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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Jen čistá nádoba je připravená

Najednou to nebolelo

Jedna žena volala k Elíšovi. Elíša se jí zeptal: Pověz mi, co máš doma? Odpověděla: Tvá
otrokyně nemá doma nic, jenom malý džbánek oleje. Nato řekl: Jdi, vyžádej si nádoby odjinud, prázdné nádoby… pak nalévej do všech těch nádob… Odešla od něj a zavřela dveře…
a nalévala. I stalo se, když byly nádoby plné, že řekla svému synovi: Přines mi další nádobu. Odpověděl jí: Další nádoba není. A olej přestal téct. 2 Kr 4,1–7
Na letošní pastorálce
Křesťanských společenství jsme se věnovali tématu „Svobodni vést“. Mluvili
jsme o situaci církve
v Evropě (vyučující
byl sice Američan,
Některá proale dlouhodobě žijící
rocká slova
v Anglii) a mimo jiné
se zamýšleli nad texnaznačují,
tem z 2 Kr. Je to hisže letos bude
torický text popisující
Boží věrnost. Když
rok Božího
manželka prorockého
navštívení.
žáka ovdoví a věřitel
Přeji si, aby
chce prodat její syny
do otroctví, Hospobyl. A jsem na
din zázračně zasáhne
to připravený.
a rozmnoží olej z malého džbánku do nádob vypůjčených od sousedů a díky tomu
může žena zaplatit dluhy a dále se syny
žít. Bůh se stará o své věrné v době králů
i v době dnešní.
Přes nesporný jasný výklad tohoto slova se můžeme pokusit podívat na příběh
i z určitého prorockého pohledu. Ta ovdovělá žena se dvěma sirotky se podobá církvi
v Evropě. Snažíme se, děláme dobrou práci, ale většina obyvatel Evropy jde do zahynutí. Zdá se, že není žádné řešení a že se
to nemůže změnit. Můžeme si zoufat, rezignovat, čekat pasivně na nějakou pomoc
zvenku – za západu nebo z východu – to nikoli podle duchovní, ale podle své politické
preference. To je ovšem postoj nevěry. Postoj víry je hledat Hospodina.
Elíša nepropadá zoufalství, ale klade otázku: Co máš doma? První krok je
zjistit, co máme. Na první pohled se zdá,
že nic. Při důkladnějším zkoumání žena
najde džbáneček oleje. Když se pozorně
podíváme na svůj život, vidíme alespoň
něco. Něco nám Bůh dal. Samo to nestačí
k řešení situace – ta trocha oleje nestačila k záchraně ženy a jejích synů a to, co
www.kspraha.cz

máme my, nestačí k záchraně Evropy, ale
Bůh si to může použít. On nechce, abychom mu dali k dispozici to, co nemáme,
ale to, co máme.
Skrze Elíšu přichází instrukce, která se
nedá lidsky vymyslet. Žena potřebuje nádoby, které půjde naplnit olejem, který má
k dispozici. Nádoby ale nemohou být lecjaké. Musí mít dvě vlastnosti:
Být prázdné. Do plné nádoby se totiž nic
nevejde. Pro Boží jednání je třeba prázdná nádoba. Pokud jsme plni svých plánů,
představ, toho, co jsme dokázali apod., tak
Duch svatý nemá kam „natéct“. Musíme se
tedy vyprázdnit a připravit.
Být čisté – olej se mohl zkazit, pokud se
do něj dostala nějaká příměs. V minulosti se to mnohokrát stalo. Přišlo pomazání
svatého Ducha, a to bylo „znečištěno“ různými věcmi. Hřích, pýcha, žárlivost, hořkost. Pokud je v nás přítomno toto nebo
něco podobného, tak až začne téct olej
svatého Ducha, dojde k znečištění, a někdy
dokonce i k diskreditaci Božího díla.
Bůh hledá prázdné čisté nádoby, aby
je naplnil. Ptám se, zda jsem já takovou
prázdnou čistou nádobou. A myslím, že se
Bůh ptá i tebe, zda jsi takovou nádobou ty.
Žena poslechla, zavřela se s Bohem
a syny ve svém domě a Bůh začal jednat.
Olej z toho malého džbánečku naplnil
všechny připravené nádoby. Nepřestal
téct, dokud byla nějaká prázdná nádoba.
Pomazání Ducha svatého je dost – nedojde. To, čeho je někdy málo, jsou ty prázdné
čisté nádoby. Lidé, kteří vydali svůj život
Bohu. Kteří vzdali své plány, poprali se
a někdy ještě perou se svými hříchy a jsou
připraveni, že olej začne téct.
Začíná nový školní rok. Některá prorocká slova naznačují, že to bude rok Božího
navštívení. Musím za sebe říci, že nemám
potvrzení od Božího Ducha, zda bude,
nebo ne. Ale přeji si, aby byl. A chci být připraven, pokud bude. Jsi připraven na to, že
olej může začít téct?
Lubomír Ondráček

