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Život a smrt
„A život běží, vážení,“ odpoví mi kole-
gyně Renata citátem na otázku, jak se 
měla o dovolené. Povzdechne si, usměje 
se a pak vysvětlí: „V naší rodině došlo 
během měsíce k úmrtí i narození. Lidé 
odcházejí a přicházejí, život jde, fakt 
běží, dál a dál.“ Takže jí zároveň kondo-
lujeme i pogratulujeme k vnoučeti. „Tak 
to už holt chodí,“ zafilozofuje si kolega, 
„každý se musí narodit a každý i musí 
umřít.“ „To není pravda!“ odporuju mu, 
„každý jednou umře, ale zrození je zá-
zrak a narodit se nikdo nemusí.“ „Jak 
to?“ zeptá se kamarádka, co právě při-
šla. „O smrti nerozhoduješ,“ vysvětluju. 
„Pokud se neuzákoní eutanázie,“ skočí 
mi do řeči kolega, „a o životě vlastně 
taky ne.“ „To jako že bůh rozhoduje?“ 
ptá se s despektem žena, která si přišla 
uvařit kafe a všechno vyslechla. „No,“ 
snažím se neodpovídat moc konfron-
tačně, „ale taky ta budoucí maminka 
se rozhoduje, jestli dítě porodí, nebo 
zabije,“ nepodařilo se mi nevyhrotit 
situaci. „Prý zabít!“ vykřikne kolega, 
„ty jsi drsná! Přece umělé přerušení tě-
hotenství je normální lékařský zákrok,“ 
rozčiluje se. „Ano,“ přitakám, „to je věc 
názoru, ale řekni mi, na jak dlouho se 
to těhotenství přeruší?“ „No jo, nepře-
ruší se, skončí,“ konstatuje překvapeně 
ta žena s kafem. „Vražda!“ pronese ko-
lega temným hlasem ve snaze odlehčit 
situaci. Nesmějeme se. Paní s kávou 
kývne na pozdrav a odejde, celá ble-
dá. Kamarádka přeruší trapné ticho 
a ptá se Renaty: „A jak se jmenuje vnou-
če, babí?“ „Bohunka, po zesnulé tetě,“ 
hlesne Renata a tiše dodá: „kdyby nebyl 
ten zákrok tak běžný, mohla mít už dva 
sourozence.“

Nanda

Potřebuji k víře Bibli?

Končí období prázd‑
nin a dovolených a my 
se vracíme k běžnému 
životu školního roku 
a také k běžnému živo‑
tu regionálního sboru. 
Poslední roky vyu‑
žíváme léto k  tomu, 
abychom se scházeli 
dohromady celý sbor 
a věnujeme se společ‑
nému tématu. Letos 
jsme se věnovali sbo‑
rov ým hodnotám, 
loni významu Božího 

slova. Rád bych se k tomuto tématu vrátil 
otázkou, zda ke své víře potřebujeme Bibli 
a jak s tím souvisí naše hodnota „víra zalo‑
žená na Božím slově“.

Když čteme Bibli, je dobré si položit 
otázku, proč vlastně byla napsána, pro‑
tože pokud známe účel, můžeme ji lépe 
použít. Jan píše na konci dvacáté kapitoly 
svého evangelia, že ho napsal proto, aby‑
chom věřili, že Ježíš je Mesiáš. Troufnu si 
toto jeho tvrzení vztáhnout na celou Bibli. 
Jsou v ní mnohá fakta, která se stala a ně‑
kdo je zaznamenal. Stalo se ale mnoho 
dalších věcí – Bible není úplný výčet. Je 
tu ale mnoho historických, biologických 
a dalších pravdivých informací, které nás 
mají dovést k víře.

