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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Slyšíme dobře?

Svatá pravda

Hospodin však řekl Mojžíšovi a Aronovi: Protože jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji
svatost před očima synů Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem
jim dal. (Ex 20,12)
Mnoho křesťanů trápí
otázka poznání Boží
vůle. Slyšíme a děláme to, co po nás Bůh
chce? Co když něco
zásadního míjíme?
Někdy ve skrytu duše
toužíme být takovýVím ale o dvou
jistých zdrojích mi velikány, kteří
Boží hlas slyšeli velmi
tohoto hlasu.
dobře. O Mojžíšovi je
Boží slovo
řečeno, že již nepovstal takový prorok
a Boží duch.
jako on. A přesto i tento Boží muž se „přeslechl“ a do Zaslíbené
země přivedl Boží lid až jeho učedník Jozue.
Nemáme prostor probrat v tomto úvodníku texty, které se toho týkají, a zájemce
odkazuji na říjnové sborové kázání. Zmíním jen důvody, proč tentokrát Mojžíš slyšel, resp. jednal špatně, a co se můžeme
z jeho příběhu naučit pro svůj život. Jak se
stalo, že místo „mluv ke skále“ do ní udeřil,
a to opakovaně.
V Numeri 20 (doporučuji přečíst prvních
dvanáct veršů) se dočítáme, že byl Mojžíš
naštvaný na lid, který vedl. Měl k tomu mnoho důvodů a vůbec se mu nedivím. Vést Izraelce na cestě z Egypta nebyl žádný med.
Současně ale platí, že nemůžeme účinně
sloužit těm, které nemáme rádi. Pokud neodpouštíme, tak nás začne toto neodpuštění ovlivňovat a ztrácíme ostrý duchovní
sluch i zrak. A to ať jsme v pozici vedoucích,
nebo v nějaké jiné. Občasná inventura našeho vztahu k ostatním může pomoci.
Dále čteme, že jednal podle zkušenosti a vzpomínek na minulé Boží jednání. Je
určitě dobré připomínat, co Bůh udělal.
Ale nemysleme si, že naše zkušenosti jsou
nad současné Boží jednání. Rutina a vzpomínky na něco výjimečného nejsou těmi
nejlepšími rádci. Život v minulosti vede
k pasivitě a opět ohlušuje. Někdy slýchám
své vrstevníky se vzdycháním vzpomínat
na devadesátá léta. Také na ně vzpomínám.
Bylo úžasné vidět na evangelizacích plné
stadiony, křtít každý měsíc ve sboru přes
deset lidí, vidět lidi hladové po evangeliu.
www.kspraha.cz

A nad to mně bylo o třicet let méně, což bylo
také prima. Jenže to není důvod k přijetí
známého úsloví „dobře už bylo“. Nikoli,
ruka Hospodinova není ukrácena a já pořád vyhlížím, že Bůh bude dělat větší věci
než v devadesátých letech, i když to asi bude
jiným způsobem a já se na tom budu také
jiným způsobem podílet.
Jako třetí věc se dozvídáme, že Mojžíš
neudělal to, co Bůh řekl. Nebyl tam takový
rozdíl. Místo ke skále mluvil k lidem a do
skály dvakrát bouchnul holí, což mu Hospodin neřekl. Řekneme „drobnost“. Ale
Bůh je tak svatý, že i neposlušnost v takové
drobnosti má následky. Potřebujeme Jeho
milost, protože bez ní Ho nejsme schopni
následovat. Částečná poslušnost je totiž
neposlušnost.
Bůh jednal i přes Mojžíšovo selhání. To,
že se věci daří, nemusí znamenat, že děláme věci dobře. Někdy je to „jen“ svědectví
o Boží věrnosti a milosti.
Začínáme nový rok. Je přirozené, že tento rok chceme jako křesťané Boha následovat. Nemám nějaký jednoduchý návod
na slyšení Božího hlasu. Vím ale o dvou
jistých zdrojích tohoto hlasu. Boží slovo
a Boží duch. Tedy Bible a tichý hlas Ducha
svatého, který udělal něco tak úžasného, že
z našich těl udělal svůj chrám. Není daleko,
je až intimně blízko.
Není třeba se trápit tím, co nevíme. Zaměřme se na to, co víme. Věci skryté nechme Hospodinu a my plňme to, co známe.
Já mám pořád dost těch věcí, které vím,
a přesto s nimi někdy bojuji. Někdy bych
raději slyšel něco jiného, než Bůh říká, a někdy se mi nechce poslechnout. Současně
nechci minout tu svou zaslíbenou zemi – to,
co pro mne Bůh připravil.
Myslím, že na počátku roku 2020 se Bůh
ptá každého z nás: „Chceš mne slyšet a chceš
mne poslouchat?“ Kéž každý z nás odpoví
„Ano“ s vědomím toho, že bez Boží milosti
tohoto svého rozhodnutí nedostojíme.
Přeji všem pokojný a radostný rok 2020
naplněný poznáním Boha a Jeho vůle a lásky k nám.
Lubomír Ondráček

