ve skupinkách zastoupeny různé církev-
ní denominace, může být skupinka silnější či 
vůbec existovat (jako např. v Českých Budě-
jovících, kde je po jednom člověku zastoupe-
no 9 denominací). Zároveň studenty nutí se 
soustředit na to nejzákladnější biblické učení, 
které je shrnuto v evangelikální věrouce (viz 
naše vyznání víry na www.ukh.cz).  Tato hod-
nota  vychází z přesvědčení, že jediným zdra-
vým prostředím pro růst křesťana a čerstvě 
uvěřivšího studenta je multigenerační křes-
ťanské společentví. Nechceme ho proto na-
hradit, ale sloužit mu jako „misijní rameno“ 
na univerzitách. Druhá hodnota (studentská 
iniciativa) vychází z předpokladu, že skupin-
ka vedená a vlastněná studenty je nejlepším 
nástrojem pro duchovní růst, testování darů, 
růst ve smělosti, vůdcovství, strategickém 
uvažování a mnoha dalších potenciálních do-
vedností. Naší nadějí i zkušeností je, že mno-
zí z absolventů, kteří prošli službou UKH, 
budou silnou oporou a tahouny ve sborech, 
mnohdy v rolích starších a kazatelů. 

Studenti během roku dělají desítky lo-
kálních akcí zaměřených na své nevěřící 
přátele, setkávají se na modlitby a biblické 
povzbuzení a nejčerstvěji v Praze: připravili 
misijní týden na Karlově Univerzitě. 

UKH je součástí Mezinárodního spo-
lečenství evangelikálních studentů, které 
sdružuje obdobná národní hnutí z celého 
světa. Díky tomu se mohou studenti zapojit 
i do služeb tamních skupinek na jejich pro-

„Uvěřil jsem na skupince UKH v Ústí nad 
Labem a Bůh mi pomohl dostudovat a najít 
práci. Jsem vděčný, že Mu teď mohu sloužit 
v práci mezi spolupracovníky ve Škodě Auto 
a také ve sboru.“                                     Petr 

(ekologický pracovník, Mladá Boleslav)

Jsi student VŠ? Proč se nezapojit 
ve skupince i na tvé fakultě nebo jednu 
založit? Neváhej nás kontaktovat 
na tomuher@gmail.com, 
tel.: 733627288.

Záleží na srdci
„V Božím království rozhodují drobné kro-
ky, o kterých neví nikdo než Bůh a ty.“ Tak 
začal Tomáš Dittrich jedno z letošních ká-
zání na regionu Palmovka. Některá jeho 
tvrzení mohou vypadat radikálně, skoro ne-
biblicky, jako třeba: „Myšlenky jsou důleži-
tější než činy.“ To podpořil z Božího slova: 
Žalm 19,15 „Kéž jsou ti příjemná moje slova 
a myšlenky!“ Činy se odvíjejí od myšlenek 
a slov, proto tam nejsou zmíněny. Překonávat 
se „na sílu“ dlouhodobě nepomáhá, rozhodu-
je to, co máme v srdci – pak teprve máme 
svobodu. Pokud se soustředíme na činy, 
mohou nám naše myšlenky a slova podrazit 
nohy.“ V Bibli se píše: „Z vašich úst ať nevy-
chází shnilá slova.“ Myslí se tím také sprostá 
slova. Ta ale patří k dnešnímu stylu. I čeští 
intelektuálové mluví sprostě, křesťané ale 
sprostě mluvit nemají. Mluvit sprostě, nás 
ničí. V Ef 4,29a a Ef 5,3–4 se píše: „Smy-
slnost, hanebnost, hloupé řeči ať nejsou ani 
zmiňovány…“. V práci nebo v partě je někdy 
těžké nemluvit sprostě. Dělejte ale pokání, 
i opakovaně, pokud vám to ujede.

Co dělá Pánu opravdu radost? Když jsme 

vděční a radujeme se z Něho samého: „Budu 
obětovat v stánku Jeho oběti plésání (oběti 
radostných výkřiků)“ (Ž 27,6) Hodnota skut-
ků není ve velikosti, ale v čistém srdci. Když 
se učedníci v Matouši 7,22 dovolávají Ježí-
šovy přízně na základě toho, co v jeho jménu 
dělali, odpoví jim: „Odejděte ode mne, čini-
telé nepravostí, neznám vás.“ To, že děláme 
i mocné skutky, nestačí, kdyby naše srdce 
bylo zlé. Silné skutky, to není hlavní – před-
ně záleží na srdci! Ti učedníci se vytahovali 
svými výkony. Byli mimo Boží realitu. Skut-
ky nejsou důvod někoho obdivovat. Rozho-
dující je to, co má člověk v srdci: „….služ-
te ochotně, jako Pánu, neslužte naoko…“  
(Ef 6,6–8).