Máme svědectví o tom, k čemu vede, 
když vezmeme Bibli vážně. Ezdráš měl 
k dispozici jen malou část Bible. Zamě‑
řil, oddal své srdce, aby zkoumal to, co 
k dispozici měl. Srdce nemá v Bibli úplně 
přesnou definici, je to nějaké „centrum“ 
života, ve starozákonní době bylo srdce 
místo rozumu. On zkoumal Tóru a některé 
prorocké knihy, které měl k dispozici. Znal 
Bibli a přemýšlel nad tím, co psaný text 
znamená. Pokud osobně nečteme Bibli, 
neznáme ji a nesnažíme se jí porozumět, 
jsme ohroženi. Naše víra nemá na čem stát 
a lehce nás nachytají bludaři, sekty, světský 
liberální životní styl.

Ezdráš nezůstal u teoretických úvah, 
ale plnil to, co se dočetl. Účel Bible je věřit 
a víra se projeví jednáním. Nestačí si něco 

myslet, musíme na základě myšlení jednat 
a Boží slovo nás k tomu uschopňuje.

Ezdráš se posunul ještě dál. On učil 
druhé. Když přišel do Jeruzaléma, tak pro‑
střednictvím vyučování Bible dosáhl změ‑
ny životního stylu Božího lidu a připravil 
prostor pro službu Nehemiáše a obnovu 
Jeruzaléma. Boží lid se oddělil od pohan‑
ských vlivů. Došlo k obnově slavení svátků 
a Boží lid byl obnoven skrze pokání. To se 
stalo skrze jednoho člověka, který vzal Bibli 
vážně.

Potřebujeme tedy Bibli pro svou víru? 
Jsem přesvědčen, že Bůh může jednat 
nadpřirozeně. Můžeme vidět jeho jedná‑
ní v minulosti v Číně a nyní v muslimském 
světě, kde Ho poznávají zástupy a často Bib‑
li nemají k dispozici. Dalo by se říci, že tedy 
Bible není potřeba. Co je ovšem potřeba, 
je Boží slovo a zjevení, kdo je Ježíš. To se 
někde děje skrze sny a další nadpřirozené 
zásahy, ale my nemáme výmluvu. Bible je 
nám dostupná, můžeme se věnovat tomu, 
co Bůh skutečně říká. A na základě toho, 
co čteme a co plníme, může růst naše víra.

Začíná nový „školní“ rok. Možná je těž‑
ké si najít na Bibli čas. Znám horlivé křes‑
ťany, kteří mají problém se čtením a poro‑
zuměním Bibli. Jsme rozdílní. Nebudeme 
všichni vyučovat zástupy jako Ezdráš. Ale 
všichni potřebujeme víru, a pokud ji za‑
ložíme na něčem jiném než na Bibli, je to 
chatrný základ. Každý potřebujeme Bibli 
číst a přemýšlet nad ní, plnit to, co se tam 
dočteme; a každý můžeme alespoň něco 
učit někoho dalšího, třeba ve víře mladšího. 
Možná k tomu potřebuješ nějaké pomůcky, 
možná pomůže nějaká kniha nebo semi‑
nář. Ať je naše cesta zbožnosti jakákoli, ni‑
kdy na ní Boží slovo, s kterým se setkáváme 
v Bibli, nemůže chybět.

Po létě si některé věci nastavujeme 
nově, obnovujeme a upravujeme svůj denní 
a týdenní harmonogram. Bible nám může 
vypadnout, pokud si nedáme pozor, zvláš‑
tě, když máme problém jí porozumět. Jenže 
čím méně s ní trávíme času, tím méně jí 
rozumíme a tím méně ovlivňuje náš život. 
Zkusme si ji letos zamilovat o něco více.

Lubomír Ondráček
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Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli 
ustanovení a nařízení. (Ezd 7,10)

S V Ě D E C T V Í 

A na základě 
toho, co čteme 
a co plníme, 
může růst naše 
víra.
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Z E  Ž I V O T A  S B O R U

Modlitební výjezd do Turecka
Zdravíme,
moc děkujeme za modlitby všem, kdo 
na nás a naši cestu do Turecka mysleli. 
Na místě jsme strávili deset naplněných 
a smysluplných dní. Hlavním cílem na‑
šeho působení a modliteb byla dvě města. 
V obou jsme se mohli modlit za to, ať Bůh 
na daném místě jedná, ať vysílá dělníky na 
svoji žeň, a prosili jsme také za specifické 
potřeby těchto míst. Bůh nám také ukazo‑
val, za co a jak se modlit.

