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V Jeho rukou
Svět je malý. Říkáme to, když zjistíme, 
že lidé, se kterými jsme se seznámili, 
mají s námi shodné přátele. My jsme 
v exotické cizině potkali na pláži zná-
mé z Prahy. Jeden příbuzný překvapil 
svého amerického šéfa, když se začal 
objímat a líbat s jeho snachou. Byla 
to spolužačka z pražské základky, se 
kterou se neviděl dvacet let. Dnes se 
zdá svět ještě menší díky internetu 
a dostupnosti informací. Víme, co se 
děje (nebo si to alespoň myslíme) po 
celém světě. Spíše se ale doslýcháme, 
dočítáme špatné zprávy: přírodní 
katastrofy, politické nepokoje, a teď 
i pandemie. Touto nemocí se země-
koule ještě více „smrskla“, protože 
nás spojuje stejná zkušenost – snaha 
zastavit nákazu. Nejfrekventovanější 
slova ve všech jazycích jsou asi rouš-
ka, dezinfekce a karanténa. Zároveň 
ale sílí po celém světě jiný zajímavý 
fenomén: uvědomění si lidské slabosti 
a křehkosti, smrtelnosti. Věřím, že si 
Bůh skrze tuhle neobyčejnou a těžkou 
dobu lidi přitahuje k sobě. Má k tomu 
i „naše“ super technologie. Křesťanské 
pořady – koncerty, konference, kurzy, 
semináře i bohoslužby jsou on-line 
dostupné mnohonásobně většímu 
počtu „účastníků“ než kdykoli před 
tím. V karanténě, při home office 
práci, v sociální izolaci se odpovědi 
na otázky o smyslu života hledají na 
internetu. Po celém světě lidé nachá-
zejí spasitele díky těmto pořadům. 
Bůh ani jeho láskyplný záměr spásy 
se nemění. Stvořitel drží svůj malý svět 
pevně v rukou.

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Kdo má uši…

Kdykoli v historii 
nastávala těžká ob-
dobí, začali mnozí 
l idé intenziv ně-
ji studovat knihu 
Zjevení a vyhlížet 
konec „chronosu“, 
resp. druhý příchod 
Pána Ježíše. Nejinak 
je tomu i dnes. Do-
stal jsem nedávno 
odkaz na video, kde 
kazatel vysvětluje, 
proč nastane vytr-
žení nejdříve letos 

v říjnu a nejpozději v říjnu příští rok. Byl 
bych rád, kdyby skutečně Pán Ježíš už při-
šel, ale argumenty ve videu pro mne pře-
svědčivé nebyly.

Přestože mnohokrát lidé v dějinách – 
a nejinak dnes – při studiu knihy Zjevení 
došli k závěrům, které v knize obsažené 
nejsou, stojí za to tuto knihu studovat, a to 
nejen v těžkých obdobích.

Zamýšlel jsem se v poslední době nad 
dopisy sedmi sborům. Rád bych se spolu 
s vámi dnes podíval na zaslíbení, kterými 
jsou tyto dopisy uzavírány.

Všude je výzva k těm, co mají uši. Máme 
slyšet, co Duch praví církvím. Myslím, že 
jsou dva zdroje tohoto slyšení. Jedním je 
Boží slovo zapsané v Bibli, druhým je ak-
tuální prorocké zjevení. Co je podstatné, že 
tyto dva zdroje hlasu Ducha svatého nejsou 
v rozporu. A že jsou oba důležité. Nemů-
žeme zanedbat Bibli a to, co Duch svatý 
nechal v Bibli zapsat (jsem přesvědčen, že 
si to skutečně ohlídal), je měřítkem pravosti 
aktuálních prorockých zjevení. Nikdy ne-
můžeme nahradit Bibli proroctvím. Sou-
časně je nebezpečné mít postoj, že když 
mám Bibli, už nepotřebuji žádné prorocké 
zjevení. To potřebujeme. K výkladu Bible 
a k správnému porozumění událostí, o kte-
rých se Bible nezmiňuje. Takže používejme 
uši a naslouchejme Duchu svatému v Bibli 
i v proroctvích.

Dále se mluví o vítězství. Všichni raději 
vyhráváme než prohráváme. Ježíš počítá, 
že jím oslovené sbory budou vítězit. To je 
jeho plán. Píše sborům, které chválí, i sbo-

rům, kterým něco vytýká. U všech ale po-
čítá s vítězstvím. To je konečný Boží plán 
pro jednotlivce i celé sbory. Nejsme na tom 
všichni stejně, ale můžeme počítat s tím, 
že pro nás má Ježíš připravené vítězství 
a odměnu.