Problém není až smilstvo, ale už nečis-
tý pohled. Od pohledu ke smilstvu to jde 
samospádem. Pokud nad nějakým hříchem 
mávneš rukou, protože to nikdo nevidí, jsi 
ohrožený! Je skvělé, že je možné začít zno-
vu, třeba u závislosti na pornografii nebo 
u čehokoli, protože Bůh odpouští!
(Výtah z kázání zpracovala Anna Slobodová)

Celé kázání je na webu.

gramu Erasmus či podílet se na zvěstování 
evangelia v krátkodobém výjezdu. Naposle-

dy byl takovou příležitostí vý-
jezd do Bosny, kde 8 českých 
studentů připravilo program 
před univerzitou v místním 
sboru v Banja Luce.

„Služba UKH mi nejen pomohla uvěřit 
v Krista, ale také nasměrovala můj další ži-
vot služby.“                  

Alena (lékařka, Praha)

UKH: Misijní rameno sborů

www.kspraha.cz

●  MISIE

●  V YUČOVÁNÍ



XV. Národní pochod 
pro život
sobota 21. března 2015 od 14.15 
na pražském Mariánském náměstí 
Národní pochod pro život pořádáme, protože:
• Chceme, aby každá maminka čekající nečeka-
ně dítě věděla, že v tom nezůstane sama. 
• Chceme, aby si muži uvědomili svou zodpo-
vědnost a ženy v nich nacházely oporu. 
• Chceme, aby 23 tisíc dětí nepřicházely ročně 
o život, ale dostaly šanci žít. 
Toužíme, aby celá společnost uznala, že život 
dítěte má být chráněn od okamžiku početí. 
Na pochod pro život přicházejí tisíce lidí ochot-
ných pomoci. Jsme kreativní. Jsme pro život. 
Vždy hledáme řešení. 
Přijeďte společně s přáteli. Vítáme vlajky, trans-
parenty, bubny, vlídný úsměv či modlitby, které 
tématicky odpovídají Pochodu pro život a celý 
jej tak oživí. 

Předběžný program 
14.15 zahájení Národního pochodu pro život 
 na Mariánském náměstí
14.30 průvod centrem Prahy: Mariánské ná- 
 městí – Platnéřská – Křižovnická – 
 Smetanovo nábřeží – Národní třída – 
 28. října – Václavské náměstí
15.30 závěrečný program u sochy
 sv. Václava
Pořádá: Hnutí Pro život ČR
e-mail: info@hnutiprozivot.cz 

Pozn. Akce je pořádána členy římskokatolické 
církve a má některé prvky, které jsou pro evan-
gelikální křesťany těžko přijatelné. Protože je to 
ale jediná velká akce na podporu nenarozeného 
života u nás a princip ochrany života člověka 
od početí až do smrti podporujeme, akci ozna-
mujeme.

BRNO
28/3
2015

MISIJNÍ VÍKEND
TOTO EVANGELIUM O KRÁLOVSTVÍ 
BUDE KÁZÁNO PO CELÉM SVĚTĚ ... MAT 24:14

HLAVNÍ ŘEČNÍK: ANGELIKA MARSCH (WYCLIFFE NĚMECKO)

ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE:
*PTEJ SE SVÉHO MUSLIMSKÉHO PŘÍTELE
*„TENT MAKING“ – PROFESIONÁLOVÉ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
*BYL JSEM NA MISII – SVĚDECTVÍ ČESKÝCH MISIONÁŘŮ

VSTUPNÉ NA CELÝ DEN 190,- KČ
(v ceně je zahrnut oběd a občerstvení během celého dne)
ODPOLEDNÍ VSTUPNÉ 100,- KČ
STUDENTI 90,- KČ / CELÝ DEN (po předložení studentského průkazu)
DĚTI DO 12 LET ZDARMA

      www.misijnivikend.cz

MODLITEBNA BJB BRNO
SMETANOVA 20, BRNO
ZAČÁTEK V 9:30 HOD

pod záštitou

pořádají m.o.

mediální partner

Alan Millard – Objevy z biblických časů
Počátek devatenáctého století 
znamenal pro studium starověké-
ho světa průlom. Začal intenzív-
ní průzkum v Asýrii, Babylónii 
a v Egyptě. Za jmény v Bibli, 
která často pro čtenáře zname-
nala jen málo nebo vůbec nic, se 
začaly objevovat zcela konkrétní 
osoby. Postupně se začalo psát 
o činech a motivech mnoha vý-
značných osobností a historie bi-
blických časů postupně dostávala plastickou 
podobu. 

