Sborový dopis

6/20

MĚSÍČNÍK SBORU KŘESŤANSKÉ SPOLEČENST VÍ PRAHA / ROČNÍK 32

ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Obstáli jsme?

Potřeba objetí

Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání…
Protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem… Nasytím ho vysokým věkem a dám mu
spatřit svou spásu. (Ž 91)
Jsou období, kdy se
některý biblický text
dostane do popředí.
V době od poloviny
března se tak stalo
s Žalmem 91. Mnozí
ho připomínali. Četl
jsem několik výklaMyslím, že
dů, s kterými jsem
více či méně souhlasituace testuje
sil. Sám se Žalm 91
naši víru. Na co v posledním období
spoléháme?
modlím a vyznávám
ho ve vědomí, že je to
úžasné zaslíbení a že Bůh má moc tato slova naplnit a také to dělá. Současně vím, že
jako jiná místa Bible to není slovo předně
pro ostatní, abych je podle toho testoval, ale
pro mne, abych mu věřil a testoval jím sebe.
Nepřipojím nějaký další výklad tohoto
textu, ale chci se od něj odpíchnout, abych
s vámi sdílel to, o čem přemýšlím.
Skutečně očekávám Boží ochranu a vím,
že dnes stejně jako jindy za padesát osm let
svého života nemám okolnosti v rukou. To,
že padají lidé kolem mě, jsem mnohokrát
zažil. A vím, že když se ke mně pád nepřiblíží, není to dané mými schopnostmi,
nasazením, věrností a zbožností, ale je to
díky Kristovým zásluhám na kříži. Nepochybuji na základě Božího slova, že jsem
přijatý, milovaný, že nemohu nějak získat
více Boží přízně a lásky. Já mám kam růst
v oblasti lásky k Bohu a lidem, ale opačně
to u Boha neplatí. On mě prostě už miluje
na maximum.
Když vyznávám Žalm 91, jsem si jistý,
že je toto Boží vůle pro mne i ostatní jeho
děti. To, na co se zaměřuji, je otázka, zda
jsem skutečně Nejvyššího učinil svým příbytkem. Já nemluvím o tom, zda jsem ho
přijal do svého života, modlil se modlitbu
přijetí, hlásil se k němu a o podobných věcech. Ty tak nepochybně jsou. Řeším však,
jestli je skutečně dnes mým příbytkem.
Je tím, u něhož se schovám, na kterého
spoléhám, ve kterém mám jedinou naději? Četl jsem dnes zajímavou myšlenku:
„Myslíme si, že pro nevěřící je Boží milost
www.kspraha.cz

zadarmo, ale my si ji musíme zasloužit.“
Nepochybuji o tom, že tento názor je chybný. Současně si kladu otázku, zda ho někdy
nezastávám. Nevědomky. A také zda v některých situacích nemám příbytek někde
jinde. Ve své svatosti (nikoli té darované),
ve svých schopnostech. Přece jsem tak opatrný, zodpovědný nepostradatelný… Proč
očekávám, že se mně „nestane nic zlého“?
Proč to očekáváš ty? Jak reagujeme, když
někoho něco zlého potká? Bůh nás chrání,
protože jsme tak dobří, zvládli jsme teorii
víry a uzdravení a modlíme se tak, že mu
nic jiného nezbývá, nebo prostě proto, že
je milostivý a má nás rád? Máme svůj život
v ruce nebo nikoli?
V posledních třech měsících prožíváme
zvláštní období. Myslím, že situace testuje
naši víru. Na co spoléháme? Nakolik potřebujeme církev? Jsme odděleni od společenství, vše je online. Na bohoslužby lze
koukat z postele, nebo dokonce dodatečně.
Nikam nemusíme chodit. Účast na online
modlitebních a skupinkách není zrovna
drtivá. Stejně tak na setkáních, která v posledních dnech mohou opět začít, není příliš velká účast. Samozřejmě jsou výjimky,
popisuji spíše obecný stav. Jak to bude po
ukončení karanténních opatření? V jiných
letech si někteří vzali volno od církve na
prázdniny, letos už je vynucené volno od
poloviny března. Nedá se spokojit s občasným kouknutím na internet? Je třeba začít
opět vstávat, obléknout se, dojít do sboru,
na skupinku, na modlitební?
Jsme varováni, abychom nezanedbávali
společná shromáždění. Je to nebezpečné
a přináší to smrt. Církev je Kristovo tělo.
Není možné milovat hlavu a nemít nic společného s tělem.
Bůh vytrhuje ty, kteří k němu přilnuli,
kteří znají jeho jméno. I to je v 91. Žalmu.
Nechávám Ducha svatého testovat, zda to
v mém životě tak je. Bez ohledu na to, zda
zrovna potřebuji ochranu před koronavirem nebo mi hrozí „jen“ běžná sezonní
chřipka. Nechme se „otestovat“ a přinesme
dobré ovoce.
Lubomír Ondráček

