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Radujme se
Narodil se člověk, narodil se Boží syn! 
To bylo před dvěma tisíci lety. A nám 
se teď narodil další vnuk. Jsme moc 
nadšení a radujeme se spolu s jeho ro-
diči. I Marie se tehdy s Josefem rado-
vala, i když její porodnice se od té naší 
evropské o dost lišila a místo příchodu 
do pohodlného domova se hned po 
porodu museli dát na útěk. /Dnes 
je Egypt vyhledávanou turistickou 
a rekreační destinací, a pokud patří-
te k té malé skupině lidí na světě, kteří 
mají nadbytek (nebo jste dobrodruzi), 
můžete cestovat, třeba i tam. /Tenkrát 
utíkali před velmi pravděpodobnou 
smrtí do, možná již tehdy, ne přátelské 
ciziny. Napadá mě paralela s Ukrajin-
kami, které také prchají, i když ne na 
oslu (mnohdy i pěšky), a to své Josefy 
musely nechat ve válečné zóně své na-
padené vlasti. Ony také na dovolenku 
nejedou, musejí se i s dětmi uživit, ale 
alespoň jim nehrozí smrt. Svět je, zdá 
se, pořád stejný – střídají se období ve-
selí a hojnosti s časy smutku a trápe-
ní. Ovšem ode dne narození Krista se 
dějiny světa změnily. V každé radosti 
i těžkosti máme už po ta dvě tisíciletí 
Zastánce, Přítele, Spasitele. Jedním 
z problémů světa prý je i ta porodnost, 
že se na planetě Zemi nahromadilo 
již osm miliard lidí. Někteří dokon-
ce mluví o lidech, jako o živočišném 
druhu, který se přemnožil. Já o tom 
přemýšlím takto: Bůh nám přikázal 
naplnit Zemi a to se již pomalu, ale 
jistě děje. Se splněním tohoto příkazu 
se asi naplňuje i Boží záměr se Zemí. 
Tak nezapomeňme s radostí vyhlížet 
Ježíše znovu!

Nanda

S V Ě D E C T V Í

P Ř E Č T Ě T E  S I
Sen a vidění 3

Vánoční příběh vět-
šinou známe. Známe 
i starozákonní proroc-
tví o Kristu a víme, jak 
rozumět třeba proroku 
Izajášovi. Možná tato 
místa čteme bez očeká-
vání, že by nás mohla 
nově oslovit, a ani od 
slavení Vánoc nebo Ve-
likonoc toho až tak moc 
nečekáme.

Musím říci, že také 
nejsem zrovna „vánoč-
ní typ“ a nemám potře-
bu celý prosinec kázat 

nebo poslouchat kázání o příbězích o naro-
zení Pána Ježíše. Současně si uvědomuji, že 
bez těchto dějinných událostí by pro mne 
nebyla naděje.

Někdy přemýšlím, jaké to bylo pro ty, 
kteří slyšeli proroctví a kteří byli účastní-
ky příběhů, které my už notoricky známe. 
Jak rozuměli proroctví z Iz 9, že se objeví 
velké světlo a že se narodí chlapec, který 
bude mimo jiné mít jméno Věčný Otec? 
Určitě čekali obnovu davidovské linie na 
izraelském trůnu, ale představit si Ježíše 
jako miminko někde v Betlémě v relativně 
chudé rodině – to je myslím ani nenapadlo.

No a co ti pastýři? Možná naštvaní na 
zmatky kolem sčítání lidu, noční hlídka 
taky nic moc. Nevím, nakolik znali pro-
roctví, i když do synagogy asi někdy za-
šli. Nic zvláštního nečekali a najednou je 
u nich anděl a povídá takové divné věci. 
Dnes se narodil Zachránce, Kristus Pán. 
Cože? Děťátko někde v jeslích je očekávaný 
Mesiáš? Kdyby se narodil alespoň v paláci! 
Konečně i mágové vedení hvězdou přišli do 
Jeruzaléma, a tak nepřímo zavinili smrt 
betlémských nemluvňat. Kde jinde by se 
ten král mohl narodit?

