
Sborový dopis
M Ě S Í Č N Í K  S B O R U  K Ř E S Ť A N S K É  S P O L E Č E N S T V Í  P R A H A  /  R O Č N Í K  3 5

01/2301/23

Ú V O D N Í K

www.kspraha.cz 1SBOROV Ý DOPIS 01/23

Na Cestě
Už je zase rok za námi! Ne, je před 
námi celý rok (dá-li Bůh)! Začátkem 
každého nového letopočtu bývá reka-
pitulace uplynulé roční minulosti. Co 
dobrého i těžkého nás potkalo a jak 
jsme na to zareagovali, a součas-
ně už smělé plány do budoucnosti, 
nebo také obavy a strach. Byl to rok 
úspěšný, pokojný a většinou radostný 
s vyslyšenými modlitbami? To by byl 
důvod k vděčnosti, děkování a chvá-
le Boha. Nepovedlo se ti něco vloni? 
Selhals, zhřešils, neporadil sis s potí-
žemi? Pokud jsi s Ním o tom mluvil, 
prosil Ho o odpuštění nebo o radu 
a pomoc, neboj se, je to smazáno 
a pomoc je na cestě. A k děkování je 
vždy důvod! Já se na každý nový rok 
těším, chci vyhlížet a nepřehlédnout, 
kudy mě Bůh povede, a nebojím se, 
protože z loňska (a z mnoha předcho-
zích let) vím, že i v těžkých dobách 
a chvílích jsem v Jeho rukou a On mě 
nese a i přenese. A těším se, co skvě-
lého je přede mnou a co dobrého mi 
Bůh i letos připravil! Připomínejme 
si to, co s námi Bůh v minulosti už 
udělal, jaké modlitby vyslyšel, kde tě 
uzdravil, proměnil, obrousil a uhladil 
zase o kousek blíž do své podoby. Také 
vyhlížejme i letos „dobré skutky“, které 
pro nás připravil a s Jeho pomocí je 
dělejme, protože v nich nám bude nej-
lépe a lidé kolem tak mohou prohléd-
nout a nechat se Ježíšem zachránit. 
Šťastný rok 2023!

Nanda
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Tak je to za námi. Před-
vánoční shon (tedy jak 
u koho – k přípravě Vá-
noc se dá přistupovat 
rozdílně), volné dny, 
začínají všední dny. 
Někdo s obavami vstu-
puje na váhu a podivuje 
se číslu, které tam vidí, 
někdo začíná využívat 
dárky, které dostal, ně-
kdo vzpomíná na setká-
ní s rodinou a přáteli, 

někdo se těší na to, jaké ovoce přinese jeho 
svědectví o Kristu ve vánoční době.

Jsou věci, na které se v tomto novém roce 
těšíme, ale jsou možná i věci, kterých se 
obáváme a raději bychom se jim vyhnuli. 
Někoho čeká zdravotní zákrok, někoho ne-
příjemné řešení dlouhodobě narušených 
vztahů, někoho hledání práce, protože je 
takovým nepěkným zvykem dávat výpo-
vědi na přelomu roků. A klademe si otázky, 
proč se to děje. Radši bychom zůstali v té 
sváteční vánoční atmosféře a nemuseli 
některé věci řešit nebo do nich vstupovat.

Josefa a Marii po narození prvorozeného 
syna, které jim určitě udělalo radost, čekalo 
také něco nepříjemného. Josef už měl s an-
děly zkušenost, tak ho asi nepřekvapilo, že 
k němu anděl opět promluvil. No ale moc 
ho nepotěšil. Musíš se stěhovat. A ještě ke 
všemu do Egypta, což nebylo pro Žida příliš 
lákavé místo. Z kontextu víme, že to nebylo 
v horizontu dnů po narození, protože je 
ještě čekala cesta s osmidenním mimin-
kem do chrámu a obřízka, cesta zpět domů 
a Herodes pro jistotu nechává povraždit 
nejen novorozence, takže nějaká doba od 
porodu uplynula, ale přeci. S miminkem 
do cizí země, kde nemají ubytování, budou 
muset hledat obživu, no a cestování ten-
krát… jak by byli nadšeni z Českých drah, 
i přes jejich zpoždění. Vždyť vše udělali tak, 
jak měli. Vše bylo zaslíbené, vychovávají 
Mesiáše, a přesto takovéto komplikace.

