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SVĚDECTVÍ

ÚVODNÍK

Je dokonalost strašákem?

Rozvod, jako zbytečné
zdržování?

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,48)

Stále si pamatuji na
svůj údiv, když mi poprvé s plnou vážností
došlo, co tady Pán Ježíš říká. To přeci nemůže myslet vážně.
Něco jsem už tenkrát
o Bohu věděl. Je svaBůh je ve
tý, dokonalý, mocsvé lásce
ný… a nedělá chyby.
To sice nikde v Bibli
rozhazovačný.
přímo takto napsané
Zítra vyjde slunce
není, ale o žádné jeho
a bude svítit i na chybě nevím. Někdy
něčemu, co dělá, nejeho nepřátele.
rozumím, ale není to
chyba. Jenže já chyby dělám. A Ježíš říká,
že mám být dokonalý jako Otec, a já si to
přeložil, že tedy očekává, že chyby dělat
nebudu. Co je šokující, že to není nějaký
nový požadavek Pána Ježíše, ale že podobný požadavek je už v Lv 19,2, i když tam se
nemluví o dokonalosti, ale o svatosti.
Taková úvaha vede lehce k dojmu, že
máme více zabrat, abychom nedělali chyby.
Jenže ať zabereme sebevíce, stejně se k takto chápané Boží dokonalosti nepřiblížíme
ani na dohled. Dokonce nás to může vést
k depresi z nás samých nebo k postoji, že
to Pán Ježíš asi nemyslel vážně. O čem tedy
Pán Ježíš mluví?
Pro pochopení Bible je dobré studovat
kontext daného textu. Začal jsem tedy číst
to, co předchází 48. verši. Pán Ježíš tu nemluví o bezchybnosti. Nejprve dává výzvu nám. Modlete se za ty, co vás urážejí
a pronásledují, abyste byli syny svého Otce.
A proč je právě tohle projev toho, že jsme
Božími dětmi? Protože, jak je psáno dál,
on dává vycházet slunci a posílá déšť na
zlé i dobré, na spravedlivé i nespravedlivé.
Pamatuji, jak mne podobné texty iritovaly, když jsem je četl před svým obrácením a někdy i nedlouho po něm. To je
přeci nespravedlivé. Kdyby jenom pár dnů
nesvítilo slunce na ty zlé, oni by si rozmysleli konat zlo. Hned bych byl připraven
Bohu poradit – naštěstí se mne na radu neptal. Tento postoj u mne vycházel z toho, že
jsem se přece jenom považoval více za toho
www.kspraha.cz

dobrého a spravedlivého a teprve časem mi
došlo, že tomu tak není.
Bůh je ve své lásce rozhazovačný. Zítra
vyjde slunce a bude svítit i na jeho nepřátele. Nejenom na ty, kteří o něm nevědí, ale
i na ty, kteří proti němu bojují, zlořečí mu,
pronásledují jeho děti. Slunce vyjde i pro
každého z nás bez ohledu na to, zda Boha
zrovna následujeme celým srdcem anebo
jsme v něčem selhali. A na tyto texty navazuje výzva, abychom i my byli dokonalí
jako on.
To, že je Bůh dokonalý, je něco více, než
že nedělá chyby, i když ty on fakt nedělá. On
miluje, je dokonalý v lásce. Přemýšlel jsem
v tom kontextu nad vztahem s mým pozemským tatínkem. On udělal ve svém životě
některé chyby a to bylo k vyřešení mezi ním
a Bohem. Pro mě bylo mnohem důležitější
to, že mě měl rád. Tím jsem si byl jistý.

„

Máme být činiteli pokoje.

“

Jsem rád, že Bůh chyby nedělá. Ale
mnohem důležitější je pro mě jeho láska.
Láska nyní, ale i v době, kdy jsem ho neznal,
nebo když ho dnes něčím zarmucuji. K této
dokonalosti jsme zváni. Takhle milovat. To
nemůžeme sami ze sebe, ale díky zdroji
Božího života, který je v nás. Začněme u našich blízkých, buďme lidmi smíření. V Mt
5,9 je zaslíbení. Blahoslavení ti, kdo působí
pokoj, neboť oni budou nazváni Božími
syny. Máme být činiteli pokoje. Pokoje ve
vlastních vztazích s druhými a pomáhat
najít pokoj i tam, kde není. Přinášet smíření. To je znak křesťanů. V Božím lidu není
místo pro ukřivděnost a hledání satisfakce.
Máme se milovat tak, jak miluje Bůh. A nezůstat jen u milování těch nám blízkých,
ale posunout se v tomto postoji i směrem
k lidem nám nesympatickým nebo dokonce nepřátelským. Potom budeme dokonalí
stejně, jako je dokonalý náš nebeský Otec.
Přeji sobě i vám, abychom takovými dokonalými lidmi z Boží milosti a zdrojů byli.