„Se divím, že s tím tak naděláš,“ kroutí hlavou nad upřímností mojí kamarádky naše společná známá, se kterou
sedíme na kafi. „Kdyby všichni mluvili
pravdu, to by byla mela!“ doplní a pobaveně se nad tou představou ušklíbne. „Ale mně teď, když jsem poznala
Boha, připadne fér nelhat ani v maličkostech,“ dovysvětlí kamarádka,
která nedávno uvěřila. Na toto vyznání naše známá jen odevzdaně pokrčí
rameny a uštěpačně pronese: „Však se
ti to svatouškovství jednou nevyplatí!
Všechno na sebe vybreptáš a to teda
nevím, jestli s takovou nějakého chlapa
najdeš,“ rýpne si. „Ale Zdena má pravdu,“ zastanu se kamarádky, „to, jaký
má člověk charakter, se pozná právě
na takových, podle tebe, maličkostech.
A říká se, že s poctivostí nejdál dojdeš,
takže klidně třeba i do manželství.“
„No, když vedoucí mi věří, tak ho nechci
zklamat,“ začne zase omluvně vysvětlovat Zdena důvod, proč z pohodlnosti
šéfovi nezalhala. „Je to správné,“ znovu
povzbuzuji, „kdo nelže nikdy, nemusí mít nervy, že si nezapamatuje, co
komu nabulíkoval,“ snažím se o lehčí
tón. „No, to je úleva!“ bezelstně odtuší
Zdena. „Já mám teď plnou hlavu Ježíše
a sama se vlastně už necítím,“ doplní
tiše, skoro pro jen sebe. Chvíli všechny
mlčíme, pak oponentka naší debaty
překvapivě řekne: „Máte pravdu, obě.
Naše babička říkávala: kdo lže, ten
i krade. A to já bych fakt nechtěla, aby si
o mně někdo myslel.“ „Hurá!“ rozjásá se
Zdena, „vítej do naší party svatoušků!“
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Zprávy z vedení sboru
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Z E Ž I VOTA SBORU

