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Hurá, prázdniny! Sláva, 
dovolená se blíží! Prima, 
teplo a delší dny! Takhle 
by mohly letní měsíce ví-
tat tři generace. Tmelení 
rodin při zájezdech, bu-
dování přátelství na vý-
letech, poznávání nových 

míst a nových lidí. Odpočinek, sport, hobby, 
relax. K tomu nás láká a zve léto. Znám ale 
ještě lepší cestu: I kdybych toto vše měl, ale 
lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych pro-
cestoval celý svět, ale lásku bych neměl, nic 
mi to neprospívá, a kdybych při sportování 
vydal i duši svoji, jsem jen dunící kov a zvu-
čící zvon… Láska se zajímá o druhé, vyhlí-
ží jejich záchranu. Nehledá svůj prospěch, 
ale pomáhá najít cestu pro ty, kdo tápou…
Užívejme léto – Boží dar pokoje a klidu, ale 
využijme i „milostivé léto“, a spolu s Ježíšem 
nabízejme lidem kolem Lásku. 

Nanda

Před několika staletími 
se v Evropě vedly kru-
té náboženské války. 
V dobách reformace 
byli lidé ochotni se zabí-
jet pro jiné porozumění 
tomu, co se děje při Ve-
čeři Páně. Nedokážu si 
představit, jak se musel 

Pán Ježíš cítit. Vždyť ustanovil svou Večeři 
jako znamení jednoty svých následovníků. 
Kdybychom šli ještě dále do minulosti, mu-
seli bychom konstatovat, že ve jménu Božích 
pravd docházelo k vyvražďování velkých 
skupin obyvatelstva. Vyvražďování katarů 
či albigenských se svým rozsahem rovnalo 
etnickým čistkám, ne-li přímo genocidě.

Aby člověk odsoudil jinověrce k smrti, 
musí si být naprosto jist, že má pravdu a že 
jinověrec se mýlí, případně že zaujímá tak 
hříšný postoj, že je hoden nejvyššího trestu. 
Na světě začalo být nesrovnatelně příjemněji 
a bezpečněji, když si lidé připustili, že jejich 
poznání může být částečné (ostatně Písmo 
na to upozorňovalo zcela jednoznačně a sro-
zumitelně) a že řešení náboženských rozdílů 
pomoci řemdichu či kulometu opravdu nemů-
že oslavit Boha. Zatímco tedy lidé v minulos-
ti věřili v absolutního Boha a věřili i ve svou 
absolutní schopnost vědět něco správně, dnes 
jsme v situaci diametrálně odlišné: Pochy-
bujeme o jakémkoli svém (i cizím) poznání 
a mnozí pochybují i o tom, že existuje nějaká 
jedna pravda, chcete-li, Pravda s velkým P, 
tedy že existuje absolutní Bůh. 

Tento postoj má ovšem také negativní 
důsledky. Jednak se lidé, kteří na nic ab-
solutního nevěří, nedokáží bránit těm, kdo 
věří v absolutního Boha i ve svou absolutní 
schopnost poznávat pravdu (což jsou dnes 
radikální muslimové), jednak jim chybí 
vědomí, že existují hodnoty, kvůli nimž je 
správné se obětovat. Radikální muslimové se 
domnívají, že mají pro co umírat, postmoder-
ní relativisté docházejí k závěru, že nemají 
pro co žít. 

Křesťan ví, že je nad námi absolutní Bůh, 
nicméně ví i to, že my lidé poznáváme jen 
částečně a nemůžeme si činit nárok, že jsme 
Bohu správně porozuměli. Pokud s Bohem 

delší dobu žijeme, zakoušíme, že mu rozu-
míme stále víc, ale zároveň si se vší pokorou 
uvědomujeme, jak moc nás přesahuje, a jak 
nedokonalé je naše poznání. Náš život se 
ovšem nestává jednou velkou pochybností 
o čemkoli: Věřím, ba mohu říci: pevně věřím, 
že je nad námi absolutní Bůh, a já nemám nic 
důležitějšího na práci než ho poznávat, sna-
žit se mu naslouchat – a pak ho poslouchat. 
Protože vím o své omylnosti a o částečnosti 
svého poznání, netvářím se jako někdo, kdo 
spolkl všechnu pravdu a komu je všech-
no jasné. Pravda je něco, k čemu se mohu 
neustále přibližovat, a velice záleží na tom, 
zda se o to snažím. V životě mi tedy nechy-
bí hodnotová orientace, a při hledání pravdy 
se stávám plně člověkem. Nemusím tvrdit 
s Bobem Dylanem, že večer jsem jiný člo-
věk, než jsem byl ráno; moje osobnost se ne-
rozpadá. Čím více pravdu hledám, čím jsem 
Bohu blíž, tím více jsem člověkem. 

Mnohým postmoderním lidem, nevěří-
cím v cokoli absolutního, věřící lidé vadí. 
Dráždí je, když někdo věří v absolutní 
pravdu. Nezřídka nás obviňují, že bychom 
chtěli ve jménu „té vaší pravdy s velkým 
P“ opětvraždit a vnucovat své přesvědčení 
druhým. Ne vždy chápou, že je možno věřit 
v absolutního Boha a přitom vědět, že naše 
schopnosti poznávat pravdu absolutní ne-
jsou. 

Život s bezbřehým relativismem není tr-
vale udržitelný. Projevuje se to na mnoha ro-
vinách: Národy, kde tento relativismus pře-
vážil, se přestaly rozmnožovat. Není-li Bůh, 
pak „jezme, pijme, neboť zítra zemřeme“  
(Iz 22,13 = 1Ko 15,32). Projevuje se to na ro-
vině osobní: lidé pociťují nesmírnou vnitřní 
prázdnotu. Jsme stvořeni pro vztah s Bohem, 
a nenajdeme-li k němu vztah, máme vážné 
problémy i ve vztahu k druhým lidem – a ko-
nec konců i sami se sebou. 

Jako křesťané jsme povoláni k tomu, 
abychom zůstali pokorní, protože si uvědo-
mujeme svou částečnost, a současně může-
me být radostní, protože víme, že nad námi 
je absolutní Bůh, který je garantem i našeho 
lidství. Náš život je totiž ukryt s Kristem 
v Bohu (Kol 3,3).

Dan Drápal
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Buďme s Otcem, 
abychom byli připraveni 

na všechny situace.

Miloš Kačírek
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Přestože se nám letošní rok nepodařilo zajistit žádné místo na shromáždění venku, rozhodli 
jsme se přes léto zrušit regionální shromáždění a budeme se společně scházet ve sboru Bratr-
ské jednoty baptistů Vinohradská 68 od 16:00. Nejlepší doprava je metrem A na stanici Jiřího 
z Poděbrad. V okolí sboru je parkovací zóna a může být problém se zaparkováním vozidel.

V rámci shromáždění, která budou probíhat 9. 7. – 27. 8., bude zajištěna služba mladším 
školním dětem, které budou mít program v parku poblíž sborové budovy.

V současné době se dokončuje obsazení všech služeb. Aktuální rozpis služeb:

Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na sborovém webu www.kspraha.cz
Kromě účasti vás povzbuzuji, abyste léto využili k pouličním evangelizacím, kde stačí 

několik málo lidí, kteří společně oslovují kolemjdoucí, hrají na kytaru a zpívají a zvou lidí 
ke Kristu. Je samozřejmě možné v rámci tohoto zvěstování evangelia zvát lidi i na sborová 
shromáždění.

Přeji pokojné a radostné léto a těším se na setkání na sborových shromážděních. 
Lubomír Ondráček

Poničené záchody
Sen: Byl jsem v nějaké střední škole, kde se 
už neučilo, protože byly asi letní prázdniny. 
Šel jsem po chodbě a uvědomil jsem si, že 
je všude spousta vody s výkaly, protože byly 
ucpány (pokaženy) toalety. Dokonce jsem 
na podlaze uklouznul a spadl do toho. Snažil 
jsem se zavolat pomoc a jít to opravit. Ob-
jevili se tam nějací dva pomocníci. Jakmi-
le jsme začali s opravou, vše se dalo velmi 
rychle do pořádku a škola byla čistá a připra-
vená na další školní rok.

Výklad: Myslím, že jde o obraz církve 
v Praze, a úrovně, ve které se nachází. Sen 
jsem totiž dostal den předtím, než jsem jel 
do Prahy se za ni modlit. Ucpané toalety zna-
menají problém církve s pokáním a vyznává-
ním hříchů.

Toto slovo bylo vyřízeno na setkání služeb-
níků. Později je modlitebně-prorocký tým 
zpracoval podle zápisu Joela Staba z března 
2017.

