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úvodník

svědectví

Vděčnost a odpovědnost

Náhrada

Co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli, nezatajíme jejich synům.
Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chvályhodných skutcích, o jeho síle
a jeho divech, které učinil. (Ž 78,3)
To jsou verše, které
jsme vybrali s Danem Drápalem jako
nosné pro naše
sdělení na CeloKS
shromáždění, které
je zároveň i celosborovým setkáním KS
Podle způsobu
Praha.
Záměrem
bylo připomenout,
našeho života
že jsme jako jednotvšichni poznají,
livci i jako současná církev napojeni
jak vzácné je
na generace předpro nás
chozí a zároveň zodpovědní za generace
evangelium
budoucí. Zdá se, že
a víra v Pána
ve světě, ale i v církvi
se více a více prosaJežíše.
zuje postoj individualismu. Jde o způsob
myšlení, který je soustředěn pouze na potřeby jednotlivce a způsoby, jak je naplnit.
Zároveň vede k nezávislosti na ostatních
lidech, společnosti, institucích, církvi. Jako
křesťané jsme ale nositeli víry a to myslím
doslova. Víra nám byla nabídnuta, pak
jsme ji přijali a nyní neseme jednak my ji,
jednak někdy nese ona nás. Z toho, že ji
neseme, máme prospěch pro tento život
a hlavně pro život budoucí.
Důležité přitom všem ale je, abychom
nezapomněli na dva důležité postoje
srdce – vděčnost a odpovědnost. Obojí
se vztahuje především k Pánu Ježíši, který způsobil změnu našeho srdce a ze
svých životů mu budeme vydávat počet.
Zároveň je třeba si připomínat vděčnost
vůči těm, kteří víru nesli před námi. Když
bychom mohli projít všechny generace od učedníků Pána Ježíše, přes jejich
první obrácené o Letnicích, středověk,
novověk, moderní dějiny až do současnosti, tak bychom možná zjistili, kolik lidí
mělo pro víru, kterou nesli, různé útrapy
a těžkosti. Někteří možná prolili krev, byli
mučeni a někteří dokonce ztratili životy.
To všechno proto, aby nakonec dorazilo
evangelium k našim uším. Evangelium
www.kspraha.cz

je vzácné pro samotnou krev Pána Ježíše
a tečka. Zároveň apoštol Pavel píše v listu
Koloským: Nyní se raduji v utrpeních pro
vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze
soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest
církev. (Ko 1,24) On a mnozí další doplňovali utrpeními to, co zbývalo pro církev,
pro mne a pro tebe. Pokud tedy neseme
víru, je to vzácnost, ne jen nějaká filosofie, pro kterou jsme se rozhodli, a když se
nám nehodí, tak ji odložíme. Vlastnit něco
vzácného zavazuje k pečlivému zacházení
s náležitou úctou a vděčností. Jsme nositelé víry, pak se také očekává, že co jsme
zdarma přijali, zdarma také odevzdáme –
a to je odpovědnost. Předat někomu víru
není „jen“ o tom, přivést člověka ke spasení. To začíná už mnohem dříve.
Poměrně hodně cestuji autem a někdy
potkávám policejní dodávky s mohutným
doprovodem. Nemám teď na mysli ty s fialovým pruhem, ty vozí vězně, ale pancéřovaná auta, která vozí peníze nebo jiné cennosti. Všichni řidiči vědí, že se veze něco,
co se musí střežit, co má velikou hodnotu.
Stejně tak všichni poznají, jak vzácné je pro
nás evangelium a víra v Pána Ježíše podle
způsobu našeho života. Odpovědnost tedy
je jak vůči předchozím generacím, které nám víru předaly, tak i vůči těm, kteří
dnes hledají záchranu své duše. V úvodu
jsem zmínil onen individualismus. Je to
past, na jejímž dně je sobectví a nakonec
opuštěnost. Vymanit se z ní lze pouze skrze pokání a změnu způsobu života. V tom
nám pomohou dobré motivy, kterými jsou
vděčnost a odpovědnost. Vám, kteří se odpovědnosti bojíte, bych na konec rád připomněl slib Pána Ježíše: „Jděte tedy a čiňte
učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno
Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle,
já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ (Mt 28,19)
Když naplňujeme poslání, které nám
On dal, tak se nestane, aby nebyl s námi.
Tak ať vám Pán Ježíš požehná jak vděčnost,
tak i odpovědnost.
Marek Prosner

