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„Rodiče se rozvedli, když 
mi bylo deset, a nám to 
přestalo klapat už po 
třech letech“, rozpráví 
známá cestou od metra. 
„Tak jste se rozvedli“?, 
ptám se s úzkostí, když 
se dívám na její tříletá 

dvojčata. „Ne, rozešli, manželství je k niče-
mu“, konstatuje rázně. „To je mi líto“! „Ale 
manželství je víc než jen papír“, oponuji po 
chvíli. „Nám funguje přes třicet let“, dodám. 
„Tak to vám to vyšlo, ale jste jediný, koho 
znám. Manželství se přežilo, i v novinách to 
psali, tak jste asi ta výjimka, co potvrzuje 
pravidlo“! Zbytek cesty vysvětluju, že právě 
protože „pravidla“ pro rodinu vymyslel Bůh, 
je to taky On, kdo v manželství pomáhá, přeje 
mu a chrání ho. 

Nanda

Pavel ve svých dopisech často odpovídá 
na otázky, které dostal, případně reagu-
je na zprávy z místních sborů. Často píše 
o praktických každodenních otázkách, které 
za takřka dva tisíce let, co uplynuly od na-
psání jeho dopisů, neztratily nic na své ak-
tuálnosti. Nevíme přesně, co vedlo Pavla 
k napsání povzbuzení ve čtrnácté kapitole 
dopisu do Říma. Jestli mu někdo o situaci 
sboru něco řekl, nebo na podobné věci na-
rážel v jiných sborech. Píše ovšem o něčem, 
co v trochu jiné podobě známe velmi dobře.

Křesťané se přeli o otázky, které nejsou 
zrovna klíčové. Co 
slavit a co neslavit 
(také jste letos před 
Vánoci četli nějaký 
spis, který vysvětlo-
val, že správný křes-
ťan Vánoce slavit ne-
smí a nebo vás naopak 
někdo peskoval, že je 
slavíte nedostatečně?), co jíst a co nejíst. Vý-
sledech těchto sporů je souzení, nesvoboda 
a pýcha. Přece buď jsem tak posvěcený, že 
jím jen zeleninu a nebo tak svobodný, že jím 
i bůček (dnes asi spor o stravu není teď nej-
rozšířenější, ale zkuste si tam dosadit něco 
jiného, třeba oblečení, účes, druh hudby). Pa-
vel pro mnohé překvapivě nedává odpověď 
na to, co je správné. Nevidí jako důležité kdo 
co jí a zda někdo slaví nebo neslaví svátky. 
Co vidí jako zásadní je to, abychom se vzá-
jemně neposuzovali kvůli svému přesvědče-
ní. Vždy není takto benevolentní. K hříchu 
má jiný přístup. Jmenuje jednání, které způ-
sobí, že dotyční neuvidí Boží království. A je 
v tom nekompromisní. Ale ve věcech jídla, 
svátků a věcí jim na roveň postaveným zdů-
razňuje, že základem je osobní přesvědčení. 
A to přesvědčení formované Pánem. Protože 
všechno děláme pro Pána. A to, co nemůžeme 
dělat pro Pána a děkovat mu za to, už nepa-
tří do oblasti našeho přesvědčení. Korintské 
varuje, že se nemají při Večeři Páně přejídat 
a opíjet. Ale pokud mohu za něco v mém ži-
votě s čistým svědomím děkovat Bohu, který 

je Pánem mého života a tedy i mého jednání, 
tak je to v pořádku. 

Ještě na jednu věc nesmím zapomenout. 
Pavel ji také připomíná římským křesťanům. 
Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. 
Řím 14,12. Jednám tak, že se mohu postavit 
směle před Boha a vydat mu počet? Mohu 
tedy jednat v pokoji? Jednám tak, že doufám, 
že to Bůh nějak přehlédne nebo na to zapome-
ne? Potom bych toho měl raději nechat.

Pavel zdůrazňuje, že patříme Bohu v ži-
votě i smrti. To je jistota, která umožňuje žít 
v pokoji. Není nic, co by nás mohlo vytrhnout 

z Jeho ruky. Umožňu-
je nám to soustředit 
se na ty podstatné 
věci ve svém životě 
i ve vztazích s druhý-
mi.

Žijeme ve složité 
době, kdy není jedno-
duché se zorientovat. 

Je spousta věcí, na které můžeme mít nějaký 
názor a spousta oblastí, kde nás mohou ná-
zory rozdělovat. Pokud jsou to věci týkající 
se podstaty evangelia, buďme neústupní. Po-
kud jsou to ale věci, které se jen snaží tvářit 
důležitě, nechme si v nich vzájemně svobo-
du. Každý z nás je před Bohem zodpovědný 
předně za sebe. Nepřenášejme tuto zodpo-
vědnost na někoho druhého a ani ji za nikoho 
nepřebírejme. Žijme ve vědomí osobní od-
platy. Bůh se zeptá na naše postoje a posoudí 
naše činy. A odmění je. Nechme soud našich 
sourozenců na něm. Zaměřme se ve vzá-
jemných vztazích, na našich skupinkách, 
regionech i v celém sboru na to podstatné, 
na hledání Božího království, a nenechme se 
tím zlým zatáhnout do souzení, sporů, zleh-
čování a pýchy. Dávejme si vzájemně svobo-
du, nepřeme se o nesmyslech, nezahlcujme 
ostatní svými „jedině správnými“ pohledy 
na politiku, ekonomiku, zdravou výživu. 
Vždyť každý z nás slouží Pánu a patří Pánu. 
Usilujme tedy předně o to, abychom byli plni 
jeho milosti a lásky a jemu se ve všem líbili.

Lubomír Ondráček

P R O

RO
DI
NU

MĚSÍC 

Ú N O R  2 0 1 7

www.kspraha.cz
Rodina a manželství, 
pestrá nabídka programů

●  S L O U P E K 

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 29

●  ÚVODNÍK

P Ř E Č T Ě T E  S I 

www.kspraha.cz

Jaké byly Vánoce    3

Manželství    4 – 6

Kde pracujeme    7

Vyučování     8

Dny dobrých zpráv    10

Zaměřme se ve vzájemných 
vztazích na to podstatné,

na hledání Božího království, 
a nenechme se tím zlým 
zatáhnout do souzení, 

sporů, zlehčování a pýchy.

Neboť žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme 
Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých. Řím 14,8–9

NA ČEM ZÁLEŽÍ

Sborový dopis v elektronické podobě
si můžete objednat na praha@kaes.cz.
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Modlitební témata na únor
•  Měsíc pro rodinu – celkově za rodinu, 

za manželství jako taková a za vážnost 
manželství ve společnosti; nová kon-
cepce rodinné politiky, kterou připra-
vuje ministryně Marksová se svým 
týmem a která zatím snižuje význam 
klasické rodiny tvořené dvěma rodiči 
rozdílného pohlaví a dětmi.

•  Dny Dobrých Zpráv – preevangelizační 
festival. Za přípravný tým, aby se účin-
kujícím dařilo přirozeně sdílet svou víru, 
za hosty otevřené slyšet a přemýšlet. 
Kéž se všech dotkne Duch svatý a oni 
na ten dotyk reagují.

•  Příprava misijních výjezdů v létě. Ga-
lanta – letní příměstský tábor pro rom-
ské děti (vedoucí týmu jedou v únoru 
na Slovensko, aby domluvili technické 
detaily a nalezli místo pro ubytování 
týmu). Řecko – v plánovaném termínu 
není v organizaci, se kterou v Aténách 
spolupracujeme, místo. Probíhají jed-
nání s dalšími organizacemi a potřebu-
jeme najít otevřené dveře, které Pán 
potvrdí.

Vyhodnocení minulých témat.
Na Základy přišlo sedmnáct hostů. Někte-
ří přišli jen na jednu lekci, ale mnozí chodí 
opakovaně. Tým se podařilo dobře a funkč-
ně sestavit. Na kurz Duchovních darů se 
přihlásilo více zájemců, než byl minimální 
počet pro zahájení. Podařilo se sestavit 
tým vyučujících, a to přes výpadek jedno-
ho z předpokládaných důležitých mluvčích. 
Oba kurzy jsou na počátku.

Modlitební témata
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

MĚSÍC PRO RODINU
Letošní únor věnujeme speciálně rodině. Po-
drobnosti se můžete dočíst v minulém čísle 
Sborového dopisu a na webu sboru, kde jsou 
i elektronické pozvánky. Tištěné pozvánky 
jsou ve sborové kanceláři a na regionech. 
Některé akce v době vydání tohoto čísla SD 
již proběhly.

Většina mimořádných shromáždění bude 
ve velkém sále Na Žertvách s jednotným za-
čátkem 18:30. Pokud je jiný čas a místo, je to 
uvedeno u konkrétní akce.

31. 1. jsme začali shromáž-
děním s tématem „Rodina jako 
součást Božího plánu“, které 
vedli Tomáš Božovský a Ota 
Kunzmann.

