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K čemu jsou děti
„Já bych teda žádnýho zasr…spratka 
nechtěla, řekla mi sestřenice, když vi‑
děla, že jsem v tom,“ vypráví rozhořčeně 
budoucí maminka a hladí si bříško. Ale 
v očích má slzy. „Au,“ vyjádří se Jenda, 
„to zabolí!“ Pohladí kolegyni – těhul‑
ku Kláru – a všichni se shodneme, že: 
„To teda bylo hnusný!“ A ujišťujeme, že 
my se na její miminko opravdu těšíme. 
„I když teda tady budeš chybět,“ neod‑
pustí si postesknutí po výkonné spolu‑
pracovnici Jenda. Klára se přidá: „No to 
taky jde! Moje švagrová například šla 
do práce po šestinedělí a o neteř se stará 
brácha.“ Zamyslí se a dodá: „Teda hlav‑
ně naše máma… jako babička…“ Pak 
se rozpovídá: „A je to teda fuška! Malá 
furt řve… jak by taky ne, když místo 
mámina náručí ji houpá nervózní babí. 
Z holky roste nervák a naše máma už je 
skoro šedivá.“ To já bych nechtěla,“ už 
se zase budoucí mamince zalévají oči 
slzami, „budu s mrňouskem doma co 
nejdýl,“ popotahuje, „jsme se dohodli.“ 
To svorně schvalujeme. Jenda asi minu‑
tu kroutí hlavou, než z něj vypadne: „To 
ale nejde, mužští nemají mlíko, né?!“ 
Naši těhotnou to rozesmálo a dopoví 
nám kniklavým a povýšeným hlasem, 
co ještě řekla sestřenice: „Dneska je 
přece tolik možností se realizovat, tak 
k čemu děti, že jo?“ Smějeme se ještě, 
když se rozcházíme. Ale tahle otázka 
nebo konstatování, kterým se řídí tolik 
lidí, nám nikomu veselá nepřipadá.

Nanda

Plný Ducha a víry

Byl jsem požádán Lu‑
bošem O., zda bych 
nenapsal úvodník do 
vašeho Sborového 
dopisu. V  krátkosti 
bych shrnul kázání, 
které jsem měl na 
slavnostním shro‑
máždění CKS na za‑
čátku června.

Téma bylo „Plný 
Ducha a víry“. To by 
se asi dalo říci o mno‑
ha lidech v  Novém 
zákoně, ale já mám 
na mysli Barnabáše. 

Původně se jmenoval Josef, ale lidé kolem 
něj mu dali nové jméno, které více odpo‑
vídalo jeho charakteru, v překladu zna‑
mená Syn potěšení. O Barnabášovi se na 
začátku Skutků apoštolských dozvídáme, 
že byl z Kypru, že prodal pole, aby odevzdal 
peníze církvi na potřebné. Také byl první, 
který oslovil Saula (později Pavla), když 
se ho ještě všichni lidé obávali kvůli jeho 
předchozímu pronásledování církve. I když 
se o něm dozvídáme z listu Galatským, že 
se nechal strhnout k nějakému špatnému 
jednání, tak pořád nám v  tom dobrém 
může být vzorem.

Jak to vlastně vypadá, když je někdo sy‑
nem povzbuzení nebo potěšení? Podívejme 
se do Skutků apoštolských 11. kapitoly. Od 
19. verše můžeme číst, že se církev kvůli 
pronásledování rozprchla z  Jeruzaléma 
a někteří došli až do Antiochie. Tam káza‑
li evangelium a mnozí uvěřil. Když se to 
dozvěděla církev v Jeruzalémě, tak vyslala 
právě Barnabáše. Myslím, že Barnabáše vy‑
brali právě proto, že byl ochoten. Ochoten 
se nechat použít Bohem tam, kde je třeba. 
Mám za to, že když bychom chtěli být syny 
nebo dcerami povzbuzení, potřebujeme 
být ochotni se zvednout a vyjít ze své „bez‑
pečné zóny“. Nechat se Bohem nebo lidmi 
vyslat na místo, kde je nás potřeba.

Dále se dozvídáme, že když Barnabáš 
přišel do Antiochie, zaradoval se z toho, co 
tam Pán činí. Abychom byli syny a dcerami 

potěšení, musíme se umět radovat vždycky, 
když Pán někde jedná. A to i přesto, když 
v naší službě, sboru nebo církvi zrovna ně‑
jaký růst nezakoušíme. Radovat se z Boží‑
ho jednání kdekoli, i když teologicky nebo 
vztahově tu či onu skupinu nemusíme. 
Radujme se, protože roste Boží Království.

V dalším verši čteme, že je o Barnabá‑
šovi řečeno, že byl muž dobrý, plný Ducha 
a víry. Být dobrým člověkem je možná ši‑
roký pojem, ale je to dobrá vizitka. Barna‑
báš to žil, a proto ho církev takto označila. 
Stejně tak to platí o jeho plnosti Duchem 
svatým. Asi každý máme zkušenost, že to, 
čeho je člověk plný, se spontánně projeví, 
když se nekontroluje. Když jsme plní hněvu 
nebo kritiky, uraženosti nebo odmítnutí, 
tak se to bude projevovat v našem jednání. 
Plnost Ducha a vedení Duchem dává pří‑
ležitost v našem životě nést ovoce Ducha 
svatého. Stejné je to s plností vírou. Apoštol 
Pavel píše v listu Římanům, že by je rád 
povzbudil vírou a chtěl by i jejich vírou být 
povzbuzen. Je těžké někoho povzbuzovat 
k něčemu, co sám nemám. Proto potřebu‑
jeme nejen víru zachovat, ale ve víře i růst. 
K tomu je potřeba ještě jeden postoj, který 
na tomto místě u Barnabáše nepřímo vi‑
díme. Když pochopil, že nestačí všechny 
lidi vyučit, vyhledal Saula a společně se 
lidem v Antiochii věnovali celý rok. Tím po‑
třebným postojem je si přiznat, že na něco 
nemám nebo něco neumím, a nechat se 
doplnit někým, kdo je v té oblasti lepší. Jen 
společně můžeme budovat Boží Království.