„Já už se objímám,“ hlásí Renata vesele, když opět internetově diskutujeme
o situaci. „To se ale ještě nesmí,“ opáčí
hnedle opatrná Janička. „Záleží na
tom s kým,“ usměrňuje ji Petra, „rodina ať se naobjímá doma do sytosti,“
neopomene si ale přesto do singl Renaty rýpnout. „Jasně, že ne s mámou
a tátou, opáčí Renata, ty mám v cizině
na Slovensku. Ale s kámoškou z dětství, co je taky teď v Prahe. Nebojtě,
chalana zatiaľ nemám,“ opráší na
chvíli rodný jazyk. „To u nás mě ani
naši neobejmou, prý se bojí,“ smutně povzdechne Janička, „a to bydlíme společně!“ „Já som tomu nahore
povedala, že keď zůstanu zdravá, ať
mi klidně přihraje mužského a já se
vdám a budu mít rodinu,“ udivila nás
upřímností a ochotou ke změně Renata. „Já jsem se zase konečně rozhodla
odstěhovat se od našich,“ vyznává
se i Janička, „jsou sice fajn, ale já už
jsem nějakou tu dobu dospělá, ne?“
říká si o naše potvrzení čerstvá třicítka. „Jasně, je čas na změny,“ podivně
rozverně povykuje jindy až cynická
Petra. Potom nás všechny zdvihne od
monitorů: „Čekáme děťátko,“ prohlásí
dojatě, až se zajíkne a honem si bokem
od kamery otírá slzy štěstí. „Hurá, sláva, jupí!“ hulákáme jedna přes druhou. Všechny víme, že je to po deseti
letech manželství zázrak. A Janička
to řekne: „To je zázrak, modlili jste se
za to?“ „Vlastně ano,“ odpoví vážně
Petra, „zkusili jsme všechno.“ „Jestli se
to vyplní i Renatě s tím manželstvím,
dám se taky na modlení,“ překvapuje
Janička. Já se za vás modlím denně,
myslím si, a řeknu: „Už se těším, až
vás všechny obejmu!“
Nanda

