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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Spolu šťastni až do smrti?

Víra na trhu

„Žili spolu šťastně až
do smrti“ – to je jedna
z nejtragičtějších vět
v literatuře. Je to mýtus, který přiměl celé
generace očekávat od
manželství nemožVšechno má svou né.“ Původně jsem
se chtěl omluvit, že
chvíli, každý
hned v úvodu kazím
záměr pod nebem téma šťastných vztahů
pochmurným
má svůj čas, sdílí
pohledem
Joshuy
své postřehy král Liebmana. Ale až
tento článek dočtete,
Šalomoun
budete pokračovat
v reálném životě. Nevrátíte se do nějaké
pohádky podle Hollywoodu, který učí, že
zažívat štěstí v manželství znamená vztahové nebe bez mráčků. Přitom manželství rozhodně může být šťastné, i když se
ti dva pohádají nebo si někdy nerozumí.
To je potřeba si uvědomit, stejně jako to,
že manželský vztah se neustále proměňuje. Mění se naše postoje i emoce, někdy
vyjadřujeme lásku více, jindy vyjadřujeme lásku méně. Jako se v přírodě střídají
roční období – jaro, léto, podzim a zima
přicházejí i do našich manželství.
Všechno má svou chvíli, každý záměr
pod nebem má svůj čas, sdílí své postřehy král Šalomoun (Kaz 3,1). Třetí kapitola knihy Kazatel pak pokračuje příklady
střídání různých období v lidském životě.
Šalomoun upozorňuje: Na tohle se připravte. Počítejte s tím, že tohle je život.
Když v manželství prožíváte těžké
časy, když se zrovna necítíte šťastně, neznamená to, že jde o špatný vztah, který
je na vyhození do popelnice. Prosím, nevzdávejte to! Hledejte, jak překonat výzvy,
kterým musíte čelit, a nerezignujte. Přemýšlejte, jaká požehnání „roční období“
mezi vás přinášejí a užívejte si je.
Například jaro ve vztahu voní novými začátky. Typické je pro ně nadšení,
vzrušení, radost a naděje. „Moc se těším,
co nám přinese budoucnost,“ zní mezi
partnery. Jarní čas pomáhá vidět pozitivní věci a soustředit se na ně. Ona i on
vymýšlí způsoby, jak tomu druhému vyjádřit lásku. V této souvislosti nejde nezmínit knížku Pět jazyků lásky od Garyho
www.kspraha.cz

Chapmana, která ukazuje, jak říct „Miluji
tě“, aby to dolehlo k uším a srdci toho druhého.
Každé roční období je ideální na pěstování nějakého „dobrozvyku“, do kterého budete vplouvat přirozeně, a když
přijdou mrazy, může vám takový dobrý
návyk zachránit život. Jaro je jako dělané na randění. Rande není jen večeře při
svíčkách. My jsme například objevili, že
pro náš rodinný rytmus jsou nejlepší snídaně v krásné kavárně nebo v hotelové
restauraci. Rande je společný čas pouze
pro vás dva, kdy neřešíte logistické věci
v rodině, ale dáváte si najevo, že jste spolu
rádi a sdílíte svoje myšlenky, sny a zájmy,
ale také strachy a obavy a učíte se, jak si
v tom být navzájem spojenci.
S manželkou jsme prožili velmi vážnou čtyřletou manželskou krizi. Do našeho vztahu přišla zima. Byly chvíle,
kdy mojí jedinou motivací nerozvést se
byla věrnost vůči Bohu. Přesvědčení, že
je správné zůstat, i když pocity mi říkaly
něco jiného a bylo by jednodušší odejít.
Poměrně brzy mi Bůh dal slovo, které mě
provázelo následující měsíce a roky: „Vymiluj ji z toho.“ Právě rande si Bůh použil
jako jednu z cest, kterou nás z náročného
období vyvedl ven. Díky vypěstovanému dobrozvyku jsme měli na co navázat.
Rande byla příležitost, jak jsem mohl své
ženě ukázat, že ji pořád miluji. A i když se
nám vždy společný čas nepovedl na výbornou, zkusili jsme to znovu. A pak zase.
Při pohledu nazpět se mi Karolina svěřila,
že to byly klíčové chvíle, kdy mohla vidět,
že jsem to s ní ani já ani Bůh nevzdal.
Každé roční období má své dobrozvyky. V létě je to odpuštění, na podzim ocenění a v zimě empatické naslouchání.
Můžete si najít své vlastní, ušité na míru
vašemu vztahu. Pokud byste stáli o inspiraci, najdete ji třeba v knize Čtyři období
manželství z pera již zmíněného Garyho
Chapmana.
Křesťanský psycholog Kevin Leman
jednou řekl: „I ty největší a nejkrásnější
katedrály se staví kámen po kameni.“ Ať
už je váš vztah v jakémkoli období, vezměte jeden dobrozvyk – jeden kámen –
a postavte něco velkého a krásného!
Jakub Limr

