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Všimla jsem si, že když se 
někdo z mých známých ne- 
křesťanů dozví, že držím 
půst, nijak ho to nepře-
kvapí a jenom se zajímá, 
o jaký druh jde. To v mi-
nulosti jsem byla za bláz-
na, sice neškodného, ale 

politováníhodného blouda. Ale v době, kte-
rá velí opečovávat vlastní tělo, jako jednu 
z hlavních náplní života, se mí známí dívají 
skrz prsty na ty, kdo neholdují zdravé výživě 
a detoxům, či půstům všeho druhu. Že Pán 
Bůh k duchovnímu užitku půstu přidává jako 
bonus i prospěch pro naše tělo, jsem nikdy 
neuvažovala, a i teď, když je postění „v kur-
zu“, chci zachovat pro sebe jeho hlavní smy-
sl. Pokořit se, přiblížit se, poklonit se. 

Nanda

Boží slovo říká, že se máme 
podřizovat (poddávat) jed-
ni druhým. Někdy se tento 
verš chápe tak, že lidé z ur-
čité skupiny se mají podři-
zovat lidem z jiné skupiny. 
Ženy (manželky) se mají 

podřizovat svým mužům (manželům), man-
želé se mají podřizovat Kristu, stejně jako je 
Kristus podřízen Bohu Otci. V jiných verších 
čteme, že se služebníci mají podřizovat svým 
Pánům a lidé v církvi těm, kdo je vedou.

Osobně se domnívám, že to není jen jed-
nosměrné. Moje porozumění a také moje 
osobní zkušenost jsou takové, že vždy platí 
dvě věci najednou. Řecké slovo poddávat se, 
nebo podřizovat se, znamená jednoduše také 
poslechnout. Proto platí současně to, že mě, 
jako pastorovi regionu, jsou lidé podřízeni 
a současně platí to, že já se často podřizuji 
lidem, když něco potřebují nebo mne o něco 
žádají. Stejné je to i v manželství. Muž (man-
žel) je hlavou a tedy autoritou své manželky 
a současně platí i to, že se v mnoha věcech 
podřizuje své manželce. To je zcela přiroze-
né a zdravé. Tím, že se podřizuji, neztrácím 
svoji autoritu. Boží slovo říká, že se máme 
podřizovat jedni druhým. Platí to pro nás bez 
ohledu na to, kdo je vedoucí sboru nebo sku-
pinky, kdo je manžel nebo manželka. Není 
tím ale řečeno, že se máme podřizovat všem 
lidem a ve všech věcech. 

Velmi důležitou otázkou je to, zda to dě-
láme. Zda jsme toho schopni. Písmo říká, 
že v poslední době lidé nebudou schopni 
a ochotni se navzájem podřizovat jeden dru-
hému.

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé 
časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvás-
taví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou 
poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbož-
ní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, ne-
vázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, 
bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než 
Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým 

jednáním to budou popírat. Takových lidí se 
straň. 2. Tim 3,1–5

Žijeme podle „způsobu tohoto světa“, 
anebo se proměňujeme na základě Božího 
slova? Usilujeme o to, abychom se podři-
zovali jedni druhým? To většinou není moc 
snadné. Mnozí mají potřebu být v opozici je-
nom proto, že se prostě podřizovat nechtějí. 
Nebo mají pocit, že vědí všechno lépe. Nebo, 
že svedou všechno lépe než ostatní. Tomu se 
říká pýcha, domýšlivost nebo nadutost. Jak 
je tomu s tebou? Je to tvůj problém, anebo 
je pro tebe podřizování snadné? Pokud není 
snadné, tak co s tím děláš? Učíš se to? Usi-
luješ o to? Anebo žiješ tak, jako žijí ostatní 
lidé? Křesťané, kteří mají s podřizováním se 
problém, často používají slovo „já“. Znám to 
i sám u sebe. Někdy jsem více soběstředný, 
než „Bohostředný“. Ale učím se to měnit 
a nevzdávám to, protože ani Bůh to se mnou 
nevzdává. 

Celé je to o stavu našeho srdce. Mého 
srdce a tvého srdce. Je tvoje srdce pokorné? 
Jsi ochoten se podřizovat Bohu? Jsi ochoten 
se podřizovat ostatním lidem? Jsi ochoten se 
podřídit i když se ti nechce? Anebo to máš 
nastaveno tak, že se podřídíš jen když se ti 
to bude líbit? Jen když s tím budeš souhla-
sit? Nevím jak pro tebe, ale pro mne je nej-
těžší se podřídit ve chvíli, kdy se mi nechce. 
Když chci udělat pravý opak. Když si to chci 
udělat po svém. Někdy si při tom vzpome-
nu na život Kristiána Davida. To byl jeden 
z prvních Moravských bratří, kteří utekli 
do Herrnhutu. Ten se často dostal do sporu 
s hrabětem Zinzendorfem. A velmi často byl 
Kristián David v právu, ale vždy se podří-
dil. Vždy poslechl. A často byl ještě vděčný 
za to, že ho tak Bůh učí pokoře. Také bych to 
chtěl mít tak nastavené. A co ty?

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode 
mne, neboť jsem tichý a pokorného srd-
ce: a naleznete odpočinutí svým duším.  
Mt 11,29

Petr Kácha

Největší hodnota manželství 
je v tom, že ho vytvořil Bůh 

a že si ho oblíbil. 
Dobré manželství odráží 

a zjevuje Boží lásku k lidem.

Tomáš Dittrich
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Sborový půst a modlitební stráž
Sborový půst byl již zahájen 25. 3. a bude 
ukončen 14. 4. na Velký pátek. Díky vám, 
kteří jste se již zapojili. Ostatní máte ještě 
příležitost. Půstem chceme oslavit našeho 
Pána, pokořovat se před Ním a vzdát mu 
čest. Půst není pro lidi, ale pro Boha, a proto 
Pán Ježíš povzbuzuje k půstu ve skrytu a je 
mezi každým z nás a Bohem, jak se do půstu 
zapojíme. 

Podrobnější článek o půstu najdete na ji-
ném místě tohoto čísla Sboro-
vého dopisu a podrobnosti k za-
pojení do půstu byly zveřejněny 
v minulém čísle časopisu. Jen 
připomínám, že letos jsme jako 
vedení sboru přijali jednu formu 
půstu, do které se mohou zapojit 
všichni. Je to půst od alkoholu. 
Každý člen sboru se může roz-
hodnout tyto tři týdny půstu nepít 
žádný alkohol a vyzýváme členy sboru, aby 
se do této formy půstu zapojil každý. Kon-
krétní témata k půstu může každý přijmout 
individuálně. Společně se chceme postit pro 
to, abychom i svou ochotou něčeho se vzdát 
uctili Boha a prosili Ho za nové navštíve-
ní pro náš sbor a rozeznání Jeho vůle pro 
konkrétní kroky a rozhodnutí. Speciálně se 
chceme postit za rodinu. Aby bylo manžel-
ství v úctě a aby došlo k obrácení srdce otců 

k dětem a dětí k otcům.
Přeji každému radostný půst, kterým 

Pána skutečně uctíme a rozeznání, jak se má 
každý individuálně zapojit a zda má zvolit 
i nějakou konkrétní věc, za kterou se bude 
postit.

Modlitební stráž 24/7
Poslední týden půstu proběhne ve sboru 
i modlitební stráž 24/7. Hodinové stráže 

budou probíhat v „zrcadlovce“, 
která je hned u vstupu do sborové 
budovy. Do této stráže je třeba se 
hlásit na sborovém webu (sbor.
kspraha.cz/novinky/modlitebni-
-straz-24-7-2017), kde se dočtete 
i organizační a další informace. 
Konkrétní modlitební témata bu-
dou uvedena přímo v modlitební 
místnosti.

Mimořádné shromáždění
Na začátek modlitební stráže 7. 4. v 18:00 se 
sejdeme ve velkém sále ke společným chvá-
lám a na konec modlitební stráže a vůbec ce-
lého půstu budeme mít společné velkopáteč-
ní shromáždění.

Těším se na tuto možnost Pána společně 
uctít a nasytit se v jeho přítomnosti.

