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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Nevzdáme to

Celoroční předsevzetí

Ježíš jí řekl: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“ (J 11,40)
Stojíme na počátku nového roku a vstupovat
do něho můžeme jak
s nadějemi, tak s obavami. U většiny z nás
se může objevovat
obojí. Obavy i naděje
se mohou lišit podle
Potřebujeme se okolností našeho živonaučit žít život ta, naší povahy i věku.
Realistické je ovšem
následování
očekávat, že nás v roce
bez ohledu na 2022 potkají věci jak raúspěch nebo
dostné, tak neradostné.
neúspěch v na- Na tomto světě do druhého příchodu Pána Ješem životě.
žíše to tak bývá.
Zatímco Bůh nás povzbuzuje a zdůrazňuje, že „nám chce dát budoucnost a naději“ (Jr 29,11), a to i v situacích, které vypadají
tak beznadějně, jako vypadala situace Izraele v Jeremiášově době, Satan nám chce
vzít jakoukoli naději a přesvědčit nás, že
situace nemá dobré řešení a že nejlepší je
vše vzdát.
Text z úvodu článku zazněl k Martě,
která stojí u hrobu svého již čtvrtý den
mrtvého bratra. Beznadějná situace, do
které zaznívá Ježíšovo slovo o víře. O víře
je psáno, že „je to důkaz skutečností, které
nevidíme“ (Žd 11,1). Vidíme realitu a s tou
je třeba počítat. Marta viděla umírat svého
bratra a byla pravděpodobně u toho, když
ho uložili do hrobu. Není postoj víry, že
popřeme tuto skutečnost. Potřebujeme navzdory této skutečnosti přijmout naději,
že může nastat změna díky Boží milosti
a moci a z této naděje může vyrůst víra.
Znamená to, že to prostě nevzdáme. Ať se
děje cokoli, nepřestaneme následovat Ježíše, kamkoli půjde, a nepřestaneme vyhlížet
jeho zásah.
Rozumějte mi prosím dobře. Netvrdím,
že každá situace dopadne pro nás dobře,
že bude vzkříšený každý, kdo předčasně
zemře, resp. že každá naše touha bude
naplněna. Když čteme dále jedenáctou
kapitolu Hebreům, tak se dočítáme o různých výsledcích víry. Čteme o ženách, které
dostaly zpět své mrtvé vzkříšené, ale také
www.kspraha.cz

o těch, kteří trpěli nedostatkem a zakoušeli
zlé jednání. Asi vás nepřekvapí, že bych
raději patřil do té první skupiny hrdinů víry
než do té druhé, a to bez ohledu na to, že
nejsem ženou. Jenže hrdinové víry jsou lidé
z obou skupin.
Když přemýšlím o tom, co vám popřát
do nového roku, mám před očima náš sbor,
kde je včetně dětí přes 700 lidí různého
věku, povahy, obdarování, tužeb. Není jednoduché popřát všem stejnou věc, pokud
nechci zůstat u nějakých klišé. Je ovšem
jedna věc, kterou mohu popřát všem. Tou
věcí je VÍRA.
Víra pro ty dobré, vítězné věci. Abychom
„skrze víru uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům a nabyli
moci ve slabosti“ (Žd 11,33 – 34). A přeji
každému, aby ten začínající rok byl těchto
věcí plný.
Víru pro ty těžké věci. Pro období zkoušek, neporozumění, bolestí a ztrát. Pro ty
chvíle, kdy se nám může zdát, že slunce
zapadlo a už nikdy nevyjde. Když budeme stát u svých pohřbených tužeb a plánů a kdy třeba ztratíme i někoho blízkého.
Víru v toho, který je nad tím vším a jehož
pravice není ukrácená.
A víru ještě pro jednu oblast. Ať už se
nám bude zrovna dařit, nebo se nám dařit
nebude, tak víru pro následování Krista
a rozhodnutí nevzdat to, k čemu jsme povoláni. Pavel vyznává, že se naučil mít dostatek i nedostatek. Potřebujeme se naučit
žít život následování bez ohledu na úspěch
nebo neúspěch v našem životě. Viděl jsem
křesťany, mladé i starší, kteří to v nějaké
fázi svého života vzdali. Nevzdej to, a pokud jsi to vzdal, nezapomeň, že je možné
se k Bohu vrátit a on nás vrátí tam, odkud
jsme vypadli.
Vidění Boží slávy Ježíš spojuje s vírou.
Nikoli s naším výkonem, křečovitým vyznáváním něčeho, co není, strachem z něj
a budoucnosti, ale s vírou. S vírou, že Bůh je
s námi v každé situaci, že je na naší straně
a má pro nás dobrý plán. Máme naději pro
budoucnost.
Přeji každému rok 2022 v Boží náruči.
Lubomír Ondráček