„Já jsem vás včera viděla!“ zazní za
mnou hlasitě pronikavý ženský hlas,
když u stánku na tržišti hledám drobné. „Viděla jsem, že jste zahodil vajgla
za sebe na trávu,“ pokračuje káravým
tónem paní za mnou. Prodavač, pán
středního věku, pravděpodobně výrobce vařeček, které se snažím zaplatit, upírá nevěřícně vyjevený zrak za
má záda. „A to se nesmí, to znečišťujete životní prostředí,“ pokračuje nabádavý hlas, „to už nedělejte! Vždyť
od toho jsou koše, tam se to hází,“ doplní svůj příkaz. Čekám, že po tomto
verbálním útoku prodavač požene
vařečkou paní „chytrou“ pryč, ale on
omluvně odpovídá: „Ano, paní, dobře“ a usměje se na ni. Stále štrachám
v kabelce a neodvažuju se otočit,
abych se třeba, při pohledu na „strážkyni pořádku“, nezačala smát, protože ta osoba se s mírumilovnou odpovědí nespokojila a útočí dál: „A to jste
věděl, že se pak do půdy dostává z nedopalků škodlivý odpad?“ Prodavač
je zřejmě lidumil a řekne: „Nevěděl,
ale teď už to vím, děkuji.“ Paní stěžovatelka už nic neřekla a odkráčela, já
platím a s úsměvem děkuji za zboží.
Přemýšlím pak o tom, jestli někdy
víru nereprezentuji podobně, jako ta
„zelená“ paní svoji. Jestli předávám
Boží lásku, když s lidmi o víře mluvím, nebo ze mne cítí nadřazenost
mojí jediné pravdy. Napadl mě testík:
Až půjdu příště kolem toho stánku:
a) vysvětlím prodavači, že kouření je
hřích, za který ho čeká peklo, b) připomenu tuto příhodu, poděkuji mu,
že je k lidem laskavý a zavedu řeč na
Boží dobrotu, c) rozdám jemu i všem
v okolí leták na evangelizaci. Přeji
Vám pěkný Nový rok!
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Víkend pro muže, čtení pro všechny
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Výjezd vedení sboru
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MODLITEBNÍ TÉMATA

Víkend pro muže, čtení
pro všechny
Byl pátek a před námi první říjnový víkend. Právě jsem dorazil na Hlavní nádraží, kde už čekala spousta dalších lidí –
kluků, chlapů, mužů. A před námi byl
další Beton, víkend pouze pro muže! Co
nás asi čeká?
Vyrazili jsme na sever, kde je naše
oblíbená a moc pěkná chata v Dubičné.
A to nás ještě k tomu čekal bonus navíc –
nemuseli jsme využívat kadiboudu, ale
přímo sociálky v chatě, které tam od posledně přibyly! Trochu se nám změnilo
složení, jelikož jsme poprvé zkusili udělat výjezd pro trochu starší kluky, takže
s námi jeli i odrosťáci, kterým bylo 20 přece jenom před pár lety.
Měli jsme skutečně nádherné počasí
a sobotní výlet nám krásně vyšel. Jsem
vděčný za ty, kteří při nás stáli modlitebně. Moc jsme si užili jídlo, které bylo vynikající, včetně sobotního grilování. A ze
všeho nejvíc má asi radost z kluků, co se
rozhodli s námi jet. Z rozhovorů, z jejich
svědectví, z toho, co jsme mohli spolu
prožít.

