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ODPOČINEK DUŠI

„Mužští se dneska nechtěj
ženit!“ reaguje na raritu, že budeme mít v rodině svatbu, moje známá.
„Po pár letech si najdou
mladší a atraktivnější,
a holka ať se stará, chudák, o děti sama,“ doplňuje. Souhlasím s ní, že závazek manželství je
pro vztah důležitý a není to jen „cár“ papíru.
Z průzkumů vyplývá, že většina lidí si přeje
žít v harmonickém, láskyplném vztahu a rodinu má skoro každý na horních příčkách pomyslného žebříčku hodnot. Přesto je nejvíce
trápení a smutku kvůli poničeným vztahům,
rozbitým rodinám a osamělosti. Bůh nás stvořil právě tak, abychom se potřebovali. Ale
abychom spolu uměli žít podle Jeho dobrého
plánu, potřebujeme Jeho pomoc, protože On
je Láska.
Nanda

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte
na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí
svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“
Mt 11, 28–30
Mluvit o odpočinku v době prázdnin a dovolených je myslím na místě. Mnozí se už
těší, že si po shonu běžného roku odpočinou
během dvou i více měsíčních prázdnin nebo
alespoň během několika týdnů, v nejhorším
případě dnů, dovolené. Můžeme se lehce cítit
unaveni z práce nebo školy. Unaveni fyzicky i psychicky. A dovolená nebo prázdniny
umožní obnovu sil.
Někdy jsme ale v situaci, kdy jsme unaveni a odpočinek není k dispozici nebo jsme
se dostali do stavu, kdy čtrnáct dnů dovolené
je už málo. Možná jsme to s prací přehnali tak, že jsme na hranici vyhoření. Možná
jsme nezvládli studium a čekají nás zkoušky
nebo reparáty místo pohody prázdnin. Třeba
někdo nezvládl ve svém životě ještě něco zásadnějšího a nevidí řešení. Dlouho se snažil
a žádný výsledek. Těžká práce přinesla přetížení. Sypeme se z toho. Už jsi byl v takové
situaci nebo se v ní právě nacházíš?
Pán Ježíš přichází právě za těmi, kteří
jsou těmito „ztroskotanci“. Nepřišel za těmi,
kteří zatím zvládají život sami ve své síle.
Dokonce prohlásil, že nepřišel pro zdravé,
ale pro nemocné. Pro ty, co už nemají moc
zvládnout svůj život resp. konkrétní problém
v něm a jsou ochotni to uznat. Takové lidi
zve k sobě. Lidi, co už nemohou unést břemena, kteří nemohou zvládnout tíži svého
života. A tyto přetížené zve k sobě. Těm,
kteří pozvání přijmou, nabízí odpočinek
od přetížení. Neříká, že už nebude žádná práce, žádné zkoušky, neslibuje „pečené holuby
do huby“, ale složení toho, čím jsme přetíženi. Složení svých neúspěchů, vin, které
nás trápí, slabostí, nemocí, rozbitých vztahů
a dalších možných trápení. Pokud nic z toho
v našem životě není nebo si to spíše ještě
neuvědomujeme, není to lákavá nabídka.
Protože nám není nabízena trvalá dovolená,
ale možnost vzít jiná břemena. Zdá se, že je
to „ z deště pod okap“. Jedno břemeno složit, druhé vzít. Jenže to Ježíšovo břemeno je
kvalitativně jiné. Je to také břemeno, ale jeho
nošením se nedostaneme do přetíženosti. Je-

žíš nás ho naučí nosit a nabízí odpočinutí pro
naše duše, které už bude trvalé. Ježíš je tichý
a pokorný, nás zná, má nás rád a proto dává
břemena lehká a příjemná. Nemáme žádný
seznam toho, která to jsou, i když na jiných
místech Bible něco naznačuje. Protože jsme
každý jiný, to lehké břemeno pro každého z
nás vypadá v určitých aspektech jinak.

Ježíš prohlásil, že nepřišel
pro zdravé, ale pro nemocné.
Pro ty, co už nemají moc
zvládnout svůj život,
resp. konkrétní problém v něm,
a jsou ochotni to uznat.
Takové lidi zve k sobě.
Někdo čte tento úvodník ještě před prázdninami, někdo až v době, kdy jeho volné dny
uplynuly. Někdo z čtenářů je dlouholetý následovník Pána Ježíše Krista, který už mnohokrát poznal, co to znamená složit u něj své
hříchy i jiná břemena a někdo třeba čte tento
článek a o Pánu Ježíši toho zatím moc neví.
Ať patříš k jakékoli skupině, až na výjimky
je pravděpodobně v tvém životě něco, co
tě trápí. Možná je to něco skutečně velkého
a těžkého, možná je to jen drobnost, s kterou
ti připadá trapné vůbec Pána Ježíše obtěžovat. Pro Boha není nic moc velké nebo moc
malé. Zkus udělat to, k čemu nás zve. Přijít
k němu, možná po sté a nebo po prvé, a přijmout od něj odpočinek. Přijmout to jeho řešení, jehož součástí je i to jho od něj. Třeba
když nám je odpuštěno, tak i my někomu
máme odpustit. Když my něco dostaneme,
máme někomu vedle nás také něco dát. Bude
to lehké a příjemné.
Přeji hezké léto, hodně odpočinku, hezkých zážitků a vztahů s blízkými a hlavně –
důvěrné setkání s Pánem Ježíšem, který sňal
hříchy světa, tedy i ty moje a tvoje.
Lubomír Ondráček
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Celosborové modlitební v létě
Vážení čtenáři,
jelikož je tu čas prázdnin
a dovolených, dovolujeme si
upozornit na změny, které se
týkají celosborových modlitebních setkání. V červenci
a srpnu se budou konat tato
společná modlitební setkání:

ČERVENEC:
3. 7. nedělní modlitební od 17:00 hod.,
Na Žertvách ve Velkém sále
25. 7. celosborová modlitební ODPADÁ!
SRPEN:
22. 8. celosborová modlitební od 18:00 hod.,
Na Žertvách v Malém sále
Otakar Kunzmann

OTEVŘENÁ SKUPINKA
Protože během letních prázdnin nefungují
všechny skupinky a někteří se nedostanou
na nedělní shromáždění, připravili jsme pro
členy sboru i případné hosty na úterní večery
otevřenou skupinku, která bude vždy v úterý v 18:30 v malém sále ve sborové budově
Na Žertvách 23.
Na programu setkání budou modlitby,
sdílení, Večeře Páně a budeme společně číst
dopis Pavla do Efezu. Setkání povedou střídavě Ota Kunzmann a Lubomír Ondráček.
Každé setkání někdo připraví a povede sdílení nad biblickým textem. Nebude se ale
jednat o výklad, protože cílem je společné

sdílení nad textem. Proto je vhodné si text
přečíst předem a na sdílení si připravit své
postřehy a případné otázky.
Termíny setkání, vedoucí biblického sdílení
a příslušný text:
12. 7. Ota Kunzmann
Ef 1,1–14
19. 7.
Jirka Bukovský
Ef 1,15–23
26. 7. Luboš Ondráček
Ef 2
2. 8. Luboš Ondráček
Ef 3
9.8.	 Ota Kunzmann
Ef 4,1–16
16. 8. Tomáš Dittrich
Ef 4,17–32
23. 8. Zdeněk  Rašovský
Ef 5
30. 8. Luboš Ondráček
Ef 6

Přrehled letních
bohoslužeb sboru
datum místo

chvály

kazatel

3. 7.

Na Žertvách 23
17:00

Vladimír Hoblík

modlitebně chválicí shromáždění

10. 7.

Střelecký ostrov
17:00

WVision

Jiří Bukovský

Živý Bůh

17. 7.

Střelecký ostrov
17:00  

Beracha

Tomáš Dittrich

Ten, který je
od počátku

24. 7.

Střelecký ostrov
17:00  

WVision

Otakar Kunzmann

Vášnivý Bůh

31. 7.

Střelecký ostrov
17:00  

Gospel

Michal Klesnil

Spravedlivý Bůh

7. 8.

Budějovická 9,
Praha 4
10:00

Michaela Zoubková Dan Drápal

Sociální nerovnost
mezi křesťany
(Jak. 1,9–11)

Na Žertvách 23
17:00

Jan Knížek

Tomáš Božovský

Bůh nechodí pozdě

Budějovická 9,
Praha 4
10:00

Markovovi

Miloš Poborský

Říkáme, že chceme jít
dál, ale víme kam?

Na Žertvách 23
17:00

Anna Kunzmannová Lubomír Ondráček

Bůh, který zapomíná

21. 8.

Střelecký ostrov
17:00

Mladí s Kristem

Miloš Poborský

Žárlivě milující Bůh

28. 8.

