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úvodník

svědectví

Josefova změna

O čem lidé mluví

Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásl s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Izrael miloval Josefa nade
všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří, a udělal mu bohatě vyšívanou suknici.
Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. (Gn 37,2–4)
Josefův příběh si můžeme přečíst v první
knize Bible. Tento
starý příběh je svědectvím o Božím proměňujícím jednání.
Josef je poloviční
sirotek, který se svému
Pokud ve
otci narodil až v jeho
zkoušce
vyšším věku, a to
kterou skutečobstojíme, zněženy,
miloval. Tato žena
při porodu Josefova
přinese to
bratra umírá. Začátek
růst.
Josefova života není
tedy příliš idylický. Je
to poloviční sirotek vyrůstající mezi nevlastními bratry (jeho vlastní bratr je výrazně mladší), s kterými nemá kvůli svému
jednání a kvůli otcovým výchovným chybám (protežovat některé z dětí je destruktivní pro dítě samo i pro jeho sourozence)
dobré vztahy. Navíc je to velmi obdarovaný
člověk. O několik veršů dále čteme o snech,
které jsou od Boha. A to všechno je hrozivá
kombinace. Zraněný neuzdravený člověk
vyrůstající v nezdravém rodinném prostředí, který má nezralý charakter a je výrazně
duchovně obdarovaný, to je zárodek katastrofy. Mnoho lidí v dějinách církve kvůli
této kombinaci padlo, a navíc způsobili
těžkosti mnoha dalším.
Dokud vše vychází, hrozí průšvih. Často teprve těžkosti způsobí změnu. Něco je
z našeho života potřeba odstranit. Jakub
ve svém dopise píše, že se máme radovat,
když nás potkají nějaké zkoušky, protože
vítězství ve zkouškách přináší růst. Ano,
pokud ve zkoušce neobstojíme, přinese to
pád. Ale pokud obstojíme, přinese to růst.
Nemůžeme se na malém prostoru
Sborového dopisu věnovat celému Josefovu životu. Zkuste si příběh přečíst. Je to
úžasný dojemný příběh o změně a odpuštění. Josef se dostává do dalších konfliktů
se svými bratry a ti ho nakonec prodají
do otroctví, aby se ho zbavili. Josef se dowww.kspraha.cz

stává do Egypta, kde slouží v domě velitele
tělesné stráže faraona. Odolá svádění jeho
manželky a po nespravedlivém obvinění
se dostává do vězení. Jak to asi prožíval?
Velké sny od Boha, místo jejich naplnění
zrada bratrů, otroctví a vězení. Když někdy
jdeme cestou poslušnosti a následování,
dočkáme se těžkostí. Josef vězení, Štěpán
ve Skutcích smrti a Jan Hus rovněž. Tyto
zdánlivé porážky ale mají Boží záměr.
Faraon má sen a nikdo ho neumí vyložit. Faraonův číšník si vzpomene, že ve vězení je nějaký Hebrejec, který sny vykládá.
A Josef vychází z vězení, vykládá sny a faraon ho ustanovuje druhým mužem po sobě.
Josef se od svých sedmnácti do třiceti let
změnil. Z rozmazleného protežovaného
kluka, který nevyjde se svými bratry, se stává zralý muž, který spoléhá na Hospodina
a používá své dary již nikoli k prosazení
sebe, ale ku prospěchu ostatních a k Boží
slávě.
Uplynou další léta. Josef se setkává se
svými bratry. Má právo na ně být naštvaný.
Může se jim pomstít. Asi se to v něm pere.
Možná by se rád bratří zbavil a zůstal jen se
svým bratrem Benjaminem. Bůh s ním ovšem dál jedná, on vidí změny v životě svých
bratrů a k odpuštění přidává smíření. Když
se jim dává poznat, říká překvapivou věc.
A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe,
že jste mne sem prodali. Neboť Bůh mne
poslal před vámi pro zachování života. (Gn
45,5)
Bůh Josefa změnil. Josef se vydal cestou milosti, spravedlnosti a následování
a to vše přineslo v jeho životě ovoce. Stal
se člověkem posvěceným, obdarovaným,
odpouštějícím a přinášejícím požehnání
ostatním. Takové lidi potřebuje tento svět.
Takové lidi Bůh hledá. A takovými lidmi se
můžeme z Boží milosti stát. Co si vybereš?
Chceš se vydat touto cestou? Cestou, která
může být bolestná, ale která má smysl a naplní Boží plány. Kéž nám v tom Bůh pomáhá stejně jako Josefovi.
Lubomír Ondráček

Paní středních let kamarádsky klábosí s mladším kolegou. Tak to alespoň
vypadalo, ale když procházím okolo
(jsem neviditelný inventář kanceláře),
slyším ji říkat: „Uvidíš, časem dojdeš
k tomu, že v životě jsou nejdůležitější
vztahy. Ty jsou základní kostrou života. Rodina a přátelé.“ Patrně se ho
snaží povzbudit v těžké životní situaci,
usuzuji. Pán začal další větu slovem
„Ale“. Co dál říká, už neslyším, jen se
podle útržků a tónu v hlase dovtípím,
že uvažuje nad tím, jestli raději nemá
větší smysl nasadit se v práci nebo pomáhat lidem obecně, ale anonymně,
když ty nejužší vztahy nejvíc bolí. Podle jeho bundy dobrovolného hasiče,
která visí na věšáku, vím, že to již dělá.
Přemýšlím, jak je možné, že v této kanceláři panují takřka idylické vztahy.
Potvrzuje to nejmladší z jejích obyvatel,
místní šéf. Přišel se po dovolené pochlubit lyžařskými dovednostmi svých
dětí. Všichni tři svorně zírají na mobil,
z kterého se ozývají zvuky ze sjezdovky.
„Šikovný,“ komentuje paní a všichni se
smějí. Za ta léta, co tady působím, vím,
že alespoň dva jsou podruhé v manželství a jeden se ve šťastném vztahu
uchytil teprve napotřetí. Nejsem úplně
neviditelná, občas se s někým z nich
bavím. O rodině, politice, chalupaření.
Obyčejní lidé, chtějí obyčejné věci: mít
hezkou rodinu, dobré přátele, smysluplné koníčky a slušnou práci. Tu tady
mají, jak mně nakonec dochází, i díky
tomu, jací jsou. Nepomlouvají se, nezávidí, přejí si navzájem dobré. A jak
vím, i přes osobní karamboly jdou stále dál, kupředu, za ideály, v které věří
a doufají. Slušní lidé, hodní následování. Hodni, aby našli Pravdu.
Nanda
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Zprávy z vedení sboru
V lednu se sešlo staršovstvo sboru spolu
s vedoucími některých
speciálních služeb, aby
pokračovalo v diskuzi
o fungování sboru a hledání aktuálního vedení
od Pána. Inspirovali jsme se knihou Království ve válce od Alana Vincenta, speciálně částí o městském sboru. Vnímáme,
že máme speciální povolání od Pána, a to
máme následovat. Nechceme kopírovat
něco, co přijali jinde, ale chceme se nechat
inspirovat tím, co považujeme pro sebe za
užitečné, i když jsou kupříkladu ve zmiňované knize věci, které vidíme jinak.
Na setkání jsme si stanovili některé otázky,
na které si chceme odpovědět. Dále komunikujeme prostřednictvím e-mailů a chceme se poradit i s Petem Gamem, který navštíví sbor v březnu. V zásadě jsme měli
shodu, že jdeme směrem, který je od Boha,
a vidíme sílu společné práce, doplnění
v různých obdarováních, dobré vzájemné vztahy a úctu. V čem se potřebujeme
posunout kupředu jako sbor, je větší důraz
na získávání dalších lidí pro Krista a zakládání dalších regionů. O tématu budeme