Nevím, jak z toho byli pastýři moudří, 
ale udělali jednu důležitou věc. Šli se po-
dívat, co se fakt stalo. A stali se díky tomu 

jedni z prvních, kteří Mesiáše uviděli. Ne-
zůstalo jen u toho. Oni udělali další důle-
žitou věc. Všem přítomným vyprávěli, co 
řekl anděl. Možná se cítili trochu trapně, 
protože miminko bychom nepojmenovali 
podle Izajášova proroctví Věčný Otec nebo 
Kníže pokoje, možná se trochu trapně cítili 
i Josef s Marií, i když ti už věděli více než 
ostatní. S andělem se totiž už setkali dříve. 
Být přítomen, resp. být součástí Božího jed-
nání, nás většinou vyvede z míry.

Nevíme, kdo všechno tam byl, ale čteme, 
že všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím 
(L 2,18). Když o tom přemýšlím, říkám si, 
zda to, co mně nejvíc o Vánocích chybí, je 
ten úžas. Prostě je tu tajemství. Srovnat 
všechna proroctví a udělat si v tom přehled 
se částečně začalo dařit až za Ježíšova živo-
ta a plně až po Jeho vzkříšení. My už žijeme 
po těchto událostech, ale oni žili před nimi. 
A žasli. To já moc nežasnu. Zmizelo tajem-
ství, příběhy znám, vím, jak to dopadne. 
Jenže je tohle důvod ztratit úžas? Úžas nad 
tím, že Bůh na sebe vzal naše hříchem po-
rušené tělo, sestoupil do bídy tohoto světa 
a žil život jednoho z nás. S jedinou výjim-
kou – nezhřešil. A není stále kolem jeho pří-
chodu spousta tajemství? Jak Marie počala 
z Ducha svatého? Ježíš je jediný, který se 
nenarodil ze semene muže, ale ze semene 
ženy (Gn 3,15). Kdyby se tenkrát zkoumalo 
DNA, co by u Ježíše zjistili? Že má DNA jen 
matky? (Vím, možná si říkáš „jeho starosti 
na mou hlavu“, ale nevyvolává to v tobě 
úžas? Tenhle tajemný příchod někoho na 
100 % člověka a na 100 % Boha?)

Možná si letos o Vánocích udělám čas 
na to, abych se divil. Abych užasl nad těmi 
příběhy, které jsem tolikrát četl, tolikrát 
na ně slyšel kázat, a dokonce na ně sám 
tolikrát kázal. Vrátit se k tajemství, které 
přesahuje náš rozum.

Přeji vám pokoj jako těm, kteří jsou lidmi 
Božího zalíbení.

Lubomír Ondráček

Nezapomněli jsme žasnout?

Nic zvláštní-
ho nečekali 
a najednou je 
u nich anděl 
a povídá tako-
vé divné věci.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. 

A stalo se, že jakmile od nich (pastýřů) andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi 
sebou říkat: „Pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám 
Pán oznámil.“ (L 2,14 – 15)
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Prosincové opakování aneb tři 
adventní modlitby k proklamaci:

Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, 
že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný.

Židům 12,28: Buďme vděčni za to, že 
dostáváme neotřesitelné království, 
a služme proto Bohu tak, jak se jemu 
líbí, s bázní a úctou.

Skutky apoštolů 4,32: Všichni, kdo uvě-
řili, byli jedné mysli a jednoho srdce a ni-
kdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho 
vlastní, nýbrž měli všechno společné.

Modleme se za ochranu sboru před 
působením antikristovského ducha, 
který působí skrze hnutí Sinčchondži.

Vyhodnocení minulých témat
Ohledně manželství a rodiny byl v Sená-
tu ČR zřízen podvýbor pro rodinu. Jeho 
činnost teprve začíná. Válka na Ukrajině 
pokračuje a kritické je narušení ener-
getické infrastruktury Ukrajiny cílenými 
útoky, kdy hrozí v případě mrazů ohro-
žení zdraví a životů statisíců obyvatel. 
Z důvodu covidové izolace dvou pasto-
rů sboru bylo oficiální založení Přístavu 
o měsíc odloženo. Modlit se za Přístav 
i Prosek je určitě potřeba i nadále.

Týden půstu a modliteb aneb
Aby naše modlitby měly zase moc
V minulých letech jsme měli opakovaně 
na začátku roku nebo před Velikonocemi 
většinou třítýdenní společný půst. Příští 
rok to uděláme trochu jinak.

Budeme mít půst „pouze“ jeden týden, 
ale bude spojený s intenzivními modlitba-
mi. Jedná se o týden 22.–28. 1.