Ve čtvrtek 29. 7. 2017 jsem se účastnila večerního shromáždění Awakening
Europe v Praze.
Po uctívání přijal Ben na pódiu slova
poznání o uzdravení skoliózy a dalších
věcí, které Bůh uzdravoval. Na pódium
chodili lidé se svědectvími o uzdravení.
Po chvíli přišel kluk, který prodělal nehodu na kole. Pět let mu zůstalo křivé žebro,
které tlačilo při dýchání. Během modliteb
mu bušilo srdce a cítil teplo. Vylezl na pódium s touhou, aby ho Ježíš uzdravil.
Ben s Petrem se začali modlit. Přikazovali žebru, aby se narovnalo, vykazovali bolest z jeho života. Pak ho vyzvali,
aby se zhluboka nadechl. „Jaké to je?“
ptali se. „Už je to v pořádku,“ řekl dotčený kluk.
Když to říkal, všimla jsem si, že ani
mne už žebra vůbec nebolí. Při modlitbách jsem nic zvláštního necítila, ale při
svědectví jsem si uvědomila, že i mne
Ježíš uzdravil. Díky Bohu! Po autonehodě z roku 2012 sice již chodím, ale mám
v noze dosud železo a bolest žeber mi
roky bránila spát, zejména na pravém
boku.
Řekla jsem své kamarádce: „Ty jo,
mě nebolí žebra!“ S úplnou jistotou
jsem své uzdravení poznala až ve chvíli,
kdy jsem si v noci lehla do postele. Převalovala jsem se rychle z boku na bok
a opravdu – žebra mne vůbec nebolela.
I nyní v polovině července mne nic nebolí a chválím Pána za jeho milost.
Při modlitbách jsem prožila Boží dotek v jiné oblasti, ale zatím nemám potvrzení o změnách. Uvidíme za pár měsíců. Stojí za to sledovat i s odstupem, jaké
jsou výsledky Božího jednání v našich
životech. Je dobré, aby žádná svědectví,
která jsou k Boží slávě, nezůstala v zapomenutí.                                    Míla Š.
www.god.tv/awakeningeurope-2017/day-1,
čas svědectví 1:51:00

PŘEČTĚTE SI
Díky Bohu za Awakening
Druhá hora – hora rodiny
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Zprávy ze sboru
S ohledem na nástup do funkce ředitele
Evangelikálního teologického semináře k 1. 9. 2017 rezignuje Miloš Poborský
na funkci pastora regionu KS Praha Jih.
Miloš zůstává starší a povede region spolu
se Stanislavem Roubalem. Na regionu Jih
byla již před prázdninami povolána a v září
bude oficiálně ustanovena jako diakonka
Michaela Zoubková.
Během léta probíhala ve sborové budově částečná rekonstrukce. Některé prostory
byly vymalovány, byly vyměněny podlahové krytiny v malém sále a v prostorách pro

