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Selský rozum
„O voze a o koze,“ myslím si po marném 
pokusu o hovor s kamarádem na téma 
genderová politika. „Když si za svými 
rádoby argumenty stojí tak, že nechce 
ani slyšet názor toho druhého, není to 
dialog ani rozhovor, přece,“ řeknu na‑
hlas Jitce, která byla u toho a nechápe, 
proč na tohle téma není s Bohoušem 
řeč. „Vždyť jsi stejná,“ oponuje mi Jit‑
ka, „jak poznáš, že máš pravdu ty a ne 
on? A třeba ji máte oba!“ pokouší se vy‑
hnout tomu, dát jednomu z nás zaprav‑
du ve sporu, jestli je člověk buď muž, 
nebo žena, anebo si každý může vybrat 
z nové široké genderové škály identit. 
„Pravda je ale jen jedna,“ opatrně vy‑
světluju. „Nemůže být pravda, že jedna 
a jedna jsou dvě a zároveň taky třeba 
tři.“ „No, tomu ještě rozumím,“ vyprsk‑
ne smíchy Jitka. „Je správné o všem, co 
čtu nebo slyším, přemýšlet a zkoumat, 
jestli to tak opravdu je, jestli je to prav‑
da, a nejen přitakat,“ poučuju mladou 
kamarádku, která jako houba nasává 
prostě všechno z internetu nebo to, co 
kdo s patřičnou vehemencí říká. „Tak 
to nemám ničemu věřit? Ale vždyť ty 
věříš té Bibli, jako by byla snad svatá,“ 
dobírá si mě dobrácky Jitka. „Věřím, 
a právě to je tam napsané, že Bůh chce, 
abychom mysleli, všechno zkoumali.“ 
„Já asi děti mít nebudu,“ mění náhle 
téma Jitka, „děti prý mají moc širo‑
kou uhlíkovou stopu a to ničí plane‑
tu,“ vzpomněla si evidentně na titulek 
z nějakého časopisu. Když vidí, jak na 
ni vyjeveně zírám, poťuká si na čelo 
a k mé úlevě řekne: „To je asi taky pěkná 
blbost, viď?“ Pak už se jen smějeme…

Nanda

Důvodem i cílem je radost

Konec čtrnácté kapi-
toly Lukáše se věnuje 
nárokům učednictví. 
Co to znamená být Je-
žíšovým učedníkem 
resp. jakou cenu je 
nutno zaplatit. Lukáš 
zde zmiňuje výjimeč-
ný Ježíšův důraz. Vět-
šinou Pán Ježíš mluví 
o  následování a  ne-
sení kříže společně. 
Na tomto místě ale 
říká něco šokujícího. 
Je možné za ním jít 
a kříž nenést. Je to tak 

šokující, že si to některé překlady Bible ani 
nedovolí doslova uvést.

Slyšel jsem kázání na tento text před 
mnoha lety a najednou mně to došlo. Moh-
lo by se stát, že půjdu za Ježíšem, ale nebu-
du jeho učedníkem. To je skutečně šokující. 
Aby se to nestalo, musíme porozumět, co 
znamená nesení kříže. Je mnoho výkladů. 
Často je to spojováno s různými životními 
těžkostmi, jako je nemoc, nutnost unést 
vztah s nepříjemnými lidmi apod. Netvr-
dím, že je jediný správný výklad. Kladu 
si otázku, co to znamenalo pro tehdejší 
posluchače Pána Ježíše? Oni moc dobře 
věděli, co znamenalo, že někdo nesl kříž. 
Byl to člověk, který byl odsouzen k smrti. Už 
ho nečekalo nic jiného než cesta na místo 
popravy a potom krutá smrt. Mohl mít Ježíš 
na mysli právě tohle? Nést kříž v tomto pří-
padě znamená, že jsem si vědom, že jediný 
legitimní nárok mám na smrt. Vše ostatní 
nad to je milost.