Lubomír Ondráček

tvořivost    zábava   poznáníKroužky na Palmovce 2017

– fotografický kurz pro pokročilé
Doporučený věk 12 až 16 let. 

od 4. dubna 2017 (8 setkání) 

úterky 17:00–18:30 
Povinná pomůcka: zrcadlovka
Cena kurzu: 620 Kč
Kde: Kroužky na Palmovce, Na Žertvách 23, Praha 8
Přihlašovat se můžete elektronicky, přes naše webové 
stránky: www.krouzkynapalmovce.cz

Nečekejte spoustu složité teorie, ale rady a tipy, jak dosáhnout co 
nejlepších fotografií. Klademe důraz na praktickou stránku roz-
víjení schopností a  dovedností. Budeme společně fotografovat 
portréty, krajinu, architekturu, podle možností sport a zkusíme 
i večerní fotografování. Naučíme se zlatý řez. Dle dohody se mů-
žeme věnovat i úpravě fotografií. Chceme vám pomoci rozvinout 
schopnosti, které už máte a objevit některé nové možnosti, jak 
své fotografie vylepšit a učinit je zajímavějšími. 

VÍC NEŽ
MAČKAT
SPOUŠŤ

25. 3.
–

14. 4.

SETKÁNÍ S DONALOVÝMI SE KONÁ VE STŘEDU 19. 4. 2017
od 18:30 do 20:00 hod. v Malém sále ve sborové budově,

Na Žertvách 23, Praha 8

Modlitební témata na duben
•  Za modlitební stráž 24/7 v rámci sbo-

rového půstu. Obsazenost, témata – viz 
modlitební místnost.

•  Za využití Velikonoc ke zvěstování 
evangelia, a to jak při společných ak-
cích, např. mimořádných shromážděních 
nebo při Tanci vzkříšení, tak při osobním 
zvěstování evangelia.

•  Za naše misionáře. O Velikonocích nás 
navštíví manželé Dohnalovi, misijní vý-
jezd týmu Luboše Patočky v Kambodži 
byl požehnaný. Mysleme i na „Marké-
tu“, speciálně ochranu zdraví a moudrost 
pro volbu oblastí služby. 

Vyhodnocení minulých témat.
Na  DDZ  byla  přibližně  stejná  účast  jako 
v loňském roce, vše proběhlo bez těžkostí 
organizačních  i  programových.  Zatím  ne-
vidíme žádné viditelné výsledky v podobě 
příchodů  hledajících  lidí  do  sboru.  Kurz 
Evangelizační exploze začal s vyšší účastí 
než  loni,  do  kurz  Předmanželské  přípravy 
se zapojilo sedm párů a podařilo se sesta-
vit  tým na  kurz Alfa  pro mládež a  v  době 
uzávěrky  časopisu  byli  přihlášeni  první 
účastníci.  Petr  Jašek  byl  propuštěn  ještě 
před vydáním SD a pokračují iniciativy usi-
lující o propuštění dvou s ním odsouzených 
súdánských křesťanů.

Modlitební témata
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

●  AK TUÁLNĚ
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Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a řekli: 
„Proč se my a farizeové často postíme, ale 
tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: 
„Mohou svatebčané truchlit, dokud je s nimi 
ženich? Přijdou však dny, kdy jim bude že-
nich odebrán, a tehdy se budou postit. Mt 
9,14–15 (CSP)

Ježíš před 2000 lety řekl, že po jeho od-
chodu k Otci do nebe bude normální, aby se 
jeho učedníci postili. Půst by tedy měl být 
normální součástí křesťanského života. Jaké 
důvody pro to v Písmu najdeme?

Proč, když se postíme, ty to nevidíš, poko-
řujeme svou duši, a ty o tom nevíš? Hle, v den 
svého půstu si hledíte svých zájmů a utlaču-
jete všechny své dělníky. Hle, postíte se jen 
ke sporům a hádkám a abyste bili ničemnou 
pěstí. Nepostěte se tak jako dnes, má-li být 
na výšině slyšet váš hlas. Což je toto půst, kte-
rý si přeji, a den, kdy člověk pokořuje svou 
duši? Aby svěsil hlavu jako rákos a podestlal 
si pytlovinu a popel? Toto chceš nazývat po-
stem a dnem, který je Hospodinu milý? Toto je 
půst, který si přeji: Rozvázat pouta ničemnos-
ti, uvolnit řemeny jha a propustit utlačované 
na svobodu, zpřetrhat každé jho. Když budeš 
lámat hladovému svůj chléb a chudé bezdo-
movce přivedeš do domu, když uvidíš nahého, 
zakryješ ho a vůči vlastnímu tělu a krvi nebu-
deš lhostejný, tehdy tvé světlo vytryskne jako 
rozbřesk a rychle vzejde tvé uzdravení; před 
tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou půjde 
Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospo-
din odpoví, budeš křičet o pomoc a řekne: Zde 
jsem; jestliže odstraníš ze svého středu jho, 
ukazování prstem a mluvení zla. Poskytneš-li 
ze svého hladovému a strádajícího nasytíš, 
v temnotě vyjde tvé světlo a tvůj soumrak bude 
jako poledne. A Hospodin tě povede ustavič-
ně, nasytí tvou duši i na vyprahlých místech 
a dodá svěžesti tvým kostem. Budeš jako za-
vlažovaná zahrada a jako vodní zdroj, jehož 
voda nebude vysychat. Iz 58, 3–11 (CSP)

Předně – jako o všech ostatních vnějších 
úkonech, i o postu platí, že je pro Boha při-
jatelný jen se správným vnitřním postojem. 
Bůh zdůrazňuje zejména potřebu pokory 
a praktického milosrdenství. Půst není něco, 
čím bych se mohl před Pánem chlubit. Pokud 
se ale budu postit se správnými postoji, výše 
zmíněný text dává mocná zaslíbení:

• uzdravení
• zjevení Boží slávy na mém životě
• vyslyšení modliteb
• Boží vedení
• nadpřirozené nasycení a občerstvení

Další dobré důvody k postu můžeme nalézt 
v Nové smlouvě.

Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil 
od Jordánu. Duch ho vodil pustinou čtyřicet 
dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Je-
žíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhlado-
věl. ... Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galile-

v naší zemi, pak je půst určitě dobrou cestou.
Půst je mocná zbraň Božího království, 

která nám byla svěřena. Měli bychom se učit 
jej využívat. Samozřejmě, i Nová smlouva 
dává určité pokyny k tomu, jak se postit:

„Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako 
pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem 
ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají 
už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, pot-
ři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys 
neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci,  
který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skry-
tu, ti odplatí.“ Mt 6,16–18 (CSP)

Tedy o mém postu nemusí nikdo vědět. 
Není to jakási duchovní trofej, kterou dávám 
najevo, že jsem lepší než ostatní.

Co se týče druhů postu, „nejklasičtějším“ 
postem je takový, kdy si odepřu veškeré jíd-
lo a pouze piji. Maximální biblická délka 
takového postu je 40 dní. Další možný půst 
je tzv. Esteřin (viz Est 4,16), při kterém ne-
jím ani nepiji. Je to půst, kterým dávám Pánu 
najevo, že potřebuji nějaký zásadní průlom. 
Jeho maximální biblická délka jsou 3 dny. 
A konečně je možný tzv. Danielův (Da 10,3) 
neboli částečný půst, při kterém si odepřu ně-
které druhy jídla. Je možno se postit o chlebu 
a o vodě, bez masa apod. Ale naše moderní 
doba nám dává i některé jiné dobré náměty 
k postu. Mnohým sourozencům bych dopo-
ručil půst od televize či od počítače, stejně 
jako třeba půst od kávy. Pro letošní třítýdenní 
celosborový půst pak vyzvalo vedení našeho 
sboru zejména k půstu od alkoholu.

