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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Naše bezpečí v Kristu

Bilance

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou
zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych
propustil zdeptané na svobodu. (Lk 4,18)
Před několika dny
jsem kupoval kabát.
Ve skutečnosti to nebyl kabát pro mě, ale
pro moji manželku
(která je ze všech nejlepší a já s ní opravdu
šel nakupovat kabát,
Strach byla první
a dokonce jsem to
emoce vyjádřená vydržel několik hodin). Když jsme občlověkem poté,
cházeli obchody, tak
co zhřešil.
jsem narazil na nápis, který byl na jednom tmavém tričku. Bylo to v angličtině
a v překladu tam bylo napsáno toto:
Strach z neúspěchu a strach z úspěchu.
Strach, že něco ztratíš, a strach, že
něco zapomeneš.
Strach, že toho budeš dělat příliš mnoho.
Strach, že tě ostatní budou brát příliš
vážně, a strach, že tě ostatní nebudou brát
dostatečně vážně.
Strach, že tě nikdo nebude následovat,
a strach, že tě nikdo nebude mít rád.
Strach, že si budeš dělat příliš mnoho
starostí, a strach, že si nebudeš dělat žádné starosti.
A na konci bylo jméno jedné známé
firmy, která vyrábí sportovní obuv a oblečení (té, co začíná na N a má čtyři písmena) a nápis: Prostě to udělej! (Cena trička
byla 1.590 Kč a my ho nekoupili.)
Docela jsem o tom přemýšlel. Tedy nejen o ceně, ale hlavně o tom, že někdo takto používá strach jako reklamu. Představa, že správné obutí nebo oblečení nám
pomůže překonat strach, mne pobavila,
ale celá věc mi jen potvrdila můj dojem,
že strach, obavy, úzkosti a přílišné starosti jsou prostě všude kolem nás a týkají se
každého.
Každý člověk má tzv. hluboké vnitřní
potřeby. Jejich počet a názvy se mohou
mírně lišit. Je to potřeba přijetí, mít hodnotu a žít v bezpečí (případně ještě potřeba být milován a mít nějaký cíl v životě).
Bezpečí anebo prožívání bezpečí je tedy
www.kspraha.cz

jednou z našich hlavních potřeb. A to právě proto, abychom nemuseli žít v permanentním strachu, úzkostech a přemoženi
starostmi o věci v našem životě. Pán Ježíš Kristus řekl, že přišel proto, abychom
měli život, a to život v hojnosti. (J 10,10)
On přišel proto, abychom mohli žít
v bezpečí. Strach byla první emoce vyjádřená člověkem poté, co zhřešil. Adam řekl:
„Bál jsem se.“ Někdo spočítal, že přikázání NEBOJ SE, je v celé Bibli 365x a někdo
jiný spočítal dokonce ještě o jedno více…
Pokud žiješ s Bohem, poznáváš Boha a sytíš se Božím slovem, pak budeš zakoušet
to, že naše bezpečí, naše útočiště před
strachem je pouze a jen v Něm samotném.
Základní věcí je, jestli tomu, co říká Bůh,
skutečně věříme, nebo ne. Je rozdíl mezi
tím něco vědět (ve smyslu intelektuálního
poznání a informace) a něčemu opravdu
věřit (ve smyslu spolehnout se na to a rozhodovat se podle toho).
Přečti si dobře tento verš: Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. (Ž 4,9) Jak
je to s tebou? Pokud čteš pravidelně Bibli,
tak pravděpodobně tvoje reakce bude:
„Amen, to znám.“ A právě to je jen na rovině informace, kterou znáš. Pokud se tato
pravda Božího slova má dostat na hlubší
rovinu, pak je třeba, aby se tato informace dostala do našeho „srdce“. Aby se stala
naším niterním přesvědčením.
Pokud jsi uvěřil věcem, které způsobují ve tvém životě strach a úzkost, pak je
třeba to změnit. Zřekni se jich, odevzdej
je pod Kristův kříž. Rozhodni se, že budeš
více věřit tomu, co říká Bible, tomu, co
říká Bůh. Napiš si verše, které o tom mluví. Přemýšlej o nich, vyznávej je nahlas,
modli se za to, aby se staly součástí tvého života. Uč se spoléhat na Hospodina.
Pak začneš prožívat to, co se píše v knize
Joel,10, že ten, kdo je slabý, si řekne „jsem
silný“. Budeš pak nejen vědět, ale i prožívat a cítit to, že tvůj život je v bezpečí. Bezpečí, které máš v Kristu.