Nežehnali jsme ale pouze městům jako 
takovým, modlili jsme se i osobně s jejich 
obyvateli, které jsme někdy sami oslovili, 
ovšem stávalo se, že někteří naopak oslovo‑
vali nás. Jeden večer nás například pozvala 
skupina šachistů na čaj, někteří se upřímně 
zajímali o to, v co věříme, a během večera 
jsme tedy otevřeně sdíleli naše svědectví. 
I s několika dalšími lidmi jsme se během 
pobytu mohli v krátkosti podělit o evan‑
gelium. S jedněmi studenty jsme se do‑
konce dvakrát po našem prvním setkání 
ještě neformálně sešli a mohli si povídat 
nejenom o víře.

Kromě modliteb jsme také často zpí‑
vali Bohu písně – jak s kytarou, tak bez ní. 

Přinášet chválu do míst, kde zní jen málo‑
kdy, bylo úžasné. Kromě modliteb a chval 
v ulicích měst jsme se také modlívali v me‑
šitách, kterých je v Turecku nemálo. Mně 
osobně mešity učarovaly, ovšem s lítostí 
jsem tam sledoval lidi, kteří žijí v prázd‑
ném náboženství a nesvobodě. I za ně jsme 
se tedy přímo tam modlili. Kromě mešit 
jsme navštívili nemocnici, modlili se před 
úředními budovami, na vyvýšených mís‑
tech, na břehu krásného jezera, v bohatých 
i těch nejchudších čtvrtích, v restauracích, 
v univerzitním kampusu, ale i v tramvajích 
a autobusu.

Zpětně je nám jasné, že jsme na místě 
opravdu zasévali malá semínka, ale věří‑
me, že se Bůh přizná k našim modlitbám 
i rozhovorům. Jsme také rádi, že jsme moh‑
li být povzbuzením pro křesťany, kteří na 
místě žijí. A mě to vede k tomu, abych se 
modlil za své město i zde v Česku. Věřte, 
že v  Turecku je křesťanů v  přepočtu na 
celkový počet obyvatel o dost méně než 
u nás. Přesto mám jistotu, že tam Bůh bude 
mocně jednat. O to spíše bude jednat tady, 
kde má svoji církev. Modleme se za Prahu, 
modleme se za Česko. L. O.

Za jejich dospělé děti jsem to 
nějak nedával
Jeden by nevěřil, co může vzejít z jedné 
obyčejné nabídky. Asi před rokem jsem jed‑
nomu bratrovi řekl, že bych se za něho rád 
modlil. Připadalo mně, že ho trápí starosti, 
a požádal jsem ho, aby mi poslal pár modli‑
tebních témat. On souhlasil, témata poslal 
a já se začal modlit. Za svého přítele, za jeho 
manželku a nedospělé děti to šlo, ale za 
jejich dospělé děti – to jsem nějak nedával. 
Já je totiž znám a troufnu si tvrdit, že jsou 
to nejen fajn lidé, ale hlavně jsou to lidé, 
kteří jsou nejen připraveni, ale i schopni se 
se životem poprat sami. Jsem přesvědčen, 
že v tomto případě rodiče splnili svůj úkol 
a předali svým dětem určité duchovní, ale 
i praktické know ‑how, jak v životě obstát se 
ctí. Vnímal jsem, že je problém, když své 
děti nejsme ochotni pustit ze svých radarů, 
ze svého vlivu a stále je vnímáme jako něja‑
ký ohrožený druh. Když jim neumožníme, 
aby se začaly se životem prát samy – třeba 
právě skrze své vlastní modlitby, nebo si 
vytvořit vlastní síť přímluvců.

Své pocity jsem tedy s tímto bratrem sdí‑
lel. Byla ve mně malá dušička. Nabídl jsem 
se přece k modlitbám a najednou radím. 