Střelecký ostrov
17:00

Beracha

Petr Kácha

Dobrý Bůh

14. 8.

téma
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Modlitební témata
Modlitební témata na léto
• Letní shromáždění: Letní bohoslužby
na Střeleckém ostrově, srpnové bohoslužby Na Žertvách a na Budějovické,
za „otevřenou skupinku“ Na Žertvách.
• Akce – tábory:
Křesťanská konference + Dětská
konference (4.–6. 7.)
English Camp (16.–23. 7.)
Příměstský English camp Úvaly
(25.–29.7.)
Tábor Beránek (31. 7.–10. 8.)
Tábor Levitů (13.–20. 8.)
Teen Camp (24.–30. 8.)
• Sbor – misijní aktivity:
Misijní výjezd do Řecka (5.–12. 8.)
Misijní výjezd do Estonska (8.–17. 8.)
Vyhodnocení minulých témat.
Podařilo se nám obsadit všechny potřebné
služby na léto i připravit informační a evangelizační materiály v češtině i angličtině.
Tým do Řecka se podařilo na poslední
chvíli sestavit a čtyřčlenný tým do Řecka
odjede.

Nadační fond
Generace 21
Dobrá zpráva: Všichni Iráčané, ve Slezsku i v Praze, již bydlí v samostatných
bytech. Pomalu nastává možná nejnáročnější etapa integrace – hledání vhodného zaměstnání.

Den pro rodinu
Akce na propagaci a podporu
rodiny 13. 8., Praha
(14:00 Ovocný trh, 15:00 Kampa)
Průvod z Ovocného trhu na Kampu; na Kampě
setkání rodin, zábavný program nejen pro děti
Na programu: atrakce a soutěže, středověcí rytíři, klauni, kapely, občerstvení.
Vstup zdarma.
Pořádá Výbor na obranu rodičovských práv
(www.vorp.cz) za podpory dalších organizací
a osobností. Akci podporuje i KS Praha.
Kontakt: info@denprorodinu.eu
Bližší informace: www.denprorodinu.eu

● M IS I E

Misijní výjezd za uprchlíky do Řecka
Hodně lidí sleduje více či méně intenzivně
dění kolem uprchlické krize. Já také. Měl
jsem ale chuť udělat něco víc, než se jen zapojovat do diskusí na facebooku. Pak jsem
zažil přednášku bratra Jardy o jeho misijní činnosti, která se momentálně soustředí
hlavně na muslimské imigranty. Překvapilo
mě a velmi povzbudilo, jak moc jsou dle Jardových svědectví tito lidé pro evangelium
otevření (nebo minimálně nadšeně přijímají
evangelia ve svém rodném jazyce).
Rozhodl jsem se, že se ohledně imigrantské krize nechci trápit a strachovat před tím,
co nemůžu změnit, ale že bych chtěl udělat
to, co udělat mohu. Jsem si jistý, že Bůh tyto
lidi miluje a touží jim zjevit Ježíše. Rozhodl jsem se tedy, že si udělám čas a pojedu
na jeden z misijních výjezdů, které Jarda
a jeho žena Lucka pořádají. Dost se mi to komplikovalo a vlastně se mi
ani moc nechtělo vyrazit.
Ale nakonec Pán dal, že
jsem se odhodlal. Jeli
jsme v šesti lidech. Táta
se dvěma syny (teenagery) a další dva bratři.
Strategie Jardovi misie se stále mění. Ještě
nedávno se rozdávalo
množství evangelií proudícím davům imigrantů.
(Rozdalo se toho opravdu mnoho.) Misijní výjezd – v květnu byly
celkem dva – probíhal trochu jiným způsobem. Postupně jsme navštívili několik
uprchlických táborů. Navštívili jsme dvakrát
i pověstný tábor Idumeni, což byl opravdu
exotický zážitek. Měl jsem vlastně pocit, že
jsem na Blízkém východě, aniž bych musel
cestovat takovou dálku.

Navázání kontaktu bylo velmi jednoduché. Koupili jsme si třeba falafel (arabské
jídlo), ovoce či něco jiného v jednoduchém
občerstvení, které tu uprchlíci provozují,
prohodili pár vět a nakonec jsme jim jako
dárek dali evangelium v jejich jazyce. Nebo
se stačilo jednoduše na někoho usmát a pozdravit „salám“. Reakce byla, že se také
usmáli, opětovali srdečným pozdravem,
a když zrovna seděli někde u svého stanu,
tak nás okamžitě zvali dovnitř anglickým:
„Come, come!“ Občas někdo z nich uměl
trochu anglicky. Já se pro navázání kontaktu
naučil asi pět arabských frází, což fungovalo
dobře . Karel a samotná přítomnost jeho
dvou synů (jakožto součást jeho rodiny) se
rovněž ukázala jako sbližující prvek, nemluvě o praktičnosti v tom, že děti hráli fotbal
Aleš s dětmi

Přátelství ve stanech

s dětmi a táta mluvil s tátou. Komunikovali
jsme rukama nohama. Ukazovali na mobilu svoji rodinu a co děláme za práci. Něco
jsme zahráli na hudební nástroj. Kreslil jsem
portréty, s čímž neměli problém, a sbližovali
srdce. Při rozloučení jsme jim pak darovali
evangelium. Nikdy se nám nestalo, že by
evangelium nepřijali a párkrát jsem viděl

Aleš se sbližuje pomocí kresby

www.kspraha.cz

vyloženě jejich velké nadšení. Jeden kurdský
muž například vzal evangelium a několikrát
ho políbil. Oči mu zářily radostí a opakoval
slova „Indžíl Lúká, indžíl Lúká!“ (Evangelium Lukáše!)
Když jsem měl chuť se uvolnit a zablbnout si, tak jsem si hrál s dětmi. To bylo dost
zábavný. Bylo ale „nebezpečné“ nabídnout
jim například „kolotoč“ nebo „koníka“, protože pak to nebralo konce .
Kromě nás jsme se zde potkali s muslimy z Anglie. Ti nabízeli korán, burky a podobně. Zjevně si uvědomovali, že tito lidé
nejsou zrovna pevní muslimové. Došlo mi,
že tito lidé jsou nyní velmi otevření. Teď je
ten čas, kdy můžeme jako křesťané oslovit
mnoho těchto lidí! Zároveň jsem zjistil, že
to není vůbec složité. Může to v podstatě
dělat každý. Na základě Jardova popudu už
vznikají další skupiny (především Slezsko
a Morava), které začínají dělat vlastní výjezdy nejen do Řecka. Ani z finančního hlediska to nemusí být náročné. Jsou i bližší destinace a zároveň jsme běžně v uprchlických
táborech potkávali lidi (jak z organizací, tak
neoficiální návštěvníky), kteří s imigranty
v táborech přímo bydleli, a nebyl cítit žádný
problém.
Takže chci vás velmi povzbudit, abyste
přemýšleli, zda vás Bůh nevolá k tomu si
něco takového alespoň vyzkoušet. Je možno
jet přímo s Jardou nebo se s ním jen zkontaktovat, poradit se a získat od něj nějaké
materiály. Velmi doporučuji přečíst si pár
svědectví: http://www.buhnarodu.cz/akce/
probehle/. Jsem si vědom toho, že je to jen
zasévání. Spoléhám na to, že sám Bůh koná
to podstatné. Mám ale na srdci (a Jarda
s Luckou taky), aby vyjelo co nejvíc křesťanů. Možná, že budoucnost Evropy může
silně záležet i na nás.
Aleš Novák
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Iniciativa Alfy

Na co ještě čekáme?!

letos poprvé proběhne celosvětově!
Během letošního září proběhne ve více než
60 zemích světa první celosvětová propagační kampaň kurzů Alfa. Mediální tváří iniciativy se stal mezinárodně známý cestovatel,
dobrodruh a moderátor Bear Grylls (m.j.
i autor televizního seriálu Boj o přežití). Bear
před lety osobně absolvoval Alfu v londýnské anglikánské farnosti Nejsvětější Trojice
v Bromptonu, kde našel osobní víru v Boha.
Mezi státy, kde kampaň proběhne, je i Česká republika. Kurzy Alfa u nás již téměř 20 let
pořádají křesťané ze 16 různých denominací.
Jejich zkušenosti z posledních let ukazují, že
Alfa je efektivním způsobem, jak sdílet evangelium. Česká kancelář Alfy hledá v rámci
B

B

kampaně efektivní formy propagace kurzů.
Letos se soustředí zejména na internetovou
propagaci a propagaci na facebooku. I když
osobní pozvání zůstává nejúčinnější formou
pozvání hostů na kurz, ze zkušeností z minulých let víme, že vhodná propagace může zvýšit celkovou účast hostů na Alfě až o třetinu.
Náš sbor pořádá Alfu zatím na dvou místech: Na Žertvách 23 ve sborové budově
v Praze 8, Palmovce a na Budějovické v Praze 4, na regionu Jih. Termín zahájení obou
večerních sborových kurzů je v úterý 27. září
2016. Mládežnický kurz letos na podzim nebude pořádán samostatně, ale mladí se připojí k nám.
Miloš Poborský
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Kreslí Antonie Hrdinová
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Bára

Béďa chtěl ukázat Báře své studijní
výsledky a na chvíli si zdříml.
Bára

pší
ro

Ch

Néé, já zaspal!