„Takže křesťané se nesmí už nikdy
rozvést,“ spíš konstatuje, než se ptá
kamarádka Marie. „To je tedy drsný!“
s despektem dokončí svoji úvahu dřív,
než stačím odpovědět. „Ale ne,“ dostávám se ke slovu, „křesťané se bohužel
také rozvádějí. Jen ne tak často a ne tak
rychle.“ „No, ale co když si po pár letech taky přestanou vyhovovat, jak je to
běžné, to si pak budou muset zařizovat
ještě rozvod. To je lepší sňatek neuzavírat,“ říká Marie rozhodně, jako by
se ujišťovala, že ani ona nechybovala
soužitím „na hromádce“ s tříletou platností (jak je to běžné). „No právě,“ beru
ji za slovo, „křesťanské páry a vůbec
všechny, co se nechaly sezdat, protože
věří v institut manželství, se braly proto, že spolu chtějí být „dokud nás smrt
nerozdělí“, berou rozvod až jako úplně
poslední, negativní možnost. A protože manželství muže a ženy vymyslel
Bůh, křesťanům se ho daří o něco lépe
udržet.“ Vysvětluji asi marně, protože
Marie rádoby po křesťansku namítá:
„V Bibli je psáno, že ženská musí jen
poslouchat manžela a on se chová jako
její pán. Tak to říkala babí. To přece
není svoboda!“ Potom se zasní: „Ale
byli spolu fakt šťastní. Děda jí pořád
chystal nějaká překvapení a dárky
a ona ho zase pouštěla s kamarády na
lovení ryb až do Švédska.“ „No vidíš,“
chytám ji za slovo, „tak to Bůh myslel
s manželstvím!“ Že si mají oba dávat,
a ne jen od druhého něco chtít.“ „Aha,
to pak asi může i dýl fungovat,“ dá mi
konečně Marie zapravdu.
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Zprávy z vedení sboru
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Nejdůležitější lidi
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11/5/2019 Uzdravovací shromáždění
J S T E Z VÁ N I N A S E T K Á N Í

S J EŽÍŠEM

PŘIJMĚTE OD NĚJ
• zmocnění ke službě
• Boží lásku
• uzdravení

organizuje Luboš Patočka a tým
14.30 – 18.00 (od 14.00 modlitby)
sbor KS Praha, velký sál, Na Žertvách 23, Praha 8 – Palmovka

MODLITEBNÍ TÉMATA
Vyprošovat požehnání pro nejbližší
akce: Noc kostelů (24. 5. Na Žertvách – koncert skupiny Aioneth), festival Na Výšinách (Růžový sad Petřín
25. 5.) a průběžně pro akci Radost v ulicích (viz Ž 148,1).
Za Církev Křesťanská společenství
(viz 1 K 2,4–5): Parafráze k modlitbám:
Aby naše slovo a zvěst nespočívaly
v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, aby naše
víra (i víra posluchačů) nebyla založena
na lidské moudrosti, ale na Boží moci
(Marek Prosner). O víkendu 10.–12. 5.
bude v rámci pastorálky KS zvolena nová
Rada KS – modlit se za volbu i nově zvolené členy Rady.
Za P. Gama (v Praze 1.–19. 5.): Modlit
se a žehnat Peterovi v oblasti zdraví, rodiny a služby. Aby věřící Peterovi nejen
naslouchali, ale aby i poslouchali to, co
od Boha přinese (viz Žd 13,17).