PŘEČTĚTE SI
Čas, kdy se vše zastavilo
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Jak jsme na tom?
Po dalším měsíci se v tomto článku pokusím zmapovat situaci a výhled.
Díky Bohu se situace s pandemií v naší
zemi vyvíjí způsobem, který umožňuje
uvolňování opatření, a tedy i postupné
obnovování některých sborových aktivit.
Protože se situace vyvíjí velmi rychle, není
opět v tomto SD kalendář akcí, ale jsou tu
oznámení na některé aktivity, o kterých už
víme, že je lze realizovat. Po dvou měsících
vychází SD opět i v tištěné podobě.
Než se podívám dopředu, dovolte mi
krátké ohlédnutí. Jak jsme prožili uplynulé
více než dva měsíce?
První opatření se objevila v úterý 10. 3.
a vedla k nutnosti zrušit letošní ročník Dnů
dobrých zpráv. Další opatření byla zveřejňována od 12. do 15. 3. a vedla v podstatě
k zastavení všech našich společných setkání a k praktickému uzavření sborové budovy. Jak jsme na tuto nečekanou situaci
reagovali?
V neděli 15. 3. jsme ještě nebyli schopni zareagovat na rozhodnutí ze 12. 3. , ale
v neděli 22. 3. jsme už měli první streamované bohoslužby ve spolupráci s IHOPP
a od 29. 3.–po vzniku týmu pod vedením
Vojty Urbana – máme tyto bohoslužby
přenášené z našeho sboru a mohli jsme
nabídnout i Radě KS technické zajištění
slavnostního shromáždění k výročí vzniku
KS. Podle reakcí přenosy sleduje i mnoho
lidí mimo okruh našeho sboru.
Základy jsme museli ukončit, ale
Předmanželský kurz, který byl přibližně
v polovině, se podařilo upravit pro online vysílání a byl dokončen. Manželské
večery jsme nepořádali, ale propagovali
jsme celonárodní online kurz pořádaný
KMS, který realizovali většinou členové
našeho sboru.
Podařilo se zajistit chod kanceláře alespoň v omezeném měřítku. Sboroví pracovníci se po zvládnutí prvních zmatků a zajištění péče o potřebné (někdo potřeboval
i praktickou pomoc s nákupy apod.) začali
věnovat snaze nahradit alespoň částečně
výpadek setkávání. Kromě střídání při
službě na bohoslužbách zpracovávají různá
videa pro své regiony, resp. mládež (která
má setkání online včetně programu a skupinek) a děti (zřídili jsme i nový YouTube
kanál speciálně pro děti KS Praha – díky
Noemi Krišicové a Renatě Padevětové). Petr
Kácha začal online kurz Svoboda v Kristu
pro sborové vedoucí a Tomáš Božovský online Alfu pro dospělé. Mládež zase pořádá
online Alfu pro své vrstevníky.
Některým z nás se podařilo dohnat resty
v nenapsaných článcích a přípravách na
to, co je před námi. Někdo si vzal pár dnů
dovolené.
Takže to jsou jen některé věci, které se
podařily, a jsem Bohu vděčný za každého,
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který nepodlehl pasivitě, strachu a únavě ze současného stavu a zapojil se podle
svých možností. Vím, že mnozí pomáhají na různých místech. Povzbudilo mne
kupříkladu svědectví Terezy Hejnicové
o pomoci členů sboru s desinfekcí a rouškami pro nemocnici Bohnice nebo ochota
jednoho manželského páru vyrábět štíty
pro zdravotníky a sociální pracovníky. A to
zmiňuji jen několik věcí z toho, co jsem slyšel, a vím, že o mnoha věcech jsem ani neslyšel. Všem díky. Každý může být užitečný
pro Boží dílo.
Co je před námi. Uvolnila se možnost
setkávání venku až do sta osob. Mohou být
také další aktivity uvnitř a lidé se mohou
začít omezeně navštěvovat. Je třeba dodržovat hygienická opatření. Prosím o jejich dodržování, současně povzbuzuji ke
kontaktům v míře, která není ohrožující.
Ohledně bohoslužeb jsme hlavně limitováni nutností dodržet rozestupy dva metry
mezi lidmi, kteří nejsou z jedné domácnosti. To způsobuje, že se mnohé regiony
nevejdou do svých prostor. Nepíšu proto
nyní, jak shromáždění budou, protože
to nevím. Začínají setkání venku, někde
to zkouší regiony i uvnitř. Hledáme, kdy
ukončit společné online přenosy a začít
bohoslužby. Někteří se na ně těší, jiní sdělují, že by se jich z bezpečnostních důvodů
neúčastnili. V době, kdy čtete tyto řádky, už
jsme se posunuli, ale nevím, zda SD čtete
už na bohoslužbách nebo ještě doma. Stejně se ještě nepodařilo ujasnit, jak budou
setkávání probíhat v létě.
Všechny povzbuzuji, abyste se nenechali od Božího lidu izolovat. I když se nemůžete z různých důvodů účastnit osobně
nějakého setkání, buďte v kontaktu alespoň
telefonicky apod. Povzbuzujme se navzájem a nesme i společně svá břemena. Určitě