„O to, co jednou bude s bytem, se nestarám, však si s tím děti pak nějak
poradí,“ uvažuje nahlas stará paní,
když se rozhlíží po svém útulném, ale
dosti velkém, moderním bytě. Je spokojená, že může něco dětem odkázat.
Na byt si s manželem mohli vydělat až
po revoluci a strávili v něm poslední
společné roky. Její rodina je soudržná,
často se setkávají a děti i vnuci jsou
její radostí. Bude-li třeba, postarají se
o ni. Je vidět, že svým dětem předala
dobré hodnoty. Rodina je důležitá! Je
to základní lidská skupina, kde se lidé
mají rádi, radují se spolu i snáší těžkosti a pomáhají si. To jistý starý muž,
který žije nedaleko, má na sklonku
života jiný názor na rodinu: „Nic jim,
holotě, nedám! Oni mi taky nikdy nic
nedali, jen by pořád něco chtěli.“ Bez
vyzvání vypočítává, o co všechno ho ti
nebo tamti chtějí připravit. „Já nikoho nepotřebuju, půjdu do důchoďáku
a ať se opováží tam za mnou přijít!“
dodává zlověstně. Nechci soudit, ale
paní, která je na sklonku života, i přes
různé neduhy, smířená a vlastně optimistická, pochází z tradiční křesťanské rodiny a tuhle ideu předává dál.
Zatímco starý pán byl vždy, jak se
pochlubil, „bouřlivák, který si dělal,
co chce, a na nikoho se neohlížel“. Přemýšlím, jak je tady zjevné, že člověk
sklízí, co zaseje. Ale zároveň vím, že
sebevětší víra v rodinu bez spolupráce
s jejím stvořitelem je pouhá marnost
a stejně ani „zpackaný“ život nemusí,
díky Boží milosti, končit beznadějně.
Nanda
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Zastaňme se našich sourozenců
V průběhu necelých posledních tří let do
ČR přicestovalo a požádalo o azyl z důvodu náboženského pronásledování skoro
100 čínských křesťanů. Vyřízení jejich
žádosti o azyl se poměrně dost dlouho
protahovalo a někteří z těchto křesťanů
svou žádost stáhli a opustili ČR. V loňském roce úředníci rozhodli – udělili azyl

foto Tomáš Dittrich

8 žadatelům a 70 žádostí odmítli. Důvody
byly kupříkladu takové, že mají z Číny
informace, že navrátilci nebudou pronásledováni (přestože je trestným činem už
žádost o azyl, někteří navrátilci z jiných
zemí se po návratu „ztratili“ a situace
s dodržováním lidských práv a náboženské svobody v Číně je celosvětově známá)
a že se jedná o ekonomické migranty, protože místo aby žili ze sociálních dávek,
učí se česky a začali pracovat.
Protože rozhodnutí úřadů je spíše politické než dané zkoumáním faktů, čínští

žadatelé se odvolali k soudu. Soudní jednání dosud neproběhla.
Na podporu jejich žádosti byla spuštěna petiční akce. Protože v ČR ale nemá
elektronická petice právní závaznost, nepřineslo získání podpisů žádný posun.
Z těchto důvodů se rozhodla Ekumenická
rada církví spolu s Biskupskou konferencí svolat na 14. 10. protestní shromáždění na podporu jejich žádosti. Na místě se
shromáždilo přes 300 protestujících, kteří
vyslechli projevy Daniela Fajfra a biskupa
Malého, pozdrav jedné ze žadatelek o azyl
(byl nahrán, z bezpečnostních důvodů se
nikdo z azylantů neúčastnil) a po společné modlitbě Otče náš zapálili účastníci
svíčky. Během shromáždění se objevil
čínský kameraman, který se snažil účastníky filmovat. Když byl ovšem sám vyfocen, rychle zmizel. Metody tajné policie
a vůbec diktátorských režimů se od dob
socialismu v naší zemi zjevně nezměnily.
Mrzelo mne, že se nás nesešlo na této
akci více. Našim sourozencům jde o život. Pokud budou vráceni, budou zatčeni
a pravděpodobně vystaveni špatnému zacházení s možností smrti. Nemělo by nám
to být jedno. Určitě je možné se za celou
situaci modlit a příště se zapojit i konkrétním skutkem.
Lubomír Ondráček