„Šťastný nový rok!“ přejeme si vzájemně každoročně touto dobou. Jenže
„štěstí“ znamená pro každého něco
jiného, takže vlastně ani nevím, co
příjemci mého přání přeji, a často to
neví on sám. To třeba v Izraeli si přejí
do nového roku „dobrý rok!“ Je to prý
takové realistické, skoro až alibistické
přání, které ve skutečnosti znamená:
Ať je pro tebe v novém roce vše k dobrému, tedy to příjemné, ale i to, co se ti
líbit nebude. Proto se někdy raději než
dobrý rok přeje „sladký rok“. V naší
středoevropské společnosti se s příchodem dalšího roku dostavuje něco jako
pseudopokání. Ano, dobrá novoroční
předsevzetí nejsou nic jiného, než že
„jdeme do sebe“ a tento rok to zkusíme znovu lépe. Chyba je ovšem v tom,
že místo lítosti z poklesků v minulém
roce pyšně hlásáme budoucí úspěchy
v tom nadcházejícím. Také se většinou chystáme zdokonalovat svoje tělo,
a i když to vypadá slibně, protože prý
„ve zdravém těle zdravý duch“, s naší
duší to nic nedělá. Ledaže pokud se
nám opět nedaří naplnit to, co jsme
si předsevzali, propadáme beznaději
a v opačném případě pychneme. Já si
novoroční úkoly nedávám, ale z výsady Božího dítěte smím své přestupky
vyznávat, opouštět je a užívat si odpuštění a nového začátku po celý rok.
Přeji nám všem rok dobrý i sladký!
Nanda
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AKTUÁLNĚ

Co Bůh svěřil našemu sboru?
Kým jsme, co nás reprezentuje a čemu čelíme? Jako sbor jdeme proti proudu světa,
ale i proti proudu některých částí církve.
Domnívám se, že je pět věcí, které jsou pro
nás v dnešní době klíčové a které potřebujeme střežit.
A) Bible je pro nás základem – normou
a zdrojem života, jak říkají hodnoty CKS.
Pavel píše v 2Tm 3,16–17, že je Bible inspirovaná Bohem a vystrojuje nás k životu s Ním.
Tato víra je napadána. Zaznívala a zaznívají různá tvrzení – Boží slovo je za Biblí,
resp. Bible se Božím slovem stává (kulantně
řečeno – Bible není Boží slovo). Dnes tvrzení, že Bibli máme posoudit Kristovým
duchem a základem není Bible, ale Ježíš –
vypadá zbožně, ale v podstatě vede k vybírání toho, co se nám hodí a zapomíná, že
Ježíš je věčné slovo.
Odmítáme liberální teologii (Bible není
Boží slovo), kritickou teologii (je rozdíl
mezi historickým Ježíšem a tím popisovaným v Bibli) i progresivistickou teologii (dát
Bibli takový výklad, který se nám hodí).
Nerozumíme všemu v Bibli, v něčem
nemáme stejný názor, ale jsme pod Biblí, nikoli nad ní. Bible posuzuje nás jako
jednotlivce i nás jako sbor, nikoli opačně.
B) Máme velké bohatství, které nám bylo
darováno, a my ho chceme zachovat a rozmnožit. Hodnoty, sborová prohlášení, vliv
díky naší velikosti, historii a velkému týmu
rozdílně obdarovaných služebníků. Jsme
schopni společně sloužit, i když jsme různě
obdarovaní, máme různé povahy a na něco
různé názory. Přesto máme ochotu se poddat jeden druhému. Na to jsme hrdí a jsme
za to vděční. Nejsme jediní ani nejlepší, ale
Bůh s námi počítá.
Občas se objevuje názor, že jsme zákonický sbor. Zákonictví je snaha dostat se
k Bohu vlastní zásluhou (plnění zákona)
nebo vytváření požadavků neodpovídajících biblické zvěsti. To Pán Ježíš kritizoval
u farizeů. První nám v současné době jako
celku, myslím, nehrozí, druhé musíme hlídat, ale není to zásadní problém. Nejsme
zákonický sbor, ale bereme vážně to, co