Josef měl vlastnost, kterou se můžeme 
naučit. On se neptal proč, on poslouchal. 
Když mu anděl řekne, že jeho snouben-
ka mu nebyla nevěrná a nebyla s jiným 
mužem, tak poslechne a stará se o oba, 
přestože je pravděpodobně svým okolím 
podezříván, že spal se snoubenkou před 
svatbou nebo že je trouba, který se stará 
o cizí dítě. Když ho anděl pošle do Egyp-
ta, tak neřeší, zda se mu chce (troufnu si 
říci, že nechtělo), ale jde, a když mu opět 
anděl řekne, aby se vrátil, tak se vrátí. 
Josef to z mnoha ohledů neměl v životě 
jednoduché. Jenže on zaujal postoj: „Co 
po mně, Pane, chceš?“, i když nemáme za-
znamenáno, že by se tuto modlitbu přímo 
modlil. Ono to není ve slovech, ono je to 
v postoji srdce.

Takže máme tu nový rok. S radostnými 
věcmi, s výzvami i s těmi nepříjemnými 
událostmi, které jsou před námi. Reagovat 
můžeme různě. Strachem, který je do určité 
míry legitimní, ale který nás může paraly-
zovat. Stěžováním, že to máme takhle těžké 
a že si to nezasloužíme, ale reptání ničí. 
Otázkami proč, které nelze úplně vyloučit, 
protože někdy existuje konkrétní příčina, 
potřebujeme ji nalézt a jednat s ní, jenže 
často nás tato otázka jen trápí bez jasného 
východiska.

Nebo to můžeme udělat jako Josef a Ma-
rie. Poslechnout a udělat, resp. říci: „Staň se 
mi podle tvého slova.“ Klást občas otázku: 
„Co po mně Bože chceš?“ A připomínat si, 
že je vždy prostor pro vděčnost a že nejsme 
povoláni rozumět, ale věřit. Nikoli slepě 
a nesmyslům, ale věřit Tomu, který nás zná, 
miluje nás a byl ochotný se za nás obětovat. 
To nezpůsobí, že nás nebudou potkávat 
těžké věci, ale způsobí, že prožijeme smy-
sluplný život bez hořkosti a bez nevěry.

Přeji nám všem, abychom věřili i tam, 
kde nerozumíme, a byli vděčni někdy i bez 
ohledu na okolnosti.

Lubomír Ondráček

Nejde všechno hladce

Ono to není ve 
slovech, ono 
je to v postoji 
srdce.

Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi své dítě 
a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě 
hledat, aby je zahubil.“ (Mt 2,13)
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Děkovat Bohu za uplynulý rok 2022 – 
připomínat si požehnání, vyslyšené 
modlitby, zázraky, které jsme zažili 
v rámci celého sboru, na regionech, 
na skupinkách, ale i v osobních 
životech.

Prosit Boha, aby připravil naše srdce 
na lednový půst (22.–28. 1.) Modlit se, 
aby se nad námi Hospodin slitoval a dal 
se nám nově poznat, viz Jób 42,5: „Jen 
z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však 
jsem tě spatřil vlastním okem.“

Modlit se za lednovou volbu prezidenta 
republiky (13.–14. 1. , resp. 27.–28. 1.).

Vyhodnocení minulých témat
Většina modliteb byla tentokrát prokla-
mace a vyznání. Zde výsledek není leh-
ce měřitelný a ochranu před duchovním 
tlakem také nelze viditelně vyhodnotit.

Obnovit oheň modlitby
Týden půstu a modliteb 
22.–28. ledna 2023
Vyleji na dům Davida a na obyvatele Jeru-
zaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb… 
(Za 12,10)

Poslední lednový týden zrušíme ve sbo-
ru většinu aktivit a zaměříme se na mod-
litbu podpořenou půstem. Toužíme, aby 
sborová hodnota Neustálá modlitba byla 
silnější stránkou našeho sboru než nyní 
a aby nás Bůh navštívil. Kéž roste naše víra 
v to, že Bůh modlitby slyší a jedná. Na tento 
týden naváže modlitba jako priorita pro 
rok 2023.