Michal Klesnil

je a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. 
Luk 4,1–14 (CSP)

Po křtu v Jordánu na Ježíše sestoupil 
Duch Svatý v podobě holubice. Ježíš byl  
plný Ducha. To ale nestačilo. Odešel na 
poušť, kde se 40 dní postil a odolával ďáblo-
vým svodům. Když se vrátil do Galileje, začal 
chodit v moci Ducha. Až tehdy mohla začít 
jeho veřejná služba, dosvědčovaná divy a zna-
meními. O stejném principu hovoří Ježíš v 17. 
kap. Matoušova evangelia, když se jej učední-
ci ptají, proč nemohli vyhnat démona. Kromě 
napomenutí z nevěry slyší, že „Tento rod nevy-
chází jinak než v modlitbě a půstu.“ Mt 17,21

Zajímavá pro nás budou i dvě místa 
z knihy Skutků apoštolských:

A Kornélius odpověděl: „Před čtyřmi dny 
jsem se postil do této hodiny a o deváté hodi-
ně jsem se modlil ve svém domě, a hle, přede 
mnou stál muž v zářivém rouchu Sk 10,30

Když konali službu Pánu a postili se, řekl 
Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula 
k dílu, k němuž jsem je povolal.“ Sk 13,2

Dva z největších průlomů Božího králov-
ství v době budování prvotní církve, které 
mají vliv až dodnes – počátek zvěstování 
evangelia pohanům a zahájení nejúspěšněj-
ší apoštolské služby v dosavadních dějinách 
církve – nastaly poté, co se někdo postil. 
Pokud chceme průlom Božího království 

Půst

Stůj na svém místě
Daniel Gawlik, 17. 9. 2016
Viděl jsem postupně za sebou tři obrazy týka-
jící se nářadí, nebyl to konkrétní typ nářadí, 
spíše šlo o to, že to byl kus. První obraz izo-
lovaný kus nářadí se povaloval na pracovním 
stole, druhý obraz byl ten samý kus nářadí 
uložen v chaotické brašně a třetí byl zastrčen 
do svého poutka po boku řemeslníka. 

Výklad: Symbolika: kus nářadí = jednot-
livý křesťan (služebník), řemeslník = majitel 
nářadí = Bůh

1. obraz / Vnímal jsem, že se jedná 
o křesťana, který se cítí osamocen. Sice má 
nějaké povolání, ale není si s ním nyní moc 
jist a/nebo prochází krizí a připadá si nepo-
užitelný. Připadá si daleko od Boha a/nebo 
Božího lidu a opomenutý. (Nářadí občas ně-
kdo využije, ale zase odloží na stole).

2. obraz / Stejný kus nářadí byl v ji-
ném kontextu. Místo izolovaného pohození 
na stole byl dán do brašny (k ostatním ku-
sům nářadí), ale byla to taková chaotická 
brašna. Chvíli na povrchu (snadno přístup-
ný), chvíli na dně (zavalený ostatními ná-
řadími a nesnadno přístupný). Služebník už 
se necítil osaměle, ale začleněn. Nicméně 

stále trochu zmateně – neměl své stálé místo 
uvnitř brašny. A občas byl používán způso-
bem v rozporu s účelem (sekera X kladivo, 
šroubovák X dláto). Byl sice součástí církve 
(patřil do brašny), ale zároveň měl od Boha 
(řemeslníka) určitý odstup.

3. obraz / Stejný kus byl tentokrát zavě-
šen na koženém poutku řemeslnického opas-
ku zavěšeném na boku řemeslníka (majitele, 
Boha). Vnímal jsem, že tento třetí obraz uka-
zuje stav, do kterého se máme nechat dovést. 
Bůh má pro každého z nás (jednotlivé kusy 
nářadí) své speciální místo či povolání (pout-
ko). Ta poutka jsou našita na opasku (církev) 
a opasek visí na bocích řemeslníka.

Bůh nás skrze tyto obrazy chce ujistit, 
že se máme snažit udržet se po jeho boku. 
Pak budeme mít vnitřní ujištění, že jsme jeho 
a že máme hodnotu a že jsme pro něj použi-
telní. Bůh je bohem pořádku a pokoje. Proto 
má pro každého poutko, nebojme se, nepře-
hmátne se a bude nás využívat podle účelu, 
ke kterému nás stvořil.

Doporučení PMT: Modleme se, aby-
chom byli každý ve svém poutku (povolání), 
a za pokoj a radost z toho, že nás Bůh – ře-
meslník chce a bude používat v souladu s na-
ším povoláním a obdarováním.

●  PROROCT VÍ

●  AK TUÁLNĚ
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Růst Božího království v Evropě 
je naprosto reálný
S Radkou Novotnou o Awakening Europe v Norimberku před dvěma lety
Je Awakening stejný jako křesťanská 
konference nebo probíhá jinak? Co je 
na něm výjimečné?
Awakening je v mnohém podobný Křesťan-
ské konferenci, ale jeho zaměření je přímo 
na společný čas uctívání, vyvyšování Pána, 
modlitby, svědectví a slova povzbuzení. Ne-
soustřeďuje se tolik na vyučování a na účast-
níky, ale spíše přímo povzbuzuje k tomu 
hledat, rozpoznat a žít v tomto 
čase Boží vůli a jednat z víry. Při-
pomíná mi více nějakou opravdu 
velkou prorockou konferenci.

Výjimečné setkání je to jis-
tě proto, že se zde schází velké 
množství Božích dětí doslova 
z celého světa (nejen z Evropy 
– sám Ben Fitzgerald je původ-
ně Australan a do vedení AW 
je zapojeno mnoho služebníků 
nejen z evropských zemí) s cí-
lem modlit se společně za Evro-
pu a povzbuzovat Boží lid k žití 
Evangelia v každodenním životě 
a tím probouzet především své 
srdce a následně sbory, Církve, 
své okolí, společnost, celé náro-
dy. Líbí se mi, že lidé odjinud než 
z Evropy přijali, pracují na tom 
a věří tomu, že Evropa bude pro-
buzena, a to my jako Evropané 
opravdu slyšet potřebujeme!

Jak probíhalo chození do ulic?
Outreach byl součástí programu a byl detail-
ně naplánovaný, protože vypustit do města, 
i když tak velkého jako Norimberk, 20 tis. 
lidí, je už opravdu celkem vysoká logistika. 
Ani přes dobré plány jsme se ale nevyhnuli 
humorným situacím, kdy jsme se vzájem-
ně s letáčky a dalšími materiály na ulicích 
evangelizovali . Je to jistě dobrý nápad, 
dát o Bohu vědět i tímto způsobem a zvláš-
tě tam, kde lidé byli otevření i pro modlitby 
např. za uzdravení, se Bůh opravdu k naší 
víře přiznával, ale někdy myslím, že méně 
by znamenalo více. Nemohu ale popřít, že 
svědectví, která pak byla vyřčena na mikro-
fon, nebyla zajímavá . Mě osobně hodně 
zasáhlo, když jsem na ulicích slyšela celo-
světově známé chvály, produkované skupin-
kami křesťatnů jen tak s kytarou a se zaníce-
ným zpěvem… to jsem si chvílemi připadala 
už jako v Nebi . To, že Norimberk doslova 
zaplavila zvěst o Boží lásce k člověku, jis-
tě mělo pozitivní dopad a věřím, že mnozí 
opravdu slyšeli, byli uzdraveni a podle svě-
dectví i vydávali své životy Kristu. 

Co tě nejvíc oslovilo, co bys hodnotila jako 
nejsilnější zážitek?
Nejsilnější zážitek byly asi chvíle společ-
ného uctívání, kdy ve světle zapadajícího 
slunce tisíce a tisíce lidí z celého světa, více 
než 20 tis Božích dětí, s pozdvihnutýma ru-
kama a často i bez hudebního doprovodu, 
který jakoby v pokoře ztichl, vzývali jméno 
svého nebeského Otce. Nevěděla jsem, jestli 

se mám smát nebo brečet, i když přiznávám, 
že k druhému zmíněnému jsem měla blíž .  
V Norimberku jsem si uvědomila, že nás 
zase není tak málo, že se to možná zdá pouze 
nám, Čechům, ale když kolem sebe vnímáte 
a vidíte tisíce rozesmátých mladých tváří, tak 
si uvědomíte, že Boží královstí má naději, 
má budoucnost, že Boží království v Evro-
pě žije a je na postupu! Zažila jsem v těch 
paprscích zapadajícího letního slunce do té 
doby asi ještě nikdy nezažitý, silný pocit vel-
ké sounáležitosi a jednoty!