Podívejme se na zaslíbené odměny. 
„Dám jíst ze stromu života.“ Tento strom už 
byl v ráji, když v něm chodil Adam s Evou. 
Mohli ze stromu jíst a možná i jedli. Jenže 
potom to svou neposlušností zkazili. Vzali 
z toho jediného stromu, z kterého to bylo 
zakázané pro jejich ochranu, ze stromu 
poznání dobrého a zlého. Kvůli tomu jim, 
a následně i jejich potomkům, byl přístup 
ke stromu života odepřen. Na konci věků se 
Boží nabídka vrací. Opět budeme moci ze 
stromu života jíst, protože už cestu k němu 
nestřeží cherubové s plamennými meči 
(Gn 3,24).

„Druhá smrt neublíží.“ Máme smrtel-
né tělo a to podléhá zkáze. Lidé umírají, 
a pokud se nedočkáme příchodu Pána 
Ježíše, zemřeme i my. Jenže ta první smrt 
ničící naše porušené tělo není tou posled-
ní skutečností. Tou poslední je buď druhá 
smrt – konečné oddělení od Boha – nebo 
věčný život s Bohem. Na ty, co dostali věnec 
života, si už ta druhá smrt nepřijde.

„Nové jméno“. Jméno nějak souvisí 
s naší identitou. Bůh pro nás připravuje tu 
pravou dokonalou identitu. Ví, k čemu nás 
stvořil. Mohlo se to kvůli hříchům našim 
a našeho okolí pokazit, ale u Boha se to ne-
ztratilo. Jediný on zná naše pravé jméno 
a dává nám ho poznat.

„Jeho jméno nevymažu z knihy života.“ 
Jistota záchrany, jistota, že na nás Ježíš ne-
zapomene, to jsou důležité jistoty našeho 
života. Neumím si představit, jak bych bez 
jistoty spasení žil. Ježíš připomíná, že to je 
oprávněná jistota. On nás vyzná před svým 
Otcem a jeho anděly. Fakt se za nás nestydí. 
Prostě s námi chce trávit věčnost.

Nevejdou se nám sem zaslíbení všem 
sedmi sborům. Můžete si je ale dočíst sami. 
Má smysl číst knihu Zjevení a nechat se 
povzbudit. Nehledejme to, co tam není, ale 
otevřme své uši pro hlas Ducha svatého.

Lubomír Ondráček

Všude je výzva 
k těm, co mají 
uši. Máme 
slyšet, co Duch 
praví církvím.

P Ř E Č T Ě T E  S I
Místa uzdravení – Povzbuzení 
a požehnání 2

Beton 3

Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. (Zj 2,7)
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MODLITEBNÍ TÉMATA
S V Ě D E C T V Í

Místa uzdravení – Povzbuzení 
a požehnání
Mé rozhodnutí navštívit Místo uzdravení 
v Praze vzniklo návštěvou kavárny. Moje 
přítelkyně věděla, že se chystám na opera-
ci kolenního kloubu, resp. na jeho totální 
výměnu. Koleno mě bolelo od nepaměti, 
ačkoliv se mnozí za jeho uzdravení modlili. 
Nemám problém přijmout vírou uzdrave-
ní, ale v praxi se dysfunkce kolene stále 
zhoršovala, až se operace ukázala jako 
nezbytná.

Nepovažovala jsem další modlitby za 
uzdravení za nezbytné, ale kamarádka mě 
přesvědčila, že Místo uzdravení neslouží 
jen k uzdravování těla, ale i duše. Jinými 
slovy – požehnání a povzbuzení od Božích 
služebníků potřebuji jako sůl.

Na Palmovce, kde se služba uzdravová-
ní uskutečňuje, jsem byla přijata s láskou, 
pochopením a pozorností, kterou třeba 
u lékařů nacházíme spíš vzácně. Moji 
sourozenci v Kristu se modlili asi v tomto 
smyslu – koleno může být uzdraveno tady 
a teď, ale pokud by muselo dojít k operaci, 
žehnej, Bože, všem lékařům, zdravotní-
kům a lidem, které bude mít Jarka kolem 
sebe v nemocnici i na rehabilitaci.

Současně s modlitbami v Duchu svatém 
přišlo i prorocké zjevení, jedna ze sester 
viděla obrovské světelné květiny, které 
tvořily špalír a ukláněly se jakoby ve větru 
podél cesty. Nevěděla, co to znamená, ale 
jakmile svoje zjevení popsala, okamžitě 
jsem pochopila, že jsou to andělé poslaní 

od svého Pána, kteří mě budou na cestě 
k uzdravení doprovázet. Všichni jsme se 
z tohoto povzbuzení radovali a já je dosud 
nezapomněla. Takové věci se nezapomí-
nají.