V sobotu 4. 2. 10:00 – 14:00 
bude seminář „Pro budoucí ne-
věsty“ v Jenštejně. Semináře se 
nelze zúčastnit bez přihlášení 
na email mika.pade@seznam.cz

Na „Valentýna“ 14. 2. budeme mít setká-
ní pro manželské páry, kde potvrdíme svůj 
manželský slib. Zvány jsou manželské páry 
bez rozdílu věku a délky společného života. 
Shromáždění povedou Lubomír a Věra On-
dráčkovi.

15. 2. bude setkání pro „singles“ pod 
názvem „Svobodní na periferii“, kde se 
společně s účastníky zamyslí Marek Ma-
cák, v křesťanských kruzích velmi známý 
a populární psycholog, člen BJB, nad výzva-
mi, které čekají v církvi na ty, kteří dobrovol-
ně nebo nedobrovolně žijí sami.

Sobota 18. 2. bude vyhrazena v době 
10:00 – 12:30 pro rodiče s dětmi. Rodiče 
se spolu se speciální pedagožkou Štěpánkou 
Krišicovou zamyslí na téma „Co potřebují 
najít v rodině děti?“ a současně děti pod vede-
ním lektorů Kroužků na Palmovce budou mít 
vlastní program. Děti je třeba přihlásit do 13. 2. 
na e-mail info@krouzkynapalmovce.cz.

21. 2. se sejdou hlavně muži, aby se za-
mysleli na téma „Co od manželství oče-
kávají ženy?“ Inspiraci jim přinesou Dáda 
Guttnerová a Renata Kunzmannová.

22. 2. se naopak sejdou ženy nad tématem 
„Co od manželství očekávají muži?“ a in-
spirovat je bude Petr Šimmer, kazatel CB.

Tento měsíc může být i motivací pro ty, 
kteří vnímají, že by potřebovali se svým 
manželským vztahem nebo vztahem s dět-

mi nějak pomoci. Obraťte 
se směle na sborové starší 
nebo další lidi, ke kterým 
máte důvěru. Ve sboru prošlo 
také několik manželských 
párů vyučováním ohledně 
manželské pastorace a ti 
jsou také připraveni se vám 
věnovat. Možná má někdo 
ohledně manželství nebo 
výchovy dětí otázku, kterou 

si netroufne položit veřejně. Během února 
bude proto existovat emailová poradna (mů-
žete napsat ze svého e-mailu nebo anonymně 
z mimořádně vytvořené emailové adresy) 
Petře Mizurové, která se poradenství věnuje 
profesionálně (pmizurova@volny.cz) nebo 
Petrovi Zůnovi (p.petr.zuna@gmail.com) 
Počítejte prosím s tím, že odpověď se může 
několik dnů opozdit.

Akce je koncipována jak pro křesťany, 
tak pro mimocírkevní veřejnost. Rádi by-
chom oslovili i lidi v našem okolí, a proto 
mimo jiné inzerujeme celou akci v časopise 
„Osmička“.

Vítaná jsou také vaše svědectví k tomuto 
tématu a k tomu, co během setkání případ-
ně přijmete. Budou zveřejňována postupně 
v SD. Děkuji těm odvážlivcům, kteří už prv-
ní svědectví zaslali.

Za vedení sboru srdečně zve 
Lubomír Ondráček ZPRÁVY

Z VEDENÍ SBORU
Jiří Bukovský, který 
byl regionálním starším 
na regionu Západ, se stal 
rozhodnutím staršovstva 
sborovým starším. Jeho 
služba v oblasti vyučo-
vání a misie přesáhla 
regionální úroveň a také 

roste jeho autorita v těchto oblastech. 
Hlavní část jeho služby zůstává na regionu 
Západ.

V neděli 29. 1. byli jako regionální starší 
regionu Východ ustanoveni Jan Krišica, Ota-
kar Kunzmann jun. a Petr Nový. Přejeme jim 
vedení a ochranu od našeho Pána. Vaše žeh-
nající modlitby určitě uvítají. 

– LO

SBOROVÉ AKCE
Zvláště v Praze je tolik křesťanských akcí, 
že není v lidských silách všechny navštívit. 
Jako vedení sboru nechceme ani členům sbo-
ru říkat, kam mají nebo nemají chodit a jen 
některé akce doporučujeme nebo je výji-
mečně nedoporučíme. Udělali jsme seznam 
sborových mimořádných akcí, kterým ale 
chceme věnovat pozornost a doporučujeme 
je vaší účasti a modlitbám.

O měsíci pro rodinu je v tomto čísle SD 
samostatný článek.
27. 2. – 4. 3. proběhne 9. ročník multižánro-
vého preevangelizačního festivalu Dny Dob-
rých Zpráv.
25. 3. – 14. 4. budeme mít opět společný sbo-
rový dvacetijednadenní půst. O tématech atd. 
budete informováni v příštím čísle časopisu.

7. – 14. 4. se budeme modlit ve sborové bu-
dově v rámci modlitební stráže 24/7.
5. – 7. 5. uspořádáme sborový 44hodinový 
víkend chval pod názvem „Stánek uctívání“.
V rámci Světového dne evangelizace  
27. 5. podpoříme 2. ročník festivalu „Na vý-
šinách“.

O prázdninových a podzimních akcích 
vás budu opět informovat v některém z dal-
ších čísel časopisu. Podrobné aktuální infor-
mace bývají na sborovém webu a už nyní si 
data můžete zaznamenat ve svých diářích, 
chytrých telefonech, google kalendářích 
apod. 

Dovoluji si všechny čtenáře k aktivnímu 
zapojení do těchto akcí pozvat.

Lubomír Ondráček
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Adventní příležitost
Bydlíme v Jenštejně. Jednou týdně se tam už 
více než půl roku scházíme na domácí setká-
ní, kam zveme známé sousedy. Jednotlivci 
občas přicházejí, a i když ne, jsme za setká-
vání vděčni – modlíme se tam za naši obec 
a vyhlížíme Ježíšovo jednání.

Při přemýšlení, jak využít advent pro 
evangelium, nás napadlo uspořádat otevře-
né předvánoční setkání. Nejvíce se hodilo  
23. 12. večer. Já s manželem Daníkem máme 
čtyři děti, v předvečer Vánoc přípravy vrcho-
lí, a tak mi termín připadal jako jeden z nej-
horších. Ale rodiny bez malých dětí ho, zdá 
se, preferují. Každopádně, 23. 12. jsme se 
sešli v útulném prostředí Hlaváčkovic obý-
váku u přípitku se sedmi hosty, většinou pří-
buznými pravidelných návštěvníků. Nikdo 
z nich nebyl křesťan, ale stejně měli, nezná-

mo proč, chuť přijít na křesťanské setkání. 
Hostitel uvedl přípitek, hostitelka připravila 
výborné občerstvení, můj manžel zahrál tři 
vánoční písně a děti (7 ks + 2 pomocníci) 
vyběhly ven na vánoční hru, kterou jim při-
pravili manželé Dostálkovi. Během klidných 
chvil bez dětí jsem stihla přednést svůj pro-
gram „O původu koledy Tichá noc“, evan-
gelium v něm, myslím, zaznělo víc než při-
rozeně. Po povídání a dobrotách se hostům 
ani nechtělo domů. Od některých jsme měli 
velmi milé ohlasy, a kde ohlasy nebyly, jistě 
nebyl dojem záporný. Shrnuto a podtrženo: 
my organizátoři jsme byli moc šťastní. Vá-
noce dávaly smysl, když byly i pro ty, které 
je nejzoufaleji potřebují.

Dita Frantíková,
region Palmovka

Andělé 
z Východu 
Ačkoli je nový rok již v plném proudu, ráda 
bych se s vámi podělila o zážitky z předvá-
nočního času na našem regionu.

Už v listopadu jsme se opětovně zapojili 
do projektu Mezinárodního vězeňského spo-
lečenství „Andělský strom“. V tomto projek-
tu jde o to, že dobrovolníci zakoupí dětem, 
jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu, vánoč-
ní dárky, a ty spolu s přiloženým dopisem 
od rodiče pošlou rodině, která o dítě pečuje. 

Většinou jsou tyto dárky těmi hlavními, kte-
ré děti pod stromečkem naleznou, ale často 
i jedinými, protože se rodiče i pečující rodiny 
zpravidla potýkají s finančním nedostatkem. 
Přibližná přání jsme u konkrétních dětí znali, 
ale aby měli rodiče jasnou představu, jaký 
dárek vlastně dětem „poslali“, dárečky jsme 
před zabalením vyfotili a fotky zaslali do po-
řádající organizace. Společně jsme pomohli 
udělat radost dvaceti dětem.