„No a tak nám místo něho přibyl Punťa,“ končí trochu smutně svůj monolog
dcera mé kamarádky. Její vyprávění
(zpověď) pro mě není nijak překvapující. Všímám si toho kolem sebe už
několik let. Jsou k vidění všude – v metru, parcích, ulicích Prahy. Nejčastěji
jde o dvojici, většinou asi nesezdaných
mladých lidí, co spolu žijí. Jedny jsem
se zájmem pozorovala právě v metru. „Tady si hačni, broučku,“ vrkali.
„Na, ham, hodnej kluk.“ Byli opravdu
moc sympatičtí a jejich psík také. Oba
kolem třicítky, jeli asi na výlet. Jako
rodinka, jenže místo dítěte čtyřnožec!
Jejich potřeba pečovat a dávat lásku
byla evidentní, jistě by byli nebo možná i někdy budou dobrými rodiči. Nebo
další příklad: rodina se dvěma dětmi
a psem. To je úplně normální, vím,
jenže takhle se často „zaplácne“ touha
po třetím nebo i jen druhém dítěti. Argumenty zní logicky: „Neměli bychom
na další dítě (čas, peníze, místo, sílu,
nervy…).“ Punťa ale dítě nenahradí
a moje mladá přítelkyně, jinak skvělá máma dvou krásných dětí, to jistě
ví. Je prostě jednodušší pořídit si místo potomka psa. Nevyžaduje to tolik
zodpovědnosti a není to navždy. Také
vzít si psa z útulku je opravdu dobrý
skutek. Jedna známá mi vyprávěla, že
když adoptovali miminko, nevzbudilo
to mezi jejich přáteli tolik rozněžnění,
uznání a obdivu, jako když se její sestra
ujala opuštěného psa. A navíc, v Česku
se stále zatím „nenosí“ mít více dětí.
Nenápadný všudypřítomný tlak na to,
že správná žena je ta, co pracuje, je nezávislá, krásná a rodinu zvládá mimochodem a jaksi „levou zadní“, větším
rodinám a rodinám vůbec nepřeje. Ještěže aspoň v některých kruzích se lidé
více než módními trendy řídí Božími
příkazy! Například: „Ploďte a množte
se…“ Tak ať nás přibývá!
Nanda

přečtěte si
Klíč k srdci českého národa
Ohlédnutí za Nocí kostelů
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Proroctví

Klíč k srdci českého národa
Stál jsem na ulici jako součást skupiny
křesťanů, kteří hráli (chválili) a vesele se
chovali. Kolem šla jedna paní ve středním
věku a začala nadávat. Měla velké a smutné oči. Řekl jsem jí, ať se nezlobí, že je to
radostná mládež. Byla ještě nazlobenější.
Zeptal jsem se jí, zda nepotřebuje nějak
pomoci. Zrychlila krok a odcházela pryč.
Ještě jsem za ní zavolal, že bych se rád pomodlil za uzdravení jejích ledvin. Zastavila se a ptala se, jak to vím. Pak ale zase
nazlobeně chtěla odejít. Řekl jsem jí, že
za to nemůžu, že od ní odešel její manžel.
V tu chvíli, kdy jsem to vyslovil, jsem věděl, že ten manžel byl křesťan. Řekl jsem
jí, že mne to mrzí, že ji opustil manžel a že

znám někoho, kdo ji nikdy neopustí. Až
nyní se doopravdy zastavila a byla otevřená
k modlitbě a zvěstování o Ježíši.
Výklad:
Žena představuje Český národ, který je alergický (nahněvaný) na cokoli, co je spojeno
s křesťanstvím. Protože ho v historii opravdové křesťanství opustilo. Klíčem k srdci
národa je omluva církve za to, že křesťané
špatně reprezentovali Boží království a tímto způsobem národ „opustili“. Teprve po této
omluvě byla žena - národ ochotna nechat
se uzdravit skrze modlitbu a naslouchat
zvěsti o Ježíši.
Miloš Kačírek 18. 4. 2018