a kteří vezmou vážně výzvy, které pro ně
Bůh má. Máme se jistě co učit a v lecčem
ještě zlepšit. Každopádně už teď jsem
moc rád, že Beton proběhnul několikrát
napříč všemi mládežnickými kategoriemi
(dorost, porost, odrost). Jezdí s námi pravidelně ale i muži o generaci starší než já,
kteří se zapojují do programu a jsou pro
mě velkou inspirací! Pokud máš na srdci
mladou generaci mužů, pojeď s námi.
A jaké to tedy skutečně bylo? Přečtěte
si pár reakcí níže:
„Hodně jsem si Beton užíval, bylo to
skvělé být na venkově v hezké chatě se
skvělými lidmi, ale taky to byla příležitost
k duchovnímu růstu a rozvoji.
Pro mě byly nejdůležitější rozhovory, jak v rámci oficiálního programu,
tak i některé neplánované. Slyšet názory
a zkušenosti dalších mi pomohlo získat
širší pohled na svůj život a připomněly mi
důležitost nežít v izolaci od ostatních. Potřebujeme sdílet s dalšími různé duchovní
zápasy, co prožíváme, abychom se v tom
vzájemně podpořili.

V období půstu si můžeme připomínat
klíčové věci pro duchovní boj, který (každý z nás) vedeme.
Víme, že Bůh nám dává vítězství skrze
Krista, ale zároveň se na tom boji nějak
podílíme i my.
Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
(1 K 15,57)
A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který
říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho
Krista, neboť byl svržen žalobce našich
bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili
pro krev Beránkovu a pro slovo svého
svědectví; a nemilovali svou duši až
na smrt.“ (Zj 12,10–11)
Témata k modlitbám během půstu:
Moc Beránkovy (Kristovy) krve: Vděčnost
Nezapomínejme, že bez ní by to nešlo.
Slovo našeho svědectví: Výzva
Připomínejme si Boží skutky v našem životě nejen v soukromí, ale i veřejně!
Nemilování své duše až ke smrti: Otázka
I když nám nyní nehrozí pronásledování,
nelpíme příliš na svém životě/různých našich věcech a představách?
I během letošního půstu se budeme společně postit od alkoholických nápojů.
Vyhodnocení minulých témat
Boj za manželství a rodinu je běh na delší
trať a vyhodnotíme situaci po zveřejnění
statistik. Tým Základů je připraven a těší
se na účastníky. Asia Bibi byla zproštěna
obvinění a propuštěna – je se svou rodinou, ale zatím nemůže opustit Pákistán.
Vůdcové protestů proti jejímu propuštění,
kteří vyzývali k její vraždě i k vraždě soudců, kteří vynesli osvobozující rozsudek,
byli zatčeni a mají být postaveni před soud.

Užil jsem si spoustu zábavy, poznal do
hloubky nové lidi a mnoho se naučil. (A vyhrál jsem pivo!!!) Beton byl prostě super.“
foto Šimon Ondráček

Je to už přes dva roky, co jsme ve sboru
pořádali první Betonovou akci. Projekt,
který je čistě pouze pro muže. Víkend,
který nese podtitul „růst v pravého muže
a bojovat o čistotu“. Za tím vším stojí jednoduchá myšlenka – povzbudit se jako
muži, abychom se stávali skutečnými
Božími muži, kteří obstojí v dnešní době
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Taky byla dobrá možnost budovat přátelství s dalšími mladšími kluky ze sboru
i poznat některé ze starších.“
„Beton byl pro mě trochu jiný než pro
ostatní, jelikož jsem mladší než většina
účastníků, ale byl právě o to lepší. Strašně
se mi líbila obrovská otevřenost lidí a protože byli starší, tak mi opravdu měli co říct.

Další reakce a hodnocení:
moudra starých šakalů
upřímný, zábavný, bez klamu
rozhovory, fajn nálada, přátelství
surstromming byl dobrej
rozhodnutí pro konkrétní věci
Šimon Ondráček