í
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Sen 26. května 2016
Velká skupina lidí byla seřazena k cestě na výlet na parkovišti u marketu. Myslela jsem, že
to bude nějaký školní výlet. Měli jsme s sebou
úplně všechno. Batohy, pláštěnky, svačiny,
pití… Stáli jsme i ve směru „výletu“.
Najednou jsem si všimla, že jsou to vlastně lidi ze sboru. Pořád jsme čekali a čekali.
Někteří ze skupiny odcházeli ještě pro něco
domů, jiní si šli koupit sváču do obchodu.
Pořád někdo někam chodil.
Vždy, když se rozhodlo, že už se půjde, tak
si zase někdo vzpomněl, že tady ještě nejsou
nějací lidé, nebo že nám něco chybí…
A tak jsme vlastně nikam nešli. Stáli jsme
na tom parkovišti připraveni vyrazit a nic…
Myslím, že to mělo být k evangelizaci. Ježíš nám dal úkol (cíl), vybavil nás a dal nám
směr. Církev je připravena, vybavena, ví, co
má dělat, přesto čeká, stojí…
L. Havlová
Tomu se říká bouda Béďo .
Rychle balit, zítra začínají
prázdniny a my odjíždíme.

smrk

Tak jo.

Modlitební témata za misijní výjezdy
Tak jako v minulých letech máme jako sbor i toto
léto výsadu vysílat krátkodobé misijní týmy do zahraničí. Výjezdy představují možnost podpořit Boží
dílo na jiném místě a zároveň i cennou zkušenost
pro ty, kdo vyjíždějí. Letos se uskuteční výjezdy
dva. První výjezd míří do Estonska (8.–17. 8. 2016),
kde jde o podporu práce místní církve a zejména služby dětem. Výjezdu se účastní 14 lidí nejen
z našeho sboru. Vedoucím výjezdu je Milena Černá.
Cílem druhého výjezdu jsou Athény v Řecku (5.–
14. 8. 2016). Ze sboru vyráží čtyřčlenný tým, který
se zde bude v křesťanském středisku věnovat muslimským uprchlíkům převážně z Afghánistánu a Íránu. Účastníci obou výjezdů potřebují naše modlitby.
Na obou místech je čeká intenzivní program. Služba
v zahraničí s sebou přináší výzvy cizího prostředí,
klade nároky na tým, komunikaci a dobré využití
času. Sbor i misijní rada na výjezdy přispívají, nicméně účastníci investují svůj čas a finance. Kéž se
k tomu Pán přizná a použije si to ke své slávě. Prosím, pamatujte na oba výjezdy v modlitbách. Nějaké náměty, za co se modlit, jsou zde:

Modlitební potřeby
(ESTONSKO: 8. – 17. 8. 2016)

Modlitební potřeby
(ŘECKO: 5. – 14. 8. 2016)

• Dobré počasí (vše se odehrává venku)
• Dobrá spolupráce všech účastníků
(Češi, Estonci)
• Jednota v týmu, radost z nasazení,
dobrá komunikace (komunikuje se
čtyřmi jazyky: čeština, angličtina,
estonština, ruština)
• Spasení těch, kteří Boha neznají a povzbuzení pro ty, kteří ho již poznali
• Požehnání pro místní sbory a jejich
pastory (baptisté: Toomas a Külvi
Kivisildovi; metodisté: Joel Rang;
Lehtse Evangelical Free Church)
• Moudrost, jak na výjezd navázat
v budoucnu

• Jednota v českém týmu a dobrá
spolupráce s místním mezinárodním týmem v Athénách
• Navázání kontaktů s uprchlíky,
hlubší rozhovory a příležitosti
k osobnímu sdílení evangelia
• Povzbuzení pro místní křesťany
v mezinárodním týmu
i pro bývalé muslimy
• Hladký průběh po organizační
a technické stránce
• Ochranu pro účastníky výjezdu

Aktuální informace a podněty k modlitbám najdete na webu sboru: http://
sbor.kspraha.cz. Pokud byste chtěli
Je také možné se zapsat k modlitbám
dostávat informace a podněty k modna konkrétní den v on-line tabulce s aktuálním programem a modlitebními potře- litbám v průběhu výjezdu mailem,
můžete si o ně napsat: misievrecku@
bami: které najdete na webu sboru:
seznam.cz
Jirka B.
http://sbor.kspraha.cz
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● JA K É T O B Y L O

Víc než mačkat spoušť
Ať jste občané Prahy 8, nebo nejste, určitě
mnozí netušíte, co všechno se tam najde. On
totiž asi není čas to najít nebo to nikoho ještě
nenapadlo. Čímž chci přinést mezi tyhle řádky fakt, že já jsem začala hledat. A co jsem
našla, to jsem si schovala. Nemyslím tím,
že bych z Libeňské maríny odtahovala lodě.
Docela dost mě baví fotit, teď se nezarážejte.
Ono je to totiž víc než mačkat spoušť.
Moje fotografická kariéra nebyla moc
slavná, dokud jsem nedostala foťák. A ani
pak nebyla slavná, dokud jsem se nenaučila,
co znamená fotit. Moje kariéra stále slavná
není, místo ní jsem ale našla spoustu lepších
věcí.
Bylo to jednoduše dobrodružství. Popadnout foťák, popadnout kamarády z Kroužků
a s tímhle vybavením se vrhnout do víru betonové džungle. Vzít si
tu snímkující mašinku
není jen tak. Aby vznikla dobrá fotka, nestačí
jenom ostřit. Pro ni se
třeba i hodinu proháníte, kudy to jde, abyste
našli dokonalé místo. Fotit je hledat. Jste
dobrodruh, hledáček je
váš dalekohled. Plížíte
se a lovíte příležitosti.
A potom se před vámi
zjeví jako snad zázra-

jete, anebo ne. To byly moc hezké dny, kdy
se nefotilo vevnitř. Poprvé jsme se všichni
vykulení táhli k nouzovým koloniím. Na začátku nebylo moc, co fotit, domky působily normálně. Čím výše jsme ale byli, tím
více jsme se nořili do jiného světa. Zazděná
okna, domky na stromech, podivné číslování ulic, uličky, schůdky, stačí se jen dívat.
O pár týdnů později jsme vyrazili k řece.
Do zákoutí Libeňské maríny. Není to zrovna typické místo na výlet. Všimli jste si, jak
zapomínám, my nebyli na výletě? My lovili.
V Libeňské maríně jsme (kupodivu) narazili na spoustu lodí. Některé měly oprýskaný
lak, jiné ani nepluly na vodě. V jedné někdo
očividně bydlel, protože přede dveřmi ležely
boty a na střeše rostly kytičky. Byla tam zákoutí s barely a jiným krásným nepořádkem.

Kroužky na Palmovce
tvořivost  zábava  poznání
Další školní rok startujeme v týdnu
od 19. září 2016
 Just start to speak
– mluvit a rozumět v angličtině
lektor: Jakub Říha
pro mládež od 12 do 15 let
pondělí 16.00-16.45 hod
a 17:15-18:00 hod
pro děti od 9 do 11 let
úterý 16:00-16:45
lektor: Kristýna Říhová
pro děti od 5 do 8 let
úterý 16:00-16:45
 Výtvarné techniky
– kreativita v práci s různými materiály
pro děti 5-11 let,
lektor: Mgr. Kristýna Leitermannová
středa 16:00-17:00
bude otevřen, najdeme-li dalšího lektora
 Tajemství paláců a kostelů
– co nevíte o památkách
pro děti od 10 do 14 let
lektor: Ing. arch. Tomáš Dittrich
čtvrtek 15:00-16:00
 Více než mačkat spoušť
– fotografický kurz
pro děti od 12 do 16 let
lektor: Tomáš Božovský a Aleš Náhlý
kurz začne od dubna 2017

Panelák a loď, dva jiné světy.
Odtamtud jsme se ještě stihli
zatoulat na konec ostrůvku
a vyfotili si kachny v letu. Ten
den se nad vodou nesly výkřiky jako „Máte je?“ „Hele letí!“
„Foťte!“. A mezitím jsme stihli měnit nastavení, fotit detaily
i sebe navzájem a náramně si
to užít.
No a vy taky foťte! A zkuste taky najít nějaké krásné tajné
místo, protože pak se budete
Míša na lovu.
Foto Antonie Amit moci tvářit záhadně, až budekem. Opuštěný kout, kdejaké zajímavé mís- te někomu ukazovat své úlovky a na otázku
to, podivné tvary. Když to zkusíte, zaboříte „Tý jo, kdes to fotil?“ budete odpovídat:
se do toho (asi jako v zimě do vyhřáté peři- „Hádej.“
ny) a nechce se vám ven. Na každém kroku
Naše Praha je pěkné město a Praha 8 je
je něco zajímavého a skončí to tak, že k vám hezká čtvrť, jen se stačí pořádně dívat a hlepomalu foťák přirůstá a ruce na něm už po- dat a lovit ty okamžiky, aby to celé bylo co
malu mechovatí.
k čemu. A než se bezhlavě pustíte do všeho
Tak, teď k těm místům, která asi jen tak kolem, projděte si nastavení svého foťáku
ve volném čase nenavštěvujete. Každá naše a svoje okolí, abyste našli něco výjimečnélovecká výprava začínala na Palmovce, asi ho, a třeba mi potom dáte za pravdu, že fotit
to bylo tím, že tam jsme se spolu každý tý- je víc než mačkat spoušť.
Antonie Amit
den, v budově na Žertvách, potkávali. Naši
dva vedoucí fotografové zaveleli a šlo se, Účastnice kurzu Více než mačkat spoušť v rámjak jinak než na Prahu 8, kde tedy buď ži- ci Kroužků na Palmovce.
www.kspraha.cz

