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V parku
Sedím s kamarádkou na lavičce a shr-
nuji naši debatu. Říkám: „Tak ty si my-
slíš, že život vznikal náhodně postupně 
miliardy let a  lidé jsou jedním z  živo-
čišných druhů. A za nějakou dobu, až 
Zemi zničíme, bude konec. Já tvrdím, 
že všecko, vesmír i  Zemi udělal geni-
ální Bůh, a  to z  lásky k  nám, lidem. 
Nejsme tady náhodou, o každém Bůh 
ví a  s každým má svůj plán. A žijeme 
věčně.“ Kamarádka se prudce zvedne 
a už opět zvýšeným hlasem řekne: „Ale 
to je přece blbost!“ „Nemusíme se přít,“ 
uklidňuji ji, „každá máme svoji prav-
du. Já ji zjistila z Bible a ty ses ji naučila 
ve škole.“ Vypadá zaraženě. „Já se nehá-
dám, ale pro mě má logiku moje prav-
da,“ dodává už s úsměvem a zvedá se 
k odchodu. „Chlapi jsou hrozní!“ vrací 
se náhle ještě k předešlému námětu ho-
voru. „Už s nimi nechci nic mít, najdu 
si partnerku.“ Mladá žena, samoživi-
telka se dvěma dětmi (každé s  jiným 
otcem), je fajn. Životní optimistka, kte-
rá všechno zvládá. Alespoň navenek. 
Je hrdá, pomoc, třeba pohlídání dětí, 
odmítá. Na  dotaz, co babičky, odpo-
věděla: „Mamka čeká další dítě, spíš 
jí budu hlídat já a kluci budou mít ka-
maráda.“ Strýčka, opravím ji v duchu. 
„A táta pořád hraje, je jak malej!“ „Klu-
ci, jdeme!“ volá na  syny. Pim a  Pam, 
jak jim říká, běží poslušně od  houpa-
ček. Má je vychované, asi pozůstatek 
vlastní výchovy babičkou, přemítám. 
„Ještě jdeme na  demonstraci,“ dodává 
ke mně, „chtějí zavřít studium genderu 
v Brně. Já na něm semestr byla a je to 
strašně zajímavý.“ „Ahoj, měj se hezky, 
s pánembohem,“ loučím se. Zvedne tá-
zavě obočí. Vysvětluju: „Bůh je s tebou, 
má tě rád, tak buď také s ním.“ „Díky,“ 
řekne vážně. A pak dodá: „Za všechno.“ 

Nanda

Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus 
se postavil a takto se sám u sebe modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, 
nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desát-
ky ze všeho, co získávám.“ Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvih-
nout; bil se do prsou a říkal: „Bože, projev milost mně hříšnému.“ Pravím vám, že ten se-
stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, 
bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen.                                                  (L 18,10–14)

Jakou cestu zvolíme? 

Do  chrámu vstupu-
jí dva lidé. Oba hle-
dají Boha a  chtějí se 
k  němu dostat. Jeden 
je představitel nábo-
ženské elity. Zná Bibli, 
snaží se podle ní žít 
a  je v  tom asi i  dost 
úspěšný. Skutečně 
nekrade, necizoloží, 
postí se a  dává desát-
ky. A  myslí si, že se 
kvůli tomu dostane 
k Bohu. Jak lehce se to 
může stát nám. Víme 
o  milosti a  určitě s  ní 
počítáme. Současně 
si ale myslíme, že žije-
me život posvěcenější 
než lidé kolem nás, 
že jsme tak aktivní 
modlitebníci, chváli-
či, kazatelé, vedoucí 

něčeho, pracujeme v sociální oblasti (nebo 
si dosaďte dle svého), že vlastně potřebuje-
me té milosti méně než ti ostatní. U žádné-
ho hříchu nás nikdo nechytil a my můžeme 
ztratit citlivost na  ty jemné věci, kde Boží 
vůli míjíme. Jak by Bůh nepožehnal něko-
mu tak úžasnému jako nám.