Radost jsme udělali i dětem z Centra 
dětí a mládeže Teen Challenge ze Žižkova, 
jimž jsme poskytli jako region finanční dar, 
za který byla zakoupena kytara a kombo. 
Poslední neděli před Štědrým dnem bylo 
vskutku rušno .  Zatímco ve velkém sále 
probíhaly bohoslužby,  do malého sálu jsme 
měli příležitost pozvat naše známé a přátele 
s dětmi na divadelní představení „Se zvířátky 
v Betlémě“. Tentokrát byli hlavními aktéry 
dospělí (nutno ale podotknout, že bez po-
moci starších dětí se neobešli ). Díky nim 
jsme se mohli přenést do Betléma v době, 
kdy se narodil Pán Ježíš. Po skončení byly 
pro děti připraveny různé hry a nechybělo 
ani občerstvení a dárky. Myslím, že se spo-
lečné odpoledne skvěle vydařilo a velký dík 
patří všem, kteří se na něm podíleli, a hlavně 
našemu Králi .

Zuzka a Petr Mourkovi, region Východ

Vánoční minipůlnoční
Letos mi leželo na srdci, jak těžké musí 
Vánoce být pro lidi, kteří nemají rodinu 
a neznají Pána Ježíše. Velmi jsem toužila 
je nějak oslovit a potěšit. Když jsem s tím 
přišla ve sboru, nadšeně se ke mně přidalo 
několik lidí. Vymysleli jsme spolu plán uspo-
řádat „minipůlnoční“ na Štědrý večer přímo 
na stanici metra Budějovická. K tomu jsme 
chtěli v předvánočním týdnu za doprovodu 
koled rozdávat perníčky s pozvánkami a bro-
žurky „Proč Vánoce“. „Minipůlnoční“ jsme 
pojali jako oslavu narozenin Pána Ježíše. 
Zapojila se skoro třetina našeho sboru! Lidé 
pekli perníčky, modlili se, po-
máhali... Pomáhal i Oslavenec 
. Třeba se nedařilo sehnat 
vhodné ozvučení – reproduk-
tor na baterku se vstupem pro 
kytaru i hlas. Po několika mar-
ných pokusech jsem oslovila 
Boha, že řešení, které jsme 
našli, prostě nestačí a pokud 
nebudu zpívat na mikrofon, 
tak přijdu rychle o hlas, tak-
že prosím o pomoc. Během 
5 minut nato mi zavolal Petr 
Vlasák, že si vzpomněl, že je-
den vhodný reproduktor přeci 
jen má, jen je k němu potřeba 
dodělat kabel. Navíc jsem do-
stala na pomoc skvělou kytaristku a zpěvač-
ku (Míšu Z.), takže produkce měla dobrou 
úroveň. Poprvé jsme rozdávali pozvánky 
na Budějovické a druhý den před OC Arká-
dy na Pankráci. Lidé reagovali různě, někteří 
se usmívali, poslouchali koledy, rádi si brali 
pozvánky, ale bylo i hodně takových, kteří 
se báli, že jim chceme něco prodat, a utíkali 
od nás. Z toho důvodu jsem je začala zvát 
i od mikrofonu, a když už jsem byla v tom, 
prokládala jsem písničky i krátkými vstupy 

a kázala evangelium, prý velmi přirozeně 
a mile. Bylo to slyšet široko daleko (i na ne-
dalekou stanici autobusu), takže jsme zasáh-
li více než jen ty, se kterými jsme se setkali 
osobně. Po své zkušenosti ze Střední Asie 
jsem si velmi užívala, že žijeme ve svobodné 
zemi, kde je něco takového možné.

Z našeho malého regionu šlo 9 lidí rozdá-
vat pozvánky a všichni jsme zažívali velikou 
radost a některé pěkné rozhovory. Například 
náš pastor Miloš měl dlouhý rozhovor s mla-
dým mužem. Řekl, že je vnukem husitského 
faráře, který Boha očividně miloval, ale nic 

mu o něm neřekl. A že by se kvůli dědovi 
něco rád dozvěděl.

Rozdali jsme 150 brožurek a na „mini-
půlnoční“ nakonec přišlo 35 lidí, z toho 20 
hostů! Zazpívali jsme si, Věrka P. a David 
D. řekli krásná krátká svědectví a nakonec 
si každý z hostů jako dáreček odnesl Nový 
Zákon. Ježíš mi řekl, že se na to vše velmi 
těší a bude tam s námi a všichni jsme to tak 
opravdu zažívali.

 Ivana Š., region Jih

www.kspraha.cz
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Předvánoční setkání se seniory
Když se náš region v říjnu 2015 stěhoval 
z Ortenova náměstí do Rezidence Rosa 
v Kobylisích, od začátku jsme věděli, že 
bychom rádi nějak sloužili seniorům – oby-
vatelům této rezidence. Už v prosinci 2015 
jsme se snažili uspořádat nějaký předvánoč-
ní program, ale nakonec se to nepodařilo. 
Dál jsme se tedy modlili, aby nám tam Bůh 
otevřel dveře. Konečně na podzim 
2016 se spolupráce s Rosou začala 
rozvíjet. Tomáš Božovský uspořádal 
pro klienty rezidence několik setká-
ní spojených s promítáním fotografií 
z cest a někteří bratři a sestry z re-
gionu začali navštěvovat jednotlivé 
seniory. Na třetí adventní neděli 
jsme je pak pozvali na předvánoční 
setkání.

Neměli jsme tušení, kolik lidí 
máme očekávat, ale podařilo se 

připravit přesně tolik stolů, kolik nakonec 
bylo potřeba. Hostů přišlo kolem 20 (některé 
musely přivést nebo přivézt na kolečkových 
křeslech ošetřovatelky) a s nimi u stolů pl-
ných cukroví a dalších dobrot poseděl při-
bližně stejný počet sourozenců z regionu. 
Setkání začalo několika vánočními písněmi 
a poté následovalo krátké vánoční slovo. Jo-

hanka s Luisou měly ten hezký nápad, že ba-
bičkám a dědečkům zahrají koledy na přání, 
což bylo vděčně přivítáno. Potom už probí-
hala volná konverzace u kávy a čaje. Původ-
ně plánované hodinové setkání se protáhlo 
na dvě hodiny – pěkně jsme si povídali, a tak 
se některým našim hostům ani nechtělo od-
cházet. Příjemnou atmosféru ocenila i paní 
ředitelka z Rosy. Tři z našich hostů navštívili 
hned příští nedělní shromáždění a s několika 
dalšími jsme si domluvili návštěvu.

Musím říci, že vždy, když se mluvilo 
o službě seniorům, měla jsem dojem, že se 
mě to osobně nijak zvlášť netýká, protože 
mám jiné povolání. Ale při tomto setkání 
jsem mohla vidět, že tato služba má opravdu 
smysl. Na regionu máme radost, že se nám 
se seniory daří navazovat kontakty, a doufá-
me, že si to Bůh použije i ke spasení těchto 
vzácných lidí. Děkujeme Pánu, že se přiznal 
k našim modlitbám a otevřel tyto dveře, 
a vyhlížíme, jak nás dál povede.

Marta Pasková, region Sever

Dávám ti své srdce 
Tenkrát jsem pracoval na vedoucí pozici 
v jedné státní firmě a moje žena byla na ro-
dičovské dovolené s naším čtvrtým dítětem. 
Byli jsme 14 let manželé a čekala nás za-
tím největší zkouška. Stalo se to v mé práci 
s podřízenou kolegyní. Bylo to pomalé a ne-
nápadné. Napřed pohled, zastavení, popoví-
dání, pak přijetí pozvání na skleničku 
po práci, pak procházka ve dvou. Na-
konec z toho byl vážný vztah. Došlo to 
do té podoby, že jsem své ženě vše řekl 
a chtěl se rozvést, spali jsme s odděle-
nými ložnicemi, dětem jsme řekli, že 
se nejspíše rozvedeme, oznámili jsme 
to i naší nejbližší rodině. Po práci jsem trá-
vil čas se svojí milenkou a domů chodil jen 
přespat. Neměl jsem však kam odejít. Finanč-
ní možnosti jsme neměli tak velké, abych si 
mohl platit další byt, a má milenka, které v té 
době bylo 20 let, ještě bydlela u rodičů. Tam 
jsem jít nemohl a ani nechtěl. Rýsovala se 
možnost, že v blízké době bude mít svůj byt 
po babičce, ale ten se ještě musel zrekonstru-
ovat. A tak jsem zatím bydlel doma.

V práci jsme si vzali dva dny dovolenou 
a vyrazili na společný pobyt na jednu uby-
tovnu našeho zaměstnavatele. Po dlouhé 
době to byl čas, kdy jsem byl se svojí mi-
lenkou sám a delší dobu. Nevím proč, ale 
na konci našeho pobytu jsem jí řekl zvláštní 
větu: „Konečně jsem se rozhodl, dávám ti 
své srdce a chci už být jen s tebou. Rozvedu 
se.“ Byla to divná věta. Vůbec nesouvisela 
s tím, o čem jsme mluvili. 

