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Milostivé léto
Tohle léto bylo opravdu dlouhé – od 
března do srpna. Neříkám, že to byly 
prázdniny, zvlášť pro některé děti 
a asi všechny učitele, o rodičích ani 
nemluvě. Ale byl to jiný čas, čas, který 
se zdánlivě zastavil, ale zatím jsme se 
posunuli docela kupředu: v trpělivosti, 
v technologiích, ve flexibilitě, v překo-
návání překážek a ve vzájemné ochotě 
pomoci. Alespoň tak to vnímám já, 
když se dívám kolem sebe, a to nevi-
dím zdaleka všechno. Předpovídalo 
se, že tato vykloubená doba, kdy na 
sebe, vlastně nuceně, mají rodiny 
více času, přinese buď více rozvodů 
a rozpad vztahů, nebo více dětí. A děti 
vítězí! Už jsem slyšela o nejméně třech 
z mého okolí a přibydou i dvě v mé 
rodině. Karanténa vztahy nezpřetr-
hala ani mezi přáteli, uvědomili jsme 
si, jak moc druhé potřebujeme a že 
přátelství není samozřejmost. Církev 
se také odloučením nebo rouškami 
s dezinfekcí nesesypala! Co konferen-
cí, pořadů, klipů písní a rozhovorů, 
kázání a modlitebních setkání pro-
běhlo online! Dostupné povzbuzení 
pro křesťany všech sborů a církví, ale 
i pro hledající smysl života v tom všem 
vykolejení z normálu… Vím, pro něko-
ho to byla moc těžká doba, když byl 
nemocný on nebo jeho blízcí, když 
hrozila ztráta zaměstnání nebo měl 
přerušenou živnost. Pozitivní v tom 
všem bylo a je zažívání Boží milosti 
a milosrdenství a moci. Když jsme vo-
lali, slyšel nás a slyší. Mnohá uzdrave-
ní, nepotvrzení viru, odpuštěné nájmy, 
nezištná materiální a finanční pomoc 
a zájem o blaho druhých… Prý po této 
pandemii už nic nebude jako dřív, ne-
vrátí se do vyjetých kolejí. A to je dobře. 
Tento čas je čas milosti. Bůh mluví ke 
každému, kdo chce naslouchat.

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Náš Bůh kraluje

Píši úvodník po-
čátkem srpna a vy 
ho čtete na začátku 
září. V době psaní 
úvodníku nevím, 
jaká bude v naší zemi 
a celkově ve světě 
situace. Co ovšem 
vím, je skutečnost, 
že prožíváme rok, 
který zatím nikdy 
v dějinách nebyl. Na 
jaře se v naší zemi 
a s různými časový-

mi posuny v podstatě v celém světě zastavil 
běžný život. V červnu jsme si vydechli, že je 
to za námi, a v červenci začal opět narůs-
tat počet nemocných. Je omezená letecká 
doprava a cestování obecně, zjišťujeme, že 
je docela prima zůstat na dovolené v naší 
zemi, přibývá situací, kde se hůře plánuje. 
V osobním i sborovém životě.

Celé jaro se mi dostávala do rukou vy-
jádření různých křesťanů, proč se děje to, 
co se děje. V podstatě se dala shrnout do tří 
možností, z nichž převažovaly první dvě:

Virus je od Satana, protože on dělá zlé 
věci a raduje se ze zkázy a smrti.

Je to Boží soud, který si tento svět zaslu-
huje pro rozhojnění hříchu.

Žijeme v prostředí padlého stvoření, 
které stále svým způsobem života ničíme 
a pandemie je toho logickým výsledkem.

Musím se přiznat, že mi nějak ani jedno 
ze zdůvodnění nerezonovalo. Přemýšlel 
jsem, zda to ve skutečnosti není vše jinak, 
zda můžeme dát jednu z výše zmíněných 
odpovědí jako jediné správné vysvětlení 
událostí.