Modlitební témata na prázdniny
• Awakening – následná péče pro lidi 

oslovené na evangelizacích – 
 viz článek Ivany v červnovém SD 

(Potřebujeme lidi, kteří budou ochotni 
se jich ujmout, viz 1 Tes 2,3–12) 

•  Za průlom uvnitř nás samotných – letní 
shromáždění v BJB, kde hlavním téma-
tem kázání bude víra. (Ježíš nám dal úkol 
(cíl), vybavil nás a dal nám směr. Církev 
je připravená, vybavená, ví, co má dělat, 
přesto část církve čeká, stojí…)

•  Letní akce: 
 příměstský tábor Galanta 1. – 15. 7. 
 English Camp od 15. – 22. 7.
 dětský tábor Beránek 2. – 12. 8.
 Tábor Levitů 19. – 26. 8.  
 Teen Camp 27. 8. – 2. 9.
 regionální dovolené

Vyhodnocení minulých témat
Festival Na Výšinách se vydařil počasím 
i programem. Lidé se zastavovali, s ně-
kterými byly rozhovory, někteří si vzali 
nabízené materiály. Na přednášce Vasanti 
byla dobrá účast lidí, kteří se hinduismem 
i dlouhodobě zabývají.

Dan na rozlučce přinesl určitý „kšaft“, 
resp. odkaz sboru a požehnání, mohli jsme 
mu poděkovat a požehnat do života a služ-
by v Jeseníku. Můžeme se těšit na příleži-
tostná setkání s ním.

Hora „Rodina“ je na dlouhodobější 
modlitby a je třeba vytrvat.

Modlitební témata
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

NOVÁ FORMA SD
Milí čtenáři Sborového dopisu. Se Sboro-
vým dopisem v této formě se setkáváte na-
posledy. Začali jsme ho vydávat ještě za to-
tality, kdy nebyly jiné křesťanské časopisy, 
nebyl internet, prostě v jiné době. Jeho forma 
se částečně přežila jak grafickým vzhledem, 
tak náplní. Rozhodli jsme se tedy přistoupit 
ke změně.

Nebojte se, SD nekončí. Bude vycházet 
s menším obsahem, budou v něm přehledněji 
oznámení a bude mít občas vnitřní tematic-
kou přílohu. Dále bude vycházet v tištěné 
i elektronické formě. Další změna přijde se 

spuštěním nového sbo-
rového webu, na kte-
rém se v současné 
době pracuje. Někte-
ré články potom budou 
pravděpodobně pouze v elektronické po-
době vložené na web.

Nic se nemění na záměru SD informo-
vat a propojovat regiony. Takže vítána jsou 
vaše svědectví a články o tom, co se v životě 
sboru děje. Přeji mnoho povzbudivého čtení 
a využití informací, které v SD vycházejí. 

LO

Chválicí tým Kazatel Téma kázání

9. 7. Worship Vision Jiří Bukovský Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? 
(Lk 18,1–8)

16. 7. Beracha Miloš Poborský

12. 7. Beracha Otakar Kunzmann Na samém kraji útesu (Luk 1,45)

30. 7. Lubomír Ondráček

6. 8. Tomáš Dittrich

13. 8. Anna Kunzmannová Lubomír Ondráček

20. 8. Mlask Tomáš Božovský Neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. 
(2 Kor 5,7)

27. 8. Worship Vision Petr Kácha
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O Boží láscea milosrdenstvíV  půlce dubna (vloni) jsem byla 
na operaci s meniskem kolene. Celý rok 
mě koleno bolelo i v klidu a tak jsme se 
modlili se Zděnkem i s ostatními brat-
ry a sestrami za uzdravení. Občas jsem 
cítila úlevu, ale uzdravení nepřišlo. Po-
čítala jsem ještě i krátce před operací se 
zázrakem, ale nebylo to tak.Nastoupila jsem do  nemocnice 

a v poledne se dostala na pokoj, kde byly 
už dvě ženy. Jedna osmdesátiletá energic-
ká podnikatelka a jedna čilá sedmdesá-
tiletá podnikatelka. Obě šly na výměnu 
kolene. Bylo to moc příjemné odpoled-
ne, mohly jsme mluvit otevřeně o svých 
životech. Uvědomila jsem si s vděčností, 
jak jsem opečovaná od  našeho Božího 
tatínka i od svých blízkých. Ráno šly obě 
ženy přede mnou a jedné jsem mohla po-
žehnat a ona mě tak vděčně stiskla ruku. 
Uvědomila jsem si, že v Bohu máme tolik 
zaslíbení a jistoty, že se nemusím bát na-
rkózy ani operace a můžu se úplně polo-
žit do Božích rukou.Po operaci mi bylo dobře a prospa-

la jsem dost dlouhou dobu, měla jsem 
novou spolubydlící, která byla jako 
myška. Když jsem se probudila, pocítila 
jsem zvláštní věc – noha nebolela, to byl 
krásný pocit. Sestřičky chodily a nabíze-
ly prášky na  bolest, ale já jsem říkala, 
že mě koleno nebolí. Tak jsem si uvědo-
mila, jak mi Bůh v nemocnici požehnal. 

Někdy si člověk představuje, že ži-
vot půjde určitým směrem, ale Bůh věci 
mění a  je svrchovaný. Naučme se být 
vděční a naučme se vidět Boží jednání 
i  v  obyčejném životě. Já jsem musela 
jít na operaci, abych viděla jeho lásku 
a milost a dostala uzdravení jinak, než 
jsem si ho představovala.

Dana, region Sever

Pán Ježíš prochází Samařskem. Zatím-co učedníci odcházejí v  horkém poledni na-koupit něco k jídlu, on usedá u  studny a  za-nedlouho navazuje rozhovor se samař-skou ženou. Po  jeho žádosti o vodu a údivu ženy, že od  ní žádá vodu, přestože Židé neměli Samařany zrovna v  lásce, se roz-proudil výše zmíněný rozhovor. 
Všichni víme, co je to mít žízeň. Je to naše přirozená potře-ba a pokud někdo ne-mívá pocit žízně, je to známka nějakého pro-blému. Zatímco my si můžeme natočit vodu z  kohoutku, v  době Pána Ježíše se muselo 

jít pro vodu ke studni, která byla za městem 

a  někdy i  dost hluboká. Nalezená studna 

blízko místa, kde k  tomuto setkání došlo, 

má přes čtyři metry. Nelze se tedy divit, že 

Pán Ježíš v ženě vzbudil svou nabídkou zá-

jem. Co? Už bych neměla žízeň a nemusela 

sem chodit pro vodu? To je lepší nabídka 

než nabídka zavedení vodovodu. Vodovo-

dy totiž mívají poruchy a ještě stoupá cena 

vody. 
Ježíš nenabízí dočasné řešení, ale on 

nabízí trvalý zdroj. Už žádná práce, žád-

né poruchy, žádný nedostatek vody. Po-

kud někdo žízní, prosí Ježíše a  napije se, 

tak dojde ke změně. Nejen zahnaná žízeň 

a  vyřešená aktuální potřeba, ale žízeň už 

se nevrátí, protože v  našem životě bude 

„pramen vody tryskající k věčnému životu“. 

A nebude to jen řešení pro naši žízeň. Bude 

to řešení i  pro žíznivé kolem nás, protože 

ten pramen nevysychá. Jsme Bohem povoláni k tomu, abychom 

dávali ostatním. Dokonce Pán Ježíš říká, 

abychom byli dokonalí jako je náš nebeský 

Otec. Velké požadavky. Sami si s nimi neví-

me rady. Ono totiž nikdo nemůže dát něco, 

co sám nemá. V  materiální oblasti i  v  té 

neviditelné. Budu těžko odpouštět, pokud 

mne samotného trápí břemeno viny. Bude 

těžko dávat lásku, pokud se sám nepovažu-

ji za milovaného a nejsem láskou nasycen. 

Nikomu nedám napít, pokud sám žízním 

a žádnou vodu nemám.Pán Ježíš u Jana v sedmé kapitole zasli-

buje, že z našich břich potečou řeky života. 

Kde se tam vezmou? Vezmou se tam díky 

působení Svatého Ducha. Díky tomu, že 

od Pána Ježíše přijmeme odpuštění všech 

našich hříchů, naplnění našich potřeb, 

dostaneme novou identitu spravedlnosti 

a  svatosti. A  když jsou naplněny naše po-

třeby, když už nemáme žízeň ale naopak se 

objevil zdroj vody v našem životě, můžeme 

dávat i  těm, co žízní kolem nás. Co chtějí 

napít a hledají pomoc u Pána Ježíše. 
Napijme se u  Ježíše a  už nebudeme 

žíznit. Možná potřebujeme přijmout křest 

v Duchu svatém, možná potřebujeme ujis-

tit, že máme skutečně odpuštěné hříchy, 

možná potřebujeme uvěřit, že jsme milo-

vaní a přijatí. A když tohle všechno budeme 

mít, tak si to nenechme jen pro sebe. Ne-

buďme jako rybník s  uzavřenými stavidly, 

ale otevřeme je naplno pro ty kolem nás. 

Protože náš nebeský Otec je dokonalý. On 

dává slunce i  déšť spravedlivým i  nespra-

vedlivým. Je prostě hojný ve  svém milosr-

denství. A  my můžeme být stejní. Protože 

už nežijeme ze svých zdrojů, už nemusíme 

těžce  čerpat vodu ze studny, ale máme 

zdroj, který nikdy nevyschne. Ježíšův život.Lubomír Ondráček

V našem 
životě bude „pramen 

vody tryskající k věènému životu“. 
A nebude to jen řešení pro naši žízeň. Bude to řešení i pro žíznivé kolem nás, protože 

ten pramen nevysychá.