Když se na slova Pána Ježíše podíváme 
z této perspektivy, mění to pohled na náš 
život. Není prostor pro žádný nárok, ne-
vděčnost nebo pocit opomenutí, kdy Bohu 
vyčítáme, že nám nedal více, resp. že nám 
něco dluží. Prostě vím, že vše, co mám, 
mám z milosti. To vytváří obrovský prostor 
k vděčnosti a povzbuzuje k věrnosti ná-
sledování toho, díky němuž milost máme.

Je nebezpečné zkoušet jít za Ježíšem a ne-
nést kříž. Pokud to zkoušíš, čiň pokání.

Pán Ježíš spojuje často slova o  lásce 
s poslušností. Dává sebe za příklad toho, 
který byl poslušný Otce, a  proto zůstal 
v jeho lásce. V podstatě nemáme žádnou 
jinou možnost jak projevit svou lásku k Je-
žíši než tím, že ho posloucháme. Někdy se 
nám to může zdát těžké a v době, kdy se 
spíše kladou otázky, co z toho budu mít i ve 
vztahu k víře v Boha, dost nepopulární. Po-
kud jsme si vědomi svého „nároku na smrt“, 
dává to jiný smysl. Díky poslušnosti Ježíše 
jsem v jeho lásce a mohu k němu přichá-
zet a čerpat z dobrých věcí, které dává. To 
samé už by mohlo stačit. Když to vezmeme 
vážně, jsme věrní, poslušní, následujeme 
Ježíše, přinášíme ovoce pro Boží království 
a shromažďujeme si odměnu.

Peter Game, který strávil v naší zemi 
celý letošní květen, se s námi na setkání 
vedoucích regionů a speciálních služeb 
sdílel právě nad textem z Jana. Naši po-
zornost směroval k tomu, proč Pán Ježíš 
toto učedníkům pověděl. Důvodem bylo, 
aby měli radost. Někdy se může stát, že 
právě radost se nám vytratí. Jsme věrní, 
poslušní, usilujeme zachovávat Ježíšovy 
příkazy a činíme pokání, když se nám to 
nepodaří. Ale jakoby to byla dřina. A někdy 
nějaká věc v našem životě a následování 
Pána Ježíše dřinou skutečně je. Jenže když 
ho posloucháme, tak jsme v jeho lásce. No, 
a to je pořádný důvod k radosti.

Čím více vidíme, jak nemáme na nic 
nárok a všechny dary jsou projevem Boží 
lásky, tím více se cítíme milováni, bezpeč-
ní v Boží péči, jsme vděční a v posledku 
i radostní. Protože jak se neradovat, když 
máme takového Otce v nebesích a tako-
vého Pána, jakým je Ježíš? A nejen Pána. 
On nás nazývá i svými přáteli, a dokonce 
sourozenci. Je naším prvorozeným brat-
rem. Nenechme si tuto radost ukrást díky 
nevděčnosti, nárokům a neposlušnosti.

Lubomír Ondráček
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Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Luk. 14, 27

Zachováte ‑li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého 
Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše 
radost byla naplněna. Jan 15, 10–11

S V Ě D E C T V Í 

Mohlo by se 
stát, že půjdu 
za Ježíšem, ale 
nebudu jeho 
učedníkem.
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Postoj KS Praha k otázce lidí s odlišnou 
sexuální orientací
Nesouhlasíme s odsuzováním osob s od-
lišnou sexuální orientací a odmítáme ja-
kékoli projevy agresivity vůči nim. Když 
lidé z  tohoto okruhu přemýšlejí o Bohu 
a chtějí ho poznávat skrze Bibli i skrze cír-
kev, jsou mezi námi vítáni. Života našeho 
společenství se účastní i několik takových 
lidí, kteří v něm vyrůstali od dětství. Jejich 
sexuální orientace je nevyčleňuje ze života 
sboru. Mají možnost své vnitřní zápasy sdí-
let s ostatními v našem společenství. Pro 
přístup k nim je pro nás závazné stanovisko 
Bible, které u lidí neklade na první místo 
sexuální identitu, ale identitu člověka jako 
bytosti stvořené k Božímu obrazu.