Letos se sešlo více celosvětových ran. 
Covid-19, sucho (u nás doplněné kůrovcem 
a někde kobylkami), navazující ekonomic-
ké problémy, jejichž počátek se ovšem obje-
vil již před pandemií a ta je jen prohloubila. 
Co když nám všechny tyto problémy mají 
připomenout, že Bůh vládne, blíží se Kris-
tův návrat a my nemáme svět ani svůj život 
ve svých rukou?

Světu, speciálně tomu západnímu, aby 
se zastavil, přestal spoléhat na růst HDP 

a řešit různé pseudoproblémy vznikající 
kvůli „přežranosti“.

Církvi, opět zvláště té západní, aby 
vyšla ze svého pohodlí a v podstatě také 
přežranosti, přestala být zaměřená na 
sebe a své pohodlné bohoslužby a další 
programy, začala zvěstovat evangelium 
a nesla ovoce.

Co když současná situace má posloužit 
k tomu, abychom zvážili priority svých ži-
votů a nechali opět Boha usednout do jejich 
středu – na trůn, na který patří? Tváří v tvář 
pohromám a smrti statisíců lidí si prostě 
připomenout, o co opravdu v životě jde.

Andělé při narození Pána Ježíše připo-
mínají, že veškerá sláva a čest patří Bohu, 
který kraluje od věků až na věky a který 
žehná svému lidu pokojem a silou. Ne-
známe detaily budoucnosti. Nevíme, jaká 
budou v tomto školním roce karanténní 
opatření, které plány budeme moci reali-
zovat a které ne, kdy se najde vakcína, jak 
se bude vyvíjet klima a jak ekonomika. Co 
víme, je, že Bůh kraluje, my jako jeho lid 
máme tu výsadu ho znát, sloužit mu a mít 
podíl na požehnání, které dává.

Pavel v dopise sboru ve Filipech, který 
psal z vězení, prohlašuje, že žít pro něj zna-
mená Kristus a zemřít zisk. Ví, že s Kristem 
mu bude neskonale lépe, než je mu nyní, 
a současně vidí příležitost v tomto životě 
nést ovoce. Vlastně říká, že pro Boží lid je 
to vždy dobré. Přemýšlím, zda mám stejné 
přesvědčení a stejným způsobem žiji. A ne-
popírám, že je to pro mne výzva. Současně 
mi to dává naději do budoucna. Protože 
můj Bůh kraluje, já jsem jeho vyslanec na 
této zemi a díky jeho milosti mohu nést 
ovoce a vědět, kam směřuji.

Přeji si, aby nás virus přestal trápit 
a omezovat, a modlím se za to. Ale vím, 
že o mém ani o vašem životě nerozhoduje 
ani virus, ani klimatická situace a ani stav 
ekonomiky. Rozhoduje o něm Boží milost. 
Takže jsme v dobrých rukou.

Kéž jsme Hospodinu věrní a žijeme po-
kojný a radostný život k jeho slávě. Přeji co 
nejlepší vstup do nového školního roku.

Lubomír Ondráček

Přemýšlím, zda 
mám stejné 
přesvědčení 
a stejným způ-
sobem žiji.

P Ř E Č T Ě T E  S I
Na hranicích bez hranic 3

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L 2,14)
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Zprávy z vedení sboru
Protože jsme neměli v podstatě tři měsí-
ce běžná shromáždění a muselo se zrušit 
více setkání, některé věci jsme přeložili na 
podzim.

Ještě v červnu se sešlo staršovstvo sbo-
ru místo zrušeného výjezdu, aby rozhodlo 
o povolání dalších starších, hovořilo o ně-
kterých oblastech sborového života (včetně 
statistiky za rok 2019), modlilo se za tyto ob-
lasti a rozhodlo aktuální věci. Nebylo mož-
né nahradit program výjezdu a neakutní 
věci jsme odložili na podzimní výjezd.

