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Poslouchat Boha
„Prý, že jsme je špatně vychovaly my, 
matky!“ vykládá kamarádka, co jí 
odpověděla dcera, když se ptala, proč 
její zeť (manžel dcery) málo pomáhá 
s domácností. „Že jsme své syny roz-
mazlily, nic jsme po nich nevyžadova-
ly, a tak ten samý servis teď očekávají 
od svých manželek!“ doplňuje naoko 
rozhořčeně. „No, něco pravdy na tom 
bude,“ zamýšlí se Milena, „já jsem naše 
kluky nechtěla vystavovat stejnému 
drilu, jakým jsem si v dětství prošla já. 
Chtěla jsem jim dát víc volnosti.“ Na-
pije se vína, trošku nuceně se zasměje 
a dopoví: „Tak jsou teď tak volní, že se 
sotva ozvou jednou za měsíc, natož 
aby se ptali, jestli něco potřebuju.“ „To 
Petr měl povinností doma dost, taky 
sportoval, školu jsme mu nedovolili 
flákat,“ vypočítává Petra, „ale že by se 
jako manžel a táta přetrh, to myslím, 
že ne. Někdy si říkám, jak dlouho to 
ta naše nevěsta vydrží. Vždyť on chodí 
dom, až když malý spí!“ kroutí hlavou. 
„Ale přece tvůj Jarda to taky tak dělal,“ 
vzpomněla si Milena, „vždyť sis na to 
vždycky naříkala, že není nikdy s Péťou 
pro samou práci.“ „To je fakt,“ podiví se 
Petra. Tiše, skoro pro sebe pak doplní: 
„Žili jsme si dost dobře, Jarda uměl vy-
dělat,“ vzdychne, „než se zbláznil a ode-
šel se sekretářkou.“ „Tak dost!“ přeru-
šuji nastalé trapné ticho, a když vidím, 
že jsem na řadě já, řeknu rozhodně: 
„V Bibli návod na manželství je. Muž 
má milovat svoji ženu jako sám sebe 
a žena si má muže vážit a poslouchat 
ho.“ „Bingo,“ zvedne Milena skleničku. 
„Na naše muže, velké i malé,“ řeknu 
a pozvednu číši, „ať poslouchají Boha!“

Nanda

Církev a Izrael v poslední době

V Písmu jasně vidíme, 
že dějiny Církve a Iz‑
raele jsou propojené. 
Když jsem napsal Cír‑
kev s  velkým C, tak 
jsem myslel Církev 
Kristovu obecně. Pán 
Ježíš byl Izraelec, tedy 
Žid, první učedníci 
byli Židé atd. A stejně 
tak i v poslední době, 
tedy před tím, než 
skončí náš viditelný 

svět, jsou Církev a Izrael propojené nádo‑
by. Pevně věřím tomu, že opravdu žijeme 
v poslední době. Ale nemusíte mít strach! 
Skutečně nevím, kdy se Pán Ježíš vrátí! 
(A pokud někdo tvrdí, že to ví, že to nějak 
spočítal, že mu to bylo zjeveno atd., tak mu 
nevěřím. Proč? Protože Bible je jasná.)

Stejně tak se i moje přesvědčení o po‑
sledních časech opírá o Boží slovo. V knize 
Zjevení Janovo říká Pán Ježíš „přijdu brzy“. 
A pak říká u Matouše 24 „buďte připraveni“. 
Nemyslím, že je možné být připraven a zá‑
roveň si říkat, že máme dost času. Prokras‑
tinace, tedy odkládání na pozdější dobu, 
nemá v Božím království místo.

Uvědomuji si, že během celých dějin 
se opakovala situace, kdy někteří křesťané 
uvěřili tomu, že žijí v poslední době a že 
Pán Ježíš přijde během několika měsíců 
nebo týdnů. A jak to dopadlo? Nepřišel!

Na druhou stranu Bible poměrně jasně 
mluví o několika znameních poslední doby 
před návratem Krista. Pro mne jsou nej‑
důležitější a také nejlépe prakticky ucho‑
pitelné dvě věci:

1. Shromáždění Židů do zaslíbené 
země. (Dám se vám nalézt, je Hospodinův 
výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás 
ze všech národů a ze všech míst, kam jsem 
vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu 
vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl. 
Jr 29,14)

Stát Izrael vznikl v roce 1948 a po téměř 
dvou tisících letech života v diaspoře se 
stal domovem pro miliony Židů. Obnovení 
státu po tak dlouhé době je zázrak a my na 
to nesmíme zapomínat. Bez Boží svrcho‑

vané ruky by to nebylo možné! Stále se ale 
ještě jedná jen o polovinu všech Židů. Tedy 
o něco více než polovinu. Osobně nepřeji 
žádné zemi nic špatného, ale až se pohnou 
Židé z USA a začnou se stěhovat do Izrae‑
le (nemyslím jako dnes – po desítkách či 
stovkách, ale po tisících a statisících), pak 
to bude pro mne potvrzení toho, že se čas 
opravdu naplňuje.