MODLITEBNÍ TÉMATA
Víkendový výjezd Alfy 10.–11. 11. (speciálně za obrácení těch, co ještě neuvěřili a za naplnění Duchem těch, co už věří)
a výjezd vedení sboru 30. 11.–2. 12.
(za dobré obecenství, zjevení od Boha
a rozhodnutí dle Boží vůle).
Prosme, aby v ČR zůstalo manželství
vyhrazeno pro svazky jednoho muže
a jedné ženy. V Poslanecké sněmovně
proběhlo slyšení k petici za možnost
uzavírat manželství pro lidi stejného pohlaví a k petici na podporu manželství –
za zařazení definice manželství jako
svazku muže a ženy do Ústavy ČR. Jsou
to dvě nesmiřitelné pozice.
Modleme se, aby projekt Staleté kořeny
skutečně přispěl k tolik očekávané a potřebné duchovní obrodě našeho národa.
Vyhodnocení minulých témat
Na kurz Alfa chodí 22 hostů a na kurz
Příprava na manželství 14 párů (z toho 3
z našeho sboru), na kurz Výchova teenagerů 4 manželské páry. Na kurz Užívání duchovních darů se přihlásilo přes
60 zájemců z různých sborů. Beton pro
mladé muže přinesl mnohým povzbuzení.
Povolební vyjednávání jsou teprve v procesu, ale k děkování je určitě to, že Senát
i pražský Magistrát jsou bez zástupců
KSČM.

Služba a manželství, rodina
Služba Bohu pro mě vždycky byla radost,
nikdy bych neřekla, že povinnost. Byla
jsem vedoucí na mládeži asi od 19 let,
bavilo mě to a zabíralo mi to hodně času.
S mládežníky jsem trávila několik večerů
v týdnu a téměř každý víkend. Pak jsem
začala chodit s Otou (současným manželem), vzali jsme se a na službu už nebylo
tolik času. Narodily se nám děti a moje
služba ve sboru se scvrkla na pár drobností, které můžu udělat, když mám chvíli
času, ale nebyla jsem už schopná věnovat
se něčemu pravidelně. Ota mezitím začal
vést skupinku, více se angažoval ve sboru
a stal se starším.
Naše role se trochu proměnily, on trávil večery na skupince, na modlitební,
na různých setkáních. I když jsem souhlasila s tím, aby byl starším, a se všemi
povinnostmi, které s tím souvisí, stávalo
se mi, že jsem byla po náročnějším týdnu
na Otu dost naštvaná, že tráví moc času
mimo domov. Byla jsem vlastně naštvaná
i na jeho službu a trochu i na sebe, že by
mi přece nemělo vadit, že slouží Bohu.
Snažila jsem se mu tyhle své pocity moc
neříkat, ale to moje naštvání se stejně dostalo na povrch a pak jsem třeba bouchla
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kvůli nějaké blbosti. Modlila jsem se, aby
se můj postoj nějak vyřešil. Pak jsem si
uvědomila, že dávám Otovi za vinu něco,
co je v mé kompetenci změnit. Že já určuji
hranice toho, co ještě zvládnu a co ne, že
po něm nemůžu chtít, aby to vytušil nebo
vycítil.
Dohodli jsme se na tom, že si naplánuje maximálně jeden až dva večery v týdnu
ve službě. Myslím, že u mě Bůh změnil
i ten postoj, že je „neduchovní“ dávat něčí
službě taková omezení, že bráním něčemu dobrému. Vlastně můžu říct, že od té
doby, co se tenhle můj postoj změnil, už
mě nikdy neovládl takový vztek na Otovu
službu. Jsem opravdu ráda, že dělá to, co
dělá, a nemám pocit, že bychom já a děti
byly na vedlejší koleji.
Myslím, že takovéto hranice jsou pro
každou rodinu trochu jiné, ale podstatné
je, že jsou v tom spokojeni oba. Bylo pro
mě i důležité, že se Ota podřídil tomu,
co jsem chtěla. Nepřemlouval mě, že to
zvládnu, že je to potřeba, neříkal mi, že
bych měla být duchovnější, ale omezil
svoji službu jen proto, že už to bylo pro mě
příliš náročné a chtěla jsem to jinak.