aktuálně

Letní shromáždění
V minulém čísle SD jsem vás informoval
ohledně přípravy letních shromáždění
a seznámil vás s komplikacemi, které vedly k tomu, že máme shromáždění na dvou
místech v různých časech. Nyní upřesňuji
konečnou podobu shromáždění.
V termínu 1. a 22. 7. a 5. 8. budeme
venku na Střeleckém ostrově. Shromáždění musí být v době 14:30–16:00, protože po nás je tam další program. Informace o místě akce včetně pozvánky na naše
shromáždění najdete na www.letnak.cz
V neděli 8. 7. nebudeme mít shromáždění, protože probíhá křesťanská konference (6.– 8. 7.); je možné se zúčastnit

celé konference nebo jednoho z programů.
Zbytek nedělí, tedy 15. a 29. 7. a 12., 19.
a 26. 8., budeme v Konferenčním centru City, Na Strži 65/1702, Praha 4. Centrum je blízko metra C Pankrác, parkování
je možné bezplatně v obchodním centru
Arkády, které se nachází vedle Konferenčního centra City. Shromáždění bude probíhat v době 17:00 – 18:30.
V neděli 2. 9. se sejdeme na „běžném“
sborovém shromáždění v Ládví.
Další podrobnosti ohledně programu
jsou na sborovém webu a v informační příloze SD.
LO

Misijní výjezd do Řecka
Již čtvrté léto vysílá KS Praha krátkodobý
misijní tým do křesťanského střediska
Helping Hands v Athénách. Proběhne
7. 7. – 21. 7. 2018. Na programu je služba uprchlíkům, pro které jde mnohdy
o první setkání s křesťany v životě. Způsob, jakým se s nimi ve středisku jedná,
do jisté míry určí, jak jednoduchou nebo
složitou cestu ke Kristu budou v budoucnu mít.
Letošní tým má šest členů. Z toho
čtyři účastníci jsou z KS Praha. Přípravy
se momentálně týkají hlavně individuálního studia základních perských frází a shánění „cudného“ oblečení, Biblí
a drobných dárků pro lidi, se kterými
se blíže spřátelíme. Chystáme pro ně
mimo jiné povídání o České republice,
taneční chvilku pro ženy a dětský program o čištění zoubků.
Zatím jde díky Bohu všechno zařizování jako na drátkách. Budeme vděční

2 Sborov ý dopis 7-8/18

za vaše modlitby. Kdybyste chtěli dostávat modlitební dopisy (něco předem
a nějaké náměty a svědectví i v průběhu
výjezdu), kontaktujte mě, prosím, na
johana.ondrackova@gmail.com.
Zde je několik tipů, za co je možné se modlit:
• za jednotlivé účastníky: Johana Ondráčková, Šimon Ondráček, Matěj Koblih, Anička
Tichavská, Jana Vlasáková, Lukáš Čanda
• abychom byli požehnáním uprchlíkům
i dlouhodobému misijnímu týmu, který
v Helping Hands slouží
• ochrana před nemocemi, krádežemi
a ďáblovými útoky
• jednota v týmu
• za možnost hlubokých rozhovorů navzdory jazykové bariéře (angličtina, perština)
• abychom nezapomínali svou sílu čerpat
od Boha a nechali se jím vést, proměňovat
a učit

Johana Ondráčková

léto 2018

Modlitební témata
Visible Music Week (+Radka Novotná,
která je koordinátorka akce) – modleme
se za tvorbu nových českých chval, nové
chváliče na regionech, žehnejme sborovým kapelám (WorshipVision, Beracha,
Aioneth,…).
Modleme se za požehnání a ochranu
prázdninových akcí: tábor Beránek, Teen
Camp, tábor Levitů, English Camp, regionální dovolené, misijní výjezdy (Galanta,
Řecko, Afrika), Pochod pro rodinu 4. 8.
(viz oznámení v SD).
Pokračujme v modlitbách za manželství a rodinu – snížení počtu rozvodů,
umělých potratů a dětí narozených mimo
manželství o 10 % a nárůst počtu uzavřených manželství a dětí narozených v manželství o 10 %.
Vyznávejme a proklamujme ve víře:
Praha bude mít významnou roli pro
zjevování a uvolňování Božího srdce
v Evropě tím, že budeme lidmi, kteří odpovídají na podněty Božího srdce. Bůh
žehná svůj lid v Praze, aby byl spojený
s nebem, aby ho viděl a slyšel, aby byl
tím, kdo uvolňuje Boží přítomnost a slávu a chodí v nepřetržitém probuzení se
statečnými vidoucími vedoucími. Boží
lid, který chodí spolu v jednotě, uvolňuje Boží milost, lásku a život v Praze.
Vyhodnocení minulých témat
Příprava akcí na léto vrcholí. Všechny misijní týmy jsou naplněné, dokončují se programy. Letní bohoslužby jsou připravené – viz
oznámení v tomto SD. Modlitby za politickou situaci v Praze a volby jsou potřeba minimálně do říjnového termínu voleb.