Během září proběhne odložené usta-
novení Šimona Dittricha za staršího na 
regionu Palmovka s výhledem služby na 
vznikajícím regionu Prosek. Dále proběh-
ne ustanovení starších na regionu Sever. 
Jedná se o Marka Bezpalce, Šimona Ond-
ráčka a Ondřeje Pasku. V říjnu proběhne 
ustanovení starších na regionu Jihovýchod 
– Martina Heřmanského a Tomáše Pešla.

Během léta se konala rekonstrukce pod-
lah v kuchyni a přilehlé chodbě ve sborové 
budově. LO

Kurz o misii
Pokud máte na srdci misii a rádi byste se 
o ní dozvěděli víc, přijďte na již čtvrtý běh 
kurzu o misii! Ať už plánujete v budouc-
nu sami na misii jet, dlouhodobě nebo 
na krátkodobý výjezd, chcete misionáře 
podporovat, nebo jen chcete zjistit, co že 
to vlastně ta misie je a co obnáší. V prů-
běhu sedmi večerů se budeme věnovat 
tématům jako příprava na misii, podpora 
misionáře, krátkodobá a dlouhodobá misie 
a služba cizincům. Během každého setkání 
se na dané téma podíváme z hlediska Bib-

le a poté si řekneme něco o praxi v dnešní 
době. Vždy také bude na setkání jako host 
některý misionář, který se s námi podělí 
o své zkušenosti. Během každé části bude 
prostor pro diskuzi, otázky a sdílení.

Kurz se bude konat od 1. 10. každý druhý 
čtvrtek od 18 do 20 hodin v knihovně ve 
sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23 
(metro Palmovka).

Přihlašujte se u Markéty na marketa.
mahtab@gmail.com, do mailu uveďte své 
jméno, datum narození a domovský sbor.

Dojmy účastníků kurzu z minulých let:

„Takový kurz by měli projít všichni křes-
ťané, aby měli lepší představu o misii a co 
vše k ní patří.“

„Pozitivně hodnotím propojení biblického 
principu a praxe (zkušenosti misionářů). 
Povzbudily mě konkrétní příběhy misio-
nářů. Hodně užitečné byly i diskuze včetně 
reflexe společné povinné četby.“

„Kurz mi přijde vhodný pro všechny sku-
piny lidí: ať už ty, kteří toho o misii moc 
nevědí, nebo třeba naopak i ty, kteří právě 
někam vyrážejí.“

„Kurz byl pro mě přínosem hlavně ve 
zjištění, že se do Božího díla můžu zapo-
jit v podstatě hned (…), že není nutné se 
hned stát členem nějaké organizace, ale 
mohu pomoct jednorázově, krátkodobě, 
dlouhodobě.“

„Kurz mi dal komplexní pohled na misii – 
praktickou/moderní, ale taky po stránce 
teologické a osobní.“

Vytrvale děkujme za Boží milost 
a ochranu v době šíření koronaviru. 
Prosme Pána, aby naši zemi uchránil 
před hrozící druhou vlnou, a za moud-
rost pro ty, kteří rozhodují o opatřeních 
v souvislosti se šířením viru. Gn 18,25

Za Alfu 2020 (začíná 29. 9.) a Evange-
lizační Explozi (začíná 15. 9.) Ř 10,14

Volby 2020 – za moudrost pro volbu 
a za požehnání pro všechny zvolené se-
nátory a krajské zastupitele (2. a 3. října 
proběhnou volby do Senátu Parlamentu 
České republiky a volby krajské) Př 8,15

Vyhodnocení minulých témat
První polovina letních shromáždění se 
vydařila. Jsou dobré vztahy s personá-
lem a přichází dost návštěvníků. Obsah 
shromáždění se až na výjimky daří při-
způsobit současně křesťanům i hostům.
Krátkodobé misijní výjezdy do Estonska 
a Libanonu jsme museli zrušit kvůli ruše-
ným letům a omezením z důvodů šíření 
viru. U Libanonu byl tým díky zrušení vý-
jezdu ochráněn před následky výbuchu 
v Bejrútu. Na Slovensku se v ubytovně 
vyskytl muž nakažený koronavirem. 
Výjezd musel být předčasně ukončen, 
všichni členové týmu měli negativní test.
V Izraeli je oproti jiným létům více vlá-
hy – Genezaretské jezero se naplnilo po 
letech už během jara a dochází k odpou-
štění vody do Mrtvého moře.