Zprávy z vedení sboru
Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnil pravidelný výjezd vedení sboru, kterého se kromě starších zúčastnili i vedoucí
mládeže. Část programu byla společná,
část mělo staršovstvo a vedoucí mládeže
odděleně.
Hlavním tématem výjezdu starších,
kromě modliteb a chval, bylo tentokrát
učení, neboť jsme naráželi u členů sboru na
nejasnosti v některých tématech. Věnovali
jsme se tématu pád, nové stvoření, lidský
duch a křest Duchem svatým, další téma se
týkalo křtu a přípravy na něj. Závěry budou
zveřejněny v SD.
Věnovali jsme se také personálním
otázkám. Staršovstvo souhlasilo s povoláním dalšího staršího Šimona Dittricha jako
regionálního staršího na regionu Palmovka s výhledem na jeho službu na regionu
Prosek a s ustanovením Jiřího Bukovského
pastorem regionu Západ. Do konce roku
2019 probíhal termín k vyjádření od členů
sboru a pokud se neobjeví žádný relevantní
důvod proti, proběhne ustanovení počátkem příštího roku.
Staršovstvo přijalo rezignaci Miloše
Poborského na staršího sboru. Miloš rezignoval v souvislosti s vysokým vytížením
ve funkci ředitele ETS, kdy již souběžně
nebyl schopen vykonávat službu staršího.
Milošovi za jeho dlouholetou službu děkujeme. Tímto na regionu Jih zůstal jako
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jediný starší Standa Roubal a region potřebuje posílit, proto se mu bude v nejbližším
období intenzivněji věnovat hlavní pastor
a hledáme i posilu z jiných regionů.
Zamýšleli jsme se nad co nejúčinnější
službou našeho sboru v rámci Prahy a vidíme, že pro některé je komplikací, že jsou
členy jiných regionů, než kde bydlí, a to
je omezuje v možnosti zapojení do života
a služby regionu. Proto chceme konkrétní lidi povzbudit k úvaze, zda pro ně i pro
Boží království nebude lepší region změnit.
Rozhodnutí je ale samozřejmě na každém
konkrétním člověku.
Dále ve sboru vítáme hosty a chceme je
zapojovat, ale do služeb spojených s vedením nechceme povolávat ty, kteří se nechtějí
stát závaznými členy sboru. Vidíme jako důležité vlastnosti vzájemnou vydanost a vykazatelnost a k tomu závazné členství patří.
V souvislosti se zákonnými požadavky
na organizace jsme se věnovali přípravě
materiálu o ochraně nezletilých před zneužíváním. Materiál bude v dohledné době
dokončen a bude rozšířen mezi služebníky
dětem a mládeži.
Region Střed oznámil své stěhování
z nevyhovujících prostor Ve Smečkách do
prostor v Korunovační, proběhne, resp.
proběhlo, na konci roku 2019.

MODLITEBNÍ TÉMATA
Děkovat Bohu za uplynulý rok (Žd 12,28)
a do nového roku se nebát vstoupit s pocitem hrdosti na to, že je nám umožněno
chodit po Hospodinových cestách a prosit o milost po nich jít ještě radikálněji
než v roce minulém (2 Pa 17,6)
Modlit se a žehnat:
Základy 9. 1.–9. 4. 2020, vždy ve čtvrtek
v 18:30 (Mt 28,19) a dále za připravované akce (Předmanželský kurz a Manželské večery)
Žehnat místům, na kterých usilujeme
o založení nových regionů – Barrandov, Černý Most, Prosek – a také týmům pod vedením Jakuba Černého, Vojty Urbana a Šimona Dittricha (Př 11,11)
Vyhodnocení minulých témat
Boj o rodinu stále trvá, situace je v Praze
z hlediska manželství stále o něco horší
než v ostatních částech naší země. Podařilo se několik mimořádných předvánočních evangelizačních akcí. V Izraeli se
opět nedaří sestavit vládu a hrozí další
volby, již třetí v jednom roce.

Za staršovstvo Lubomír Ondráček

www.kspraha.cz

RODINA

Boj o definici manželství
Tento článek je pokračováním příspěvků
týkajících se manželství. O manželství
a rodinu je třeba pečovat nejen na osobní
rovině, ale rovněž na té státní legislativní.
Cílem tohoto příspěvku je přiblížit boj, který se vede v současnosti o definici manželství v Česku z pohledu legislativy. Dle § 655
platného občanského zákoníku je manželství definováno následovně: „Manželství je
trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem,
který stanoví tento zákon. Hlavním účelem
manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“
Z tohoto zákona jasně vyplývá, že manželství spolu mohou uzavřít pouze muž
a žena a že hlavním důvodem, proč je
manželství uzavíráno, je založení rodiny,
výchova a vzájemná péče.
Dne 12. června 2018 byl Poslanecké
sněmovně ČR předložen návrh poslanců
Radky Maxové, Františka Kopřivy a dalších
na vydání zákona, který by změnil definici
manželství tak, aby mohly do manželství
stupovat i páry stejného pohlaví. O dva
dny později byl k tomuto návrhu podán
protinávrh od poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, který by zakotvil
manželství jako svazek muže a ženy do
Ústavy ČR.
Podáním těchto dvou návrhů započal otevřený boj o definování manželství