Pozvánk a

Den pro rodinu
Vyhraďte si uprostřed prázdnin 4. 8. 2018 na DEN
PRO RODINU, který má (mimo jiné) za cíl přitáhnout co největší mediální pozornost. Komu? Čemu?
Obyčejným rodinám, rodinám s mámou, tátou
a dětmi, rodinám, které politici často přehlížejí, ale
na jejichž každodenní péči, lásce a obětech stojí
prosperita celého národa. DEN PRO RODINU chce
především poděkovat, povzbudit rodiny, které nesou tíhu dne a pečují o své děti, ale také upozornit
na mnohé negativní jevy ve společnosti.
Letos poprvé je oficiální součástí DNE PRO RODINU ekumenické modlitební shromáždění. Dále
Pochod pro rodinu z Ovocného trhu na Střelecký
ostrov, kde pak proběhne zábavně naučné rodinné
odpoledne. Kromě her, hudby a jiných atrakcí zde
bude možno nalézt i odborníky z řad psychologů,
speciálních pedagogů, mediátorů i pracovníků sociálně právní ochrany dětí připravené k diskusi či
popovídání. Podrobnosti i možnost přihlášení jsou
na stránkách akce www.denprorodinu.eu.

www.kspraha.cz

Z e ž i vota sboru

Ohlédnutí za Nocí kostelů
Regiony Východ a Palmovka, které mají svá
nedělní shromáždění v budově na Žertvách, se připojily k tisícům kostelů a sborů v Česku, na Slovensku a v Rakousku
a ve sborové budově poprvé uspořádaly
Noc kostelů. Cítil jsem se trochu jako pokusný králík a byl jsem zvědavý, kolik lidí
náš sbor o páteční noci 25. května navštíví.
Na chodbě v předsálí na ně čekal stoleček
s informačními materiály i s razítkem pro
sběratele otisků.
Hlavním bodem programu byla přednáška senátora Libora Michálka Boj s korupcí v současné české politice. Mluvil
otevřeněji a osobněji, než jak jsem u něj
zažil při nahrávání rozhovoru pro Život
víry, na jiných besedách či na DVTV. Skupina studentů, která tvořila skoro polovi-

nu účastníků, měla zvídavé trefné dotazy.
Posluchači se dověděli jak o Michálkově pojetí práva a spravedlnosti ve státě,
které vychází z Komenského knihy Štěstí
národa, tak o praktických krocích v boji
s korupcí. Můj přítel politolog, který byl
do té doby na rozpacích nad Michálkovým vztahem k Pirátské straně a k panu
Babišovi, mi po besedě řekl, že senátora
Michálka začal vnímat jako věrohodnou
osobnost.
Doplňkovým programem byl můj půlhodinový (tj. krátký ) komentář k triptychu obrazů Aleše Lamra, které zdobí stěnu
hlavního sálu. Vyzkoušel jsem si předání
kunsthistorických informací lidem, kteří
v tomto oboru nejsou příliš zběhlí. Protože
Aleš Lamr je nejen horlivý malíř, ale i horli-

vý křesťan, pověděl jsem, jak uvěřil a zaměřil jsem to i evangelizačně.
Lubomír Ondráček jako hlavní pastor
provedl sborovou budovou postupně dvě
skupiny zájemců. Ota Kunzmann napočítal celkově 24 lidí mimo sbor. Členů sboru, kteří přišli čistě na program, ne pomoci
s organizací, bylo 7. Jako jednomu z pořadatelů se mi akce líbila. Byla to premiéra,
bylo to setkání se zájemci. Jedna účastnice, paní učitelka, si na mě vzala kontakt, že
by se na Lamrovy obrazy přišla podívat se
třídou (pochopitelně nevím, zda opravdu
přijde). I další pořadatelé zažili vstřícné
kontakty. Nad tím, zda se k Noci kostelů
připojíme i příště, se budeme radit a modlit.
Tomáš Dittrich, region Palmovka