Výroba šperků

První workshop v novém školním roce, pro
mládež a dospělé, bude výroba šperků.
Více info bude na webu Kroužků.
Zápis do kroužků začíná v srpnu 2016.

www.krouzkynapalmovce.cz
Blíží se konec školního roku, pro mnohé
již uvolněné tempo, odpočinek, ale my se
již chystáme, plánujeme nový školní rok.
Ano, někteří z nás jsou již unavení, ale když
se podíváte na některé zprávy od rodičů
nebo dětí, je ta práce hned veselejší. Děkujeme všem, kteří nás podporují.
Elza (Just start to speak, od 9 let)
Na kroužku mne to bavilo a vždy jsem se
těšila.
Rafael (Tajemství paláců a kostelů)
Je zajímavé se naučit kreslit na pohled těžké věci. Kroužek je zajímavý, je tam zábava,
a je super, že je tam svoboda a nikdo nás
neokřikuje...
Maminka Marjánky (Výtvarné techniky)
Velmi nápadité tvoření. Pěkné dekorativní
předměty do bytu. Výroba líbivých předmětů.

● K D E P R ACU JE M E

U handicapovaných dětí zvlášť je důležitá
komunikace s rodiči, kteří často prožívají
zklamání nebo bolest nad tím, že je jejich
dítě postižené. Kdo jiný než paní učitelka,
která se o dítě denně stará, je může povzbudit
a ukázat jim pozitivní stránky jejich dítěte.
Rodiče, kteří jsou cizinci, se mohou setkat
s odmítnutím, že neumí tak dobře česky
nebo že neznají kulturní prostředí u nás. Pokud nebudou mít laskavou paní učitelku, která s nimi bude mluvit mile a řekne jim něco
hezkého o jejich dítěti nebo jim jinak projeví
svůj zájem.
Teď už ve školce nepracuji, působím
v pedagogicko-psychologické poradně a často navštěvuji školky a konzultuji s učitelkami ohledně dětí, které tam mají. Setkávám
se s tím, že paní učitelky na děti křičí, jsou
negativistické a mluví o nich nehezky. A pokaždé si říkám, že by bylo krásné, kdybych
ve školkách potkávala více zapálených křesťanů, kteří by Ježíšovu lásku mohli ukazovat
prakticky nejen dětem, ale i jejich rodičům.
Štěpánka Krišicová, region Palmovka

vy získá motivaci, vzájemnou podporu,
kontrolu a vykazatelnost. Samosebou může
být, že mnozí půjdou do téhož boje jinými
prostředky, či třeba je zamyšlení nad naší iniciativou „nakopne“ k hledání pomoci např.
ve sboru. A o to hlavně jde, je to jakési zatroubení do boje – a záleží na každém muži,
zda trubku zaslechne a zda a jak na ni zareaguje.
  
Pravidla, která jsme nastavili, se některým mohou zdát poměrně přísná.
Nejsou. My si už ani neuvědomujeme, jak
velkému tlaku jsme v dnešní době vystaveni
a jak velký je posun našich morálních postojů. Smith Wigglesworth, Boží muž žijící
ještě v první polovině dvacátého století nedovolil, aby k němu domů vešel někdo byť
jen s novinami pod paží (tehdejšími novinami!) – a my jsme denně doma při surfování na internetu „na hraně pekla“ a ani nám
to nepřijde divné! Silný tlak světa vyžaduje
silný protitlak zbožných mužů připravených
bojovat.
Navíc kromě prvního pravidla (týkajícího se pornografie) je možno se zavazovat
i na přechodnou dobu, např. na týden, měsíc
nebo půl roku. Může jít o doplnění tělesného
půstu nebo o zvláštní období oddělení od světa za účelem hledání Boží tváře, jako jakási
obdoba starozákonního nazírského slibu
(Nu 6,1–21).

„Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za ženou?“, zavázal se kdysi biblický patriarcha Jób (Jób 31,1) Nad tím, může-li
být takový slib inspirací i dnes, se v rozhovoru zamýšlí Vít Šmajstrla, jeden
z autorů iniciativy «Smlouva s očima».

Proč není možný závazek na přechodnou
dobu i u prvního pravidla o pornografii?
Pornografie je na úplně jiné úrovni. Jsem
přesvědčen, že zhlédnutím pornografie se
člověk automaticky dostává do styku s démony, a pokud u pornografie masturbuje,
démonům se otevírá (analogicky styku
s prostitutkou, viz např. 1. Kor 6, 15–16).
Křesťan sledující pornografii je duchovně
mrtvý a potřebuje pokání a komplexní řešení své duchovní závislosti – v tom případě
ať vyhledá svou duchovní autoritu a hledá
pomoc. Toto nemůže ani nechce Smlouva
s očima suplovat. Tedy stejně jako se nezavazuji, že nebudu týden nebo měsíc spát
s prostitutkami, nelze akceptovat časově
omezený závazek ohledně sledování pornografie.
Muži uvažující o připojení ke Smlouvě
s očima si musejí sami vybojovat rozhodnutí, zda chtějí, aby o nich platilo: Zemřu, aniž
kdy uvidím pornografii (tuto formulaci jsem
kdysi přijal a musel jsem si ji vybojovat). Pro
normálního muže bude pornografie vždy lákavá, ale „o tom to právě je“.

Křesťané do školek!
V mateřské škole jsem
pracovala čtyři roky,
jednalo se o speciální
mateřskou školu, kam
chodily děti s nejrůznějšími handicapy.
Já jsem měla ve třídě
děti s autismem, chlapečka
na vozíku, chlapečka s protézou, děti s vývojovou dysfázií nebo opožděným vývojem
řeči, děti – cizince.
Přestože to bylo někdy hodně náročné,
mám i s odstupem času pocit, že je to vlastně výsada pracovat s dětmi už od tak nízkého věku. Učitelka ve školce může ovlivnit
vztah dětí ke vzdělávacím institucím, k sobě
samým, k ostatním dětem, ke světu kolem
nich… Děti potřebují slyšet pozitivní věci
o sobě i o druhých, potřebují se naučit respektovat jeden druhého, pomáhat si i umět
si o pomoc říct, potřebují se umět omluvit
a uznat chybu.
To všechno je něco, je může paní učitelka ve školce děti učit a k čemu je může vést.

● V Y UČ OVÁ N Í

Co je cílem iniciativy „Smlouva s očima“?
Cílem výzvy je motivovat křesťanské muže
k zamyšlení nad vztahem k internetu, sociálním sítím a mobilním telefonům. K zamyšlení nad tím, jak tyto oblasti zvládají, jak je
mají pod kontrolou.
Pornografie je nezpochybnitelným zlem,
ale proč myslíte, že je potřeba regulovat
pravidly i přístup k internetu a sociálním
sítím obecně?
Jednou jsme se o čemsi bavili na domácí skupince. Všichni jsme tenkrát měli úplně stejné,
navíc čerstvé informace ze zpráv na seznamu.cz, navíc z nějaké hloupé společenské
rubriky. „Čerstvé informace“ z Božího slova
ale tenkrát neměl nikdo z nás. To mě vyděsilo
a vedlo k rozhodnutí usilovat u sebe o změnu.

K čemu tedy vlastně má iniciativa muže
motivovat?
Pravidla jsou nastavena tak, že regulují tři
oblasti zacházení s internetem a sociálními
sítěmi:
kontakt s nečistým obsahem (nejen pornografie, ale i všudypřítomné obrázky polonahých žen, reklamy na spodní prádlo
apod.),
čas strávený na internetu (cílem je vyloučit zabíjení času „on line“ bez smysluplného
účelu), trénování schopnosti obejít se „bez
připojení“,
motivy uveřejňování informací a obrázků o sobě samém.
Kdo dojde k názoru, že potřebuje v těchto oblastech změnu, že potřebuje s něčím
z toho se utkat, pak přihlášením se do smlouSD 7-8/2016 strana 6

A co když selžu?
Selhání v boji není problémem ani katastrofou. Selhání lze vyznat a „začít znovu“, nebo
opustit smlouvu. Nic z toho není problém,
problémem je život ve lži. Do smlouvy vstupujeme, protože cítíme, že máme problém
a chceme bojovat. Boj není vždy jen vítězný,
to je normální.