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi na-

pít‘, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“ Žena mu řekla: „Pane, nemáš ani vědro 

a studna je hluboká; odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který 

nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a jeho dobytek?“  Ježíš jí odpověděl: 

„Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit.  Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám 

já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající 

k věčnému životu.“  Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemu-

sela sem chodit nabírat.“                                                                                                        Jan 4,10–15

Lásku brát i lásku dávat
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Rozlučka s Danem
Byl to pěkný večer, kdy jsme si připomně-
li (nejen my Maninští), jak veliké věci Bůh 
udělal. (A dělá a ještě dělat bude). Na úvod 
Luboš Ondráček krátce shrnul Danovo pů-
sobení ve sboru, pak k nám promluvil Dan 
a nakonec jsme se za něj modlili a žehnali 
mu. Na závěr 
jsme byli po-
zváni k hostině, 
kdy jsme si při 
pojídání dob-
rot mohli ještě 
popovídat a po-
spolu se pora-
dovat z Boží 
lásky.

Toto je 
v krátkosti 
stručné Dano-
vo povzbuzení, 
cosi jako odkaz:

1. Buďte vždy upřímní! Bůh nás miluje, 
ale nenávidí neupřímnost, protože ta nás 
od Něj odděluje. Nemít náboženský ná-
těr! Dokázat se i napomínat…

2. Nespoléhejte se na to, že jste upřímní! 
Žalm 139: „Vyzpytuj mě, Bože.“ Máme 

velikou kapacitu k sebeklamu. Nespolé-
hejme se na sebe, ale spoléhejme na Boha.

3. Bůh nás skutečně miluje! Často jsou lidé 
v problémech, protože tuto skutečnost 
prakticky neprožívají. Nejsou nasyceni, 
tak hledají někde jinde. Životně důležité 
je být Jím nasycen, mít na Něm dost! Pro-
žívat to nejen intelektuálně, ale i emocio-
nálně. Skutečně spoléhat na Boží slovo, 
brát ho vážně, ale nebýt zákoničtí.

4. Vracejte se do Božího pokoje! Naplňuj-
te se Božím Duchem. V Praze je zvláštní 
tlak stresu, který útočí i na nás. Promodle-
te se vždy znovu do Božího pokoje.

5. Mějte obecenství! Milujte obecenství. 
Opravdové obecenství je velmi důležité!

6. Snažte se být činiteli pokoje! Když se ti 
něco nelíbí, nesmiř se s tím, ale ani nejdi 
hned „do boje“. Ptej se: „Rozmnoží to po-
koj?“ Zastav se, pomodli se, ptej se Boha, 
jak to máš řešit, a jestli vůbec. Buď citlivý 
na to, co Bůh chce skrze tebe. 

(zapsala Nanda)

Galanta
Mám pro vás hádanku: Co má náš sbor spo-
lečného s městem Galanta s asi 40 000 oby-
vateli, které se nachází nedaleko od Bratisla-
vy? Tedy nedaleko… je to asi tak nedaleko, 
jako je Benešov u Prahy nedaleko od Prahy. 
Dobře, tak co tedy mají společného náš sbor 
a ono městečko? Jsou tam křesťané, kterým 
záleží na tom, aby rostlo Boží království! Pa-
tříš mezi takové i ty? Tak tedy neváhej a při-
poj se k nám! Misijní tým, který tam z našeho 
sboru vyráží, už je sice kompletní, ale nedíl-
nou součástí práce pro Boží království jsou 
modlitby, a tam je místo pro každého, kdo má 
ochotné srdce. Máš-li tedy srdce přímluvce 
nebo takové srdce nemáš, ale stejně se za růst 
Božího království tam na tom místě chceš 
přimlouvat, dej svůj kontakt Štěpánce Pi-
tzmosové. Můžeš jí napsat třeba na e-mail:  
stepanka.pitzmos@gmail.com.

A co konkrétně se tam bude dít? Prvního 
července se vypraví tým dvanácti lidí z naší 
mládeže vlakem do Galanty. Povezou si s se-
bou pro sebe jen to nejnutnější, zbytek místa 
zaplní sladkostmi, výtvarnými a sportovní-
mi pomůckami a taky nejrůznějšími věcmi, 
které by se (čistě teoreticky) mohly hodit při 
pořádání příměstského tábora pro romské 
děti, protože právě to bude nejbližších 14 dní 
jejich úděl. A že to bude úkol fyzicky i psy-
chicky náročný je jasné každému, kdo se 
snažil alespoň chvíli uhlídat pytel blech (chci 
říct skupinu neposedných dětí). Tábor pořá-
dá Armáda spásy, ale protože žeň je mnohá 
a dělníků málo, pár dělníků jsme jim z naše-
ho sboru na chvíli propůjčili. A tito pracanti 

rozhodně zahálet 
nebudou. Za čas-
ného kuropění si 
vyzvednou první 
děti od rodičů 
před jejich domy, 
aby je přivedli 
do klubu, nakr-
mili a dali jim 
napít. Další děti 
pak přivedou je-
jich rodiče ces-
tou do práce. Jen 
Bůh ví, zda budou hladové nebo najedené, 
učesané a umyté nebo čerstvě vytažené 
z postele, a zda budou smutné, protože se 
jim doma hádají rodiče, nebo budou veselé 
a plné života. Až se sejdou všechny děti, 
vypukne mela. Totiž program. Ranní pro-
gramy s chválami, kázáním na témata Alfy 
a návaznými diskusními skupinkami budou 
proloženy hrami a workshopy s výtvarnou či 
sportovní tématikou nebo s možností zahrát 
si scénku, prostě něčím, čím se děti trochu 
unaví. Po obědě je bude čekat opět krátký 
duchovní program a pak s vedoucími vy-
razí zahrát si ven nějakou bojovku. V pět 
hodin odpoledne (doufejme) si už unavené 
děti přijdou vyzvednout rodiče vracející se 
z práce a český tým misionářů se s vervou 
pustí do úklidu a přípravy večeře pro své 
hladové žaludky. Poté, co ukojí ten největší 
hlad a únava aspoň trošku opadne, pokusí se 
zhodnotit okamžiky prožité ten den s dětmi 
a pak padnou do postele, aby další den moh-

li opět povstat v plné síle připraveni konat 
Boží dílo.

Teď, když už tedy máte představu, co se 
tam bude dít, je celkem nasnadě, za co je třeba 
se modlit: To nejdůležitější je, aby Bůh na ten 
tábor skutečně přišel, děti se s ním setkaly 
a změnilo to jejich životy, aby se rozhodly žít 
pro Ježíše a mít ho jako svého Pána a Spasi-
tele. Použije-li si k tomu Bůh program, který 
si misijní tým připravil, zajisté to začínající 
misionáře potěší. Kéž by byli lidé z misijního 
týmu vždy ve správný čas na správném místě 
Bohu použitelní, připravení a ochotní nechat 
se použít. Programu je hodně a děti neposed-
né, rozhodně tedy nebude na škodu modlit se 
také za ochranu všech zúčastněných, obnovu 
sil misijního týmu, za dobré počasí a hlad-
ký průběh všeho, co se má dít. Kéž si Bůh 
použije vaše modlitby a úsilí misijního týmu 
ke své slávě a my budeme skutečně svědky 
rostoucího Božího království.

Tereza Hejnicová, region Hostivař

Foto Martin Benc

www.kspraha.cz
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Jako nadšený návštěvník festivalu se hned 
na začátku ptám: chcete pokračovat?
Jan: My asi ano. Je to na Bohu, ale chceme 
nejdřív slyšet zpětnou vazbu od našich spon-
zorů a církví. 
Jakub: Sami se také budeme modlit, protože 
to zatím stojí hlavně na nás dvou. 
Jan: S příštím rokem ale počítáme.

Jaké máte sponzory?
Jakub: Hlavní podporu nám dávají dva sbo-
ry, Křesťanské společenství Praha a Církev 
bez hranic Praha a Centrum pro rodinu Heř-
mánek. Letos také mnoho drobných dárců 
přes účet Mládeže pro Krista.
Jan: My sami jsme dali čas i peníze.
Jakub: Dělali bychom to, i kdybychom to 
měli zaplatit celé, ale to nebylo potřeba. 
Honza: Jo, a podpořilo nás také Rádio 7.

Co vás k uspořádání Open Air festivalu 
vedlo?
Jan: Máme oba touhu po zvěstování evange-
lia. Kuba se svojí pozdější manželkou Doro-
teou vedli evangelizace před Šestou. Dorotka 

Pod hlavičkou Global Outreach Day a s oficiální záštitou Mládeže pro Krista se uskutečnil druhý ročník mládežnického 
Open Air festivalu Na výšinách. Zpovídal jsem dva z organizátorů, Jakuba Zůnu a Jana Adamce. 

mně pak přizvala a nakonec 
jsem je několik let vedl.
Jakub: Před loňským prv-
ním ročníkem festivalu přišel 
Honza s vizí větší akce a nás 
to nadchlo. Ale dali jsme si 
čas na modlitby.
Jan: Asi týden, viď? Já stále 
hledám příležitosti, jak mla-
dým lidem poprvé představit 
křesťanství a církev. Když 
mám vizi, tak vždycky po-
čkám na vystřízlivění. Pak 
jsem šel za Kubou. Modlili 
jsme se v jazyku, a Kuba řekl: 
„hodim“ – což je hebrejsky 
jdeme.
Jakub: Po týdnu jsme se rozhodli a vlastně 
šlo všechno napoprvé velmi hladce, povo-
lení, program. Zaskočili jsme ďábla svojí 
rychlostí.