Přípravu na něj zahájíme od počátku 
ledna, během kterého budou na všech re-
gionech kázání o půstu a modlitbě.

V postním týdnu zrušíme všechna se-
tkání kromě nedělních bohoslužeb a bu-
deme mít každý den modlitební shromáž-
dění. Pondělí, úterý a sobotu budeme mít 
společné sborové modlitební ve sborové 
budově. Vedle těchto modlitebních budou 
i online modlitební. V pátek budeme mít 
Na Žertvách večer chval. Ve středu a čtvr-

tek budou regionální modlitební. Kromě 
toho připravujeme i modlitební pro rodiče, 
modlitební vycházky, promodlení praž-
ských ulic. Zvláštní modlitební budou mít 
také starší sboru. Jsme otevřeni i dalším 
podnětům a chceme být i v modlitbě krea-
tivní. Na tento týden navážeme a modlitba 
pro nás bude nějaký čas prioritou.

Prosím všechny členy sboru, abyste se 
do půstu a modliteb podle svých možností 
zapojili a věnovali tomuto týdnu mimořád-
nou pozornost. Věřím, že Bůh nás volá, aby 
hodnota našeho sboru „Neustálá modlitba“ 
získala na významu.

Těším se, co pro nás Bůh připravil a co 
tímto týdnem začne v našich osobních ži-
votech i v životě sboru.

Lubomír Ondráček

Jediná cesta k Bohu
Pán Ježíš Kristus byl, přes svůj velmi vstříc-
ný postoj k lidem a přes ochotu přijímat 
lidi hříšné a různě odmítané, v některých 
oblastech naprosto nekompromisní. Jeho 
jednoznačná prohlášení typu: „Já jsem ces-
ta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne.“ (J 14,6) nelze vykládat 
mnohoznačně. Ježíš se považoval za Bo-
žího Syna a také jím byl, a ke spáse není 
možné přidat cokoli dalšího kromě Jeho 
smrti a vzkříšení.

V dějinách se opakovaně objevovaly 
snahy doplnit Ježíšovo dílo ještě něčím dal-
ším potřebným. Pavel varuje, že se budou 
objevovat antikristé, a konečně před nimi 

varoval i sám Pán Ježíš (Mt 24,24). V posled-
ní době je velmi aktivní hnutí Sinčchondži, 
které tvrdí, že je nutné k porozumění Bible 
přijmout učení jeho zakladatele, a přisu-
zuje mu výjimečné postavení, z hlediska 
Bible neobhajitelné. Naneštěstí se tímto 
duchem nechali svést i někteří křesťané, 
a to i v našem sboru.

Musím před působením tohoto ducha 
opět varovat a připomínám již dřívější va-
rování zveřejněné na sborovém webu a fa-
cebooku (v reakci na facebooku významný 
člen hnutí nezpochybnil uváděná fakta, 
jen upozornil, že od zveřejnění prohlášení 
hnutí zveřejnilo některé své do té doby taj-

né materiály). S prohlášením je možné se 
seznámit na sborovém webu https://www.
kspraha.cz/blog/vyjadreni-sincchondzi/.

I když je to známý fakt, přesto považuji 
za důležité opět zdůraznit, že máme Bib-
li inspirovanou Duchem svatým a Duch 
svatý nám dnes dává Boží slovo uvedené 
v Bibli pochopit a aplikovat a neexistuje 
žádný další stejně autoritativní vykladač, 
a není ho ani potřeba.

A v nikom jiném (než v Ježíši) není zá-
chrana; neboť není pod nebem jiného jmé-
na daného lidem, v němž bychom měli být 
zachráněni.

Lubomír Ondráček

Ježíšovy narozeniny
Je tomu pár let, co jsem četla vynikající 
knihu od pastora Robertse Liardona „I saw 
Heaven“ (v češtině vyšla pod názvem „Byl 
jsem v nebi“). Liardon popisuje, jak se 
v osmi letech ocitl v nebi a setkal se s Ježí-
šem, který ho jím provázel.

Ruku v ruce s tím, jak jsem četla knihu 
a studovala Bibli, jsem začala vnímat a pro-
žívat Ježíše jako blízkého přítele. Jako něko-
ho velice osobního, přítomného a živého. 
Také jsem začala více přemýšlet o nebi a jak 
to tam chodí.