Kupodivu ale bratr mé pocity a dojmy vzal 
vážně. Popsal mi, že dospělé děti zařadi‑
li do seznamu, protože s nimi žijí ještě ve 
společné domácnosti, ale že už dvě z nich 
propouštějí, protože zakládají samostatné 
domácnosti. S těmi propouštěnými dětmi 
si sedli a každému nejen požehnali, ale zá‑
roveň dali možnost, aby se mohly případně 
otevřít nevyřešené věci z minulosti. Dali 
prostor omluvě, odpuštění, prostě nějak 
společně uzavřeli dětství a soužití v jedné 
domácnosti a požehnali svým dětem do 
samostatnosti. Jejich jednání mě velice in‑
spirovalo. Doma jsme to s Renatou probrali 
a nabídli tuto možnost i svým již dospělým 
dětem. Upřímně, nečekal jsem, že toho děti 
využijí. Naše výchova byla přece dokonalá :–) 
O to víc jsem byl překvapen, když tuto nabíd‑
ku dvě z našich tří dětí přijaly. Nebýt onoho 
bratra, tak by nás to nenapadlo, a jen díky 
jeho příkladu se mohly i u nás vyčistit věci, 
které by si naše děti zbytečně odnášely do ži‑
vota jako zátěž. A přitom stačilo vlastně málo: 
zeptat se, omluvit se a požádat o odpuštění.

Pokud tedy můžeme něco doporučit, 
jsou to dvě věci. Nebojte se propustit své 

děti do života, a pokud je to jen trochu mož‑
né, vysílejte své děti do života s požehná‑
ním a s vyčištěnými vztahy. Je smutné, ko‑
lik dětí do života z rodin spíš utíká, než aby 
byly svými rodiči duchovně vyslány. Výčit‑
ky a soudy: jak nás zklamaly, jak jsou jiné, 
než jsme si představovali, jak jim vůbec 
nedůvěřujeme, to je častá realita odchodů 
(útěků) dětí z rodin. A přitom například sy‑
nové tolik potřebují slyšet od svých rodičů, 
že život zvládnou, že je rodina respektuje, 
že jim důvěřuje, že na ně spoléhá, že budou 
dobrými manžely a otci. Dcery zase touží 
opouštět domov s vědomím, že jsou pro 
své rodiče jedinečné, vzácné, že jsou na 
ně jejich rodiče hrdí a že budou dobrými 
manželkami a matkami. Nebojme se své 
děti propouštět. Nebojme se našim dětem 
projevit důvěru a nebojme se být našim 
dětem k dispozici, pokud se jejich život pře‑
chodně zašmodrchá. Naše děti mají nárok 
na své vlastní životy a zároveň potřebují 
vědět, že je nikdy neopustíme a že se jich 
nikdy nezřekneme (parafráze Žd 13,5).

Otakar Kunzmann sr.

R O D I N A

MODLITEBNÍ TÉMATA

Modlit se a žehnat pastorům, starším 
sboru a diakonům KS Praha a všem sbo-
rovým a regionálním vedoucím. Modlit 
se a vyprošovat si na Hospodinu i ve-
doucí nové. Ex 18,21

Matka a otec, nebo rodič č. 1 a rodič 
č. 2: modlit se, aby se podařilo prosadit 
ústavní definici manželství jako svazku 
muže a ženy, aby děti neztratily prá-
vo na svého otce a matku. Modlit se 
za Den pro rodinu, který se uskuteční 
14. 9. 2019 v Praze (od 12:00 modlitební 
setkání, od 14:00 pochod). Ga 6,7

Modlit se za sborové akce, které za-
čínají v září a počátkem října. Žehnat 
služebním týmům i účastníkům. (Kurzy 
Výchova dětí, Svoboda v Kristu, Alfa, 
Příprava na manželství, Pro pracovníky 
s dětmi, Evangelizační Exploze.) Ž 138,8