Poslední věc, kterou bych rád zmínil 
je, že tam byli poprvé lidé následující Je‑
žíše nazváni Kristovci (Křesťané). Nazvali 
je tak proto, že na jejich životě bylo zřej‑
mé, že následují Krista, že mu patří, že 
mu podřídili své životy. Určitě to nebylo 
dílem jednoho člověka – Barnabáše – ale 
tím, jaký byl, tomu hodně přispěl. Pojďme 
každý přispívat tam, kde jsme, aby o nás 
lidé řekli, že jsme dobří lidé, plní Ducha 
víry a že zcela jistě patříme Kristu.

Marek Prosner
Senior Církve Křesťanská společenství
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Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhod‑
ným srdcem zůstávali u Pána; neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný 
zástup se přidal k Pánu. (Sk 11,23–24)

S V Ě D E C T V Í 

Myslím, že 
Barnabáše 
vybrali právě 
proto, že byl 
ochoten.
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Nemilovali 
svou duši
Sen během sborového půstu 2019

Chystala jsem se k letu do jiné země se 
skupinou lidí, ale zdržela jsem se nákupem 
sladkostí prodávaných na váhu až tak, že 
jsem málem nestihla let. Nakonec jsem je 
doběhla a po malých potížích se zasedacím 
pořádkem jsme šťastně odletěli. To, že byl 
nákup chybou, jsem věděla již během něj. 
Musela jsem totiž dost zaplatit. Kromě spě‑
chu se platilo penězi, které budu potřebovat 
v nové zemi (16 €). Budou mi tam chybět.

Ptala jsem se ráno Pána, zda je tady na 
světě něco, co bych měla příliš ráda, zdr‑
žovalo mne to v touze po vytržení a platila 
za to něčím, co patří Nebi. Okamžitě mne 
zarazilo silné vnitřní svědectví: Kéž by si 
takové otázky pokládal můj lid. Kristova 
nevěsta má být připravena.

21. 4. 2019
Klára Prachařová

A K T U Á L N Ě

Shromáždění během léta
V červenci a srpnu se budeme stejně jako 
v minulých letech scházet dohromady celý 
sbor. Důvodem je období dovolených, kdy 
mnoho lidí odjíždí z Prahy, probíhají mlá‑
dežnické akce a dětské tábory a jsou také 
regionální dovolené. Příliš se neosvědčilo 
udělat shromáždění na více místech, a tak 
jsme zvolili letos místo jen jedno. Opět se 
nám nepodařilo zajistit shromáždění na 
nějakém veřejném místě, i když jsme se o to 
hodně snažili. Na tuto snahu jsme přes‑
to pro příští roky nerezignovali, a pokud 
budete mít nějaký konkrétní návrh místa, 
ozvěte se. Třeba jsme ještě nějaké vhodné 
místo minuli.

První červencovou neděli nebudeme 
mít shromáždění. Všichni jsou zváni na 
Křesťanskou konferenci v hotelu Olšanka 
5.–7. 7. Je možné se zúčastnit celé konfe‑
rence nebo jen některého programu. Více 
zjistíte na http://kk.kmspraha.cz.

Zbytek nedělí, tedy 14., 21. a 28. 7. a 4., 
11., 18. a 25. 8. budeme v Konferenčním 
centru City, Na Strži 65/1702, Praha 4. Cen‑
trum je blízko metra C Pankrác, parkování 
je možné bezplatně v obchodním centru 

Arkády, které se nachází vedle Konferenč‑
ního centra City. Shromáždění bude pro‑
bíhat v době 16:30–18:00.

V neděli 1. 9. se sejdeme na „běžném“ 
sborovém shromáždění v Ládví v 15:00.

Celkový program shromáždění, tedy 
chválící kapely, kazatelé a témata, jsou uve‑
deny v tomto čísle SD a budou aktuálně 
na sborovém webu. Na shromážděních je 
zajištěna i služba dětem.

Přestože je léto časem odpočinku a pro 
Pražany také obdobím, které se alespoň 
z části snaží trávit mimo Prahu, povzbuzuji 
vás k účasti na těchto shromážděních a ke 
zvaní hostů. Není dobré si dát dovolenou 
od Božího lidu. Letní společná shromáždě‑
ní jsou možností zažít sborové společenství 
trochu jinak, více se seznámit s členy jiných 
regionů a setkat se i jinak s Pánem. Jako 
i v minulých letech jsme zvolili společné 
téma. Letos jím budou sborové hodnoty.

Přeji hezké prázdniny a dovolené a tě‑
ším se na obecenství na společných shro‑
mážděních.

Lubomír Ondráček

Noc kostelů
V letošním roce jsme opět využili možnost 
přihlásit se s naším sborem na akci Noc 
kostelů. Proběhla v pátek 24. května v naší 
sborové budově Na Žertvách. Na programu 
byl koncert skupiny Aioneth, komentova‑
né prohlídky sborové budovy a přednáška 
nazvaná Mystika v abstraktní malbě Aleše 
Lamra.

Přivítali jsme v našem „kostele“ celkem 
53 návštěvníků. Někteří přišli na koncert, 
jiné zase výhradně zajímala prohlídka 
budovy nebo využili možnost dozvědět 
se něco více o tvorbě Aleše Lamra. Pokud 
porovnáme minulý rok s letošním, tak se 
počet zvýšil o 22 hostů. Děkuji tímto všem 
organizátorům za jejich ochotu přiložit 
ruku k dílu a přispět tak k propagaci našeho 
„kostela“, naší církve a našeho pojetí víry.

Za pořádající region
Otakar Kunzmann sr.