● V Y UČ OVÁ N Í
Na druhé straně slib je v Bibli vždy závažnou věcí a je lépe neslibovat, než slib
později porušit (Kaz 5,3; Př 20,25). Proto
kromě prvního bodu nedoporučujeme nikomu, ani sobě samým, časově neomezené
sliby typu „již nikdy neshlédnu na youtube žádné video“ nebo „již nikdy nenechám
ve shromáždění zapnutý mobil“.
Co konkrétně má udělat bratr, který se
chce k závazku připojit?
Za prvé: najít si ve svém okolí někoho,
komu důvěřuje – koho bude o svém slibu
informovat a komu bude vykazatelný. Domluvit si s ním pravidla pro zpětnou vazbu

(např. rozhovor jednou nebo dvakrát týdně,
formu a četnost zasílání internetové historie). Za druhé může o svém rozhodnutí
e-mailem informovat nás (např. „připojuji se
ke smlouvě s očima na dobu od – do. Budu
vykazatelný bratru tomu a tomu“.). Pokud by
nám někdo chtěl pomoci tuto myšlenku dále
rozvíjet, budeme také rádi, když nám napíše
a nabídne své síly a schopnosti.
S MUDr. Vítem Šmajstrlou, lékařem a starším KS Ostrava, hovořil publicista David
Floryk. Oba jmenovaní jsou spoluautory
iniciativy Smlouva s očima, kterou naleznete
na http://smlouva-s-ocima.blogspot.cz/.

I poznáte, že já jsem Hospodin
(Dle proroka Ezechiele)
Tato fráze se jako červená
nit proplétá textem knihy Ezechiel, kde ji nacházíme na 49 místech,
zatímco v ostatních
knihách Bible se podle
vyhledávače vyskytuje už
pouze 12krát. Zřetelně se nám tak ukazuje důraz, na který Hospodin skrze proroka
poutá naši pozornost. Ve všem, co Bůh dělá
nebo zamýšlí udělat, chce, abychom poznali,
že On sám je Hospodin – jediný a svrchovaný. Toto poznání se nemá omezit pouze
na Boží lid a jeho zemi (např. Ez 7,2–4), ale
Boží svrchovanost mají poznat i další národy (např. kap. 25–29: Amón, Moáb, Edóm,
Pelištea, Týr, Egypt).
K poznání Hospodina vedou dva základní prostředky, které Bůh používá: v první
řadě je to soud, ale také zaslíbení a obnova
(např. Ez 28, 25–26). Velká část textu popisuje především Boží soudy, které se nám
z dnešního pohledu mohou jevit jako velmi
kruté a nemilosrdné. Příklady Božích soudů
jsou meč, hlad, divá zvěř a mor (Ez 14,21);
bezdětnost (Ez 5,17); rozptýlení mezi národy
(Ez 5,12); vyhlazení lidí i zvířat (Ez 29,8);
totální zpustošení a zkáza (Ez 29,9); ponížení (Ez 29,15). A podobně bychom mohli
pokračovat dále.
Abychom porozuměli smyslu a důvodům pro Boží soudy, musíme vzít vážně to,
co k nim říká sám Bůh. V první řadě je to
skutečnost, že nic z toho, co Bůh vykonal,
nevykonal bezdůvodně – Ez 14,23:
...a poznáte, že jsem nevykonal
bezdůvodně nic, co jsem v něm vykonal, je
výrok Panovníka Hospodina. Nemusíme rozumět důvodům, proč se něco děje – Hospodin má svoje důvody, které nemusíme nutně
chápat a dokonce s nimi ani s Jeho jednáním
nemusíme souhlasit.
Dalším důležitým faktorem je ujištění,
které v textu nalézáme – Bůh si nelibuje

ve smrti, cílem je náprava a život – Ez 18,
30–32:
Proto vás budu soudit, každého podle
jeho cest, dome izraelský, je výrok Panovníka

Příčinou Božích soudů
je odvrácení od něj.
Boží soudy jsou prostředkem
pro poznání Boží svrchovanosti.
Konečným cílem je pak poznání,
že On je Hospodin.
Hospodina. Obraťte se, odvraťte se od všech
svých přestoupení a zvrácenost vám nebude
ku pohoršení. Odvrhněte od sebe všechna svá
přestoupení, jimiž jste se vzepřeli a získejte
nové srdce a nového ducha. Proč máte zemřít, dome izraelský? Vždyť nemám zalíbení
ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka
Hospodina. Obraťte se a zůstaňte naživu.
Příčinou Božích soudů je odvrácení
od něj. Boží soudy jsou prostředkem pro poznání Boží svrchovanosti. Konečným cílem
je pak poznání, že On je Hospodin. K tomuto
poznání kromě soudů vedou i Boží zaslíbení. V proroku Ezechielovi se setkáváme se
zásadními zaslíbeními pro Boží vyvolený
lid, kterému slibuje zachování a opětné shromáždění do zaslíbené země (Ez 37,21–22).
Jsou tu i zaslíbení naplněná v Ježíši Kristu
(nová smlouva – Ez 16,60 a Ez 37,26; Mesiáš z rodu Davidova – Ez 37,25; očištění,
nový život a naplnění Duchem – Ez 36,25–
27), na kterých se díky Boží milosti můžeme
podílet i my.
Naše evropská současnost nese mnoho
podobných rysů jako doba popisovaná v proroku Ezechielovi. Je evidentní, že valná část
lidí se od Boha odvrátila k modlám a jiným
www.kspraha.cz

náboženstvím (týká se i tzv. ateistů). Jednání
a rozhodování vedoucích představitelů EU
připomíná jednání panovníka Týru, kterému
Bůh vytýká, že sám sebe postavil na místo
Boha. Setkáváme se s úsilím o potlačování
pravdy zjevené v Písmu. Už teď se nacházíme v situaci, kdy jako křesťané můžeme být
stíháni, budeme-li trvat na biblických pravdách. Hospodin situaci Týru popisuje takto:
Jelikož se tvé srdce povýšilo a řekl jsi: Jsem
bůh, obydlil jsem božské sídlo uprostřed moří
– ale jsi člověk, a ne bůh a vydával jsi své
srdce za srdce božské… Proto praví Panovník Hospodin toto: Jelikož vydáváš své srdce
za srdce božské, proto hle, já na tebe přivedu
cizince, násilnické národy. Vytasí meč na tvoji krásnou moudrost a znesvětí tvou skvělost. Svrhnou tě do jámy a zemřeš smrtelně
raněn uprostřed moří. Opravdu budeš říkat:
Jsem bůh, před svým katem? Jsi člověk, a ne
bůh v ruce těch, kdo tě ubijí. Zemřeš smrtí
neobřezanců v ruce cizinců, protože já jsem
promluvil, je výrok Panovníka Hospodina.
Žijeme v době, ve které se Hospodin
rozhodl znovu zjevit, že On je Bůh. Nacházíme se v situaci, která si přímo „koleduje“
o Boží soudy. Myslím, že jejich začátek můžeme zřetelně vidět a vnímat. Boží soudy nejsou nic příjemného. My jsme skryti v Pánu
Ježíši, ale nemůžeme si namlouvat, že se nás
důsledky Božích soudů nijak nedotknou. Ani
povolaní Boží lidé a proroci se jim nevyhnuli
– Ezechiel a třeba i Jeremiáš trpěli společně
se svým národem a na vlastní kůži zažili, co
Boží soudy znamenají. Musíme být připraveni a nesmíme se nechat překvapit tím, co se
může dít a co i nás osobně může zasáhnout.
Nejsme však povoláni pouze k trpnému
přihlížení a pasivitě. Bůh povolal Ezechiele,
aby se stal stráží – Ez 38,7: Pevně stůj a při-

Nebojme se Božích soudů,
ale s nadějí očekávejme,
co vypůsobí.
prav se, ty a všechna tvá shromáždění, která
jsou shromážděna kolem tebe. Budeš pro ně
stráží. Jsme povoláni předávat ostatním jednak slovo varování (Ez 33,8), ale také zvěst
o vysvobození, naději, vykoupení a novém
životě v Pánu Ježíši Kristu. Protože soud přichází proto, aby za ním následovala náprava.
Soudy přicházejí, aby Hospodin znovu
zjevil v naší zemi i v Evropě, že Bohem je
On a nikdo jiný. S tímto zjevením pak můžeme očekávat, že lidé začnou Boha hledat
a budou k Němu přicházet. A kvůli tomu tady
jsme. Nebojme se Božích soudů, ale s nadějí
očekávejme, co vypůsobí. Hledejme svoje
místo, svoje poslání, které pro nás Bůh má.
Jako jednotlivci i jako celá společenství. Budoucího dění se nestrachujme, ale těšme se.
Vždyť uvidíme Boží slávu.
Lumír Ptáček, starší regionu Palmovka