MODLITEBNÍ TÉMATA
Děkovat za 30 let samostatného fungování našeho sboru i za celá Křesťanská společenství a žehnat jim podle Ko 3,15. (A ve vašem srdci ať vládne
pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni
v jedno společné tělo. A buďte vděčni.)
Za manželství a rodinu 5×10 % – Přimlouvat se za snížení počtu rozvodů,
umělých potratů a dětí narozených
mimo manželství v Praze o 10 %, dále
za nárůst počtu uzavřených manželství
a počtu dětí narozených v manželství
v Praze o 10 %. Modlit se a žehnat
v moci postaveným, aby byla schválena ústavní definice manželství jako
svazku muže a ženy a za milost, aby období karantény rodiny do budoucna spíš
stmelilo, než rozdělilo. (Muž ať prokazuje
ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena
muži. 1Kor 7,3)
Prosit za déšť – kéž se Pán smiluje nad
naší zemí, která je tolik vyschlá, a svlaží
ji vytrvalým mírným deštěm. (…volejte
k Hospodinu o pomoc. Jl 1,14)
Vyhodnocení minulých témat
Bůh se nad naší zemí skutečně smiloval a průběh pandemie je oproti většině
zemí velmi mírný. V online prostoru se
o křesťanské programy zajímá více lidí,
než je běžné.

si nevezměte dovolenou od Božího slova
a modlitby. Satan totiž i dnes chodí jako
lev řvoucí a hledá, koho by sežral. Kéž se
mu to nepodaří u nikoho z nás.
Lubomír Ondráček

www.kspraha.cz

JAK JSEM TO PROŽIL

Čas, kdy se vše zastavilo

Proroctví

Milí sourozenci v Kristu, byla jsem oslovena svým pastorem Otou Kunzmannem, zda
bych nechtěla napsat o tom, jak prožívám
nynější dobu. Trošku mne to zaskočilo, ale
pak jsem se rozhodla, že se se svými myšlenkami a pocity svěřím. Po pravdě, já jsem
se už i v době před koronavirem snažila být
v modlitbách hodně s Pánem. A protože
mám pejska a jsem už v důchodovém věku,
chodím denně na pravidelnou procházku.
Tento čas procházek miluju. Ráda se na
procházce modlívám. Užívám si takové
pohody, vnímám, jak slunce svítí, někdy
fouká větřík, jindy drobně prší. Pejskaři,
to je takový zvláštní národ, kde se každý páníček stará hlavně o svého pejska.
A taky se na své každodenní procházce
setkávám s maminkami s kočárky. Tak

Pán = Duch Svatý nás chce vést k novému
„druhu uctívání“ – abychom v naprosté tichosti zůstávali před Pánem, naslouchali Mu v hlubokém ztišení… to znamená
bez naší aktivity (např. hudba, kreslení,
tanec, prapory, apod.)… Jednak proto,
aby nás nic nerozptylovalo, a také proto,
abychom z naší strany nic nepřidávali,
resp. aby přebývání s Pánem Ježíšem bylo
„čisté“ v tom smyslu, že když přece krásně
hrajeme nebo tančíme, tak si „něco zasloužíme“ – vždyť přece krásně hrajeme,
kreslíme, tancujeme, atd. Nazval jsem si
to jako „nová dimenze uctívání“ – tichost
ve svatyni svatých… Vnímal jsem, že Bůh
Hospodin chce – usiluje tím o to, abychom
ho dobře slyšeli, a měli tedy „uši a svůj čas,
sami sebe, jen pro Něho“. (Ostatně si říkám,
že toto byl i úkol nejvyššího kněze jednou
za rok ve svatyni svatých…)
Mirek Bálek 24. 3.