Může být i  jiný případ, o kterém mluví 
Žalm 10,4. Člověk, který o Bohu raději moc 
nepřemýšlí a  domnívá se, že Bůh nevidí 
nebo je lhostejný. Potom začne jednat své-
volně. Sice má pocit, že něco v jeho životě 
není v pořádku, ale raději se na to Boha ne-
ptá, aby se nepotvrdil jeho pocit. V té situ-
aci nám může pomoci napomenutí od ně-
koho jiného. Když utlumíme i to, může se 
stát, že postupně přestaneme slyšet i tichý 
hlas Ducha svatého, který jedná s  naším 
svědomím, a nenápadně se naše cesta zač- 
ne odklánět od cíle.

Zákonictví, tedy spoléhání na  svůj 
výkon, a  svévole vedou do  pokrytectví. 

Začneme ukazovat jen svá vítězství 
a  skrývat, často i  před sebou, své prohry. 
A  svévolník vede dvojí život. Pokrytectví 
vede ke  smrti. Pokud se nám stane, že se 
do  něj z  jakéhokoli důvodu dostaneme, 
je třeba z  něj rychle vyjít. Skrze to, že 
přijdeme k  Bohu v  pokání a  většinou se 
obrátíme i  na  nějakého člověka. Vyznání 
selhání někomu blízkému pokořuje, ale 
vede k uzdravení a změně.

A  co ten druhý muž, který přišel 
do chrámu. Celník sice patřil k bohaté čás-
ti společnosti, ale byl to kolaborant, s kte-
rým se slušný Žid nebavil, člověk, který 
mnohdy okrádal své spoluobčany. Neví-
me, jak žil tento konkrétní celník. On sám 
věděl, že v jeho životě nejsou věci v pořád-
ku a že si Boží přízeň nezaslouží. Vydal se 
tedy cestou milosti. Ta začíná poznáním, 
že jsem hříšník, který si nemůže pomoci. 
Že potřebuji milost, smíření. Vede přes 
pokání, přijetí odpuštění a  spravedlnosti 
v Kristu. Už nejsme hříšníci, ale spravedli-
ví a svatí. To ale není důvod k povýšení, ale 
k pokoře. Nejsem svatý díky náboženským 
úkonům, kdy kopíruji ostatní a žiji v pod-
statě ze zkušenosti a  vzpomínek na  Boží 
jednání v  minulosti, ani díky svým skut-
kům nebo proto, že si Bůh mého hříchu 
nevšiml. Stále vím, odkud mne Bůh vytá-
hl, nezapomněl jsem na  své pády nikoli 
proto, že nepočítám s odpuštěním, ale že 
jsou pro mne varováním a  připomínkou 
Boží milosti. Cesta milosti je to, co pro nás 
Bůh připravil.

Je na nás, kterou cestu si vybereme. Ná-
boženství prázdných skutků, zákonictví, 
anebo milosti. To není nějaké teoretické 
rozhodnutí, nenahradíme ho proklamací 
„jedině milost“ nebo něčím podobným. 
Jediný smysl má každodenní život ve vyda-
nosti Bohu a spoléhání na jeho milost, kte-
rá je každého jitra nová a kterou také každý 
den znovu potřebujeme. 

Lubomír Ondráček

p ř e č t ě t e  S i 
Média a moje zkušenost s nimi 2

Modlitební témata 2

Kurzy Alfa 3

Už nejsme 
hříšníci, ale 
spravedliví
a svatí. to ale 
není důvod 
k povýšení, 
ale k pokoře. 
Nejsem svatý 
díky nábožen-
ským úkonům,  
ale vím, odkud 
mě Bůh vytáhl.
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M é d i a

a nad věcí, jak to známe z velkých serióz-
ních angloamerických médií.

Lidé v  českých médiích mají mnohdy 
o  křesťanech a  křesťanství minimum in-
formací. Jejich obrázek o  křesťanství tvoří 
jenom jim dostupné mediální informace 
a  příběhy, tedy většinou nějaké skandály, 
které se dostanou do zpráv.

Mám dojem, že vztah médií ke křesťan-
ství se ale v  posledních letech s  uprchlic-
kou krizí mění, již není tak odmítavý.

Média a moje zkušenost s nimi
Mám mnohaletou zkušenost s určitou oblastí tvorby médií 
jako režisér a kameraman, a tak můžu částečně popsat 
principy, jak média vznikají, a dát vám tak možnost 
nahlédnout pod pokličku, a to s ohledem na aktuální 
modlitební témata.