P. S.
A ještě postřeh členky našeho sboru: „…

dívám se teď na Noc kostelů v Praze a KS je 
tam jediný charismatický sbor… Vzhledem 
k tomu, že jinak jsou tam ve vysokém pro‑
centu katolické kostely, tak jsem ráda, že 
naše církev se také účastní a nabízí trochu 
jiný pohled na „kostel“ a na to, jak to v něm 
vypadá a funguje.“

MODLITEBNÍ TÉMATA

Za manželství a rodinu 5×10 % – snížení 
počtu rozvodů, umělých potratů a dětí 
narozených mimo manželství v Praze 
o 10 %, nárůst počtu uzavřených man-
želství a počtu dětí narozených v man-
želství v Praze o 10 % – viz článek v tom-
to SD (Gn 2,24)

Za letní tábory: English Camp (13.–20. 7.), 
Dětský tábor Beránek (29. 7. – 10. 8.), 
Tábor Levitů (17.–24. 8.), Teen Camp 
(25.–31. 8.) a za misijní výjezdy: Eston-
sko (13.–20. 7.), Turecko (14.–24. 7.), 
Galanta (7.–11. 8.) (Mk 16,15; Ř 1,16)

Za politickou situaci – kéž se naplní Boží 
vůle, prosme o milost pro naši zemi. Kéž 
Bůh povolá svůj lid k modlitbě (Dn 2,20–22)

Vyhodnocení minulých témat
Chvály jsou dlouhodobější oblast, která 
potřebuje modlitby, letní shromáždění 
jsou připravena, a co potřebujeme, je 
Boží přítomnost. Děkovat můžeme za 
déšť, kdy sice stále trvá podstav spodní 
vody, ale aktuální situace s množstvím 
vody v půdě se zlepšila a nedošlo až na 
výjimky k problémům s přívalovými dešti 
a povodněmi. Zlepšuje se také situace 
s kůrovcovou kalamitou.
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Hora rodiny a jak ji reprezentujeme
Jelikož se blíží konec školního roku, rádi 
bychom vám s Milošem poděkovali za vaše 
modlitby za Horu rodiny (a manželství). 
Všichni, kterým na rodině jako na Boží 
instituci záleží, jistě vnímáme, že pozi‑
ce rodiny není vůbec jednoduchá. Tato 
kóta (použije    ‑li se vojenské terminologie) 
je ostřelována za všech stran. Fronta se 
přibližuje. Nepřítel pálí hlava nehlava. Je 
až s podivem, že toto opevnění ještě ne‑
padlo. No ono to zase tak nepochopitelné 
není. Jsou to právě modlitby a přímluvy, 
které odrážejí zmiňované střely nepřítele. 
A nejen odrážejí, ale dokonce se díky Bohu 
najdou v našem národě takoví zpátečníci, 
kteří se navzdory mediální masáži, jak je 
tradiční forma soužití muže a ženy přeži‑
tá, stále ještě berou, a toto své rozhodnutí 
jsou dokonce ochotni stvrdit slibem před 
svědky. Podle statistik v naší zemi dlouho‑
době stoupá počet sňatků (i když v Praze 
za rok 2018 oproti roku 2017 mírně klesl), 
klesá rozvodovost, rodí se i víc dětí. Situaci 
v Praze za poslední 3 roky ilustruje níže 
uvedená tabulka.

Možná, že i v této oblasti platí verše z Ří‑
manům 5,20: „…a kde se rozmohl hřích, 
tam se ještě mnohem více rozhojnila mi‑
lost.“ Díky Boží milosti tak nepřítel ztrácí 
argument nejsilnější – nezájem o manžel‑
ství u nevěřících. Není to samozřejmě nic 
průlomového, ale krůček po krůčku se to 
lepší. V Praze je ale situace trochu odlišněj‑
ší. Proto vidíme jako důležité v modlitbách 

pokračovat a nevzdávat to. Věříme ve změ‑
nu, věříme v průlom.

Za každým číslem ve statistice je potře‑
ba vidět konkrétní osudy. A taky to, že ne 
každá změna trendu znamená nutně něco 
pozitivního nebo negativního. Např. to, že 
v Praze klesl za rok 2018 počet sňatků oproti 
předchozímu roku, může znamenat, že se 
třeba uzavřelo méně lehkovážných nebo 
fingovaných sňatků. Menší počet potratů 
v nás vzbuzuje radost, ale může znamenat 
i to, že se třeba snížil počet samovolných 
potratů a  zvýšil počet umělých, i  když 
celkové číslo kleslo. Prostě statistiky jsou 
kvantitativní pomůckou, která ale příliš 
neukazuje kvalitativní obsah. Co by nám 
pomohlo, kdyby statisticky narůstaly počty 
sňatků, ale lidé by v nich nebyli spokojeni, 
byli by jeden druhému nevěrní a jen for‑
málně by udržovali manželství třeba kvůli 
dětem nebo financím? Proto povzbuzuje‑
me, abychom do modliteb za oblast rodi‑
ny vkládali i požadavek na správný (kva‑
litní) obsah manželství dle Božího řádu, 
aby k potratům nedocházelo nikoli jen ze 
strachu např. ze zdravotních následků, ale 
z úcty k životu atd.

Nepřítel je nepřítel. Od něho nic jiné‑
ho než snahu dobýt, obsadit a zničit kótu 
Hory rodiny nečekáme. Zneklidňují nás 
však situace, kdy střílíme na Horu rodiny 
z vlastních řad. A nejsou to střely zanedba‑
telné ráže. Jsou to zničující bomby v podo‑
bě rozpadlých křesťanských manželství. 
Nevíme, zda si ještě vybavujete modlitební 
téma Klíč k srdci českého národa (viz pro‑
roctví Miloše K. uveřejněné v únorovém 
SD), kdy klíčem k srdci národa je omluva 
církve za to, že křesťané špatně reprezen‑