Kniha Objevy z biblických časů nemá 
za úkol pomocí archeloogických výzkumů 
dokázat existenci Boha. Shrnuje výsledky 
mnohaletého bádání s cílem přiblížit dobu 
a prostředí, o kterých čteme v Bibli a snaží se 
k jednotlivým nálezům podat vysvětlení, jak 
byly různé zvyky a události chápány kdysi 
a jak se jim dá rozumět dnes. 

Proč Pilát dvojí ražbou mincí tolik po-
dráždil židy?

Proč nechal Herodes vybudovat pevnost 
Masadu, která se později stala poslední baš-
tou odporu proti římským okupantům?

Používali její obránci skutečně potravi-

nové lístky, aby zajistili spraved-
livé rozdělení zásob?

Jak vzniklo město Petra, jak 
se pálily cihly v Egyptě a mnoho 
dalšího zajímavého a užitečného 
najdete v knize, která mě slou-
ží ve volných chvílích k tomu, 
abych se ponořil do minulosti 
a lépe poznal okonosti událostí, 
o kterých nám Bible podává čas-
to jen malý náznak. 

Autor rozdělil své dílo na dvě části: „Ar-
cheologické poklady z biblických časů a Ob-
jevy z doby Ježíše Krista.” Pochopitelně 
ne vždy se čtenáři dostane jasné odpovědi. 
Některé otázky jsou v knize jen „nadhoze-
ny“ a následně je naznačeno, jak vše mohlo 
ve skutečnosti být. Jako v případě úvahy, zda 
Sancheríb dobyl Jeruzalém, nebo ne. Nové 
objevy v archeloogii přibývají a někdy i vy-
vrací závěry z těch starých. Není tedy možno 
brát obsah jako „bernou minci.“

Jedinou, ale dost podstatnou chybou této 
knihy je fakt, že ji budu muset někdy vrátit 
do knihovny a sehnat si vlastní v antikvariá-
tu, neboť u knihkupců není v současné době 
k dostání.                                 Pavel Rosecký

Kurz Sebepřijetí
od 26. března
Zvu Vás na další běh kurzu Sebepřijetí, který bude 
začínat 26. března. Jedná se o pět prakticky zaměřených 
lekcí, podrobnější informace o tématech najdete na 
http://sbor.kspraha.cz/poradenstvi/akce.

Termíny konání: 
26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5. a 14. 5. 2015
Kurzovné: 750 Kč, pro studenty 500 Kč 

Přihlašujte se e-mailem na adrese: 
petra.mizurova@kaes.cz

CO ŘEKLI O KURZU ÚČASTNÍCI MINULÝCH BĚHŮ:

“ Kurz bych doporučila nejen těm, kteří mají sami problém se 
 sebepřijetím, ale i těm, kteří pracují s druhými lidmi či dětmi. 
 A v podstatě i všem rodičům, kteří do značné míry ovlivňují, 
 jak se budou vnímat jejich děti. 

“ Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí o sobě a podněty, 
 jak o sobě přemýšlet ve světle Bible. Sdílení se s ostatními 
 účastníky bylo hodně obohacující, inspirativní a povzbudivé.

“ Ukázalo mi to nové způsoby, jak se dívat sama na sebe, 
 jak hodnotit své úspěchy a neúspěchy a jak se vyrovnávat 
 s kritikou nebo s minulostí.

“ Uvědomila jsem si svoji závislost na názorech a „radách“ 
 lidí ze sboru, rodiny, ale i jiných. Kurz byl pro mě velkou 
 pomocí, získala jsem jiný pohled na sebe.

TOTO EVANGELIUM O KRÁLOVSTVÍ BUDE KÁZÁNO PO CELÉM SVĚTĚ
 ... MAT 24:14

HLAVNÍ ŘEČNÍK: ANGELIKA MARSCH (WYCLIFFE NĚMECKO)
ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE:
* PTEJ SE SVÉHO MUSLIMSKÉHO PŘÍTELE
* „TENT MAKING“ – PROFESIONÁLOVÉ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
* BYL JSEM NA MISII – SVĚDECTVÍ ČESKÝCH MISIONÁŘŮ

Pastorační a poradenské centrum
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7. ročník
Vyberte si z pestré nabídky programů. 