misie

Galanta 2018 – Víra a skutky
Drazí spoluobčané Božího království, je to
téměř rok od té doby, co proběhl krátkodobý výsadek členů naší mládeže na bitevní
pole zvané Galanta. A i když tam v současné době nejsme přítomni fyzicky, přesto
dál bojujeme za Boží lid a za Beránka tam
na tom místě, a to modlitbami i půstem.
Také letos se chystá tým 13 mládežníků
podniknout dobrodružnou výpravu mající za cíl oslavit Boha a urvat pro Boží království co nejvíc. Také letos se budeme bít
za každé dítě, které na příměstský
tábor dorazí a se kterým se setkáme. Také letos budeme usilovat
o přinesení změny do jejich životů. A také letos potřebujeme lidi
ochotné nasadit se za nás a na kolenou bojovat ten boj s námi. Patříš mezi takové lidi? Napiš na: tereza.hejnicova@gmail.com svůj
kontakt a rádi ti budeme posílat
aktuální zprávy z bitevního pole.
Každá modlitba se počítá!
Co nás letos čeká? Jak už jsem
psala výše, v ledasčem se letošní boj podobá tomu loňskému.
Přesto ale není vše při starém.
Že je to boj, zakoušíme už teď
v Praze během příprav. Přicházejí nejrůznější útoky, nejčastěji
v podobě útoků na naši mysl (sebepodceňování, pochybnosti, bezmoc, beznaděj,
strach, neochota, pýcha a pokrytectví).
Stojí nás to dost sil proti tomu bojovat
a obstát. Ale věříme, že to má smysl usilovat o čistotu našich myslí. Věříme, že
to není marný boj. Další změnou proti
loňsku je rozšíření pole působnosti. Pojedeme pořádat příměstský tábor pro převážně romské děti v termínu 28. 7. – 11.
8. pod záštitou Armády spásy do Galanty
www.kspraha.cz

tak jako loni. Každý všední den bude probíhat program formou her, bojovek, společného jídla, ale i chval a kázání od 8:00
do 17:00. Už teď máme přihlášených 22
dětí. A věříme, že tohle číslo není konečné. Naše pole působnosti ale rozšíříme
o práci v Pezinku, což je asi 30 minut jízdy
autem vzdálené město, na jehož okraji je
romské slumové městečko. A právě tam si
to ve stejném termínu namíří část našeho
týmu – sloužit těm nejchudším z nejchud-

ších. Opět se bude jednat hlavně o práci
s romskými dětmi. I když ve slumu jen
těžko oddělíte jedny od druhých – když se
tam děje něco zajímavého, seběhnou se
prostě všichni. Program bude ale cílený
hlavně na děti a také tam, stejně jako v Galantě, bude nepokrytě křesťanský. Poslední změnou proti loňsku je, že už tušíme,
do čeho jdeme. Duchovní situace na Slovensku je jiná než v Čechách. Lidé jsou
tam ochotní slyšet evangelium a nadšeně

ho přijímají. Velmi ochotně se modlí a vyznávají Krista za svého Spasitele. Ale ne
za svého Pána. Proto cílem letošní práce
v Galantě i v Pezinku není jen to, aby se
děti setkaly s Bohem, ale aby to změnilo
jejich životy. O Bohu toho většinou vědí
hodně, ale zůstává to pro ně pouze informací. Proto chceme mluvit o víře, která
se projevuje skutky. A modlíme se za to,
aby to nebyla jen další slova, která o Bohu
uslyší, ale aby ta slova Bůh skutečně potvrzoval znameními a zázraky tak,
jak to slíbil v Bibli. Naším přáním je, aby z těchto dětí vyrostli
Boží bojovníci. Generace milovníků Boha, generace těch, kteří
vědí, čemu věří a vědí taky proč.
A hlavně generace těch, kteří
nejen věří, ale také svoji víru žijí
každý den.
Chcete-li se tedy přidat a bojovat spolu s námi, modlete se
prosím za změnu životů dětí
a skrze ně také jejich rodin. To je
náš letošní cíl, naše touha, naše
přání. Krásné počasí a skvělá zábava jsou super, budeme se za ně
modlit a budeme o ně usilovat.
Ale pokud mineme tohle poslání,
pak jsme letošní bitvu prohráli.
Nechceme plýtvat naší energií, časem a financemi proto, abychom dětem udělali
dobrou zábavu. Chceme, aby to bylo už
letos, co se jich Bůh dotkne a převrátí jejich život naruby. Chceme vidět opravdové
slzy pokání a opravdové slzy radosti z nového života. Pojďte bojovat s námi! Každá
modlitba je důležitá. Pojďme se nasadit
za Boží království! Pojďme společně bojovat za Boží lid a za Beránka!
Tereza Hejnicová, region Hostivař
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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 během léta nekonají. Jsou společná shromáždění viz rozpis.