● V Y UČ OVÁ N Í

Obrácení českých politiků
Nedávno proběhly médii
zprávy o několika českých politicích, kteří
se „obrátili na víru“.
Před svou smrtí se stal
křesťanem bývalý premiér Stanislav Gross a o své
konverzi promluvil i do médií. Křesťanem se
údajně stal i další bývalý premiér, Mirek Topolánek, a na křest se prý připravuje i bývalý
ministr zahraničí Alexandr Vondra.
Se zájmem jsem pozoroval reakce na tyto
zprávy, a to jak reakce křesťanů, tak reakce
nevěřících.
Zdá se mi, že u nevěřících převažuje nezájem. Pokud se k těmto zvěstem vyjadřují, tak dávají průchod svým pochybnostem
o upřímnosti těchto konverzí.
Pochybnosti ale vyjadřují i mnozí nevěřící. Vícekrát jsem slyšel, že kdyby to mysleli
upřímně, museli by se celému národu omluvit.
Pokud jde o Stanislava Grosse, tak ten se
celému národu skutečně omluvil. Některým
lidem se ovšem zdálo, že pouze velmi obecně. Pokud by to prý myslel opravdu vážně,
musel by se nejen omluvit, ale rozkrýt různé
kauzy a vysvětlit různá podezření, která byla
vůči němu vznesena.

Kdo to může pochopit

Zastavme se nejprve obecně u těchto obrácení, ať už je považujeme za vážně míněná
či nikoli.
S obrácením je to tak, že mu těžko může
rozumět ten, kdo je sám neprožil. Já sám
jsem znám jako vyznávající křesťan. Mnoho lidí, kteří mě neznají příliš dobře (nebo
dostatečně dlouho) netuší, že před svým obrácením, které nastalo v mých osmadvaceti
letech, jsem po léta – zejména po léta svých
studií na teologické fakultě – „obrácené“ lidi
kritizoval a zesměšňoval, a to dosti ostře. Oč
méně jsem věci rozuměl, o to jsem byl vůči
obráceným lidem nepřátelštější.
S obrácením je to podobné jako s manželstvím. O tom se také můžete dočíst mnoho
svědectví, ale i užitečných informací, v literatuře, ale pokud do manželství nevstoupíte,
nebudete plně chápat, co to vlastně je.
Jiným slovem pro obrácení je pokání.
Tato dvě slova nejsou stoprocentní synonyma, ale jsou úzce spjata. (Křesťanská) víra
a pokání jsou dvě strany téže mince. Víra
v křesťanském pojetí je něco jiného než pouhé přesvědčení, že něco je pravda. K poznání
Boha patří poznání vlastního já. Nemohu poznat Boží svatost, aniž bych současně nepoznal vlastní hříšnost. Na počátku křesťanské
víry je tedy pokora.
Člověk, který sám obrácení neprožil, bude
po obrácených vyžadovat, aby byli naprosto
pravdiví, ne-li přímo dokonalí. Pravdivost

od nás jistě požaduje i sám Ježíš: Farizeům,
kteří se nechali – na znamení svého obrácení
k Bohu – pokřtít, říkal: „Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání“ (Matouš 3,8). Nicméně
zralý křesťan ví, že žádný strom nenese ovoce hned v okamžiku, kdy je zasazen.
Domnívám se, že mé obrácení bylo naprosto upřímné. Nicméně bylo počátkem
určité cesty. V den svého obrácení jsem se
bláhově domníval, že Pán Bůh něco získá,
pokud mě přijme. (Takový inteligentní člověk jistě může pro Boží království udělat

K poznání Boha patří
poznání vlastního já.
Nemohu poznat Boží svatost,
aniž bych současně
nepoznal vlastní
hříšnost.
mnoho dobrého, že.) Až s odstupem měsíců či let jsem pochopil, že si přidělal velké
problémy, když dovolil, abych se k němu
obrátil. V okamžiku svého obrácení jsem se
některými svými hříchy vůbec netrápil, jakkoli jsem si dost ostře uvědomoval, že jsem
hříšný. Začal jsem se nad nimi děsit až po určité době. Bůh nám ve své milosti neukáže
všechny naše nedostatky najednou – to bychom se pod nimi zhroutili. Nicméně postupně na nás pracuje.
Na to bychom neměli zapomínat, když
vyslovujeme soudy nad celebritami (a tedy
i politiky), kteří hovoří o svém obrácení. Bůh
po nás naprosto jednoznačně chce, abychom
se za „lidi v moci postavené“ modlili, nikoli, abychom je kádrovali. Nejsme to my, kdo
drží v rukou Knihu života a kdo do ní zapisuje nebo z ní vyškrtává. Čteme-li nebo slyšíme-li o tom, že ten či onen politik se obrátil,
zůstaňme střízliví. Pokud o tom nic bližšího
nevíme, nejásejme radostí, ale ani nevyslovujme už předem pochybnosti. Modleme se
dál, aby takový člověk rostl ve víře, pokud
k ní skutečně dospěl, nebo aby skutečnou
víru poznal, pokud je jeho konverze čistě
intelektuální (pokud je záležitostí pouhého
rozumu a nikoli rovněž srdce). A modleme
se za to, aby tito lidé měli ve své blízkosti
alespoň jednoho člověka, který už ušel s Bohem kus cesty a který jim může v prvních
krůčcích víry být dobrým průvodcem.

upozornit, že jsou zde i určitá úskalí. Vzpomínám na jednoho bratra, který utekl za komunistů do Západního Německa. Utíkal
v podstatě před svou matkou, s níž si nerozuměl. Když se v Německu obrátil, začal po legalizaci svého pobytu jezdit do Prahy. Mimo
jiné proto, aby se smířil se svou matkou a přivedl ji ke Kristu (díky Bohu, podařilo se).
Slyšel jsem jeho svědectví o obrácení, když
matka nebyla přítomná. Tam mluvil i o jejich
nešťastném vztahu. V její přítomnosti o něm
nemluvil. Bylo to pokrytectví? Nikoli, byla
to ohleduplnost. Obrácený politik mívá manželku, rodiče, děti… Sám by měl být ochoten
nést svou kůži na trh, ale musí zvážit, že jeho
slova budou mít určité následky pro jeho rodinu, přátele, bývalé spolupracovníky apod.
Obrácený politik by jistě nikdy neměl lhát,
tečka. Ale nepovažuji za moudré po něm
chtít, aby veřejnosti (v rámci svého pokání)
vysvětlil úplně všechno ze své minulosti.
Mohl by ublížit lidem, kteří se ničím neprovinili. Je důležité, aby měl ve svém životě
jednoho či dva lidi, kterým skutečně vysvětlí
všechno do nejmenších podrobností. Jistě jde
o to, aby pokání nezůstalo polovičaté. Ostatní by se ale měli smířit s vědomím, že takové
lidi má, a nemusí chtít všechno vědět.
V době, kdy se pod tlakem islámské imigrace začínají ke „křesťanským hodnotám“
či „křesťanským kořenům“ hlásit i lidé, kteří
o křesťanství dříve nemluvili, jsme skutečně
v určitém nebezpečí, že se i někteří politici
začnou hlásit ke křesťanství v jeho povrchní
podobě, která žádnou vnitřní proměnu nevyžaduje. Proto radím – nejásejme předčasně,
dokud neuvidíme ovoce pokání. To by nás
ale nemělo vést k jakési univerzální podezřívavosti. Modleme se – podle apoštolova
příkazu – za „lidi v moci postavené“, za to,
aby se setkali s živým Pánem, a aby se rovněž setkali s věrohodnými svědky našeho
Spasitele.
Dan Drápal
Psáno pro Christnet. 8. června 2016

Váš hlas bude slyšet
na nejvyšších místech

Veřejné pokání?