Pak jsem přijel domů. Manželka ani děti 
nebyly doma. Chodil jsem po bytě a mluvil 

sám k sobě: „Tak ses rozhodl. Chceš opustit 
tenhle byt, kde jsi dosud žil se svojí ženou. 
Chceš opustit své 4 děti, které jsi až dosud 
vychovával a teď je budeš vidět jednou za 14 
dní. Chceš opustit vše, co jsi vybudoval, a za-
čít někde jinde nový život. A jaký to bude 
život? Svoji ženu znáš, ona zná tebe, máš ji 

docela rád, i když teď vidíš někte-
ré její chyby. A odejdeš s o 13 let 
mladší ženou, kterou ani pořádně 
neznáš? Co bude, až vyprchá zami-
lovanost? Co bude za rok, za dva? 
Vydrží tenhle vztah? A jak se vy-
rovnáš s tím, že jsi rozvrátil velkou 

rodinu a ublížil tolika lidem?“ Najednou jsem 
vnímal, že jsem na okraji propasti. A pokud 
udělám tenhle krok, budu navždy ztracený. 
Už jsem nebyl dále schopný nést důsledky 
tohoto kroku. Tíha byla obrovská. Najednou 
mi v uších zněla slova mé ženy, které mi ne-
dávno řekla: „Ještě se můžeš vrátit, ještě jsem 
schopná ti odpustit, ale nevím, jak dlouho to 
bude trvat. Dveře jsou ještě otevřené, ale jed-
nou se zavřou.“ Najednou mi to došlo. Bylo 
to jako když marnotratný syn „přišel k sobě“. 
Jako by se mé nitro obrátilo vzhůru nohama. 
Uviděl jsem, že se nemohu rozvést, ale že se 
musím vrátit ke své ženě a poprosit ji za od-
puštění. Najednou jsem se rozhodl ukončit 
vztah s milenkou. Přestal jsem brát ohled 
na to, jak ji tím zraním, a co jsem jí ještě ten 
den řekl. Moje místo je vedle mé ženy a tu 
už nesmím dál zraňovat. Šel jsem do obcho-
du a koupil krásné dva pstruhy, které jsem 
připravil k večeři. Když přišla manželka ve-
čer domů, tak jsem jí vše pověděl a poprosil 

za odpuštění. Z počátku byla nedůvěra, oba-
vy, snad i strach. Myslím to doopravdy váž-
ně? Pak jsme si dali večeři. Ještě dlouho jsme 
mluvili o tom, co bude třeba udělat. Pomalu 
se vracel pokoj, pomalu přicházelo odpuště-
ní. Z obou padala tíseň posledních dnů. Po-
malu přicházelo smíření, které samozřejmě 
bylo provázeno praktickými kroky.

Druhý den jsem ukončil vztah s milen-
kou. Bylo však komplikované to, že jsme 
spolu byli na jednom pracovišti. Pochopil 
jsem, že pokud opravdu beru zpět svá slova 
o dávání srdce, tak nemůžu zůstat na jednom 
pracovišti s ní. Vztah je potřeba ukončit tak, 
že se již nikdy neuvidíme. V práci jsem dal 
výpověď a po dvou měsících odešel. Doba 
po odchodu z práce nebyla jednoduchá. 
Několik měsíců jsem byl bez práce, pak 
nastoupil do jedné, kde jsem musel ve zku-
šební době odejít, a pak zase několik měsí-
ců bez práce. Měli jsme zoufale málo peněz 
a já nevěděl, kde pracovat. Byl to však čas, 
kdy jsme zase mohli být s mojí ženou spo-
lu. Mohli jsme znovu budovat poničenou 
důvěru a uzdravovat naše vztahy. Jsem moc 
vděčný za mnohé lidi z církve, za ty, kteří 
se za nás modlili, za ty, kteří nám i finančně 
pomohli a za ty, kteří mě po určité době opět 
nasměrovali do služby. Že se nebáli zklamá-
ní, ale dali mi důvěru. Dnes je to více než 13 
let, co se tenhle příběh stal. 

Před několika lety jsme byli s mojí ženou 
na kurzu manželských večerů. Jeden večer 
bylo nějaké téma, už nevím jaké, ale dostali 
jsme úkol – každý měl svůj papír a měl na něj 
napsat věc, za kterou je šťastný. Pak jsme si 
papíry měli vyměnit. Já jsem na svůj papír 
napsal: Jsem šťastný, že jsi mne přijala zpát-
ky a odpustila mi. Pak mi dala papír moje 
žena, stálo tam: Jsem šťastná, že ses vrátil.
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Střípky rozbitého zrcadla
I my, kovaní realisté, jsme 

si při vstupu do manželství 
neodpustili trochu iluzí. 
Asi jsme dobře nerozumě-

li Danovi Drápalovi, když 
nám říkal: „Uvědomte si, že 

v tom druhém si berete jeho rodiče víc, 
než si dovedete představit.“

To jsem fakt neuměl. 
Věděl jsem, že je Olga 
skvělá, a to mi stačilo. 
Ale tušil  jsem, že ji i mne 
manželství bude hodně 
stát, protože k němu ne-
mám moc dobrou kvali-
fikaci. A bál jsem se, jak 
sám uspěju. O Olince jsem 
nepochyboval. Nakonec 
jsme se do toho pustili 
a za sedmnáct let společ-
ného života jsme, myslím, 
asi nelitovali, i když jsme 
několikrát vážně kolísali 
v přesvědčení, jestli si vů-
bec můžeme porozumět.

Měli jsme totiž každý 
svoji představu, modelo-
vanou různými povahami i odlišným přístu-
pem v našich domovech. Olga vychovaná 
přísně, já benevolentně, Olga rychlá, prak-
tická, tvůrčí, já rozvážný, básnivý, bezradný. 
Prvních minimálně sedm let jsme žili jako 
v zrcadlové síni toho, co jsme ve svých ro-
dinách znali, jak nás zformovala výchova 
i geny. V mále, co jsme měli k dispozici, 
jsme se snažili plánovat, hledat Boží vůli 
a chodit s Bohem. Podstatným zlomem bylo 

početí a narození třetího dítěte. Tehdy nás ži-
vot začal o dost přesahovat. Tato událost při-
vodila moje výrazné prozření a vystřízlivění, 
které mne vtáhlo víc do rodiny. Rozhodl jsem 
se také, že těm, které mám tolik rád, to také 
budu co nejvíce vyjadřovat. Období, které 
následovalo, sice nebylo lehčí, ale podařilo 
se nám k sobě více přilnout a porozumět si.

Další velký náraz byl návrat Olgy do pro-
fesního života po cca deseti letech s dětmi. 
Dlouho jsem měl přednost já a moje služba, 
nyní byl čas pro manželku, aby mohla ob-
novit svou schopnost pracovat na rychle se 
vyvíjejícím trhu grafických služeb. Obecné 
aktivity jsme přizpůsobovali tomu, aby pra-
rodiče měli blízký vztah s vnoučaty, aby děti 
měly příležitost ke sportovnímu a hudební-
mu rozvoji. Rádi a téměř za všech okolností 

• Můj oblíbený výrok byl: 
„Nevím sice koho si vezmu, 
ale vím jistě, kdo si mě ne-
vezme. Je to Petr Hrdina, 

neboť moc mluvím.“
S Petrem jsem se poznala 

během biblického kurzu jak sloužit dětem. 
Kde se objevil, tam vybočoval. Půl roku 
jsme měli teorii o službě dětem, druhý půl 
rok byla hlavně praxe. Petr se v pololetí mile 
usmál a rozloučil se s námi. Vedoucí nebyl 
úspěšný, aby ho přemluvil a motivoval po-
kračovat. On chtěl jen získat biblický pohled 
na děti, aby byl jednou dobrým otcem. Bě-
hem podzimního výjezdu 
jsme společně jeli mnoho 
hodin vlakem a já měla stá-
le co povídat. Petr mě na to 
upozornil a já si udělala zá-
věr, že s tímto bratrem budu 
jen kamarádit.

• Manžela jsem nehledala 
a myslela jsem si, že to budu 
řešit mnohem později. V 16 
letech jsem se zamilovala 

do Ježíše, víc jsem nepotřebovala. Občas se mi 
nějaký bratr líbil, abych nemusela myšlenky 
na kluky řešit, nechala jsem se ostříhat, neboť 
klukům se líbí dlouhé vlasy. Ale ouha, netušila 
jsem, že Petrovi se líbí na holkách právě krát-
ké vlasy. A tehdy se do mne zamiloval. Jemu 
bylo 30 a mě 23 let. A Pán Ježíš nás přivedl 
dohromady.

• Tenkrát nebyly rozšířeny mobilní tele-
fony ani internet. Do Prahy jsem dojížděla  
vlakem za prací. Během chození jsme si psali 
dopisy. Ty od Petra obsahovaly i mnoho bás-
ní. Všechny krásné romatické, jen jedna mě 
tenkrát urazila – dědouš a bábina. 

• Na otázku zda Petr 
lyžuje, odpověděl, že je ta-
lentovaný. Zjistila jsem, 
že naposledy na lyžích stál 
na střední škole. Brzy jsme 
začali jezdit pravidelně jed-
nou za rok v zimě na hory 
a Petr je opravdu talentova-
ný. Je to pro mě velká radost 
vyjet z Prahy a být na čer-
stvém vzduchu, pro Petra 

velká oběť. Vážím si ho za to, že jezdíme celá 
rodina.