Měli jste letos stejnou zkušenost?
Jan: Letos se to zadřelo, ještě dva měsíce 
předem nic nebylo, jen stanovené datum. Se-
šli jsme se se Staškem Bubikem a Lubošem 
Ondráčkem, a oni nás povzbudili, ať vydr-
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žíme a zkusíme přípravy do-
táhnout.
Jakub: Sami sbíráme zkuše-
nosti, jak věci zařizovat. Ale 
zkoušíme dát příležitost i ji-
ným. Běhání po úřadech, shá-
nění kapel, zajištění vlastní 
akce. Když už pomocník udě-
lá, co mohl, a nestačí to, mu-
síme jít jako vedoucí ještě dál. 

Kolik vás na přípravu bylo?
Jan: Loni jsme byli tři. Hodně 
práce odvedla Kubova žena 
Dorotea. Letos už byl příprav-
ný tým šestičlenný, složený 

i z lidí, které jsme trochu zapojili už loni.
Jakub: Hledáme posílení vnitřního týmu, 
kde jsme zatím my dva a moje žena.

Jaký máte pro Open Air festival
Na výšinách cíl?
Jakub: Alespoň jeden, člověk, který uvěří, 
alespoň jedno zaseté semínko, které po čase 
vzklíčí.
Jan: Změnit pohled na to, kdo je Bůh a Cír-
kev. Cílíme na lidi v okolí křesťanů, změní 

Jan Adamec, student. 
Těsně před festivalem odmatu-
roval na Lauderových školách. 
Vedoucí skupinky mládeže 
v KS Praha, organizátor 
festivalu Na Výšinách.

Jakub Zůna, elektrotechnik
Iniciátor mezidenominačních 
setkání mládeží, zapojen 
v hnutí Orlů a kurzech užívání 
duchovních darů, ženatý s Doroteou, 
dcera Šarlota Veronika (1,5 let).

FESTIVALOVÍ  PRŮVODCI

Bohu blíž

Byli jsme se modlit za pro-
cházející lidi a během toho 
se podařilo oslovit jednu 
ženu. Přesto, že se podaři-
lo mít rozhovor pouze s ní, 
byla to pro mne i tak výraz-
ná zkušenost. Oslovování 
lidí na veřejnosti není totiž 
zrovna moje parketa. Byla 
jsem mile překvapená, že 
se s námi paní dala do ho-
voru a souhlasila s tím, 
abychom se za ni modlili.

Jana Říhová 

Ben Drápal se skupinou The Moon Agreement

skupina Mlask



se jejich perspektiva a křesťané jim budou 
moci dále otvírat oči.

Kdo tyto lidi oslovoval?
Jakub: Měli jsme tam tým z YWAM, přišlo 
tam s tím cílem několik dalších křesťanů.
Jan: Zveme ke spolupráci lidi z různých 
církví. Kdo má zájem, toho pozveme 
do CBH nebo KS, ale určitě chceme lidi po-
vzbudit, aby šli do všech církví. 
A své známé mohou přivést růz-
ní křesťané.
Jakub: Chceme je povzbudit, 
aby šli tam, kde je chce mít Bůh.

Takže proto vytváříte 
prostředí festivalu?
Jan: Otevřené prostředí, kde se 
Bůh může dotýkat a křesťané 
mohou sloužit tím, co jim Bůh 
už dal. Dáváme prostor k po-
žehnání, které jde skrze jiné lidi. 
Nechceme si to brát na sebe. 
Do akce se zapojili i praktické 
aktivity Kroužků na Palmovce, 
Royal Rangers.
Jakub: Všichni tito služebníci 
navazují kontakty a předáva-
jí účastníkům festivalu něco 
o Bohu.

Pro jaké lidí máte vizi?
Jakub: Nejvíc lidí uvěří do svých 25 let. Sta-
tistika je neúprosná, pak už to klesá. Primár-
ně jdeme za mladou generací, ale té nemů-
žeme ukázat konzervativní přístup. Často už 
jen oblečení je odradí. Proto jsme se snažili 
vytvořit platformu pro mladé.
Jan: Netvrdíme, že děláme to jediné správ-
né, že je to jediná možnost. Vážíme si Alfy, 
manželských večerů. To jsou skvělé příleži-
tosti pro nevěřící seznámit se s Bohem. Kaž- 
dý by měl dělat věci, které jsou mu blízké.

Co byste na festivalu dělali nejraději?
Jan: Já bych nejradši mluvil s lidmi, bez té 
zodpovědnosti za všechno. Ta mi v tom brání.
Jakub: Vždycky jsme vlastně byli těmi, kdo 
mluví s lidmi na ulici, v parku. A teď se dívá-
me, jak to v té naší platformě mohou dělat jiní.

Jak vás festival unavil?
Jakub: Ten den jsme oba nachodili asi 20 km 
po stanovém městečku sto krát sto metrů.
Jan: Druhý den jsem byl úplně nadšený, 
hned jsem jel do sboru.

Kam chcete růst?
Jan: Nahoru.
Jakub: Na výšiny.

Jak na rozvoji budete 
pracovat?

Jakub: Lépe vycvičíme spolu-
pracovníky, bude to lepší, zapo-
jují se další. 
Jan: Fuguje delegování a my 
můžeme stát v pozadí.
Jakub: Honza je spíš týmový 
hráč, já si radši věci vyřídím 
sám.

Datum konání bylo letos 
stejné. Je to záměr?
Jakub: Cíleně festival děláme 
na den evangelizace. Věříme, 
že ten den to jde lépe, když se 
modlí a zvěstuje tolik lidí na-
jednou.
Jan: Lidé z iniciativy Global 
Outreach Day nás loni podpoři-
li finančně, letos svou záštitou. 
Vydali také díky KMS hezký 

letáček o tom, jak sdílet evangelium. Byl 
i přílohou Života víry.

Poděkoval vám někdo?
Jan: Díků byla spousta. Kapely, služebníci, 
lidi, co tu měli své známé.
Jakub: Luboš nám napsal hned po festivalu 
e-mail.
Jan: Překvapilo mne to, že v půlce příprav 
mi někdo napsal: „Děkuju!“.
Jakub: Neděláme to kvůli tomu, ale potěší 
to moc.

Máte svůj způsob, jak festival v sobě 
ukončit?
Jan: Zastavuji se nejen po festivalu, ale 
i po jiných akcích. Ptám se: mělo to cenu? 
Zůstanou ti lidé v církvi? Bože, je to dra-

www.kspraha.cz

●  HUDEBNÍ FESTIVAL NA V ÝŠINÁCH

Výšina Vítkov 2017: 
náklady pod 60 tis. Kč,
7 vystupujících kapel, 7 řečníků, 
30 lidí v kapelách, letos méně cestovného, 
20 služebníků a pomocníků na místě.

Výšina Letná 2016: 
náklady 63 tis. Kč, 5 vystupujících kapel, 
5 řečníků, více cestovného, 
kapely byly z větší dálky.

FESTIVAL V KOSTCE

V rámci G.O.D 27. května letos proběhl 
druhý ročník festivalu Na Výšinách. Fes-
tival na výšinách je akce vytvořená pro 
nevěřící přátele v okolí církevních mládeží. 
Letos se na akci podíleli církve Křesťanské 
společenství Praha a Apoštolská církev 
Církev bez hranic, akci ale využilo mnoho 
jiných mládežníku z různých společenství 
a církví včetně církev římsko katolické. 
S přípravou akce také pomohla organizace 
Mládež pro Krista ČR a další. V rámci pro-
gramu se vystřídalo 8 křesťanských inter-
pretů rovných žánrů a 7 řečníků z různých 
církví, kteří mluvili o tom jaký je Bůh a jaká 
je církev. Letos mezi interprety byla také 
americká zpěvačka Lindy Conant. Na fes-
tivalu se také podílely dvě další služby pro 
děti, které zajišťovaly doprovodný pro-
gram. Taneční workshop, výtvarka, lanové 
prolézačky. Festival podle našich odhadů 
navštívilo více než tisíc lidí. S toho mohlo 
být nevěřících více než 10 %. Do teď získá-
váme svědectví. V rámci festivalu se mini-
málně čtyři lidé modlili modlitbu spasení. 
Bylo mnoho lidí, co slyšelo poprvé, jaký je 
Bůh. Jeden kolemjdoucí reagoval na vý-
zvu. Jeden muslim po festivalu prosil, aby 
se jeho věřící kamarádka z něj každý den 
modlila. Duch svatý se tam dotkal věřících 
i nevěřících. Modlili jsme se za mnoho 
osobních průlomů. Věříme, že jsme moh-
ly být jedním z prvních kroků k Bohu pro 
mnoho lidí.                                           Honza

Na Výšinách
jsem pobyl asi 
dvě hodiny. Mým 
nejsilnějším prožit-
kem bylo, když jsem 
si uvědomil, že se 
celá akce zrealizova-
la jen díky tomu, že 
dva mladí muži berou 
svůj vztah s Ježíšem 
a své křesťanství váž-
ně. Najednou jsem se 
přestal o budoucnost 
církve bát. Byl jsem 
za hlavní organizáto-
ry moc vděčný a byl 
jsem na ně i patřičně 
hrdý. Rád bych jim 
za sebe touto cestou 
moc poděkoval.   