Pak je zde ještě otázka, do jaké míry má
daný politik činit veřejné pokání.
Pokud tak učiní, může to být dobré svědectví o Ježíšově proměňující moci. Chci ale
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● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Letní dobrodružství
Letošní prázdniny jsou pro mě velkou výzvou. Poprvé v životě mám příležitost stát se
na deset dní hlavní vedoucí dětského tábora
Beránek. Upřímně jsem netušila, co všechno to obnáší, když jsem se s takovou radostí
a nadšením vrhla do brzkých příprav.
Včas jsem náš tábor ohlásila na všech
možných úřadech včetně povodí, ze kterého
mi hned další den volala jistá paní s velice
nemilou zprávou. Ukázalo se, že se naše zamluvené tábořiště nachází v aktivní záplavové zóně a není možné tam tábor uspořádat.
Bylo mi úzko.
Dva měsíce před plánovanou akcí, naplněná kapacita přes 60 lidi, vše zařízené
a žádné místo, kde bychom mohli být. Kolikrát jsem už na internetu hledala nějakou stanovou základnu a nikde nic. Bylo mi jasné,
že pokud se nestane zázrak, tábor nebude.
Vydali jsme celou situaci Hospodinu a začali
se poohlížet po další variantě. Modlili jsme

se za tábořiště i na Celosborové modlitební,
která byla zaměřena právě na letní akce pro
děti a mládež. A co se nestalo, jen dva dni
po modlitební jsem na jedné stránce našla
perfektní tábořiště, kterého jsem si nikdy
předtím nevšimla. S malou nadějí v srdci
jsem napsala správci, zda „úplnou náhodou“
nemají ještě volno. Okamžitě mi odepsal, že
ano. Jejich tábor končí přesně den před tím
naším! Nesmírně jsem se zaradovala, když
v tom mi došlo, že jsem se ani nepodívala,
kde to je. S hrůzou jsem zjistila, že se základna nachází čtyři hodiny od Prahy. Na to
jsme neměli dostatek financí. I tak jsem měla
silný pocit, že právě toto místo pro nás Bůh
už dávno připravil a tak jsme pokračovali
v modlitbách. Bůh nás nenechal dlouho bez
odpovědi. Ještě ten den přišel email, že letos
dostaneme na náš tábor 30 000 Kč dotací!
Bůh je úžasný, nikdy nezklame!
Bohdanka Frantíková, region Palmovka

Nejen o stodvojce
Běla, Hnědka, Stračena. To je jen malý
zlomek jmen, která dříve hospodáři dávali
kravičkám, které chovali k užitku celé domácnosti. Byly součástí rodiny, tak je pojmenovali. Žádná nic neříkající čísla.
Kdepak dnes dávat v době velkokapacitních kravínů jejím obyvatelkám jména! Asi
by na tak velkou administrativní zátěž muselo vzniknout celé nové oddělení. Manželka
nastoupila před rokem do kravína s pěti sty
obyvatelkami. „Mamí, a co stodvojka?“ ptával se pak často náš Kuba.
Děti zvědavě čekaly na novinky a tak si
mamka sedla, aby jim i mě vyprávěla, co je
nového a co dělají její svěřenkyně. Stodvojka
byla první a zatím jediná, se kterou měla čas
navázat osobní vztah. Od začátku jí vadilo,
že krávy jsou postaveny na roveň výrobních
nástrojů a na nic jiného, než nasazení přístroje na vemeno a občasné čištění paznehtů není
čas. Ale stodvojka si začala říkat sama o to,
co jí daný systém odpíral. Strkala do Pavly
čumákem a nedala pokoj, dokud nevyloudila
alespoň malé pohlazení.
Jednoho dne ale Pavla marně čekala
na zafunění za uchem a následný žďuchanec
do zad, který měl asi fungovat jako „jemná“
žádost o denní příděl drbání. Záhy se dozvěděla, že její oblíbenkyni odvezli na jatka.
Od té doby si už nikdy nějaký užší vztah
k žádné krávě v práci nevytvořila, ale doma
začaly nabývat na intenzitě rozhovory o tom,
co za zvíře si pořídíme.
Jednak kvůli jejich užitečnosti a hodně
i proto, aby jim mohla doma dát to, co nemůže v práci. Lásku, něhu, zkrátka si je pořádně vychutnat. Naše debaty, zda to bude ovce
nebo koza, narušilo narození telátka jedné

paní, co vlastní čtyři kravičky a občas k ní
chodíme pro mléko, sýr, tvaroh a na kus řeči.
Telátko bylo za rozumnou cenu na prodej.
V duchu jsem už přestavoval garáž na chlívek a maloval si, jak budeme dělat vlastní
sýr, tvaroh, máslo a jak si budou chodit lidi
popovídat zase k nám.
Tuto úvahu vyřešil náš starosta, který mě
jako zástupci rodiny při slavnostním pasování na trvalé občany, předal poukaz na odběr
kozy zdarma. Dárek, na který přispěla celá
obec, měl být k vyzvednutí letos na podzim.
Nečekaně nám kozu ale přivezl už po třech
dnech. A aby jí nebylo smutno, tak hned
dvě. Vzhledem k novým, ne zrovna levným
výsadbám, šly kozy hned na špagát, aby si
nepochutnali na tom, co zde s napětím očekáváme, až ponese první plody.
Z garáže jsem jim rychle přepažil část
na chlívek a začal vymýšlet a následně budovat ohradu. Z nádherných kůzlátek krátkosrstého hnědého plemene, ještě lehce kříslými
bílou, se záhy stali největší domácí mazlíci.
O to větší šok to bylo pro nás, když jednou
zůstali malou chvilku o samotě a kozlík se
na provaze uškrtil. Všichni jsme to obrečeli
a následně vystrojili slavnostní pohřeb.
Život jde ale dál. Šmudlinka, která nám
zbyla, dlouho žalostně mečela nad ztrátou
kamaráda, ale začala si zvykat. Stal se z ní
ještě větší mazel než před tím. V řídkých
chvílích, kdy ji nikdo nedrbe, se prohání
po ohradě, dělá ve výskoku různé obraty
a všelijak jinak projevuje radost ze života.
K Pavle, když si jednou výjimečně dávala
po obědě dvacet, jednou vyskočila do houpací sítě, aby mi snad dala na vědomí, že si
mám pospíšit se sháněním náhrady za kozwww.kspraha.cz

líka, nebo ji budeme mít za chvíli v ložnici.
Někdy si k večeru po práci uděláme čas
a posadíme se na lavičku před domek, posloucháme mečení, pokvokávání našich slepiček a i pozorujeme, jak se všude kolem nás
míhá pět malých koťátek, co už jen čekají,
až si je vyzvednou noví majitelé. Držíme se
chvíli za ruce, cítíme tep života a uvědomujeme si tak víc než kdy jindy, že Pán nás přivedl přesně tam, kde máme být.
Pavel Rosecký

● CO ČTEME

Stručný životopis
zakladatele islámu
Když jsem v roce 2004 překládal knihu Proč
nejsem muslim (autorem je ibn Warraq), viděl jsem jako nezbytné seznámit se se zakladatelem islámu a pochopitelně rovněž
s Koránem. Zakoupil jsem tedy dílo Barnaby
Rogersona Prorok Muhammad, které vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2004
(anglický originál vyšel jen o rok dříve).
Rogersonův životopis Muhammada je psán
vůči islámu velmi přejně, někdy až zaujatě
přejně. Stručný životopis zakladatele islámu,
sepsaný autorem, píšícím pod pseudonymem
Alí Síná, je mnohem stručnější (vlastní text
životopisu bez předmluv, příloh a dodatků
čítá pouhých 20 stran) a zdaleka ne tak přejný jako spis Rogersonův. Obsahuje ovšem
informace pravdivé, ověřené a dobře známé.
Rogerson – právě proto, že píše o Muhammadovi a počátcích islámu přejně – je mi
určitým měřítkem. Nezamlčuje totiž fakta,
která se mi na Muhammadovi nelíbí (nedodržování smluv, přepadávání karavan, nedodržování pravidla, že v určitý měsíc se nebude
bojovat, vraždy názorových odpůrců, masakrování židů, převzetí manželky dobrého
přítele apod.), pouze se je snaží nějak omluvit. Alí Síná Muhammada neomlouvá; uvádí
strohá data z jeho života. (Stojí za zmínku, že
česky vyšla i mnohem obsáhlejší kniha téhož
autora, Jak porozumět Mohamedovi a muslimům, čítající 320 stran). Autor se narodil
v Íránu, vystudoval v Pákistánu a nyní žije
v Kanadě. Je jedním ze zakladatelů organizace Freedom Faith International.
Stručný životopis zakladatele islámu vydal Lukáš Lhoťan, který sám byl několik let
muslimem, a zná tedy tuto problematiku jaksi „zevnitř“. V předmluvě líčí, jak je v současnosti Mohamed prezentován českým žákům a studentům.
Alí Síná předkládá ve svém životopise
Mohameda jen základní fakta, která vydavatel doplnil o seznam Mohamedových výroků, které považuje za problematické.
Dan Drápal
Objednat lze na internetové adrese
www.lukaslhotan.cz. 87 stran, cena 99 Kč.

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

Orel Edie
Olympijské hry nejsou jen dějištěm napínavých sportovních klání a místem, kde se překonávají světové rekordy.
Protínají se zde i lidské osudy, navazují
nová přátelství a vrcholí boje o maximální
zhodnocení mnohaletého tréninkového úsilí.
Většina čtenářů sborového dopisu jistě
pamatuje velmi zdařilou komedii Kokosy na sněhu. Příběh o outsiderech, kteří se
s velkou odvahou spustili ledovým korytem,
obletěl celý svět.
Ale během olympiády v Calgary se proti
světovým esům postavil ještě jeden sportovec, který neměl ani tu nejmenší naději na vítězství – Edie Edwards, novináři zvaný Orel.
Edie měl od mládí touhu reprezentovat rodnou Anglii na olympiádě. Vyzkoušel
mnoho sportů, ale nikde neprojevil talent,
který by ho posunul mezi širší elitu, kde
by měl alespoň malou naději na nominaci.
Nakonec se rozhodl reprezentovat ve skoku
na lyžích, ve kterém Anglie měla posledního závodníka před padesáti lety a nebyla tak
žádná konkurence.

