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Klamné zdání
Nasadíme úsměvy, mluvíme o ni-
čem. Dneska je nejdůležitější dobře 
vypadat („nefoť mě, jsem rozcucha-
ná“) a působit. Názory na cokoliv si 
raději necháme pro sebe, co kdyby 
nebyly přijaty. Nedat znát své pocity, 
přání, obavy, neodkrýt se, neodhalit 
slabiny – jsme dokonalí a bez chyb. 
Mé nedávné postřehy: Ptám se: „Bolí 
tě něco?“ A člověk s bolestivou grima-
sou ve tváři řekne: „Ne, nebolí, to nic 
není.“ Vyčerpaná několikanásobná 
maminka malých dětí odmítá pomoc 
svého muže – ona vše zvládne sama! 
Mladý muž teď tvrdě pracuje, a místo 
povzbuzení si vyslechne dlouhé dobí-
rání kvůli málo elegantnímu oblečení.
O chybách a zdánlivých nekvalitách 
druhých mluvíme rádi. Ne, nepo-
mlouváme, jen poukazujeme na ne-
možné a nesprávné chování, mluvení 
či oblékání druhých, abychom se my 
(jediní správní) tohoto vyvarovali. Sa-
mozřejmě je normální být pozitivní 
a usměvaví a na běžné „Jak je?“ ne-
odpovědět výčtem rodinných tragédií. 
Ale mezi blízkými a přáteli bychom se 
měli odvážit odložit mimikry pohody, 
pokud v pohodě nejsme. Upřímnost 
chce odvahu, protože odkrytím bola-
vých míst se stáváme zranitelní. Do 
ran si i přátelé sypou sůl dobrých rad, 
hledáním selhání nebo nezájmem. Ří-
káš si možná: „Výsměchu či odsud-
ků jsem si už užil dost! I od blízkých 
a milých lidí.“ Nenech se ale odradit 
špatnou zkušeností ani příkladem. 
Neuzavírejme se pro druhé a druhým. 
Nepřizpůsobujme se světu kolem nás, 
ale odvážně vystupme z řady, z faleš-
né bezchybnosti. Ale také obráce-
ně – moje babička říkávala: „Nedělej 
druhým, co sám nemáš rád.“ I tím se 
snažím řídit. Kéž si druzí za upřím-
nost nevyslouží můj nezájem, nebo 
dokonce opovržení, ne tvrdost srdce, 
ale sympatii a přijetí, moje povzbu-
zení, obejmutí, odpuštění a modlitby.

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Spolu

Už před mnoha lety za-
čal Dan Drápal v době, 
kdy byl hlavním pasto-
rem sboru, pořádat 
setkání o vstupu pro 
zájemce o členství ve 
sboru. Cílem bylo se-

známit potenciální členy sboru s historií, 
hodnotami, záměrem a fungováním sboru. 
Já tento kurz převzal a s drobnými úprava-
mi ho se zájemci o členství ve sboru také 
probírám.

Když mluvíme o společenství v rámci 
struktury sboru, říkávám, že náš sbor stojí 
v této oblasti na třech nohách. První je sbo-
rové shromáždění, určitá slavnost celého 
sboru. Druhá je regionální shromáždění, 
kdy region je místem, kde se mohou lidé ješ-
tě většinou znát a mít spolu vztahy. Region 
je místem života a celý sbor spolu s regio-
ny propojuje osobní obecenství s možností 
dělat věci, na které by jednotlivé regiony 
nestačily. No a třetí nohou je skupinka. Ať 
už klasická, speciálně zaměřená, minisku-
pinka. Prostě malé společenství, kde se lidé 
znají osobně a mohou se sdílet, vzájemně 
se za sebe modlit, uplatňovat svá obdaro-
vání a společně růst. Všechny tři nohy jsou 
důležité, pokud někdo některou cíleně vy-
nechává, ochuzuje sebe i ostatní a může se 
mu stát, že začne „kulhat“. Pokud by však 
bylo nutné vybrat – skupinka, tedy osobní 
společenství, je ta nejdůležitější noha.

Poslední rok s výjimkou přestávky čer-
ven až září žijeme ve zvláštní situaci, kte-
rou nezažily generace před námi. Sborová 
shromáždění ani regionální shromáždění 
se nemohou konat. Je výborné, že můžeme 
mít online bohoslužby a že můžeme vidět 
bohatství našeho sboru – obdarované lidi 
ke chválám, přinášení Božího slova, svě-
dectvím, technické a umělecké službě. Lidi 
různého věku – na přenosech se podílejí 
lidé od dvaceti do více než šedesáti let. Je 
to úžasné a díky Bohu za to – před několika 
lety by to ještě nebylo technicky možné. 
Jenže to nenahradí společenství, nenahra-
dí možnost se fyzicky sejít.