Zprávy z vedení sboru
První dubnový víkend se starší vypravili na
postní pobyt, aby Boha společně chválili
a hledali jeho tvář. Během víkendu zaznělo
několik prorockých slov, kde Bůh ujišťoval
starší, že je má rád, počítá s nimi i se sborem, zdůrazňoval důležitost vzájemných
vztahů současně při různosti povah a obdarování a také potřebu hlídat své spojení
se sborem pro každého člena sboru, neboť
existuje nebezpečí vypadnutí. Také jsme se
modlili za nástupce ve vedení v některých
oblastech služby sboru.
V rámci probíraných témat jsme se připravovali na volební pastorálku KS (zprávy
z pastorálky přineseme příště) a řešili některá technická témata důležitá pro chod
sboru.
S radostí jsme přijali zprávy o postupu v přípravách založení regionu Prosek
a máme naději, že region by mohl příští rok
vzniknout. Nejvíce na založení pracuje region Palmovka, ale týká se to celého sboru.
Při pohledu na sbor v minulých letech
jsme na jednu stranu byli vděčni za mnoho dobrého, co nám Bůh dal a k čemu nás
použil, současně jsme došli k závěru, že
jsme sbor zdravý a zabezpečený více než
sbor misijní. Od roku 2015 sbor narostl
o 35 dospělých členů, což nás těší, ale neuspokojuje. Speciálně jsme nespokojeni
s množstvím křtů a s pasivitou některých
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členů sboru. Současně si vážíme nasazení
mnohých. Potřebujeme ale další posun
z mentality zaměřené na sbor k mentalitě
zaměřené na lidi a společnost kolem nás.
V Praze je ještě hodně práce pro Boží království. V rámci těchto úvah jsme se postupně modlili za všechny regiony, jejich
starší i konkrétní potřeby.
Chceme se dále modlit za horu manželství a rodiny a v rámci modlitebních setkání
starších chceme navštívit do prázdnin místa,
kde se pracuje na založení nových regionů.
Probrali jsme a naplánovali hlavní akce
na období dalšího roku. Pravděpodobně
dojde k omezení rozsahu akce Dny dobrých
zpráv (o tom ještě musíme jednat s dalšími
zapojenými sbory), dohodli jsme některé principy fungování a shodli se na důrazném doporučení pro všechny sborové
snoubence, aby navštívili kurz Příprava
na manželství.
Opět jsme se věnovali otázce, jak mohou větší regiony pomoci těm menším.
Něco se daří (kázání, chvály), ale zatím
se nenašel nikdo, kdo by mohl přejít na
jiný region a doplnit svým obdarováním
nějaký místní nedostatek. Nechceme to
vzdát. Pracujeme společně v celém sboru
a v celé Praze.
Z minulého setkání vyplynula potřeba připravit stanovisko sboru k otázkám

Vyhodnocení minulých témat
V ČR soud ve třetím případě vrátil Ministerstvu vnitra k novému došetření
žádost o azyl čínských křesťanů. Příprava na manželství v době psaní SD ještě
nezačala, ale ozvali se už první zájemci
z prostředí mimo sbor.

kolem odlišné sexuální orientace. Na výjezdu jsme probrali a upravili připravené
stanovisko a stanovisko bude zveřejněno
v příštím SD.
Na základě podnětů ze sboru jsme se
věnovali otázce, jaký máme postoj k lidem
kázněným a vyloučeným. Máme shodu,
že vyloučení znamená znemožnění duchovního společenství a služby, ale nikoli
jakékoli nepřátelství. Všechny kázněné
povzbuzujeme k návratu k Pánu, k pokání
a novému zapojení do Božího lidu. Nebráníme jim ani v účasti na sborovém životě
s výjimkou přístupu k Večeři Páně. Výjimkou je, pokud někdo „má jméno bratr“, tedy
stále jako křesťan vystupuje, jak píše Pavel,
žije ovšem způsobem odporujícím Božím
hodnotám nebo je bludař. Tam musíme
někdy zvolit výraznější oddělení.
I když program byl hodně náročný
a modlitbám, jednání a hledání Boží vůle
jsme věnovali s malými přestávkami čas od
pátečního odpoledne do sobotního večera,
bylo společenství povzbudivé a máme další
chuť společně pro Boží království pracovat.
Děkujeme všem, kteří se za výjezd modlili
a tím přispěli k jeho zdárnému a přínosnému průběhu. Bez modliteb a Boží odpovědi
na ně by to nešlo.
Lubomír Ondráček
www.kspraha.cz