Vyberte si dobrou zprávu pro vás.

Pořádá: Křesťanské společenství Praha (www.kspraha.cz), Církev bez hranic Praha (www.jinacirkev.cz), Církev československá husitská (www.husuvsbor.cz)

DNY DOBRÝCH ZPRÁV
Pondělí 13. dubna 19:00

� e Dark trip – Martin Žák (SK)
Multimediální autobiogra� cké divadelní představení 

o temném světě drogové závislosti a cestě ke svobodě.

Úterý 14. dubna 19:00
Runaway My Son

Známá post-hardcorová skupina, tentokrát v unplugged verzi.

Středa 15. dubna 19:00
Hotel mezi dvěma světy

Divadelní společnost Kairos II
Místo mezi bytím a nebytím, kde jsme si všichni rovni. 

Brilantní příběh o životě, smrti a lásce od Erica – Emmanuela Schmitta.

Čtvrtek 16. dubna 19:00
Cello napříč žánry

Směs klasických, � lmových, bluesových i rockových melodií s netradiční 
aranží v podání virtuoza na violoncello Jana Skleničky a jeho hostů.

Pátek 17. dubna 19:00
Jindra Černohorský se skupinou

Folkrocková skupina z Hradce Králové, vítěz oblastního kola Porty.

Sobota 18. dubna 19:00
Marantha Gospel Choir

Gospelová show plná energie.

Vstupné na jedno představení 70 Kč. 

 
 Podrobné informace: www.dnydobrychzprav.cz

Všechny programy jsou v divadle Mana, Moskevská 34, Praha 10 – Vršovice (u zastávky tram. Vršovické náměstí)

http://dnydobrychzprav.cz


David & Karen DAVIS

Pojeďte s ICEJ začátkem prázdnin 

do Izraele pod stan! Je to #super!

Česká pobočka ICEJ ve spolupráci s cestovní agenturou Olive Tour pořádá pobytový tábor (nejen) pro mládež v Izraeli na pláži u Genezaretského jezera

v termínu 1.–10. července 2015
za cenu 12.900 Kč + 100 USD pro mladé od 15 do 27 let* 

Čeká nás koupání, sportování, výlety do okolí pěšky i autobusem. Budeme si společně vařit. Ocitneme se na místech, kde žil Ježíš a jeho učedníci 
a připomene si také moderní historii Státu Izrael. Vyjedeme si k pramenům řeky Jordánu a skoro celý den strávíme v Jeruzalémě. 

Více informací o programu i o možnostech přihlášení jednotlivců a skupin podá Radek Hejret, e-mail: radek.hejret@icej.cz 

*cena pro starší 27 let: 14.900 Kč + 100 USD, cena nezahrnuje kapesné ani cestovní pojištění

Čeká nás koupání, sportování, výlety do okolí pěšky i autobusem. 
Budeme si společně vařit. Ocitneme se na místech, kde žil Ježíš a jeho 

učedníci a připomeneme si také moderní historii Státu Izrael. 
Vyjedeme si k pramenům řeky Jordánu a skoro celý den strávíme 

v Jeruzalémě. Více informací o programu i o možnostech přihlášení 
jednotlivců a skupin podá Radek Hejret, e-mail: radek.hejret@icej.cz 

*cena pro starší 27 let: 14.900 Kč + 100 USD, 
cena nezahrnuje kapesné ani cestovní pojištění

20. 3. 2015  od 18:00
Marion Warrington misionářka z Německa

Soukenická 15, Praze 1, v přízemí v „Kavárně“.

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

Pátek 13. března od 19:30
Karlínské Spektrum
(Karlínské náměstí, Praha 8)
Více info a rezervace vstupenek na www.kairos2.cz
vstupné 200 Kč (studenti, důchodci 100 Kč)

www.krouzkynapalmovce.cz

obm
ěna šatníku, vizáž

Kurz Proměna
je určen pro dívky 
od 14 let.