2. Druhá podmínka je ještě jasnější. 
Přímo o ní mluví Pán Ježíš. Dříve než při‑
jde konec, bude evangelium kázáno všem 
národům.

(A když seděl na Olivové hoře naproti 
chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Ja‑
kub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to bude 
a jaké bude znamení, až se to všechno za‑
čne naplňovat?“ Ježíš jim začal říkat: „ Dá‑
vejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť 
mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 
‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Když uslyšíte 
o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí 
to nastat, ale ještě nebude konec. Povstane 
totiž národ proti národu a království proti 
království. Na různých místech budou ze‑
mětřesení, budou hladomory a nepokoje. 
To bude začátek porodních bolestí. Vy se 
však mějte na pozoru. Budou vás vydávat 
soudům a do synagog, budete biti a kvůli 
mně budete stavěni před vladaře a krále, 
jim na svědectví. Všem národům musí 
být nejprve vyhlášeno evangelium.“ Mk 
13,3–10)

Řecké slovo ETHNOS může také zname‑
nat etnickou skupinu, nejen národ. Dnes 
již nezbývá mnoho takových etnických 
skupin, které nikdy evangelium neslyše‑
ly. V dnešní době moderních technologií 
se stále zkracuje doba, za kterou je možné 
přeložit Bibli nebo alespoň Novou smlouvu 
do nového jazyka.

Co to vše prakticky znamená pro nás? 
Jednak stát za Izraelem. Modlitebně, a po‑
kud je to možné, tak i prakticky. A pak zvěs‑
tovat evangelium. Sdílet dobrou zprávu 
s ostatními. Nestydět se za evangelium! 
A být připraven, že Pán Ježíš se brzy vrátí! 
Protože, ať si to připouštíme, nebo ne, ži‑
jeme v poslední době!

Petr Kácha
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Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem 
uvolní a země a její činy budou spáleny. (2Pt 3,10)

S V Ě D E C T V Í 

Pevně věřím 
tomu, že opravdu 
žijeme v poslední 
době.
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Informační setkání o vstupu
do sboru
V  našem sboru jsou vítáni hosté a  rádi 
máme obecenství i  s  těmi, kteří nejsou 
členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. 
Současně rozlišujeme mezi členy a hosty 
a zveme pravidelné návštěvníky k aktiv‑
nímu a závaznému zapojení do sboru. Údy 
Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěře‑
ní, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova 
těla. Přesto členství v konkrétním sboru 
je důležitou součástí života křesťana. Ke 
svému duchovnímu růstu potřebujeme 
obecenství Božího lidu, místo, kde jsme 
vykazatelní a kde je slouženo nám a také 
sami sloužíme. Bible nedává žádný pozitiv‑
ní prostor pro osamocené křesťany mimo 
společenství církve.

Zvu ty z vás, kteří zatím členy žádného 
sboru nejste a účastníte se života našeho 
sboru, ke zvážení, zda byste se nechtěli 

k  našemu sboru připojit i  závazně jako 
členové. Jsme si vědomi toho, že nejsme 
„jediný správný sbor“ v Praze a že přes sna‑
hu o co největší otevřenost jsme sborem 
určitého typu. Abyste mohli zvážit, zda se 
chcete stát členy právě našeho sboru, pořá‑
dáme informační setkání o vstupu do sbo‑
ru, jehož náplní jsou informace o záměru, 
hodnotách a fungování sboru. Seznámíte 
se také se základy naší věrouky a je prostor 
k otázkám. Je možné domluvit i osobní roz‑
hovor. Absolvování setkání nezavazuje ke 
vstupu do sboru.

Setkání má čtyři části. V prvních třech 
je prostor pro vyučování, otázky a rozho‑
vor a vede je hlavní pastor sboru, čtvrté 
setkání je pro ty, kteří se do sboru rozhod‑
nou vstoupit a uskuteční se již s vedením 
příslušného regionu. První tři setkání se 
uskuteční vždy ve středu 13., 20. a 27. 11. 
od 18:30 ve sborové budově Na Žertvách 
23 v knihovně v 1. patře. Setkání bude 
končit okolo 20:00. Pokud máte o setkání 
zájem, dejte to prosím předem vědět na 
e ‑mail: lubomir.ondracek@kaes.cz nebo na 
tel. 724 435 300.