tovali Boží království, a tímto způsobem 
národ „opustili“. Teprve po této omluvě 
bude žena – představující národ – ochotna 
nechat se uzdravit skrze modlitbu a na‑
slouchat zvěsti o Ježíši. Měli jsme prosit 
Boha, aby nám třeba i zpětně ukázal všech‑
ny situace, kdy jsme špatně reprezentovali 
Boží království a dal nám moudrost a od‑
vahu v situacích, kdy budeme vědět, že se 
omluvit máme (osobně nebo i zástupně). 
A právě ve spojitosti s tématem Hory rodi‑
ny, kdy se mimo jiné modlíme za snížení 
počtu rozvodů a za nárůst počtu uzavře‑
ných manželství v Praze o 10 %, nám to 
začalo docházet. Jak se můžeme modlit 
za snížení rozvodů a nárůst uzavřených 
sňatků, když jsme jako křesťané v těch‑
to oblastech špatně reprezentovali Boží 
království? Jak můžeme chtít, aby lidé na‑
slouchali zvěsti o Ježíši Kristu, když ji svým 
vlastním jednáním tak zpochybňujeme? 
Vždyť jen v našem sboru by nám pro tyto 
smutné případy nestačily prsty na jedné 
ruce. Nemáme se nejdřív omluvit a projevit 
lítost? Pokud ano, tak by se asi měli svému 
okolí (dětem, rodinám, rodičům, spolu‑
pracovníkům) předně omluvit ti, kterým 
se to přihodilo. Možná by stačilo, kdyby 
řekli: „Promiň, to jsme nezvládli, prostě 
jsme prohráli, špatně jsme reprezentovali 
Boží království. Můžeš nám to odpustit?“ 

Osobně ale věříme, že i jako církev může‑
me zástupně projevit lítost nad každým 
rozpadlým manželstvím, nad každým do‑
konaným rozvodem, a skrze omluvu dát 
„ženě–národu“ šanci na uzdravení.

Možná nám to jen tak připadá, ale po‑
kud se máme s čistým svědomím modlit 
za Horu rodiny (a  manželství) i  nadále 
(a to se modlit rozhodně chceme), vnímá‑
me, že bychom se měli zástupně omluvit 
všem, kterým jsme nebyli v oblasti rodiny 
a manželství dobrým příkladem. Omluvit 
se a požádat o odpuštění všechny nevěřící, 
kteří to vzdali, protože jim chyběl dobrý 
vzor u věřících. Nikoho nesoudíme a niko‑
ho do omluvy nenutíme. Jde o naše osobní 
rozhodnutí, bez kterého bychom neměli při 
modlitbách za tuto oblast pokoj a nemohli 
bychom ani nevěřícím snoubencům říkat, 
že manželství je i pro ně – jako svazek mezi 
mužem a ženou – jediným a jedinečným 
Božím plánem.

Otakar Kunzmann
a Miloš Kačírek

Kritérium 2016 2017 2018 2018/2017

Potraty celkem 4358 4200 4104 0,98

Sňatky celkem 6415 6604 6549 0,99

Rozvody celkem 2715 2860 2798 0,98

% rozvodů ve vztahu ke sňatkům 42,3 % 43,3 % 42,7 %

Narození (živě) celkem 14929 15324 15460 1,01

z toho v manželství 8808 9002

% nar. v manž. ve vztahu k narození 59,0 % 58,7 %

Věříme ve změnu…„ “

Nikoho nesoudíme…„ “

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil ‑uzemi & uzemiprofil=31548 & u=__VUZEMI__43__554782#w=
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Manželské večery byly úspěšné
Rádi bychom na tomto místě poděkova‑
li všem, díky kterým se tato akce mohla 
uskutečnit a úspěšně proběhnout.

Tento rok se Manželské večery konaly 
v rámci kampaně „Zveme Česko na rande“. 
Podařilo se realizovat poměrně rozsáhlou 
propagační kampaň na internetu, v tisku, 
na billboardech, v MHD a také v televizi, 
takže někteří účastníci přišli na kurz i díky 
tomu. V celé České republice se uskuteč‑
nilo cca 70 kurzů, do jejichž organizace se 
zapojilo 12 církví. Celkově se Manželských 
večerů účastnilo více než 1000 lidí.

Většina kurzů byla zahájena během Ná‑
rodního týdne manželství, některé přímo 
14. 2. na sv. Valentýna. Jeden z nich, na je‑
hož průběhu jsme se také podíleli, proběhl 
v rezidenci RoSa v Kobylisích a zúčastnilo 
se ho 20 párů, které jsou spolu 1 až 35 let. 
Z KS bylo 6 párů, 4,5 páru z jiných denomi‑
nací a ostatní (tj. asi polovina účastníků) 
se nehlásí k žádné církvi.

Na kurzu sloužilo 6 manželských párů 
(vedení a přednášení), dalších 6 manžel‑
ských párů přišlo jako hosté se svým svě‑
dectvím k danému tématu. Na přípravě, 
výzdobě a úklidu sálu, obsluhování hostů, 
přípravě dezertů, ozvučení atp. se podí‑
lelo dalších 16 lidí. Jsme velmi vděčni za 
všechnu modlitební podporu i za prak‑
tickou pomoc. Jsme vděčni za Boží přízeň 
a požehnání a moc si přejeme, aby Pán 
Bůh v  naší zemi uzdravoval jednotlivá 
manželství i celkový pohled společnosti 
na manželství a rodinu. Toužíme po tom, 

aby právě podle naší vzájemné lásky mohli 
ostatní lidé poznat, že jsme učedníci Pána 
Ježíše… (J 13,34–35)

Pár myšlenek z dotazníků, které vyplnili 
účastníci na závěr kurzu:

Spoustu věcí už jsme teoreticky věděli, ale 
uvést je do praxe a o věcech mluvit – to 
je úplně něco jiného. Několikrát jsme se 
během kurzu málem rozvedli, ale stálo to 
za to a náš vztah to hodně posunulo. (muž, 
partneři 10 let, manželé 1 rok, necírkev)

Víme o oblastech, kde se můžeme zlep‑
šit a teď už víme i jak. Taky to, že jsme na 
tom docela dobře. (partneři 11 let, manželé 
8 měsíců, necírkev)

Řekl bych, že se opravdu není čeho bát. 
A že jde o jediný kurz, který znám, který to 
s manželstvím myslí vážně, nerelativizuje 
a říká věci tak, jak jsou. Protože manželství 
je sice možná nemoderní, ale je to stále 
to nejlepší, co člověka může potkat. (muž, 
partneři 10 let, manželé 1 rok, necírkev)

Rozhodně ano. Kurz otevřel důležité téma, 
znovu nás nasměroval na to, co je v man‑
želství důležité. Těšili jsme se na každý 
večer. (manželé 12 let, ŘKC)

Určitě, mluvili jsme o věcech, ke kterým 
bychom se běžně nedostali, a pokud ano, 
tak pravděpodobně v průběhu hádky, a ne 
v klidu. (žena, manželé 4 roky, necírkev)

Myslím, že jako nakopnutí z určitého ste‑
reotypu výborné, menší změny již pozo‑
rujeme, máme novou chuť a novou šťávu 
vyrazit na další dobrodružnou cestu s lep‑
ším vybavením a GPS.