Kromě uzavřených a speciálních mod-
litebních setkání budeme mít následující 
otevřená modlitební shromáždění. Sborová 
modlitební shromáždění budou ve sborové 
budově Na Žertvách, u ostatních je uvedena 
adresa nebo se ji dozvíte v rámci svých re-
gionů. Večerní modlitební začínají v 18:00, 
u ostatních modlitebních je čas uveden.

Tady bych ještě jednou zopakoval, kdy 
a kde toto konkrétně je – tedy třeba:

pondělí 23. 1. (Na Žertvách, 18:00)
Obnova modlitební horlivosti

úterý 24. 1. (Na Žertvách, 18:00)
Boží moc
Prezidentská volba – druhé kolo
Válka na Ukrajině

středa 25. 1. a čtvrtek 26. 1.
Modlitební po regionech

pátek 27. 1. (Na Žertvách, 18:00)
Večer chval

sobota 28. 1. (Na Žertvách, 18:00)
Šíření Božího království

V pondělí, úterý a sobotu bude ve stej-
ný čas možné se připojit na online mod-
litební, kde budou stejná témata jako na 
modlitebních ve sborové budově. Odkaz 
pro připojení:

https://us02web.zoom.us/j/84906201 
936?pwd=SjJqY V FJ W l N PM zd N bz h-
2SHEwZnVUZz09

Modlitební pro rodiče s malými dětmi 
budou v úterý v 10:00 v prostorách regionu 
Jih Pujmanové 1221 (u metra Pankrác) a ve 
středu v 10:00 ve sborové budově.

Prosím všechny vás, členy našeho sboru, 
o co nejširší zapojení. Vzdejme společně 
Bohu chválu, která mu náleží, a společně 
k němu volejme. Dejme mu společně na-
jevo, že nám na něm záleží a že je pro nás 
Jeho přítomnost to nejlepší, co můžeme mít.

Jménem staršovstva sboru 
Lubomír Ondráček

6. leden 2023 – Den modliteb 
za prezidentské volby
Výzva KMS a ČEA
V době, kdy po třech čtvrtích století vy-
pukla mezi evropskými zeměmi válka, kdy 
na nás doléhá energetická krize a kdy se 
evropské země čím dál víc zadlužují, si uvě-
domujeme, jak důležité je, aby byly v po-
litice uplatňovány spravedlnost a právo.

Prezidentské volby rozhodnou, jaké bu-
deme v příštím období mít ústavní soudce 
a členy bankovní rady ČNB, ale také o tom, 
jaký signál bude ze sídla prezidenta repub-
liky zaznívat do společnosti. Bude náš nový 
prezident uplatňovat předně své osobní 
sklony a zájmy, nebo bude příkladem čest-
nosti a odvahy? Bude společnost spojovat, 
nebo rozdělovat?

Pojďme se modlit a postit, aby z voleb 
vzešla osobnost, která spravedlnost a právo 
i prospěch občanů naší země upřednostní 

před svými plány a před ambicemi svých 
spolupracovníků.

Pojďme svůj hlas v modlitbách pozved-
nout za to, aby se novým prezidentem stal 
člověk, který si bude vážit biblických hod-
not a bude je uplatňovat osobně i při svém 
veřejném působení.

Vyzýváme české křesťany, aby se 6. led-
na připojili k modlitbám a půstu za pre-
zidentské volby. Uspořádejte ve svých 
městech a společenstvích modlitební shro-
máždění, pozvěte křesťany ze sousedních 
společenství a farností. Modlit a postit se 
můžete také individuálně. Naše země po-
třebuje modlitby Božího lidu!

Jaroslav Šelong, předseda Křesťanské mi-
sijní společnosti (KMS), pastor AC „Agapé“ 
Český Těšín

Bc. Radek Smetana, místopředseda KMS, 
zástupce biskupa AC

Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS, 
hlavní pastor KS Praha

Ing. Petr Šimmer, člen UžV KMS, senior 
CB pro severní Čechy

Ing. Josef Thál, člen UžV KMS, starší ECM 
Jihlava

Mgr. Jiří Unger, tajemník České evangeli-
kální aliance (ČEA)

Bližší informace:  
http://denmodliteb.kmspraha.cz

https://us02web.zoom.us/j/84906201936?pwd=SjJqYVFJWlNPMzdNbzh2SHEwZnVUZz09
https://us02web.zoom.us/j/84906201936?pwd=SjJqYVFJWlNPMzdNbzh2SHEwZnVUZz09
https://us02web.zoom.us/j/84906201936?pwd=SjJqYVFJWlNPMzdNbzh2SHEwZnVUZz09
http://denmodliteb.kmspraha.cz
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M I S I E