Lidé s odlišnou sexuální orientací tvoří 
názorově i postojově rozrůzněnou skupinu 

se širokým spektrem pohledů na sexuální 
přitažlivost k osobám stejného pohlaví. 
Proto odmítáme, když je ve veřejném pro-
storu tlumočen a prosazován jen omezený 
výsek těchto pohledů.

Věříme, že Bůh stvořil člověka jako 
muže a ženu. Sexualita je vzácným Božím 
darem, který Bůh spojil právě s manžel-
ským svazkem muže a ženy. Problema-
tikou osob cítících sexuální přitažlivost 
k lidem stejného pohlaví se Bible nezabývá 
do všech aspektů, jasně se však vyjadřuje 
k těm, kdo svou homosexualitu praktiku-
jí. Jak ve Starém, tak v Novém zákoně je 
takové jednání zakázáno jako hříšné, ale 
není posuzováno přísněji než jiná porušení 
Biblí stanovených norem, ať už v oblasti 

sexuality, nebo v  dalších oblastech lid-
ského života. Pro lidi s odlišnou sexuální 
orientací nepředstavuje její praktikování 
jedinou možnost jak žít. Jsme připraveni 
o tom s nimi mluvit a stejně jako komukoli 
jinému jim nabídnout alternativu. Chceme 
jim být pomocí v poznání a následování 
Ježíše Krista.

Rozborem jednotlivých biblických 
pasáží i  různých dalších aspektů celé 
problematiky se zabývá kniha britského 
duchovního Sama Allberryho „Je Bůh pro-
ti gayům?“ (česky v Nakladatelství KMS 
2018). Zájemce k ní odkazujeme, protože 
odráží stanoviska vedení našeho sboru.

Přijato staršovstvem KS Praha 
v dubnu 2019

Plán akcí
Na posledním výjezdu vedení sboru jsme připravovali plán hlavních společných akcí 
v nejbližším období.

V létě se s výjimkou první neděle, kdy je 
křesťanská konference, budeme společně 
scházet od 16.30 v Konferenčním centru 
Pankrác.

Společný půst bude příští rok pouze čtr-
náctidenní v  předvelikonočním období 
28. 3.–10. 4. V druhém postním týdnu bu-
deme mít společnou modlitební stráž 24/7.

Dny dobrých zpráv budou kratší. Nebu-
de naplněn celý týden, ale jen dva večery. 
V druhém dni se bude konat dopolední 
program pro důchodce a odpolední pro 
rodiny s dětmi.

Na podzim plánujeme od konce září opět 
společnou Alfu ve sborových prostorách.

Od ledna zahájíme pravidelný kurz Zá-
klady.

O dalších společných akcích ještě jednáme, 
ale s těmito prosím už počítejte ve svých 
kalendářích a plánech. Potřebujeme jak 
konkrétní lidi, kteří se zapojí, tak lidi, kteří 
budou zvát, a také ty, kteří se budou modlit.

Za staršovstvo Lubomír Ondráček

Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Pastorálka CKS
Ve dnech 10.–12. května 2019 proběhla v KC 
Immanuel pastorálka CKS. Tématem bylo 
budování vedoucích, své bohaté zkušenosti 
sdílel Barry Wissler, vedoucí sítě Harvest-
Net International. Protože končilo funkč-
ní období Rady, bylo součástí pastorálky 
i jednání kolegia.

Členové současné Rady Jan Cvejn (KS 
Děčín) a Pavel Kolegar (KS Jeseník) chtěli 
ve své službě pokračovat a Kolegium jejich 
pokračovaní jako radních schválilo. Další 
radní Petr Kácha (KS Praha Střed) po 15 le-

tech své služby jako radní CKS v souvislos-
ti, jak chápe své povolání a současné Boží 
vedení pro svůj život, již nekandidoval.