RODINA

Nejdůležitější lidi
Asi bych tu mohla použít některý z mnoha
citátů z vynikajících textů o rodičovství,
kterými mne někdy povzbudili nebo rozesmáli autoři více či méně zvučných jmen.
Kdybych někde vyštrachala nějakého
uznávaného autora, pedagoga či filozofa, navíc bych vypadala velice sečtěle, což
by příliš neodpovídalo skutečnosti. Snad
by to působilo důvěryhodněji než prosté
svědectví, které se vám teď chystám sdělit.
Doufám ale, že i takto vzbudím u některých
z vás chuť přidat se ke mně anebo vás alespoň povzbudím k vytrvalosti v úlohách,
které vám Hospodin přisoudil tam, kde
právě jste.
Tento článek píšu v době, kdy jsou v plném proudu přípravy na víkend gospelového zpívání, jehož se zas po několika letech
zúčastním. Začala jsem si tyto víkendové
workshopy s koncertem na konci dávat
jako dárek k narozeninám v době mého
naprostého vyčerpání a zoufalství ze skutečnosti, že býti dobrým rodičem zkrátka
není možné. Vyzpívala jsem se tu ze všech
tlaků a napětí a úplně fyzicky zdecimovaná, ale šťastná a plná nového odhodlání
jsem přijížděla zpět do našeho mumraje
nikdy nekončících povinností, křiku, smíchu, ztracených bačkůrek a marné snahy
pochopit ve večerních hodinách, co že mi
to ta učitelka tedy vlastně píše…
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Někdy předtím však přišla doba, kdy
jsem měla pocit, že pro samé selhávání už
nemám ani trochu místa na to být svým
dětem dobrou mámou a svému muži manželkou. Chtěla jsem pryč, a to napořád.
Pryč od odvracejících se lidí v dopravních
prostředcích, když moje dítě křičí, pryč od
zbožně se tvářících křesťanů posílajících
mne s broukajícím miminkem na chodbu,
abychom nerušili, od mudrujících radilů,
kteří přesně „věděli“, čím jsme ve výchově
selhali, když jsem se bála o své puberťáky,
pryč od vlastních snah vyjít všem vstříc, být
se všemi zadobře a všechny nároky zvládnout. Tehdy byl můj únik málem definitivní
a před konečným opuštěním rodiny mne

„

“

Chtěla jsem pryč, a to napořád.

zachránil řetěz pomoci přátel a událostí,
které, věřím, proběhly v Boží režii. Tehdy
jsem také začala nějak více prožívat, co se
vlastně všude dočteme, takže bychom to už
měli vědět: nejdůležitější lidi, kterým bych
měla vycházet vstříc, jsou manžel a děti,
které nám Bůh svěřil.
Když jsem pak na jednom ze svých
gospelových výletů naslouchala příběhu zdravotní sestry z dětského
domova. Vyprávěla, jak jedna
maminka postupně „nezvládla“
postarat se celkem o osm dětí a ty
pak skončily v ústavní péči, nejvíc mne zaměstnávala myšlenka:
Proč jí přece někdo nepomohl?
A to je vlastně důvod, proč to dělám.
S kurzem o výchově dětí do 10
let, který vymysleli manželé Lee
z Velké Británie, mimo jiné také
autoři manželských večerů a kurzů o výchově teenagerů, jsem se
setkala nejprve jako účastník. Po
překonání krize nám domů přibyla ještě jedna osůbka a svým
příchodem doplnila k trojici puberťáků ještě další trojici malých.
Někdy jim říkám „druhá várka“
a užívám si skutečnosti, jak jedinečné a zároveň podobné osobnosti s první trojicí dětí mi Bůh
svěřil. Na kurz jsem šla s nadějí, že
tu najdu něco jako recept na to, jak
se vyvarovat chyb z výchovy mé
„první várky“. Recept jsem tak docela nenašla, k mému překvapení
jsem však v milé atmosféře vytvořené pořadateli zjistila, že spoustu věcí, o nichž se v kurzu mluví,
jsem vlastně dělala celkem dobře.
A to bylo velmi povzbudivé.

V dalším běhu kurzu jsem pomáhala
ve služebním týmu a někdy v té době také
oslovila Mezinárodní vězeňské společenství – organizaci pomáhající vězněným
lidem začlenit se zpět do života. Trvalo to
ještě nějakou další dobu, než se podařil
kontakt. Mezitím jsem uspořádala v mateřské školce, kam postupně chodily všechny
naše děti a kde jsem také učila, kurz o výchově. Kurz se velice podařil, za což děkuji
především Bohu, ale i rodině a několika
přátelům, kteří přišli – navzdory své časové
tísni – pomoci, stejně tak jako účastníkům,
kteří byli prostě skvělí.
Nápad uspořádat kurz pro rodiče ve vězení jsem nakonec neuskutečnila. Ale vím,
že mám srdce otevřené nejen pro rodiče,
kteří si vedou dobře a chtějí svou výchovu
ještě zlepšit, ale i pro ty, kteří ve svém životě
nějak zásadně selhali a mají odhodlání začít znovu a lépe. A ještě je tu další zvláštní
kategorie, kterou moc ráda na kurzu vidím,
totiž rodiče „obtížně vychovávatelných“
dětí, setkávající se s častým odsouzením
a mylnými představami, že jejich dítě je
zlé nebo špatně vedené. Dětem živějším
anebo dětem s poruchami chování jsem
se po nějaký čas věnovala jako asistentka
pedagoga a později učitelka v MŠ. Nejen
z této zkušenosti vím, že právě jejich rodiče
bývají nejpečlivější v hledání, jak výchovu
svých dětí zvládat dobře.