Bůh říká. Prostě něco je tak, protože je to
v Bibli. Bez ohledu na to, zda je to dnes moderní, příjemné, zda se nám to líbí nebo
nelíbí. To není zákonictví, to je poslušnost.
C) Církev v dějinách byla ohrožována
modloslužbou a smilstvem. Usilujeme
hlídat, abychom v těchto oblastech neselhali, ale nepodařilo se nám to vždy. Nejvíce starších historicky skončilo nuceně svou
službu v našem sboru právě v souvislosti
se smilstvem. Proto máme takový důraz
na manželskou a předmanželskou čistotu
a věrnost.
U evangelikálů je často nebezpečí, že
se oddělí to, co říkají, od toho, co žijí. Je
poslední doba (už od Letnic, ale nyní aktuálněji) a objevují se problémy s falešným
učením a falešnou praxí.
Juda ve čtvrtém verši píše, že se vloudili lidé určitého typu (ne každý, kdo říká,
že je křesťan, Krista skutečně následuje)
a zaměňují milost za bezuzdnost (všechno mohu, protože nejsem zákoník a počítám s milostí). V osmnáctém verši píše, že
jsou sami sobě normou. Mnoho světových
vůdců v evangelikálním světě v poslední
době čelilo a čelí usvědčení z nemorálnosti
nebo z diktátorského vedení. Na internetu
můžeme číst názory „křesťanů“, které jsou
vzdáleny principům Božího království. To
je varováním i pro nás.
Usilujeme o to mít jednotu slov a činů,
přijímat od Boha milost i pravdu.
Víme, že jsme svatí a spravedliví a že
současně potřebujeme růst v posvěcení.
Pokud někdo dlouho nevyznal žádný hřích,
asi to nebude známka dokonalosti.
D) Vůdcovství x tým. Věříme, že Bůh obdarovává, že existuje dar vedení a nemají
všichni stejné místo. Současně více věříme
v tým spolupracujících obdarovaných lidí
než v jednoho duchovního supermana.
Starší jsou v Bibli uváděni v množném čísle.
Chození ve světle a vykazatelnost v týmu
jsou klíčové. Mnozí vedoucí selhali proto,
že se stali nenapomenutelnými a odmítli
nechat druhé nahlédnout do svého života.
Jde o postoj srdce, ale také určitou kulturu

MODLITEBNÍ TÉMATA
Děkovat Hospodinu za rok 2021 a modlit se za rok 2022. Ptát se, co má pro
nás/pro mne Bůh připraveno a vyprošovat si odvahu důvěřovat Bohu i v situacích, kterým nerozumíme. (Př 3,5)
Za manželství a rodinu: Ať je v Česku
přijata ústavní definice manželství jako
svazku jednoho muže a jedné ženy. Ať
se v Praze mezi roky 2021/2022 zvýší
sňatečnost, porodnost a podíl dětí narozených v manželství. (Ko 4,2)
Politická situace: Abychom měli úplnou vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny a aby tato vláda měla moudrost
k řešení situace kolem covidu a za vytvoření státního rozpočtu zohledňujícího dlouhodobou ekonomickou realitu
s ohledem na sociální situaci.
Za milost k snížení napětí na hranicích
Ruska a Ukrajiny a také Běloruska a Polska a nastolení spravedlnosti v obou
ohniscích napětí.
Vyhodnocení minulých témat
Díky Bohu došlo po začátku prosince
k poklesu nárůstu počtu nakažených, ale
situace je stále vážná a narůstá napětí
ve společnosti ohledně pohledu na závažnost nákazy a způsobů řešení.