Modlitební téMata

Jarní prázdniny sborové mládeže 
10.–17. 2. požehnání a ochrana při poby-
tu + žehnejme mladé generaci křesťanů 
a přimlouvejme se i za páry na předman-
želském kurzu, který začíná 22. 2.

Dny dobrých zpráv 26. 2. – 3. 3. 
požehnání pro služebníky i návštěvníky. 
ať pozvaným nic nezabrání v návštěvě 
ddZ a ať někteří najdou cestu do sboru 
a alespoň jeden se obrátí.

Za média, speciálně za tv prima – viz 
články v tomto sd.

Vyhodnocení minulých témat:
Některá jsou dlouhodobá. Volby preziden-
ta v době sazby SD probíhají. Statistiku  
ohledně 5 x 10 % zveřejníme, jakmile 
bude k dispozici.

Je to prima modlit se za tV prima
Milí čtenáři sborového dopisu,
zajímalo by mne, jaká by byla vaše od-
pověď na  otázku: „Plánoval někdo z  vás, 
že  vydá svůj život Kristu? Plánoval ně-
kdo, že se „obrátí“?

Někdo by možná odpověděl: „Ano, 
plánoval jsem to.“ Ale 
osobně jsem přesvěd-
čen, že  většina z  nás 
by řekla: „Ne, vůbec 
jsem to neplánoval.“ 
Že jsme to nepláno-
vali ale neznamená, 
že si to nikdo nepřál 
a  že v  tom nikdo nic 
nepodnikal. Znám 
příběhy, kdy se jed-
na žena roky modli-
la za  obrácení svého 
manžela. Kdy se za obrácení rodičů mod-
lily jejich děti. V  mnoha příbězích stála 
za změnou právě něčí modlitba.

Často kolem sebe slyšíme kritiku na lidi 
pracující v médiích. Přáli bychom si změ-
nu? Přáli bychom si vyváženější a  objek-
tivnější zpravodajství? Na  počátku mnoha 
příběhů s dobrým koncem byla něčí mod-
litba. Proto přicházím s myšlenkou začít se 

nějak pravidelněji 
modlit za  jednu te-
levizi. Za  televizi, 
kterou máme hned 
vedle sborové budo-
vy – za TV Prima. 

Pokud vás můj 
nápad inspiroval, 
v  modlitebních té-
matech je jedno 
z  témat zaměřeno 
právě na tuto televi-
zi. Pokud ne, nevadí, 

určitě si svá témata najdete v těch zbývají-
cích 

Kunzmann Otakar st.

Když se díváme na  televizi, tak vidíme 
nějakou reportáž ve  zprávách, případně 
vidíme nějaký dokument a  nepřemýšlíme 
o tom, kdo a jak ho vytvořil, co určilo jeho 
vyznění, kdo ho zadává k výrobě a platí.

Ve  velkých televizích typu ČT, NOVA, 
Prima jsou tvůrčí štáby, které na  základě 
objednávky od jejich vedení vytvářejí každý 
den velké množství reportáží a televizních 
dokumentárních pořadů na  všemožná té-
mata. 

Lidé, kteří tvoří televizní pořady, jsou 
vybíráni vedoucími jednotlivých oddělení 
na  základě různých kritérií, ať již odbor-
ných, profesních, nebo i  charakte-
rových. Záleží na vedoucích, koho 
si vyberou a  kdo bude média 
tvořit. 

Mezi tvůrci a  technic-
kými profesemi je pak 
hierarchie. Za  každý 
prvek pořadu někdo 
zodpovídá svému nad-
řízenému. Redaktor 
šéfredaktorovi, kamera-
man režisérovi. V  oblasti 
dokumentárních pořadů je 
na začátku nápad režiséra, ten ho předloží 
dramaturgovi, který za pořad pak zodpoví-
dá svému nadřízenému.

Při tvorbě pořadů je poměrně velká svo-
boda, jak které téma zpracovat a  prezen-
tovat. Nesetkal jsem se s tím, že by někdo 
nařizoval, že má něco přesně nějak vyznít, 
tedy že by existovala cenzura.