Návštěva u misionářů
Po třech letech navštívil konečně náš „tým 
podrške“ (chorvatsky „podpůrný tým“) 
Dohnalovi v Chorvatsku. Jeli jsme v ob-
vyklém složení: Luboš Ondráček, Tomáš 
Božovský a já s Jardou - Slobodovi. Od naší 
poslední návštěvy se toho hodně změnilo! 
Oba Dohnalovic synové, Matýsek a Martí-
nek, nás všechny přerostli a stali se z nich 
chlapi Matyáš a Martin, dcerka Terezka je 
už vdaná paní! Jirka stihl těžce onemoc-
nět, prodělat operaci a úspěšně zakončit 
náročnou léčbu. Katka, požehnaná a ne-
zdolná, obětavá a milující, je stále stejně 
srdečná a veselá. Ke všem rodinným rados-
tem a starostem, vlastní práci a službě ve 
sboru začala pravidelně kázat a doprovází 
Jirku na seminářích, kde také přednáší. 
Jirka navzdory zdravotním těžkostem 
kromě práce ve sboru rozvíjel stále více 
své povolání pro pomoc vyhořelým pasto-
rům. K tomu dostavěl částečně svépomocí 
dům pro letní hosty, ve kterém se mohou 
v nesezónních měsících ubytovat právě ty 
manželské páry, kterým chce Jirka spolu 
s Katkou pomoci se dát zase do pořádku 
a pokračovat v práci v církvi.

Po celkem rychlé a poklidné cestě jsme 
u Dohnalů na „kampáni“ (chorvatsky 
„zahrada“, na které stojí jejich dům) byli 
vřele přivítáni a večer jsme už spali právě 
v tom novém domě blízko pobřeží. Ráno po 
dobré snídani na terase u bazénu (bohužel 
již vypuštěného) jsme dojeli k Dohnalům 
a strávili s nimi celý den povídáním, mod-
litbami a dobrým papáním. Večer jsme se 
přidali k pravidelnému setkání chval v ro-

vinjském sboru. Bylo moc povzbudivé vidět 
známé i nové sourozence a spolu s nimi 
uctívat Hospodina. Sešlo se nás okolo dva-
ceti. Písně střídala proroctví, vidění a slova 
poznání. Na tak malé shromáždění se od 
Pána sešlo opravdu hodně podnětných slov 
a osobního žehnání! Sourozenci v malém 
a jediném evangelikálním sboru v Rovinji 
jsou zvyklí, že Bůh mluví, očekávají na to 
a slovo přijímají jako normální součást spo-
lečných setkání. Shromáždění vedl Goran 
Roksandič, který je již druhým rokem hlav-
ním pastorem. S Roksandičovými – Kata-
rinou a Goranem - jsme se sešli druhý den 
před polednem. Známe je již léta a byli jsme 
svědky procesu, kdy Bůh chystal Gorana 
ke službě pastora místo Jirky. Uvědomuji 
si, jaké je to vzácné být svědkem celého 
tohoto Bohem vedeného, pozvolného Go-
ranova dozrávání pro převzetí zodpověd-
nosti a úlohy pastora. Goran vzal s bázní 
a radostí tohle Boží povolání a je to dneska 
vidět v praxi. Lidé Gorana přijali jako své-
ho pastora (to je opravdu zázrak, protože 
Jirka sbor založil, léta skvěle vedl, a to po 
„dohnalovsku“ – tzn. nenapodobitelně), 
váží si ho a spolupracují s ním. Jirka je už 
„jenom“ starší. Má tak možnost věnovat 
hlavní čas práci pro pastory v celé Istrii, 
jak ho Bůh vede.