Rada Kolegiu navrhla doplnění Rady 
(na základě návrhu vedení sboru KS Praha) 
o Tomáše Božovského (KS Praha Sever), 
současného tajemníka CKS. Kolegium 
tento návrh schválilo. Současná Rada tedy 
pracuje ve složení Marek Prosner (Senior),  
Tomáš Božovský, Jan Cvejn a Pavel Kolegar.

Tomáš Božovský

MODLITEBNÍ TÉMATA

Za hudební chvály a uctívání – prosit 
o požehnání, zmocnění, uctívání „v Duchu 
a pravdě“. Konkrétně za vedoucího chval 
Davida Bukáčka, za stávající, ale i za nové 
chváliče (zvláště za situaci na regionech 
Hostivař a Jih), za inspiraci a za požeh-
nání pro tvorbu nových českých chval, 
za červencovou akci Visible Music Week 
19. 7.–21. 7. 2019 (Ž 150,3–5)

Za přípravu letních shromáždění, za po-
žehnání a vedení pro kazatele, chváliče, 
služebníky dětem a další služebníky na 
letních společných sborových bohosluž-
bách na Pankráci. (Ko 3,16)

Za déšť – děkovat, že po dubnovém 
extrémně suchém měsíci v květnu za-
čalo pršet, ale potřebujeme více vláhy 
pro úrodu, doplnění spodní vody a také 
omezení kůrovcové kalamity. Prosme 
Boha o milost.

Vyhodnocení minulých témat
Na kurz Příprava na manželství chodí 
11 párů, z nichž 5 je z necírkevního pro-
středí. Zpráva z pastorálky CKS je v sa-
mostatném článku. Z dřívějších témat 
je na děkování zpráva, že Asia Bibiová, 
pronásledovaná pákistánská křesťanka, 
mohla vycestovat do Kanady a setkat se 
se svými dětmi.
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S V Ě D E C T V Í

Změna počasí
Celé to začalo na první AMT lekci s Chuc-
kem Parrym. Téma kurzu by se dalo shr-
nout do věty „jak k nám Bůh mluví skrze 
stvoření – přírodu – divočinu“.

„Jako synové a dcery máme autoritu 
nad veškerým stvořením. V naší moci je 
žehnat či proklínat, zdravit medvědy nebo 
plavat s delfíny. „Další z principů, který vás 
chci naučit je, jak změnit počasí…“ vyučuje 
Chuck. „Spousty křesťanů, které jsem kdy 
učil, má problém věřit v uzdravování kvůli 
jejich denominačnímu pozadí, které učí, že 
nemůžou uzdravovat, nikdy ale neslyšeli 
nic o tom, že nemůžou změnit počasí.“

Yosemite mountains
Ke konci března jsme měli s mojí sest-

rou & friends podniknout 3denní výlet do 
Yosemitských hor. Tehdy už v Reddingu 
končilo období dešťů, ale několikrát ještě 
pršelo. Jeden deštivý den, pár dnů před 
výletem, jedu ze školy zmoklý na motorce 
a zrovna přemýšlím nad tím, jak to asi tak 
s mojí výbavou skládající se z nepromokavé 
bundy zvládnu, když na celé 3 dny v Yose-
mite byly hlášeny 90% deště a dva dny 90% 
sněhová bouřka. No, došel jsem k tomu, že 
to nezvládnu, a zrovna jsem si vzpomněl 
na některé Chuckovy lekce.