mám možnost se s pejskaři i maminkami
navzájem trošku sdílet. Nyní, v době koronaviru, když máme roušky na tvářích
a zdravíme se hlavně pokývnutím hlavy
a pohledem, je vše takové hlubší. Jako by
si všichni uvědomovali vážnost situace, že
mnohé věci jsou nedůležité a jiné naopak
zásadnější, jako bychom zpokorněli a měli
k sobě blíž.
Kéž by tento čas, kdy se vše zastavilo,
kdy je vše jinak, než bývalo, byl nějak dobře
zúročen. Kéž by lidé začali opravdu hledat
a nezapadli do starých kolejí konzumu, kéž
by dali prostor Pánu, aby nás mohl tříbit
ke své slávě.
Viťa Plašilová
region Východ
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Pozvánka na další internetové
setkání o Proseku
Téma: Jak si představujeme prosecké bohoslužby
Na setkání vás zveme, ať už vás region
Prosek zajímá čistě zvenku, nebo o zapojení na něm přemýšlíte, popř. jste se pro
něj už rozhodli. Dozvíte se například, na
co chceme klást o nedělních shromážděních důraz nebo jak vypadá prostor, kde
se plánujeme scházet.

Opět bude možné se na cokoli k Proseku
zeptat.
Kdy: úterý 2. 6. 2020
Čas: 19:00 až přibližně 19:45
Kde: https://prosek.kspraha.cz/online
Na viděnou se těší Šimon Dittrich,
Tomáš Dostálek, Ota Kunzmann
a další lidé z týmu.

Noc kostelů
program
18:00
18:30
19:30

Otevření budovy
Prohlídka sborové budovy
Povídání o muslimské Střední Asii

(Iva Nováková žila pět let v muslimské Střední
Asii, kde prováděla lingvistický výzkum a zblízka
se seznámila s kulturou a zvyky místních obyvatel. Iva bude vyprávět o krásné přírodě, svých
přátelích, jejich životních příbězích a o tom, jak
někteří z nich reagují na Bibli. Ukáže videa a fotografie ze svých cest.)
20:30

Prohlídka sborové budovy

Pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení
Já jsem si všimla, že se něco děje, až v letadle koncem února, když jsme se vraceli z dovolené v Izraeli. Několik lidí mělo
roušku… Pak to postupně a celkem rychle přicházelo a propukalo u nás v Česku.
Protože jsem měla ujištění, že je Bůh nad
tím a s námi, ani jsem se nestačila bát.
Jsem moc vděčná, že se smíme a máme
modlit! Že jako křesťané nejsme bezbranní ani nemusíme zůstat nečinní. Myslím, že jenom díky Božímu milosrdenství
a také modlitbám, které mají velikou moc,
to naši zem nezasáhlo tolik ničivě jako
někde jinde.
Jinak jsem si užívala – a ještě nějakou
dobu asi budu využívat – roušku. Většinou
se na ulici a v metru modlím v jazycích, ale
jen v mysli, abych nevypadala divně, ale
s rouškou to má jinou dimenzi.
www.kspraha.cz

Další výhodou karanténní situace je pro
mě osobně odpočinek, kdy jsem si běžné
pracovní (pečovatelské) povinnosti smrskla do několika dní a větší část týdne trávím aktivním „odpočinkem“ na chalupě.
Jsem tam obklopená širší rodinou, se kterou se mimo léto tolik nevídám a která se
na chalupu před virem evakuovala. Někdy
je to trénink v trpělivosti, ale čas stmelení
je to také. Naředění Prahou mi pomáhá
ponorku zažehnat. Navíc společně na
chalupě zažíváme dobrodružství farmářů. Neteř si mohla vzhledem k dlouhému
pobytu splnit sen. Už pár týdnů máme
kurník s osmi slepicemi zachráněnými
z klecového chovu. Zatím ještě opelichané
a zbědované pipky se nám, amatérům, odměňují za krásný byt a stravu vejci a kohout
nám k tomu zpívá.