Nezapomněla jsem ani na přátelské 
ovzduší v „čekárně“ Míst uzdravení, ani na 
příjemnou nabídku doprovodu na metro.

Operace proběhla překvapivě v jarním 
období nouzového stavu v rámci vládních 
opatření proti pandemii Covidu-19. Zá-
zračný byl nejen průběh operace, léčby 
i rehabilitace, ale také zjištění, že mi Bůh 
poslal na této cestě spoustu laskavých 
a ochotných lidí, ať profesionálů, nebo tře-
ba spolupacientů. Některým jsem mohla 
svědčit o Boží lásce a moci, ale nevím, zda 
se semínka ujala. Snad někdo další bude 
zalévat, plít a sklízet. Moje radost z Boží 
lásky a moci se tím nijak neukracuje.

Příští rok, ve stejnou dobu, mě čeká vý-
měna druhého kolenního kloubu. Ačkoliv 
si mohu být jistá stejnou profesionalitou 
i laskavou péčí ve stejném zdravotnickém 
zařízení, znovu navštívím Místo uzdrave-
ní. Nikoliv proto, abych tamější služebníky 
zdržovala „zbytečnými nároky“, ale pro-
to, že modlitba za uzdravení, povzbuzení 
a požehnání je něco jako výbava na cestu. 
Něco jako sůl přibalená k vydatnému po-
krmu. A stále věřím, že i tentokrát půjdu 
světelným špalírem Božích služebníků.

Jarka

Nechat se vést
Běžně se mi toto nestává, ale myslím, že 
jsem nyní následovala vedení Ducha sva-
tého. Již delší dobu jsem sháněla určitou 
věc. Jednoho dne jsem zaparkovala na ná-
městí v Kolíně. Když jsem zvedla hlavu, 
tak vidím takový skrytý obchod ve vchodě, 
který vypadal, že bych tam onu věc mohla 
koupit. Nikdy předtím mě nenapadlo tam 
vejít. Až teď jako by mi nějaký hlas někde 
vzadu v hlavě říkal: „Běž tam.“

Když jsem vstoupila do obchodu, byla 
tam pouze paní pokladní za krásnou sta-
rožitnou pokladnou. A opravdu jsem tam 
dobře nakoupila. Při odchodu jí povídám: 
„Máte nádhernou pokladnu,“ a tím jsme se 
daly do řeči. Z hovoru vyplynulo, že paní 
je křesťanka, ale že není pevně zakotvena 
v nějakém sboru. Jedním z důvodů byla 
i obava z většího množství lidí. Zeptala 
jsem se, zda bych se za tyto obavy hned 
na místě mohla pomodlit. Souhlasila a já se 
modlila. Pak mi přišel na mysl příběh pro 

mnohé známý – o ohništi a uhlících, který 
jsem jí vyprávěla. Pokud jsme v obecenství 
se sborem, s církví a s křesťany, tak jsme 
jako ty žhavé uhlíky uvnitř ohně. Ale pokud 
se z jakéhokoliv důvodu odcizujeme církvi, 
sboru, tak jsme mimo ohniště a postupně 
vychládáme. Přitakala, že to tak má. Pro-
hodily jsme ještě pár slov a rozloučily se.

Doma jsem se za ni modlila a prosila 
Ducha svatého, jak mám postupovat dále. 
Přišlo mi slovo, které jsem napsala na lís-
tek a přidala ještě adresu sboru v Kolíně, 
kam dochází mé dvě kamarádky a sestřičky 
v Kristu. A připsala znovu příběh o ohništi 
a uhlících. Za pár dní jsem vešla opět do 
obchodu s obavami, zda mne nevyhodí či si 
nebude myslet, že jsem příliš vtíravá a vlez-
lá. Opět jsme tam byly samy. Předala jsem jí 
obálku s texty. Řekla jsem jí, že jsem se za ni 
modlila a přišlo mi slovo, které má uvnitř. 
Také, že tam je kontakt a adresa na sbor, 
kam dochází mé kamarádky a jsou v něm 

Za manželství a rodinu 5 × 10 % – za 
snížení počtu rozvodů, umělých potra-
tů a dětí narozených mimo manželství, 
za nárůst počtu uzavřených manželství 
a dětí narozených v manželství v Praze 
o 10 %. Modleme se, aby byla schválena 
ústavní definice manželství jako svazku 
muže a ženy. Žehnejme Alianci pro rodi-
nu. (Iz 10,1–3)