Takže shromáždění nejsou, zůstaly jen 
skupinky. I když i ty jsou většinu času on-

line, tak tam je možné mít společenství. 
Objevil se velký rozdíl mezi těmi, kteří mají 
osobní vztahy, a těmi, pro které jedinou for-
mou společenství byla účast na nedělních 
shromážděních.

První křesťanský sbor v dějinách byl 
typický čtyřmi znaky. Důrazem na učení 
apoštolů – tedy výklad Bible a někdy Bible 
sama, protože Nový zákon v písemné podo-
bě začínal teprve vznikat. Dále modlitbou. 
Oba tyto znaky můžeme mít i sami, i když 
i k pochopení Bible a modlitbě potřebuje-
me občas ostatní. Společenství a lámání 
chleba – jak my říkáme Večeři Páně – je 
ovšem možné mít jedině s ostatními. Vy-
sluhovat tělo a krev Páně sám sobě nebo 
mít společenství sám se sebou moc nedá-
vá smysl. Tak se v současné době ukazuje 
prakticky to, co říkám na setkání o vstupu 
do sboru. Všechny ty tři nohy jsou důležité, 
ale skupinka je nejdůležitější.

Sám jsem roky chodil na klasickou sku-
pinku a sám jsem také klasickou skupinku 
vedl. V poslední době jsem se zapojoval spí-
še do speciálních skupinek na omezenou 
dobu, kde bylo společenství často intenziv-
nější a šlo do hloubky. Udržuji také blízké 
přátelské vztahy. Mám rád shromáždění 
a těším se, až se zase začneme vídat. Jsem 
si ale vědom, že bez osobních vztahů, bez 
„církve po domech“ (použiji-li biblickou ter-
minologii) nelze až na výjimky obstát a růst.

Možná žádnou skupinku nemáš a ne-
máš ani někoho příliš blízkého. Třeba jsi 
introvert a nevyhledáváš tolik vztahů jako 
extroverti. Jsme různí. Ale všichni spole-
čenství potřebujeme.

I teď lze najít skupinku. Někde na regi-
onech začaly online otevřené skupinky, 
někde je možné připojit se do těch stávají-
cích. Je určitě možné také někomu zavolat 
a nabídnout společnou modlitbu a sdílení 
s určitou pravidelností. Není nutné zůstávat 
v izolaci. Máme jeden druhého a společně se 
můžeme povzbuzovat i napomínat, vzájem-
ně si sloužit a společně sloužit našemu Pánu. 
Stojí to za to, přestože to v blízkých vztazích 
může někdy zabolet. Jako se železo železem 
ostří, tak ostří přítel tvář svého přítele.

Lubomír Ondráček

Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. 
(Sk 2,42)
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Za manželství a rodinu 5×10 % – za 
snížení počtu rozvodů, umělých potratů 
a dětí narozených mimo manželství a za 
nárůst počtu uzavřených manželství 
a dětí narozených v manželství v Praze 
o 10 %. (L 11,8)

Vnímám, že se ve společnosti i církvi 
vedou dlouhé a vyhrocené konfron-
tační diskuse o očkování a postojích 
k epidemiologickým opatřením. Mod-
leme se proti rozdělení společnosti, proti 
hádkám, a naopak se přimlouvejme za 
prostředí vzájemné úcty a pokory (Da-
vid L.). (Fp 2,3)

Volejme k Bohu o milost pro naši 
zemi – zastavení šíření nákazy, dost 
sil pro zdravotníky, moudrost pro vládu 
při nastavování a vymáhání epidemio-
logických opatření a za ochotu poslan-
ců a dalších „v moci postavených“ se 
dohodnout a hledat to nejlepší pro naši 
zemi.

Vyhodnocení minulých témat
Zda odrážíme Boží tvář posoudí hlavně 
Pán, ale můžeme na toto téma promluvit 
i s někým blízkým. O vzdělání v naší zemi 
se stále bojuje, je tlak upravovat učeb-
nice s ohledem na genderovou ideologii 
a „přepisovat“ dějiny. Je to dlouhodoběj-
ší téma. V době přípravy tohoto SD počet 
hospitalizovaných klesá oproti minulému 
měsíci, ale kolik je hospitalizovaných na 
konci února, víme až při čtení SD.