sboru, kde je normální povzbudit druhé
k tomu, aby se rozešli s hříchem a změnili
své defektní chování. To umožňuje tým.
E) Chceme žít svaté, horlivé, Bohu vydané
životy. To současně znamená, že máme
milost pro ty, co padnou, protože víme,
že sami stojíme jedině díky Boží milosti.
Nepřijatelné není mít problém, sdílet ho
na vhodném fóru a pracovat na nápravě,
ale nepřijatelné je pokrytectví, budování
nepravdivé pověsti o svém životě a službě
a rezignace na boj s hříchem.
Výtah z vyučování Lubomíra Ondráčka
na výjezdu vedení sboru v říjnu 2021

Kde bydlí Bůh
Milí sourozenci,
rád bych vám představil projekt, na kterém
už několik posledních měsíců pracujeme.
Jedná se o nové dětské album s názvem Kde
bydlí Bůh. Na albu bude 12 písní chval, které
byly složeny mnou, Johankou Ondráčkovou
a Renatou Kunzmannovou ml. Naprostou
většinu písní nazpívaly děti z našeho sboru
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a myslím, že se to opravdu povedlo! Album
vyjde na jaře roku 2022 a nebudeme ho prodávat jako CD, ale pouze jako zpěvník s texty, akordy a odkazem na nahrávky a videa
s písničkami a tanci. Písničky jsou většinou veselé, rytmické a rychlé. Celé album
je zaranžované v příjemném současném
popovém stylu. Zpěvník (album) je myslím

vhodným dárkem jak pro vaše děti, tak pro
neteře, synovce, vnoučata, známé atd.
Celý projekt je poměrně nákladný. Kdo
byste ho rádi podpořili a přáli byste si, aby
podobných projektů vznikalo v budoucnu
víc, tak můžete poslat libovolnou částku
na č. účtu: 223775399/0300, VS: 682105, do
poznámky připsat: album.
www.kspraha.cz

Sám vzpomínám na to, co si pamatuji
ze svého dětství o Bohu a o Ježíši, a jedna
z věcí, kterou si vybavím, jsou právě písničky, které jsme zpívali. Písně mohou významným způsobem pomoci v naší cestě
s Bohem, a to jak dospělým, tak hlavně
dětem. Touto cestou vás ještě na závěr
prosím o modlitby, aby se nám album podařilo dostat do co nejvíce českých rodin
a aby mezi nimi byla i spousta nevěřících.
Ať vám Bůh žehná!
David Bukáček