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, 
důkaz skutečností, jež nevidíme (Heb 11:1)

A tak tedy, v 40 mp/h, promoklý v nepro-
mokavé bundě, jsem naplněn vírou vzhlédl 
přes zapršené čelní sklo helmy k nebi a za-
čal volat všechny modré mráčky v Yosemite, 
aby přišly a protrhly deštivé mraky předpo-
vídané na dobu výletu. Poté, co jsem přijel 
domů, jsem měl pocit, že mám znovu zkon-
trolovat předpověď. Úterý a středa zůstaly 
stejné, ale pondělí se změnilo na 40–60 % 
dešťů a místy sluníčko. Začal jsem chválit 

Boha za sluníčko v pondělí a začal 
jsem proklamovat slunečné úterý.

Když jsme v pondělí přijeli na 
Yosemitskou základnu, svítilo slu-
níčko a po dešti ani stopy. Jejich 
místní předpověď ale hlásila 90% 
deště na úterý. Tomu jsem se zasmál 
a povolal modré mráčky, aby pro-
trhly ty deštivé. Ten den jsme ušli 
pěknou vzdálenost, místy v šort-
kách a tričku. K místu, na kterém 
jsme spali, vedly čerstvé medvědí 
stopy, a tak jsem mědvěda v duchu 
pozdravil a nasměroval jinam (no, 
a taky jsme měli protimedvědí ba-
rel, do kterého jsme dali jídlo).

Další den jsme se probudili do 
krásného východu slunce a na nebi 
celý den jen modro a slunečno, až 
jsme se i spálili.

Středu jsem nějak vypustil, pro-
tože jsme ten den měli převážně 
jezdit autem po různých místech 
v Yosemite, a tak ke konci dne si 
nebe konečně mohlo zapršet.

Bellingham
Misijní výjezd do městečka 

Bellingham, stát Washington, byl 
spojen s ještě větší aktivací mé víry 
v  mnoha ohledech. Samozřejmě 
poté, co jsem se vrátil z Yosemite, 
koukám na předpověď počasí na celý týden 
v Bellinghamu a přesně na den od příjezdu 
až do odjezdu déšť. Ha. Ha. Ha. To už jsem 
ani nebral tak vážně, začal jsem Bohu dě-
kovat a povolal jsem modré mráčky a žádný 
déšť přes den. První den po příjezdu bylo 
celý den zataženo, sloužili jsme ale celý 
den v církvi. Večer jsme se s partou přátel 
rozhodli místo večerního programu projít 
město a evangelizovat. Cestou autem jsem 
začal volat po roztržení mračen, a když 
jsme vystupovali, tak se nám otevřel krásný 
západ slunce. To otevřelo perfektní situace 
pro bavení se s lidmi o dokonalém stvořiteli 
a vyslyšených modlitbách, o tom, jak Bůh 
je reálný přesně na tom místě.

Believe
Jen věř! Je to jednoduché, ale nesmírně 

mocné. Teprve po těch letech křesťanství 
mi došlo, že třímám nesmírně mocný ná-
stroj, víru! Ne ta ošoupaná, přežvýkaná víra 
v Boha nebo na Boha či v sebe, ale ta králov-
ská, posvěcená víra, která nám byla dána 
jako nástroj pro hýbání světem, okolnost-
mi, dokonce Bohem! Víra uvěřit, že to, co 
o mně Otec říká, je pravda. Zjistil jsem, že to 
je o tom rozhodnout se. Rozhodni se věřit, 
že to, o co jsi požádal, zaslíbil ti Otec podle 
svého slova dát! Zaslíbil tě naplnit Duchem 
Svatým? Ano! On tě naplňuje právě teď. 
Věř. Právě teď má ruku na tvém rameni 

a říká ti „dobrá práce synu/dcero,“ právě 
teď ti s láskou hledí do očí. Mluví nad tebou 
o tom, kdo jsi, a o tom, kým jsi pro něho. 
Myslíš, že říká slova jako nedostatečný, 
pořád chybující, nikdy se neměnící, málo 
sloužící nebo milující? Ne. Říká mocný, vý-
znamný, pomazaný! Nástroj máš, kam teď 
dáš svoji víru? Do strachu z bouře nebo do 
toho kým on říká, že jsi, abys vstoupil do 
autority, kterou ti vydobyl, a tak přikázal 
bouři, tak jako Ježíš, aby ztichla?