Co je před námi?
Protože byl v polovině února ukončen 
a ihned obnoven nouzový stav a v době 
psaní tohoto článku není k dispozici aktu-
alizovaný PES a není jasné, zda vůbec ještě 
bude používán, je složité něco plánovat. 
Všechny proto odkazuji na sborový web, 
oznámení na nedělních online bohosluž-
bách a na případné e-maily členům sboru. 
Do kdy budou online bohoslužby a kdy se 
začnou scházet regiony opět na místech 
svých bohoslužeb, nevíme. Určitě je díky 
zlepšujícímu se počasí s blížícím se jarem 
možné se vidět alespoň venku.

Zda se v březnu sejdou sboroví služeb-
níci nebo zda bude setkání online, zatím 
není jasné. Jisté je, že budeme mít před 
Velikonocemi 26. 3.–2. 4. opět modlitební 
řetěz 24/7 a je možné se do něj hlásit na 
sborovém webu kspraha.cz/straz. Plánu-
jeme ho ve sborové budově. Pokud by to 

podmínky neumožnily, budeme se modlit 
doma. Prosím, neváhejte a hlaste se.

Přeji vám, abyste se nedali současnou 
situací otrávit. Písmo nás vyzývá k vytr-
valosti a vytrvalost znamená, že se otrávit 
nedáme. Jsem rád, že i v této situaci se na 
sbor, resp. jednotlivé členy obracejí lidé 
se zájmem o evangelium, že máme příle-
žitosti Bohu sloužit, že mohla proběhnout 
Příprava na manželství a začít Alfa, i když 
obojí online. Přes různé zmatky nevypuk-
la totální anarchie, máme stále naplněné 
základní potřeby, i když se ekonomická si-
tuace některých zhoršila. Prostě máme se 
lépe než většina lidí z generací před námi 
a než mnoho lidí na tomto světě nyní. To 
je Boží milost a je za co být vděční. Kéž vás 
vděčnost neopouští navzdory okolnostem.

Lubomír Ondráček

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 nechtě-

li 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. Protože kvůli sou-

časným opatřením a nejasnostem kolem 
dalšího vývoje není zřejmé, kdy se bude 
moci setkání uskutečnit a zda bude možné 
ho pořádat prezenčně nebo bude online, 
prosím, zájemci, ozvěte se a domluvíme 
se. Můj kontaktní e-mail: lubomir.ondra-
cek@kaes.cz. Těším se, že se s vámi uvidím 
a seznámím.

Lubomír Ondráček

Záliby a koníčky
Pěstuji pokojové rostliny, kromě těch „oby-
čejných“ i nějaké zajímavější druhy (včetně 
masožravých). 

Pavel Bohatý, region Sever

(Redakce: Pošlete také fotky toho, co vás 
těší! Navíc nám o tom třeba napište!)

Lobivia
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J A K  S E  Ž I J E  V  R E G I O N E C H

J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L

Na Severu
Dávat je radost
V centru RoSa, kde se jako region scházíme, 
pořádáme každý rok pro klienty – seniory 
adventní setkání s krátkým slovem vánoč-
ního poselství a s vánočním občerstvením. 
Tentokrát to však kvůli aktuální situaci ne-
bylo možné. Díky nasazení několika lidí 
z regionu se podařilo vyrobit drobné dárky 
a do RoSy je alespoň doručit. Podle zpětné 
vazby, kterou jsme dostali, víme, že perní-
kové svícny, přání a andělé z papíru klien-
tům přinesly radost a povzbuzení.

Před Vánoci jsme přemýšleli, jak naše 
milé dříve narozené sourozence z regionu 
Sever potěšit a nějakou drobností jim uká-
zat, že na ně myslíme a jsou pro nás důležití. 
Věřím, že nápad, který přišel a na kterém 
jsme se shodli, pocházel přímo shora. Na-
vštívil jsem kancelář Křesťanské misijní 
společnosti a velice rád jsem zakoupil “hro-
madu” několika posledních výtisků Života 
víry a alespoň trochu podpořil stagnující 
prodej časopisu v této divné době.