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: 21/9/0

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/10/29
Výstup: Radka Konůpková (přestup na region
Palmovka)
Křty: Pavel Frantík, Daniel Frantík, Matyáš Král

Jih
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

Střed

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: 108/21/30
Vstup: Matěj Koblih
Výstup: Andrea Hanzlíčková

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

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

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 International
Church of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 81/18/23
Vyřazení: Jevgenija a Miroslav Němcovi

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.

Křesťanská konference 2018
Bůh milosti a pravdy
30. ročník setkání pro věřící
z různých denominací

6. – 8. 7. 2018, Praha
Kulturní zařízení Domovina, Na Maninách
1525/32a, Praha 7–Holešovice
více na www.kmspraha.cz
7. – 21. 7.

Misijní výjezd do Řecka

sobota
14. 7.

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

14. – 21. 7.
English Camp
28. 7.–11. 8. Misijní výjezd Galanta
V červenci modlitební odpadá.

4. 8.

Den pro rodinu

11:00

Modlitební shromáždění
(kostel sv.Havla)
14:00 	Pochod z Ovocného trhu
15:00–18:00 	Společný program pro dospělé
i děti na Střeleckém ostrově
www.denprorodinu.eu
9. 8.–4. 9.
18.–25. 8.

Vedoucí
shromáždění

Chválící
tým

Kazatel

Téma kázání

Místo konání

1. 7.

Lubomír
Ondráček

Aioneth

Petr
Kácha

K čemu potřebujeme
Boží slovo? (Žd 4,14)

Střelecký ostrov
14:30 – 16:00

8. 7.

Shromáždění není, je Křesťanská konference

Datum

15. 7.

Jiří
Bukovský

David
Bukáček
a Jiří
Jelínek

Ota
Kunzmann

Být plni Ducha = život
v moci Ducha?
(Lk 4,1–14)

Konferenční centrum
City, Na Strži 65,
Praha 4 –Pankrác
17:00 – 18:30

22. 7.

Otakar
Kunzmann

Anežka
Band

Jiří
Bukovský

Jestliže dnes uslyšíte
jeho hlas, nezatvrzujte
svá srdce. (Žd 4,7)

Střelecký ostrov
14:30 – 16:00

29. 7.

Lubomír
Ondráček

Radka
Novotná

Michal
Klesnil

Slovo, které se stalo
tělem. (Jan 1,1–17)

Konferenční centrum
City, Na Strži 65,
Praha 4 –Pankrác
17:00 – 18:30

Petr
Kácha

Worship
Vision

Lubomír
Ondráček

Průkopník aviatiky.
(Sk 8,16–40)

Střelecký ostrov
14:30 – 16:00

12. 8.

Tomáš
Božovský

Worship
Vision

Tomáš
Dittrich

Slova, která jsem vám
pověděl já, jsou Duch
a jsou život. (Jan 6,63)

Konferenční centrum
City, Na Strži 65,
Praha 4 – Pankrác
17:00 – 18:30

19. 8.

Tomáš
Dittrich

Anna
Kunzmannová

Miloš
Poborský

Požehnání z odpuštění.
(Gen 50,15–21)

Konferenční centrum
City, Na Strži 65,
Praha 4 – Pankrác
17:00 – 18:30

26.8.

Zdeněk
Rašovský

Beracha

Tomáš
Božovský

Od pláče k radosti.
(Neh 8,1–12)

Konferenční centrum
City, Na Strži 65,
Praha 4 – Pankrác
17:00 – 18:30

Misijní výjezd do Keni
Tábor Levitů

20. 8. Sborová modlitební
pondělí

N ED ĚL E

Střelecký ostrov,
Konferenční
centrum City

18:00–19:30, malý sál

26. 8.–1. 9.

Teen Camp

2. 9. Sborové shromáždění
15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Aioneth pod vedením
Davida Bukáčka
Kázání: Lubomír Ondráček

Letní misijní výjezdy

5. 8.