Lidé, kteří tvoří televizní pořady, jsou 
většinou nadšenci, kteří berou svoje po-
volání jako poslání, mají svoji hrdost a sta-
vovskou čest, která je zavazuje dělat práci 
dobře a  v  souladu s  jejich svědomím. Sa-
mozřejmě to neplatí o všech a obecně.

Tvůrci bývají lidé citliví, vnímaví, což 
jim umožňuje tvořit a zároveň je to k tvorbě 
pudí. Jsou ovlivnitelní emocemi, ať již po-
zitivními, či negativními.

Jsou tvůrci, které zajímá spíše tvorba 
jako taková a  méně již její obsah, a  jsou 
tvůrci, které zajímá především myšlenka, 
kterou chtějí předat.

Manažeři, kteří tvůrce vedou, jsou pak 
lidé většinou racionální, ti dávají peníze 
na  výrobu a  bez jejich rozhodnutí pořad 
nevznikne.

Zároveň, a  to již spekuluji, mnoho 
z nich přijalo nějaký světonázor, který jim 
ukazuje, že něco je správné a  něco není. 
Málokdo v  naší zemi je super objektivní 

Na nás křesťanech je, abychom se 
modlili za média a tvůrce v nich.

Můžeme být dobrým příkladem, 
můžeme zveřejňovat příběhy 

o  Božím jednání v  našich živo-
tech, ukazovat na Krista vzkříše-
ného a živého. 

Jak? Máme k dispozici média! 
(web, Youtube, Facebook, In-
s ta g ra m, 
blog, ko-

mentář pod 
článkem apod.)

Nebojte se, 
Bůh je s námi.

Martin Benc
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z e  ž i v o t a  s b o r u

Služební tým Alfa na Palmovce, na kterém chybí ještě Honza a Petr a Katka

Alfa přidává nové sourozence!
Za  svoje mnohaleté alfové působení jsem 
o ní napsala už hodně článků, zpráv a svě-
dectví. Vždycky v  superlativech. To není 
a nebyla „diplomatická korekce“ reality, ale 
čistá pravda! Alfa je prostě Boží! Jeho ná-
stroj k setkání se lidí s Ním. Na Alfě je Bůh 
členem týmu a zároveň hostem, a proto je 
Alfa dobrodružná spolupráce se Stvořite-
lem. A proto jsem zase 
nadšená. A  ovoce? 
O to přeci jde a je slad-
ké – lidi, kteří se sta-
nou mými sourozenci, 
noví příchozí do  Boží 
rodiny křesťanů. Po-
zorovat tyto hosty, jak 
se mění, jak hledají 
a  někteří nalézají, být 
jim pomocí při sezná-
mení se s  Ním – to je 
výsada a  radost! Je to 
i  práce, a  to hlavně 
pro nepostradatelný 

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.

Anotace přednášky:
Antikoncepce má vliv na  ženu na  ně-
kolika úrovních. Ovlivňuje přímo její 
endokrinní systém ve smyslu nahrazení 
vlastního menstruačního cyklu lineár-
ními hladinami syntetického estradiolu 
a  gestagenu. Což dále ovlivňuje další 
fyziologické funkce navázané na repro-
dukční zdraví, kam patří zejména sexu-
ální chování a  výběr sexuálního part-
nera. V rámci provázanosti endokrinní 
soustavy, nervové soustavy a  psychiky 
má užívání antikoncepce zcela nepo-
piratelný vliv i  na  psychické prožívání 
dané konzumentky, ovlivňuje její re-
produkční strategii a  vede k  revoluční 
změně z  pasivního přístupu v  aktivní 
– tedy nutnosti se k mateřství odhodlat. 
Tato nově nabitá svoboda doprovázená 
velkou zodpovědností vede u  řady žen 
k prokrastinaci, a to až do té míry, že pů-
vodní provizorní syntetická neplodnost 
se stává definitivní neplodností. Volbu, 
zda se chceme nebo nechceme stát mat-
kou, tak činíme ne párkrát za život, ale 
každý den v okamžiku, kdy si vkládáme 
antikoncepční pilulku do úst.