MODLITEBNÍ TÉMATA
děti. V prostorách pro děti je také nové vybavení nábytkem a hračkami. Doufám, že
se vám budou úpravy líbit, a prosím o ohleduplné nakládání s vybavením prostor.
Na přelomu srpna a září provedl investor, který chce stavět obytný dům na sousední parcele, alespoň nejakutnější opravu
zdí v suterénním sále a kuchyni. Zdi začaly
vlhnout kvůli provedeným sondám podél
domu a plná oprava bude moci být provedena až po zahájení stavby sousedního
domu.
Lubomír Ondráček

3. 9. POZOR ZMĚNA

půjdeme do ulic místo Celosborového shromáždění
Z důvodu nedokončené rekonstrukce sálu v Ládví nám byl zrušen pronájem sálu. Místo shromáždění budeme mít před Ládvím koncert skupiny Mladí s Kristem, rozdávání pozvánek na Alfu. Další pouliční evangelizace budou Na Žertvách, ve středu
Prahy, v oblasti regionu Západ. V hlavním sále sborové budovy bude shromáždění
modliteb na podporu celé akce pro ty, kteří vnímají spíše povolání k modlitbě a nebo
se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí zapojit do pouličních evangelizací. Služba dětem bude Na Žertvách zajištěna. Začátek bude od 15:30 hodin.

Díky Bohu za AWAKENING
Pro mě osobně byla největším povzbuzením evangelizační odpoledne, kdy jsem
viděla při práci zkušené a nadšené lidi
z celého světa, kteří nám přijeli pomoci,
abychom se my k nim mohli přidat, učit se
a budovat si víru. Díky Bohu za ně! V sobotu jsem v rámci evangelizace už před halou
překládala jednomu Američanovi a jedné
Jihoafričance, kteří se modlili za věřícího
Roma na vozíčku. Bůh mu prodloužil nohu
o 3 cm, uzdravil bolest z artrózy, kterou měl
v celém těle, a uschopnil ho ujít 100 m bez
pomoci. Pak jsme se modlili za jeho neteř a její děti, Bůh jim uzdravil kýlu. Večer
po evangelizačním programu jsem překládala, když tým lidí sloužil dívce, kterou
zneužívali satanisté, a byla vysvobozena
z mnohých démonů.
BYLI JAKO OPILÍ
Když jsem v neděli odcházela po konci
akce, ještě jsem měla skvělý 30min. rozhovor s policisty sledujícími nadšené křesťany, kteří ještě po akci zůstávali před stadionem, modlili se a při tom někteří vypadali
jako opilí. Tak jsem těm policistům vysvětlila jak to bylo s Ježíšem a vzkříšením, a že
pak lidem řekl, ať čekají na moc z výsosti,
když padla, lidé si taky mysleli, že jsou
opilí. A přečetla jsem jim Sk 2. Byli velice
vděční a ptali se mě na podrobnosti. Bibli
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odmítli, tak jsem jim řekla: „Ale víte, že vás
má Bůh rád?“ „Jo, asi jo, všichni nám to tu
říkají.“

Děkovat za zdařilé letní akce a v souladu
s tématem víry na shromážděních se modlit, aby platilo o našem sboru to, co Pavel
píše ve 2. Tesalonickým 1,3: Musíme
za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se
sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
Za kurzy začínající v září a počátkem října,
za jejich vedoucí a lidi, co se nechají pozvat: ALFA ve sborové budově a na regionu Západ (Tomáš Božovský, Petr Zůna,
Jirka Bukovský), Kroužky na Palmovce
(Tomáš Dittrich, lektoři kroužků, najít nového koordinátora), Předmanželský kurz
(Jakub a Dagmar Guttnerovi), Kurz výchova teenagerů (Vít a Helena Zárubovi).
Druhá hora – hora rodiny – modlit se
na základě článku v SD 5/17 za „5 x 10 %“:
Aby v roce 2017 klesla v Praze oproti
roku 2016 o 10 % rozvodovost, interrupce
a počet dětí narozených mimo manželství
a o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství
v Praze. Modlit se za manželství v našem
sboru – aby obstála, byla místem radosti
a příkladem pro tento svět.
Vyhodnocení prázdninových témat
Během Awakening bylo mnoho lidí povzbuzeno, mnoho si vyzkoušelo, že jde zvěstovat evangelium na ulicích, obyvatelé i návštěvníci Prahy mohli těžko přehlédnout
stovky křesťanů v ulicích. Uvěřilo několik
desítek lidí. Náš sbor dostal na „starost“
dvacet šest z nich a snažíme se jim pomoci
v cestě za Pánem Ježíšem.
Ohledně letních shromáždění a letních
akcí bude speciální příloha SD v říjnu, kde
se dočteme o konkrétních událostech.