www.kspraha.cz

AKTUÁLNĚ

Výjezd vedení sboru
Staršovstvo, vedoucí speciálních služeb
a tentokrát i vedoucí mládeže odjeli společně 30. 11.–2. 12. na společný pobyt v TJ
Sokol Dobřichovice. Většinu programů
mělo staršovstvo a vedení mládeže odděleně a scházeli se jen u jídla a o přestávkách. Sobotní večer měli všichni společný
program včetně Večeře Páně a rozhovoru
o očekávání a potřebách mládežnických
vedoucích od staršovstva. Je povzbudivé,
když se mohou sejít vedoucí sboru od sotva odrostlých teenagerů až po ty v důchodovém věku. Myslím, že takto by to mělo
v Božím království vypadat.
Staršovstvo vedle společných chval
a modliteb projednalo některé technické věci nutné pro chod sboru (např. rozpočet, směrnice) a věnovalo se několika
koncepčním rozhodnutím a celkovému
výhledu. Připravovali jsme témata na
sborový půst a sdíleli se ohledně modlitební stráže 24/7 a obecně o modlitebním
životě sboru. V něm máme zjevně rezervy. Věnovali jsme se také společnému vyučování nad několika tématy a pracovali
ve skupinkách nad otázkami kurzu Svobodný k vedení.
Miloš Kačírek předal po letech vedení
modlitebně – prorockého týmu Danielu
Gawlikovi. Stanislav Roubal se stal z regionálního sborovým starším a staršovstvo
odsouhlasilo povolání Tomáše Dittricha

jako pastora regionu Palmovka. Zde ještě
proběhne dotázání členů regionu.
Michal Klesnil byl v souvislosti s těžkostmi ve svém manželství před několika
lety uvolněn ze staršovstva na dovolenou.
K našemu zármutku se přes veškerou
snahu nepodařilo manželství obnovit,
Michalova manželka byla ze sboru vyloučena. Michal ani ti, co se jim věnovali,
neví, co prakticky pro obnovu udělat. Diskutovali jsme nad otázkou, zda se v dané
situaci má Michal s ohledem na biblické
požadavky na staršího do staršovstva vrátit anebo být ze staršovstva odvolán. On
sám povolání dále vnímá. Neměli jsme
v této otázce plnou shodu, při hlasování
převážil názor, že se Michal má z dovolené do staršovstva vrátit a Michal je tedy
opět plně ve službě staršího.
S určitým zneklidněním sledujeme situaci, kdy rostou čtyři větší sborové regiony a čtyři menší stagnují. Kladli jsme si
otázky nad tím, jak by větší regiony mohly
pomoci menším, a to i vysláním někoho
na dlouhodobou nebo dočasnou pomoc.
Zatím je pomoc v oblasti kázání a chval,
ale chceme jít dál. V této souvislosti jsme
mluvili i o zakládání regionů v minulosti
a jak se z toho poučit.
Rozhodli jsme se po letech upravit sobotní setkávání služebníků. Hledáme, jak
být co nejefektivnější a reagovat na potře-

by sborových služebníků, které jsou v některých případech rozdílné. Zde se bude
jednat o určitý proces.
Věnovali jsme se sborovým dokumentům a prohlášením a ujistili se, že je
dále sdílíme a chceme v nich stát, i když
v některých jdeme nejen proti proudu
současného světa, ale i proti praxi mnoha sborů. Při této příležitosti jsme se věnovali otázce členů sboru na společné
bydlení lidí opačného pohlaví. Z důvodu
vykazatelnosti a svědectví navenek to
zvláště nedoporučujeme v situaci, kdy
ve společném podnájmu bydlí jen dva
lidé opačného pohlaví. Je to mimo jiné
proti doporučení Písma: nedávejte místo
Ďáblu. K otázce homosexuálních vztahů
se vrátíme po prostudování knihy Je Bůh
proti gayům? Máme ale již nyní shodu,
že považujeme za jediný biblicky doporučený heterosexuální styk v manželství
a že samu přitažlivost k osobám stejného
pohlaví nepovažujeme za hřích, pokud
dotyčný nebo dotyčná žijí v čistotě. Sama
přitažlivost je nijak neomezuje ve vztahu
s Bohem a v obecenství církve.
Věnovali jsme se ještě dalším dílčím
otázkám, nad některými tématy budeme
přemýšlet průběžně a vrátíme se k nim
během dubnového společného výjezdu.
Lubomír Ondráček

JAK JSEM TO PROŽIL

Zveme Česko na rande

Investice do vztahu se vyplatí!