Tím se uzavírá jedna kapitola Božího 
plánu s Dohnalovými v Chorvatsku. Již 
nejsou misionáři – sbor, který založili, je 
stabilní a předán místnímu vedení (jak 
bylo původně v Jirkově, Božím plánu). Pán 
rozšířil Jirkovy „meze“ a spolu s Katkou 

mohou být požehnáním už celému území 
Istrie i Chorvatska. Jirka je už od roku 2003 
členem Teologické komise EPC. Od roku 
2015 je členem presbyteria EPC. Věnuje 
se službě pastorům v Chorvatsku, pečuje 
o sbory na Istrii. Vyučuje na pastorálkách, 
vypracovává teologická stanoviska. To je 
výčet práce, služby… ale co my vidíme, je, 
že Jirka s Katkou a dětmi s pomocí Boží za-
ložili sbor v Rovinji, který je klíčový i pro 
celou chorvatskou církev. Bůh ještě s nimi 
není hotov – chce si je používat ještě šířeji, 
víc – k povzbuzení pastorů nejen chorvat-
ských, ale i českých a slovenských a dalších 
a dál a dál.

Těšíme se, že můžeme být jako sbor 
toho účastni svojí finanční a modlitební 
podporou! (Přesnější informace, jak se do 
současné podpory Dohnalových můžete 
přidat, budou k dispozici po podepsání 
nové smlouvy s nimi a KS Praha.)

Od Roksandičů jsme jeli na večeři k no-
vomanželům Terezce a Andreovi Bačaco-
vým. Andrea je další starší sboru a Terezka 
dcerka Dohnalů. Zatím bydlí ve srubu na 
zahradě u Dohnalů, ale staví si svůj vlast-
ní domek. Bylo to moc pěkné setkání a je 
povzbudivé vidět růst další generaci vedou-
cích této církve! Na čtvrtek jsme se chystali 
sejít všichni na zahradě u Dohnalů i s Go-
ranem a Katarinou, jejich syny a s Terezkou 
s Andreou. Ale ouha! Večer volal Jirka, že 
je pozitivní na covid. Proto jsme setkání 
na druhý den, pátek, uspořádali v domě, 
kde jsme byli ubytovaní. Já jsem se sešla 
odpoledne alespoň na procházku s Kat-
kou, ale večer přišli jenom Goran a Kata-
rina a Andrea s Terezkou. Bylo to moc milé 
a povzbudivé vidět se se staršími sboru, 
který před lety vznikl z ničeho. Sbor sice 
za ta léta nijak výrazně početně nenarůstá, 
ale to, že se drží roky na třiceti, čtyřiceti 
lidech, je zázrak, jak nám vysvětlil Goran. 
Vyčetl z historie Rovinje, že až do založení 
tohoto nynějšího sboru tady nikdy žádný 
evangelikální sbor nebyl nebo nevydržel. 
Mnoho lidí zde uvěřilo a jen „prošlo“ dál 
do dalších sborů. Někteří odpadli a opět 
se vrací, noví následují Ježíše. A uvidíme, 
co bude dál!

Když byly naše děti malé, četli jsme si 
spolu knihu Hrdinové víry o křesťanech, 
většinou z minulosti, skrze jejichž život se 
Bůh oslavil. Jsem vděčná, že můžu takové 
lidi osobně po léta vídat a „sledovat“ a tě-
ším se, co ještě uvidím!

Naše mise skončila o den dříve, protože 
se ukázalo, že covid postupně zasáhl i další 
z týmu, ale celkově to byla podařená a nás 
povzbuzující návštěva vzácných sourozen-
ců a věrných služebníků.

Nanda

Luboš žehná Terezce a Andreovi
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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
 14694 desátky Prosek
 15694 desátky Přístav
 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.
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
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HOSTIVAŘ
Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310, 
Praha 15
Počet členů: 22/1/0

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

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: 71/3/15

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Pujmanové 1221, Praha 4
Počet členů: 46/4/17

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 92/10/18
Výstupy: Vojta Urban, Theodor Urban, Martin 
Horák, Jáchym Rykl, Matouš a Markéta Krajníkovi 
s dětmi Šimonem a Vilémem (přestup na Přístav)

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 92/13/24
Výstup: Petr Kobylka (přestup do KS Nymburk)

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění (Stodůlky): neděle od 15:30, 
Modlitebna BJB, Holýšovská 2923/4, Praha 13 
(od stanice metra Luka)
Shromáždění (Barrandov): neděle 16:00,  
Komunitní centrum Krista Spasitele,  
Grussova 1274/6, Praha 5
Počet členů: 44/0/12
Výstup: Daniela Brecherová

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 70/16/9

PŘÍSTAV
Shromáždění: neděle od 16:00, Dygrýnova 12, 
Praha 14

PROSEK
Kolektivní vedení: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, 
Otakar Kunzmann jun.
Shromáždění: neděle od 10:00, kavárna Knoflík, 
Jablonecká 723/4, Praha 9
Počet členů: 28/0/19

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.