35. přední hlídka Royal Rangers

Daniel Hagen © awakeningeurope.com

TROCHU STATISTIKY
Během dvou evangelizačních večerů vyšlo
cca 500 lidí dopředu na výzvu, 177 z nich
vyplnilo kontaktní kartičky (61 bylo cizinců
z různých zemí, 6 ze Slovenska, 52 mimopražských a 58 Pražáků). Tento týden jsme
kartičky rozeslali dobrovolníkům z několika církví, kteří se o ně postarají. V úterý pořádal náš sbor setkání pro nově obrácené,
kam jsme pozvali těch 24, které jsme dostali na starosti my (KS Praha), a přišlo tam
6 lidí. Všichni byli hladoví a velmi vděční
za rozhovory. Prosím, modlete se za tyto
lidi, aby našli svůj sbor a aby se upevnili
ve svém vztahu s Ježíšem. Někteří z nich
mají za sebou velmi těžké věci, ale prožili

křesťanský „skaut“ pro děti z 1. – 9. třídy
nabízí od září několik volných míst pro
prvňáčky a druháčky. Schůzky úterý / středa
Ječná 19, Praha 2. www.35phrr.cz/novacek

silný Boží dotek a novou naději. Modlete se
za lidi, kteří jim slouží, aby měli moudrost,
jak je vést. Tohle je vzácné ovoce!
POHLED DO ZÁKULISÍ
Awakening provázely veliké tlaky a zmatky
z různých důvodů, ale za sebe musím říci,
že jsem Bohu za tuto akci velice vděčná.
Lidé, kteří sloužili, sloužili v moci – ne nábožensky, bez podivných projevů (kromě
toho, když se začali občas projevovat démoni, kteří vycházeli s velikým křikem –
tak jako za dob Ježíše). Mluvila jsem
s mnohými z nich a viděla na nich opravdovou pokoru a lásku k Pánu Ježíši a touhu
sloužit mu.
Ivana
www.kspraha.cz
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Druhá hora – hora rodiny
Už několik měsíců postupně zveřejňujeme
články a modlitby za rodinu. Na základě
prorockých slov existuje sedm oblastí, pomyslných hor, které má církev obsadit, pokud má evangelium výrazně změnit celou
společnost. Druhou horou je manželství,
resp. rodina.
V minulých číslech SD jsme se zaměřili na situaci ve světě z hlediska rozvodů,
plození dětí mimo manželství, interrupcí
apod. Budeme v zaměření na tyto věci dále
pokračovat, ale tentokrát bych se více podíval dovnitř našeho sboru.
Počátkem devadesátých let navštívil
náš sbor novinář, který psal něco o manželství. Setkal se s Danem Drápalem a ptal se,
kolik procent manželství se v našem sboru