  Ota Kunzmann

FESTIVAL V ČÍSLECH

hé v tvých očích, nebo je to marnost?
Jakub: Pozitivní zpětné vazby je moc. Ale 
my potřebujeme i negativní reakce. Je blbé, 
když lidi nic neřeknou, ale pak se ozvou 
s kritikou. My potřebujeme říci přímo, co ne-
bylo dobře, abychom ty věci mohli napravit.

Co například?
Jan: Je toho hodně od hlídání, jestli je pa-
pír na toaletách, přes komunikaci s policií až 
po program.

Je potřeba hodně úsilí?
Jakub: Dělám to tak, aby na mě Táta byl hr-
dej, aby mi v nebi řekl: Dobrá práce.
Jan: To jsi použil z Bible. 
Jakub: To je pravda.



tování evangelia. Toužíme, Bože, vidět pro-
buzení, tuhle zemi proměněnou. Lákat srdce, 
přivádět do intimity s Bohem. 
Jakub: Jsi Bůh, který dělá zázraky. Bůh, kte-
rý se prolamuje, povolává lidi a připravuje 
tuto zemi pro něco nového. Buduj to, kam 
jde tato církev.
Jan: Ano, Bože, doufáme v tebe pro tenhle 
národ, zasahuj ho, dej nám upřený pohled 
na tebe!

Jak to u mužů bývá, přecházejí z rozhovoru 
do modlitby a z modlitby do rozhovoru.
Čím jsme začali, tím jsme i skončili. Dopité 
kelímky a tácy uklidil Kuba se srdcem slu-
žebníka. Rád dělá věci osobně. Honza nevá-

há delegovat a já se tvářím, že pilně zapisuji 
poslední řádky velmi vzácné chvíle, kdy jsem 
mohl mluvit se syny svých přátel. Začali tam, 
kam došli jejich rodiče, a dojdou z Boží mi-
losti ještě mnohem dál.

    Petr Hrdina, region Východ 1. 6. 2017

Mohli jsme tvořit a mluvit 
s cca 50 dětmi, pár rodiči. 
Pro děti jsme připravili výtvar-
né dílny z fima i z papíru výro-
bu motýlů a jiných zvířátek. Děti si 
zaskákaly na trampolíně, zúčastnily 
se lekce Street Dance, nechaly si 
malovat na obličej atd. Věříme, že 
radost byla oboustranná a někteří 
z nás si v pauze oddychli i ve víru 
tance nebo sdíleli radost s hosty, 
které pozvali.          Petra Macáková 

za Kroužky na Palmovce
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Co bylo letos lepší než poprvé?
Jan: Měli jsme to lépe pokryté modlitbami. 
Několik týdnů i dnů předem. Modlily se sbo-
ry v neděli, na mládežích, na Friday. Každý 
člověk, co šel na pódium, tam šel s požehná-
ním. Dáváme důraz na pokoru, aby se nikdo 
nevyvyšoval.
Jakub: Modlíme se i za ostatní akce, co dělá 
sbor, i další, co děláme nebo na nich spolu-
pracujeme.

Jak se modlíte?
Jan: Modlíme se za zlomenost, aby Bůh při-
nášel změnu do naší země.
Jakub: Dlouhodobě nám záleží na propoje-
ní různých církví. Nechceme dělat akce jen 
za jeden sbor. Každý sbor světu nese určité 
silné stránky.

Co sbory potřebují, aby se víc propojily 
v oslovování lidí?
Jan: Ke spolupráci je asi potřeba větší míra 
pokory. Věříme, že Awakening Europe tu 
podpoří větší míru spolupráce, na kterou bu-
deme umět navázat.
Jakub: Tým AE nás povzbudil a bral jako 
své předskokany. Také nám poskytli zpěvač-
ku Lindy, která v sobotu vystupovala. A tým 
z YWAM k evangelizaci.

Jste tedy otevření k zapojení dalších lidí?
Jan: Pokud by nás kdokoliv chtěl podpořit, 
jak prakticky, penězi, pomocí v propagaci, 
tak budeme moc vděční. 
Jakub: Letos jsme měli otevřený transpa-
rentní účet u Mládeže pro Krista, kam lidé 
posílali podporu. To byla velká pomoc.

Po čem toužíte?
Jan: Chceme víc společných modliteb 
na podporu těch mnoha příležitostí ke zvěs-

SVĚDECTVÍ Z FESTIVALU

Můj kamarád muslim se i přes mé časté 
pozvání nechtěl přijít podívat do církve. 
Pozvala jsem ho na Festival a on přišel, 
byl pohnut a večer mě prosil, zda bych se 
za něj mohla každý den modlit. 

Viktoria

Kromě modliteb a rozhovorů s jednotlivý-
mi křesťany jsem dost postával u lavičky, 
kde jsme s Jirkou M. dali nějaké brožury. 
Lidé si je brali a měl jsem tam rozhovor 
s jedním mužem okolo čtyřiceti, který ří-
kal, že se dlouho zajímá o křesťanství, ale 
osobně žádného křesťana nezná. Modlil 
se za svého nemocného syna, ten je v po-
řádku a měl nějaké asi spíše tradiční křes-
ťany v příbuzenstvu. Chodí občas na mši, 
ale nerozumí tomu. Zajímal se o Alfu, 
kam jsem ho zval, povídali jsme si o víře 
a o vztahu s Bohem – to 
ho zaujalo, protože za-
tím bral víru spíše jako 
nějaký vnější souhlas 
s tím, že je Bůh a vede 
nás k nějakému způsobu 
života – vzal si něja-
ké materiály a kontakt 
na mne.                Luboš

Můj syn nechtěl vůbec jít, ale nakonec při-
šel kvůli Envejovi. Během jeho koncertu se 
pro něj zpomalil čas a Bůh k němu v tu chví-
li začal mluvit. Zasáhl ho do srdce a vyslal 
ho za spolužáky.                                   Marcela

 Kamarád přijal Krista, během rozhovoru 
s přítomnými americkými misionáři.

       Lucie 

Přivedli jsme svého kamaráda. Během 
hudebních produkcí byl velmi pohnut 

a následující den 
si o tom s námi 
povídal a pak se 
s námi modlil 
modlitbu přijetí.             

 Irena

Zapsáno vlastními 
slovy, nedostal jsem 
je písemně. Kuba

 Jirka Jelínek s Radkou Novotnou

 rapper Envej 

americká zpěvačka Lindy Conant



Tedy řeknu vám, některé tradice jsou 
pěkně nudné a praštěné, ale tuhle, tuhle si 
klidně nechám líbit. Už aby bylo zase za rok! 
Však tradice mají i své výhody. Tahle akce 
to dotáhla stejně jako hostivařské vánoční 
divadlo tak daleko, že hosté z dřívějších let 
zvou sami nové hosty a své známé. Nejed-
nou se mi stalo, že jsem s mluvila s nějakým 
člověkem a ptala se ho, jak se o tom dozvě-
děl. Dotyčný mi odpověděl, že ho pozval 
kamarád nebo známý, který akci navštívil 
v předchozích letech, a ukázal na člověka, 
kterého si jen matně pamatuji, že už jsem ho 
někde viděla. Připomíná mi to práci Ježíše 
tady na zemi tak, jak je popsaná v evange-
liích: „A pověst o něm se rozšířila po celém 
městě.“ Kéž by se to stalo i tady a pověst  
o křesťanech a o Ježíši se rozšířila po celém 
našem městě a po celé zemi. Kéž by přišlo 
probuzení!

Tereza Hejnicová

Jak se daří v Hostivaři
Rok se s rokem sešel a v Hostivaři se opět 
dály nezapomenutelné věci! Tradiční den 
dětí tentokrát zaujal pozornost široké veřej-
nosti, a tak se na nás přišlo podívat do ma-
teřského centra Toulcova dvora asi 100 lidí. 