Když nastává adventní čas, vnímám ho 
jako přípravu na něco speciálního a výji-
mečného – na Ježíšovy narozeniny - které 
my slavíme na Štědrý den. Pro mě je to 

vzrušující čas radosti, očekávání a těšení 
se. Čas Vánoc prožívám jako jedinečný čas, 
kdy chce Bůh konat zázraky, dělat nám ra-
dost a dávat své dary (Ž 68,20).

Proto i můj Štědrý den vypadá jinak než 
u obyčejných smrtelníků. Když se ráno 
probudím, zavolám s velkou radostí smě-
rem k nebi: „Ježíši, dnes máš narozeniny! 
Všechno nejlepší!“ Prožívám, že to Ježíše 
těší a usmívá se na mě. A co se děje v nebi 
na Štědrý den? Přece velká narozeninová 
párty! Nebo si umíte představit, že by ně-
kdo, jako je Ježíš, neměl žádnou oslavu, 
žádné gratulanty a žádnou narozeninovou 
párty, když slaví narozeniny?!

Hana Rebeka Šiander

https://www.kspraha.cz/blog/vyjadreni-sincchondzi/
https://www.kspraha.cz/blog/vyjadreni-sincchondzi/
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P R O R O C T V Í

Sen a vidění
V noci z neděle (6. 11.) na pondělí jsem 
měl sen, ze kterého jsem se probudil krát-
ce po půlnoci. První moje reakce byla: to 
je nějaká hloupost, ale hned mi došlo, že 
není a že je moc krásný. V tom snu jsme 
se honili s jinými kluky a najednou jsme 
se ocitli v nějaké průrvě nebo jeskyni. Po 
stěně tekla voda a mám pocit, že někde byl 
možná i led. Chvíli jsme tam stáli a najed-
nou jsme se začali dohadovat o tom, jakým 
způsobem Bůh měří víru. Nevím už, kdo 
začal, ani co jsme říkali, jen si pamatuji, že 
v jednu chvíli někdo vyndal z kapsy dřevě-
ný skládací truhlářský metr. Vtom se mezi 
námi objevila dospělá osoba (Bůh) a řekla: 
„Já měřím víru takto,“ a při tom natáhla 
ruku dopředu, rozevřela dlaň, trochu po-
krčila prsty a udělala s ní pohyb ve tvaru 
širokého písmene „U“, jako když někomu 
ukazujete, jak vypadá miska. Pak tu ruku 
s miskou dala pod skálu, po která stékala 
voda. Když byla miska plná, řekla: „Já se 
dívám na to, je-li vaše miska plná.“ V tom-
to okamžiku jsem se probudil. Od tohoto 
místa dále přidávám už jen něco z toho, 
co se mi pak honilo hlavou… My se někdy 
díváme po sobě, jak máme „velké“ ty naše 
misky, můžeme být nespokojeni se svou 
miskou a závidět někomu jinému větší mis-
ku, barevnější misku nebo misku z jiného 
materiálu. Přitom rozhodující je „jestli ji 
máme plnou“. Pokud někdo máte pocit, 
že ta vaše není úplně plná, neklesejte na 
mysli. V tom snu to také chvíli trvalo, než 
se naplnila. Usilujte však o naplnění! Až 
teď při psaní toho příběhu mi ještě vyvstalo 
na mysl, že o Ježíši se na řadě míst v Bibli 

hovoří jako o skále a v jednom případě z ní 
dokonce vytékal pramen vody (1Kor 10,4).