Pomocí obálek, mašle, tiskárny a Živo-
tů víry se podařilo vytvořit asi deset snad 
úhledných balíčků. Jelikož se Vánoce rych-
le blížily, vyvstala otázka, jakým způsobem 
balíčky doručit. Moje původní myšlenka, 
že si doručení rozdělíme, byla z různých 
důvodů nereálná. Dopadlo to tak, že jsem 
ve středu 23. 12. kolem poledne nastarto-
val auto a několik hodin si hrál na kurýra. 
Mísily se ve mně různé myšlenky a pocity. 
Nebudu někoho stresovat neočekávanou 
návštěvou? Co když se zásilku nepodaří 
doručit? Co budu dělat, když bude malá 
schránka?

Díky Bohu vše dopadlo dobře. Některé 
balíčky jsem doručil jen do schránky, u jed-
noho jsem musel kvůli nevhodné schránce 

trochu improvizovat v dešti. Někomu jsem 
předal obálku před bytem a krátce ho po-
zdravil, někomu jsem podal balíček přes 
okno a prohodil s ním pár slov, někoho jsem 
zastihl na parkovišti před Penny marketem 
a chvíli jsme si povídali. S dalšími jsem měl 
možnost mluvit o trochu déle a modlit se, 
a to jak v chodbě paneláku, tak přes plot 
u rodinného domu, a v jednom případě 
dokonce i doma. Domů jsem se vracel po 
setmění, rodina už mě netrpělivě očeká-
vala. Všechna setkání tohoto dne byla pro 
mě moc povzbudivá a uvnitř jsem věděl, 
že jsem byl tam, kde mě Pán Bůh chtěl mít. 
Podobný pocit jsem zažil už vloni před Vá-
noci na stanici metra Rajská zahrada, kde 
budoucí region Přístav pořádal předvánoč-
ní akci “Spěcháš? Zpomal!”

Ondra Paska, region Sever

Modlíme se dál
Na regionu jsme již od jara pořádali stře-
deční online modlitební, kde jsme se mod-
lili za různé lidi na regionu i za celkovou 
situaci u nás. Zpočátku se nás scházelo 
kolem deseti, ale účast se postupně spíše 
zmenšovala. Podobnou zkušenost jsme 
měli i na podzim, kdy byla účast ještě 
sporadičtější, až jsme tuto modlitební do-
časně ukončili. Uvědomovali jsme si, že 
nám chybí osobní kontakt, a v prosinci to 
vypadalo, že se situace uvolní a budeme se 
zase moci vidět. Jediná osobní akce, kterou 
se nám podařilo v krátkém okně uvolně-
ní zrealizovat, byl prosincový regionální 
výlet – fajn akce na Brdech s účastí kolem 
30 lidí. Kdyby to vládní nařízení v tomto 
počtu stále umožňovala, hned bychom 
to zopakovali. V lednu jsme se rozhodli 
online modlitební setkání obnovit, ale 

v režimu jednou za dva týdny, prokládané 
v druhém týdnu modlitební po domácnos-
tech. Je to sice modlitební „na dálku“, ale 
je to zároveň v této chvíli pro nás asi jedi-
ná možnost, jak realizovat nějaké „shro-
máždění“ naživo, ne online. Jako rodina 
se snažíme i potkávat s různými lidmi na 
výletech a procházkách, v poslední době si 
užíváme sníh a jezdíme na běžky. Bereme 
v tomto smyslu i jako Boží dar, že v Praze 
po delší době nasněžilo. Osobní setkávání 
nám chybí a těšíme se, až bude opět možné, 
protože ho lze jen těžko nahradit.

Marek Bezpalec, region Sever

Tajný dárce
Na regionu zkoušíme různé formy, jak 
se potěšit nebo povzbudit. Na konci loň-
ského roku jsme vyzkoušeli akci „Tajný 
dárce“, do které se mohl kdokoli zapojit. 
Každý zúčastněný se rozhodl, kolik lidí 
chce obdarovat, obratem dostal seznam 
lidí s adresami, kam mohl následně zaslat 
nějakou povzbudivou zprávu, hodit něco 
do schránky nebo třeba koupit něco dobré-
ho. A to vše anonymně, žádný obdarovaný 
nevěděl, kdo že ho to vlastně obdaroval. 
A mnohé to potěšilo.

Protože za sebou chceme stát i modliteb-
ně, zkoušíme podobnou aktivitu zopakovat 
i pro modlitby – kdokoli se přes formulář 
může zaregistrovat, napíše, za kolik lidí se 
chce modlit, a obratem mu přijde náhodně 
vylosovaný seznam lidí. Je to takový jedno-
duchý, ale zato dobrodružný způsob modli-
teb – nikdy nevíš, za koho se budeš modlit. 
Chceme takto postupně pokrýt celý region, 
zároveň to zapojené vede k modlitbám tře-
ba i za ty, na které by si jinak nevzpomněli.