dále mluvit na setkání staršovstva v dubnu.
V neděli 18. 2. byl na regionu Střed ustanoven regionálním starším Daniel Gawlik. Vyprošujme mu vedení a moudrost
v jeho službě.
Během února po mnoha odkladech
byla zahájena výstavba domu v proluce vedle sboru. Prosím o trpělivost se zvýšeným

V čem se potřebujeme
posunout kupředu jako sbor,
je větší důraz na získávání dalších
lidí pro Krista a zakládání
dalších regionů.
hlukem. Pokud narazíte na nějaký problém
(objevíte někde trhliny, setkáte se s nadměrným rušením ze strany stavby apod.),
informujte prosím kancelář sboru. Po dokončení výstavby by mělo dojít ke snížení
vlhkosti v suterénních prostorách a také by
se měla naše budova ze strany nové stavby
zateplit.
Lubomír Ondráček

Informační setkání o vstupu
do sboru
V našem sboru jsou vítáni
hosté a rádi máme obecenství
i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru, ale sbor navštěvují.
Současně rozlišujeme mezi členy
a hosty a zveme pravidelné návštěvníky k aktivnímu a závaznému
zapojení do sboru. Údy Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto členství
v konkrétním sboru je důležitou součástí
života křesťana. Ke svému duchovnímu
růstu potřebujeme obecenství Božího lidu,
místo, kde jsme vykazatelní a kde je slouženo nám a také sami sloužíme.
Zvu ty z vás, kteří zatím členy žádného
sboru nejste a účastníte se života našeho
sboru, ke zvážení, zda byste se nechtěli k našemu sboru připojit i závazně jako
členové. Jsme si vědomi toho, že nejsme
„jediný správný sbor“ v Praze a že přes
snahu o co největší otevřenost jsme sborem určitého typu. Abyste mohli zvážit,
zda se chcete případně stát členy právě našeho sboru, pořádáme informační setkání
o vstupu do sboru, jehož náplní jsou informace o záměru, hodnotách a fungování
sboru. Seznámíte se také se základy naší
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věrouky a je prostor k otázkám. Je možné
domluvit i osobní rozhovor. Absolvování
setkání nezavazuje ke vstupu do sboru.
Tato setkání jsou vhodná a potřebná
i pro ty, kteří do sboru vstoupili v poslední
době a dosud ho neabsolvovali.
Setkání má čtyři části. Tři jsou vyučovací a sdílecí a vede je hlavní pastor sboru,
čtvrté setkání je pro ty, kteří se do sboru
rozhodnou vstoupit a uskuteční se již s vedením příslušného regionu. První tři setkání se uskuteční úterky 15., 22. a 29. 3.
od 18:30 ve sborové budově Na Žertvách
23 v knihovně v 1. patře. Setkání bude
končit okolo 20:00. Pokud máte o setkání
zájem, dejte to prosím předem vědět na e-mail: lubomir.ondracek@kaes.cz nebo
tel. 724 435 300.
Těším se, že se s vámi uvidím a seznámím.
Lubomír Ondráček

Modlitební témata
Hora rodiny a manželství – kromě základního tématu modliteb za snížení počtu
rozvodů, umělých potratů a počtu dětí narozených mimo manželství a nárůst počtu svateb a dětí narozených v manželství
v Praze (statistika za loňský rok ještě není
k dispozici, ale chceme v modlitbách pokračovat) se budeme modlit za konkrétní
„doprovodné akce“, a to speciálně za:
Nežít v čekárně – Seminář pro svobodné 9.–10. 3. (www.singles.kmspraha.
cz) a přednášku MUDr. Máslové 14. 3.
Antikoncepce v širších souvislostech (viz
informace v minulém a tomto SD).
Modlitební stráž 24/7, 23.–30. 3.
(http://kspraha.cz/straz)
Velikonoce – za novou radost z oběti
a vzkříšení Pána Ježíše. Aby se nám dařilo oslovit osobně lidi kolem nás a dokázali
jsme k tomu využít i sborové shromáždění, shromáždění na Velký pátek 30.
3. od 18:00 ve sborové budově a Tanec
vzkříšení 2. 4. na Hradčanském náměstí.
Vyhodnocení minulých témat
Zprávy z jarních prázdnin mládeže a ze
zahájení Předmanželského kurzu budou až
v příštím čísle SD. DDZ v době vydání SD
probíhají, a tak se můžeme modlit za oslovené hosty, aby hledali Pána a navštívili
některý z pořádajících sborů. Za Primu
jsme se začali modlit a ukázalo se, že někteří členové sboru znají osobně několik zaměstnanců Primy, a tak snad budeme moci
modlitby konkretizovat a některé pracovníky Primy přivítat i na sborové modlitební.
Určitou zajímavostí je, že sborovou budovu
měla koupit Prima, ale díky zrušení prodeje
a potřebě majitele ji urychleně prodat jsme
ji mohli výhodněji koupit my.