Koncem minulého týdne (asi 2. nebo 
3. 11.) jsem se během dne rozhlédl a na-
jednou jsem uviděl dlouhou vodní vlnu (asi 
to muselo být u moře) a jak po ní rozkročen 
na „prkně“ jede „surfař“. V ten samý oka-
mžik jsem i věděl, že ta surfující osoba je 
Ježíš. Tím obraz skončil. Ke mně to celé 
mluví tak, že se mám připravit na to, až 
ta vlna přijde, abych na ni mohl také na-
skočit. Už před dlouhou dobou (možná tak 
před 20 lety) mi jeden bratr řekl, když se na 
mě podíval, že vidí „stojatou vodu“. Moc 
mě to tenkrát nepotěšilo, ale měl pravdu. 
Tehdy, a ještě i mnoho let po tom, byl můj 
život s Kristem většinou jen „stojatá voda“. 
Před pár lety jsem se rozhodl, že už nechci 
takto pokračovat, a vždy, když mi dal Bůh 
nějakou příležitost, jsem se ji snažil ucho-
pit a nepustit. Možná, že ne vždy se mi to 
podařilo, ale teď prožívám, že můj život 
se od té doby hodně změnil a že se stále 
mění. Letos před prázdninami mi Bůh řekl, 
že už nejsem „stojatá voda“. Dal mi obraz 
horského potůčku. Obraz vlny vnímám 
také jako „obraz přicházející příležitosti“. 
Ve svém životě jsem řadu příležitostí, které 
mi Bůh dával, propásl. Další si už nechci 
nechat utéct. Symbol vlny může mít také 
více významů, vlna Boží bázně, milosti, 
moci, přicházejícího probuzení… Ať je to, 
co je to, vím, že chci na ni naskočit. Po-
slední věc, co mě napadá a také i velmi 
láká, je styl jízdy po hřbetu vlny. Osobně 
sice nemám žádnou zkušenost s jakoukoli 
formou surfování, ale vidím v tom spojení 

„energie a síly vlny“ a „síly a umu toho, kdo 
po ní jede“. Připomíná mi to biblický obraz 
„odpočinutí od našich vlastních skutků“ 
a „vstoupení do těch, co pro nás Bůh při-
pravil před stvořením světa“.

Jiří Zachariáš, region Střed (8. 11. 2022)

Sen a vidění, které Jirka Z. popisuje, jsou 
velmi povzbudivé a přivádějí nás k zamyš-
lení nad naším osobním vztahem s Bohem.

Za poslední roky přicházejí podob-
ná slova o připravenosti na náhlé Boží 
jednání opakovaně. Máme je zapsána 
i v Písmu, například v podobenství o dru-
žičkách (Mt 25,1-13) nebo o správci, kte-
rý očekává návrat svého pána ze svatby 
(Lk 12,25-53). Kázání na toto téma přednesl 
Tomáš Dittrich na sborovém shromáždění 
v září 2022. MPT

Přes všechna opakování podobného vý-
znamu jsou pro mě tato slova něčím výji-
mečným. Mám k tomu dva dobré důvody. 
Bůh se mě skrze ně dotknul a přivedl k za-
myšlení nad mým životem a aktuálním sta-
vem našeho vztahu. Hledám odpovědi na 
otázky, nad kterými jsem se dlouho neza-
mýšlel, a to je dobré. Druhým důvodem je 
svědectví mého bratra Jirky, který naskočil 
na vlnu a surfuje s Ježíšem. Velmi se raduji, 
když vidím dalšího člověka, kterému Bůh 
změnil život, čímž dochází k naplňování 
sborového záměru - Kristem proměněné 
životy. Přeji si, aby nikdo z nás nezmeškal 
svoji vlnu příležitosti být s Ježíšem a napl-
ňoval Jeho vůli bez ohledu na to, jak daleko 
je ona poslední vlna.

Mirek Jarolím, člen MPT

Změny na regionech

Sever
Vstupy: Kristýna Pasková, Marie Chalupová, Helena Bezpalcová
Výstupy: Aleš, Kristýna, Magdalena a Samuel Náhlých, Michaela 
Ondráčková, Čeněk Rykl, Pavel a Lucie Bohatých  
(přestup na region Prosek)
Vyřazení z evidence: Světlana Hadrávková ml.

Východ
Výstupy: Homolkovi Jakub, Daniela, Tadeáš, Matyáš, Kunzmannovi 
Ota, Marie, Linda, Otík, Kryštof (přestup na reg. Prosek)
Narození: Samuel Felix Drahota

Palmovka
Výstupy: Šimon, Jana, Sebastián a Tobiáš Dittrichovi, Tomáš, 
Petra, Žofie, Jáchym a Oskar Dostálkovi, Jan, Hana, Johan, Natan 
a Filipa Krajníkovi, David a Štěpán Ptáčkovi, Zuzana Dvořáková, 
Richard a Petra Bukáčkovi, Anna Fohlerová, Anna a Jaroslav 
Slobodovi, Daniel, Bohdana a Beata Boudovi (přesun zakladatelů 
Proseckého regionu do nového společenství)

Západ
Výstupy: Miloš Padevět ml. (přestup na region Jih), Miloš 
Padevět st. a Renata Padevětová (přestup na region JV)
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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
Vánoční svátky: 26. 12. máme setkání v 15:30 
ve Velké přednáškové místnosti

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební), 
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/5/5
Vánoční svátky: poslední shromáždění máme 
18. 12. začínáme až 8. 1.