• Měli jsme mnoho nedorozumění v ko-
munikaci. Na začátku manželství jsme ta-
petovali botník. Radila jsem, jak to má Petr 
přidržet a on se naštval, že na něj při práci 
mluvím. Za pár dní jsem ho omylem zamkla 
v koupelně. (Když se dveře zamkly z venku, 
zevnitř nešly otevřít). Čtu Bibli v ložnici 
a slyším nějaké bušení. „Co se děje?“, vo-
lám. „Já si jen tak buším.“ Hlavně klid, asi 
něco opravuje. Tak čtu dál a najednou se mi 
rozsvítilo: já ho zamkla! Ten večer byl hodně 
naštvaný, dnes se tomu smějeme.

• Když bylo Péťovi asi 4 roky, bylo to 
o nervy. Samý úraz, nešťastný pád do bazé-
nu, ztracen v lese... Sjednotili jsme se a za-
čali společně vyznávat Boží slovo nad jeho 
životem. Strach ustoupil a vše se rozplynulo.

• Jednou na celosboru Betty motivovala 
k nacvičování tance vzkříšení, který měl pro-
běhnout na Velikonoce. Petr pronesl „Tam 
bychom měli jít všichni.“ Já se toho chopila 
a šli jsme trénovat celá rodina. Později jsem 
zjistila, že myslel všichni v sále. Ale protože 

Tato fotka vznikla jako dárek – fotopohled a mířila za moře s přáním k narozeni-
nám vzácnému bratrovi, za kterého jsme se loni společně modlili.

vzkaz přiložený k dopisu začátek roku 1998 
www.kspraha.cz

jsme chodili do společenství církve a neděla-
li v tom ani kvůli dětem, ani kvůli jiným pří-
ležitostem, moc výjimek. Jako rodina jsme 
řadu věcí dělali stále spolu, bylo to dané díky 
tomu, že jsou děti věkově hodně blízko sebe.

Životní změny i vleklejší zdravotní 
a únavové krize, které nás zatížily, působily 
jako rány do krásného obrazu v zrcadle, kte-
rý jsme sami o sobě a jeden o druhém měli. 
Naše děti jsou skvělé, přátelské a lidsky i du-
chovně hodně obdarované. Přesto se asi v ži-
votě budou muset smířit s tím, že si do své 
rodiny a svých manželství ponesou víc z nás, 
než jim někdy bude milé. Aby nebylo mé 
vyprávění tak jednotvárné, máme pro vás 
nakonec drobné střípky z rozbitého zrcadla 
iluzí o sobě samých a střípky pro nás stále 
úsměvných historek.

Celé to začalo básničkou, kterou Olga 
sice dlouho neměla ráda, ale nakonec si na ni 
zvykla a doufám, že jí dává trochu za prav-
du. Představil jsem si, co by nám naši vnuci 
asi tak mohli napsat na společný náhrobek, 
až jednou budeme šťastně čekat na ně všech-
ny u Pána. A napadl mi epitaf s drobnou při-
pomínkou Henochova jedinečného vztahu 
s Bohem. Tak nějak bych si představoval 
konec našeho života a jak na nás jednou mají 
vzpomínat.

Sešli se před lety
uprostřed planety
dědouš a bábina,

Petr a Olina.
Měli se rádi,

jim zázrak se stal.
Chodili spolu

a Bůh si je vzal.
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Stát při sobě v dobrém i zlém
Je první zářijová sobota. Na louce v parku si 
právě novomanželé slibují věrnost: „V dob-
rém i zlém, ve zdraví i v nemoci... dokud nás 
smrt nerozdělí.“ Je to svatba našeho nejstar-
šího syna a já netuším, jak brzy budu tato 
slova prožívat až na dřeň. 

Za tři dny nato nastupoval můj muž Petr 
na plánovanou léčbu chemoterapií, která 
měla zakončit již roč-
ní léčbu nádorového 
onemocnění krve. 
Jednalo se o jednorá-
zovou silnou dávku 
chemoterapie a ná-
slednou transplantaci 
buněk kostní dřeně. 
Z počátku vše pro-
bíhalo standardně. 
I když bylo Petrovi 
hodně zle, chemote-
rapii celkem snášel. 
Po pár dnech se ale 
vše začalo kompli-
kovat. Ve chvíli, kdy 
se díky chemotera-
pii dostaly jeho bílé 
krvinky na nulový 
stav, tudíž neměl 
žádnou imunitu, při-
šla nákaza legionelou, ta napadla plíce a roz-
jel se oboustranný zápal plic. Jeho stav se 
zhoršoval velmi rychle, vysoké horečky se 
nedařilo srážet, ztěžka dýchal. Byl přesunut 
na jednotku intenzivní péče a tam dýchal 
přes kyslíkovou masku. Další den jsem ho 
už nezastihla na JIP, ale převezli ho na ARO. 
Lékaři mi nijak nezastírali, že je to vážné. 
Infekce se šířila dál, pokračovala destrukce 
plic a hrozilo celkové selhání organizmu. 
Padl na mě obrovský strach. Zoufale jsem se 

modlila k Bohu a rozesílala esemesky s pros-
bou o modlitby na všechny strany. Čtvrtý 
den po nákaze museli Petrovi zavést intubaci 
a dát ho do umělého spánku, jeho organiz-
mus už ten boj nezvládal. 

Stála jsem nad jeho lůžkem, všude pípaly 
přístroje, šuměl kyslíkový přístroj, v kany-
lách, které byly zavedeny do jeho těla, odka-

pávalo asi desatero antibiotik a jakoby přes 
mlhu jsem vnímala slova primáře: „Paní Ho-
molková, už jsme udělali téměř všechno, teď 
potřebuje váš muž jen kousek štěstí.“ Všech-
no se ve mně vzepřelo. Ne! To není štěstí, co 
potřebuje. On potřebuje Boží milost! Lékaři 
se dostali na hranici svých možností a dál už 
byl jen prostor pro Boží jednání. A Bůh začal 
jednat a přiznal se ke všem modlitbám bratrů 
a sester ve sboru, k jejich noční modlitební 
stráži, k jejich půstům, k návštěvě pastora, 

kdy se v nemocnici za Petra modlil a mazal 
ho olejem. Přiznal se i k mému zoufalému 
volání, k mé bolesti. Protože láska může 
i bolet, a to ve chvíli, kdy o toho milovaného 
člověka přicházíme. Jako by s ním odcházela 
i půlka mého já... Bůh začal jednat, destruk-
ce plic se zastavila a bílé krvinky začaly růst 
takovým tempem, že se doktoři nad tím po-
divovali.

Trvalo dalších 10 dnů, než mu byla od-
pojena intubace a byl probuzen z umělého 
spánku. Nebylo ještě úplně vyhráno. Petr 
za tu krátkou dobu ztratil skoro všechno 
svalstvo, musel se znova učit dýchat, poly-
kat, mluvit (měl poškozené hlasivky). Znova 
se učil chodit a přitom vnímal novou záplavu 
Boží lásky. Uvědomil si, jak moc ho Bůh má 
rád, že je pro něj vzácným dítětem, že ho vy-
trhl ze smrti a vrátil zpět do života.

Teď po čtyřech měsících domácího léčení 
a rehabilitace je už fit, i když drobné neduhy 
zůstaly – špatná hybnost jedné ruky a otoky 
na nohou nezmizely, ale výsledky z hemato-
logie jsou dobré. Léčba byla úspěšná a ne-
moc se zastavila. Čeká ho návrat do běžného 
života, návrat do práce.

„V dobrém i zlém, ve zdraví i v nemo-
ci...“ Už vím, co ten slib znamená. I když 
za 26 let našeho manželského života jsme 
prožili leccos, to, co nás potkalo teď, bylo 
asi nejtěžší. Až budeme jednou na toto ob-
dobí vzpomínat, budou to nejen vzpomínky 
na to, co nám vzalo – a nemyslím tím jen kila 
, ale také na to, co nám přidalo – a nemy-
slím tím jen vrásky . Přidalo nám poznání 
úžasné Boží moci, milosti a Jeho velké lásky 
k nám. Poznání obrovské sounáležitosti se 
sourozenci v církvi a poznání toho, co Bůh 
myslel tím... a budou jedno tělo... 

Jiřka a Petr Homolkovi

mu to i pro rodinu připadalo jako dobrý ná-
pad, tak neprotestoval. Velmi jsme si to užili.

• Složité bylo najít shodu v hudebním sty-
lu. Já poslouchala převážně rock a Petr folk. 
Nakonec jsme to vzdali a začali společně 
poslouchat vážnou hudbu. Občas jsme zašli 
na koncert. Jednou jsme pozvali Kunzmann-
ovy. Sešli jsme se na zastávce autobusu, který 
jezdí k Rudolfinu. Ota s Rendou tam čekali 
o 10 minut dříve, my jsme přiběhli chvilku 
před odjezdem (na podpatcích se špatně 
běhá). Tak už to u nás chodí, stále se za ně-
čím ženeme, ale na koncert jsme přijeli včas.