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.

1. 1. Sborové shromáždění
15:00, Velký sál, Na Žertvách 23

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Davida Bukáčka

Zahájení nového roku chválami  
a povzbuzením z Božího slova

Po 2. 1. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 3. 1. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 4. 1. Dorost, 17:00–19:00

Pá 6. 1. Den modliteb  
za prezidentské volby

Ne 8. 1. Shromáždění v rámci regionů

Po 9. 1. Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 1. Porost, 17:30–19:30

St 11. 1. Dorost, 17:00–19:00

Čt 12. 1. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 13. 1. ŠESTÁ – večerní setkání  
pro mladé, 18:00–20:00

So 14. 1. Sportovní den, 9:00–19:00

Ne 15. 1. Shromáždění v rámci regionů

Po 16. 1. Odrost, 18:30–21:00

Út 17. 1. Porost, 17:30–19:30

St 18. 1. Dorost, 17:00–19:00 
Otevřená skupinka
18:00–20:00

Čt 19. 1. Základy, 18:30–20:00

Ne 22. 1. Shromáždění v rámci regionů

↓ Týden půstu a modliteb ↓

Po 23. 1. Obnova modlitební horlivosti
Na Žertvách, 18:00

Út 24. 1. Boží moc 
Prezidentská volba – druhé kolo
Válka na Ukrajině
Na Žertvách, 18:00

25.–26. 1. Modlitební po regionech

Pá 27. 1. Večer chval
Na Žertvách, 18:00

So 28. 1. Šíření Božího království
Na Žertvách, 18:00

Ne 29. 1. Shromáždění v rámci regionů

Po 30. 1. Odrost, 18:30–21:00

Út 31. 1. Porost, 17:30–19:30

31. 1. – 4. 2.  Pololetky na horách

St 1. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 2. Základy, 18:30–20:00

5. 2. Sborové shromáždění
15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Jáchyma Rykla

Kázání: Lubomír Ondráček: Mělo to 
vůbec smysl?

Po 6. 2. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 2. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 8. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 2. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 10. 2. ŠESTÁ – večerní setkání  
pro mladé, 18:00–20:00

Ne 12. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 13. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 2. Porost, 17:30–19:30

St 15. 2. Dorost, 17:00–19:00 
Otevřená skupinka
18:00–20:00

Čt 16. 2. Základy, 18:30–20:00

Ne 19. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 2. Porost, 17:30–19:30

St 22. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 2. Základy, 18:30–20:00 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 26. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 2. Porost, 17:30–19:30

Týden půstu a modliteb
22.—28. 1. 2023

Modlitební setkání ve sborových  
prostorách, online i venku.



z a č í n á m e  v  l e d n u  2 0 2 3

Základy
křesťanského

života

 Kdy:  12. 1. – 20. 4. 2023
  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, martin Šindelář,  
  david Ptáček 

 Hudba: Jiří Bešta
  Vstup zdarma

Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost dotazů 

a osobních rozhovorů.

	 1)		 12.	1.		 Ze	smrti	do	života

	 2)		 19.	1.		 Nový	život,	křest

	 3)		 2.	2.		 Víra,	zkoušky,	vítězství	nad	hříchem	

	 4)		 9.	2.		 Bible	–	Boží	slovo

	 5)		 16.	2.		 Jsme	spravedliví,	nebo	hříšníci?

	 6)		 23.	2.	 Naplnění	svatým	Duchem

	 7)	 2.	3.	 Každý	den	s	Bohem

	 8)	 9.	3.	 Modlitba

	 9)		 16.	3.	 Odpuštění

	10)	 23.	3.	 Uzdravení	z	nemocí

	11)	 30.	3.	 Osvobození	od	hříchů	minulosti

	12)	 6.	4.	 Jak	s	lidmi	mluvit	o	Pánu	Ježíši

	13)	 13.	4.	 Co	je	to	církev?

	14)	 20.	4.	 Pán	Ježíš	přijde	znovu

t é M a t a 	 P r O M l U V

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Základy 2023