Žehnejme hlavnímu pastorovi, starším 
a vedoucím našeho sboru (na konci lis-
topadu by se mělo uskutečnit setkání 
starších našeho sboru, které bývá vý-
jezdové a které se nemohlo uskutečnit 
na jaře). Žehnejme radě KS a senioru 
Marku Prosnerovi Boží moudrostí a po-
mazáním k provedení svěřených lidí tím-
to složitým obdobím. (2Te 3,3)

Volejme k Bohu o milost v souvislosti se 
šířením nákazy Covid-19. Kéž celá situ-
ace vede k pokání a vděčnosti a nikoli 
k reptání a vzpouře. Modleme se také za 
konkrétní lidi z našeho okolí, o kterých 
víme, že nemocí Covid-19 onemocněli. 
(Jk 5,16) Žehnejme v moci postaveným, 
aby měli moudrost pro rozhodnutí ohled-
ně omezení šíření nákazy.

Vyhodnocení minulých témat
Kvůli karanténním opatřením se muse-
lo mnoho akcí zrušit včetně „nultých“ 
bohoslužeb na Proseku a není jasné, 
v jaké formě proběhne Iniciativa smíře-
ní 2020. Podle aktuálního povoleného 
počtu lidí se sejdou zástupci přímo na 
místě. Ostatní se budou moci připojit 
podpisem a sledovat akci v televizi Noe. 
Ohledně Covid-19 je třeba v modlitbách 
vytrvat.

spokojené. Oči se jí rozzářily, víc jsem přes 
roušku neviděla. A ihned mi vyprávěla své 
svědectví, že se i ona doma modlila za oba-
vu z množství lidí a také, že jí přišlo slovo 
od Pána. Děkovala mi za ochotu jí sloužit 
i za kontakt na sbor. Měla jsem velkou ra-
dost, že se nezlobila, ale že jí to vše poslou-
žilo, a věřím, že se budou věci v jejím životě 
měnit. Poté jsme se rozloučily. Určitě ji ještě 
navštívím, abych se poptala, jak se jí daří 
a zda se něco v oblasti obav z množství lidí 
změnilo. Děkuji Duchu svatému, že mne 
vedl a mohla jsem posloužit někomu, kdo to 
potřeboval. Tak vás povzbuzuji, chraňte si 
svůj oheň a žár pro Krista, abyste byli žhaví. 
Nechte se vést Duchem svatým. Hospodin 
vás takové chce. Ne vyhaslé a mimo církev 
a sbor, ale žhavé a uvnitř sboru a církve. 
Buďte všichni požehnaní.

Růžena Poborská
region Východ
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M L Á D E Ž

Proroctví
Pán = Duch Svatý nás chce vést k novému 
„druhu uctívání“, tj. abychom v naprosté 
tichosti zůstávali před Pánem, naslouchali 
Mu v hlubokém ztišení – bez naší aktivi-
ty (např. hudba, kreslení, tanec, prapory, 
apod.). To jednak proto, aby nás nic neroz-
ptylovalo. Také proto, abychom zároveň 
z naší strany nic nepřidávali, resp. aby pře-
bývání s Pánem Ježíšem bylo „čisté“ v tom 
smyslu, že když přece krásně hrajeme nebo 
tančíme… „že si něco zasloužíme“ – vždyť 
přece krásně hrajeme, kreslíme, tancuje-
me, atd. Nazval jsem si to jako „nová di-
menze uctívání“ – tichost ve svatyni sva-
tých… Vnímal jsem, že to 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.

Beton
Po dlouhých dvou letech jsme opět vyrazili 
na čistě chlapský výjezd – víkend pro klu-
ky alias Beton. Tentokrát pro naše sborové 
„porosťáky“, ale do poslední chvíle neby-
lo jisté, jestli vyrazíme. Nezakáže nám to 
vláda? Nebudeme všichni v karanténě? Je 
vlastně vůbec zodpovědné za takové si-
tuace vyrazit? Ale Bůh mě ujišťoval, že to 

smysl má. A tak jsme jeli. Poslední možný 
víkend před zpřísňujícími se opatřeními. 
A jsem moc rád, že se to podařilo, protože 
to stálo za to.

Kluků nakonec jelo šest. Chtělo se mi na-
psat „jenom“. Přiznávám, že jsem z toho byl 
před začátkem mírně zklamán, moje očeká-
vání bylo, že jich pojede aspoň 15. Ale ať už 

někteří zůstali doma z důvodu karantény, 
nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, nejelo 
„jenom“ šest kluků, ale super skupina skvě-
lých lidí. Proto vím, že to mělo smysl. A na-
víc jsme na víkendu měli prima atmosféru, 
otevřenost, dobrodružství, akci i legraci.