Šimon Ondráček, region Sever

Vachrlaté svědectví z doby půstu
Půst nemiluji, ale postím se, protože nej-
sem spokojený s tím, jak to na světě chodí, 
a půstem chci Bohu vyjádřit svou touhu 
po změně.

Když však pomyslím na vícedenní po-
stní období, ochabuji už předem. Nicméně 
jsem se rozhodl, že se k lednovému sboro-
vému půstu nějak připojím, a to vyřazením 
poslechu audioknih – měl jsem rozposlou-
chaného Pána prstenů a vzdát se ho pro 
mě nebylo vůbec příjemné – půstem od 
sladkého a občasným dnem bez jídla.

Přímo během postního období jsem nic 
zásadního duchovního nezažil. Dělat si 
čas na Bibli a modlitby se mi dařilo jen asi 
o trošinku lépe než jindy. V den, kdy jsem 

zrovna nejedl vůbec, se to možná někdy 
projevilo výraznější podrážděností a netr-
pělivostí – jako by mi půst kazil charakter. 
Takže opravdu nic moc, jak se říká.

V noci z neděle 31. ledna na pondělí 
1. února jsem se někdy kolem druhé ho-
diny v noci vzbudil, což u mě není něco 
mimořádného, ale normální je, že pak zase 
usnu. Teď se mi usnout nedařilo – v hlavě 
mi začala proudit spousta myšlenek: radost 
nad tím, že půst končí, těšení na Pána prs-
tenů, vzpomínání, jak probíhala ta bitva 
před Gondorem, o níž jsem poslouchal 
před třemi týdny, výhled na všechny slad-
kosti, kterými se teď můžu nacpat, a tak po-
dobně. No, snažil jsem se zaobírat i něčím 

duchovnějším, trochu se modlit a podob-
ně. V hlavě mi vyvstávala slova, která jsem 
večer četl ve 2. Korintským – jak se Pavel 
představuje jako Boží služebník – mimo 
jiné říká: v nočních bděních.

Posléze jsem zhruba po dvou hodinách 
vstal a řekl si, že si ten čas, který mi tak ne-
čekaně přistál na talíři mimo pořad dne 
z docela dětinských důvodů (jelikož jsem 
kvůli myšlenkám na Pána prstenů a kopu 
sladkostí nemohl usnout) nenechám ujít, 
aniž bych ho strávil k dobrému.

A tak jsem měl po oficiálním konci půstu 
nejpříjemnější ztišení nad Biblí možná za 
několik posledních měsíců…

Šimon Dittrich, 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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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 sborovém shro-
máždění 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 měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 85/7/22
Narození: Šimon Jan Mach

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/14/31

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: 46/10/19

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 101/11/29

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Jiří Bukovský, Petr Zůna
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 45/2/15

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 80/21/16





Z A Č Í N Á M E  V  D U B N U  2 0 2 1

ZÁKLADY
KŘESŤANSKÉHO

ŽIVOTA

 Kdy:  8. 4. – 3. 6. 2021
  vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin

 Kde: sborový dům KS Praha,
  Na Žertvách 23, Praha 8–Libeň

 Doprava: Metro B Palmovka
 Přednášejí: Tomáš Dittrich, David Ptáček, 
  Martin Šindelář 
 Hudba: Jiří Bešta
  Vstup zdarma

Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost dotazů 

a osobních rozhovorů.

 1)  8. 4.  Ze smrti do života

 2)  15. 4.  Nový život, křest

 3)  22. 4.  Víra, zkoušky,  
   vítězství nad hříchem 

 4)  29. 4.  Bible – Boží slovo

 5)  13. 5.  Jsme spravedliví, nebo hříšníci?

 6)  20. 5. Naplnění svatým Duchem

 7)  27. 5.  Uzdravení a osvobození

 8) 3. 6. Církev, velké poslání 
   a Kristův příchod

T É M A T A  P R O M L U V

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

ZÁKLADY 2021

Biblické hodiny
Čtvrtek 19–20h  

4. 3. Petr Kácha 
11. 3. Tomáš Božovský
18. 3. Jiří Bukovský
25. 3. Jan Adamec
1. 4. Michal Klesnil 
8. 4. Tomáš Dittrich