• Před časem mi dokotorka sdělila, že 
musím držet bezlepkovou dietu. V předsta-
vě našponovaného rodinného rozpočtu, kde 
1 kg mouky bude stát kolem 100 Kč, jsem 
šla smutná domů. Hned cestou z práce Petr 
nakoupil dvě tašky bezlepkových potravin 
a s láskou mi je přinesl. Srdíčko mi tím za-
hřál, naštěstí jsem neviděla účtenku .

Olga a Petr Hrdinovi, region Východ

CO OD MANŽELSTVÍ 
OČEKÁVAJÍ 

MUŽIŽENY
KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8, www.kspraha.cz

21. 2.
18:30

22. 2.
18:30

pro muže přednáší 
D. Guttnerová a R. Kunzmannová

pro ženy přednáší 
Petr Šimmer

Šťastní rodiče na svatbě syna Jakuba s Dáňou Bohatou.                     Foto Anna Cranfordová
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IT obory
Prosím, přibliž, co vlastně děláš v IT, pro-
tože si asi každý představí hlavně progra-
mování...
Vzhledem k tomu, že jsem studium ukon-
čil teprve nedávno, to není dlouho, co jsem 
začal pracovat na plný úvazek. Moje pozice 
oficiálně zní „datový vědec“, ale nenechte se 
zmást tím, že by se jednalo o nějaké složité 
vědecké bádání. Se zkoumáním to rozhod-
ně souvisí, ale – zjednodušeně řečeno – jde 
o pokročilou analýzu dat s cílem získat z nich 
důležité znalosti, které mohou mít zásadní 
dopad pro firmu (ať už to je otázka nějakého 
zrychlení, zefektivnění nebo třeba finanční 
úspory apod.). V praxi to teď vypadá trochu 
jinak, jelikož jsem ve start-up firmě, tudíž 
jsem měl tu čest se blíž setkat i s věcmi mimo 
můj obor. A samozřejmě nechybí i nějaké to 
programování .

Jakou školu jsi studoval? Byla tvým cílem 
práce ve velké firmě?
Studoval jsem na – v té době teprve nově 
vzniklé – fakultě informačních technolo-
gií (FIT) na ČVUT. Vystudoval jsem obor 
Teoretická informatika, která byla dobrým 
základem pro další studium, během kterého 
jsem studoval (magisterské studium) obor 
Znalostní inženýrství, který úzce souvisí 
s výše uvedeným popisem mé pozice. Když 
teď přemýšlím, jaký byl můj cíl, nebylo to 
asi nic speciálního, ale rozhodně jsem chtěl 
dělat něco, co mě baví a taky něco, co bude 
k užitku někomu dalšímu.

Co tě na práci baví, těší, a co ne?
Práce mě baví, alespoň většinou. Mám ale 
za to, že to primárně není jen o práci samot-
né. Hodně důležitý je pro mě kolektiv, pro-
tože právě ten hodně určuje, jak se člověk 
v práci cítí. A to je něco, za co jsem v práci 
hodně vděčný, že to funguje i na osobní ro-
vině, že jsme si docela sedli a že se při prá-
ci prostě dokážeme i zasmát . A zatím mi 
i přijde, že čím déle tam už jsem, tím mě ta 
práce i víc baví. 

Jak to prožíváš jako křesťan, že jsi 
na tomto pracovním místě? Je to vymod-
lené místo, nebo to takhle nevidíš?
V něčem vnímám, že to vymodlené místo je. 
Asi se to těžko popisuje a ani nemůžu říct, 
že bych byl zahrnut množstvím nabídek, ze 
kterých bych si musel vybírat. Ale teď vidím, 
že i když jsem se nedostal tam, kam jsem pů-
vodně myslel, že se dostanu, tak že to bylo 
řízeno tím, kdo je nade mnou. A být křesťa-
nem v práci je výsada. Přijde mi, že mi to 
moc nejde, ale vyhlížím, jak si mě Bůh po-
užije. Měl jsem už i trochu příležitostí bavit 
se o Bohu, i když to bylo jen tak zlehka. Ale 
vím, že jsem světlem a tím chci být. Tak se 
těším na to, co Bůh připravil! 

Máš nějakou radu pro absolventy vyso-
kých škol jak hledat práci?
V první řadě „Hledejme Boží království 
a Jeho spravedlnost“. Zní to jako otřepaná 
biblická fráze, ale je to něco, co mě provází. 
Neznamená to vykašlat se na školu, to v žád-
ném případě. Ale nějak vidím, že pokud tohle 
je náš životní styl, Bůh povede naše kroky 
a u sebe to tak v mnoha věcech vidím. A ur-
čitě se v tom dá podniknout spousta praktic-
kých kroků. Dnes je často možné se během 
studia zapojit do různých reálných firemních 
projektů, tím si otevřít dveře dál, mnohdy je 
možné mít ke studiu i nějaký menší pracov-
ní poměr (brigádu apod., ale byl bych na to 
hodně opatrný, protože ne každý, kdo začne 
brzo s prací, je schopen pak dostudovat). 
A samozřejmě to neflákat, protože o dobré 
absolventy v informatice je dnes stále ještě 
neskutečný zájem.

Šimon Ondráček, region Sever

SBOROVÁ BUDOVA
Protože se v poslední době ozvalo několik 
členů sboru s dvěma stejnými otázkami, roz-
hodl jsem se na ně odpovědět i ve Sborovém 
dopise.

Někteří se ptají, proč se neudělá na scho-
dech u vstupu z průjezdu nájezd pro kočár-
ky a návštěvníky na invalidních vozíčcích. 
Tento nájezd není naneštěstí technicky pro-
veditelný. Zajedno jsou schody dost přík-
ré a šikmé, dále jsou na jedné straně hned 
nad schody dveře a na druhé straně zábra-
dlí. Umístění rampy je proto komplikované 
a mohlo by vést i k úrazům. V případě po-
třeby se určitě najdou ochotní pomocníci a je 
také možné domluvit s vedoucím shromáž-
dění otevření dveří u rampy ze dvora a bez-
bariérový nájezd tímto vchodem. Protože se 
ale jedná o nouzový vchod, dveře se běžně 
neotvírají a jejich otevření včetně odemčení 
bezpečnostní mříže chvíli trvá.

Byl jsem opakovaně upozorňován 
na rostoucí mokrou skvrnu v suterénním 
sále. Tato skvrna vznikla díky hloubení son-
dy na vedlejší parcele. O tomto problému 
jsem již opakovaně jednal s majitelem sou-

sedního pozemku. Ten uznává své zavinění. 
Plná oprava (vysušení, nový štuk a malba) je 
možná až po zahájení stavby sousedního ob-
jektu, která má být zahájena v horizontu týd-
nů a bude hrazena sousedem. Zatím provádí-
me provizorní vysoušení a dezinfekci stěny. 
Omlouvám se všem, kterým tato situace 
komplikuje shromáždění v suterénním sále.

Na závěr mám prosbu. Při užívání sbo-
rové budovy si možná povšimnete drob-
ných poruch. Někde nesvítí žárovka, někde 
je viklající se klika. Neváhejte, a pošlete 
upozornění na závadu do sborové kanceláře 
praha@kaes.cz. Někdy k nápravě nedochází, 
protože si poškození nevšiml zodpovědný 
pracovník a nikdo ho na závadu neupozor-
nil. Také prosím všechny, kteří opouštějí 
budovu večer, aby zabezpečovali a zamykali 
prostory i dům. Před několika týdny v noci 
vnikl do nezamčeného průjezdu nějaký van-
dal a poničil několik poštovních schránek. 
Je škoda, když na takové věci musíme vy-
nakládat finanční prostředky a věnovat čas 
sborových pracovníků. Děkuji za spolupráci.

Lubomír Ondráček

Šimon (vlevo) s mladším bratrem Lukášem. Nenechte se 
zmást, je to jen komedie.                                    Foto Aleš Náhlý

www.kspraha.cz

Po letech vstal 
z mrtvých
Minulý měsíc mi začala hloupnout tech-
nika. Dceřin notebook, na který jsem 
z mého téměř nepoužitelného přesed-
lala, přestal spolupracovat. Zčernala 
mu obrazovka, a tak jsme k němu na-
montovali jiný monitor a doufali, že to 
ještě chvíli půjde. Za přístroj jsem se 
i modlila.

Pár dní nato Jarda vyndal a zkusil 
nastartovat starý PC, který už čtyři roky 
stál zabalený a nepoužitelný. Dostala 
jsem ho darem mírně použitý a fungoval 
asi rok, když mu v roce 2012 zčernala 
obrazovka. Dali jsme ho do opravy, 
kde nám řekli, že odešla grafická karta 
a oprava by stála dost peněz. Ty jsme 
neměli. Jarda mi tenkrát nechal svůj 
starý pracovní a prostě jsme na daro-
vaný PC zapomněli. Párkrát ho manžel 
zkusil rozchodit, ale marně. Jen jsem 
ho – jako dárek – nechtěla vyhodit nebo 
rozbitý darovat.