Pomůže zlepšit komunikaci. Sblížit vztah. 
Prohloubit znalosti o partnerovi. A dobře se 
najíte. (muž, manželé 2 roky, ŘKC)

Co jsou to Manželská setkání
Jedná se o  sérii osmi setkání, která 

chtějí manželským párům pomoct inves‑
tovat do jejich vztahu a vybudovat pevné 
manželství. Každý večer začíná večeří, pak 
následuje promluva. Jádrem večera jsou 
cvičení a rozhovory ve dvou o tématech, na 
která ve spěchu všedního dne nezbývá čas.

1. Vybudovat pevné základy
2. Umění komunikace
3. Řešení konfliktů
4. Síla odpuštění
5. Rodiče a rodiče partnera
6. Dobrý sex
7. Láska v akci
8. Párty Manželských večerů

Ondřej a Marta Pumrovi, region 
Palmovka

Kurz užívání
duchovních darů
Milí přátelé,
ráda vám oznamuji, že od září 2019 bu‑
deme pořádat další základní kurz užívání 
duchovních darů. Na webových stránkách  
www.kspraha.cz najdete pozvánku s daty, 
kdy se bude kurz odehrávat. Budeme velmi 
rádi, když nám pomůžete informaci šířit ve 
svých sborech a mezi svými přáteli. Zájem‑
ci si musejí na adresu kurzyudd@seznam.cz 
napsat o přihlášku a do 30. srpna ji odeslat 
zpět vyplněnou. Přihlášeným zájemcům 
před začátkem kurzu zašleme podrobnější 
informace.

Světlana Vránová
za organizátory kurzu
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Rozhovor s Petrem Káchou o Svobodě v Kristu
V poslední době mohli členové KS Praha 
zaslechnout něco o kurzu Svoboda v Kris-
tu. Můžeš mi říci, o čem tento kurz je?

Svoboda v Kristu je kurz, který má 10 
částí a jeho autorem je u nás velmi známý 
křesťanský spisovatel, učitel a poradce Neil 
T. Anderson. U nás ho známe z jeho knih 
Vysvobození z pout, Vítězství nad temno‑
tou, Kroky ke svobodě v Kristu a mnoha 
dalších. Na základě jeho knih a jeho mno‑
holeté praxe v oblasti vysvobození a vnitř‑
ního uzdravení se před mnoha lety rozhodl 
(ještě spolu s dalším bratrem) napsat kurz 
o svobodě. Dnes už je to tuším třetí verze, 
která vyšla v roce 2017.

Takže je to kurz o vnitřním uzdravení 
a pro lidi, kteří hledají vnitřní uzdravení, 
je to tak?

Určitě ne. Já bych řekl, že je určen pro 
tři skupiny lidí. Jednak pro ty, kteří svo‑
bodu hledají. Dále pro ty, kteří takovým 
lidem slouží a hledají k tomu vhodné ná‑
stroje nebo materiály. Ale především lidem, 
kteří uvěří v Pána Ježíše Krista a potřebují 
se zbavit věcí, které jim brání v tom, aby 
byli svobodní. Jedná se tedy v prvé řadě 
o učednický kurz. Cílem tohoto kurzu je, 
aby každý člověk, který věří v Pána Ježíše 
Krista, mohl vstoupit do plné svobody. Niel 

T. Anderson říká, že na základě jeho zku‑
šeností tak zhruba jenom 15 % křesťanů 
žije v plné svobodě. Ostatní tuto svobodu 
potřebují objevit a vstoupit do ní.

O jaké svobodě se tam mluví? O svobodě 
od hříchu? Nebo ještě o něčem jiném?

Je to velmi univerzální. Je to svoboda 
od hříchu, ale i od strachu, neodpuštění 
a hlavně od lží, které si v životě někdy ne‑
seme a které nám pak znepříjemňují život.

Máš nějaký konkrétní příklad?
Určitě. Jsou to lži, kterým jsme uvěřili 

a které často formují náš život. Lži typu: 
Jsi horší než druzí lidé. Nestojíš za nic. 
Lidé tě nemohou mít rádi. Bůh sice miluje 
každého, ale tebe ne. Musíš se více snažit, 
aby tě ostatní přijímali a měli rádi. Bůh tě 
bude mít rád, jen když budeš pilný křesťan 
a nebudeš dělat chyby. Atd. Klidně mohu 
pokračovat.

Takže je to trochu psychologický kurz, 
ne?

To je právě naopak. Niel T. Anderson je 
velmi biblický a vše, co dělá, staví na Bo‑
žím slovu. Je biblicky velmi přesný a velmi 
reálně počítá s modlitbou a s Boží mocí.

V čem je tento kurz jiný než jiné podobné 
kurzy?

To nevím. Nedokážu to porovnat a ani 
nechci srovnávat, co je lepší a co horší. 
Důležité ale je to, že součástí kurzu není 
jenom vyučování, ale také praxe. Vyzná‑
vání určitých biblických pravd, které jsou 
založeny na Božím slovu, modlitby a další 
věci. Součástí kurzu je také samostatná 
brožura, která se jmenuje Kroky ke svobodě 
v Kristu. Ta vyšla před několika lety v čes‑
kém překladu a mnozí křesťané ji používají, 
protože je opravdu přínosná. Je to vlastně 
tak trochu inventura našeho života. Po‑
mocí otázek na různá témata, které si sami 
klademe, zjistíme, jak na tom jsme, a máme 
možnost dát věci do pořádku.

Jak se kurz používá? Ve skupinách nebo 
když se věnuji jednomu člověku?