Prožívám také jistý odpočinek od sborových aktivit, i když vynucený, ale i tak
cenný. Nemusím tolik brzy vstávat, protože ranní modlitební schůzky probíhají
po internetu a tím odpadá doba dojezdu
MHD, což platí i o dalších „setkáních“,
včetně bohoslužeb. Přátelé mi sice chybí,
ale jako částečný introvert to tolik neprožívám. Už ovšem také vyhlížím, až nastane
„normální“ čas!
Těším se na vaše psaní!
Nanda
Pošlete, prosím, své zážitky z posledních
měsíců. Jak jste zažívali Boží ochranu? Vypořádávali jste se se strachem, s nemocí? Byli
jste nečekaně Božím nástrojem?
Je skvělé, že jsme rodina, tak se navzájem
povzbuďme a oslavme Boha!
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INFORMACE O REGIONECH

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Regionální a další shromáždění sboru jsou obnovována postupně.

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: 18/4/0

Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/29
Výstupy: Jan, Jarmila, David a Samuel Pařenicovi (přestup do AC Vsetín)

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/7/5

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: 44/2/14

VÝCHOD

JIH

Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 91/7/19
Svatba: Lenka Pucová a Jan Mach

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: 45/10/24

SEVER

STŘED

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/26
Narození: Lucie Šerá

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 79/21/16

ZÁPAD

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:
06694desátky
Hostivař
08694desátky
Jih
02694desátky
Jihovýchod
03694desátky
Palmovka
01694desátky
Sever
07694desátky
Střed
09694desátky
Východ
05694desátky
Západ
910stavební fond
682130dary na sborovou mládež

INFORMACE O MLÁDEŽI
HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz
DOROST (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Matouš Neužil
720 382 505
matous.neuzil@kaes.cz
POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Miloš Kačírek jr.
604 651 744
kacirekmilos@seznam.cz

www.kspraha.cz/aktivita/mladez

Šestá online
14. 6. 2020
18:00–20:00
Více na
www.facebook.com/sesta.kspraha

ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@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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www.kspraha.cz

Povzbudivé čtení do nesnadné doby
Rozhodli jsme se dát

eŽV 2019
všem!

Pro
čtenáře SD
prodlouženo
do konce
června!

Všech 10 běžných čísel + jedno dvojčíslo
loňského roku nabízíme v elektronické
a audio* podobě zcela zdarma!
Každý tak může získat 412 stran povzbudivého
čtení nebo mnoho hodin poslouchání.
Stačí vyplnit horní část objednávkového formuláře
na webu Života víry (http://zv2019.jdem.cz) a do
poznámky uvést heslo „2019 ZDARMA“
(začátek ani délka předplatného se nevyplňuje!).
Nabídka je časově omezená, platí do konce května 2020.
Dejte o ní včas vědět svým přátelům a známým!
* Pozn.: Čísla 1–4 v audioverzi nevycházela,
nahrávky jsou k dispozici od květnového vydání dále.

PROSTĚ
PŘÍBĚH
INDUKTIVNÍ STUDIUM BIBLE
FORMOU ROZHOVORU
KURZ PRAHA
ZÁKLADNÍ KURZ:
5. - 7. 6. 2020
KURZ SMILOVICE
27.- 31. 7. 2020

STS

POMOC PRO:
EVANGELIZAČNÍ ROZHOVORY
VEDENÍ SKUPINEK
KÁZÁNÍ
RODINNÁ ZTIŠENÍ

„Od té doby, co jsme začali používat PP na skupince, se do
diskuse zapojují i lidé, kteří před tím mluvili zřídkakdy.‟ Jana
Další info: www.kspraha.cz/udalost/sts2
nebo: www.wycliffe.cz/STS

www.SimplyTheStory.org