A co se to tam dělo? Trénovali jsme 
provazochodectví, učili jsme štěkat vodík 
(i když se mu zrovna v pátek večer moc 
nechtělo), pozorovali rozklad barev z nápl-
ně lihových fix, trénovali pevnost zdravot-
nických rukavic a krájeli nezničitelný ram-
pouch. Kvůli lenosti peroxidu vodíku jsme 
nemohli vyrobit sloní pastu, zato jsme si ale 

vychutnali vyrábění antistresových míčků 
a hakisáků. Pro odvážlivce tam byly oblaky 
ohně a dýmu a vrchní cukrář Kuba vyrobil 
skvělou jahodovou zmrzlinu za pomoci ka-
palného dusíku, zatímco Pepa učil tancovat 
ferofluid pod taktovkou magnetického pole. 
Silák Arnošt rozbil krajíc chleba kladivem 
a Kuba zazvonil zvonem na čištění odpadů. 
K tomu všemu hrála pohodová klidná hudba 
a sluneční paprsky se líně proplétaly mezi 
povlávajícím listím stromů. Praskání ohně 
táboráku se mísilo s křikem dětí a vonící čer-
stvé koláče a pečené buřty lákaly kolemjdou-

cí z širokého 
okolí. Pokojnou 
atmosféru ce-
lého odpoledne 
nenarušil ani 
snášející se ve-
čer. To až tma 
ukončila naše 
vědecké pokusy, 
ale atmosféra 
zůstala neporu-
šená, a tak jsme 
se jen semkli 
blíž k ohni. 
Nakonec jsme 
poslední hos-
ty museli jem-
ně vystrkat ze 
dveří, abychom 
mohli zamknout 
a odevzdat klíče.
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Nový člen staršovstva na Palmovce –
Tomáš Dostálek

Nabídku, zda bych ne-
chtěl uvažovat o službě 
staršího na Palmovce, 
jsem dostal už před ně-
kolika lety. Tehdy jsem 
byl ještě hodně zapo-
jený do služby na mlá-
deži, a přestože jsem 
to poctivě před Bohem 
zvažoval, tak mi přišlo, 

že služba staršího by pro mě byla v kombi-
naci se službou na mládeži v té době těžko 
slučitelná. Postupem času a se zvětšující se 
rodinou jsem si ale říkal, že by bylo dobré 
službu na mládeži přenechat mladším (určitě 
si ale nemyslím, že by na mládeži měli slou-
žit jen mladíci a mladice). Na mládeži jsem 
byl hodně rád, ale bylo skvělé, že dorostla 
další generace mladých zapálených lidí 
a mohl jsem odcházet s klidným svědomím, 
že na mé místo nastoupí další noví skvělí ve-
doucí. Znovu jsem tedy začal zvažovat na-

bídku stát se starším. Modlili jsme se za to 
s mojí manželkou a přišlo nám, že zapojením 
na Palmovce tak mohu přispět svým dílem 
k budování Božího království. Zvažova-
li jsme také, zda je ten správný čas zrovna 
na jaře 2017, když se nám měsíc před mým 
ustanovením narodilo druhé dítě, syn Já-
chym. Kdybych ale stále čekal na vhodnou 
příležitost s ohledem na vnější okol-
nosti, tak by asi nikdy nena-
stala. Rozhodli jsme se 
spolehnout se v tom 
na Boha. Ten nám 
moc požehnal, 
když nám dal 
krásné zdra-
vé miminko, 
které už od mě-
síce spí celou noc 
a je snad nejhodnější 
na světě. Navíc mám úžasnou man-
želku a maminku našich dětí, která je mi vel-

kou oporou. Až si musím dávat pozor na to, 
abych to nebral jako samozřejmost, že je tak 
schopná. Těším se, co pro nás Bůh na Pal-
movce připravil a k čemu si mě může použít. 
Bude to dobrodružství, ale s Bohem se ho 
neobávám!                                           Torpas

www.kspraha.cz
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Izraelské postřehy III
Duel dvou silných hlasů se nedá přeslech-
nout. Otáčíme se a zjišťujeme, co se děje. Vi-
díme, jak ve vzdálenosti tak dvacet pět metrů 
stojí na zastávce autobus, v jeho dveřích řidič 
a dobrých deset metrů od něj nějaký člověk. 
O něčem se ohnivě dohadují. Škoda, že ne-
známe dostatečně hebrejštinu, abychom jim 
rozuměli. Přestože jsme tak daleko, slyšíme 
zřetelně každé slovo a hluk hovoru se urči-
tě nese ještě pěkně daleko. Tázavě hledíme 
na naše průvodce. Ti se klidně usmějí a říkají 
nám: „Takhle tady v Izraeli diskutujeme.“

Tato příhoda hodně vypovídá o tom, jací 
jsou izraelští Židé. V mnoha ohledech jiní 
než my, Češi. Jsou vřelejší, otevřenější, vel-
mi upřímní a nebojí se vám říci svůj názor 
na cokoliv a kohokoliv (včetně vás). Tady 
v Čechách bychom to považovali za neoma-
lenost. Velmi rádi debatují a rozebírají všech-
no z mnoha stran, a to s velikým nasazením. 
Dokáží být ale také velice milí, ochotně 
vám se vším pomůžou. Když zjistí, že jste 
cizinci a že se o Izrael a o lidi v něm zajímáte 
a podporujete je, často jsou překvapeni 
a ptají se vás proč. Jejich zkušenosti jim velí 
k opatrnosti a z ciziny jsou zvyklí především 
na kritiku a očerňování. Za podporu jsou však 
velmi vděční a dají vám to najevo. Pojďme se 
teď podívat na to, jací Izraelci jsou.

Lama?
Tohle hebrejské slovo uslyšíte velmi často. 
Jeho význam je proč a otázka proč je pro 
Židy velmi charakteristická. Už od malička 
jsou vychováváni, aby se nezajímali pouze 
o to, co a jak se děje, ale ve všem hleda-
li smysl a význam a všemu přišli na kloub. 
A nejen rozumově, ale aby se také podle své-
ho poznání řídili. Tento přístup má hluboké 
dopady na všechny oblasti společenského 
dění. Izraelci nestačí jen vědět, že má něco 
udělat, protože mu to někdo říká nebo je to 
někde napsané. Potřebuje zdůvodnění a vy-
světlení. Z toho plyne i „volnější“ přístup tře-
ba k pravidlům silničního provozu. Obecně 
je dodržují, ale nejsou pro ně „zákon perský 
a médský“, a když usoudí, že je lepší něco 
udělat trochu jinak, neváhají. A přesto jsem 
se za volantem na izraelských silnicích cítil 
bezpečněji než tady u nás a izraelští řidiči pro 
mě byli čitelnější než naši. Otázka proč stojí 
určitě i za mnoha úspěchy Izraelců v oblasti 
vědy a techniky a v rozvoji celé společnosti.

S otázkou proč jsme se setkávali velmi 
často i my – proč jste v Izraeli, proč máte 
rádi Izrael, proč se učíte hebrejsky, a tak stá-
le dokola. A když už nakonec nevíte, můžete 
na otázku „Lama?“ odpovědět „Kacha!“ – 
tedy „Proto!“

Soudržnost
Přestože v izraelské společnosti existují růz-
né skupiny, Židé drží při sobě. Musí, nic jiné-

ho jim nezbývá. Bez této soudržnosti by totiž 
nepřežili a musejí ji dokazovat i dnes. Jen 
tak může Izrael stále existovat, malý státeček 
obklopen mnohem většími zeměmi, ve kte-
rých je přáním většiny obyvatelstva vymazat 
Izrael z mapy. A tak se Židé podporují a po-
máhají si, doma i v cizině. Pokud zjistí, že 
se nějaký Žid ocitne v nesnázích, zmobilizují 
síly a udělají vše, aby se jeho situace zdárně 
vyřešila.

Děti, děti, děti
Děti jsou budoucnost. 
Pro izraelské Židy jsou 
většinou na prvním mís-
tě. I v rodinách, které 
jsme mohli poznat, hrají 
děti velmi důležitou roli 
a dostává se jim lásky 
a přijetí. Mají prostor 
a jsou vychovávány 
k samostatnosti, podpo-
ruje je celá širší rodina. 
Je to i potřeba – ma-
teřská dovolená je v Izraeli pouhé 3 měsí-
ce. V sekulárních rodinách bývá dětí méně, 
v rodinách věřících více. Dříve se hlavně 
v kibucech praktikovala kolektivní výcho-
va, ale v současnosti už to tak nebývá. Děti, 
které potkáváte na ulici, jsou většinou veselé 
a velmi bezprostřední.

Hlučná kultura
Čím větší oslava, tím větší hluk při ní musí 
být. Lidé v Izraeli jsou prostě hluční. Při 
svátku purim se v ulicích měst pořádají prů-
vody dětí i dospělých, všichni v rozličných 
kostýmech, všude smích, výskot a hlučná 
(doopravdy hlučná) hudba – trubky, bub-
ny atd. Podobně na trhu – připadáte si jako 
v úle, prodavači se překřikují a náruživě vám 
vnucují své zboží. Jdete podél pláže v Ejlatu 
– ze všech stran na vás dotírá hlasitá hudba 
všemožných žánrů, lidé se hlasitě baví a najít 
klidné a tiché místo je téměř nemožné. Jste 
v přírodní rezervaci a zpoza zákoutí údolí 

se line kakofonie hlasů a zvuků. Vzápětí vás 
míjí školní výprava na výletě do přírody, děti 
se překřikují, pobíhají, všude pohyb a zma-
tek – prostě „židovská škola“. Do obchodu 
s kávou vstoupí mohutný muž a jeho „boker 
tov“ (dobré ráno) rozkmitá výlohy i vaše 
ušní bubínky. A ve stejném stylu pokračuje 
i nadále.