Je to naprosto různé. Opravdu nej‑
vhodnější je to dělat s někým osobně. Je‑
den s jedním. Můžete se pak spolu modlit, 
mluvit o verších z Bible a jejich významu, 
povzbuzovat se, atd. Pozor! Tady je důle‑
žité, aby zkušenější křesťan vedl někoho, 
kdo potřebuje pomoci. Dá se to ale dělat i ve 
skupinách různé velikosti. Tak to dělám já, 
protože chci, aby se o kurzu dozvědělo co 
nejvíce lidí a aby ho mohli dále používat. Je 
celkem jedno, kolik lidí na kurz přijde, pro‑
tože ten má vždy dvě části. Jednak biblické 
vyučování na konkrétní téma, to může po‑
slouchat kolik lidí chce, potom následuje 
praktická část – modlitby, vyznávání toho, 
co říká Boží slovo apod. A tyto věci pak lidé 
mají dělat doma. Je to jejich zodpovědnost, 
všechno záleží na nich. Ale pokud to děláte 
s někým individuálně, tak pak se to dá lépe 
pohlídat a vést.

Co se na kurzu učí vyznávat? Můžeš uvést 
nějaký příklad?

Kdo jsem v Kristu?
• Jsem přijatý.
• Odmítám lež, že jsem odmítnutý, 

 nemilovaný a ostudný. V Kristu 
 jsem přijatý!

Bůh říká:
• Jsem Boží dítě. (J 1,12)
• Jsem Kristův přítel. (J 15,15)
• Jsem ospravedlněn. (Ř 5,1)
• Jsem připojen k Pánu a jsem s ním 

 jeden duch. (1 K 6,17)
• Jsem draze vykoupen. Patřím 

 Bohu. (1 K 6,19–20)
• Jsem součástí těla Kristova.  

 (1 K 12,27)
• Jsem svatý. (Ef 1,1)

A dál to říkat nebudu, přijďte na kurz!

Jak to prakticky probíhá a jak dlouho to 
trvá?

Samotná lekce trvá vždy asi hodinu 
nebo něco málo přes. Já to dělám tak, že 
máme dvě písně na začátek, modlitbu 
a úvod. Potom je samotná lekce, která je za‑
jímavá tím, že jsou v ní tři přestávky, kdy se 
lidé rozdělí do skupin po 2–3 lidech a pro‑
bírají konkrétní otázky a své zkušenosti. To 

baví prakticky každého. Dost těžko se mi 
tyto přestávky ukončují. Na konci jsou pak 
ještě dotazy. Většinou to celé trvá hodinu 
a půl. Takže to není časově náročné.

Je kurz jen pro křesťany?
Ano. Ježíš řekl, že poznáme pravdu a ta 

nás osvobodí. Také řekl, že když nás Syn 
vysvobodí, tak budeme skutečně svobodní. 
Lidé, kteří nepřijali Krista jako Pána a Spa‑
sitele, jen těžko mohou do takové svobody 
vstoupit. Důležité je ale to, že tento kurz 
není jen pro charismatické křesťany. Pro‑
tože Niel T. Anderson je velmi biblický a vše 
staví na Božím slově a nikoliv na prožitcích, 
tak je velmi přijímán i dalšími evangelikál‑
ními křesťany.

Kdy kurz bude a jak se na něj můžu při-
hlásit?

Kurz je 24. 9.–26. 11. 2019 v našem sboru, 
ve Velkém sále. Je dobré se přihlásit u mne 
(petr.kacha007@gmail.com), abych zhruba 
věděl, kolik lidí asi přijde a kolik připravit 
materiálů. Je ale možné přijít i bez přihlá‑
šení. Je určen jak pro členy KS Praha, tak 
i pro křesťany z jiných sborů.

Kolik kurz stojí?
Kurz nestojí nic, ale budou se na něm 

dělat sbírky na to, aby kurz mohl být vydán 
v knižní podobě.

Díky za rozhovor.
Není zač, uvidíme se na podzim

Ptal se a odpovídal Petr Kácha

Pastor a starší regionu
KS Praha střed

… a vše, co dělá, staví na 
Božím slovu.„ “

… je velmi přijímán i dalšími 
evangelikálními křesťany.„ “
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Zajímej se o historii
Na setkání vedoucích sborových služební‑
ků 24. 11. 2018 přišlo různým lidem několik 
prorockých slov a zjevení. Když jsem si je 
poskládala s tím, co říká Písmo a s tím, co 
církev právě prožívá, vyšlo mi takovéto po‑
selství Pána pro nás.

Máme v našem národě bohaté dědic‑
tví po našich otcích. Pán chce, aby nám 
znalost tohoto dědictví byla potěšením, 
povzbuzením, silou a  inspirací k  tomu, 
abychom se napřímili a  odmítli ducha 
chudoby, malosti i zklamání a liknavos‑
ti. Mnoho jsme se mohli v poslední době 
dozvědět o historii církve z akce „Staleté 
kořeny,“ která probíhala koncem roku 2018, 
i  z  knihy Davida Louly „České studny“, 

která před časem vyšla. Ale věřím, že Pán 
chce, abychom ještě více poznali a studo‑
vali naši historii, historii církve v českém 
národě. Počátky šíření evangelia, první lás‑
ku, která tu byla, všechno to dobré dědictví, 
ale i chyby a hříchy. To dobré k posílení 
a budování Kristova těla, a to zlé k pokání 
i nápravě. Opravdu věřím, že je to skrytý 
poklad, který je čas objevit a vyzdvihnout; 
a že v tom Pán už jedná, to vidíme.

Chtěla bych vyzvat každého, kdo zná 
historii naší církve a zajímá se o ni, aby to 
sdílel s ostatními. Abychom se za to modli‑
li, a kopali a hledali ztracené a skryté hřiv‑
ny v našem nejbližším okolí, v jednotlivých 
regionech Prahy, kde žijeme a působíme. 