Z E Ž I VOTA REGIONŮ

Hodnocení stráže 7/24 z 2021
Jelikož od stráže už uběhlo 3/4 roku, poprosili jsme vedoucí sboru o informace
o tom, jak se naše společné modlitby naplnily nebo nenaplnily.
Mládež
Plánujeme letní Teen Camp. Prosíme
o modlitby za nápady a dobré tipy na pozvané služebníky. Na podzim bychom rádi
v návaznosti na TC plánovali Alfu.
Dita: Teen Camp byl super extra výborný.
Alfa začala! Chodí pár hostů, pokračujeme
pod zpřísňujícími se opatřeními a jsme vděčni za každý večer, který spolu můžeme trávit.
Vznikl tam skvělý tým služebníků, o nichž
ještě ve sboru uslyšíte, když Bůh dá – budou
z nich pastoři, učitelé, pomocníci.
Letos, stejně jako loni, nelze plánovat
English camp (minimálně proto, že Američané sem nemohou jet). Poproste prosím
za lidi, kteří tam pravidelně jezdili, ještě se
neobrátili, ale byli na cestě za Bohem, ať se
jim kvůli tomu ta cesta neprodlouží o roky,
ale ať Ho naopak najdou rychle.
Sever
Prostory ke scházení – až se uvolní opatření, není jisté, zda se budeme moct scházet
na našem obvyklém místě v domově pro
seniory (RoSa).
Tomáš: Po uvolnění opatření (a po
prázdninách, kdy jsme se scházeli společně
s Palmovkou) jsme se mohli do RoSy díky
Bohu vrátit.
Skupinky – aby každý měl skupinku, kde
může být vykazatelný a kde může čerpat
a povzbuzovat se, aby se nikdo neztratil.
Početní rozvoj skupinek je běh na dlouhou trať, ještě toho je v této oblasti před námi
hodně, ale jsme rádi za každou vznikající
skupinku.
Západ
Nové prostory pro region, které by mohly
být využívány i mimo neděle.
www.kspraha.cz

Jirka: Modlíme se a zvažujeme nějaké
možnosti, které se objevily. Celkově ale zatím nic.
Aby každý člen regionu našel své obdarování a stál tam, kam ho Pán postavil
Nějaké změny na regionu probíhají, ale
pořád před sebou máme ještě velký kus cesty.
Vznik nového regionu na Barrandově,
Boží vedení a síla pro všechny, kteří na tom
pracují
Po určité krizi a únavě na začátku roku
v době lockdownů, přišlo letos na podzim
nové oživení. Na Barrandově začaly samostatné bohoslužby, kam chodí kolem 15 lidí
stabilně. To je určitě pozitivní posun.
Palmovka
Aby přibyli další starší.
Tomáš: Přibyl Šimon Dittrich, ale zároveň s Tomášem Dostálkem odcházejí na
Prosek, takže potřeba zůstává.
Stabilita a růst stávajících skupinek
a vznik dalších skupinek.
Stabilita se těžko posuzuje, ale skupinky
žijí. Žádná nepřibyla.
Za vedoucího týmu pro službu v dětském domově Přestavlky.
Tým velmi dobře funguje, vede ho Petra
Jelínková s pomocí Lucie Beštové. Vyslyšené
modlitby.
Prosek
Získat pro spolupráci další křesťany na
Proseku, kteří nejsou z regionu Palmovka
(spolupráce s dalšími regiony).
Za 40 zakládajících členů na začátku
regionu.
Šimon: Z Proseka jsme nově získali asi
1 křesťana.
K počtu 40 zakládajících členů jsme se přiblížili jen o trošinku (v současnosti jich je 25).

Pepík: Regionální dovolená proběhla
a byla velmi dobrá. Přestože jsme koncem
jara pokřtili tři sourozence, tak se to na početním růstu dosud neprojevilo. Ale neztrácíme naději…
Jih
Povolání pastora, nových starších, služebníků.
Zapojení všech členů do domácích skupinek.
Větší prostory, za novou budovu regionu.
Standa: Byl ustanoven nový starší. Ostatní prosby zůstávají.
Východ
Aby Satan nahradil ty, které z regionu
ukradl – do dubna 2022 nárůst o 8 nových
(staronových) členů.
Ota: Do podzimního kurzu o vstupu do
sboru s Lubošem Ondráčkem jsou za Východ
přihlášeni 3 zájemci, uvidíme, zda se tedy
do jara přiblížíme počtu 8.
Boží vedení, co dělat více pro rodiny, za
které se modlíme a finančně je podporujeme přes nadaci Dobrý anděl. Zda pokračovat ve snaze kontaktovat jednu rodinu
a svědčit jí (u jedné jsme byli, ale bez viditelného výsledku). Zda se více nebo jinak
nasadit, aby se jejich situace postiženého
dítěte změnila (Boží zázrak, uzdravení,
následné obrácení, svědectví).
Ve službě jsme se rozhodli pokračovat
i v novém školním roce 21/22 - zázrak
uzdravení nenastal zatím u nikoho - stále
zvažujeme kontaktování jedné konkrétní
rodiny.
Aby děti na regionu porozuměly evangeliu a rozhodly se následovat Pána Ježíše.
V létě byl pokřtěn jeden osmiletý chlapec
z našeho regionu.