Těším se, že se s vámi uvidím a seznámím.
Lubomír Ondráček

Ke svému duchovnímu růstu potře-
bujeme obecenství Božího lidu…

MODLITEBNÍ TÉMATA

Nové kurzy Biblické školy (o Bibli a pro 
vedoucí) 2019/20 – aby z nich vzešli 
nejen noví, ale i pomazaní a věrní ve-
doucí Sk 20,28

Společný výjezd starších a vedoucích 
mládeže 29. 11.–1. 12.–zjevení, rozhod-
nutí pod Božím vedením 1Pt 5,2

Modlitební život našeho sboru a Božího 
lidu obecně (modlitební sborové i regi-
onální, modlitební stráže, modlitební 
konference 16. 11.) – kéž Bůh probudí 
modlitební horlivost, vytrvalost a vděč-
nost Ko 4,2

Vyhodnocení minulých témat
V září jsme se modlili za sborové kurzy 
a účastí Pán požehnal. Na kurzy Alfa se 
účastníci už skoro nevešli – kapacita 
byla naplněna, na Předmanželském kur-
zu je mnoho sborových snoubenců i páry 
z mimocírkevního prostředí. Pro malý 
zájem musel být ukončen kurz Výchova 
dětí, ale ani tam se nevzdáváme.
Za manželství a s ním související oblasti 
se chceme modlit dále. Pozitivní zprávou 
je nárůst počtu uzavíraných manželství. 
Podzimky  jsou v době psaní SD ještě 
před námi a ohledně revitalizace Staro-
městského náměstí se stále jedná.
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Zprávy z vedení sboru
Na regionu Palmovka byl zahájen proces 
povolání Šimona Dittricha za regionálního 
staršího. Šimon je povoláván již s výhledem 
na službu v zakládaném regionu Prosek. 
Připomínky k jeho povolání – a to kladné 
i záporné – sdělujte starším na regionu Pal‑
movka nebo hlavnímu pastorovi.

Kromě regionu Prosek, který by měl 
vzniknout během příštího roku, pracu‑
jí týmy i na založení regionů Barrandov 
a Černý Most. Na všech třech místech nás 
trápí, že přes rozsévání a různé aktivity 
vidíme jen málo obrácených.

Lubomír Ondráček

Nebojte se modlitby
Jednou z hodnot našeho sboru je „neustá‑
lá modlitba“. Souhlasí to s Božím slovem. 
Vždyť 1. dopis Tesalonickým 5,17 nám sku‑
tečně říká: „Neustále se modlete.“ Myslím, 
že je ale hodně důležité správně chápat, co 
se za tímto termínem skrývá. Znamená to, 
že Bůh ode mě očekává, že bych měl správ‑
ně trávit 24 hodin denně 7 dní v týdnu na 
kolenou přímluvami? Pokud přijmu tento 
pohled, pak mi nezbyde nic jiného než žít 
s neustálými pocity viny, že se „málo mod‑
lím“. Znám křesťany, kteří těmito pocity 
dlouhodobě trpí. A pak mám dojem, že 
existuje další skupina, která o tomto té‑
matu raději přestala úplně přemýšlet, aby 
sebeobviňováním netrpěla.

Jak se k tomu postavit? Existuje něja‑
ká lepší motivace k modlitbě, než je pocit 
špatného svědomí? Domnívám se, že ano. 
Nepovažuji se v žádném případě za doko‑
nalého křesťana, ale mohu vyznat, že sám 
tímto problémem netrpím. A není to proto, 
že bych si každý den odškrtl, že už mám 
dostatečně „odmodleno“.

V Lukášovi 11,1 je psáno: „Jednou se Ježíš 
modlil na nějakém místě; a stalo se, když 
přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: 
‚Pane, nauč nás modlit se, jako tomu nau-
čil své učedníky i Jan.‘“ Položme si otázku: 
Proč, když učedníci slyšeli Ježíše modlit se, 
po něm chtěli, aby je to také naučil? A do‑
volím si nabídnout odpověď: Protože to pro 
ně bylo lákavé. Modlitba v Ježíšově podání 
nevypadala jako nepříjemná povinnost. 
Ježíš mluvil s nebeským Otcem jako s blíz‑
kým přítelem. Další, podle mého názoru 
důležitá, otázka zní: Kde je Bůh, když se 
modlíme? Mluvím k někomu, kdo je kdesi 
daleko v nebi? Ne, já mluvím k tomu, kdo 
přebývá ve mně a já v něm (J 15,4). A proto 
s ním také mohu mluvit kdykoli a kdeko‑
li. Výborným pomocníkem je mi při tom 
modlitba v jazycích, protože jako správný 
muž se nedovedu soustředit na dvě věci 
zároveň. Ale modlitba v jazycích jde mimo 
moji mysl a můžu při ní dělat cokoli jiného.