Je něco, co sis odtamtud odvezla a zůstalo 
ti to?
Zůstal mi právě ten silný pocit sounáležitosti 
a naděje, že Boží Království v Evropě bude 
růst a je naprosto reálné. Toto výjimečné set- 
kání hodně povzbudilo moji víru, že Bůh 
bude opravdu mocně i na našem, často tak za-
tracovaném, kontinentě jednat! Pomohlo mi 
to i v odhodlání nechat se proměňovat k jeho 
podobě a pro jeho slávu. Bezpochyby to vše 
bylo silnou inspirací nevzdávat se a bojovat 
o víru, i když se nedaří a nerozumíme tomu, 
,,proč Bůh už dávno nějak nejedná“.

Proč by měli lidé přijít, co jim osobně 
Awakening nabízí?
Myslím, že vše podstatné jsem už zmínila..., 
nevím, jestli něco může ,,nabídnout“ AW, ale 
vím, že společně strávený čas jistě povzbudí 
víru, znovu nás může nasměrovat, popích-
nout k dobrým rozhodnutím, a také máme 
šanci navázat i osobní vztahy a povzbudivá 
přátelství.

Jaká máš očekávání? Co by to 
mohlo přinést pro Prahu, pro Čes-
kou republiku?
Nad tím jsem už mnohokrát přemýš-
lela, jaký to má vlastně smysl a jaká 
očekávání mám mít. Není to jen velké 
,,haló“ a nic? Čím víc o tom přemýš-
lím, tím víc ale věřím, že i takováto 
,,akce“ může mít opravdu velký do-
pad na životy nás všech, na život 
v naší zemi i ve střední Evropě. Zpo-
čátku jsem se snažila být hodně reali-
stická a mít tedy i ,,realistická“ oče-
kávání, ale časem mi došlo, že Pán 
opravdu jedná podle naší víry, ne po-
dle našich zkušeností , jak jistě vel-
mi přesvědčivě dokazují životy řeční-
ků, kteří se do Prahy chystají a kteří 
jsou pro mnohé z nás tak trochu ,,iko-
nami“ absolutně vydaného a auten-
tického života s Kristem a chození 
v jeho moci. I kdybychom se ,,jen“ 

nechali inspirovat něčím z toho, co děla-
jí a jak žijí, jistě by to mělo zásadní dopad 
na život naší společnosti, takže mám oče-
kávání! Mám očekávání, že když k našemu 
Bohu budeme upřímní a budeme opravdově 
toužit po Jeho jednání v našich životech, tak 
On bude s námi, s naším okolím, naší zemí, 
potažmo s Evropou jednat! Navíc jsem si 
uvědomila, že to je vlastně velká čest, hostit 
v naší zemi takové výjimečné a velmi aktu-
ální setkání, troufnu si říci ,,hnutí” této doby. 
Ve spojení s 500 letým výročím reformace, 
které si právě v tomto roce připomínáme, a s  
ohledem na naši slavnou bratrskou historii 
myslím, že to je správná věc, na správném 
místě a ve správný čas. Nevěřím v nějakou 
,,magickou“ účinnost, ale, jak jsem zmínila 
výše, věřím v probuzení a povzbuzení našich 
srdcí a inspiraci pro správná rozhodnutí žít 
autentický život před Boží tváří i před lidmi 
v tomto světě tady a teď!

Myslíš, že je rozdíl mezi tím, jak akci vidě-
li Němci a jak ji vnímají Češi?
Asi ano, protože stále narážíme na svoje 
malé „vědomí vlastní hodnoty“, které jsme 

Momentka z odpolední procházky městem aneb ,,Nebyli jsme žádní suchaři“. 
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zřejmě díky naší nelehké minulosti někde 
poztráceli. Tak málo důvěřujeme Bohu 
v nás, tak málo vidíme, jaký Bůh opravdu je, 
tak málo věříme sami sobě, že jsme oprav-
du vyvolení a povolaní… V tom nám jistě 
Němci a jiné národy mohou být příkladem 
a povzbuzením, což jsem i během AW proží-
vala. To, že se na takových setkáních národy 
za sebe vzájemně modlí, prokazují si úctu, 
odpouštějí si a vyslovují do duchovního svě-
ta bratrství a vzájemnou podporu, je velmi 
povzbudivé a budující. Vím, že Němci, kteří 
Pána znají, jsou pro nás opravdu velkým po-
vzbuzením a mohou nás svou vírou inspiro-
vat k tomu Bohu opravdu důvěřovat. To, že 

spolu s dalšími národy můžeme takto spolu-
pracovat na společném díle, nás, věřím, po-
souvá, abychom vnímali Boží jednání i v ji-
ném rozměru než doposud. Takže myslím, že 
rozdíl tu je. Němci asi mají více zkušeností 
s tímto způsobem povzbuzování skrze velká 
shromáždění Božího lidu. 

Na co máme myslet ve svých modlitbách? 
Vidíš nějaké překážky?
Tak určitě na zdar celé akce, ať Bůh opravdu 
naplní, co s tímto setkáním zamýšlí. Modlete 
se za ochranu a moudrost pro organizátory, 
za čerstvá zjevení a prorocká slova, která 
mohou být společně nad Evropou v ten čas 

uvolněna, za vzájem-
nou úctu a pokoru 
mezi spolupracovníky 
na tomto díle, za vzá-
jemné sblížení, ať už 
v nejbližších vztazích 

v konkrétních týmech, 
nebo na úrovni sborů, 
denominací, národů... 
Jednoduše, ať Boží 
království povstává 
a my jsme u toho! 
Ať to není jen vel-
ká ,,akce‟, ale ať má 
opravdový duchovní 
dopad na náš život 
s Pánem a naši ochotu 
se Mu vydávat a slou-
žit Mu a tím proměňo-
vat naši zem i Evro-
pu. Záleží na každém 
z nás!

Překážky jsou jistě 
právě ve všech těch 
věcech, které jsem 
zmiňovala. Zlý jde 
vždy v opačném du-
chu, takže chce roz-
dělení, neporozumění, 
zmatek, popichuje 
k pýše, exluzivnosti, 

soběstřednosti, prosazování sebe sama, chce 
nás stavět proti sobě, ale když to víme, může-
me jednat ve víře a odhalené plány nepřítele 
hatit svými upřímnými modlitbami, podlo-
ženými stejně upřímným životem před Ním. 
Nebojme se očekávat velké věci! Víme, že 
jsme spravedliví v Něm a nechtějme niko-
mu nic dokazovat, prostě buďme na kolenou 
a důvěřujme, že Pán se oslaví.

Modleme se také za strategii, s jakou 
vycházet do pražských ulic, nechme se na-
plňovat Božím Duchem a jednat v jeho síle, 
budeme to potřebovat! Troufnu si říci, že 
jsme opravdu v mnohém specifickou zemí, 
kde je více skepse než důvěry v možné 
Boží jednání, modleme se tedy za hledající 
a za připravená srdce, ať jsme připraveni od-
povídat na otázky, modlit se za nemocné a ať 
máme víru, že se to opravdu bude dít i tady! 
Ať skrze nás proudí hmatatelně Boží Láska 
a uzdravující moc, ať jsou lidé na ulicích 

opravdu zasaženi a ,,česká nedůvěra“ Bohu, 
ať dostane velké trhliny! Mějme víru a pře-
nesme ji do ulic! 

Důležitou věcí jsou také finance, protože 
celá akce stojí na víře organizátorů, že peníze 
se sejdou v potřebném množství. Pokud vím, 
žádný velký předem připravený balík peněz 
na tuto akci není, takže i tato oblast je důle-
žitá. S ní souvisí i dobrá a účinná propagace 
akce na úrovni sborů a denominací po celé 
ČR, to je o vzájemné důvěře a nesoupeření, 
ať to Církve vezmou za své a jsou ochotny se 
připojit, propojit a v Praze setkat na úrovni 
Evropy, jejímž jsme centrem. Je to velká a  
jedinečná příležitost! Využijme ji!

Máš nějaký vzkaz pro čtenáře?
 Zaregistrujte se, podpořte toto dílo nejen 
svou přítomností, ale i svými modlitbami 
a ochotou činit Jeho vůli! Věřte v probuze-
ní, především sebe a potažmo celé Církve! 
Nebudete zklamáni! Náš Bůh je lepší než si 
dokážeme představit!!!