rekonstrukce na Palmovce
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Být všude světlem a solí
Pokud se nám někde líbí, máme tendenci 
se na stejné místo vracet. Nejinak tomu 
bylo během naší letošní regionální dovo-
lené. Sice jsme se přesunuli do jiné chaty, 
ale i tak jsme byli opět obklopeni krásnou 
přírodou Jindřichova v Jizerských horách.

Podobně jako loni mezi nás na něko-
lik dní zavítali hosté – tentokrát jimi byli 
Radek a Jana Palačtí se svou dcerkou. Pa-
lačtí vedou Mládež pro Krista ČR a jejich 
touhou je zjevení Otcovy lásky (sdíleli se 
s námi tedy o podobném tématu jako loni 
Verčimákovi). Po tři večery nám vyprávěli, 
co Bible říká o našem srdci, o tom, co ho 
zraňuje, a jak se zranění projevuje v našich 
životech. O tom, jak vypadá srdce sirot-
ka a jak naopak srdce syna (nebo dcery). 
O tom, jak Boží otcovská láska proměňu-
je naše srdce a tím i celý náš život a vztah 
k druhým lidem.

Když někam jako region jedeme, mod-
líme se, abychom byli světlem a solí. Moc 
mě (a určitě nejen mě) proto potěšil zájem 
majitelů chaty. Ptali se, kdože to vlastně 
jsme. Mysleli si, že jedna velká rodina :-) 
Aniž by to věděli, měli svým způsobem 
pravdu, protože Rodina je jedním z obrazů 
Církve :-) Během večera chval, který probí-
hal venku před chatou, na nás s úsměvem 

pokukovali z okna. Dokonce prohlásili, že 
jsme jim sympatičí a nabídli nám termín 
na příští rok. Ten jsme rádi přijali, takže 
pokud jsme letos z nějakého důvodu něco 
nestihli, budeme si to moci – dá-li Pán – 
následující léto vynahradit. Už teď se ale 
můžeme modlit za majitele chaty, aby jim 

Duch svatý připomínal, co během našeho 
pobytu slyšeli, a aby mohli přijmout do 
svých životů Ježíše jako svého Spasitele 
a Pána :-)

Zuzka Mourková
region Východ

Na hranicích bez hranic
Letos to vyšlo a opět po dvou letech jsme 
jeli s Jardou na naši regionálku.

Tentokrát do Krušných hor na hranici 
s Německem, do Českého Jiřetína.

Sešlo se nás kolem třiceti „palmováků“ 
i hostí a moc se nám tam líbilo.

Bydleli jsme ve dvou chalupách/cha-
tách, nedaleko od sebe. Ta naše byla fun-
gl nově zrekonstruovaná, moc příjemně 
zařízená.

Večery jsme trávili společně na větší 
z chalup. Pokaždé byl nějaký zajímavý 
program (O chvalách, Křesťan a politika, 

Přátelství, Vyučování o studiu Bible – to 
měl po dva večery náš host Jirka Bukovský) 
a pak jsme si ještě do noci povídali, hráli 
stolní hry nebo ping pong. Každý jsme při-
spěli nějakou dobrotou nebo vínkem a bylo 
nám pospolu dobře!