Velikonoční sedmidenní
modlitební stráž
Zveme vás, abyste se připojili k sedmidenní nepřetržité modlitební stráži v modlitební
místnosti. Stráž bude probíhat od pátku
23. 3. 18:00 hod. do pátku 30. 3. 18:00
hod. na Žertvách v přízemí v zrcadlovce
a bude zakončena společnou velikonoční
bohoslužbou ve velkém sále.
Organizace Modlitební stráže bude zahájena společnými chválami v pátek 23. 3.
od 18:00 hod. ve velkém sále na Žertvách 23.
Na adrese www.kspraha.cz/straz najdete kalendář, do kterého se můžete zapisovat na jednotlivé hodinové modlitební
stráže.
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Jeden z mých koníčků
Někdy mě baví si číst i takové ty stránky ča- snad nikdo neuvažuje… Ale mě to baví .
sopisů, kde jsou nějaké statistiky nebo přehleNejvíc lidí tam prý bylo v říjnu 2016 –
dy. Prostě čísla. A jména, protože za každým 26. A nejmíň v květnu 2017 – 6. Tak to už
číslem je nějaké jméno. Ve Sborovém dopise byla fakt taková skupinka.
je to ta poslední stránka. Někdy jsou čísla poJá se na modlitební, přiznám se, moc nedobná jako minule, někdy se něco mění. Tak ženu. Obdivuji lidi, takové ty modlitebníky,
třeba v lednu. Víc lidí do sboru vstoupilo, než kteří jsou schopní se modlit květnatými rozvystoupilo, bylo vyřazeno nebo zkrátka nějak vitými větami. Já dám tak větu holou a než ji
odešlo (někam jinam). Dívám se na ta čísla poskládám, už mi tu věc někdo „odmodlí“.
a říkám si: Hele, v Hostivaři nemají ani jedno Na druhou stranu vím, že i moje Amen namimino (přesněji nepokřtěné dítě)  – ale to víc se počítá. Že není jedno, jestli to Amen
časem určitě přijde… A kde jich mají nejvíc? řekne lidí 6 nebo 26. (Samozřejmě nemluvím
Na Severu. Páni - 30 kousků a k tomu ještě o bezmyšlenkovitém odsouhlasení všeho, ale
dalších 9 pokřtěných - to už je pěkná třída.
vědomém vyjádření souhlasu s danou modTa čísla jsou někde větší, někde menší, litbou.)
ale když jsem sečetla ty pokřtěné i nepokřtěTeď na modlitební jednou za čas chodím
né děti ze všech regionů, tak jich je 221! To je a vzniklo to ještě jinak. Dostala jsem totiž
fakt hodně! A co dospělých? 517. To zname- možnost tam vést chvály a to mě moc těší.
ná, že dohromady je nás 738 a dětí je 30 %. Takže tam tak čtyřikrát do roka jsem. VždycTo je pěkné, vlastně na každého dospělého ky, když tam jdu, počítám, kolik dní v týdnu
připadá třetina dítěte… To mi připomíná je- mám ještě večer nějakou aktivitu. Říkám si,
den příběh o Šalamounovi, jak rozhodl, když že toho bude zas hodně, ale jsem tak trochu
se dvě ženy přely o dítě,… no třetit děti určitě rozpolcená, protože vím, že ten večer je zanebudeme .
plněný něčím dobrým. Naprosto chápu, že se
Nedávno jsem dostala do ruky taky za- lidem těžce rozhoduje, jestli přijdou, anebo
jímavou statistiku s desetinnou čárten čas věnují úplně něčemu jinému,
kou. Totiž, že průměrná účast
taky dobrému. Třeba rodině, odna sborových modlitebních
počinku, skupince, přátelům,
za minulý rok byla 15,45
apod. Ale posledně mě naPrůměrná
hosta. Chtěla bych vidět
padla taková věc. Kdyby
účast na sborových
tu necelou půlku hoskaždý člen sboru přišel
modlitebních
ta, která tam byla, byla
na modlitební jen jednou
za minulý rok byla
to horní nebo spodní
15,45 hosta.
půlka? Nebo byl rozChtěla bych vidět
půlený odshora dolů?
No nic, takhle praštěně
tu necelou

půlku.

za rok, kolik by tam
v průměru chodilo lidí?
Tak děti počítat nebudu,
i když i ty starší se tam můžou
někdy objevit. Dospělých je 517,
zaokrouhlíme to na 500. Modlitebních je ročně spíš 11 než
12, ale počítejme 12. To
znamená, že by průměrně na každou modlitební
přišlo 41,67 člověka. No
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Otče ,

kým jsem?
Když poznám, že v mém životě není
něco v pořádku, učím se obracet se s tím
k Nebeskému Otci. Tomu nejlepšímu
tatínkovi ze všech. Chci od Něj zjistit,
kým vlastně jsem. Prosím ho o odpuštění, že nejednám v souladu s Jeho vůlí.
A pak ho prosím, aby mne učinil tím,
kým ve svém slovu říká, že jsem, jak
k tomu povzbuzuje Todd White. Ježíš
mne smířil s Bohem Otcem. Ježíš, který se stal člověkem a žil na zemi plně
v souladu s Boží vůlí. Nikdy nezhřešil.
Nikdy nejednal v rozporu s tím, co viděl
konat a říkat svého Otce v nebi. Když
byl ukřižován a v bolestech umíral, byl
to jediný způsob, jak mne Bůh mohl zachránit z hříchu, ve kterém jsem žil já
i všichni lidé.
Porušená přirozenost Adama, kterou nebylo možné napravit, tak došla
svého konce smrtí na kříži v posledním
Adamovi. Když člověk uslyší evangelium, porozumí, uvěří Kristovu vzkříšení a vydá se Kristu jako Pánu, pak i on
dochází ke smíření s Bohem. Na starém člověku pocházejícím z Adama se
projeví Kristovo ukřižování. Narodí se
nový člověk, obživený skrze Kristovu
spravedlnost, pocházející z nebe.
Pokud si uvědomíš, že ve tvém životě
není něco v pořádku, obrať se ke svému
tatínkovi v Nebi. Nauč se to jako první
reakci na problém. Otče, táto, tati: Kdo
jsem? Jsi spravedlivý. I když jsem zhřešil? Tím jsi přeci nepřestal být mým dítětem. Učiň mne prosím tím, kým říkáš, že
jsem. Máš mého ducha, je ve tvém srdci. Proto jsi spravedlivý, plně v souladu
s mou vůlí. Každý den v tobě působím
nový spravedlivý život, který se projevuje v dobrých skutcích a v milosrdenství.
Petr Hrdina

vida, i ta půlka už by byla větší . Ale to číslo mě ohromilo. To by byl malý sál solidně
zaplněný. A v duchovním světě by to tedy
taky určitě zaznamenali: zaznělo by 2,7 krát
víc Amen k modlitbě…
Nechcete to zkusit? Vybrat si jeden měsíc
v roce, kdy půjdete na celosborovou modlitební a přijít?
Jednou za rok si to umím představit
i v období, kdy toho mám opravdu hodně.
Pak by se totiž změnila ta čísla a já bych
se v nich zase mohla přehrabovat a hrát si
s nimi. A to dělám opravdu ráda. Je to i jeden
z mých koníčků.
A dělám to i v práci .
Milena Černá, účetní Křesťanské
misijní společnosti
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Z e ž i vota sboru

Zpívání Ježíšovi k narozeninám

I

tentokrát uspořádal region Jih na Štědrý den další mini-půlnoční ve dvoraně
stanice metra Budějovická. Akce začala již v předvánočním týdnu, kdy jsme
v pondělí a ve středu od 17 do 18 hod. zpívali koledy a zvali kolemjdoucí na vánoční
bohoslužby a na štědrovečerní půlnoční
na metru. Každou píseň jsme prokládali
krátkým vstupem s vysvětlením evangelia
a významu Vánoc. Připravili jsme balíčky s perníčkem, svíčkou, brožurkou BTM
o Vánocích a pozvánkou, které jsme lidem
rozdávali. V pondělí byla atmosféra z počátku napjatá, lidé jakoby se báli a nechtěli
být osloveni, ale postupem času se někteří
začali zastavovat a poslechli si i několik
písní najednou. Jedna paní stála dlouho
a bylo vidět, že ji poselství velice zajímá.
Pozvánku přijala, ale nechtěla s nikým
mluvit. Ve středu byla od začátku atmosféra o hodně svobodnější a i my jsme
byli smělejší. Od mikrofonu jsme lidi více
povzbuzovali, ať chvíli postojí a písnič-

ky si s námi zazpívají. V jednu chvíli tam
zaparkovala nějaká mladá maminka s kočárkem a se svou dcerou si užívaly koledy.
Po krátké době následovaly jejího příkladu další maminky, takže tam pak stálo asi
8 kočárků s maminkami. Nějaká starší
paní přišla mezi písničkami za zpěvačkami a s dojetím děkovala, že ji naše
zpívání rozbrečelo, že takový pocit
v srdci už nezažila několik let. Vysvětlily
jsme jí, že to není zpívání, ale Duch svatý,
že jí Bůh chce ukázat, jak ji má rád. Každý
evangelista měl alespoň jeden hezký rozhovor, Věrka P. vedla jednoho člověka
v modlitbě přijetí Ježíše a měla mnohé
velmi kvalitní rozhovory. Lucka F. mluvila
s nějakým bigbíťákem, který ocenil kvalitu hudby, odvahu kytaristky hrát v takhle
chladném počasí a po chvíli rozhovoru
se zmínil, že má z toho všeho husí kůži,
jak mocně se ho to dotýká.
Štědrovečerní Půlnoční byla zklamáním, přišlo nás tam asi 15 křesťanů a jen

2 hosté (oproti 30 lidem loni). Letos jsme
začali již ve 21 hod., a to asi bylo příliš brzy.
V televizi byla velká konkurence, takže lidi
skoro vůbec nebyli venku. Ale v pořádání
půlnoční bychom rádi pokračovali, protože zpívání chval na ulici bereme jako dárek
Ježíšovi k narozeninám, takže to stojí za to
i bez obecenstva, ale také nám to dává srozumitelný důvod oslovovat lidi v předvánočním týdnu.
Moc děkujeme všem členům regionu za
modlitby, za pečení perníčků a vyrábění
svícnů, za rozdávání pozvánek, za hudbu a ozvučení, také Petru Vlasákovi, že
nám pomohl vymyslet geniální řešení,
jak používat naši regionální aparaturu
napojenou na autobaterii, takže kvalita produkce se oproti loňsku zlepšila
o 100 %. S rozdáváním pomáhalo 12 lidí
z regionu plus 8 dalších s dárečky a pozvánkami.
Ivana S.

Jak jsme to prožil

Alfa až Omega mého života

J

e těžké promlouvat k lidem, které neznáte, o kterých nic nevíte a netušíte,
co by je zajímalo. Ale stejně vám chci
napsat o svých prožitcích, jak Bůh mění
můj život…
Začnu tím, jak jsem se vůbec k Bohu
dostala. Před 2 lety jsem si podruhé prošla
vážnou nemocí, donutilo mě to zamyslet
se nad svým životem, co je a není důležité,
a pochopila jsem, že v mém životě je něco
špatně. V té době ke mně do práce nastoupila nová kolegyně, ze které zářil takový
zvláštní klid, vyrovnanost a vstřícnost, která mě úplně pohltila. Zajímala jsem se, čím
to je, a ona mi prozradila, že smysl jejího
života je v lásce k Bohu. Často jsme si spolu o Bohu povídaly a já se nemohla dočkat
dalšího shledání. Nakonec mě pozvala
na kurz Alfa, který se zabývá tématem: „Jde
v životě ještě o víc?“ V hlavě mi ihned proběhla myšlenka, že na tenhle kurz s sebou
musím vzít kamarádku, která se o duchovní věci, na rozdíl ode mě, vždy zajímala.
Netušily jsme, jak vše změní naše životy,
pokud budu konkrétnější, jak se promění
naše srdce.
I když naši víru zatím rodina nesdílí,
máme oporu jedna v druhé a tu největší hledáme u Boha. Je velmi těžké vědět,
že nám Bůh otevírá oči, čistí mysl a srdce
mění k lepšímu, dělá nás vstřícnější pro
všechny a zatím to vidíme jen my a pár lidí
okolo, ale ti nejbližší to vidět nechtějí nebo
to radši popírají, aby nemuseli přiznat, že
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Bůh doopravdy existuje, je živý a nade vše
nás miluje. Přiznávám, připustit si, že Bůh
je živý, by pro mě ještě před 2 lety bylo stejně náročné a nejspíš nerealistické.
Dnes vidím všechno jinak. Čím víc
se o Bohu dozvídám, tím víc do sebe vše
zapadá. Jako byste skládali puzzle. Kaž-

„Ten, který v nás
působí svou mocí,
je schopen učinit
nesrovnatelně mnohem
více než cokoli,
oč prosíme nebo
si představujeme.“
dý v životě hledáme nějaké uplatnění,
něco, v čem vynikneme, kde se můžeme
realizovat. Honíme se za sny, penězi, hledáme štěstí, lásku a neohlížíme se na to
nejdůležitější. Na svůj vnitřní klid a čisté
srdce. Chceme všechno zvládnout sami.
Věříme, že jsme natolik silní, že pomoc
od někoho jiného nepotřebujeme. Neuvědomujeme si, kolik sil nás stojí být bez
chyb. Kolik času strávíme omlouváním
svých nedostatků nebo sebeobviňováním,

zda jsme nemohli něco vyřešit lépe nebo
se zachovat jinak.
A tohle všechno nám nabízí Bůh. Nikomu z nás se nevnucuje, trpělivě čeká
na naše zavolání, až ho my pozveme
do svých životů. Nechce po nás žádné
změny, nepřikazuje, abychom mu přinášeli oběti, nepožaduje nic. On nás miluje
bezvýhradně, se všemi chybami, nedostatky i závislostmi. Pokud se rozhodneme
vydat mu své srdce, začne nás proměňovat. Lépe řečeno, začne pracovat v našich
srdcích. Teprve potom vám zapadne ten
poslední dílek puzzle tím, že si uvědomíte, že vy nemusíte nic. On už to všechno
udělal za vás.
Moje největší překážka na této cestě
byla připustit si, že jsem hříšná. Že jsem
v životě dělala většinu věcí pro sebe, neohlížela jsem se na svoje nejbližší, nějak
jsem automaticky předpokládala, že co je
dobré pro mě, musí být dobré i pro mou
rodinu. Vždyť to všechno dělám pro nás,
abychom byli šťastní. To, že jsem při tom
myslela pouze na sebe, vidím až teď, když
mi Bůh nastavil zrcadlo a ukázal, že nic
není šedé. Vše je bílé nebo černé. Dobré
nebo zlé.
Své zamyšlení bych ráda ukončila veršem, který mám moc ráda: „Ten, který v nás
působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč
prosíme nebo si představujeme.“
Markéta Klepalová
www.kspraha.cz

rozhovor

Základy a učednictví
S Tomášem je milé se potkávat. Je člověkem, který si zamiloval Ježíše a stal se Jeho učedníkem.
Život s Ním zná už z mnoha stran. Z těch, které popsal pro časopis Život víry, i z těch, na něž psal v životech lidí,
které ovlivnil v době budování základů jejich křesťanského života. Tomu Tomáš věří.

Jsou Základy místem činění
učedníků?
Nejdříve je potřeba vyjasnit, co to učednictví je. Existují dvě pojetí – jedno je
biblické, druhé nikoli. Nebiblické pojetí
lze charakterizovat větou: Mám učedníka. Biblický přístup říká: Mám kamaráda,
nebo spíš kamarády, a pomáhám jim, aby byli
(aby se stali) učedníky Pána Krista. Na Základech je naším posláním to druhé pojetí.

„

Jděte do celého
světa.
Já jsem ta cesta.
A získávejte mi
učedníky.
Pravda.
Učte je zachovávat
všechno, co jsem
vám přikázal.
A život!
Já jsem s vámi
po všechny dny.

Jaké to má hlavní rysy?
Biblickým vyučováním a rozhovory se účastníky Základů snažíme směrovat na Krista, vést
je k tomu, aby se naučili se mu podřizovat, žít
v kontaktu s ním a milovat ho.
Co je učednictví?
Učednictví je následování Krista. Tak jako měli
židovští rabíni své učedníky, kteří se od nich
učili a napodobovali jejich život, máme my
Krista. Rozdíl je jen v tom, že ho momentálně
nevidíme.
Co se účastník na kurzu Základy
křesťanského života naučí?
Obsahem Základů je 14 lekcí s různými „základními“ biblickými tématy. K tomu jsou
skripta, kde jsou některá témata navíc a kde
jsou na kurzu probíraná témata rozvedena podrobněji, s větším počtem odkazů na Bibli.
Mimochodem, jaký je rozdíl mezi
základy víry a základy křesťanského
života?
To je nesnadná otázka. Základy víry se někdy
rozumí šest témat zmiňovaných v Židům 6,
na kterých Derek Prince postavil svou významnou práci, která se ale také jmenuje Základy
křesťanského života. Ale pozor, v Židům 6 se
nemluví celkově o základech víry, ale o základech jednotlivých témat (pokání z mrtvých
skutků, víra v Boha, křty, vzkládání rukou,
vzkříšení mrtvých, věčný soud). Víra je tedy jen
jedním z témat uváděných v této souvislosti.
Na sborových Základech se zabýváme širším
okruhem témat a snažíme se, aby to, co přinášíme, bylo praktické. Zabýváme se pochopitelně
i šesti tématy z listu Židům, ale vzkládání rukou
se v lekcích Naplnění Duchem a Uzdravení jen
dotýkáme.
Co tobě samému pomáhá činit
učedníky?
Snažím se Bibli předávat a žít podle ní.

www.kspraha.cz

Jak můžeme v našem sboru vyrůst
v činění učedníků – od získání, přes
vyučení, po vedení učedníka?
Učedníka vždycky vede jeho Mistr. Jan provokuje křesťany, kteří na tohle zapomínají tím, že
jim říká, že nepotřebují, aby je někdo učil, tedy
kdokoli jiný než Kristův Duch (1J 2,27). Proto
klíč vidím v tom pomáhat lidem, aby hledali
a poznávali Krista, a samozřejmě být jim v tom
příkladem. Důležité je také ujasnit si, že to nejsou učedníci moji, ale Kristovi.
Je samo chození do sboru projevem
učednictví?
Chození do sboru je součástí učednictví. Ježíš
také chodil do synagogy. Učednictví a vlastní
život s Bohem bych neodděloval. Učednictví
je podle mě život s Ježíšem a nic jiného. Je to
ovšem proces. Není to jen takový ten „křesťanský život light“, adrenalin první lásky, samé povzbudivé věci, víra jen k činění spektakulárních
zázraků. Je to i perspektiva proměny, hledání
proměny, úsilí o to být Kristem proměňován.
Je to i přiznávat svá omezení a chyby, nejen se
radovat z nádherné nové identity v Kristu. Patří k tomu i činění zázraků. Prostě být jako Ježíš
(až na přiznání si chyb: Ježíš žádné neměl; ale
omezení tady na zemi měl, a ta si uvědomoval).
Něco to stojí. Jde o vytrvalost, o nasazení, ba
i o ponižování se. Stačilo by říct, že učednictví
je život s Ježíšem, kdybychom si někdy pod životem s Ježíšem nepředstavovali něco jiného,
než co to ve skutečnosti je.
Jak běžný člen sboru může využít
kurzu Základů, aby činil učedníky?
Kolik takových lidí se může této příležitosti chopit a posunout svůj život
dál?
Já mám Základy moc rád. Vidět nově obrácené
i ještě neobrácené lidi, kteří Boha touží poznat,
to je jedna z nejkrásnějších a nejpovzbudivějších věcí, které znám. Přál bych to každému.
Myslím, že ne každý člověk ve sboru má momentálně tuto možnost. Členové sboru mohou
Základům pomoci ve dvou oblastech: jednak
na Základy zvát nové lidi, ať už obrácené, nebo
hledající, jednak se mohou zapojit do týmu,
pokud k tomu mají obdarování – potřebujeme
diakony (příprava sálu) a vedoucí skupinek. Ale
tento běh už se těžko dá doplnit. Proto to berte
jako pozvání na příště, dá-li Bůh příště.
Na otázky Petra Hrdiny odpověděl
Tomáš Dittrich. Oba jsou členy týmu
služebníků na Základech.
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Přednáška

Antikoncepce v širších souvislostech
MUDr. Helena Máslová (nar. 1968), vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na interně a v léčebně dlouhodobě nemocných.
V roce 2008 založila Centrum psychosomatické péče.
„Samozřejmost, s jakou se dnes v našich zeměpisných šířkách předepisuje
hormonální antikoncepce i patnáctiletým pannám pod záminkou léčby akné
či úpravy nepravidelného menstruač-

dle Heleny Máslové, podařilo za pomoci
lékařů vytvořit v naší společnosti klima, že
je vysoce žádoucí a normální převést ženy
od nástupu menstruace prostřednictvím
syntetických hormonů do umělé neplodnosti a doufat, že se jednoho dne odhodlají
k plánovanému početí, které se bezproblémově zdaří.
„Jen v Česku užívá antikoncepci
1 400 000 žen, což je nadpoloviční většina
plodných žen, a ročně za ni vydají zhruba
čtyři miliardy korun. Zcela se přehlíží fakt,

nutnosti hormonálního inženýrství,“ vysvětluje lékařka.
Ale neviňme jen lékaře a farmaceutické firmy, příčiny jsou mnohem hlubší a je
třeba je hledat také v rodině. „Sdělení, které dnešní dospělé ženy převzaly od svých
matek, bylo jasné: hlavně ať neotěhotníš
ve dvaceti, nebo si zkazíš život jako já. Jejich příběh tedy nakonec vypadá tak, že
ve třiceti nemohou otěhotnět a zhroutí se
jim pečlivě budovaný svět,“ dodává.
Sama je zastánkyní dnes spíše alternativního pohledu na mateřství: „Je lepší
otěhotnět ve dvaceti při studiu, než skončit
jako vystresovaná třicátnice, které nevyšla
ani třetí terapie umělého oplodnění.“
Vybráno z webu Galerie–ne.cz z roku
2012
Redakčně zkráceno a upraveno
podle textu Lucie Frydecké

Antikoncepce

v širších
souvislostech
Zveme vás na přednášku
MUDr. Heleny Máslové,
která se uskuteční ve velkém sále
KS Praha Na Žertvách 23, Praha 8
(u metra B–Palmovka), vstup volný
ve středu 14. 3. od 18:30.
Foto: Petr Šilhánek

ního cyklu, má bohužel svou smutnou
logiku: pravděpodobně neexistuje gynekolog, jehož by nenavštívil usměvavý
zástupce farmaceutické firmy s lákavou
nabídkou.“
Když v roce 2003 napsala v článku pro
časopis Respekt tuto větu, v práci jí oznámili, že byla přeřazena z gynekologie na internu. Jenže „téma“ si ji našlo i tam. „Viděla
jsem tam dívku s plicní embolií, které nikdo neřekl, že by neměla brát hormonální
antikoncepci, když trpí na žilní trombózy,“
vzpomíná. A protože psala i o tom, byla nakonec přeřazena do LDN.
Právě v LDN si jako mladá lékařka všimla, kolik léků může za život „nasbírat“ jeden
člověk. Někteří senioři jich běžně berou víc
než patnáct, přitom podle odborných studií je jisté, že užívání již pěti různých léků
staršímu organismu škodí. A nejde pouze
o léčení nemocného těla. Mezi dvě velké
skupiny farmak, které se předepisují doslova po kilech, patří antidepresiva a hormonální antikoncepce.
Tyto dva produkty tvoří nejen hlavní
pilíře odbytu farmaceutického průmyslu,
ale vystihují i podstatu postmoderní společnosti. Farmaceutickým firmám se, po6 Sborov ý dopis 3/18

že estrogen (hormon
obsažený v hormonální antikoncepci)
byl v roce 2008 zařazen mezi prokázané
humánní karcinogeny,“ říká Helena Máslová.
Obohacena
těmito zkušenostmi se
rozhodla, že do světa
závislého na „farmabyznysu“ nevpluje. Protože ztratila důvěru
v tržní rozměr medicíny, založila Centrum
psychosomatické péče.
Tam si také potvrzuje, že její nesouhlas
s masivním předepisováním hormonální
antikoncepce je správný. V ordinaci se jí
střídají právě ty ženy, které berou pilulky
nepřetržitě od šestnácti let. „A teď nemůžou otěhotnět. Ony totiž vlastně nikdy
doopravdy nemenstruovaly. Dřív než se
jejich cyklus ustálil, začaly ho řídit hormony. A teprve po vysazení antikoncepce se
zmatené tělo učí fungovat normálně. Menstruace a psychika jsou opravdu úzce propojené a menstruační cyklus se dá krásně
zvládnout psychosomatickou cestou bez

Anotace přednášky:
Antikoncepce má vliv na ženu na několika úrovních. Ovlivňuje přímo její
endokrinní systém ve smyslu nahrazení
vlastního menstruačního cyklu lineárními hladinami syntetického estradiolu
a gestagenu. Což dále ovlivňuje další
fyziologické funkce navázané na reprodukční zdraví, kam patří zejména sexuální chování a výběr sexuálního partnera. V rámci provázanosti endokrinní
soustavy, nervové soustavy a psychiky
má užívání antikoncepce zcela nepopiratelný vliv i na psychické prožívání
dané konzumentky, ovlivňuje její reprodukční strategii a vede k revoluční
změně z pasivního přístupu v aktivní
– tedy nutnosti se k mateřství odhodlat.
Tato nově nabytá svoboda doprovázená
velkou zodpovědností vede u řady žen
k prokrastinaci, a to až do té míry, že původní provizorní syntetická neplodnost
se stává definitivní neplodností. Volbu,
zda se chceme nebo nechceme stát matkou, tak činíme ne párkrát za život, ale
každý den v okamžiku, kdy si vkládáme
antikoncepční pilulku do úst.

www.kspraha.cz

K ult urou p ro t i a n t i se mi t i smu

Zveme vás k partnerství v potírání
antisemitismu a zápase o pravdu
Česká pobočka Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“, která se koná v neděli 22.
dubna 2018.
Pořádáme ji proto, že se znepokojením sledujeme stále silnější
vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Od prvního
ročníku v roce 2004 se situace v Evropě výrazně zhoršila. Považujeme za alarmující, že Židé se dnes,
po více než 70 letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět necítí bezpečni. Jsme přesvědčeni,
že právě jako křesťané bychom
měli být vždy mezi prvními, kteří
se ozvou, kdykoli se objeví protižidovské předsudky. Zavazuje nás
k tomu i naše vlastní minulost a bolestná historie židovsko-křesťanských vztahů.
Akce začíná „Pochodem dobré vůle“ centrem Prahy, po němž
následuje veřejné shromáždění
v sídle Senátu ve Valdštejnské zahradě. Účastníci Pochodu dobré
vůle se sejdou před 14. hodinou
na Staroměstském náměstí, odkud
projdou ulicemi Josefova, na Palachově náměstí před Rudolfinem
Visible Music Week
poprvé v ČR!

,,POZNEJ, CO V TOBĚ JE!“
aneb týden plný hudby a společné
práce pod vedením teamu VMC

8. – 13. 7. 2018 v Praze
PRO KOHO: služebníky v českých
sborech, kteří chtějí růst
v produkci a vedení chval.
Součástí campu je také seminář zabývající se skládáním nových písní.
Není to akce pouze pro mladé, ale pro
všechny, kteří se v této oblasti chtějí
naučit něco nového!
POŘÁDÁ: Visible Music College team
v čele s Kenem Steortsem (zakládajícím členem legendární křesťanské kapely SKILLET) ve spolupráci s českým
Přípravným týmem a Evangelickým
teologickým seminářem, s podporou
KS Praha a IHOPPrague.
NEVÁHEJ, POČET MÍST JE OMEZENÝ!
DO KONCE BŘEZNA ZVÝHODNĚNÁ
CENA!
Více info: Radka N. 737 942 742
na FB: Událost: VMW
(Visible Music Week)

www.kspraha.cz

vzpomenou v pietním aktu obětí
šoa a připomenou si také 70. výročí založení státu Izrael. Pochod zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde
se připojí k navazujícímu shromáždění. Cílem je vytvořit pokojným
a kulturním chováním kontrast
k agresivním a lživým projevům
nenávisti a společně deklarovat, že
antisemitismus do slušné společnosti nepatří. Podobně jako v předchozích letech, kdy se pochodu
zúčastnilo několik stovek lidí, se
i letos můžeme těšit na zpěv a modlitby v ulicích a kvalitní uměleckou
náplň v režii profesionálů z Moravskoslezského národního divadla
v Ostravě.
Dramaturgie letošního patnáctého ročníku této akce, která patří
k největším veřejným vystoupením křesťanů u nás, opět vychází
z připomenutí tragické minulosti.
Hlavním programovým bodem je
dramatické pásmo inspirované
knihou Judity Matyášové „Přátelství
navzdory Hitlerovi“, které sleduje osudy několika obětí nacistické
genocidy. V závislosti na zdravotním stavu také promluví některý
z posledních žijících pamětníků.
Autentické svědectví patří k nejsil-

nějším nástrojům potírání propagandy. Nenechte si ujít tuto
vzácnou příležitost poslechnout
si živé svědectví těch, kdo tyto
hrůzy přežili.
Na programu se budou podílet mnozí čeští i zahraniční politici a umělci, kteří svou aktivní
účastí podpoří myšlenku celé
akce. Pozvání přijal izraelský velvyslanec Daniel Meron, místopředseda Senátu Jaroslav Kubera,
moderátorka Veronika Sedláčková, herec Jan Potměšil a kantor
Michal Foršt. Hudebně program
doprovodí izraelský jazzman Yotam Silberstein.
Filosof Edmund Burke kdysi řekl, že k triumfu zla postačí,
když slušní lidé nebudou dělat
nic. Zveme Vás, abyste společně
s námi dali najevo, že jsme se
z minulosti poučili.
Mojmír Kallus
Další podrobnosti naleznete na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na
facebookové stránce „Kulturou proti
antisemitismu“. Pokud byste se
na akci chtěli nějakým způsobem podílet, kupř. dobrovolnickou pomocí, zkontaktujte nás prosím na icej@ecn.cz.

neděle
22. 4.
2018
od 14 hod.
Staroměstské
náměstí

„K triumfu
zla postačí,
když slušní
lidé nebudou
dělat nic.“

Tanec vzkříšení
Letos chceme opět na Velikonoce ukázat
lidem, že Ježíš je živý! A opět tak, že budeme
tancovat.
Oproti minulému roku máme dvě velké změny:
tanec se uskuteční 2. dubna na Velikonoční
pondělí v 15.00 na Pražském hradě a bude se
tancovat nový tanec. Odkaz na video tance je
na stránkách sboru, popř. na facebooku.
Nejjednodušší je ale přijít na zkoušky,
které probíhají od 25. 2. v neděli od 13.30
ve sboru na Palmovce. Po domluvě možno pro větší
skupiny i jiný den a místo. Tanec není moc náročný,
stačí třeba 1–2 zkoušky. Vítán je každý, žena i muž, mladý
i starší, větší i menší, tanečník či netanečník, lidé z různých měst a denominací.
Více infomací najdete na sborovém webu, facebooku
(událost Resurrection dance 2018) nebo u organizátorů.
Za přípravný tým
Betty Bukáčková (ytteb@seznam.cz)
a Jan Adamec (jan.adamec3@seznam.cz)
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I n f o r m a c e o  r e g ion e ch

Čísla u kolonky Počet členů znamenají:
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

aktuálně

hostivař

Sever

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: každou neděli (kromě celosborového setkání) od 15:30, Boloňská 310, Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru
od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 20/9/0

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: Modlitební: 26. 3. v 18:30, na Palmovce v herně v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 103/9/31
Vstup: Vojta Urban

Jih
Kolektivní vedení: Miloš Poborský,
Stanislav Roubal
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: Ne 18:00–Dáša Blažková, Slepá I/14
Počet členů: 51/9/25

Střed

Jihovýchod

východ

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/8/8

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: 90/9/17
Výstup: Lucie Urbanovská

Palmovka
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 103/21/24

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 85/18/25
Vstup: Grünsbergovi s dětmi, Zůnovi s dítětem

západ
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal,
Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 41/3/10
Vstup: Mirek Jarolím, Sandra Pečenková

I n f o r m a c e o  m l á d e ži
Hlavní vedoucí mládeže
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 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
facebook.com/kspraha
Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
06694
desátky Hostivař
08694
desátky Jih
02694
desátky Jihovýchod
03694
desátky Palmovka
01694
desátky Sever
07694
desátky Střed
09694
desátky Východ
05694
desátky Západ
910
stavební fond
682120
Izrael a Církev
682130
dary na sborovou mládež

www.mladezpraha.kaes.cz
Křesťanské společenství mládeže, Za Vodárnou 33/1767, 182 00 Praha 8, IČ: 26640627
číslo účtu: 186564276/0300, v.s. 682102

DOROST (12–15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Kristýna Říhová
737 539 659
rihova.kris@seznam.cz
POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Miloš Kačírek jr.
604 651 744
kacirekmilos@seznam.cz
ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@kaes.cz

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.
Vydavatel: Sbor Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 / Vychází pro vnitřní potřebu sboru. / e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
Grafická úprava a sazba: Olga Hrdinová, atelier-apeo / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma
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Sborové akce

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka.
čtvrtek
1. 3.
Téma:
1. 3.
1. 3.

Základy křesťanského života
od 18:30, malý sál
Modlitba
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30

4. 3. 	Sborové shromáždění
neděle
Chvály:

15:00 Kulturní dům Ládví
hudební skupina AIONETH
(dříve MlasK) pod vedením Davida
Bukáčka
Kázání: 	Petr Kácha – Boží milostí jsem to,
co jsem – 1K 15,10

5. 3. 	Sborová modlitební
pondělí
5. 3.

18:00–19:30, malý sál
Odrost, 18:30–21:00

úterý
6. 3.
6. 3.

Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Porost, 17:30–19:30

středa

7. 3.

čtvrtek
8. 3.
8. 3.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, malý sál
Odpuštění
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30

Téma:
8. 3.
8. 3.

Dorost, 17:00–19:00

9.–10. 3. Nežít v čekárně
	Seminář pro svobodné
Více info: www.singles.kmspraha.cz
sobota
10. 3.
neděle
11. 3.

pondělí
úterý
středa

Uzdravovací a vyučovací
shromáždění (vede Luboš Patočka)
14:30–18:30, velký sál
shromáždění v rámci regionů
Šestá – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 8
12. 3. Odrost, 18:30–21:00
13. 3. Porost, 17:30–19:30
14. 3. Dorost, 17:00–19:00

středa
Antikoncepce v širších
14. 3.
souvislostech
Přednáší: MUDr. Helena Máslová, 18:30
čtvrtek
15. 3.
Téma:
15. 3.

Základy křesťanského života
od 18:30, malý sál
Každý den s Bohem
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén

pátek
16. 3.

Friday Young Wine
19:00–24:00, velký sál

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí
úterý
středa

19. 3. Odrost, 18:30–21:00
20. 3. Porost, 17:30–19:30
21. 3. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
22. 3.
22. 3.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, malý sál
Osvobození od hříchů minulosti
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30

Téma:
22. 3.
22. 3.

23. – 30. 3. Modlitební stráž 24/7
http://kspraha.cz/straz

24. 3. 	Setkání služebníků
sobota

9:00–15:00, velký sál

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí
úterý

26. 3. Odrost, 18:30–21:00
27. 3. Porost, 17:30–19:30

28. 3.

Začátek kurzu Malá škola videa
18:00–20:00

28. 3. Go camp, Akce mládeže

čtvrtek Základy křesťanského života
5. 4.
od 18:30, malý sál
Téma:
Co je to církev
5. 4.
Kurz Alfa, 18:30,
	Budějovická 9, Praha 4
neděle
8. 4.

shromáždění v rámci regionů
Šestá – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 8

pondělí
úterý
středa

9. 4. Odrost, 18:30–21:00
10. 4. Porost, 17:30–19:30
11. 4. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
12. 4.
12. 4.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro		
Základy křesťanského života
od 18:30, malý sál
Téma:
Pán Ježíš přijde znovu
12. 4.
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
12. 4.
Kurz manželské večery
16:30–20:30
12. 4.
Kurz Alfa, 18:30,
	Budějovická 9, Praha 4
sobota
14. 4.

Uzdravovací a vyučující
shromáždění (Luboš Patočka)
14:00–18:00, velký sál

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí
úterý
středa

16. 4. Odrost, 18:30–21:00
17. 4. Porost, 17:30–19:30
18. 4. Dorost, 17:00–19:00

a CDM Teen Challenge na Žižkově
čtvrtek
29. 3.
Téma:
29. 3.

Základy křesťanského života
od 18:30, malý sál
Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
29. 3.
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30
29. 3.
Kurz Alfa, 18:30,
	Budějovická 9, Praha 4
30. 3.

Velkopáteční shromáždění
18:00, velký sál

31. 3.

Radost v ulicích,
Staroměstské nám., hudba-tanec

1. 4. 	Sborové shromáždění
neděle
Chvály:
Kázání:

15:00 Kulturní dům Ládví
hudební skupina Mozaika Worship
(KS Mozaika Hradec Králové)
pod vedením Ivana Růžičky
Jiří Bukovský – Nový chrám

pondělí
2. 4.

Tanec vzkříšení
v 15.00 na Pražském hradě

2. 4. 	Sborová modlitební

čtvrtek
19. 4.
19. 4.

Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
Kurz manželské večery
16:30–20:30
19. 4.
Kurz Alfa, 18:30,
	Budějovická 9, Praha 4
pátek
20. 4.

Friday Young Wine
19:00–24:00, velký sál

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí
úterý
středa

23. 4. Odrost, 18:30–21:00
24. 4. Porost, 17:30–19:30
25. 4. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
26. 4.
26. 4.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro		
Kurz Alfa pro mládež
od 18:00, suterén
26. 4.
Kurz manželské večery
16:30–20:30
26. 4.
Kurz Alfa, 18:30,
	Budějovická 9, Praha 4

pondělí

18:00–19:30, malý sál

neděle

úterý
3. 4.
3. 4.

Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Porost, 17:30–19:30

30. 4. 	Sborová modlitební

středa

4. 4.

čtvrtek
5. 4.

Kurz Alfa pro mládež
18:00, suterén

Kurzy Alfa, Příprava na manželství, Manželské
večery jsou pro přihlášené.

Dorost, 17:00–19:00

pondělí

shromáždění v rámci regionů
18:00–19:30, malý sál

Na Místa uzdravení je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

Největší dobrodružství
Zveme vás na úvodní večeři kurzů Alfa s promluvou na téma:

Jde v životě ještě o víc?
Čtvrtek 29. 3. v 18:30 hodin
Budějovická 9, Praha 4
1. patro nad pojišťovnou Slavia
Vstup volný
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakty: tel. 724 435 303 i SMS (Miloš Poborský)
milos.poborsky@kaes.cz,
www.kspraha.cz,
www.kurzyalfa.cz
kurzy Alfa / Křesťanské
společenství
Praha
29. března - 7. června 2018

Témata jednotlivých večerů:

Zveme Vás na kurz Alfa, který začíná úvodním večerem ve čtvrtek
29. března. Kurz Alfa jednoduše a prakticky seznamuje s obsahem
křesťanské víry a pochází z Anglie. Nyní běží víc než 65 tisíc kurzů ve 169
zemích světa, zúčastnilo se ho již asi 30 milionů posluchačů. Součástí kurzu
je i víkend mimo Prahu, na který můžete vzít i svoji rodinu či přátele.
Každý večer začíná v 18:30 večeří, pokračuje promluvou na dané téma
a následně diskusí, v níž hosté mohou téma večera dále rozvinout, či se
podělit o své zkušenosti.
Kurz proběhne v Praze 4, na adrese Budějovická 9, v blízkosti metra C,
Budějovická. Přihlásit se můžete telefonicky (i SMS) či e-mailem na celý
kurz nebo jen na úvodní večeři. Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den
předem, počet míst je omezen. V případě naplnění kapacity kurzu budete
vyrozuměni.
Těšíme se na setkání s Vámi 29. března.
za tým pořadatelů Miloš Poborský

čt 29. března

Jde v životě ještě o víc?

čt 5. dubna
čt 12. dubna

Kdo je to Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?

čt 19. dubna

Jak najít víru?

čt 26. dubna
čt 3. května

Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?

čt 10. května
čt 17. května

Jak nás Bůh vede?
Jak odolat zlému?

Kontakt: milos.poborsky@kaes.cz, tel. 724 435 303

víkend s Alfou: 19. - 20. 5. téma: Duch svatý
čt 24. května Jak mluvit s druhými o víře
čt 31. května Uzdravuje Bůh i dnes?
čt 7. června

A co církev?

Pět odpolední o výchově dětí do 10 let
pro nás, kteří se z toho občas trochu hroutíme...
káva a zákusek na úvod + praktické promluvy +
zajímaví hosté + diskuse ve skupinkách

píší texty
natáčejí videa
fotografují
chtějí pracovat s propagací
Kurz je pro účastníky od 16 let.
Zkušenosti s tvrobou videa nejsou
podmínkou. V kurzu budou pracovat
týmy pod vedením lektorů.

Budování pevných základů (6.3.)
Pět jazyků lásky (13.3.)
Nastavení hranic (20.3.)
Vztahy a zvládání hněvu (27.3.)
Hodnoty a odpovědnost (3.4.)
způsoby prezentace evangelia přes média
titulkování a dabing zahraničních filmů
jak natočit svědectví, dokument, pozvánku
na sborovou akci
Ivana Šínová - výzkum a scénář
Martin Benc - FAMU, režie, kamera, střih
Anni Kayvomaga - zprávy, kamera, střih
Přemek Rzounek - dokument, střih, animace
Míša Zoubková - rodinné archivy, grafika, střih

úterý 16.00-18.30
Bratrská škola, Rajská 3, Praha 7
manzelskevecery.cz
604 838 699 (Marta Pasková)
možnost hlídání dětí v Ovečce Centru pro děti a rodiče

500 Kč (včetně příručky)
přihlášky do 28. 2. na email
marta.paskova@email.cz