A teď na něm píšu a vše je v pořád-
ku!!?? Prostě NASTARTOVAL a jede!!

Tak jsem moc ráda, že jsme ho ne-
vyhodili, i když nejevil známky života!

Zázraky se dějí .
Přeju i Tobě letos hodně velkých 

i malých zázraků!                               Nanda
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kladě Písma a aplikovali ji do nejrůznějších 
oblastí soukromého i veřejného života. 

Pokud se ale nepolepšíme a nezvládneme 
komunikaci na internetu, nebudeme schopni 
věrohodně šířit tu nejkrásnější zprávu, kterou 
šířit máme. „Prázdnými slovy uniká život“, 
řekl kdysi Watchman Nee, když vysvětloval 
Ježíšova slova o tom, že máme vzácný po-

klad v hliněných nádobách (2. Kor. 4,7). 
Křesťané většinou vědí, že se nemáme 

přizpůsobovat tomuto světu a že se máme 
uchovávat neposkvrněnými od světa. Jsem 
přesvědčen, že pokud je nějaký boj, který by 
měla církev vítězně vybojovat, pak je to boj 
za etiku v nakládání s internetem. Obávám 
se, že i mnozí „nejradikálnější“ křesťané 
v této věci hanebně selhávají a vůbec si neu-
vědomují, jak moc se tomuto světu podobají. 
Pak to nezachráníme třeba tím, že budeme 
zakazovat četbu Harryho Pottera nebo brojit 
proti slavení Vánoc. Mnohdy cedíme komára 
a polykáme velblouda.

Pokud vidíte tuto společnost jako zkaže-
nou (a já vám v tom dávám za pravdu, dneš-

Nadpis je trochu zavádějící. Post-faktický 
svět totiž neexistuje. Existují pouze lidé, pro 
které fakta nejsou důležitá, případně lidé, kte-
ří fakta překrucují, zamlčují – nebo si „fakta“ 
jednoduše vymýšlejí. Termín „post-faktický 
svět“ označuje situaci, kdy se lidé nerozho-
dují podle faktů, ale primárně podle emocí. 

Fakta tedy nadále existují – a jsou důle-
žitá. Jen je možná těžší se jich dobrat, a ještě 
těžší je fakta ověřovat. Pořád je ale důležité, 
kdo vypustil falešnou informaci, kdo stiskl 
spoušť, kdo podal pomocnou ruku, kdo se 
omluvil a kdo se omluvit odmítl, kdo sve-
dl slepce z cesty nebo kdo podal prorokovi 
sklenici vody. To všechno jsou fakta, a ačkoli 
lidé dokáží fakta důkladně zamlžit, je tu Bůh, 
který nejen pravdu zná, ale který je Pravda 
sama, a na toho žádné mlžení neplatí. 

Již vícekrát v minulosti jsem psal, že za-
tímco dříve byla satanovou taktikou snaha 
zabránit lidem, aby poznali fakta, dnes volí 
cestu opačnou: Bombarduje lidi obrovským 
množstvím fakt nebo údajných fakt, a to tak, 
aby pro lidi bylo pokud možno co nejtěžší 
fakta ověřovat a vyložené lži vyvracet. Jak se 
má křesťan v takové situaci chovat?

Uvedu několik základních pravidel, kte-
rá nejsou těžká, která může (a podle mého 
názory by měl) aplikovat každý, a kterými 
se sám řídím, takže tomu není tak, že bych 
kázal vodu a pil víno. 

1. Zásadně nepřeposílám nepodepsané 
dokumenty (sdělení, soubory). Fakultativně 
lze toto pravidlo ještě zpřísnit a takové do-
kumenty vůbec nečíst. O nic tím nepřijdete.

2. Zásadně nepřeposílám dokumenty, 
které neodkazují na zdroj informací v doku-
mentu obsažených. 

3. Pokud se mi zpráva zdá podezřelá, 
třeba proto, že za normálních okolností by 
proběhla klasickými médii, ale šíří se „jen“ 
internetem, podívám se na hoax.cz, zda již 
nebyla identifikována jako lživá.

4. Pokud jde o negativní informace 
o konkrétním člověku, musím postupovat 
podle Matouše 18,15–17, tedy ujistit se, zda 
člověk byl řádně napomenut. Pokud o tom 
nic nevím a nemohu to zjistit, tak negativ-
ní informaci nepřeposílám, protože bych se 
podílel na pomluvách, a to i v případě, že 
by informace byla pravdivá. Pokud člověk 
chce sloužit Božímu nepříteli, pak ano, platí, 
že internet je perfektním nástrojem pomluv 
a toho, čemu se anglicky říká character as-
sassination, tedy jakési morální vraždy. 

5. Následuje bod, který je ze zcela ji-
ného soudku. Je přitom nesmírně důleži-
tý. Je třeba položit si následující otázku: 
„Chce po mně Bůh, abych tuto věc řešil?“ 

Pokud jsme křesťané, kteří přijali spásu 
skrze Ježíše Krista, jsme pověřeni šířením 
určitého nesmírně důležitého sdělení, totiž že 
Ježíš je Pán. Byl nám dán Duch svatý, aby-
chom tuto základní pravdu promýšleli na zá-

ní společnost opravdu zkažená je), zkuste jí 
pomoci něčím jiným, než bezhlavým šířením 
neověřených zpráv po internetu. Dám vám 
několik tipů, jak na to: 

a) Vstup do komunální politiky a snaž se 
usilovat o blaho své obce a o to, aby v ní ne-
procházela korupce.

b) Pokud se ti zdá, že „média lžou“, zkus 
vystudovat žurnalistiku a dělat ji poctivě 
a pravdivě.

c) Pokud se ti zdá, že justice nefunguje, 
zkus vystudovat práva. Otevře se ti celá řada 
možností, kde o prosazování práva usilovat 
– ať už jako soudce, státní zástupce, advokát 
– to vše má smysl. A dělej to poctivě, s nasa-
zením a neúplatně.

d) Pokud se ti zdá, že nefunguje policie, 
zkus do ní vstoupit. Je to lepší a užitečnější 
než podporovat domobranu v Paraguayi. 

Ano, vím, že většina těchto rad je pro 
mladší. Ale tu první radu můžeš začít apliko-
vat třeba v šedesátce. Jako já. 

Zkrátka zvol si nějaký obor, a hlavně to 
pak dělej pořádně. A pamatuj na to, že Bůh 
po tobě nechce, abys byl nějakým Broukem 
Pytlíkem, který se musí vyjadřovat úplně 
ke všemu. Nemusíš mít na všechno názor 
a často můžeš použít slova „já nevím“. Je 
to mnohem bezpečnější než šířit pomluvy 
po internetu. Je lepší vědět toho málo, ale být 
si jisti, že to, co víme a co chceme sdělit dál, 
je opravdu prověřené, než na všechny stra-
ny rozesílat věci, o nichž nevíme téměř nic. 
Méně je někdy více.

Každý může udělat dobré novoroční 
předsevzetí: Nebudu šířit neověřené věci. 

Možná pak bude pravda ve větší vážnosti.
Dan Drápal, 

5. ledna 2017

Pokud o tom nic nevím 
a nemohu to zjistit, tak 

negativní informaci nepřeposílám, 
protože bych se podílel 

na pomluvách, a to i v případě, 
že by informace byla pravdivá.

Křesťan v post-faktickém světě
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●  V YUČOVÁNÍ

●  JAK JSEM TO PROŽIL

Sněhulák
Možná jste také už někdy zažili, že se naplá-
nované věci nechtěly naplnit. Já jsem to za-
žil zrovna nedávno. V plánu na víkend bylo 
s dětmi vyrazit na chatu a užít si sněhového 
nadělení a také mojí milé ženě dopřát trochu 
odpočinku. Odjezd sobota dopoledne – tedy 
podle plánu. Skutečnost ale byla jiná – ranní 
probuzení a velká bolest břicha, že jsem sot-

va mohl vstát z postele. Hned se mi začaly 
hlavou honit různé myšlenky, jak se nakonec 
nikam nepojede a nebudeme si moct s dětmi 
zablbnout na sněhu. Přidávaly se další otáz-
ky – co nedělka? Kdo ji zítra povede, když 
mám mít program? A já se na všechno tak 
těšil.... Bylo mi hodně špatně. Neměl jsem 
na nic chuť ani sílu. Vlastně na něco mi pře-
ci jen trocha síly zbyla. Požádal jsem zbytek 
rodinky o modlitbu. Asi po dvou hodinách 
jsem už seděl s dětmi v autě a měl v sobě 
velkou vděčnost za to, co pro mě Bůh dělá. 
Bolest břicha po modlitbách za uzdravení 
během chvilky odešla. Ale to ještě nebylo 
všechno. Přál jsem si po mnoha letech po-
stavit velkého sněhuláka. Trochu jsem měl 
obavy, zda bude dost sněhu, když již pár dní 
bylo slabě nad nulou. Bůh dává natřesenou 
měrou. Sněhulák se na mě usmíval svou ka-
mennou pusou a já se opět v srdci radoval, 
jak dobrého máme Boha.