2. 3., 9. 3. a 16. 3. 2015
vždy od 16 do 18 hodin
 Modní přešlapy a objevy
 Střih, šití sukně
 Denní líčení
 Barvení šátku
 Focení v novém outfi tu

Kroužky na Palmovce 2015 tvořivost  zábava  poznání

1. 3. kulturní dům Ládví
 15:00   Jeden nový člověk v Kristu!
 18:00   Večer chval a uctívání z hory Karmel

3. 3. 18:30 biblická hodina, 
 Na Žertvách 23
 Izrael, Islám a Církev
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●  OZNÁMENÍ

http://www.kairos2.cz
http://krouzkynapalmovce.cz


DOROST (12 – 15 LET)

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

POROST (15 – 18 LET)

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

ODROST (18 – 25 LET)

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

●  OZNÁMENÍ

Ta
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Kroužky na Palmovce 2014/2015

tvořivost  zábava  poznáníwww.krouzkynapalmovce.cz

Jarní tvoření 
28. 3. 2015

od 9-11:30 hod. 
pro děti od 4 do 12 let

• malování na tašky
• vyšívání, korálky
• ozdobení květináče
• velikonoční 
 dekorace z fi ma

Zveme vás do sobotních jarních dílniček
DĚTI PŘIHLAŠUJTE prostřednictvím e-mailu: info@krouzkynapalmovce.cz 
(napište jméno a věk dítěte) nebo přes www.krouzkynapalmovce.cz. 
(Příspěvek na materiál je 110 Kč.)
MÍSTO KONÁNÍ: Na Žertvách 23, Praha 8 u metra Palmovka 
ORGANIZÁTOR: Kroužky na Palmovce, Křesťanské společenství mládeže

www.kspraha.cz

TANEC
VZKŘÍŠENÍ
Velikonoce jsou dny, kdy si 
připomínáme vzkříšení 
Ježíše Krista! Rádi bychom 
ho připomněli tancem a to 
na velikonoční neděli 
5. 4. Tréninky probíhají 
každý týden ve čtvrtek 
17.00 a v neděli ve 13.30 
Na Žertvách 23. Zapojit se 
může každý! Tanec se 
naučíte tak za dvě setkání.
Více info: Betty Šejbová,  
tel.: 721 819 094,  
ytteb@seznam.cz

http://www.mladezpraha.kaes.cz
http://www.mladezpraha.kaes.cz
http://krouzkynapalmovce.cz


SBOR
K ŘESŤANSK É
SPOLEČENST VÍ  PR AHA
IČ 73631043

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

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

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

nové číslo účtu: 223775399/0300    
konst. s.: 0558
var. symboly:
 01694 desátky Sever
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 04694  desátky Černý Most
 05694 desátky Západ
 06694 desátky Hostivař
 07694 desátky Střed
 08694 desátky Jih
 09694 desátky Východ
 910 stavební fond
 682120  Izrael a Církev
 682130	 dary	na	sborovou	mládež

●  SBOROV Ý INFORMAČNÍ SERVIS

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

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

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

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), Budějo-
vická 9, Praha 4, u metra Budějovická.
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková, Slepá I/14
Počet členů: 52/8/26

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

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 84/26/23

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo ná-
městí, Praha 7
Modlitební:  pondělí 2. března v 18:30 v Knihov-
ně na Palmovce.
Počet členů: 103/16/36
Ukončení členství z důvodu neúčasti: Vladimír 
Sýkora

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2 – 
budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 89/14/26

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula 
Shromáždění: 2. a 4. neděle v měsíci od 15:30 
Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10–Hostivař,  
3. neděle společné s regionem Střed
Modlitební: Pondělí, následující po sborových 
bohoslužbách, od 19:30 u Hejniců, Tenisová 9
Počet členů: 17/7/1

Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sbor. budově
Počet členů: 71/3/19
Výstup: Pavla Viktorová s dětmi Anežkou a Pav-
líkem

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal, 
Petr Zůna, Jirka Bukovský byl ustanoven starším 
na regionálním shromáždění dne 25. 1. 2015.
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum 
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 45/7/17

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY

15:00 Kulturní dům Ládví,  metro C Ládví.
Chvála: Hudební skupina pod vedením Mirka Hoblíka, zapojí se i Karen Davis
Kázání: David Davis – Jeden nový člověk v Kristu

    18:00 Večer modliteb a chval – Karen Davisová
 

15:00 Kulturní dům Ládví,  metro C Ládví.
Chvála: Hudební skupina MLASK pod vedením Davida Bukáčka
Kázání: Petr Kácha – 1. Kor 1,23

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
18:00 Na Žertvách 23, Praha 8

SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY 
18:00, Na Žertvách 233. 4.

V ÝCHOD

JIH

STŘED

HOSTIVAŘ

ČERNÝ MOST

Příští číslo vyjde 
v neděli 

5. 4. 2015

Z ÁPAD

SE VER

PALMOVK A

JIHOV ÝCHOD

28. 3.

9. 3.

5. 4.

1. 3.

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.
Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.SBOROVÝ DOPIS

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTYKRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY


