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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Juda – čtvrtý syn Jákobův

Mluvme spolu

Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem
usilovně pracoval více než všichni ostatní – nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou.
1K 15,10
Začátek
Juda se narodil jako
čvrtý syn Jákoba. Jeho
matkou byla Lea, první manželka Jákoba,
kterou on ovšem nemiloval. Nebyl tedy
nejstarší syn, a dokonI tebe si chce ce ani syn Ráchel (kterou Jákob miloval).
Bůh použít
Dostal krásné jméno
pro svoje plá- Juda – ten, který chválí. A znovu otěhotněla,
ny. Navzdory porodila syna a řekla:
„Zase mohu vzdávat
tomu, co jsi
chválu Hospodinu.“
ve svém
Proto ho pojmenovala Juda (to je Ten, kdo
životě prožil.
vzdává chválu). (Gn
29,35) Z jeho života
a jeho svědectví se můžeme mnoho naučit.
Juda ve shodě se svými bratry nenáviděl
nejmladšího Josefa. Nemůžeme se jim divit. Otec miloval svého nejmladšího syna
více než ostatní syny. Nenávist bratří přerostla v plán Josefa zabít. A všichni (kromě
nejstaršího Rúbena) s plánem souhlasili.
A v tu chvíli se Juda poprvé chopil iniciativy
a navrhnul, že Josefa prodají. Tu řekl Juda
svým bratrům: Jaký zisk z toho bude, když
zabijeme svého bratra a utajíme jeho krev?
(Gn 37,26) Nevíme, proč to udělal, jestli
to byla jen lest a on chtěl Josefa zachránit.
Nebo mu šlo o peníze? Nebo v tom byl nějaký jiný důvod? To nevíme a Bible nám to
nevysvětluje. (Pravdou je, že otroctví v té
době bylo velmi podobné smrti.)
Velká životní změna
Co následovalo? V té době se stalo, že Juda
odešel od svých bratrů a uchýlil se až k adulamskému muži jménem Chíra. (Gn 38,1)
Nevíme, proč odešel, ale je velmi pravděpodobné, že to souviselo s tím, co bratři provedli Josefovi, a že zarmoutili svého
otce Jákoba tak, že Jákob nechtěl žít. Juda
odešel od své rodiny a vzal si za manželku
kenaanejskou ženu, se kterou měl tři syny.
O své první dva syny později Juda přišel
www.kspraha.cz

(zemřeli kvůli svému hříchu) a poté zemřela i jeho manželka. O mnoho let později se
Judova snacha Támar vydávala za chrámovou prostitutku, protože Juda nesplnil svůj
slib, který jí dal. Juda ji ovšem nepoznal
a spal s ní. Támar s ním otěhotněla a to
o nějakou dobu později vyšlo najevo. Proto
se Juda rozhodnul, že Támar za její smilstvo
nechá upálit. To se naštěstí nestalo, protože zjistil, jaká byla pravda. Poté se Judovi
narodili dva synové.
Návrat k rodině a velká změna
Po této události se Juda vrátil ke své rodině.
Jeho postavení v rodině se postupně změnilo a jeho otec mu začal důvěřovat více
než nejstaršímu synovi Rúbenovi.
Bratři se opakovaně vydali do Egypta,
aby nakoupili obilí. Josef, který se mezitím
stal správcem Egypta, bratry zkoušel a při
nejtěžší zkoušce Juda nabídnul svůj život
za život svého bratra Benjamína. Nyní tedy
prosím, ať tvůj otrok zůstane místo toho
chlapce za otroka mému pánu a ten chlapec
ať se vrátí se svými bratry. Vždyť jak bych
mohl přijít ke svému otci, když by chlapec
nebyl se mnou? Ať nehledím na zlo, které by
postihlo mého otce! (Gn 44,32–34)
Nakonec Juda dostal požehnání a z něho bylo jasné, že Mesiáš bude z pokolení
Juda (Gn 49,8–12).
Jaký byl jeho život? Co vše prožil? Nedostatek lásky, žárlivost, pomstu, špatné svědomí, útěk, smrt svých blízkých, smilstvo,
odpadnutí, hlad a mnohé další věci.
Prožil jsi něco z toho? Máš podobné
zkušenosti ve svém životě? Myslíš, že tě to
nyní znevýhodňuje? Podívej se na čtvrtého
syna Jákobova. Na jeho život, na jeho zkušenosti. Nech se povzbudit tím, že i tebe si
chce Bůh použít pro svoje plány. Navzdory
tomu, co jsi ve svém životě prožil.
Juda se vrátil domů a to je obrazem skutečnosti, že i my se můžeme vrátit k Bohu
nebo se k němu opět více přiblížit. A nejen
se vrátit, ale nechat se použít a naprosto
změnit svůj život. Bůh si totiž vždy může
použít jen ty, kteří se mu dají k dispozici.
Petr Kácha

Jak se teď letos (a vloni také) více modlíme za rodinu (horu rodiny – základní
stavební kameny společnosti), všímám
si více toho, jak se o rodině píše a mluví
v médiích. Také na toto téma více komunikuji s rodinou a přáteli.
V rodině, a obecně mezi lidmi vůbec, je klíčem k harmonii KOMUNIKACE. Ta je základem „lidství“. Bůh
promluvil a mluví k nám a my k Němu
a mezi sebou. Rozhovor je jedním ze
způsobů, jak vyjádřit zájem, projevit
lásku. Slyším námitku: „Proč do toho
pleteš boha, vždyť i zvířata spolu komunikují!“ Ano, ale štěkání, kvákání
a pípání není řeč, tou jsou z Božího
stvoření opatřeni pouze lidé. Homo
Sapiens není jen živočich, ale člověk
(na rozdíl od zvířat) podobný Bohu.
Myslím, že když si lidé nenaslouchají,
nezajímají se o sebe, tak si pak nerozumí, neznají se, nerespektují jiné názory
než vlastní a nedohodnou se, pohádají, rozejdou… „Potom je jednodušší
říct, že rodina je přežitek, nenaplňuje
současné požadavky lidí v moderní
společnosti,“ navazuje na úvahu můj
„oponent“, „než se snažit porozumět
druhým a domluvit se.“ Ano, chci tím
říct, že když se lidé staví proti Bohu,
nakonec zavrhují přirozené věci, které
vymyslel, i rodinu. A zahazují, nechtěně, i nástroj od Boha – řeč, která lidi
spojuje. Statistiky ukazují, že v zemích,
kde je více křesťanů, se uzavírá více
manželství a méně se jich rozvádí. „To
tedy je vlastně i matematicky doloženo, že kde lidé více věří v Boha, tam se
chtějí spolu víc domluvit a mají se i víc
rádi!“ logicky uzavírá diskuzi bývalý
odpůrce dialogu.
Nanda

„

Bůh si používá lidi takové, jací jsou,
aby z nich udělal takové lidi,
jaké sám chce!
Peter Game

PŘEČTĚTE SI
Noc kostelů
Děti, houby, Bůh
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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. Bible nedává žádný pozitivní prostor
pro osamocené křesťany mimo společenství církve.
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
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. V prvních třech
je prostor pro vyučování, otázky a rozhovor 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 7., 14. a 21. 6. (čtvrtky)
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

NOC KOSTELŮ
letos poprvé i na Žertvách
Jako sbor jsme se letos poprvé připojili
k Noci kostelů – jsme jedním z více než
tisíce takových kostelů a modliteben
v Česku, které v pátek 25. května v noci
přivítají nejrůznější
zájemce, zvědavce,
hledače. Další tisíce zapojených kostelů jsou u sousedů,
na Slovensku a v Rakousku.
Hlavním lákadlem
bude s besedou spojená
přednáška Libora Michálka Boj s korupcí v současné české politice (od 19
hodin). Koncem roku 2010 propukla
v Česku politická kauza nebývalých
rozměrů. Ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek
byl ministrem životního prostředí
potrestán odvoláním z funkce za to,
že upozornil na korupční jednání.
Za dva dny ale svůj post opouštěl
i sám ministr. Následné politické
zmatky provázel obrovský zájem
médií i veřejnosti. Přesto, že od té
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doby uběhlo mnoho vody, zůstává Libor
Michálek pro
mnoho lidí symbolem
boje proti korupci. Jako
senátor v letech následujících po skandálu
nelenil a předložil

MODLITEBNÍ TÉMATA
Manželské večery (čtvrtky), Setkání
manželských párů (16. 5.), Den Levitů
(sobota 19. 5.) – akce se týkají Hory rodiny a manželství – žehnejme průběhu
a co největšímu užitku pro účastníky.
Noc kostelů v pátek 25. 5. (poprvé se
zapojuje náš sbor, máme možnost pozvat
nové lidi do sborové budovy, zapojit se
do zajímavého programu široce propagovaného na veřejnosti a představit sbor
navenek, www.nockostelu.cz) a Festival
na Výšinách v sobotu 26. 5. na Petříně
v rámci Světového dne evangelizace –
modleme se za průběh, řečníky, hudebníky a oslovení lidí na obou akcích.
Mezinárodní situace – podle komentátorů je napětí větší než v době studené války.
Nedořešená situace na Ukrajině, jaderný
arzenál Severní Koreje (a kruté pronásledování našich sourozenců v Kristu) a situace v Sýrii. Prosme za pokoj, za setkání lidí
s Kristem v krizových oblastech, za církev
v krizových oblastech, za politiky a jejich
rozhodnutí. Prosme také za správný Boží
čas – některé věci před příchodem Pána
Ježíše musí nastat, ale ať se je nepodaří
tomu zlému urychlit ani zpozdit.
Vyhodnocení minulých témat
Všechny tři kurzy Alfa probíhají, mládežnický se blíží ke konci, ostatní dva jsou v polovině. Účast na každém kurzu byla zatím
okolo šesti hostů, na mládežnickém víkendu
se jeden z účastníků obrátil k Bohu. Na léto
máme zatím tři shromáždění jistá na Střeleckém ostrově, o dalších termínech a místech jednáme. Podařilo se shromáždit více
než 10 000 podpisů na petici ohledně udělení azylu čínským křesťanům, a petici tedy
bude muset projednat Parlament ČR.
desítky zákonů, které měly za cíl změnit
korupční prostředí v naší zemi. Promluví
o tom, jak se mu v tom dařilo a daří. Bude
také prostor pana senátora trochu „progrilovat“ v diskusi.
Doplňkovým programem bude můj komentář k obrazům Aleše Lamra, které zdobí stěnu hlavního sálu: Mystika v abstraktní
malbě Aleše Lamra (půlhodinka od 18 hodin + opakování téhož po setkání s Liborem Michálkem). Pokusím se vystihnout,
co tím chtěl básník říci.
Kromě toho budou mít hosté možnost si prohlédnout výstavku připravenou
Kroužky na Palmovce a také některé další
prostory sborové budovy.
Jsou zváni všichni členové sboru, ale
hlavní prosbou organizátorů je, aby lidé ze
sboru pozvali své nevěřící přátele (a klidně
i věřící). Program si můžete prohlédnout
na: www.nockostelu.cz/kostel/7942/
Tomáš Dittrich
www.kspraha.cz

MANŽELSTVÍ

Houby, děti, Bůh
Jak dlouho jste spolu a jak dlouho
jako křesťané?
Skoro 32 let. Uvěřili jsme v roce 1984
(Tomáš) a v roce 1980 (Marta).
Co pro svůj vztah děláte?
T: Asi hlavně to, že si povídáme. Občas (když je volná sobota) jedeme na výlet
do přírody, přednost mají lesy a houby.
Jsme rádi, když můžeme mít týden dovolené jen spolu (jednou to nevyšlo a chybělo
nám to). Občas máme víkend mimo Prahu
jen spolu (a se psem), naposledy jsme byli
v únoru v Táboře (není jasné, proč zrovna
v Táboře, ale bylo to krásné). Pro Martu je
důležité, abych občas něco udělal doma,
tak se o to snažím.
M: Průběžně jsme četli různé knížky
o manželství, hodně nás oslovila kniha Pět
jazyků lásky pro manžele, byli jsme na nějakých seminářích o manželství, sdíleli
jsme se s jinými a radili se se zkušenějšími. Pro mě bylo těžké a důležité naučit se
komunikovat, bývala jsem papiňák, co
se dlouho snažil držet negativní pocity
na uzdě, ale nakonec stejně vybuchl a syčel
kolem sebe. Teď už docela úspěšně vypouštím páru postupně. Když byly děti malé
a Tomáš byl v práci dlouho a nepravidelně,
dělali jsme si „rodinný den“, takže byl celý
den doma a něco jsme společně podnikali.
To bylo důležité.
Podle čeho jste vychovávali děti?
T: Podle toho, jak jsme nejlíp uměli.
Ve sboru bylo vyučování na toto téma už
za komunismu, taky vzpomínám na jeden
manželský pár ze Západu, který radil, abychom úplně malé děti nechali jedné krásné
noci vybrečet, aby nás už v noci neprobouzely. Myslím, že tohle zrovna moc dobrá
rada nebyla. Pak přišly knížky, hlavně vynikající Ross Campbell: Potřebuji tvou lásku.
M: Hodně nás určitě také ovlivnily rodiny, ze kterých jsme vycházeli. Oba jsme
měli pečující a obětavé rodiče. Byl to přirozený základ pro výchovu vlastních dětí.
Což ovšem neznamená, že jsem nechtěla
dělat některé věci úplně jinak. Taky jsme
se radili s jinými rodiči a dalšími knížkami.
S odstupem času je jasné, že něco se povedlo, něco se nepovedlo.
Jak jste řešili rodinný rozpočet?
M: Nemohli jsme si po finanční stránce
moc vyskakovat, takže jsme všechny větší
výdaje na domácnost, oblečení a děti spolu konzultovali. Po nepovedeném pokusu
mít peníze rozdělené na různé účely a vše
zapisovat jsme skončili s penězi na jedné
hromadě a z té bereme. Nemáme určeno,
kdo je hlavním správcem pokladny. Zhruba se dá říct, že já obstarávám chod domácnosti, Tomáš platí složenky. Důležitou
www.kspraha.cz









zásadou pro nás je nezadlužovat se. Dlouhá léta nám běží stavební spoření a penzijní připojištění. Na začátku jsme ale počítali
opravdu každou korunu. Hodně se změnilo, když jsem nastoupila do práce – když šel
nejmladší Daniel do 1. třídy.
T: Oba jsme šetrní a prakticky nic nadstandardního nekupujeme. Vždycky nám
to vycházelo, takže děti mohly jet na všechny tábory (jednou ne, ale nějaký nám neznámý dobrodinec to tehdy zaplatil).
Prázdniny zadarmo u dědečka a babičky,
u moře jsme byli 2 x. Přestože to vypadalo,
že za komunismu jsme měli málo peněz,
Pán Bůh se o nás staral.
Jak jste se popasovali s odchodem
dětí z domova?
M: Johanka odešla nejdříve, bylo jí kolem 20, když si našla samostatné bydlení.
Sice jsme z toho nebyli úplně nadšeni, ale
dobře to dopadlo a díky společným nedělním obědům aj. jsme měli celkem častý
kontakt. Hodně těžká pro mě byla první
svatba (Šimon). Svatba – to už je definitivnější, než že se jen odejde bydlet jinam.
Dost jsem ji obrečela, přestože jsme byli
s jeho nastávající absolutně spokojeni,
od mala jsme ji znali a nebyl vůbec žádný důvod ke znepokojení a oběma jsme
to moc přáli. Bylo to i tím, že Šimon bydlel do poslední chvíle s námi. Naráz tam
prostě moc chyběl. Na Johančinu svatbu
už jsem byla vytrénovaná a prožívala jsem
ji mnohem veseleji. A ještě nejsme úplně
sami – pořád s námi jedno dítě bydlí. A taky
máme dvě chlupaté děti, kocoura a psici.
Ti nám zpestřují život.
T: Dvě děti mají skvělé partnery, sice
bych s nimi byl rád v trochu častějším kontaktu, ale pozitiva u mě vysoce převážila,
takže jsem vlastně šťastný, že odešli. A nějaký ten kontakt máme i tak. Šimon s manželkou dokonce zase po dvou letech jinde
přišli a bydlí nad námi v našem rodinném
domku, ale moc často se s nimi nevidíme, je to prostě samostatná rodina, i když
nás oddělují jen čtyři vrstvy podlahového
a stropního materiálu.
Měli jste nějakou krizi, a jak jste ji
řešili?
T: Krizi jsme měli hned po svatbě. Trvala asi dva roky. Nějak jsme si najednou
nerozuměli, byli jsme nenaplnění. Nedocházelo k hádkám, k ničemu dramatickému, ale stejně to bylo těžké. Radili jsme se
s druhými (skupinka – vzpomínám na jednu skvělou radu, kterou mi dal vedoucí té
skupinky Jirka Trojánek a která dodnes
ovlivňuje moje chápání manželství i můj
způsob pastorace, Dan Drápal, Pavel Neústupný). Pak to nějak odešlo a najednou
jsme byli spokojení. Nemám pro to prak-

tické vysvětlení. Určitě bylo dobré, že jsme
to nevzdávali, i když jsme si někdy i zoufali.
M: Ano, bylo to tak.
A co to bylo za tak skvělou radu?
T: Před svatbou jsme si spolu četli Bibli
a hodně jsme se modlili, po svatbě najednou ne. Když jsme to sdíleli na skupince,
čekal jsem, že Jirka Trojánek řekne Martě,
ať se se mnou začne víc modlit a číst Bibli.
Ale Jirka se nás zeptal, jestli si čteme Bibli
každý sám a jestli se každý zvlášť modlíme.
Když jsme oba řekli, že ano, Jirka pověděl,
že to je důležitější, než abychom se modlili a četli si společně, a to bylo všechno.
Od té doby si uvědomuji, že pro manželství je nejdůležitější, aby žil s Bohem každý
z partnerů sám za sebe. Pokud je tomu tak,
má manželství dobrou perspektivu.
A dnes, jak spolu trávíte čas, když
jsou již děti dospělé?
M: Nejraději máme společné výlety,
jezdíme na houby, pozorujeme ptáky, občas si zajdeme na oběd nebo do cukrárny,
to je moc fajn. Ještě mě napadlo, že spolu
trávíme čas, když se věnujeme někomu ze
sboru. Sice se věnujeme někomu jinému,
ale je to zároveň požehnáním i pro nás jako
manžele.
Jaké máte plány do budoucna?
T: Jsem rád, že nějak fungujeme v přítomnosti. Na misii do zahraničí se nechystáme. Cesta do nebe se blíží... Určitě
chceme být požehnáním pro lidi kolem
nás, v rodině, ve sboru i venku. Myslím, že
naším plánem je také šířit Boží království
tam, kde každý z nás je. Jinak já osobně
mám hromadu plánů, ale tady píšu o tom,
co máme společné.
M: Tomáš má opravdu strašně moc plánů, nějak mu v tom nestačím. Je zvláštní,
že krátkodobě (dny, týdny) jsem plánovitý
tvor, ale dlouhodobé plány nemám. Příliš
mě ovlivňuje to, že nevím dne ani hodiny…
Snažím se hledat, co pro mě Bůh má teď.
Chci obstát v každodenním životě a vítězně doběhnout. Společné plány asi opravdu
nemáme (když pominu neustálou údržbu
a přestavbu našeho starého domu).
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INFORMACE O REGIONECH

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.

HOSTIVAŘ

SEVER

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle 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: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 21. 5. v 18:30, na Palmovce v herně
v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 103/9/31

JIH

STŘED

Kolektivní vedení: Miloš Poborský,
Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: pondělí, týden po celosboru, v 18:00,
Budějovická 9,  Praha 4
Počet členů: 51/9/25

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 International
Church of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 83/18/23
Výstup: Kateřina, Tomáš, Anežka a Tomáš jr.
Coufalovi (přestup na region Palmovka)

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 31/7/8

Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 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

PALMOVKA

ZÁPAD

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 104/21/26
Vstup: Kateřina, Tomáš, Anežka a Tomáš jr.
Coufalovi (přestup z regionu Střed)
Výstup: Magdalena Pierson (přestup do CB
Šumperk)

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal,
Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 41/3/10

INFORMACE O MLÁDEŽI
HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

VÝCHOD

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 KS Praha. Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.
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.
úterý
1. 5.

Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

pondělí
úterý

21. 5. Odrost, 18:30–21:00
22. 5. Porost, 17:30–19:30

středa
2. 5.
2. 5.

Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Dorost, 17:00–19:00

středa
23. 5.
23. 5.

Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
3. 5.
3. 5.

Kurz manželské večery
16:30–20:30
Kurz Alfa, 18:30,
Budějovická 9, Praha 4

čtvrtek
24. 5.
24. 5.

6. 5.

Sborové shromáždění

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

neděle
Chvály:

15:00 Kulturní dům Ládví
hudební skupina Worship Vision
pod vedením Jiřího Jelínka
Lubomír Ondráček – Jde „jen“
o šťastný život?

Kázání:
pondělí

7. 5.

středa
9. 5.
9. 5.

Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
10. 5.
10. 5.

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

čtvrtek
10. 5.

Odrost, 18:30–21:00

24. 5.

18:00-21:30, přesný rozpis
na druhé straně

sobota

u Petřínské rozhledny
www.navysinach.cz

26. 5. 2018

VSTUP

PETŘÍN

neděle

shromáždění v rámci regionů

#

#

pondělí

18:00–19:30, malý sál

sobota
12. 5.

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

28. 5.
úterý

Odrost, 18:30–21:00
29. 5. Porost, 17:30–19:30

neděle
13. 5.

středa
30. 5.
30. 5.

Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Dorost, 17:00–19:00

Téma:

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

čtvrtek
31. 5.
31. 5.

pondělí
úterý

14. 5. Odrost, 18:30–21:00
15. 5. Porost, 17:30–19:30

Kurz manželské večery
16:30–20:30
Kurz Alfa, 18:30,
Budějovická 9, Praha 4

středa
16. 5.

Setkání manželských
párů s Jamesem Cecy

1.–3. 6.

Beton, akce pro kluky
pořádá mládež

18:30–20:00, velký sál

3. 6.

Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Dorost, 17:00–19:00

neděle

čtvrtek
17. 5.
17. 5.

Kurz manželské večery
16:30–20:30
Kurz Alfa, 18:30,
Budějovická 9, Praha 4

pátek
18. 5.

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

sobota
19. 5.

Den Levitů
10:00–15:00, pro děti od 6-15 let
je třeba se předem přihlásit na:
taborlevitu@gmail.com

neděle

shromáždění v rámci regionů

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

středa
6. 6.
6. 6.

středa Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
7. 6.
7. 6.

Kurz manželské večery
16:30–20:30
Setkání o vstupu do sboru
18:30–20:00
Kurz Alfa, 18:30,
Budějovická 9, Praha 4

rádio

Slavnostní shromáždění
Církve Křesťanská
společenství
14:00 Hotel Olšanka,
Táboritská 1000/23, Praha 3

Chvály:
Kázání:

hudební skupina Mozaika Worship
z KS Hradec Králové pod vedením
Ivana Růžičky
Marek Prosner – „Budeme vypravovat o Hospodinových skutcích...“

změna místa
a času (14:00)

Odrost, 18:30–21:00

sobota
9. 6.

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

neděle

shromáždění v rámci regionů

10. 6.

ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 8

pondělí

11. 6. Odrost, 18:30–21:00

úterý

12. 6. Porost, 17:30–19:30

středa

13. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
14. 6.
14. 6.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Setkání o vstupu do sboru
18:30–20:00

pátek
15. 6.

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

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí

18. 6. Odrost, 18:30–21:00

úterý

19. 6. Porost, 17:30–19:30

středa

20. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
21. 6.

Setkání o vstupu do sboru
18:30–20:00

neděle

shromáždění v rámci regionů

ZDARMA

FESTIVAL

28. 5. Sborová modlitební

16. 5.

úterý
5. 6.
5. 6.

26. 5. Festival na Výšinách

11.–13. 5. NamaKSimum setkání mládeží
KS v Kutné Hoře

16. 5.

4. 6.

7. 6.

25. 5. Noc kostelů
pátek

pondělí

25. 6. Sborová modlitební
pondělí

18:00–19:30, malý sál

25. 6.

Odrost, 18:30–21:00

úterý

26. 6. Porost, 17:30–19:30

středa

27. 6. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
28. 6.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Kurzy Alfa a Příprava na manželství jsou
pro přihlášené.
Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

SETKÁNÍ

manželských
párů
V naší zemi už opakovaně sloužil James
Cecy, který se věnuje speciálně tématu posvěcení a manželství a v češtině vyšla jeho
kniha Ve válce o čistotu. Mimo jiné kázal
i na našem sborovém shromáždění.

16/5

V květnu navštíví naši zemi opět
a tentokrát i se svou manželkou
Karen. Chceme využít této příležitosti a uděláme s nimi v našem
sboru ve středu 16. 5. od 18:30
setkání pro manželské páry, kde
poslouží slovem i modlitbou.

Pozvání platí jak pro manžele z našeho
sboru, tak pro manželské páry z dalších
sborů. Přijďte a nechte se povzbudit vítěznou zkušeností manželů, kteří jsou spolu
a ve službě desítky let, a přijmout požehnání i skrze jejich modlitbu.
Lubomír Ondráček

VSTUP

26. 5. 2018

ZDARMA

FESTIVAL

PETŘÍN

#

#
rádio

