Milí přátelé,
Začátek léta (červen) byl u nás hodně ovlivněn Eviččiným zákrokem v Thomayerově nemocnici a
následnou rekonvalescencí. Jsme moc vděčni, že operace se zdařila a i červencová vyšetření
potvrdila její úspěšnost. Zdenkovi to přineslo vyjímečnou příležitost celotýdenní péče o děti, což
pro vzájemnou blízkost a vztah bylo skvělé. Zpětně vzato to přineslo více dobrého, protože i
Evka mohla více načerpat s Bohem a odpočinout od každodenní rutiny.

OSLAVA
Další mimořádnou událostí byla oslava 20. výročí založení KVŽ 11. června. Na ní se sjelo s dětmi
téměř 400 účastníků. Pro mě (Zdeněk) byla atmosféra, svědectví, chvály, zamyšlení velmi dojemné. Bylo to takové okno do nebe (viz foto). Mohl jsem přemýšlet, jaké to bude jednou
v nebi. Tehdy až pominou všechny pozemské boje a budeme se jako vykoupené Boží děti moci
jen radovat z toho, co Bůh udělal a k tomu ještě s těmi, které jsme dlouhou dobu neviděli. Díky
všem, kteří se na tomto dni podíleli účastí nebo setkání fandili.

INTEGRITY LIFE
Na oslavě jsme také ohlásili změnu názvu z KVŽ na nové jméno INTEGRITY LIFE (IN-LIFE). Byl tak
zakončen téměř dvouletý proces hledání nového názvu a sjednocení dvou dříve používaných
(KVŽ a SPK) do jednoho. Tuto potřebu nového názvu vyvolala touha ještě více zasáhnout evangeliem nevěřící, sekulární prostředí, více do něho proniknout. Již mnohokrát v minulosti jsme se
setkali, že staré názvy vyvolali odstup a bariéru, přestože lidé nevěděli vůbec nic o obsahu a
lidech, které tyto názvy reprezentují. A tím nám to znemožnilo vstoupit do hlubší komunikace
s daným subjektem či lidmi.

A proč právě název INTEGRITY LIFE?
Integrita by se dala vyjádřit jiným českým slovem jako SOULAD, a to je něco velmi vzácného, jak
v osobním životě, tak životě společnosti.
1. Je to název, který vyjadřuje, o co nám jde, a co vnímáme, že v dnešní společnosti chybí.
Soulad toho, co člověk žije v soukromí a co prezentuje navenek. Integrita duchovní, morální i fyzické stránky života.
2. Především dobře vystihuje to, o co jako křesťanské hnutí usilujeme. Aby poznání Boha,
duchovní narození mělo dopad na celého člověka, jeho praktický život, jeho vztahy, studium, práci, postoj k sobě samému, a celé jeho svědectví. Jeho světlo před lidmi mohlo
zářit skutečně jasně a přitahovat další.
Věříme, že název může vyvolat zvědavost i určité sympatie ve VŠ prostředí.
Tento název je srozumitelný i v zahraničí. Další město, kde otevřeme, dá-li Pán, v příštím roce
službu, bude Bratislava. In-Life je dostatečně mezinárodní, nejen pro Slovensko .

SHRNUTÍ ROKU 2010/11
Pár klíčových údajů a postřehů k uplynulému školnímu roku:
*V Praze uvěřilo 7 mladých lidí, celkově v naší službě v ČR 33.
*Zhruba 500 lidí mohlo skrze studenty slyšet evangelium v osobních rozhovorech.
*To znamená, že zhruba každý 15 člověk, který osobně slyšel, reagoval.
*Nejvíce vydařené akce jsou společné pobyty na 3 a více dní (Lyžák, zimní pobyt, přechod Beskyd atd.). Studenti po pár dnech jsou velmi otevření k osobním rozhovorům. Když poznávají náš
život s Bohem, často se sami zajímají a vyhledávají další kontakty. Přičemž ještě klíčovější než
přednášky a program na těchto akcích je, aby lidé skutečně nás poznali, byli jsme jim blízko.
*Duchovní otevřenost na Slovensku, množství slovenských studentů zapojených v naší službě, nás
vede k založení služby v Bratislavě v příštím roce.

MODLITEBNÍ NÁMĚTY
Aktuálně: ENGLISH CAMP 23.-30.7.
Zdeněk ho má na starosti.
Již zítra začínáme. Do Krkonoš s námi jede téměř 20
hledajících přátel. Mnozí jedou zejména proto, aby
poznali více o křesťanství. Kéž máme moudrost, jak
jim pomoci odhodit poslední předsudky a vykročit.
Příští rok: BRATISLAVA, nový začátek
Chtěli bychom dát dohromady 5-7 členný tým mladých lidí, kteří na několik let či celý život změní svoje bydliště. Klíčové jsou modlitby a výběr hlavních
vedoucích pro nové město.
Dlouhodobě: Rodina a zdraví
Tento rok byl opět náročnější. V příštím bychom se
rádi vyhnuli operacím, dá-li Pán. Děti jsou skvělé,
jak zvládají časté cestování s námi.