Při své službě na mládeži jsem viděla
službu očima dětí vedoucích. Několikrát
jsem slyšela, že děti jsou naštvané na rodiče, že pořád slouží, nenávidí jejich službu a třeba i lidi, kterým slouží. Zároveň
vědí, že by neměly být naštvané, protože
rodiče dělají dobrou věc, ale to jejich negativní pocity nezmění. Připadaly si pro
rodiče méně důležité než např. děti, kterým slouží. Bylo to v maličkostech, např.
naplánovaný výlet se zrušil, protože bylo
potřeba na poslední chvíli pomoct při
nějaké akci, rodiče výlet zrušili, ale nepřipadalo jim podstatné to dětem vysvětlit,
omluvit se…
Myslím, že je důležité se o těchto věcech bavit otevřeně, nepovažovat věci kolem služby za nějaké tabu nebo za to, co
je nedotknutelné. Mít v této oblasti jasně
dané hranice může pomoci manželům
v tom, aby služba neměla v jejich životě
větší prostor, než by mít měla. Naše služba
Bohu se týká celého našeho života. Není
žádná chvíle, kdy bychom Bohu „nesloužili“. Zároveň hranice dávají určitý pocit
bezpečí a jistoty nejen partnerovi, ale
i dětem.
Marie Kunzmannová, region Východ
www.kspraha.cz
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Obraz stromu
Jsme-li strom, tak rosteme a plodíme podle toho, jací jsme. Základní víra a důvěra
v Hospodina způsobuje, že máme kořeny spuštěné k tekutým vodám, že jsme
zasazeni u tekoucích vod. V tom je naše
síla a vítězství. Nejsme závislí na tom,
jestli zaprší, nebo ne. Nejsme závislí na
své vlastní aktivitě. A nemůžeme si tolik
ublížit tím, když se něco nepovede. Není
důvod ke strachu.
Jednáme v podstatě dobře. Jednáme
totiž podle toho, jací jsme. Nicméně Bůh
nás hodnotí mnohem lépe, než jak o sobě
smýšlíme nebo co cítíme my sami. Úplně
nás přijímá do své otcovské náruče. Takové, jací jsme, nás uvádí do síně slávy.
Přivádí nás na hostinu odpuštění, přijetí
a lásky.
Takové, jací jsme nyní, nás učí přemýšlet o sobě jako o Kristu. Ještě se to neprojevuje dost, ale On už nás takové vidí
a učí nás takto o sobě smýšlet. Proč? Protože taková je o nás pravda v Kristu Ježíši.
Vy však jste se o Kristu takto neučili, pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm
vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž
máte odložit toho starého člověka, který
žije podle dřívějšího způsobu života a hyne
v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového
člověka, který byl stvořen podle Boha ve
spravedlnosti a svatosti pravdy. (Ef 4,20–24)
Podoba, kterou nyní neseme (to, jak
žijeme), ještě není dokonalá. Ale máme
nést podobu toho nebeského Pána. Nebeského Pána našich srdcí. Toho, který
v nás přebývá skrze víru.

Tak je i napsáno: První člověk, Adam,
se stal duší živou, poslední Adam Duchem
oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nýbrž
duševní, a potom duchovní. První člověk
je ze země, z prachu, druhý člověk Pán
z nebe. Jaký je ten pozemský, takoví i ti
pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti
nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeského.
(1 K 15,45–49)
Jak se však můžeme propracovat k dokonalosti? Co dělat, aby na nás podoba
Pána Ježíše byla vidět stále více? Potřebujeme začít s myšlenkou na cíl. My, kteří žijeme, budeme na místě proměněni.
Toto smrtelné oblékne nesmrtelné, toto
porušené oblékne neporušitelné. Toto je
finální projev moci vzkříšení.
Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni
zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou
jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci
neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo
oblékne neporušitelnost a toto smrtelné
oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční
slovo, které je napsáno: ‚Smrt byla pohlcena ve vítězství.‘ (1K 15,51–54)
Tato moc vzkříšení v nás ale působí
od našeho znovuzrození. Abychom viděli její slávu na našem životě (jednání),
potřebujeme od samého znovuzrození
věřit v souladu s převahou této Boží moci.
V okamžiku, kdy jsem slabý, je o mně