Radky Novotné (region Východ), 
se ptala Antonie Hrdinová.

Česká výprava byla docela početná. Foto Radka Novotná
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Co je to Awakening Europe?
„V létě bude v Praze Awakening Europe. 
Slyšel jsi o tom? Půjdeš tam? Bude to dobré? 
Co se tam bude dít? Kdo tam bude mluvit? 
Kolik to bude stát? Atd...“ Už jste se setkali 
s s některou z těchto otázek? Někteří možná 
ano. Takže popořádku. 

Název „Awakening Europe“ se dá přelo-
žit jako „Probouzení Evropy“. Za touto akcí, 
nebo spíše celou sérii akcí, stojí původně 
australsky evangelista Ben Fitzgerald. Ten 
absolvoval biblickou školu sboru Bethel 
Church v Readingu, v Kalifonii (hlavní pas-
tor Bill Johnson). Později se tam stal jedním 
z pastorů. Před několika lety, když navštívil 
město Norimberk, tak se dostal na místo, kde 
v minulosti Adolf Hitler započal své tažení 
do Evropy. Na tom místě dostal Ben od Boha 
vizi, aby tam započalo „Boží tažení“ do Ev-
ropy. Dostal vizi Awakening Europe. 

Ben věří tomu, že probuzení v Evropě 
nepřijde skrze velké evangelisty, jako tomu 
bylo v minulosti. Skrze lidi jako byli Bil-
ly Graham, Reinhard Bonke, Luis Palau 
a další. Ale skrze obyčejné křesťany. Skrze 
mne a tebe. Ale přijal také to, že křesťané 
v Evropě potřebují probudit! Potřebují po-
vzbudit! A proto začal pořádat velké akce 
s názvem Awakening Europe. Nejedná se 
tedy o velkou evangelizaci. Jde v prvé řadě 
o to, aby se shromáždili křesťané, aby byli 
povzbuzeni a aby se něco změnilo. Ochota 
a touha zvěstovat evangelium lidem kolem 
nás.

Poprvé se tato akce konala před dvě-
ma roky právě v Norimberku. Minulý rok 
ve Stockholmu a tento rok bude v Praze! Ben 
Fitzgerald pozval mnohé řečníky a mnohé 
křesťanské hudebníky.

Hlavní řečníci v Praze budou Todd White, 
Daniel Kolenda, Ben Fitzgerald, Paul Man-
waring, bratr Yun, Mattie Montgomery, Jean 
Luc Trachsel. Na obou předchozích akcích 
byla také Heidi Baker. Snad dorazí do Prahy 
také. Z hudebníků přijedou Jake Hamilton, 
Lindy Conant & The Circuit Riders, Jeremy 
Riddle & Amanda Cook with Bethel Music, 
Daniel Hagen and Resound Band. Plus mno-
zí další.

Ale nejde jen o řečníky a společné chvá-
ly. Během akce samotné se budou konat 
tzv. outreache. Tedy evangelizační aktivity 
po celé Praze. Když vyjde na ulici deset lidí 
v Praze, která má 1,5 mil obyvatel, tak to 
není mnoho. Když ale vyjde 10.000 lidí, pak 
je to rozdíl. A když vyjde na ulice takový po-
čet lidí poté, co Bůh jednal skrze slovo, mod-
litbu a chválu s uctíváním, pak je to obrovský 
rozdíl... (V Norimberku měli pak 4.000 nově 
obrácených.)

Akce se bude konat na fotbalo-
vém stadionu Eden Aréna v Praze  
ve dnech 29. 6. – 2. 7. (čt–ne). 

V prvé řadě je zaměřena na naši zemi 
a ve druhé řadě na celou Evropu. Jediným 
organizátorem je Ben Fitzgerald a Godfest 
team z Německa. Přes všechny možné počá-
teční organizační zmatky a nejasnosti je dů-
ležité se za celou akci modlit a také ji podpo-
řit. Bude to jen velká „mega akce“ a pak nic, 
anebo to bude něco, co „probudí“ církev? 
Oni investují doslova miliony korun do nás 
a do naší země. Jejich touhou je probuzení 
v našem národě. Pokud je to i tvojí touhou, 
tak se připoj. Modleme se za to, ať si Hos-
podin tuto akci použije ke změně, která bude 
znamenat růst Božího království.

Cena akce: Základní cena je 300 Kč (vstu-
penka STANDARD). Za téměř čtyřdenní akci 
je to super cena a je tak stanovena proto, aby 
mohli přijet i mladí lidé a ti, pro které by kla-
sická komerční cena byla příliš vysoká. Je ale 
možná si koupit dražší vstupenku za 700 Kč 
(vstupenka BLESSING) a 1.500 Kč (vstupen-
ka KINGDOM) a tím akci finančně podpořit. 
Cena vstupenek neovlivňuje to, kde budete 
sedět. POZOR! Na letáku je uvedena mylně 
základní cena 370 Kč.

Osobně jsem přijal na modlitbách, že 
Boží vůle je to, že Awakening Europe v Pra-
ze má vytvořit „domino efekt“. Na začátku 
bude „probuzení křesťanů“ u nás a v Evro-
pě. Na konci pak duchovní probuzení v naší 
zemi a v celé Evropě. Bůh chce na tom spo-
lupracovat s každým z nás. S každým, kdo je 
ochoten pozvednout hlas a říci: „Pane, tady 
jsem. Pošli mne.“                        Petr Kácha

Stránky v ČJ a přihlašování zde:
www.awakeningeurope.com/event-cz
www.facebook.com/awakeningeurope
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Svatost a posvěcení
Je poněkud ironické, že v modlitbě, kterou 
se křesťané modlí nejčastěji, tedy v Modlitbě 
Páně, jsou dvě slova, o nichž mnozí křesťané 
netuší, co vlastně znamenají. Mám na mysli 
obrat „posvěť se jméno Tvé“ a „chléb náš 
vezdejší“. 

Co znamená obrat „posvěť se jméno 
Tvé“? Oč touto prosbou Boha prosíme?

Bude dobře, když si uděláme jasno v tom, 
co znamenají slova svatost a posvěcení. 

Slovo svatost bylo známo i v jiných jazy-
cích než ve starověké hebrejštině. A podobně 
jako v nejstarší vrstvě biblické hebrejštiny 
znamenalo vlastně totéž, co „klatost“, tedy 
věc (či osoba) vydaná klatbě. Tím se mimo 
jiné vysvětlí, proč podle některých pojetí 
říká Jobova žena svému ztrápenému muži 
„zlořeč Bohu a umři“, kdežto podle jiných 
pojetí „dobrořeč Bohu a umři“. (Podrobněji 
o tom píšu ve své knížečce Spor o Joba.)

„Svatý“ původně znamenalo „oddělený 
pro Boha“, „odevzdaný Bohu“. Nevyjadřo-
valo tedy morální kvalitu. V rámci poly-
teismu (mnohobožství) ji ani vyjadřovat 
nemohlo, protože pohanská božstva často 
jednala nemorálně. To ovšem ctitelům těchto 
božstev nebránilo, aby hledali přízeň svých 
model tím, že jim přinášeli (někdy i lidské) 
oběti. Tyto oběti „vydávali“ neboli „zasvě-
covali“ svému bohu – modle. 

S Božím lidem je to vlastně obráceně: 
Bůh si zde vyvoluje – vykupuje – posvěcuje 
svůj lid, a ten je tedy „svatý“, tj. oddělený 
pro Boha. Proto Pavel oslovuje korintské 
křesťany jako „svaté“, přestože je z jeho lis-
tů zřejmé, že tito křesťané měli celou řadu 
morálních nedostatků. 

V pozdější jazykové vrstvě hebrejštiny 
nabylo slovo „svatý“ již toho významu, který 
byl vlastní zejména středověku, ale jenž slo-
vu „svatý“ lidé přisuzují i dnes. Toto slovo 
dnes označuje mimořádné morální kvality, 
jichž lidé nabývají díky tomu, že mají inten-
zivní vztah s Bohem. Bůh nás k této svatosti 
vyzývá: Sedmkrát se v Písmu opakují slova 
„Buďte svatí, jako já jsem svatý“. A v lis-
tu Hebrejům je dokonce psáno: „Usilujte 
… o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána“ 
12,14). 