Hostivař
Uskutečnění regionální dovolené.
Početní růst regionu.
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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 shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.

HOSTIVAŘ

JIH

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shromáždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 18/4/0

Vedení: Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Počet členů: 44/6/21

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: 78/3/23

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/15/29

INFORMACE O MLÁDEŽI

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/12/29

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 46/0/14
Výstup: Harutyun Asatryan (Přestup do AC
Roudnice nad Labem)

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 75/21/13
Výstupy: Miroslav, Klára a Oliver Grunsbergovi
(Přestup do My Father´s House v Turnově)

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
14694 desátky
Prosek
01694 desátky
Sever
07694 desátky
Střed
09694 desátky
Východ
05694 desátky
Západ
910 stavební fond
682130 dary na sborovou mládež

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 Lukáš Ondráček
732 408 779
lukas.ondracek@kaes.cz
POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Michaela Ondráčková
605 379 172
michaela.ondrackova@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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SBOROVÉ AKCE

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

2. 1.

Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví
Chvály:

Hudební skupina Aioneth

Kázání:

Lubomír Ondráček – Volal jsem
k Hospodinu…

Po 3. 1.

Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00

Út 4. 1.

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

St 5. 1.

Dorost, 17:00–19:00

Ne 9. 1.

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

Po 10. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 11. 1.

Porost, 17:30–19:30

St 12. 1.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 13. 1.

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

Ne 30. 1.

Shromáždění v rámci regionů

Po 14. 2.

Odrost, 18:30–21:00

Po 31. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 15. 2.

Porost, 17:30–19:30

Út 1. 2.

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

St 16. 2.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 17. 2.

Základy křesťanského života
od 18:30
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Ne 20. 2.

Shromáždění v rámci regionů

Po 21. 2.

Odrost, 18:30–21:00

Út 22. 2.

Porost, 17:30–19:30

St 23. 2.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 24. 2.

Základy křesťanského života
od 18:30
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Odrost, 18:30–21:00
18:00–19:30, Malý sál

Ne 27. 2.

Shromáždění v rámci regionů

Út 8. 2.

Porost, 17:30–19:30

Po 28. 2.

Odrost, 18:30–21:00

St 9. 2.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 10. 2.

Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Ne 13. 2.

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

St 2. 2.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 3. 2.

Základy křesťanského života
od 18:30

6. 2.

15:00, Kulturní dům Ládví
Chvály:

David Bukáček a spol.

Kázání:

Lubomír Ondráček

Po 7. 2.

Ne 16. 1.

Shromáždění v rámci regionů

Po 17. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 18. 1.

Porost, 17:30–19:30

St 19. 1.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 20. 1.

Základy křesťanského života
od 18:30
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Ne 23. 1.

Shromáždění v rámci regionů

Po 24. 1.

Odrost, 18:30–21:00

Út 25. 1.

Porost, 17:30–19:30
Kurzy Alfa – online 2022
19:00–20:30

St 26. 1.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 27. 1.

Základy křesťanského života
od 18:30
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Sborové shromáždění

Sborová modlitební

MÁ DNES JEŠTĚ
SMYSL V NĚCO VĚŘIT?
Setkání pro lidi, kteří se chtějí bavit
o svém pohledu na život, svět a křesťanství.

poslechněte si vše podstatné o křesťanství
diskutujte
udělejte si vlastní názor
poznejte nové lidi
zpříjemněte si zimní večery :-)

od 25. 1. 2022
vždy v úterý
v 19 hodin na ZOOMu

Registrujte se na www.kurzyalfa.cz,
nebo napište na e-mail: veronika.filipova@kurzyalfa.cz.