pravda vzkříšený Kristus. Když jsem silný, jsem silný díky moci Svatého Ducha.
Svatého Ducha jsem dostal na základě své
spravedlnosti z víry, díky úplnému vnitřnímu souladu s Boží vůlí, který ve mně
způsobuje Kristův duch. Díky tomu mohu
žít jako vítěz.
Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
(1 K 15,57)
Bůh ve mně působí chtění i činění.
Chtění skrze smíření v Kristu a soulad
s Boží vůlí. Smíření znamená obrazně
i to, že jsem svoji vůli namířil stejným
směrem, kterým míří vůle Boží. Činění
skrze moc Svatého Ducha. Jeho pomazání dává sílu žít tak, jak žil On. Žít jako Boží
syn, projevit se v podobě toho nebeského
Pána.
Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám
také žít tak, jak žil on… Vy však máte pomazání od toho Svatého a víte to všichni. (1 J 2,6 a 2,20)
Toto chtění a činění je zázrak okamžiku. Tomuto způsobu života se, myslím, říká obléknout Krista. Nežiji už já,
ale žije ve mně Kristus. Přebývá ve mně,
neboli naplňuje mou bytost skrze víru.
Skrze svoji víru. Ježíš ve mne věří. Ježíš ví,
jaký jsem opravdu a dává mi to skrze víru
a Svatého Ducha prožít. Čím více budu
spoléhat ne na sebe, ale na Krista a na
moc Ducha, tím lépe ponesu jeho podobu. Budu jako strom.
Petr Hrdina, region Východ

Z E Ž I VOTA SBORU

Alfa Na Žertvách
Tak nám (i Vám) začala Alfa! Jak už to
bývá, během prvních tří lekcí se vytříbil
počet hostů a výsledkem je plně obsazených všech šest stolů. V promluvách
se střídají Tom Božovský a Jirka Bukovský (také měl promluvu Ota Kunzmann
a Nanda Slobodová), písněmi provází
Jirka Jelínek, Aleš Náhlý a Johana Ondráčková (střídají se). Podpůrný tým,
vedený Petrem Leitermannem, funguje
skvěle – radostně, obětavě a precizně.
Příprava a výzdoba stolů (opravdu hezčí,
než v čtyřhvězdičkových restauracích),
servírování a průběžná číšnická péče
(skoro profesionální, ale o to více vřelá
a ochotná) je korunována skvělým pokrmem z kuchyně šéfkuchaře (profesionála) Honzy Snížka. (Dokonce máme vždy
Jídelní list, kde je uveden název večeře
a moučníku) Nejvíc se mi ale líbí hosté!
www.kspraha.cz

„Je to viditelné dílo
Ducha svatého“
Zvláště ti, kteří svůj vztah k Bohu právě
tady na Alfě teprve hledají. Je to pro některé první setkání s křesťanstvím, pro
někoho možná poslední „šance“ setkat
se s Ježíšem. Co je, jako vždy, na Alfě až
dojemné, je vděčnost hostů a jejich postupně větší a větší otevřenost k nám i ke
všem ostatním u stolu. Je to viditelné dílo
Ducha svatého, že lidé „roztávají“ a je jim
spolu dobře! Naše (i Vaše) modlitby jsou
proto opravdu důležité! Prosím, vzpomeňte si na Alfu vždy v úterý večer.
Za tým, Anna Slobodová
Foto Jiří Bukovský
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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: 21/6/0

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 12. 11. v 18:30, na Palmovce v herně v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 102/12/27
Vstup: Martin Horák
Narození: Magdalena Náhlá (7. 9. 2018)
Křty: Klára Neužilová, Tereza Mocková, Helena
Bezpalcová

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

VÝCHOD

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 International
Church of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 80/18/22
Výstup: Marta o Ondřej Pumrovi (přestup na
region Palmovka)

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: 91/8/18

PALMOVKA

ZÁPAD

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/21/30
Vstup: Ondřej a Marta Pumrovi

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

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: Adam Kácha / 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.
Čt 1. 11.
		