Zkusme si udělat stručný přehled, co 
předcházelo výše zmíněné prosbě učed‑

níků v Lukášově evangeliu. Co už předtím 
zažili, když se Ježíš modlil?

Stalo se, když byl křtěn všechen lid, 
a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se 
otevřelo nebe a sestoupil na něho Duch Sva-
tý v tělesné podobě jako holubice a z nebe 
zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, 
v tobě jsem nalezl zalíbení.“ (L 3,21–22)

K Ježíšovi zazněl Boží hlas. Může za‑
znívat i k nám, nebo jsme odsouzeni vést 
při modlitbě jednostranný monolog? Ke 
mně zaznívá. Není to tak spektakulární 
jako při Ježíšově křtu, ale už 30 let se učím 
naslouchat tichému vnitřnímu hlasu Du‑
cha Svatého. A mám ve zvyku si to, co jsem 
přijal, zapsat a po čase se k tomu vrátit. 
Někdy zjistím, že jsem se pravděpodobně 
spletl. Ale někdy vidím, že Bůh skutečně 
mluvil. Zrovna nedávno jsem si náhodou 
otevřel asi 25 let staré zápisky. A viděl jsem, 
jak ke mně Bůh naprosto přesně mluvil 
ohledně budoucnosti jednoho křesťanské‑
ho vedoucího, kterého mi tenkrát kladl na 
srdce k modlitbám.

Pověst o  něm se rozšiřovala stále víc 
a scházely se velké zástupy, aby naslouchaly 
a byly uzdravovány ze svých nemocí. On se 
však uchyloval na pustá místa a modlil se. 
(L 5,15–16)

Učedníci zažívali období Ježíšovy po‑
pularity a velkých zázraků. Zároveň ale 
mohli znovu a znovu vidět, že modlitba 
byla pro Ježíše důležitější než ty největší 
zázraky. Nebo by se také dalo říci, že udržo‑
vání vztahu s Otcem bylo pro Ježíše k těmto 
zázrakům nezbytným předpokladem.

Sám mohu říci, že modlitba je pro mě ta 
nejlepší část dne. Uvařím si dobrou kávu, 
otevřu si několik překladů Bible a vydám 
se na dobrodružnou cestu s Duchem Sva‑
tým. Někdy si s ním povídám. Někdy pře‑
mýšlím o tom, co jsem četl, a Bůh mi zje‑
vuje nové hlubiny Písma. Někdy uctívám. 
Někdy se přimlouvám. Skoro nikdy se mi 
ale nechce končit. Ne, modlitba pro mě 
skutečně není nepříjemnou povinností. Je 
to budování vztahu s tím, kdo mě miluje. 
A to se neomrzí.

Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, 
aby se pomodlil. A celou noc strávil v mod-
litbě Boží. Když nastal den, zavolal své 
učedníky a vybral z nich dvanáct, které také 
pojmenoval apoštoly. (L 6,12–13)

Modlitba byla pro Ježíše nezbytným 
předpokladem k zásadním rozhodnutím. 
A  učedníci mohli vidět, že rozhodnutí, 
která Ježíš dělá po modlitbě, jsou moudrá 
a inspirovaná.

Vzpomínám si na situaci před více než 
15 roky, kdy jsem se stal ředitelem Nadační‑
ho fondu překladu Bible. Platili jsme tehdy 
4 překladatele, kteří pracovali na Českém 
studijním překladu, a bylo to často finanč‑
ně hodně dobrodružné. A právě ve chvíli, 
kdy se podařilo naši situaci trochu stabi‑
lizovat a já jsem si oddechl, mi Bůh řekl, ať 
přijmeme dalšího překladatele! Moje první 
reakce byla: „Pane, to snad nemyslíš vážně! 
Vždyť ho nemůžeme zaplatit!“ Ale nakonec 
jsem se rozhodl věřit Bohu a udělat krok do 
prázdna. A Bůh se ukázal jako věrný. Pře‑
kladatele jsme zaplatili a práce se znatelně 
urychlila a zkvalitnila.

Asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou 
Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, 
aby se pomodlil. A když se modlil, vzhled 
jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně 
rozzářil. A hle, dva muži s ním rozmlouvali – 
byli to Mojžíš a Eliáš (L 9,28–30)

Když se Ježíš modlil, zjevovala se Boží 
sláva a děly se zázraky. Sám jsem zatím 
podobné zjevení nebeské reality nezažil, 
ale kupříkladu zázraků uzdravení jsem už 
viděl dost. Neuzdraví se každý, za koho se 
pomodlím, ale jen během tohoto roku si 
vybavuji okamžité uzdravení zánětu kar‑
pálních tunelů, zmizení bolesti či nadpři‑
rozené uzdravení bércových vředů.

A tak by se dalo ještě dlouho pokračovat. 
Ne, „neustálá modlitba“ není nudnou a ne‑
příjemnou povinností. Pro Ježíše i pro jeho 
učedníky byla radostí a vstupenkou do nad‑
přirozeného světa. A totéž má Bůh pro nás.

Michal Klesnil
Zpracováno podle kázání na letním 

sborovém shromáždění

Výroční sborové shromáždění nava-
zuje na sborové shromáždění v KD 
Ládví.



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

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

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/7/8

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/12/26
Modlitební: po 18. 11. od 18:30 (herna proti sálu)
Vstup: Matouš Neužil

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 Bridge centrum, 
Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 76/19/17
Vstup: Helena DaCosta
Výstupy: Josiah Harsh, Mizurovi s Ráchel 
(přestup na Palmovku), Marvanovi s dětmi

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: 94/8/19
Vstupy: Markéta a Petr Blechovi
Výstup: Petr Vávra (přestup na region Jih)

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/18/31
Vstupy: Martin a Petra Mizurovi

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: 43/3/14
Vstupy: Brien a Allie Mc Clure a děti Heidi, 
Alistair, Margaret

JIH
Kolektivní vedení: Miloš Poborský, 
Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: první pondělí v měsíci v 18:00, 
Budějovická 9, Praha 4
Počet členů: 49/10/24
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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.

Příprava na manželství je jen pro
předem přihlášené

1.–3. 11. Praha v ohni

3. 11.  Sborové shromáždění
  15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: hudební skupina Bigy Band

Kázání:  Lubomír Ondráček – Slyšíme   
  dobře?

Po 4. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 5. 11. Porost, 17:30–19:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 6. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 7. 11. Kurz Příprava na manželství
  18:30–21:30
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

So 9. 11. Kurz pro pracovníky s dětmi
  9:00–15:00

Ne 10. 11.  shromáždění v rámci regionů

Po 11. 11. Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál
  Odrost, 18:30–21:00
  Teologické fórum 2019
  09:00–16:00

Út 12. 11. Porost, 17:30–19:30
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 13. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 14. 11. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

15.–16. 11. Visible Music Weekend 2 (2019)

Ne 17. 11.  shromáždění v rámci regionů

Po 18. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 19. 11. Porost, 17:30–19:30
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 20. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 21. 11. Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

Ne 24. 11.  shromáždění v rámci regionů

Ne 24. 11. Slavnostní bohoslužba k výročí  
  5 let regionu Hostivař
  15:30–17:00

Po 25. 11. Odrost, 18:30–21:00

Út 26. 11. Porost, 17:30–19:30
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 27. 11. Dorost, 17:00–19:00

Čt 28. 11. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

So 30. 11. Kurz Naděje pro děti

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

Chvály: hudební skupina Aioneth

Kázání:  Lubomír Ondráček – Vánoce,
  Vánoce přich… a nebo je to jinak?

Po shromáždění naváže výroční sborové 
shromáždění za období 9/18 – 8/19

Po 2. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 3. 12. Porost, 17:30–19:30
  Místa uzdravení
  18:00–20:00, 1. patro
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 4. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 5. 12. Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

6.–7. 12. Eva Evě 2019

Ne 8. 12.  shromáždění v rámci regionů

Po 9. 12. Sborová modlitební
  18:00–19:30, Malý sál

  Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 12. Porost, 17:30–19:30
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00
  Kurz Alfa, 18:30, Velký sál

St 11. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 12. 12. Místa uzdravení
  17:00–19:00, 1. patro
  Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

So 14. 12. Kurz Naděje pro děti

Ne 15. 12.  shromáždění v rámci regionů

Po 16. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 17. 12. Porost, 17:30–19:30
  Kurz Svoboda v Kristu
  18:30–20:00

St 18. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 19. 12. Evangelizační Exploze
  17:00–20:00

Evangelizační Exploze

19. 9. – 5. 12.
Každý čtvrtek od 17:00

Více na eecr.cz.

Silvestr 2019/2020

29. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Skautská základna Semily

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