Nakonec, myslel jsem si, že jdu jen do 
BSSM, abych studoval 8měsíční školu, ale 
neuvědomil jsem si, že toto mění můj celý 
život a že jsem začal celoživotní službu. 
Pár z vás to už asi tuší, Bůh, Otec mi otevřel 
dveře pro to, abych pokračoval do dalšího 
roku. V podstatě jediné, co mi bránilo se 
přihlásit, byly pochybnosti o tom, jestli je 
doopravdy tak dobrý. Bam, on je a chce mi 
žehnat.

Tyto řádky už píšu z Česka, kde budu 
další 4 měsíce – rád se s kýmkoliv z vás se-
jdu. Chtěl bych vám dát ještě možnost do 
mě investovat, do Božího království, do 
mého školného. Pokud mi tedy chceš se 
školným na druhý rok pomoci, nechávám 
tu přiložený odkaz.

https://my.bssm.net/donations/transac‑
tions/new?student_binder=511131

Michal Vadlejch, region Palmovka

Staň se lektorem
Začínáme patřit mezi poslední evrop-
ské země, kde je možné navštěvovat 
školy a v rámci přednášek přinášet 
dětem a  mladým lidem křesťanské 
hodnoty a evangelium. V současné 
době jsou i nadace, které jsou připra-
vené podpořit lektory finančně. Za náš 
sbor již jeden lektor přednáší na plný 
úvazek, ale je prostor i pro další a není 
nutné přednášet plnoúvazkově. Pokud 
o této službě uvažuješ, ozvi se mi na 
email lubomir.ondracek@kaes.cz. LO

On tě naplňuje právě teď.„ “



www.kspraha.cz

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY
I N F O R M A C E  O  R E G I O N E C H Čísla u kolonky Počet členů znamenají: 

dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

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

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

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

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.

HOSTIVAŘ
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: 20/6/0

JIHOVÝCHOD
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: 49/10/26

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/21/31

VÝCHOD
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: 91/7/20

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Rou-
šal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum 
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 41/3/11
Výstup: Pavol Kalamár – přestup do sboru BJB 
Praha 3

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 Bridge centrum, 
Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 80/18/21

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: pondělí 3. 6. od 18:30 (herna proti 
sálu)
Počet členů: 103/12/27
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Nový vítr 
do plachet
5.–7. 7., Praha

Křesťanská konference 2019

Zahraniční hosté:

Další řečníci:
Lubomír Ondráček, Jiří Unger, Martin Moldan, 
Petr Kadlec, Jakub Limr aj.

Hudební skupiny:
Mozaika Worship (I. Růžička)
Noah (J. Beková)
Worship Vision (J. Jelínek)

Pořádají KMS a ČEA.

Informace a přihlášky: http://kk.kmspraha.cz 
(viz také zadní stranu letáku)

Hany Soryal 
(CAN)

Ricardo Wolf 
(D)

Karol Verčimák 
(SK)

Souběžně proběhne také 
Dětská konference 

(viz www.detskakonference.cz).

 chvály

 vyučování

 osobní m
odlite

bní služba

 se
tkání, p

řátelství

 praktické semináře



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.

31. 5.–2. 6. Kurz Prostě příběh
  Instruktorský kurz
  Základní kurz

2. 6.  Společné shromáždění  
  sborů Církve KS
  14:00, Hotel Olšanka

Chvály: hudební skupina BigyBand

Kázání: Marek Prosner – Plný víry  
  a Ducha svatého

Po 3. 6. Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 6.  Porost, 17:30–19:30
  Místo uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 5. 6.  Dorost, 17:00–19:00