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: 71/3/16

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Pujmanové 1221, Praha 4
Počet členů: 46/6/18

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 97/14/22
Vánoční svátky: 25. 12. není shromáždění

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 93/12/32

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

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 70/16/9
Vánoční svátky: poslední shromáždění je 18. 12. 
a to bude zároveň Vánoční shromáždění

PŘÍSTAV
Shromáždění: neděle od 16:00, Dygrýnova 12, 
Praha 14
Vánoční svátky: poslední shromáždění bude 
18. 12. a začínáme až 8. 1.

PROSEK
Kolektivní vedení: Šimon Dittrich, Tomáš Dostálek, 
Otakar Kunzmann jun.
Shromáždění: neděle od 10:00, kavárna Knoflík, 
Jablonecká 723/4, Praha 9
Vánoční svátky: 25. 12. shromáždění nebude, 
možnost se přidat k Palmovce

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.

Čt 1. 12. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

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

Chvály: Mozaika Worship pod vedením 
Ivana Růžičky

Kázání: Michal Klesnil – Mají pro nás 
Vánoce význam i dnes?

Na shromáždění naváže výroční sborové 
shromáždění.

Po 5. 12. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 6. 12. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 7. 12. Dorost, 17:00–19:00 
Otevřená skupinka
18:00–20:00

Čt 8. 12. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Pá 9. 12. ŠESTÁ – večerní setkání  
pro mladé, 18:00–20:00

Ne 11. 12. Shromáždění v rámci regionů

Ne 11. 12. Vánoční bazárek, 12:00–17:00

Po 12. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 13. 12. Porost, 17:30–19:30

St 14. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 15. 12. Kurzy Alfa pro mládež
18:00–21:00

Ne 18. 12. Shromáždění v rámci regionů

Po 19. 12. Odrost, 18:30–21:00

Út 20. 12. Porost, 17:30–19:30

St 21. 12. Dorost, 17:00–19:00

Čt 22. 12. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 24. 12. Vánoční bohoslužba
Na Žertvách od 10:00

Pá 24. 12. Štědrá Bohoslužba od 11:30 
Veronské náměstí, Praha 15 
Srdečně zve region Hostivař

Ne 25. 12. Shromáždění v rámci regionů 
Bohoslužby mají pouze  
některé regiony

29. 12. – 2. 1.   Mládežnický silvestr

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

Chvály: Hudební skupina pod vedením 
Davida Bukáčka

Zahájení nového roku chválami a povzbu-
zením 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

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. 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

Ne 22. 1. Shromáždění v rámci regionů

↓ Týden půstu a modliteb ↓

Po, Út, So Modlitební, Na Žertvách

St, Čt Modlitební, Na regionech

Pá  Večer modliteb a chval, 
Na Žervách

Ne 29. 1. Shromáždění v rámci regionů

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

„Je rozmanitý  „Je rozmanitý  
a věnuje se aktuálním  a věnuje se aktuálním  

tématům.“tématům.“
 Ivana Š.,  

překladatelka
„Povzbuzují mě příběhy „Povzbuzují mě příběhy 

jiných křesťanů.  jiných křesťanů.  
Vidím, jak je Boží lid  Vidím, jak je Boží lid  

pestrý.“pestrý.“
 Věra M., učitelka  

cizích jazyků

„Je pro naši rodinu  „Je pro naši rodinu  
velkým povzbuzením.  velkým povzbuzením.  

Buduje mosty  Buduje mosty  
mezi církvemi.“mezi církvemi.“
 Tomáš T., fyzik Život víryŽivot víry    

je mezicírkevní křesťanský měsíčník,je mezicírkevní křesťanský měsíčník,
který vycházíkterý vychází  
  na papířena papíře      digitálně (v PDF)digitálně (v PDF)      v audioverzi (MP3)v audioverzi (MP3)

www.zivotviry.czwww.zivotviry.cz  
predplatne@zivotviry.cz, tel. 284 841 922predplatne@zivotviry.cz, tel. 284 841 922

            zivotviry      zivotviry       Do 31. 12. probíhá soutěž o knihy dle vlastního výběru! Do 31. 12. probíhá soutěž o knihy dle vlastního výběru!
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