Přes den se pořádaly výlety tak, že se 
večer vyhlásilo, kam se jede a v kolik je sraz. 
Kdo chtěl, přidal se. Někdy bylo i několik 
takto otevřených výletů v jednom dni. Tak 
jsem se dostala do Mostu (kam bych asi 
jinak nikdy nepřišla) a prohlédla si slavný 
přestěhovaný gotický kostel. Navštívili jsme 

jeden z největších renesančních zámků –Je-
zeří, kde kdysi byli hosty významní hudeb-
ní skladatelé a umělci. Dnes, po dvaceti le-
tech rekonstrukce (hotová střecha a okna), 
je možné se procházet komnatami takřka 
v původním stavu, což na návštěvníka pů-
sobí dojmem, že vše právě teď objevuje. 
Zámek opustili poslední z rodu Habsburků 
a Bubnů z Litic před druhou světovou vál-
kou, kdy se tam usídlil wehrmacht. Poté, 
za komunistů, chátral. Rekonstrukce se 
zámek dočkal až v novém tisíciletí.

S manželem jsme podnikli cestu po hra-
nici s Německem, která vedla podél bývalé 
železniční tratě malebnými lesy i údolím. 
S partou nadšenců jsem sjížděla na kolech 
sjezdovku a s párem našich vrstevníků 
jsme jednoho odpoledne napotřetí nako-
nec našli zříceninu hradu Osek :-).

Byl to pestrý týden plný aktivit i od-
počinku, vzájemného sblížení a utužení 
přátelství, kdy jsme tvořili jednu velkou 
rodinu – kterou také v Kristu jsme.

Měli jsme se prostě krásně, za což jsme 
Pánu Bohu moc děkovali.

Nanda
region Palmovka
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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
682130 dary na sborovou mládež

I N F O R M A C E  O  M L Á D E Ž I www.kspraha.cz/aktivita/mladez

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
milos.kacirek2@kaes.cz

ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz
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Regionální a další shromáždění sboru od 13. 9. 2020.

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: 18/4/0

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

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsí-
ci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 91/7/21
Narození: Ester Drahotová

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/28
Svatby: Metoděj a Martina Bohuňkovi, Martin 
a Marika Horákovi
Narození: Šimon Krajník

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/29
Svatby: Dan a Bohdana Boudovi, Matěj a Kris-
týna Koblihovi

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Rou-
šal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 45/2/15
Vstup: Eliška Ottová

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: 45/10/19

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



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.

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

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

Chvály: Hudební skupina Aioneth pod 
vedením Davida Bukáčka

Kázání: Lubomír Ondráček – I kdyby 
se hory pohybovaly

Út 8. 9. Porost, 17:30–19:30

St 9. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 10. 9. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 13. 9. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 14. 9. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál

Út 15. 9. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Evangelizační Exploze
17:00–20:00

St 16. 9. Dorost, 17:00–19:00

So 19. 9. Setkání sborových služebníků

Ne 20. 9. Shromáždění v rámci regionů

Út 22. 9. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Evangelizační Exploze
17:00–20:00

St 23. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 24. 9. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 27. 9. Shromáždění v rámci regionů

Út 29. 9. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál 
Kurz Evangelizační Exploze
17:00–20:00

St 30. 9. Dorost, 17:00–19:00

Čt 1. 10. Kurz o misii, 18:00–20:00

2.–4. 10. BETON15+

So 3. 10. Křesťané ve veřejném prostoru
Kdo má (dnes) v rukou moc?

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

Chvály: Hudební skupina Aioneth pod 
vedením Davida Bukáčka

Kázání: Radek Smetana, zástupce biskupa 
Apoštolské církve pro vyučování

Po 5. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 6. 10. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Kurz Evangelizační Exploze
17:00–20:00

St 7. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 8. 10. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 11. 10. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 12. 10. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 13. 10. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál 
Kurz Evangelizační Exploze
17:00–20:00

St 14. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 15. 10. Kurz o misii, 18:00–20:00

Ne 18. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 19. 10. Odrost, 18:30–21:00

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

St 21. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 22. 10. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 25. 10. Shromáždění v rámci regionů

Po 26. 10. Odrost, 18:30–21:00

Út 27. 10. Porost, 17:30–19:30 
Kurz Alfa, 18:30, Velký sál 
Kurz Evangelizační Exploze
17:00–20:00