Prosím i vedoucí, učitele a kazatele, mod‑
litebníky, aby rozsoudili, zda je to pravé 
poselství, poselství pro ně, zda mluví k je‑
jich srdci, a pokud ano, aby ho pak zahrnuli 
do svých kázání, vyučování a modliteb. 
Věřím, že se tím prohloubí naše poznání 
Pána, naše porozumění Písmu i naše víra 
v Boží svrchovanost. Také vděčnost za naše 
otce a matky ve víře i vděčnost a láska k na‑
šemu Pánu. Rozšíří se naše poznání Boha 
Otce, jeho srdce, jeho jednání s námi v sou‑
časnosti a lépe poznáme celkové poslání 
našeho národa v budoucnosti. Amen.

čtyřikrát z modlitební stráže 24/7

Především chraňte svá srdce. Bděte.
Michal Petras, 15. 4. 2019
Nezatvrzujte se. Nenechte se oklamat 
hříchem. Neodvracejte se od živého Boha. 
Vytrvejte. Denně se povzbuzujte! (Žid 3,12–14)

Modlitby v ulicích města.
Jaroslav Vodička, 16. 4. 2019
Vystavte oltáře na strategických místech 
města. Přinášejte oběti rtů – modlitby, dí‑
kůvzdání.

Buďme jiní.
Jirka Bešta, 17. 4. 2019
Buďme jiní! Nemůžeme splývat s davem 
a sklánět se před Ďáblem.

Čas překročit.
Michal Petras, 18. 4. 2019
Není čas snění, lpění na vyvanulém. Není 
čas dávat rány do prázdna. Je třeba nechat 
nahromaděné, překročit a jít dál. Nezdržo‑
vat se bořením či budováním, ale dát sílu 
kroku, pohybu, směru a držet ho.

Zapsala pro SD Oldřiška Šípová

Modlitební vý-
jezd do Turecka
Letos v červenci se tým mladých lidí, pře‑
vážně z KS, vydá na několik dní do Turecka. 
Jedeme tam pomoci místním křesťanům 
a budeme se modlit za turecký národ. Bu‑
deme moc rádi za vaše modlitby. Konkrét‑
ně budeme potřebovat, abychom jako tým 
dobře fungovali a měli jednotu, abychom 
potkávali otevřené lidi a nebyl problém 
s komunikací, aby nám Bůh dával zjevení 
a slova poznání pro danou oblast a její oby‑
vatele a v neposlední řadě také za ochranu 
během cesty i celého pobytu. L. O.

M I S I E
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Curry Blake
Brzy ráno 5. května jsme se vydali na cestu 
z Prahy do Ostravy na dvoudenní konfe‑
renci s Curry Blakem, který slouží hlavně 
v oblasti uzdravení. Po rychle uběhlé cestě 
autem jsme prošli registrací v luxusním 
hotelu Clarion, ve kterém se konference 
konala. Místo to bylo moc pěkné, překvapi‑
la mě velikost akce, očekával jsem cca 150 
lidí, nicméně sál s kapacitou 900 lidí byl 
bezmála naplněný lidmi všech generací, 
od miminek po starší generaci. Celou akci 
pořádal sbor Církev živého Boha Frýdek 
Místek a bylo vidět, že se akce koná už po‑
třetí, organizačně byla velmi dobře zvlád‑
nutá. Spolu s Davidem, se kterým jsem na 
konferenci jel, jsme byli překvapení z toho, 
že jsme znali jen úplně malinký zlomek 
lidí, což nás potěšilo, že je tolik dalších 
křesťanů. Osobně si z celé akce odvážím 
povzbuzení a odhodlání; hlad po Bohu 
a láska k němu ve mně vzrostly.

Hlavním poselstvím bratra Curryho 
Blakea byla obnova mysli skrze Boží slo‑
vo, zakotvení našeho životního základu, 
celého našeho těla, duše a ducha na tom, 
co o nás říká Bůh skrze Bibli, a to nejen 
v oblasti uzdravování, ale komplexněji ve 
všech oblastech života křesťana. Důraz 
byl kladen zejména na disciplínu a kázeň 
každého jednotlivce v jeho osobním životě: 
náš růst ve víře není závislý na jednorázo‑
vých prožitcích, ale na vytrvalém, až hou‑
ževnatém obnovování naší mysli Božími 
pravdami z Bible. To mi bylo sympatické 
a byl jsem povzbuzen a vyzbrojen k tomu 
osobně studovat Písmo a hledat Boha, ob‑

jevovat pravdy v Jeho Slově a přivlastňovat 
si je. Curry působí přirozeně, nenuceně, až 
obyčejně, ale jeho poselství a vyučování je 
mocné, plné osobních zkušeností a svědec‑
tví, zejména o uzdravení, a nechybí mu ani 
smysl pro humor, kterým dobře prokládá 
složitější témata vyučování. Ta byla někdy 
až únavná, ne tím, že by byla nudná, spíš 
dlouhá.

Poslední částí konference byly modlitby 
za uzdravení. V sále se vytvořila dlouhá 
řada čekajících lidí. Curry se modlil za 
každého osobně, měl na to šikovný způ‑
sob. Cca 20 lidí si stouplo do řady vedle 
sebe a on procházel a každého se jemně 
dotkl a krátce mu požehnal. Občas se lidé 
začali projevovat, padli pod mocí Ducha 
svatého atd. Osobně jsem byl trochu zkla‑
maný, že jsem neviděl žádné uzdravení na 
vlastní oči, ale kamarád Josef, který tam 
byl jako vedoucí mládeže s asi 20 účast‑
níky mi psal, že u nich se staly 3 zázraky 
uzdravení (záda, zuby a koleno) – chvála 
Bohu! Curry se také ještě před osobními 
modlitbami modlil za celý sál a poté se asi 
10–20 lidí přihlásilo, že se jejich stav proka‑
zatelně zlepšil. Osobně jsem neměl žádný 
zdravotní problém, tak jsem si nejprve pro 
modlitbu nešel. Nakonec jsem si ale řekl, že 
si pro ni stejně půjdu jako pro požehnání 
do věcí, které jsem přijal na konferenci, 
do služby Bohu. Stoupl jsem si úplně jako 
poslední do řady a příjemně mě překva‑
pilo, že se Curry skutečně, aniž bych mu 
cokoliv říkal, nemodlil za uzdravení, ale 
požehnal mi do služby Bohu. To mě velmi 

potěšilo, viděl jsem, že se Curry nemodlí 
jen mechanicky, k čemuž by, myslím, mohl 
mít při 900 lidech oprávněně sklon, ale že 
se nechává vést Duchem svatým a slouží 
každému individuálně.