Náboženství
Může nás překvapit, že většina izraelských 
Židů jsou lidé buď úplně nevěřící (ateisté) 
nebo tzv. tradicionalisté. Skutečně věřících 

(praktikujících) plus tzv. ul-
traortodoxních je celkem asi 
jen 30 %. Tato „menšina“ má 
však velký vliv na civilní dění 
v Izraeli a prakticky na celý 
život izraelských Židů, pro-
tože náboženskými pravidly 
se řídí mnohé oblasti – třeba 
dodržování šabatu (soboty), 
svatby, pohřeb, obřízka atd. 
To vyvolává jednak určité na-
pětí, protože sekulární většina 
začíná stále více protestovat 
proti tomu, aby se musela ří-

dit pravidly menšiny, jednak dochází k para-
doxním situacím. Například je dítě židovky 
a muslima židem nebo muslimem? Podle ži-
dovského práva (halachy) je židem (po mat-
ce), podle muslimského chápání muslimem 
(po otci). Problémy také mohou nastat při 
svatbě. Dcera našich přátel (tj. Židovka, byť 
sekulární) si brala za muže mládence, který 
se narodil v Izraeli, prožil tam celý život, 
sloužil v armádě, ale měl jeden „nedostatek“. 
Jeho matka byla křesťanka a on tudíž vlastně 
nebyl žid a tak nemohli mít svatbu v Izraeli 
podle pravidel judaismu. Podobné situace se 
řeší svatbou v zahraničí, protože manželství 
uzavřené v cizině Izrael uzná. Řešení tedy 
existuje, ale nastupuje ona otázka proč, kte-
rou mnoho lidí v Izraeli začíná stále důrazněji 
klást a dožadovat se odpovědi a řešení.

Politika
Tady by se našly mnohé shody s námi. V Iz-
raeli se totiž politika a hlavně politici netěší 
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Ann Voskampová  
Tisíc darů
Výzva žít naplno tam, kde právě jsi

Kniha Tisíc 
darů nás zve, 
abychom opus-
tili vyprahlou 
půdu pýchy, 
strachu a kont-
roly se zaťatými 
pěstmi a ode-
vzdali se Bohu, 
který nalévá náš 
pohár, až přeté-
ká. Autorka se 
snaží odpovědět 
na otázku: „Jak 
můžeme nalézt radost uprostřed termínů, 
dluhů, dramat a každodenních povinnos-
tí? Jak vypadá život vděčnosti, když jsou 
tvé dny kostrbaté, dlouhé a někdy temné? 
Co nám Bůh poskytuje tady a teď?“ Krás-
ná a praktická příručka k radostnému živo-
tu Tisíc darů nás zve, abychom se probudili 
do každodenních Božích požehnání.

Formát 14×20,5 cm, 220 stran, Nakladatel-
ství Kontakt, rok vydání: 2017

www.kspraha.cz
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●  JAK JSEM TO PROŽIL

přílišné důvěře a žehrat na vládu a Bibiho (tak 
důvěrně označují svého premiéra Benjamina 
Netanjahua) patří ve velké části společnos-
ti k dobrému tónu. Takže Bibi vlastně může 
za všechno, co se nepovedlo. Nepřipadá vám 
to povědomé? Když jsme s našimi hostiteli 
mluvili o své víře a modlitbě, napůl z legrace 
a napůl vážně nás vyzvali, abychom se tedy 
modlili za Bibiho odvolání. Ne, opravdu ho 
příliš v oblibě neměli.

A co Ježíš?
Diskuze o křesťanství a Ježíši nás opravdu 
překvapovaly. Už při prvním setkání s naši-
mi novými přáteli padla otázka na naši víru. 
Když jsme odpověděli, že jsme křesťané, 
následovala okamžitě otázka, zda jsme „da-
tim“ – tedy „zbožní“ či lépe asi praktikující. 
Ke svému překvapení jsme se u našich hos-
titelů setkali s naprostou otevřenosti a ocho-
tou o otázkách víry debatovat. A jak už jsem 
zmínil na začátku, Židé debatují velmi rádi 
a se zápalem. A tak jsme debatovali, s naší 
omezenou znalostí hebrejského jazyka, 
a přesto jsme jim mohli v rámci možnos-
tí vysvětlit evangelium a nabourat spoustu 
představ o křesťanství a křesťanech. Mohli 
jsme si uvědomit, že Židé nemusí být vůči 
evangeliu a křesťanům uzavření nebo odtaži-
tí. A také jsme ale poznali, jak je pro nevěří-
cího člověka těžké tyto věci pochopit. Vždyť 
bez ohledu na všechny ty hodiny strávené 
diskuzemi o Ježíši a křesťanství vlastně až 
těsně před naším odjezdem našemu milému 
hostiteli došlo, že doopravdy věříme tomu, 
co je napsané v Bibli – a byl to pro něj evi-
dentně šok.

Zajímavá situace nastala v jednom ne-
jmenovaném křesťanském chrámu, kde naši 
židovští přátelé zjistili, že žádný z vysvět-
lujících textů u jednotlivých artefaktů není 
v hebrejštině a tudíž si nemohou nic přečíst 
ve svém jazyku. Nelenili, informace dohle-
dali na internetu a podali nám hebrejský vý-
klad o tom, co se na onom místě stalo a jak to 
souvisí s Ježíšovou službou.

Budoucnost
Vzhledem ke složení obyvatelstva, hrozí-
címu nebezpečí, společenským a sociálním 
problémům je obdivuhodné, jak se se svou 
situací izraelští Židé vyrovnávají. Do bu-
doucna hledí s optimismem, žijí a pracují 
pro svou zemi a jsou ochotni za ni položit 
i svůj život. V Izraeli stěží existuje rodina, 
ve které by v rámci širšího příbuzenstva bě-
hem bojů o existenci Izraele někdo nepadl. 
A přesto se nevzdávají a usilují o smyslupl-
ný život s vysokým morálním standardem. 
I my jim můžeme pomoci. Třeba modlitbou 
za požehnání a ochranu Božího vyvolené-
ho národa a země, kterou od Hospodina 
dostali. Nebo návštěvou ve „svaté“ zemi, 
kde svou troškou přispějeme k izraelské 
ekonomice. Bohatě se nám to vrátí a mohu 
vás ujistit, že na setkání s Izraelci opravdu 
nezapomenete.

Lumír Ptáček

Nebeští opraváři
Už to bude rok, co máme Béďu Šroťá-
ka. Je super! Po celou dobu nám věrně 
a oddaně slouží. Pojmenovali jsme ho 
podle světle hnědé barvy, a příjmení 
dali podle stáří. Je mu dvacet sedm let. 
Minulý měsíc ale jednoho dne, v nej-
méně vhodnou chvíli, dojezdil! Když 
jsme pak další den s manželem nad 
Béďou smutně a bezradně stáli a mod-
lili se, mladíci v kolem jedoucím autě 
přibrzdili a ptali se, jestli potřebujeme 
pomoct. „Ano, nejede to, a nevíme proč. 
„Odpověděl jim manžel, a mě potichu 
řekl: „Možná jsou to andělé!“ Pánové se 
sklonili nad motorem a se zapálenou ci-
garetou zkoumali přívod benzínu. Moc 
nemluvili, jen požádali o nůž a nářadí. 
Byli sehraní. Jeden mlčky podával ná-
stroje, druhý montoval. Během pár mi-
nut odřízli zpuchřelou hadici a nahradili 
ji stejnou, kterou uřízli zase z jiného 
konce. Za ani ne deset minut byli hoto-
ví. Cigaretu típli. Jinak doteď s anděly 
s Béďou lítáme v povětří! J

Nanda

Protože pro mnoho čtenářů Sborového dopi-
su je léto časem dovolených, pojal jsem ten-
tokrát příspěvek do rubriky Na co se díváme 
(Co si čteme) trochu jinak.

Představím několik televizních pořadů, 
z nichž zvláště Toulavá kamera mně sloužila 
svého času jako inspirace k rodinným výle-
tům. 

Toulavá kamera už mnoho let každý tý-
den přináší nové zajímavosti z našich regio-
nů. Většinou nejde o místa notoricky známá 
a turisticky dávno objevená, jako například 
Karlštejn, nebo Pražský hrad. Často jde jen 
o nějakou menší pamětihodnost, na kterou 
upozornili místní občané. Nedílnou součástí 
je věnování se mimořádným dovednostem 
českých kutilů a řemeslníků. Divák se tak 
dozvídá o řemeslech, která již dávno zmizela 
z povědomí většiny obyvatel. Navštívíte na-
příklad zbrojířskou dílnu, knihtiskaře vyrá-
bějící vazby mimořádné řemeslné a estetické 
kvality a mnoho jiných.

Součástí každého pořadu je i adresa, 
na které je možné zajímavost zhlédnout, 
nebo telefonní číslo, kde je možné si dojed-
nat návštěvu.

Oblíbený seriál vychází i v knižní podo-
bě.

Do projektu Toulavé kamery, byl zahrnut 
i pořad Toulavá kamera ochutnává Česko. 