Informační  
setkání o vstupu 
do sboru
Setkání má čtyři části. Tři jsou vyučo-
vací a  sdílecí a  vede je hlavní pastor 
sboru, čtvrté setkání je pro ty, kteří se 
do sboru rozhodnou vstoupit, a usku-
teční se již s  vedením příslušného 
regionu. První tři setkání se usku-
teční vždy ve čtvrtek 15., 22. a 29. 3. 
od 18:30 ve sborové budově Na Žert-
vách 23 v knihovně v 1. patře. Setkání 
bude končit okolo 20:00. Pokud máte 
o  setkání zájem, dejte to prosím pře-
dem vědět na  e-mail: lubomir.ondra-
cek@kaes.cz nebo tel. 724 435 300.

Těším se, že se s vámi uvidím a se-
známím.

Lubomír Ondráček

Podzimní Alfa
Probíhala od konce září do začátku prosin-
ce. Podařilo se nám oslovit poměrně dost 
lidí, řada z nich přišla přes reklamu na in-
ternetu a  Facebooku. Potěšující je, že tři 
lidé přišli skrze předcházející akci Awake-
ning Europe.

Velkou radost jsme měli z  toho, že se 
na  Alfě objevilo celkem asi 25 hostů a  17 
z nich chodilo víceméně po celý kurz. Díky 
nasazení služebního týmu se vše zvládalo 
velmi dobře, i když to znamenalo kompli-
kovanější přípravu a úklid Velkého sálu.

V  listopadu jsme vyjeli na  alfový ví-
kend. V  krásném prostředí křivoklátských 
lesů jsme strávili sobotu a neděli společně 
s dalším kurzem Alfa (z regionu Západ).

Během kurzu zaži-
la řada účastníků větší 

či menší posun ve  svém 
hledání Boha, zažili jsme obrácení 

se k Bohu i naplnění Duchem svatým nebo 
důležité rozhodnutí ohledně partnerských 
vztahů a také křty dvou lidí. I ti, kteří dosud 
s  Bohem ve  svém  životě nepočítají, byli 
pozitivně dotčení, a projevili zájem o další 
sborové akce, např. v  lednu začínající Zá-
klady křesťanského života.

Velké díky patří celému týmu, ať už 
byli hostiteli u stolů, pomáhali s přípravou 
a úklidem, či byli v kuchyni.

Za tým Alfy
Tomáš Božovský

technický tým, ale i  pro nás, co si sedíme 
s hosty u stolů a vedeme diskuse. Závazek 
modliteb, pravidelná připravená účast kaž-
dý týden (a jeden víkend) po dobu skoro tří 
měsíců… Taková námaha stojí za to! Mož-
nost být při tom, když se lidé znovu narodí, 
je nejlepší odměna.

Nanda
Foto Tomáš Božovský
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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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY
Čísla u kolonky Počet členů znamenají: 
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti
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Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha. 
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Křesťanské společenství mládeže, Za Vodárnou 33/1767, 182 00 Praha 8, IČ: 26640627
číslo účtu: 186564276/0300, v.s. 682102

I N f O r m a C e  O  m l á d e Ž I www.mladezpraha.kaes.cz

Hlavní vedoucí mládeže
dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

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
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Grafická úprava a sazba: Olga Hrdinová, atelier-apeo / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma

hoStiVař
Kolektivní vedení: Josef hejnic, václav kordula
Shromáždění: každou neděli (kromě celosboro-
vého setkání) od 15:30, boloňská 310, praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru 
od 19:30, hokejová 2
Počet členů: 20/6/0

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

JihoVýchod
Pastor: Zdeněk rašovský
Shromáždění: ne 10:00 (9:45 modlitební), 
dům služeb, vodnická 531/44, praha 4
Počet členů: 29/8/8

palmoVka
Kolektivní vedení: tomáš dittrich,  
lumír ptáček, tomáš dostálek
Shromáždění: ne 10:00, na Žertvách 23
Počet členů: 103/21/24 

SeVer
Pastor: tomáš božovský
Shromáždění: ne 9:30, rezidence rosa, 
střelničná 1680, praha 8
Modlitební: Modlitební: 26. 2. v 18:30, na pal-
movce v herně v přízemí (naproti velkému sálu)
Počet členů: 102/9/30 
Vstup: Jitka urbanová

Střed
Pastor: petr kácha
Shromáždění: ne 10:00 international church 
of prague, ve smečkách 13, praha 1
Počet členů: 81/16/24 
Křty: adam kácha (7. 12. 2017) 

Východ
Pastor: otakar kunzmann
Shromáždění: ne 16:00, na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsí-
ci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 
Vstup: 91/9/17 
Křest: Michaela Macáková (7. 12. 2017)

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: 41/3/11
Výstup: Jakub, dorothea a Šarlota Zůnovi 

11. 2.



s b o r o v é  a k c e
pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově ks praha, na Žertvách 23, praha 8–palmovka.