St 28. 10. Dorost, 17:00–19:00

Čt 29. 10. Kurz o misii, 18:00–20:00

Kurz
Evangelizační
Exploze

od 15. 9.
každé úterý 17–20h

Více na www.eecr.cz

KŘESŤANÉ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

sál KS Praha, Na Žertvách 23 (metro B „Palmovka“)    |   3. 10. 2020   |    9—17 HOD

POLITICI

UČITELÉ

TAJNÉ SLUŽBY

MÉDIA

SOUDCI

LOBBISTÉ

UMĚLCI

ŘEČNÍCI:
Libor Michálek (bývalý senátor), Jiří Růžička (starosta Vsetína), 
Zdeněk Papoušek (senátor), Ondřej Kubů (soudce), Jan Kuklínek (KAM) aj.

CENA: 280 Kč

Informace a přihlášky: http://kvp.kmspraha.cz
Pořádá Křesťanská misijní společnost.

 

 

VNÍMÁTE, ŽE VAŠE SLUŽBA SPOLEČNOSTI 
MÁ BÝT V RÁMCI ÚŘADŮ, SOUDŮ, RADNIC, 
NEBO U POLICIE,  V ARMÁDĚ
ČI V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH?
JAKÉ OTÁZKY V TÉTO SLUŽBĚ KŘESŤANÉ ŘEŠÍ?

dne
sKŘESŤANÉ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

KDO MÁ      V RUKOU MOC?



Úterý 29. září 2020 v 18:30 hodin
sál KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8
metro B – Palmovka

Vstup volný
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakt: Tomáš Božovský, tel. 724 435 310 (i sms), 
tom.bozovsky@gmail.com, www.kspraha.cz

Největší dobrodružství
Zveme vás na úvodní večeři kurzů Alfa s promluvou na téma 

Jde v životě ještě o víc?

kurzyalfa.cz

29. září – 8. prosince 2020
Zveme Vás na kurz Alfa, který začíná úvodním večerem v úterý 29. září. Kurz 
Alfa jednoduše a prakticky seznamuje s obsahem křesťanské víry a pochází 
z Anglie. Zúčastnilo se jej již asi 30 milionů účastníků, nyní běží víc než 65 tisíc 
kurzů ve 169 zemích světa. Součástí kurzu je víkend mimo Prahu, na který mů-
žete vzít i svoji rodinu či přátele.

Každý večer začíná v 18:30 večeří, pokračuje promluvou na dané téma 
a následně diskusí, v níž hosté mohou téma večera dále rozvinout či se po-
dělit o své zkušenosti.

Kurz proběhne v Praze 8, v ul. Na Žertvách 23, v blízkosti metra B–Palmovka. 
Přihlásit se můžete telefonicky (i SMS) či e-mailem, buď na celý kurz, nebo jen 
na úvodní večer. Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem, počet 
míst je omezen. V případě naplnění kapacity kurzu budete vyrozuměni. 

Těšíme se na setkání s Vámi 29. září, 
                                     za tým pořadatelů Tomáš Božovský

kurzy Alfa / Křesťanské společenství Praha 

Kontakt: tom.bozovsky@gmail.com, tel. 724 435 310

Témata jednotlivých večerů:
út. 29. září Jde v životě ještě o víc?

út. 6. října Kdo je to Ježíš?

út. 13. října Proč Ježíš zemřel?

út. 20. října Jak získat víru?

út. 27. října Proč a jak se modlit?

út. 3. listopadu Proč a jak číst Bibli?

út. 10. listopadu Jak nás Bůh vede?

út. 17. listopadu Jak odolat zlému?

Víkend s Alfou 21.–22. 11. téma: Duch Svatý

út. 24. listopadu Proč a jak mluvit o víře?

út. 1. prosince Uzdravuje Bůh i dnes?

út. 8. prosince A co církev?