Jsem moc vděčný za to, že mi tatínek – 
Bůh dopřál na této akci být, vděčný Currymu 
za jeho odhodlání a lásku k Bohu a lidem 
a jsem rozhodnutý být vytrvalý v obnovo‑
vání mysli.

Jáchym Rykl, region Sever

Bělorusko
Dva roky a tři týdny. Tolik času uplynulo od 
mé minulé návštěvy Běloruska. Tentokrát 
vyrážím už počtvrté a se mnou jedou sestry 
Marie a Marta. Jak biblické!

Bylo to moc fajn a s naším minitýmem 
jsem byla moc spokojená. Dobře jsme se 
doplňovaly a  užily jsme si spolu hodně 
legrace. Navštívily jsme tři města, pobý‑
vali a sloužili ve čtyřech sborech, setkaly 
jsme se s řadou nových a spoustou dávných 
přátel a snědly jsme spousty a spousty vý‑
borného jídla. Ve sborech jsem sdílela slovo 
„Nastal nový den pro Bělorusko!“ a všude, 
kde zaznělo, se nesmírně dotýkalo srdcí. 
Díky skutečně velkorysé obětavosti něko‑
lika českých sborů a mnoha jednotlivců 
jsme sbory i a vybrané rodiny mohly po‑
žehnat nikoliv symbolickými částkami, 
ale doopravdy jim předat pomoc. Jsem za 
to nesmírně vděčná. Z mého pohledu byl 
celý tento výjezd ještě lepší a ještě požeh‑
nanější, než jsem čekala Do budoucna mi 

ale vznikl velký problém: mám to nastave‑
né tak, že bych chtěla do Běloruska jezdit 
vždy po dvou letech. Jenže teď nevím, jak 
to dělat. Ráda bych postupně poznala co 
nejvíce míst po celé zemi. Zatím jsme byli 
v Mazyru a v Hrodně. Tam i tam nás upřím‑
ně zvou znovu. Jenže když tam pojedeme 
znovu, nedostaneme se jinam. Když poje‑
deme i jinam, nebudeme vůbec v Minsku. 
Ale nevracet se tam, kde už jsme byli? To 
se mi taky nechce, je zajímavé se po čase 
vrátit a vidět, zda minulá služba zanechala 
nějaké ovoce… Tak to budu muset nějak 
vyřešit. Jediné, co teď s jistotou vím, že do‑
kud budu fyzicky schopná, dotud se budu 
snažit vracet.

Modlete se za Bělorusko, situace tam 
není jednoduchá. V současné době je více 
než dříve reálná hrozba ze strany Ruska, 
které by chtělo Bělorusko připojit ke svému 
území a dělá pro to postupné kroky. Záro‑
veň příští rok budou prezidentské volby 

a postupně začíná zesilovat tlak na opozič‑
ní lídry, což se týká i našich křesťanských 
přátel. Pavel Sieviaryniec, jeden z lídrů Bě‑
loruské křesťanské demokracie a upřímný 
křesťan bude pravděpodobně v těchto vol‑
bách kandidovat – to ovšem není jen tak, 
Lukašenkovi protikandidáti vesměs končí 
ve vězení s „tresty“ za vymyšlená provinění 
od tří do sedmi let. Pod hrozbou je i bu‑
dova sboru Nový život, bývalý kravín, za 
kterou jsme se mnoho let modlili – úřady 
se už zase snaží církev vystěhovat, budovu 
zbourat a postavit tam školu a bazén… A to 
je jen zlomeček témat.

Díky vám za všechnu modlitební i fi‑
nanční podporu. Přála bych vám, abyste 
mohli vidět to dojetí a nadšení, které obda‑
rovaní projevovali! Pán vám žehnej.

Svě
Da pabačennia, liubimaja Bielarus! 

Žyvi z Boham!
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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

V červenci a srpnu probíhají společné bohoslužby všech regionů (viz. Kalendář akcí)

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: 49/11/25

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

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: 92/7/20
Vstup: Viktor Kunzmann

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

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
Počet členů: 101/12/27
Vyloučení: Michal Šindelář
Vyřazený z evidence: David Syrový
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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.

Letní bohoslužby

14. 7. 

Chvály: hudební skupina Worship Vision

Kázání: Tomáš Dittrich – Svatost může být  
  opakem toho, co si o ní myslíme   
  (Luk. 10, 25–27)

21. 7. 

Chvály: David Bukáček a spol.

Kázání: Jiří Bukovský – Dosvědčování Boží  
  svatosti (Lv. 10,3)

28. 7. 

Chvály: Matouš Krajník a spol.

Kázání: Michal Klesnil – Nebojte se modlitby  
  (Luk. 11, 1)

4. 8. 

Chvály: hudební skupina Beracha

Kázání: Tomáš Božovský – Mapa pro život  
  (Ag. 1, 7)

11. 8. 

Chvály: hudební skupina Worship Vision

Kázání: Lubomír Ondráček – Sám nebo   
  s ostatními? (Jak. 5,13–18)

18. 8. 

Chvály: hudební skupina Aioneth

Kázání: Petr Kácha – Radostného dárce   
  miluje Bůh

25. 8. 

Chvály: hudební skupina Levi Worship

Kázání: Ota Kunzmann – Navalte prachy   
  ovečky (Mat. 6, 25–32; 2. Kor. 9,7)

Každou neděli v 16:30

Konferenční city Centrum Pankrác

Na Strži 1702/65, stanice metra – Pankrác

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

13.–20. 7.  English Camp

13.–20. 7.  Misijní výjezd do Estonska

14.–24. 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

Po 19. 8.  Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

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

1. 9.  Sborové shromáždění
  15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Aioneth

Kázání: Lubomír Ondráček – Nejít nejlehčí  
  cestou

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.