Jeho velká houževnatost a touha po splnění dětského snu ho dovedla do světoznámého tréninkového střediska ve Francii, kde
se mu však nikdo nechtěl věnovat. Většina
z oslovených trenérů poukazovala na fakt,
že téměř všichni budoucí šampioni začínali
ještě dávno před šestým rokem a ne ve dvaadvaceti. Ale Edieho přátelská povaha mu
nakonec našla cestu k jednomu bývalému
skokanovi, který se ho snažil naučit alespoň
základy.
Záhy přišly i první závody a pro Edieho
(Taron Egerton) zároveň jedna z posledních
možností, jak dosáhnout limitu, který byl
stanoven anglickým skokanským výborem
tak dávno, že za současným světovým průměrem zaostával o více než polovinu metrů.
Edie limit splnil posledním skokem, přestože
mu byl na poslední chvíli navýšen o dvacet
metrů, aby mu jako naprostému amatérovi
zabránili udělat Anglii ostudu.
Záběry s ním jsem kdysi sledoval v televizi s větším napětím než hokej a tak
když film šel letos na jaře do kin, neváhal

● OZNÁMENÍ
Pronajmu pokoj v Praze, internet k dispozici, možnost vaření a praní. Do centra 25 minut. Nastěhování možné od srpna. Cena: 5 000 Kč, tel: 778 733 051

Studijní program

jsem a zašel se na něj s Pavlou podívat.
Příběh nás během několika minut vtáhnul
do děje a necelé dvě hodiny uběhly jako
voda.
Orel Edie mě zaujal svou dynamikou,
nádhernými záběry přírody a v neposlední
řadě postavou hlavního hrdiny, který svou
bezprostředností, čestností a otevřeností
si dokázal získat lidi okolo sebe, kteří mu
v jeho kariéře pomáhali.
Co bych tomuto zdařilému sportovnímu
snímku natočenému v režii Dextra Fletchera
ale vytknul, je jeho žánrová nestabilita. Snaha natočit jej jako komedii příliš nevyšla. Pár
humorných scén působí dost křečovitě a rušivě.
Diváci film, nazvaný podle hlavního hrdiny, ale na ČSFD ocenili velmi vysoko –
84 %.
Na závěr je třeba dodat, že scénáristé
Sean Macaulay a Simon Kelton se příběhem
jen inspirovali a jak říkal skutečný Edie Edwards, okolnosti které předcházely jeho překvapivému startu na olympiádě, odpovídají
skutečnosti jen částečně.
Pavel Rosecký

od 5. 10. 2016

výchova

SBOROVÝ PRACOVNÍK

Program celoživotního vzdělávání pro současné i budoucí aktivní
křesťany v rozsahu 30 předmětů, který spojuje následující výhody:
• Dobré základy: Garantujeme ucelenost ve třech oblastech:
> biblické základy
> základy křesťanského učení
> služba ve sboru
• Vynikající kvalita: Z již tak kvalitního vyučování na ETS si polovinu svého studijního plánu sestaví každý sám z toho nejlepšího, co
ETS nabízí.
• Individuální potřeby: Polovinu předmětů si zájemce vybere
sám podle svého obdarování a zájmů. U všech předmětů si sám volí
formu studia: denní či dálkovou, případně formou soustředění (pokud
se daný rok nabízí).
• Příznivá cena 13 tisíc Kč za celý studijní program.
Nabídka je zvláště vhodná pro
• studenty, kteří chtějí využít rok před dalším studiem k přípravě
na službu Bohu
• studenty jiných škol, kteří se během svého studia chtějí
také připravit na budoucí službu v církvi
• pracující, kteří vnímají potřebu hlubšího studia, ale nemají
kapacitu na plné akreditované studium; tento program je prakticky
jednou třetinou plného studia
• zájemce všech věkových skupin (včetně té nejstarší),
kteří se rozhodli zrát, nikoli stárnout

Jak se přihlásit

Přihláška je ke stažení na internetových stránkách ETS
www.etspraha.cz v sekci přijímací řízení.

• praktické a vtipné přednášky
• diskuse u kávy
ve skupinkách
• zaměření na věk 11-18

torů
od au u
kurz ké
els
Manž ry
veče

Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka

5. 10. – 7. 12. 2016

Každé setkání začíná v 19 h (středy) drobným občerstvením (káva, čaj, zákusek) a končí v 20:30 hod. Cena celého kurzu (10 lekcí) je 500 Kč/osobu.
Cena obsahuje příručku účastníka, občerstvení. Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky do 30. 9. 2016 na e-mail: v.zaruba@centrum.cz
 Sledovat dlouhodobý cíl
5. 10. Porozumět proměně, 12. 10. Budovat pevné vztahy
 Naplňovat potřeby teenagerů
19. 10. Pět jazyků lásky, 26. 10. Efektivní komunikace
 Nastavovat hranice
2. 11. Postupná příprava na samostatnost,
9. 11. Posilování zodpovědnosti
 Podporovat zdravý emocionální rozvoj
16. 11. Zvládání hněvu, 23. 11. Řešení konfliktů, zvládání stresu
 Pomáhat dělat dobrá rozhodnutí
30. 11. Předávat dlouhodobou perspektivu
7. 12. Připravovat teenagery na život
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● OZNÁMENÍ

z

DOROST (12 – 15 LET)
středy 17:00 – 19:00 hod.
více info

Dita Frantíková
724 435 309
dita.frantikova@kaes.cz

POROST (15 – 18 LET)
úterky 17:30 – 19:30 hod.
více info

Šimon Ondráček
736 655 882
o.saimon@volny.cz

Největší
dobrodružství
úterky 27. 9. – 6. 12.
18:30 hod.
prostory KS Praha
Na Žertvách 23, Praha 8
metro B – Palmovka
www.kspraha.cz
nebo
prostory KS Praha
Budějovická 9, Praha 4
metro C – Budějovická
www.prahajih.cz

Příběh Beara Gryllse
kurzyalfa.cz
prozkoumat smysl života

www.kspraha.cz

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

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

JÍ

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

SBOROVÝ DOPIS

Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.

● SBORO V Ý I N FO R M AČ N Í SE R V IS
L E T N Í O T E V Ř E N Á SK U P I N K A

Během léta bude fungovat ve sboru otevřená skupinka stejně jako minulé léto. Skupinka bude probíhat po celou dobu prázdnin každé úterý od 12. 7. od 18:30 hodin na Palmovce (Na Žertvách 23, Praha 8). Na programu bude sdílení nad Božím slovem, modlitby,
osobní sdílení a Večeře Páně.

SBO ROV É BO H O SL U Ž B Y

V neděli 3. 7. budeme mít od 17:00 na Palmovce (Na Žertvách 23) shromáždění chval
a modliteb za letní shromáždění a akce. Hrát bude skupina pod vedením Mirka Hoblíka
a úvodní slovo bude mít Lubomír Ondráček.
V neděli 7. a 14. 8. budeme mít „klasické“ bohoslužby v 10:00 hodin na Budějovické
(Budějovická 9, Praha 4) a v 17:00 na Palmovce (Na Žertvách 23).

letní bohoslužby na Střreleckém ostrověe
Neděle 10., 17., 24., 31. 7., 21. a 28. 8. od 17 hodin. Bližší info viz strana 2.

4. 9.

15:00 Kulturní dům Ládví, metro C Ládví.

SBO ROVÁ M OD L I T E BN Í

3. 7. a 22. 8. 18:00 – 19:30, Na Žertvách 23, Praha 8

17. 9. SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

● 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

Během prázdnin se setkání regionů nekoná. Společné bohoslužby dle rozpisu strana 2.

JIH

S T Ř ED

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: 57/7/30
Narození: 12. 5. Hugo Hrabovský

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 78/14/27
Výstup: Radka Novotná, Johana Mizurová (obě
přestoupily na region Východ)

JI H OV ÝC H OD

H O S T I VA Ř

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební), Dům
služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 30/6/13

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: každou neděli (kromě celosborového setkání) od 15:30, Boloňská 310, Praha 15
Modlitební: Pondělí, následující po sborových
bohoslužbách, od 19:30 u Hejniců, Tenisová 9
Počet členů: 19/5/1

PA L M O V K A
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 97/22/24
Narození: Amálka Frantíková

SE V E R
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 98/14/32

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 sbor. budově
Počet členů: 77/7/18
Vstup: Radka Novotná (přestup z regionu Střed),
Johana Mizurová (přestup z regionu Střed)

Z Á PA D
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal,
Petr Zůna, Jirka Bukovský
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 42/4/14

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
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
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08694
desátky
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09694
desátky
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910
stavební fond
682120
Izrael a Církev
682130
dary na sborovou mládež
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Jupííí prázdniny!
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