Večeře při svíčkách u stolků pro dva
Příjemná atmosféra s hudbou, která zajistí
soukromí
Praktické prezentace založené na křesťanských principech, vhodné pro každého
Rozhovor jen ve dvou na dané téma
Osm čtvrtků od 14. 2. do 4. 4., vždy v 18:30 –21:30
Centrum Rosa, Střelničná 8, Praha 8

Kontakt a přihlášky: jakub.guttner@gmail.com

Cena za osobu: do 20. 1. 2019 2200 Kč, později 2400 Kč

(Pouze pokrytí nákladů – osm večeří s dezertem, příručky, nájem)

Pořádá: Křesťanské společenství Praha ve spolupráci
s Národním týdnem manželství

www.manzelskevecery.cz

www.kspraha.cz

Zveme Česko
na rande
Jde o akci, která by měla proběhnout ve spolupráci s Národním týdnem manželství v únoru
2019. Vize je, aby na aspoň 100
místech s co největším pokrytím
České republiky začaly kurzy
Manželské večery (nebo ukázka/upoutávka s tím, že proběhnout později během roku).
V první vlně, která končí před
Vánocemi, se snažíme získat co
nejvíce míst/vedoucích. Prosíme o modlitby, aby to Pán položil co nejvíce vedoucím na srdce.
Zatím jich máme okolo 40, několik se ještě rozhoduje…
V druhé vlně, která bude od
ledna do poloviny února, se bu-

deme snažit zvát lidi ze široké
veřejnosti skrz různá média (TV,
rozhlas, noviny, FB - prosím „lajkujte“ Manzelske vecery CZ - to
už můžete teď a hodně nám to
pomůže:)).
Vnímáme tuto iniciativu jako
„přípravu cesty pro Boží království“, jako nástroj k boření
bariér a předsudků vůči církvi.
Pak může být otevřena cesta
pro kurzy Alfa a další zvěstování
evangelia.
Tady je odkaz, na který budeme dávat aktuální informace
a na který se prosím napište.
http://eepurl.com/dKy5Q2
Dagmar a Jakub Guttnerovi
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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

PALMOVKA

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

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 112/21/30
Vstupy: Anna Bukáčková, Daniel Jungmann

JIHOVÝCHOD

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: 93/7/18
Vstupy: Marie Chaloupková, Přemysl Bezunk,
Antonie Hrdinová

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

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

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: pondělí 14. 1. od 18:30 (herna proti
sálu)
Počet členů: 102/13/26
Křty: Kristýna Pasková, Nikola Urbanová

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

VÝCHOD

ZÁPAD
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

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 International
Church of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 79/19/21
Vstup: Kateřina Kvízová
Výstup: Daniel Jungmann (přestup na region
Palmovka)

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.

6. 1. 	

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina BigyBand

Kázání:
		

Lubomír Ondráček – Užívej si života
Kaz. 11, 9

7. – 27. 1. 	

Sborový půst

7.–10. 1.

Alianční týden Modliteb v Praze

Po 7. 1.

Sborová modlitební 	

		

Odrost, 18:30–21:00

Út 8. 1. 	

Porost, 17:30–19:30

St 9. 1. 	

Dorost, 17:00–19:00

10.–13. 1. Divoký?
		
Setkání mužů		
		
Konferenční centrum Malenovice
Čt 10. 1. 	
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Ze smrti do života

Ne 13. 1. 	 shromáždění v rámci regionů
		
		
		
Po 7. 1. 	

ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7
Odrost, 18:30–21:00

Ne 27. 1. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 28. 1. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 29. 1. 	 Porost, 17:30–19:30
St 30. 1. 	 Dorost, 17:00–19:00
Čt 31. 1. 	 Základy křesťanského života
		
od 18:30, Bible – Boží slovo

Chvály:

hudební skupina Worship Vision

Po 25. 2. 	 Odrost, 18:30–21:00

Kázání:

Petr Kácha – Svatá nespokojenost

Po 4. 2. 	

Sborová modlitební

		

Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 2. 	
		
		

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

St 6. 2. 	

Dorost, 17:00–19:00

Čt 7. 2. 	
		
		

Základy křesťanského života
od 18:30, Jsme spravedliví,
nebo hříšníci?

Ne 10. 2. 	 shromáždění v rámci regionů
		
		
		

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

Čt 28. 2. 	
		