Řecko 7. 7. – 21. 7. 2018
Šestičlenný tým bude sloužit uprchlíkům křesťanském centru Helping Hands v Athénách.
Vedoucí výjezdu: Johana Ondráčková

Slovensko 28. 7. – 11. 8. 2018
Třináctičlenný mládežnický tým směřuje
do Galanty a bude se věnovat převážně službě
romským dětem.
Vedoucí výjezdu: Tereza Hejnicová

Keňa 9. 8. – 4. 9. 2018
Pětičlenný tým míří do Afriky za Radkou Rusínovou, misionářkou Nadačního fondu KMS,
aby ji podpořil v její službě.
Kontaktní osoba: Michaela Ondráčková
Pamatujte, prosím, na tyto výjezdy v modlitbách. V případě, že byste chtěli podpořit výjezd
také finančně nebo jinak, je možné kontaktovat
vedoucího výjezdu nebo Jiřího Bukovského
jako koordinátora výjezdů.

Setkání všech skupin mládeže je pouze během školního roku,
v době letních prázdnin se nekoná.

NEJVĚTŠÍ DOBR ODR UŽSTVÍ
Jde v životě ještě o víc?

Kurz Alfa na Palmovce bude probíhat 25. 9. – 4. 12. 2018
vedoucí kurzu Tomáš Božovský, tom.bozovsky@gmail.com

Kurz
výchovadětí

Kurs hebrejštiny
Je možno se přihlásit do kursu hebrejštiny, jehož další
cyklus začne po domluvě. Lektorem bude bratr Ing. Jiří
Šebek, Ph.D., který studoval 4 roky v Izraeli. Hodina
bude ve středy 19:30 – 21:00 v Bohnicích.

Deset dopolední o výchově dětí do 10
let pro nás, kteří se z toho občas trochu
hroutíme...
praktické a vtipné promluvy, diskuse
ve skupinkách a lehký oběd
TÉMATA:
Budování pevných základů
Pět jazyků lásky
Nastavení hranic
Vztahy a zvládání hněvu
Hodnoty a odpovědnost
informace
Kateřina Hunalová 774377887
500 Kč (včetně občerstvení a
příručky)
(750 Kč za pár!)

א

Během prvního bloku o 15 setkáních byste se měli odrazit od úrovně
naprostého začátečníka – měli byste dobře ovládat hebrejskou
abecedu a přečíst i delší úseky z Bible, i když jim samozřejmě ze
začátku nebudete rozumět. Dále byste měli porozumět stavbě
hebrejského jazyka, na které je založena jak Bible, tak i současný
mluvený jazyk. Ještě během prvního bloku byste měli získat základní
slovní zásobu, která Vám umožní říci o sobě nejzákladnější věci.
Hlavně se však zaměříme na důkladné budování základů, tedy
na pochopení základní logiky jazyka.
Osobní poznámka Daniely Č.:
K  Jirkovi také chodím na hebrejštinu. Líbí se mi, že se dozvídám
souvislosti, propojenost starého a moderního jazyka, že se postupuje
logicky (kdy druhotné vyplývá z prvotního, odvozené ze základu)
a mé dotazy jsou „z gruntu“ zodpovídány. Studijní materiály jsou
připraveny tak, aby odpovídaly těmto kritériím.
Další informace na Jirka.Sebek@seznam.cz

přihlášky do 31.8.
khunalova@volny.cz
KURZ ZAČÍNÁ 3. TÝDEN V ZÁŘÍ

od 3. 10. 2018

výchova
• praktické a vtipné přednášky
• diskuse u kávy ve skupinkách
• zaměření na věk 11-18
Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka

torů
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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. 2018 na e-mail: v.zaruba@centrum.cz
 Sledovat dlouhodobý cíl

3. 10. Porozumět proměně / 10. 10. Budovat pevné vztahy
 Naplňovat potřeby teenagerů
17. 10. Pět jazyků lásky / 24. 10. Efektivní komunikace
 Nastavovat hranice
31. 10. Postupná příprava na samostatnost / 7. 11. Posilování zodpovědnosti

 Podporovat zdravý emocionální rozvoj

14. 11. Zvládání hněvu /
21. 11. Řešení konfliktů a zvládání stresu
 Pomáhat dělat dobrá rozhodnutí
28. 11. Předávat dlouhodobou perspektivu /
5. 12. Připravovat teenagery na život