čtvrtek Základy křesťanského života
1. 2. 18:30, malý sál
Téma: Bible – Boží slovo

2. 2. – 4. 2. Stánek uctívání 
44hodinová uctívací a modlitební stráž za prahu 
a čr, pátek od 18:00, velký sál, aktuální 
rozpis chval včetně ukončení je na webu

4. 2.  Sborové shromáždění
neděle 15:00 kulturní dům ládví
Chvály:  hudební skupina s pěveckým 
 sborem pod vedením Jirky Jelínka
Kázání:  lubomír ondráček – Cesta milosti, 
 poslušnosti a následování přináší 
 ovoce

5. 2.  Sborová modlitební
pondělí 18:00–19:30, malý sál

pondělí 5. 2.  odrost, 18:30–21:00

úterý Místa uzdravení
6. 2. 18:00–20:00, 1. patro
6. 2.  porost, 17:30–19:30

středa 7. 2. dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Místa uzdravení
8. 2. 17:00–19:00, 1. patro
8. 2.  Základy křesťanského života
 od 18:30, malý sál
Téma:  Jsme spravedliví, nebo hříšníci?

sobota Uzdravovací a vyučovací 
10. 2. shromáždění
 14:30–18:30, velký sál
vede: Luboš Patočka

neděle shromáždění v rámci regionů
11. 2.  ŠeStá – večerní setkání pro mladé 
Téma: Co potěší tátu? 
 18:00–20:00, ortenovo nám. 34, 
 škola tGM, praha 8

10.–17. 2. Jarňáky mládež
14. 2. Dorost bruslení,17:00–18:00

čtvrtek Základy křesťanského života
15. 2. 18:30, malý sál
Téma: Naplnění Duchem svatým

pátek Friday Young Wine 
16. 2. 19:00–24:00, velký sál

neděle shromáždění v rámci regionů

19. 2. Modlitební shromáždění 
pondělí za Dny dobrých zpráv
 v prostorách divadla Mana,18:00

pondělí 19. 2.  odrost, 18:30–21:00
úterý 20. 2.  porost, 17:30–19:30
středa 21. 2. dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Místa uzdravení
22. 2. 17:00–19:00, 1. patro

22. 2. Základy křesťanského života
 od 18:30, malý sál
Téma: Každý den s Bohem
22. 2. Kurz Alfa pro mládež
 od 18:00, suterén
22. 2. Kurz příprava na manželství
 18:30–21:30

neděle shromáždění v rámci regionů

pondělí 26. 2.  odrost, 18:30–21:00
úterý 27. 2.  porost, 17:30–19:30
středa 28. 2. dorost, 17:00–19:00

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

4. 3.  Sborové shromáždění
neděle 15:00 kulturní dům ládví
Chvály:  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 18:00–19:30, malý sál
5. 3.  odrost, 18:30–21:00

úterý Místa uzdravení
6. 3. 18:00–20:00, 1. patro
6. 3.  porost, 17:30–19:30

středa 7. 3. dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Místa uzdravení
8. 3. 17:00–19:00, 1. patro
8. 3.  Základy křesťanského života
 od 18:30, malý sál
Téma:  Odpuštění
8. 3. Kurz Alfa pro mládež
 od 18:00, suterén
8. 3. Kurz příprava na manželství
 18:30–21:30

9.–10. 3. Nežít v čekárně
 seminář pro svobodné
Více info: www.singles.kmspraha.cz

sobota Uzdravovací a vyučovací 
10. 3. shromáždění (vede Luboš Patočka)
 14:30–18:30, velký sál

neděle shromáždění v rámci regionů
11. 3.  ŠeStá – večerní setkání pro mladé
 18:00–20:00, ortenovo nám. 34, 
 škola tGM, praha 8

pondělí 12. 3.  odrost, 18:30–21:00
úterý 13. 3.  porost, 17:30–19:30
středa 14. 3. dorost, 17:00–19:00

středa Antikoncepce v širších 
14. 3. souvislostech
Přednáší: MUDr. Helena Máslová
 od 18:30