To v některých lidech vyvolává dojem, 
že spása záleží na tom, zda budeme usilo-
vat o svatost. Pokud ovšem vykládáme Bibli 
Biblí, toto nedorozumění snadno rozptýlíme. 
Na počátku třetí kapitoly 1. listu Janova čte-
me: „Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, 
abychom byli nazváni Božími dětmi; a také 
jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť ne-
poznal jeho. Milovaní, nyní jsme děti Boží; 
a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, 
že až se zjeví, budeme mu podobni, protože 
ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo 
v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako 
on je čistý.“

Jsme Božími dětmi, protože Bůh nás 
k tomu vyvolil a pozval. Nejsme ale ještě 
dokonalí – ještě nejsme ve všem podobni 
Ježíšovi, ještě se neukázalo, jací budeme. 
Pokud jsme ale složili v Ježíše svou naději, 
usilujeme o čistotu, což je téměř totéž co sva-
tost v onom druhém významu tohoto slova. 
Úsilí o svatost je přirozené pro každého, kdo 
poznal Boha a kdo miluje Ježíše. 

Skoro se toho bojíme. Jelikož žijeme 
ve společnosti, která byla donedávna po ně-
kolik generací založená na výkonu, zdůraz-
ňovali křesťané, že jsme spaseni pouhou 
milostí, nikoli na základě našich snah, a že 
podíl na Božím království budeme mít nikoli 
pro svou svatost / dokonalost, ale pro Ježí-
šovu oběť. 

Je to správné a stále to platí. Nicméně 
spasení z pouhé milosti i to, že nás Bůh mi-
luje i přes naši pokračující nedokonalost / ne-
svatost, jsme zdůrazňovali natolik, že v na-
šem myšlení jakoby vůbec nezbylo místo pro 
úsilí, o snahu. Přitom Písmo o úsilí a snaze 
mluví velmi často; Pavel se dokonce tak tro-
chu chlubí, že se napracoval / nausiloval více 
než jiní. 

Nejde o to, že bychom Ježíšovo dokonalé 
dílo spásy měli doplňovat ještě vlastním úsi-
lím. Ke Kristovu dílu nelze nic přidat. Nic-
méně kdo má naději v Kristu, usiluje o čis-
totu. Pokud je někomu jedno, jak žije, zda se 
chová eticky či ne, kladu si otázku, zda milu-
je Pána Ježíše. Protože pro toho, kdo miluje 
Ježíše, je úsilí o svatost něčím přirozeným. 
A nadále ovšem platí, že jsme spaseni milos-
tí, nikoli svým úsilím. 

Můžeme zjednodušeně říci, že Písmo 
mluví o svatosti ve třech polohách. První 
polohou je oddělenost pro Boha. Pavel píše 
„svatým v Korintu”, ale tímto označením ne-
hodnotí míru posvěcení, které Korintští do-
sáhli. Druhou polohou je svatost ve smyslu 
charakteristiky života lidí, poslouchajících 
Boha. Třetí polohou je cosi jako „konečná” 
či „definitivní“ svatost, která bude, až nebe 
sestoupí na zem. V novém Jeruzalémě „ne-
bude nic nesvatého“ (srov. Zj 21,27). Naplní 
se tak závěrečné vidění proroka Zacharjáše: 
„V onen den bude na zvoncích koní nápis: 
‚Svatý Hospodinu‘, a hrnce v domě Hospo-
dinově budou jako obětní misky před oltá-
řem“ (Za 14,20).

Vraťme se na počátek. Oč tedy prosíme, 
když se modlíme „posvěť se jméno Tvé“?

Vyjadřujeme touhu, aby Boží jméno bylo 
svaté v našich srdcích, v našich myslích, 
v našich životech. Aby bylo patrné, že Boží 
svatost proměňuje lidi i národy. Je-li Boží 
jméno v Božích dětech posvěceno, není pro 
lidi tak snadné se rouhat a brát Boha na leh-
kou váhu. Svatost Božího jména tedy souvisí 
s bázní před Bohem.

Dan Drápal, region Jih

Probouzení 
Evropy
Milí čtenáři SD, 
možná jste už větši-
na z vás už slyšela 
o plánované akci 
Awakening Europe. Ale ještě tápete, co to je, 
nebo hledáte důvod, proč se toho zúčastnit? 
Krom toho, že to je super příležitost se sjed-
notit s věřícími z celé české republiky a dal-
ších zemí, tak je to příležitost být při tom, kdy 
se mění historie národa. A to našeho, české-
ho národa! Jsem Bohu vděčná, že máme tuto 
příležitost, společně se modlit a proklamovat 
Boží království nad českou zemí. 

Před 2 lety jsem byla u toho, když se 
Evropa sjednotila za Německo. Byl čer-
ven 2015 a v Norimberku se sjížděli lidé 
z celé Evropy na první akci Awakening 
Europe. Sama jsem nevěděla, co od toho 
očekávat. Původně se mi tam ani nechtělo 
a na poslední chvíli jsem si to rozmyslela. 
Na 4denní akci se nás každý den sešlo cca 
23.000 lidí, v jeden večer až 25.000 lidí!! 
Atmosféra byla neuvěřitelná a Boží přítom-
nost byla hmatatelná. Byl tam čas chval, vy-
učování, lámání prokletí a naopak přímluv 
za německý národ a obnovení snů a naděje. 
Během každé příležitosti, ať už přestávky 
nebo během programu za tribunami, jsem 
vždy potkávala lidi, kteří se modlili za sebe 
navzájem, a Bůh uzdravoval. Pro mne tam 
byla příležitost se vidět i s kamarády, které 
jsem získala na misijní škole v Mosambiku. 
Navzájem jsme si žehnali, povzbuzovali se 
a prorokovali. Při jednom společném se-
tkání jsme obklopili naše německé přátele 
a žehnali jsme jim a odpustili jsme jim, 
jako zástupcům Německa, za válečné časy 
a čeho se Německo dopustilo. Byl to hod-
ně silný moment, plný osvobození a lámání 
pout. 

Všechno co jsem tam zažila a viděla, 
nebylo o tom jen vidět, zažít a odjet. Byl 
to duchovní boj, který měl sílu změnit at-
mosféru v celém Německu, a tehdy se daly 
do pohybu věci, o kterých nemám tušení. 
Ale vím, že Bůh byl přítomný, připraven 
na nás vylít Jeho požehnání a lásku, po-
kud řekneme ano. A teď je řada na nás, 
na Čechy. Bůh chce přijít se svou mocí 
a uzdravovat a naplňovat naše hladová srd-
ce. Na nás je plně očekávat a připravit svá 
srdce pro věci, o kterých jsme neslyšeli ani 
jsme neviděli. Je čas pro Českou republiku 
a každý z nás jsme klíčem k Boží slávě. 
Můžeme se společně přimlouvat za ote-
vření nebeských bran a průlom ve věcech, 
které se doteď zdály nepohnutelné. Přijď 
na Awakening Europe a buď u toho, když 
se mění historie národa! 

Lily, region Sever

www.kspraha.cz
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Dny dobrých zpráv 
Devátý ročník multikulturního křesťanského 
festivalu je za námi.

Zúčastnila jsem se letos dvou divadel-
ních představení: Teatru Víti Marčíka a hry 
J. O. B. v podání Kairos II.

Na jeden z večerů přišel můj host, na dru-
hém jsme byli spolu s manželem. 

Víťa Marčík celý festival za-
hajoval a tak pomyslně, jako pro-
fesionál, nastavil laťku vysoko. 
Jelikož se žánry pestře střídaly, 
nešlo o to, jestli je někdo nejlepší 
či méně dobrý, ale o to, že posel-
ství o duchovních, Božích věcech 
jde sdělit mnoha způsoby a že to 
i křesťané dovedou. 