www.kspraha.cz

v Česku. Hlavními aktéry, kteří lobbují za
prosazení tzv. „manželství pro všechny“ je
organizace Jsme fér, která je financována
zejména z programu Evropské unie Práva,
rovnost a občanství (2014–2020). Protistranou, která toto zásadně odmítá a prosazuje
ústavní definici manželství jako svazku
jednoho muže a jedné ženy, je Aliance pro
rodinu, jíž jsem součástí. Aliance pro rodinu je postavená na dobrovolné činnosti
jejích členů a je finančně závislá na darech.
Obě organizace shromažďují podpisy pro
svou petici. Jednání o obou návrzích bylo
zatím odročeno a nachází se stále v 1. čtení.
Dovoluji si Vás vyzvat k modlitbám.
V sázce je hodně. Na příkladech ze zahraničí lze vidět, kam spějí země, kde je homosexuální manželství schváleno. Nejen,
že je výlučnost manželství rozmělněna na
osoby stejného pohlaví, ale existují i tendence označovat jako manželství i vztah
více než dvou osob (např. v Kolumbii už byl
schválen zákonný svazek tří mužů).
Jedním z hlavních důvodů, proč bojovat
za výlučnost manželství jako svazku muže
a ženy, je ochrana práv těch nejzranitelnějších – dětí. V listopadu 2019 uplynulo
30 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte.
Tuto mezinárodní smlouvu ratifikovaly
téměř všechny státy světa včetně Česka.
Podle ní má dítě právo znát své rodiče a být
jimi vychováváno. Je zřejmé, že stejnopo-

hlavní páry nemohou mít děti bez další
osoby/osob, které jsou takto narozeným
dětem upírány. Ukazuje se, že ani výchova
v harmonické a milující „duhové rodině“
(s „rodiči“ stejného pohlaví) nenaplňuje
potřebu dítěte poznat svého rodiče druhého pohlaví.
Přijetí zákona o manželství „pro všechny“ otevírá cestu k dalšímu postupu proti
přirozenosti a proti Božím řádům týkajících se vztahu muže a ženy, manželství
a rodičovství v naší zemi. Proto Vás chci
vyzvat, abychom se v novém roce 2020
za tuto naléhavou a důležitou záležitost
společně modlili a postavili. Věřím, že
jako církev jsme povolaní, abychom se
pokořili před Pánem, volali za naši zemi
a chodili po Božích cestách podle 14. verše
z 2. Paralipomenom:
„… a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy
je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích
a uzdravím jejich zemi.“
Věřím, že Bůh vyslyší naše volání a že
nedovolí další narušení manželství a rodiny v naší zemi.
(V případě zájmu o zdroje zmiňovaných
zákonů a dokumentů napište prosím na
zeniskova.aneta@gmail.com).
Aneta Ženíšková, region Východ
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INFORMACE O REGIONECH

Čísla u kolonky Počet členů znamenají:
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

HOSTIVAŘ

PALMOVKA

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: 17/4/0

Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/17/31
Vstup: Petr Kobylka (přestup z regionu Hostivař)

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/7/6
Vstup: Gabriela Koblížková

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/26
Modlitební: po 13. 1. od 18:00 (herna proti sálu)
Vstup: Štěpánka Frantíková

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: 93/8/19
Vstup: Matin Šindelář (přestup z regionu
Palmovka)

INFORMACE O MLÁDEŽI

ZÁPAD
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: 43/3/14

JIH
Vedení: 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: 50/10/24

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 Faith Community Space, Korunovační 6, Praha 7
Počet členů: 76/19/17

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

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
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SBOROVÉ AKCE

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

5. 1.

Sborové shromáždění

Chvály:

hudební skupina Worship Vision

Kázání:

Lubomír Ondráček – Pošlapat
dílo Nepřítele

6.–9. 1.
Po 6. 1.

Alianční týden modliteb 2020
Téma týdne: Porada o nápravě

2. 2.

Sborové shromáždění

Chvály:

hudební skupina Pureheart pod
vedením Radky Novotné

Kázání:

Petr Kácha – A všechno podřídil
pod jeho nohy… (Ef 1,22–23)

Po 3. 2.

Sborová modlitební

Sborová modlitební

Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Porost, 17:30–19:30

St 8. 1.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 1.

Základy křesťanského života
18:30
Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 12. 1.