Vyhodnocení minulých témat
Za manželství a rodinu se chceme modlit 
dlouhodobě a těším se na příští statisti-
ku. Letní akce zatím probíhaly úspěšně, 
svědectví průběžně zaznívala na shro-
mážděních a některá budou v SD. Na 
děkování je minimálně to, že máme tolik 
ochotných lidí a tolik finančních zdrojů, 
že můžeme obsáhnout takový okruh 
aktivit. Politická situace se nelepší, 
asi největším problémem je, že církev 
je rozdělená a prioritu před modlitbou 
mají spíše lidské metody.
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J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Dovolená s Východem
Týden společné dovolené jsme strávili opět 
na horách, tentokrát v Jindřichově u Jablon‑
ce nad Nisou. Ani letos nechyběly společné 
chvály, krásné výlety do okolí, koupání, 
tvoření z Fima a korálků, napínavá hra 
pro děti a volejbal. Dokonce byl poprvé 
uspořádán i turnaj v ping pongu, z něhož 
si všichni soutěžící odnesli diplomy a ti 
nejúspěšnější i medaile a sladké odměny. 
Co bylo po letech nové, bylo to, že jsme měli 
mezi sebou vzácné hosty. Z několika set 
kilometrů vzdáleného Bardejova za námi 
přijeli Karol a Mirka Verčimákovi se svými 
dětmi. S Karolem a Mirkou jsme se mohli 
setkat už na červencové Křesťanské kon‑
ferenci, kde hovořili na téma „Planout, ale 
nevyhořet“. I tomuto tématu se během ve‑
černích programů věnovali, sdíleli s námi, 
co v této oblasti prožili a jak je Bůh vedl dál. 
Jak pro ně bylo důležité zakusit, že Bůh je 
jejich milující Táta, který je má rád, i když 
nic nedělají. Nejsou sirotci, kteří si udržují 
odstup, ale Boží děti, kterým se už v Pánu 
Ježíši dostalo požehnání a s nimiž Bůh po‑
čítá. Nejvíc mě oslovilo téma z posledního 
večera o tom, jak propojit své sny se sny na‑
šeho Otce. Mirka vysvětlovala, že Boží sny 

můžeme snít jen tehdy, když máme s Bo‑
hem blízký vztah a známe Ho jako Otce. 
Čím víc poznáváme Jeho lásku, tím víc se 
naše sny propojují. Boží sny nás převyšují, 
nemáme na to, abychom je uskutečnili, 
ale Pán Ježíš ano. Bůh nám ale zároveň 

nikdy nepřipomíná naši malost, když nás 
povolává k něčemu velkému. Zmínila, že 
mnoho lidí nežije své sny, protože žije své 
obavy. Bůh tady chce mít slavnou Církev. 
A co my – odvážíme se snít Jeho sny?

Zuzka Mourková
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 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: 18/5/0
Výstupy: Arnošt a Eva Kobylkovi (přestup na 
region Palmovka)

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/7/8
Výstupy: Karolína Hrdá (CB Ládví), Pavel Hrad 
(CB Šeberov)
Svatba: Karolína Hrdá a Tomáš Pech (27. 4. 2019)

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 100/13/26
Modlitební: po 23. 9. od 18:30 (herna proti sálu)

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: 93/7/20

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: 113/21/31
Vstupy: Anna Fohlerová, Arnošt a Eva Kobylkovi
Výstup: Zdeněk Zárybnický (přestup do CB 
Náchod)
Vyřazen z evidence: Irena Martínková
Svatba: Zárybničtí (15. 6.)

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: 79/20/20
Výstup: David Hoblík
Narození: Viktoria Hlávková (20. 3.)
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Kurz vznikl v Anglii, probíhá ve 120 zemích světa, v ČR už 12 let. 

praktické promluvy 

diskuze ve dvou 

Živé promluvy lektorů přinesou příklady ze života, statis- 
tiky i praktické nápady. Kurz je založen na křesťanských  
principech, ale je vhodný pro každý pár.  