Kurz příprava na manželství
18:30–21:30

So 3. 11.
		
		

Kurz užívání duchovních darů
Dům modliteb,
Poděbradská 7, Praha 8

2.–4. 11.
		
		

Stánek uctívání

46 hodin chval a uctívání, velký sál
v pátek od 16:00 do neděle 14:00

Ne 16. 11. shromáždění v rámci regionů
So 17. 11. Uzdravovací a vyučovací
		
shromáždění, 14:30–18:30
Po 19. 11. Odrost, 18:30–21:00

9. 12. Atrium, Žižkov 18:30

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:
		

hudební skupina Worship Vision
pod vedením Jiřího Jelínka

Čt 22. 11. Místa uzdravení
		
17:00–19:00, 1. patro

Kázání:
		

Jakub Limr – Spolu šťastni až
do smrti?

So 24. 11. Setkání služebníků
		
9:00–15:00

Odrost, 18:30–21:00

Út 6. 11.
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Alfa, 18:30, velký sál
Porost, 17:30–19:30

St 7. 11.
		
		
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30

Čt 8. 11.
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Kytarista

Rodrigo Rodriguez

4. 11.

Po 5. 11.

ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

Út 20. 11. Kurz Alfa, 18:30, velký sál
		
Porost, 17:30–19:30
St 21. 11.
		
		
		
		
		

Na konci shromáždění bude možnost podepsat Prohlášení o významu manželského
vztahu

Ne 9. 12.
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:30
Kurz svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30

Ne 25. 11. shromáždění v rámci regionů
Po 26. 11. Odrost, 18:30–21:00
Út 27. 11. Kurz Alfa, 18:30, velký sál
		
Porost, 17:30–19:30
St 28. 11.
		
		
		
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:30
Kurz svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30

Adventní benefiční koncert pro Teen
Challenge Žižkov
www.rodrigokoncerty.cz
Po 10. 12. Sborová modlitební
		
18:00–19:30, malý sál
		
Odrost, 18:30–21:00
Út 11. 12. Porost, 17:30–19:30
St 12. 12. Dorost, 17:00–19:00
		
Kurz o misii, 18:30
Čt 13. 12. Místa uzdravení
		
17:00–19:00, 1. patro
Ne 16. 12. shromáždění v rámci regionů
Po 17. 12. Odrost, 18:30–21:00
Út 18. 12. Porost, 17:30–19:30
St 19. 12. Dorost, 17:00–19:00
Ne 23. 12. shromáždění v rámci regionů

2. 12.

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

24. 12. Štědrý den

Chvály:
		

hudební skupina Aioneth pod
vedením Davida Bukáčka

		
		

9.–10. 11. Eva Evě
		
Pá 17:30–So 19:00

Kázání:

Lubomír Ondráček – Světlo už svítí

10.–11. 11. Víkend s Alfou

Po shromáždění naváže výroční sborové
shromáždění.

Ne 11. 11. Shromáždění v rámci regionů
		
		
		

ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

Po 12. 11. Sborová modlitební
		
18:00–19:30, malý sál
		
Odrost, 18:30–21:00
Út 13. 11. Kurz Alfa, 18:30, velký sál
		
Porost, 17:30–19:30
St 14. 11.
		
		
		
		
		
Čt 15. 11.
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:30
Kurz svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30

Info o případných bohoslužbách
na webu

St 26. 12. Vánoční Bohoslužba regionu
		
Hostivař
		
16:30, Toulcův dvůr
Čt 27. 12. Místa uzdravení

Po 3. 12.

Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 12.
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, 18:30, velký sál
Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 30.12.

shromáždění v rámci regionů

		
		

Konání bohoslužeb je individuální
pro každý region

St 5. 12.
		
		
		
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:30
Kurz svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30

Setkání všech skupin mládeže je pouze během školního roku, v době vánočních svátků
se nekoná.

So 8. 12.
		

Uzdravovací a vyučovací
shromáždění, 14:30–18:30

Ne 9. 12.

Shromáždění v rámci regionů

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