Ten se již nevysílá, ale jeho jednotlivé díly je 
možné zhlédnout v archivu Čt2, stejně jako 
dosavadních osm set dvacet dílů klasické 
„Toulavky“. Jak název napovídá, je věno-
vaný tomu, čemu se zvláště o dovolených 
věnuje hodně z nás. Ochutnávání místních 
specialit. Divák se ale nedovídá jen kde se co 
vaří, ale seznamuje se i s místními tradicemi, 
jejichž součástí je nějaká ta dnes už většinou 
neznámá pochutina. 

Pro ty, co neplánují opustit na léto Prahu 
a přesto by rádi poznali něco nového, mám 
ještě jeden typ. Pořad Tajemství pražských 
dvorků, zavede diváka do míst, která jsou 
stranou turistického ruchu, a přesto mají 
hodně co nabídnout. Uprostřed zástavby se 
vám otevře svět sám pro sebe. Ne všude se 
dá běžným způsobem dostat, jako například 
do dvorků Pankrácké věznice, ale je mnoho 
oáz klidu, kde je návštěvník vítán a může 
nasávat v poklidu unikátní atmosféru, jako 
třeba malá botanická zahrada, ve vnitroblo-
ku poblíž Letenské pláně. Divák je zároveň 
seznámen i s historií budov, které dvorky ob-
klopují.

Tajemství pražských dvorků už se ale také 
nevysílá. Jeho třicet devět dílů je ke zhléd-
nutí v archivu ČT2. Jedinou podmínkou je 
funkční internet.

Pavel Rosecký

Toulavá kamera a další

http://www.samuelcz.com/shop/hledej.php?klic=Ann Voskampov%E1


KS Praha, region Jih 
P O Ř Á D Á 

od 12. do 19. srpna 
letní sborovou dovolenou 
v Okrouhlíku u Jihlavy. 

Volný 1x 4 lůžkový pokoj. 
Výsledná cena (pod 200 Kč za osobu a noc 
dle konečné obsazenosti). Společné vaření 

formou služeb. Informace www.okrouhlik.cz  
Miloš Poborský, tel: 724 435 303.

●  OZNÁMENÍ
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BIBLICKÁ INTERNETOVÁ ŠKOLA
V  této době povstává veliká potřeba budování věřících. Ježíš říká: „žeň je veliká, ale 
dělníků je málo...“ (Mt. 9/37). Proto jsme se v roce 2014 rozhodli znovu otevřít Biblickou 
školu, aby věřící mohli získat pevné základy z Písma, rozvinout svůj osobní vztah s Bohem 
a především se připravit na službu. Pro mnohé ale není možné se kvůli studiu stěhovat 
na jiné místo ani opustit své zaměstnání či rodinu. Z tohoto důvodu je škola koncipována 
jako internetové studium, kdy studenti během osmi měsíců studují do  hloubky 24 
předmětů jako je např. Bible, Starý zákon, Život a  služba Ježíše, Autorita věřícího, 
Evangelizace a misie či Leadership. Předměty vyučují zkušení učitelé Bible a dlouholetí 
Boži služebníci a misionáři. Během studia je naplánováno 5 společných setkání včetně 
misijního výjezdu a  slavnostního zakončení studia graduací. Cena je 990,- Kč/měsíc. 
Letošní ročník začíná 10. září 2017.
Více informaci včetně registrace na: www.bisb.cz  
Michal Vaněk, ředitel školy a pastor Slova života Brno

Přednáška senátora 

Mgr. Libora Michálka, 
spojená s diskuzí

Pondělí 9. 10. 2017
velký sál sborové budovy,
Na Žertvách 23, Praha 8

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

od 4. 10. 2017

od autorů

kurzu

Manželské

večery

Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka

4. 10. – 6. 12. 2017
Každé setkání začíná v 19 hod. (středy) drobným občerstvením (káva, čaj, 
zákusek) a končí v 20:30 hod. Cena celého kurzu (10 lekcí) je 500 Kč/osobu. 
Cena obsahuje příručku účastníka, občerstvení. Vzhledem k omezené 
kapacitě posílejte přihlášky do 30. 9. 2017 na e-mail:
 v.zaruba@centrum.cz

 Sledovat dlouhodobý cíl
 4. 10. Porozumět proměně
 11. 10.  Budovat pevné vztahy

 Naplňovat potřeby teenagerů
 18. 10.  Pět jazyků lásky
 25. 10.  Efektivní komunikace

 Nastavovat hranice
 1. 11.  Postupná příprava na samostatnost 
 8. 11. Posilování zodpovědnosti

 Podporovat zdravý emocionální rozvoj
 15. 11.  Zvládání hněvu
 22. 11.  Řešení konfliktů, zvládání stresu

 Pomáhat dělat dobrá rozhodnutí
 29. 11.  Předávat dlouhodobou perspektivu
 6. 12.  Připravovat teenagery na život

22. 6. – 3. 9. 2017
otevírací doba od středy do neděle

10:00–12:00, 12:30–17:00 
Poetické, vtipně vymyšlené a dokonale zpracované 
a funkční dřevěné strojky Jana Svárovského potěší 

nejen na pohled, ale mnohé z nich i na poslech. 
Oblastní muzeum Praha východ, 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
Masarykovo náměstí č. p. 97 

www.muzeumbrandys.cz

http://www.bisb.cz
http://www.muzeumbrandys.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

 Co můžete zažít s kytarou
 individuální výuka
lektor: Matouš Krajník
pro mládež od 12 let
den a čas dle osobní domluvy

Matouš začal veřejně vystupovat v České Lípě 
v scream/metal-coreové kapele Autumn Lo-
nely Alley, kde hrál na elektrickou kytaru. Rok 
působil v rockové kapele Area Core. Nyní dva 
roky působí v křesťanské kapele MlasK.

Sedm let se podílí na mládežnických pro-
gramech Go-camp na severu Čech, kde pomá-
há s organizací, vede malou skupinu mládeže 
a příležitostně hraje.
Zájemci pište na: info@krouzkynapalmovce.cz

 Výtvarné techniky
– kreativita v práci s různými materiály
pro děti 5-11 let, 
lektor: Mgr. Kristýna Leitermannová,
Veronika Kolářová 
středa 16:00-17:00 

www.kspraha.cz

Příležitost prozkoumat 
smysl života
úterky 26. 9. – 5. 12., od 18:30 hod.
prostory KS Praha 
Na Žertvách 23, Praha 8
metro B – Palmovka
www.kspraha.cz

MLÁDEŽNICKÁ SETKÁNÍ 

SE BĚHEM PRÁZDNIN NEKONAJÍ

www.mladezpraha.kaes.cz

Kroužky na Palmovce tvořivost  zábava  poznání

 Just start to speak
 – mluvit a rozumět v angličtině 
lektor: Jakub Říha
pro mládež od 12 do 15 let 
pondělí 16.15-17.00 
úterý 16:00-16:45 

pro děti od 9 do 11 let 
úterý 16:00-16:45 

lektor: Kristýna Říhová
pro děti od 5 do 8 let 
úterý 16:00-16:45 

 Street dance
 – tančit s radostí
lektor: Jakub Bezpalec, Ráchel Hoblíková
pro děti od 6 do 12 let
den bude uveden v červenci
Kroužek je určen pro začátečníky a mírně 
pokročilé a otvírá se od září do ledna.

 Tajemství paláců a kostelů
 – co nevíte o památkách 
pro děti od 10 do 14 let 
lektor: Ing. arch. Tomáš Dittrich 
čtvrtek 15:00-16:00 

 Více než mačkat spoušť
 – fotografický kurz 
pro děti od 12 do 16 let 
lektor: Tomáš Božovský a Aleš Náhlý
Kurz proběhne v druhém pololetí.

Zápis do kroužků začíná v srpnu 2017.
Další školní rok startujeme 
v polovině září 2017.

www.krouzkynapalmovce.cz

Druhý kurz Alfa připravuje region Západ v lokalitě Prahy 13. 
K datu uzávěrky SD nejsou informace o místě konání k dispozici, 
sledujte web sboru. kurzyalfa.cz

http://www.kspraha.cz
http://www.krouzkynapalmovce.cz
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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

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY
shromáždění se nekoná a všichni jsou zváni na AWAKENING PRAHA
awakeningeurope.com

9. 7.–27. 8.   SPOLEČNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 
od 16:00 ve sboru BJB, Vinohradská 68, Praha 3

15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Mladí s Kristem pod vedením Davida Bukáčka
Kázání: Lubomír Ondráček – Druhá hora

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
v červenci odpadá, v srpnu od 18:00 – 19:30, 
Na Žertvách 23, Praha 8

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

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.
Počet členů: 51/9/25
Výstup: Dan Drápal přestup do KS Jeseník
Narození: Jakub Hrad (23. 3.)

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, Lubomír  
Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 98/22/26

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 99/13/27
 

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church 
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 74/15/29

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: 88/6/18

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal, 
Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum 
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 43/3/11
Vstup: David Mušínský

Příští číslo vyjde v neděli 3. 9. 2017

JIH

HOSTIVAŘ

STŘED

V ÝCHOD

Z ÁPAD
SE VER

PALMOVK A

JIHOV ÝCHOD

23. 9.

3. 9.

2. 7.

21. 8.

Během léta se nedělní shromáždění regionů nekonají.

Je-sus lo-ves you.
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