„

Kurz se velice podařil, za což
děkuji především Bohu, ale
i rodině a několika přátelům.

“

Kurzy bych ráda pořádala dvakrát za
každý školní rok. Jeden vždy od září v dopoledních hodinách ve sborové budově Na
Žertvách 23 na Palmovce a jeden od ledna
ve večerních hodinách v CMŠ Studánka na
Praze 4 – Kamýku. Na každém z nich jsou
potřeba služebníci různého druhu: vedoucí
diskusních skupin, ti, kdo připraví jídlo
nebo pomohou s přípravou příjemného
prostředí či úklidem, a ti, kdo se v době
kurzu bezpečně a kvalitně postarají o děti.
Pokud jsi, milý čtenáři, dočetl až sem
a chtěl bys být součástí týmu kurzů, které
pořádám, uvítám Tvůj kontakt na adrese
khunalova@volny.cz nebo na telefonním
čísle 774 377 887. Moc důležité jsou modlitby, a proto uzavírám své pozvání ke spolupráci prosbou o ně.
Katka Hunalová
region Palmovka
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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

VÝCHOD

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

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

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

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: 42/3/11

JIH

STŘED

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
Výstup: Tereza Turková

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

ZÁPAD

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 6. 5. od 18:30 (herna proti
sálu)
Počet členů: 103/12/27
Vstup: Michal Bohatý

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
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ZDARMA
PETŘÍN

TIMOTHY - OCTOBER LIGHT - MIRIAM KAISER - ENVEJ - NOEMIRACLES - ALLISON WHEELER
FOREST CHILD - LET´S GO! - PETR ŠPAČEK (PAPA CELLO) - ŠTĚPÁN NAVRÁTIL
OVERFLOW PRAGUE - MARBLES

SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka.
St 1. 5. 	

Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 5.
		

Příprava na manželství
18:30–21:30

5. 5. 	

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina Worship Vision

Kázání:

Peter Game

Čt 23. 5.
		

Příprava na manželství
18:30–21:30

Pá 24. 5.

Noc kostelů

So 25. 5.

Ne 26. 5. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 27. 5. 	 Sborová modlitební
		
18:00–19:30, Malý sál
		

Po 6. 5. 	

Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 5. 	
		
		
		
		

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

St 8. 5. 	

Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 5.
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

So 11. 5.
		

Uzdravovací shromáždění
14:30–18:00

Ne 12. 5. 	 shromáždění v rámci regionů
		
		
		

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

Festival Na Výšinách

Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 5. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál
St 29. 5. 	 Dorost, 17:00–19:00
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

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.
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Křesťanská konference 2019
Nový vítr do plachet
5.–7. 7. 2019
Hotel Olšanka

Po 13. 5. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 14. 5. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál
St 15. 5. 	 Dorost, 17:00–19:00

Po 3. 6.

Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 6. 	
		
		
		
		

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

Čt 16. 5.
		

Příprava na manželství
18:30–21:30

St 5. 6. 	

Dorost, 17:00–19:00

So 18. 5.
		

Evangelizační exploze
9:00–18:00

So 8. 6.
		

Uzdravovací shromáždění
14:30–18:00

17.–19. 5. Kurz Prostě příběh
		
Instruktorský kurz

Ne 9. 5. 	

shromáždění v rámci regionů

Ne 19. 5. 	 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

Po 20. 5. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 21. 5. 	 Porost, 17:30–19:30
		
Zbav se svých okovů
		
18:00, Velký sál
St 22. 5. 	 Dorost, 17:00–19:00
Čt 23. 5.
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Kurz Příprava na manželství
5 večeří od 25. 4. do 30. 5.
Kurz je určen párům, které se chtějí kvalitně
připravit na společný život.
Více na www.manzelskevecery.cz

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.
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Příprava na manželství je jen pro
předem přihlášené
Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