Petr Mourek, region Východ
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Shromáždění budou ve velkém sále KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 
s jednotným začátkem v 18:30. Pokud je jiný čas a místo, je to uvedeno u konkrétní akce.

31. 1.   Rodina jako součást Božího plánu
 Tomáš Božovský a Ota Kunzmann sen.

 Společně se podíváme na to, co o manželství říká Bible.

4. 2.  Pro budoucí nevěsty (10:00–14:00 v Jenštejně)
   Míša Machulková, Petra Dostálková a Sára Lindsey

 Setkání pro snoubenky a novomanželky. Je třeba se předem přihlásit na mika.pade@seznam.cz.

14. 2.  Potvrzení manželského slibu 
 Lubomír a Věra Ondráčkovi

 Svatbu jsme měli nedávno nebo před mnoha lety. Pojďme říci svým manželům resp. manželkám, 
 že svému svatebnímu slibu chceme být věrní i dále.

15. 2. Svobodní na periferii? 
 Marek Macák, známý psycholog žijící jako „single“

 Budeme mluvit o Božím záměru pro svobodný stav, ať už jako životní období, anebo jako životní povolání. 
 Podíváme se na specifika a nenahraditelný přínos, ale i výzvy, které svobodný stav do církve přináší. 

18. 2. Co potřebují najít v rodině děti? (10:00–12:30)
 Štěpánka Krišicová, speciální pedagog

 Popovídáme si o potřebách dětí, které lze mimo rodinu jen obtížně naplnit.  
 Pokud máte zájem o souběžný program pro své děti, přihlašte je prosím do 13. 2. na info@krouzkynapalmovce.cz.

21. 2. Co od manželství očekávají ženy?  
 Dagmar Guttnerová a Renata Kunzmannová

 Kladeš si otázku, co ta tvoje manželka vlastně chce? Na tomto setkání můžeš dostat odpověď.

22. 2. Co od manželství očekávají muži?  
 Petr Šimmer

 Kroutíš někdy hlavou nad podivným světem tužeb svého manžela? Možná že dnes jim budeš moci lépe porozumět.

www.kspraha.cz

http://www.kspraha.cz


Vyučující: Karol a Mirka Verčim
ákovi

●  OZNÁMENÍ

SD 2/2017  strana 10

DNY DOBRYCH ZPRAV
F E S T I V A L
Vyberte si z pestré nabídky programů

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

16:00

Pondeli
27. 2. 2017

UTERY
28. 2. 2017

STREDA
1. 3. 2017

CTVRTEK
2. 3. 2017

patek
3. 3. 2017

sobota
4. 3. 2017

19:00

Teátr Víti Marčíka – Divadlo Mana
Víťa Marčík je herec, zpěvák, bavič, performer, ale hlavně velmi charismatický „komediant“, 
který dokáže svým laskavým a moudrým humorem nadchnout a rozesmát děti i dospělé.

Jan Zindulka - J.O.B. – Divadlo Mana
Divadlení hra v podání Divadelní společnosti Kairos II . Svět jako šachová partie. 
Ale kdo jsou hráči? A co na to Josef Oldřich Beran? 

Fyzikální show Tomáše Tyce – Divadlo Mana
Profesor Tomáš Tyc z Masarykovy univerzity v Brně vás uvede do tajů akustiky, optiky, 
elektromagnetismu a dalších fyzikálních jevů a přesvědčí vás, že fyzika nemusí být nudná.

The Neons – klub Zázemí
Liberecká skupina The Neons vznikla v roce 2011. Hudbou na pomezí moderního popu 
a rocku s většinou anglickými texty chtějí rozdávat pohodu a dobrou náladu. 

Nenadarmo – Divadlo Mana
Akustické trio v obsazení viola, kytara a zpěv si za dva roky své existence dokázala vybu-
dovat slušnou řádku svých nadšených příznivců. Známé i méně známé melodie v netradič-
ním aranžmá přináší pohodu i vynikající umělecký zážitek. 

Zlatá husa – Divadlo Mana
Divadelní představení na motivy pohádky bratří Grimmů pro děti do 4 let a jejich rodiče 
v podání souboru Buchty a loutky.

Frýdlantští dramatici – Divadlo Mana
Parta nadšenců z Frýdlantu v Čechách již nějaký ten pátek baví různorodé půblikum svými 
vtipnými skečemi a scénkami ze života. 

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

Vstupné na jedno představení 120 Kč, 
zlevněné vstupné pro seniory a studenty 100 Kč

Podrobné informace:   www.dnydobrychzprav.cz

F E S T I V A LF E S T I V A L

‚‚9 .  R O Č N Í K ‚

 

 

 

 

(hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857)
Pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem.

Pořádá Křesťanská misijní společnost
Bližší informace na http://prozeny.kmspraha.cz.
Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz

„Hle, zima pominula, … po zemi se objevují květy.
Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“ 

(Pís 2,11–13)

Během pobytu zazní vyučování:
• Co si neseme z dětství
• Identita ženy jako dcery Krále 
• Hranice ve vztahu k rodičům a dětem 
• Hranice v církvi, zaměstnání i jinde

Volitelné semináře: • Hranice v manželství
• Povolání k výjimečnému životu

C E N A POBY T U (konferenční poplatek, 
ubytování na 2 noci, plná penze): 2200 Kč 
(při přihlášení a zaplacení do 20. 2. 2017).

POZVÁNKY A PLAKÁTY ve sborové budově jsou plakátky formátu A4 k vyvěšení a skládací povánky formátu 
A6 k přímému rozdávání. Prosím rozeberte si je. VSTUPENKY se budou prodávat na únorovém celosborovém 
shromáždění a pak by měly být k dispozici i na regionech. Vstupenky se budou též prodávat vždy každý festiva-
lový večer na místě konání koncertu/divadla cca hodinu před představením/koncertem. Vstupenky stojí 120 Kč  
(zlevněné 100 Kč). Pro členy sboru jsou určeny i permanentky za 200 Kč (do 26. 2. na regionech), které opravňují 
ke vstupu na všechny programy. SPOLEČNÉ MODLITBY na sborovém modlitebním shromáždění 6. února od 18h 
ve sborové budově. ELEKTRONICKÁ PROPAGACE nový web www.dnydobrychzprav.cz, na Facebooku bu-
deme dělat Událost, kterou prosím sdílejte se svými přáteli. Prosím, pomozte nám i takto s propagací festivalu.

Vláďa Vácha

http://prozeny.kmspraha.cz
http://www.dnydobrychzprav.cz
http://www.manzelskevecery.cz
http://prozeny.kmspraha.cz


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

ODROST (18 – 25 LET)

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

●  OZNÁMENÍ

www.kspraha.cz

Čtvrtek 23. března 2017 v 18:00 hod.
spodní sál v suterénu KS Praha, 
Na Žertvách 23, Praha 8, metro B – Palmovka

Vstup volný
Prosíme, zarezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakt: Bohdana Frantíková Tel: 775 664 434 (i SMS), 
BohdanaFrantikova@gmail.com, www.kspraha.cz

Zveme vás na úvodní večeři
kurzů Alfa s promluvou na téma 

Jde v životě ještě o víc?

Největší
dobrodružství

kurzyalfa.cz

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


Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.
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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
 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
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Čísla u kolonky Počet členů znamenají: 
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti●  INFORMACE O REGIONECH

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: 51/9/24
Úmrtí: Matěj Stodůlka (16. 12. 2016)

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební), Dům 
služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/6/10

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 97/22/25
Výstup: Koriana Podehradská

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 13. 2. v 18:30, na Palmovce v herně 
v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 98/15/27

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church 
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 76/16/25
Vstup: Filip a Jana Filovi, Ondřej Kočí

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: každou neděli (kromě celosboro-
vého setkání) od 15:30, Boloňská 310, Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru od 19:30  
u Hejniců, Tenisová 9
Počet členů: 19/6/0

Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 87/8/18

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

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY
15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Worship Vision pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Lubomír Ondráček – Stvořil je muže a ženu.
 
15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Mladí s Kristem pod vedením Davida Bukáčka
Kázání: Petr Kácha – Podřizujte se jeden druhému (Ef 5)

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

SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8
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Prof. Tomáš Tyc opět v Praze.

1. 3. Dny dobrých zpráv

Příští číslo vyjde v neděli 5. 3. 2017

JIH STŘED

Z ÁPAD

V ÝCHOD

HOSTIVAŘ

SE VER

PALMOVK A

JIHOV ÝCHOD

6. 2.

25. 2.

5. 3.

5. 2.

www.dnydobrychzprav.cz

http://www.dnydobrychzprav.cz
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