Na obou představeních bylo 
plné hlediště spokojených diváků. 
Pro zájemce z řad nekřesťanů se 
nakonec rozdávaly Nové Zákony, 

a zájem byl veliký. Myslím, že jako pořada-
telé jsme na jednotlivých regionech už dobře 
„vycvičeni“, a tak i organizace už po deváté 
šla hladce.

Já osobně doufám, že se bude konat 
i desátý ročník, protože rozhlašovat dneska 

Dobré zprávy 
o Boží lásce, 
j a k ý m k o l i v 
způsobem, je 
potřeba. 

Nanda

Misijní výjezd mládeže 
na Slovensko
Tento rok v létě v termínu od 1.–15. 7. se 
chystá skupina mladých křesťanů z naší círk-
ve na misijní výjezd na Slovensko. Jedná se 
o výjezd do Galanty, kde sídlí romský sbor 
Armády Spásy, který každé léto pořádá pří-
městský tábor pro romské děti. A my jsme se 
rozhodli jim s ním jet pomoct. Jede nás 15 
s tím, že několik lidí po týdnu odjede a něko-
lik zase přijede.

Budeme pomáhat místním křesťanům 
s vymýšlením každodenního celodenního 
programu pro zhruba 40 dětí ve dvou tur-
nusech. Cílem tohoto výjezdu je hlavně 
pomoct s náročnou organizací, protože bez 
nás by na tolik dětí bylo asi 5 místních lidí, 
a také povzbudit místní křesťany a sdílet 
evangelium jak s malými dětmi, tak i s jejich 
rodinami. 

Nabízíme Vám možnost „adoptovat“ si 
dítě z Galanty. Děti si tábor samy platí, ale 
jejich příspěvky nepokryjí celé náklady tábo-
ra. Navíc mnohé z těchto dětí si tábor ani ne-

mohou dovolit. Děti i jejich rodiny příspěvky 
rozhodně velmi ocení! 

Cena za jedno dítě je 20 euro na týden 
s tím, že děti s námi budou dva týdny. To 
vychází na asi 100 Kč na den. Tyto pení-
ze jdou hlavně na jídlo a výtvarné pomůc-
ky. Pokud byste se rozhodli děti podpořit, 
posílejte prosím Vaše příspěvky na účet: 
223 775 399/0300 s variabilním symbolem 
682110. Do poznámky uveďte jméno + „Ga-
lanta“. 

Pokud máte náš výjezd na srdci, budeme 
moc rádi také za Vaši modlitební podporu. 
Pravidelně posíláme aktuální modlitební 
potřeby e-mailem. Pokud byste měli zájem 
o tyto aktuality, stačí napsat e-mail Štěpánce 
Pitzmosové (stepanka.pitzmos@gmail.com) 
s žádostí a zařadíme Vás do naší databáze. 

Předem děkujeme za Vaše dary a těšíme 
se, jaká skvělá svědectví přivezeme v létě 
do Prahy! 

Za tým, Anežka Jelínková
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prof. Tyc a jeho fyzikální show

Víťa Marčík

Frýdlanští dramatici

foto Tomáš 
BožovskýVyučování v SD 

2017/3 – reakce
Oslovila mne věta: Bůh nemá rád...viz 
Zj 3,16. Duch sv. mi skrze ni připomněl 
něco, co mne vyučoval cca před měsícem. 
Tehdy mluvil k mému duchu na téma 
vlažnosti. Konkrétně, že vlažnost má dvě 
pro nás důležité charakteristiky. Představ-
me si sklenici vody na kuchyňském stole. 
Zaprvé nemusí vyvinout žádnou aktivitu 
k tomu, aby byla vlažná, stačí jen prostě 
existovat. K ohřátí je třeba zdroj ohřevu 
a k ochlazení třeba přidat led. Prostě vněj-
ší i vnitřní činnost. Ani hříšná aktivita, ani 
vědomé odpadnutí od Boží tváře není pro 
vlažnost nutné. Druhé specifikum vlaž-
nosti spočívá v pomalém, pozvolném 
a nenápadném přizpůsobování se teplotě 
okolí. Voda původně teplá nebo chladná 
získává vlažnost bez potřeby nějak vě-
domě hřešit. Nejsem biolog, tak nevím, 
za jak dlouho začne u vody docházet 
k bakteriologickému patologickému pro-
cesu, ale někdy ano. (Tedy u nesterilní 
vody v nesterilním vnějším prostředí.) 
Pane Ježíši, my Tě potřebujeme k tomu, 
abychom Tě poznávali stále víc, aby-
chom celým srdcem hladověli po Tvém 
Duchu, který jediný nás může každý den 
sytit a proměňovat k Otcově slávě. Obno-
vuj v nás Boží život, stále znovu a stále 
víc. Pro Tvé svaté jméno a milosrdenství. 
Víme, že slova církvi v Laodiceji jsou 
aktuální pro Nevěstu v Evropě součas-
ných dní a my prostě nechceme, abys nás 
musel vyzvracet. Jsi pro nás vzácný, náš 
milovaný Králi.           Klára Prachařová

http://bakter.patolog.procesu/
http://bakter.patolog.procesu/
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Požehnání 
Dnes (20. 2.) je to přesně 18 let, co jsme se 
vzali. Náš Pán nám nyní daroval týden doma 
společně stráveného času, což je skoro zá-
zrak!

Chceme se podělit o požehnání, které 
dostáváme. Již dvacet dva let jsme nejlepší-
mi přáteli, a je tedy zřejmé, že procházíme 
různými obdobími. Od sedmnácti let toho 
člověk zažije mnoho. V současné době nás 
Pán učí slyšet a poslouchat Boží hlas více, 
než kdy dříve. Příklad: po příchodu z práce 
se, znaven, dozvím, že sousedka potřebuje 
pomoct. „Dám si kávu, a půjdu.“ Duch svatý 
praví: „Ona čeká, kafe si dáš potom!“ Zkusil 
jsem smlouvat, ale Duch svatý svou výzvu 
opakoval. Tak prostě jdu. Další příklad: pře-
mýšlím nad tím, jak je neuvěřitelné, že se 
často mé modlitby a myšlenky zabývají té-
maty, na které se pak v Církvi káže, a cítím 
v tom vedení Ducha k hlubší jednotě. Vnitř-
ní vedení: „bylo by dobré tím povzbudit 
pastora.“ Hned uposlechnu, i když z mého 
lidského hlediska považuji něco podobného 
za nevhodné…

Také nás Pán učí, jak ctít a upřednost-
ňovat zájmy a touhy toho druhého. Stejně 
tak, jako i osobní obdarování, pomazání, 
odlišnosti každého z nás. Je to moc prima! 
Samozřejmě jsme také procházeli, a mož-
ná i budeme, obdobími zkoušek a těžkostí. 
Poměrně nepříjemné bývaly časy jakési 
vlažnosti ve vztahu k Bohu a náklonnos-
ti ke světským způsobům. Zcela konkrétně 
jsme častokrát zakusili, že nechat svůj du-
chovní život jen tak ležet ladem a proplou-
vat životem, způsobuje vážná ohrožení na-
šeho vztahu. (Jsme ochotni tyto zkušenosti 
s kýmkoliv sdílet v osobních rozhovorech). 
Na začátku vztahu jsme našeho Pána tak 
moc nehledali, ale díky Jeho milosti, něko-
lika pastýřským přátelům na regionu a také 
naší ochotě k poslušnosti, jsme Jeho vůli 
pro nás hledat začali. Rozešli jsme se na půl 
roku a za vše se modlili. Fakt, že nás poté 
dal dohromady Bůh a ne my sami sebe, po-
važujeme za základní a nesmírně důležitý! 
Nicméně by to nestačilo, pokud by Kristus 
nebyl naším středem i dále. Není to fráze, ale 

Elizabeth Chadwicková: Největší rytíř
William Marshal byl už osm set let po smrti, 
když se o tuto veřejnosti zcela neznámou po-
stavu začala zajímat jedna z nejlepších spi-
sovatelek literatury s historickou tematikou. 
Popudem jí k tomu byla báseň 
složená těsně po jeho smrti 
a nalezená na konci devate-
náctého století.

Díky následnému peč-
livému studiu a spolupráci 
s mnoha odborníky, autorka 
napsala dílo, jehož hlavní 
postava daleko převyšuje 
jeho známější současníky. 