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

pátek Friday Young Wine 
16. 3. 19:00–24:00, velký sál

neděle shromáždění v rámci regionů

pondělí 19. 3.  odrost, 18:30–21:00
úterý 20. 3.  porost, 17:30–19:30
středa 21. 3. dorost, 17:00–19:00

čtvrtek Místa uzdravení
22. 3. 17:00–19:00, 1. patro
22. 3.  Základy křesťanského života
 od 18:30, malý sál
Téma:  Osvobození od hříchů minulosti
22. 3. Kurz Alfa pro mládež
 od 18:00, suterén
22. 3. Kurz příprava na manželství
 18:30–21:30

23. – 30. 3. Modlitební stráž 24/7

24. 3.  Setkání služebníků
sobota 9:00–15:00, velký sál

neděle shromáždění v rámci regionů

pondělí 26. 3.  odrost, 18:30–21:00
úterý 27. 3.  porost, 17:30–19:30

středa  28. 3. dorost, 17:00–19:00
28. 3. Začátek kurzu Malá škola videa
 18:00–20:00

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

28. 3.  Go camp, akce mládeže 
a cdM teen challenge na Žižkově

31. 3.  Radost v ulicích,
 staroměstské nám., hudba-tanec

Na Kurz Alfa pro mládež se přihlašujte 
Benovi Drápalovi: be.de.pal@gmail.com,
na Kurz příprava na manželství se přihlašujte 
Jakubovi Guttnerovi: jakub.guttner@gmail.com.

26. 2. – 3. 3.
2018

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



Základy
křesťanského

života

11. 1. – 12. 4. 2018
vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin

sborový dům KS Praha,
Na Žertvách 23, Praha 8–Libeň

Přednášejí: Tomáš Dittrich, David Ptáček 
a Martin Šindelář, Hudba: Jiří Bešta

Doprava:  Metro B Palmovka, Vstup zdarma

Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost dotazů 

a osobních rozhovorů.

 1)  11. 1.  Ze smrti do života

 2)  18. 1.  nový život, křest

 3)  25. 1.  víra, zkoušky, vítězství nad hříchem 

 4)  1. 2.  bible – boží slovo

 5)  8. 2.  Jsme spravedliví, nebo hříšníci?

 6)  15. 2. naplnění svatým duchem

 7)  22. 2.  každý den s bohem

 8)  1. 3.  Modlitba

 9)  8. 3.  odpuštění

 10)  15. 3. uzdravení z nemocí

 11)  22. 3. osvobození od hříchů minulosti

 12)  29. 3.  Jak s lidmi mluvit o pánu Ježíši

 13)  5. 4. co je to církev?

 14)  12. 4.  pán Ježíš přijde znovu

t é m a t a  p r o m l u V

Jak je to 
teda s tím 
smyslem?

Vstup volný

Prosíme, zarezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakt: Ben Drápal Tel: 777 217 717 (i SMS), 
be.de.pal@gmail.com, www.kspraha.cz

Zveme vás na úvodní večeři
kurzů Alfa s promluvou na téma 
Jde v životě ještě o víc?
čtvrtek 22. února 2018 v 18:00
spodní sál v suterénu KS Praha, 
Na Žertvách 23, Praha 8, metro B – Palmovka

Témata jednotlivých večerů:

čt.  22. 2.  Jde v životě ještě o víc?

čt.  1. 3.  Kdo je Ježíš?

čt. 8. 3.  Proč Ježíš zemřel?

čt.  15. 3.  Jak najít víru?

čt.  22. 3.  Proč a jak se modlit?

čt.  29. 9.  Proč a jak číst Bibli?

čt.  5. 4.  Jak nás Bůh vede? 

čt.  12. 4.  Jak odolat zlému? 

čt.  19. 4.  Uzdravuje Bůh i dnes?

čt.  26. 4. A co církev? 
  Proč a jak mluvit o víře?

P R O  M L Á D E Ž

 

 