dával a která jsou rozvedena. Je to bolestivé
pro partnery, případné děti, širší rodinu,
sbor, pohoršení pro svět a je tím zarmoucen náš Pán.
Bez jakéhokoli odsudku, s vědomím
toho, že do hlubin manželského vztahu
nevidíme, že někdy jednomu z partnerů
skutečně nezbylo nic jiného, protože ten
druhý s ním prostě být nechtěl, s vědomím,
že i my stojíme jedině díky Boží milosti, bychom měli jasně říci, že rozvod je něco, co
nechceme. Nechceme to ve svém manželství, ale ani v manželství svých sourozenců.
Co můžeme udělat pro to, aby rozvody
v našem sboru naprosto ustaly? Nemám
asi obecnou radu, ale několik postřehů.
Střežme své manželství. Nepřipusťme
myšlenku, že rozvod je dobré řešení problémů. Odmítněme jakékoli nebiblické
učení o „nové milosti pro
nového partnera“, které se
objevuje. Pokud je nějaký
problém, neschovávejme
ho a řešme ho. S partnerem,
s Bohem, s nějakým dalším
důvěryhodným
manželským párem.
Mějme v úctě manželství obecně a nedělejme
nic, co by mohlo narušit
manželství naše nebo někoho jiného. Buďme připraveni a ochotni vždy pomoci
modlitbou nebo i jinak tam,
kde jsme o to požádáni.
Povzbuďme ty, kteří bojují
a není jim právě – v manmanželé Štěpán a Katka
želství nebo jako singles –
Vávrovi jsou hlavními
dobře.
vedoucími English Campu
Budujme zdravé přátelfoto Aleš Náhlý
ské vztahy mezi manželskými páry i celými rodinami
Modleme se za „5 x 10 %“: Aby v roce 2017 klesla v Praze
a nevynechávejme z našich
oproti roku 2016 o 10 % rozvodovost, interrupce a počet dětí
přátelství ani svobodné
narozených mimo manželství a o 10 % vzrostl počet uzavřea ovdovělé.
ných manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze.
Věnujme čas semináTéž za manželství v našem sboru – aby obstála, byla místem
řům,
četbě apod., kde se
radosti a příkladem pro tento svět.
můžeme upevnit v biblickém i praktickém poznání
rozvádí. Dan mu řekl, že z manželství, která toho, jak budovat manželství, resp. jak žít
byla uzavřena v našem sboru, se nerozved- Bohu vydaný a naplněný život jako svolo žádné. Novinář byl překvapen, nechtělo bodný.
se mu věřit, ale byla to čistá pravda.
Modleme se a hledejme, jak můžeme
Kdyby přišel nějaký novinář dnes, už přispět k tomu, aby ve sboru byla zdravá
bychom nemohli odpovědět stejně jako manželství a aby „nemocná“ manželství
Dan. Od devadesátých let došlo ve sboru dostala pomoc.
nejen k rozvodům lidí, kteří uzavřeli sňatek
Nevzdávám výhled na změnu. Nemůještě před tím, než uvěřili, ale i lidí, kteří žeme změnit to, co se stalo, ale můžeme
uzavřeli jako křesťané sňatek v našem sbo- změnit to, co je před námi. Co kdyby byl
ru. Nemám statistiku, kolik je to procent rok 2018 rokem, kdy se žádné manželství
(kvůli tomu, že nemůžeme provádět úřed- ve sboru nerozpadne? Zda to tak bude,
ní svatby, nemáme potřebu vést centrální můžeme ovlivnit naším jednáním už letos
evidenci), ale kupříkladu já se zármutkem na podzim.
myslím na dvě manželství, která jsem odLubomír Ondráček
www.kspraha.cz

Diskuzní večer
se senátorem
V pondělí 9. 10. v 18:30
přivítáme ve velkém
sále sborové budovy
Na Žertvách 23 senátora
Mgr. LIBORA MICHÁLKA, MPA. Libor Michálek
je senátorem za Prahu 2 na období
2012–2018. Je autorem knihy „Modrá,
nikoliv Zelená banka?“ a proslul jako
kritik korupce na Ministerstvu životního prostředí, již dříve se v této oblasti
angažoval ve fondu Národního majetku. Kromě své politické činnosti je
s celou rodinou aktivním křesťanem.
Během diskuzního večera bude
sdílet své zkušenosti z politického působení v Senátu i z dřívějších pracovních míst, některé pohledy na současnou politickou scénu a bude prostor
k dotazům.
Zváni jsou členové sboru i případní
hosté se zájmem o tuto problematiku.