 Lektoři Jakub a Dagmar jsou svoji 18 let a mají 4 děti, první se narodilo během 
postgraduálu. Ve volném čase lezou po ledovcích, běhají maraton a koordinují 
v ČR kurzy Manželské večery. Lektoři Ondřej a Štěpánka jsou  
manželé 5 let a po dvou dětech v pěstounské péči mají teď ročního 
syna. Rádi pijí kávu, chodí po horách, a čtou si.  
      (kurz je neziskový – platíte jen za jídlo, příručky a dekorace) 

Při svíčkách, s teplou večeří, kávou a zákuskem se 
budete cítit jako na rande.  

Jádrem večera je diskuze vás dvou nad cvičeními a dotazníky  
v příručkách. Respektujeme vaše soukromí, o svém vztahu  
nemusíte nikomu nic říkat. 

příjemná atmosféra 

 

 
 



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.

Příprava na manželství je jen pro
předem přihlášené

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

Chvály: hudební skupina Aioneth

Kázání: Lubomír Ondráček – Nejít nejlehčí  
  cestou

Út 3. 9. Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro

So 7. 9. Kurz užívání duchovních darů

Ne 8. 9.  shromáždění v rámci regionů

Po 9. 9.  Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 9.  Porost, 17:30–19:30

St 11. 9.  Dorost, 17:00–19:00

Čt 12. 9. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro

So 14. 9. Modlitby za rodinu 2019
  12:00–14:00, Klášter Emauzy
  Den pro rodinu 2019
  14:00–18:00
  www.denprorodinu.eu

Ne 15. 9.  shromáždění v rámci regionů

Po 16. 9.  Odrost, 18:30–21:00

Út 17. 9.  Porost, 17:30–19:30
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

St 18. 9.  Dorost, 17:00–19:00
  Kurz Výchova dětí
  od 10:00

Revolution Tour
19. 9. 

So 21. 9. Konference křesťanských
  pěstounů
  10:00–16:00

Ne 22. 9.  shromáždění v rámci regionů

Po 23. 9.  Odrost, 18:30–21:00

Út 24. 9.  Porost, 17:30–19:30
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00

St 25. 9.  Dorost, 17:00–19:00
  Kurz Výchova dětí
  od 10:00

Čt 26. 9. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro

Ne 29. 9.  shromáždění v rámci regionů

Po 30. 9.  Odrost, 18:30–21:00

Út 1. 10.  Porost, 17:30–19:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 2. 10.  Dorost, 17:00–19:00
  Kurz Výchova dětí
  od 10:00

Čt 3. 10. Kurz Příprava na manželství
  18:30–21:30

So 5. 10. Kurz pro pracovníky s dětmi
  9:00–15:00
  Kurz užívání duchovních darů

6. 10.  Sborové shromáždění
  15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Worship Vision

Kázání: Petr Kácha – Církev a Izrael   
  v poslední době

Po 7. 10.  Odrost, 18:30–21:00

Út 8. 10.  Porost, 17:30–19:30
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 9. 10.  Dorost, 17:00–19:00
  Kurz Výchova dětí
  od 10:00

Čt 10. 10. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Kurz Příprava na manželství
  18:30–21:30

Ne 13. 10.  shromáždění v rámci regionů

Po 14. 10.  Odrost, 18:30–21:00

Út 15. 10.  Porost, 17:30–19:30
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 16. 10.  Dorost, 17:00–19:00
  Kurz Výchova dětí
  od 10:00

Čt 17. 10. Kurz Příprava na manželství
  18:30–21:30
18. – 19. 10. Dary Ducha v praxi

Ne 20. 10.  shromáždění v rámci regionů

Po 21. 10.  Odrost, 18:30–21:00

Út 22. 10.  Porost, 17:30–19:30
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 23. 10.  Dorost, 17:00–19:00
  Kurz Výchova dětí
  od 10:00

Čt 24. 10. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Kurz Příprava na manželství
  18:30–21:30

Evangelizační Exploze

17. 9. – 3. 12.
Každé úterý od 17:00

Více na eecr.cz.

Kurz Výchova dětí

Od 18. 9. každou středu od 10:00

Deset dopolední o výchově dětí do 10 let 
pro nás, kteří se z toho občas trochu 
hroutíme.

Více na www.manzelskevecery.cz

Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem 
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com