		
		
		
		

Manželské večery
18:30–21:30
Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Modlitba

Základy křesťanského života 2019
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská
atmosféra, možnost dotazů a osobních rozhovorů
Kdy
10. 1.–11. 4. 2019
vždy ve čtvrtek v 18:30
Kde
Sborový dům KS Praha
Vstup zdarma

St 13. 2. 	 Dorost, 17:00–19:00

Kurz Manželské večery
Centrum RoSa, Střelničná 8, Praha 8
od 14. 2. v 18:30
Bridge Centrum, Ve Smečkách 13, Praha 1
od 14. 2. v 18:30

St 23. 1. 	 Dorost, 17:00–19:00
		
Seminář o doprovázení
		
18:30–21:00

Hostinec A. Basaře, Šámalova 13, Horoušany
od 11. 2. v 19:00

Seminář kurzů Alfa

Út 26. 2. 	 Porost, 17:30–19:30
St 27. 2. 	 Dorost, 17:00–19:00

Út 22. 1. 	 Porost, 17:30–19:30

So 26. 1.

Manželské večery
18:30–21:30
Základy křesťanského života
od 18:30, Každý den s Bohem

Ne 24. 2. 	 shromáždění v rámci regionů

Út 12. 2. 	 Porost, 17:30–19:30

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Víra, zkoušky, vítězství
nad hříchem

Čt 21. 2. 	
		
		
		

15:00, Kulturní dům Ládví

Čt 17. 1. 	 Základy křesťanského života
		
od 18:30, Nový život, křest

Čt 24. 1. 	
		
		
		
		

St 20. 2. 	 Dorost, 17:00–19:00

		

Po 11. 2. 	 Odrost, 18:30–21:00

Po 21. 1. 	 Odrost, 18:30–21:00

Út 19. 2. 	 Porost, 17:30–19:30

Sborové shromáždění

St 16. 1. 	 Dorost, 17:00–19:00

Ne 20. 1. 	 shromáždění v rámci regionů

Po 18. 2. 	 Odrost, 18:30–21:00

3. 2. 	

Út 15. 1. 	 Porost, 17:30–19:30

18.–19. 1. 	 Biblí krok za krokem
		
Na Žertvách 23, Praha 8

Ne 17. 2. 	 shromáždění v rámci regionů

Čt 14. 2. 	 Manželské večery
		
18:30–21:30
		
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Naplnění svatým Duchem

Seminář o doprovázení
St 23. 1. od 18:30 do cca 21:00
Seminář o péči o lidi nemocné a vyššího
věku pod vedením sestry Jindry Papežové
se bude konat v hlavním sále našeho sboru Na Žertvách 23, Praha 8.
Zváni jsou členové sboru i hosté se zájmem
o tuto problematiku.
Více na https://www.kspraha.cz

Manželské večery jsou jen pro
předem přihlášené
Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

Biblické texty ke sborovému půstu
7.–27. Leden 2018
1

2
3

Zjevení Janovo 12:7–12 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé
bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel
a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný
hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl
svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev
Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. Proto se radujte, nebesa a vy, kdo
v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“
1 Korintským 15:57 Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
1 Janův 5:1–5 Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.
Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. To je totiž láska
k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že
Ježíš je Syn Boží?

4

1 Janův 1:7 Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

5

Římanům 5:9 Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od
Božího hněvu.

6

7

8

9

10

11

12

Efezským 1:7–10 V něm máme vykoupení skrze jeho krev – odpuštění našich provinění podle bohatství jeho
milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu
líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu
hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.
Koloským 1:18–20 A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem
první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou
a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.
Efezským 2:11–13 Proto pamatujte, že vy, kdysi pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si
říkali obřízka – ta byla lidskou rukou činěna na těle –, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizeni společenství
Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste
byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově.
Židům 9:11–14 Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou
provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením
posvěcuje znečištěné k čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?
Židům 13:8–12 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními;
neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo
si tak počínali. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je
veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem. Proto také Ježíš, aby svou vlastní
krví posvětil lid, trpěl venku za branou.
Zjevení Janovo 1:4–6 Jan sedmi sborům v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází,
i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých
a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů a učinil nás královstvím,
kněžími svému Bohu a Otci – jemu sláva i moc na věky věků. Amen.
1 Petrův 1:18-19 Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.
Verše na další dny najdete na www.kspraha.cz