William se narodil 
v polovině jedenáctého 
století v Anglii jako čtvr-
té dítě v rodině vážené-
ho, ale nepříliš bohatého 
šlechtického rodu. Otec ho dal jako malého 
chlapce v zástavu králi Štěpánovi jako záru-
ku, za splnění slova. 

K naplnění slibu nedošlo a klučina tak 
měl být popraven. Na poslední chvíli ale král 
exekuci zastavil, neboť si zatím hocha pro 
jeho otevřenost oblíbil.

Williamova rytířského výcviku se ujal 
jeho vysoce postavený vzdálený příbuzný 
a hned při první pohraniční šárvátce doká-
zal, že čas a prostředky na výcvik rozhodně 
nebyly promarněné. Přes ztrátu velmi cenné-
ho válečného oře si dokázal vydobýt respekt 

u starších členů družiny, kteří ho dříve jako 
„protekčního“ odmítali přijmout mezi sebe.

V tehdejších evropských zemích, kde 
mnoho anglických velmožů mělo državy, za-

čal takřka ihned po svém prvním 
křtu ohněm sbírat ve velmi 
oblíbených rytířských kláních 
jedno vítězství za druhým 
a během turnajové kariéry ni-
kdy nepoznal porážku. Osu-
dový okamžik v životě pro 
něj ale nastal, když se setkal 
s královnou Eleonor Akvi-
tánskou, matkou pozdějšího 
krále Anglie Richarda Lví 
srdce.

Slíbil jí věrnost a skrze 
ni i věrnost jejím synům.

Stal se oblíbeným vy-
chovatelem královniných dětí. Učil je jezdit 
na koni, zacházet se zbraní a pokoušel se jim 
vštěpovat zásady rytířské cti, které si cenil 
nadevše. O to pro něj byla těžší situace, když 
se jeho svěřenci ujali vlády na zděděných 
panstvích a záhy se jeden druhého snažili 
porazit a prodrat se k moci. 

William se ale uprostřed nenávistných 
třenic projevil i jako velmi schopný diplomat, 
jehož věrnosti, spolehlivosti a v neposlední 
řadě i diskrétnosti si začala čím dále tím více 
vážit nejen strana, která využívala jeho slu-
žeb, ale začali ho respektovat i nepřátelé. 

Věrnost byla hlavní Williamovou zbraní, 
ale dá se dodržet, když ti, jimž ji slíbil, stojí 
proti sobě?

Skvělý, čtivě napsaný příběh, vystavě-
la autorka na skutečných postavách a jejich 
skutečných činech. Ke čtenáři se tak dostá-
vá dílo, které sice nemůže být považováno 
za učebnici dějepisu, ale znalce historie ur-
čitě neurazí, neboť poutavou formou přináší 
mnoho cenných poznatků.

Elizabeth Chadwicková napsala o životě 
Williama Marshala i další díly. Z těch jsem 
četl jen jeden, který u nás vyšel pod názvem: 
Proti králi.

I když jde o knihu, kterou také považu-
ji za jednu z nejlepších, co jsem v poslední 
době četl, za kvalitou prvního dílu lehce po-
kulhává. 

Děj se více zabývá dvorskými intriky 
a životem Marshalovy dcery Mahellet. Mís-
ty jsem měl tak dojem, že čtu dívčí román. 
Pohled ženy, jejíž manžel se pohybuje větší 
část roku na bojištích, ale není nezajímavý. 
Dále zde vyniká, jak velká byla pevnost ro-
dových svazků a především jak velkou mělo 
cenu dané slovo, byť jeho příjemce byl da-
rebák. 

Největší rytíř a Proti králi vydalo v letech 
2007 a 2012 nakladatelství IKAR v pevné 
vazbě a stejném rozsahu 450 stran.

V současné době se dají tyto, nebo pří-
padně i další díly bez problémů sehnat v ceně 
okolo 250 Kč.

Pavel Rosecký

praxe, a proto z celého srdce všem přejeme: 
„Zkuste to!“

Jsme si vědomi, v souladu s Božím slo-
vem, že v tomto těle a světě může člověk 
padnout z jakékoliv úrovně. Proto se mod-
líme za milost k vytrvalosti a věrnosti. Také 
víme, že s každým požehnáním přichází 
i zodpovědnost. „Komu bylo hodně dáno, 
od toho bude hodně žádáno.“ Vnímáme, že 
tento verš je důležitý pro celý náš sbor. Pán 
Ježíš touží po naší lásce k Otci i k sobě na-
vzájem. A po jednotě.

S láskou, Prachařovi, region Sever

Český dům modliteb 
v Jeruzalémě 

s možností ubytování

 www.dummodliteb.cz

http://www.dummodliteb.cz


KULTUROU PROTI ANTISEMITISMU 
23. 4. 2017    Praha

K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic!
Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery, ministra kultury Daniela Hermana 
a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). 

www.vsichnijsmelidi.cz
https://www.facebook.com/Kulturou-proti-antisemitismu-177038872333099/

mluvčí Ludmila Hallerová
Soukenická 15, 

Praha 1, v přízemí v „Kavárně“.

12. května 2017 
od 18:00

Výstava obrazů
VÁCLAVA LAMRA

24. 3. – 7. 5. 2017

Otevírací doba: ÚT–SO 9–12 a 13–17; SO, NE 13–17
www.muzeum.svitavy.cz

SMÍŘENÍ
POSELSTVÍ HVĚZDY DAVIDOVY
starozákonní příběhy a židovské symboly

14:00   Pochod dobré vůle:
Staroměstské náměstí
Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je nákaza, 
která znovu ohrožuje civilizaci, přijďte a připojte se 
tak k těm, jimž to není jedno. 

15:00   XIV. ročník veřejného shromáždění: 
Valdštejnská zahrada 
Veřejné shromáždění s kulturním programem za účasti 
pamětníků holocaustu připomene osud „děvčat z pokoje 28“ 
vězněných v Terezíně. Hudební doprovod: izraelské jazzové 
trio Tinshom a kantor Michal Foršt. Vstup volný.

●  OZNÁMENÍ
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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

Setkání
s Dohnalovými 

se koná ve středu

19. 4. od 18:30 hod.
v Malém sále Na Žertvách 23,

Praha 8–Palmovka

http://www.mladezpraha.kaes.cz


SBOROVÝ DOPIS
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTYKRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

SBOR
K ŘESŤANSK É
SPOLEČENST VÍ  PR AHA
IČ 73631043

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

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

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

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

●  SBOROV Ý INFORMAČNÍ SERVIS

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

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY
15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Beracha pod vedením Mirka Bálka
Kázání: Lubomír Ondráček – Svoboda je nabízena všem
 
15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Worship Vision pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Lubomír Ondráček – Lásku brát i lásku dávat
 

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

MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
18:00–20:00 – shromáždění chval na úvod modlitební stráže 24/7
Na Žertvách 23, Praha 8, Velký sál
 

VELKOPÁTEČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
18:00 – velkopáteční shromáždění s Večeří Páně
Na Žertvách 23, Praha 8, Velký sál
 
SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

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

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

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), Budějo-
vická 9, Praha 4, u metra Budějovická.
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková, Slepá I/14
Počet členů: 52/9/24
Vstup: Věra Prchalová (přestup z regionu Střed)

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: 97/22/26
Narození: Jáchym Dostálek
Křty: Jan Pařenica, Jarmila Pařenicová

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 10. 4. v 18:30, na Palmovce v herně 
v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 99/14/27

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church 
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 74/16/25
Výstup: Věra Prchalová (přestup na region Jih)
Vyřazení z evidence: Michaela Štruncová

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, Jiří Bukovský
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum 
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 42/14/4

7. 4.

14. 4.

Příští číslo vyjde v neděli 7. 5. 2017

STŘEDJIH

Z ÁPAD

V ÝCHOD

SE VER

PALMOVK A

JIHOV ÝCHOD HOSTIVAŘ

20. 5.

3. 4.

7. 5.

2. 4.

SBOROVÝ PŮST  25. 3. – 14. 4. končí tedy na Velký pátek.
I tentokrát povzbuzujeme k nějaké formě zapojení každého člena sboru. 
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