So 8. 6. Uzdravovací shromáždění
  14:30–18:00

Ne 9. 6.  shromáždění v rámci regionů

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

Po 10. 6. Odrost, 18:30–21:00

Út 11. 6.  Porost, 17:30–19:30
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 12. 6.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 13. 6. Místo uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro

Ne 16. 6.  shromáždění v rámci regionů

Po 17. 6. Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 6.  Porost, 17:30–19:30
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 19. 6.  Dorost, 17:00–19:00

Ne 23. 6.  shromáždění v rámci regionů

Po 24. 6.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

  Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 6. Odrost, 18:30–21:00
  Zbav se svých okovů
  18:00, Velký sál

St 26. 6.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 6. Místo uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro

Ne 7. 7.  Z důvodu konání KK není žádné  
  sborové shromáždění

13.–20. 7. English camp

13.–20. 7. Misijní výjezd do Estonska

15.–25. 7. Misijní výjezd do Turecka

19.–21. 7. Visible Music Weekend

29. 7. –10. 8. Dětský tábor Beránek

7.–11. 8. Misijní výjezd do Galanty

17.–24. 8. Tábor Levitů

25.–31. 8. Teen camp

V červenci není sborová modlitební!

Křesťanská konference 2019
Nový vítr do plachet

5.–7. 7. 2019

Hotel Olšanka

Letní bohoslužby

Každou neděli v 16:30

Konferenční city Centrum Pankrác

Na Strži 1702/65, stanice metra – Pankrác

Nový vítr do plachet                                            Křesťanská konference 2019   
5.–7. července, Praha 

chvály: Noah (Jarmila Beková)
12:30–14:15 Jakub Limr: Z mělčiny na hlubinu
15:00–17:00 Karol Verčimák: Planout, ale nevyhořet
18:00–20:00 Martin Moldan: Potřebujeme církev?

chvály: Noah (Jarmila Beková)
9:30–12:30 Hany Soryal: Uzdravení a obnova českého národa

14:00–15:30 volitelné semináře:
  Petr Kadlec: Porozumět teenagerům
  Miloš Kačírek: Když Bůh mluví skrze sny
  Jiří Unger: Těžké otázky nevěřících 
  Igor Demkovskyi: Jak studovat Bibli induktivně

16:15–17:45 volitelné semináře:
  Lubomír Ondráček: Služba – hranice a priority
  Petr Šimmer a Jiří Miklóš: Vyzbrojení mužů
  David Kafka: Modlitba stojí za to
  Igor Demkovskyi: Jak studovat Bibli induktivně (pokračování)

19:00–21:00 večer chval – Worship Vision (Jiří Jelínek)
 
chvály: Mozaika Worship (Ivan Růžička)
9:30–12:30 Ricardo Wolf: Moc, která změnila můj život
13:30–16:30 Radek Smetana: Naplnění a znovunaplnění Duchem

+ vystoupení dětí z Dětské konference

Místo konání:  hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3
(tramvaj č. 5, 9, 15, 26: „Olšanské náměstí“ – tři zastávky z Hlavního nádraží)

Cena:     při přihlášení do 20. 5.: dospělí a děti od 15 let 460 Kč, manželský pár 800 Kč 
  do 24. 6.: 550 Kč, manželský pár 900 Kč
  děti narozené do 31. 12. 2004 mají vstup na KK zdarma

Přihlášky:   http://kk.kmspraha.cz

Dětská konference: Koná se souběžně, pro předškolní (4–6 let) i školní děti (7–14 let). 
Téma: Superhrdinové v akci. Zajišťuje Sdružení Samuel – biblická práce pro děti. 
www.detskakonference.cz

Kontakt:  KMS, Primátorská 41, 180 00  Praha 8
tel.: 284 841 922, e-mail: pospisilova@kmspraha.cz

Prosíme, zveřejněte tyto informace ve svých sborech 
a společenstvích (např. umístěním letáku na nástěnku). Děkujeme!

pátek 5. 7.

sobota 6. 7. 

neděle 7. 7.