Základy křesťanského života
18:30

15:00, Kulturní dům Ládví

18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00
Út 7. 1.

Čt 30. 1.

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

15:00, Kulturní dům Ládví

18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00
Út 4. 2.

Porost, 17:30–19:30
Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 5. 2.

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí, 18:00

Čt 6. 2.

Základy křesťanského života
18:30

Ne 9. 2.

Shromáždění v rámci regionů
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7
Odrost, 18:30–21:00

Po 13. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 1.

Porost, 17:30–19:30

Po 10. 2.

St 15. 1.

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:00–20:00
Kurz Výchova dětí, 18:00

11.–13. 2. Evangelikální fórum 2020
Út 11. 2.

Porost, 17:30–19:30

Čt 16. 1.

Základy křesťanského života
18:30

St 12. 2.

Kurz o misii, 18:00–20:00
Kurz Výchova dětí, 18:00
Dorost, 17:00–19:00

Ne 19. 1.

Shromáždění v rámci regionů

Čt 13. 2.

Po 20. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 1.

Porost, 17:30–19:30

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
18:30

St 22. 1.

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí, 18:00

Ne 16. 2.

Shromáždění v rámci regionů

Čt 23. 1.

Základy křesťanského života
18:30
Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Po 17. 2.

Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 2.

Porost, 17:30–19:30

St 19. 2.

Dorost, 17:00–19:00
Kurz Výchova dětí, 18:00

Čt 20. 2.

Základy křesťanského života
18:30

Ne 23. 2.

Shromáždění v rámci regionů

Po 24. 2.

Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 2.

Porost, 17:30–19:30

Ne 26. 1.

Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 1.

Porost, 17:30–19:30

St 29. 1.

Kurz Výchova dětí, 18:00
Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:00–20:00

St 26. 2.

Kurz o misii, 18:00–20:00
Kurz Výchova dětí, 18:00
Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 2.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
18:30

Kurz Výchova dětí
Od 15. 1. každou středu od 18:00
Deset večerů o výchově dětí do 10 let pro
nás, kteří se z toho občas trochu hroutíme.
Více na www.manzelskevecery.cz

Základy křesťanského
života 2020
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská
atmosféra, možnost dotazů a osobních
rozhovorů.
Kdy
9. 1.–9. 4. 2020 vždy ve čtvrtek
v 18:30 hodin
Kde
Sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23,
Praha 8-Libeň
Vstup zdarma

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

DATUM

MÍSTO

NEDĚLE 5.1.

PONDĚLÍ 6. 1.
18.30 hodin

SHROMÁŽDĚNÍ VEDE

BIBLICKÝ ÚVOD

Církev bratrská
Soukenická 15, Praha 1

Bronislav Matulík (CB)

David Živor (BJB)

Evangelická církev metodistická
Ječná 19, Praha 2

Jana Křížová (ECM)

Robert Hart (CB)

STŘEDA 8. 1.
STŘEDA 8.1. Před historickou budovou
6.45 – 7.30 hodin
Národního muzea
Ranní modlitební
Vinohradská 52/1, Praha 2

Pavel Trefný (CB)

Pavel Trefný (CB)

STŘEDA 8. 1.
18.30
hodin
PÁTEK

Jakub Malý (ČCE)

Lubomír Ondráček (KS)

moderátor
z CB Smíchov

Roman Mazur (ČCE)

Štěpánka
Krišicová (KS)

Vojtěch Furák (CB)
Jan Adamec (KS)
Jordan Haller (BJB)

PONDĚLÍ 6.1.

ÚTERÝ 7. 1.
18.30
hodin
ÚTERÝ

7.1.

ČTVRTEK 9.1.
10.1.

ČTVRTEK 9. 1.
SOBOTA
18.30
hodin

Českobratrská církev evangelická
U Pošty 1098/6, Praha 8
Církev bratrská

11.1. Vrázova 4, Praha 5

ČTVRTEK
9. 1.
NEDĚLE
12.1. Křesťanské společenství
18.30 hodin
Na Žertvách 23, Praha 8
Setkání pro mládež

Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. (J. Á. Komenský)

PORADA O NÁPRAVĚ
www.ea.cz/clanky/209/detail