Na chatě v Dubičné, kde Beton pravidel-
ně pořádáme, jsme měli snad nejteplejší 
počasí v naší historii. Užili jsme si skvělou 
noční lightstick bitvu, měli to nejlepší jídlo, 
povzbudili jsme se sdílením z Bible spo-
jeným s osobním sdílením, žehnali jsme 
si, podívali jsme se po okolí a zažili akci 
„Zdena“ (kdo nezažil, ten nepochopí :–)).

Jak Beton popsali sami porosťáci?
Supr čas na skupince, kolektiv, fakt dob-

rý jídlo (shodli se všichni), skvělá „kázání“, 
otevřenost, bang, svíčková (jo, fakt jsme 
měli svíčkovou), kulečník, schovka, dobré 
hry, hustý místo, Zdena, fajn lidi, otevřené 
skupinky.

Mezi mínusy se toho už moc neobjevi-
lo – tedy kromě zimy (v budově) a studené 
vody (to ale možná do příště vyřešíme :–)). 
A někomu dokonce chyběla Wi-Fi – ale s tou 
tu skutečně nepočítáme!

Co dál? Znovu mě tenhle víkend utvrdil 
v tom, že chci, aby tu byly další podobné 
víkendy, a to častěji než jednou za dva roky. 
Co kdyby příští rok byly rovnou tři? Uvidí-
me, ale těším se, že se tam s některými z vás 
uvidím, ať už znovu, nebo poprvé. Každý 
je mezi námi totiž vítaný.

Šimon Ondráček

foto Aleš Náhlý

foto Aleš Náhlý



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 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

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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Až do odvolání se shromáždění na regionech nekonají.

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: 85/7/22
Výstup: Lenka Machová (přestup na region 
Střed)
Narození: Julie Vraštilová

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/13/31

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/11/28
Modlitební: 16. 11. od 18:00 (herna proti sálu)
Výstup: Honza Adamec (přestup na region Jih)

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

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: 80/21/16
Vstup: Marcel Němec

Sborové akce
Z důvodu karanténních opatření a nejasného výhledu nevíme, 
které sborové akce bude možné uskutečnit, resp. kdy budeme 
moci mít opět osobní setkání na bohoslužbách a při dalších 
příležitostech. Z tohoto důvodu není v tomto čísle Sborového 
dopisu kalendář sborových akcí. Prosím, abyste sledovali web 
www.kspraha.cz a aktuální informace čerpali v sekci Události 
a v sekci Novinky.

Děkuji za pochopení a přeji všem Boží ochranu a blízkost.
Lubomír Ondráček



Uchop pravdu o tom, kým jsi v Kristu, a vyřeš své osobní a duchovní problémy, které ti brání 
stát se plodným a efektivním Ježíšovým učedníkem. Může to jít rychleji, než bys očekával.
Některá z témat, která kurz zahrnuje:

Když jsme se stali křesťany, jsme nová, proměněná stvoření v Kristu

Proč můžeme přijít směle a beze strachu do Boží přítomnosti, kdykoli chceme

Proč nic, co děláme, nemůže Boha přimět k tomu, aby nás miloval více nebo méně

Jak řešit dopady i těch nejhlubších problémů z minulosti

Jak se vypořádat s opakujícími se vzorci hříšného chování

Jak pochopit Boží záměr pro svůj život

K R I S T U
Desetitýdenní učednický kurz,

který proměňuje životy

v

Petr Kácha
490 Kč / jednotlivec, 650 Kč / pár
Více info a přihlášky najdete
na svk.kmspraha.cz

4. 11. 2020 – 20. 1. 2021
každou středu 19:00–20:15

ONLINE



Na stránkách Života víry 
se potkávám 
s (ne)obyčejnými lidmi 
a jejich příběhy.

Život víry nám připomíná 
Boží velikost a schopnost 
měnit naše životy.

Oceňuji široký rozsah témat 
a informací, které se jinde 
nedozvím.

Janette 
Oubrechtová
influencerka, 
SŽ Milovice

Jakub Limr
pastor KS „Mozaika“ 
Hradec Králové

Dave Patty, 
ředitel Josiah Venture, 
CB Frýdlant n. O.

Dave Patty,
ředitel Josiah Venture, 
CB Frýdlant n. O.

To čtu.

TO ČTU TO ČTU

TO ČTU

Objednávky: www.zivotviry.cz/predplatne
e-mail: predplatne@zivotviry.cz
tel.: 284 841 922

mezidenominační 
křesťanský měsíčník