Boží generálové
Od doby, kdy jsme četli knížku God’s Generals v Bethelu, přemýšlím nad tím, že
bych rád zprostředkoval Čechům neobyčejné příběhy těchto obyčejných lidí, které Bůh povolal k velkým věcem. Formou
vyprávění bych rád věnoval každý večer
jinému „generálovi“, neboli člověku, který byl v čele nějakého významného probuzeneckého hnutí na přelomu 19. a 20.
století a v první pol. 20. století a kterého
Bůh používal k mocným činům, z nichž
byly mnohé zdokumentovány. Není to
ještě tak dávno, co probíhaly zázraky
na Azusa Street, ve Walesu, v Jižní Africe. Příběhy Božích generálů inspirují,
povzbuzují a ukazují na to, že Boží moc
k činění zázraků a proměně společnosti
není ani dnes ukrácena. Chci probudit
touhu po větších věcech a hlubším poznávání Boha.
Po prezentaci příběhu bych se rád
modlil za to, aby nám Bůh dal zakusit
podobné věci a abychom takové věci
očekávali. Vyhlížím, že uvidíme věci dosud nevídané, a věřím, že tyto příběhy
nás na ně mohou připravit.
Petr Nový
Na Žertvách 23, malý sál, 18:30 hod.
21. 9. John Alexander Dowie – zakladatel
Domů uzdravení, 26. 10. Maria Woodworth
Etter – žena ohnivého Ducha, 9. 11. Evan Roberts – probuzení ve Walesu, 23. 11. William
J. Seymour – probuzení v Azusa Street,
7. 12. John G. Lake – zakladatel Míst uzdravení,
21. 12. Smith Wigglesworth – Apoštol víry
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INFORMACE O REGIONECH

Čísla u kolonky Počet členů znamenají:
dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

HOSTIVAŘ

PALMOVKA

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: každou neděli (kromě celosborového setkání) od 15:30, Boloňská 310, Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru
od 19:30 u Hejniců, Tenisová 9
Počet členů: 21/6/0
Křest: Jan Kotyza

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich, Lumír
Ptáček,Tomáš Dostálek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 98/23/25
Vstup: Šárka Seidlová
Výstup: Joel Ptáček (přestup do CB Čelákovice)
Křty: David Havel (11. 6.), Michal Beránek (18. 6.)

JIH

STŘED

Kolektivní vedení: Miloš Poborský,
Stanislav Roubal
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: Ne 18:00–Dáša Blažková, Slepá I/14
Počet členů: 51/9/25
Křest: Václav Navara (4. 6.)

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 74/18/22
Křty: Kristýna Bencová, David Bergner,
Sofie Takátsová (11. 6.)

JIHOVÝCHOD

Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 89/7/18
Vstup: Tomáš Gajdušek
Křest: Milad Jabali
Narození: Josef Ženíšek (24. 7. 2017)

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/6/10

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 11. 9. v 18:30, tentokrát venku!
Sejdeme se před Rosou.
Počet členů: 102/12/31
Vstup: Jakub Bezpalec, Lucie a Nino Vidovičovi
s dětmi, Viola Dušková, Matouš Krajník
Výstup: Pavel a Bára Denkovi (stěhování)

VÝCHOD

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal,
Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 43/3/11

INFORMACE O MLÁDEŽI
HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

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
682120
Izrael a Církev
682130
dary na sborovou mládež

www.mladezpraha.kaes.cz
Křesťanské společenství mládeže, Za Vodárnou 33/1767, 182 00 Praha 8, IČ: 26640627
číslo účtu: 186564276/0300, v.s. 682102

DOROST (12–15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Kristýna Říhová
737 539 659
rihova.kris@seznam.cz
POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Šimon Ondráček
736 655 882
o.saimon@volny.cz
ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@kaes.cz

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.
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, Tomáš Božovský / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha
Grafická úprava a sazba: Olga Hrdinová, atelier-apeo / 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.

3. 9.
neděle

NENÍ Sborové
shromáždění
15:30, koncert skupiny MlasK
před Ládvím, pouliční evangelizace
zde i na dalších místech
souběžně bude probíhat modlitební
na Žertvách za evangelizace
(služba dětem ve sboru zajištěna)

čtvrtek
28. 9.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
www.mistauzdraveni.cz

1. 10. Sborové
neděle shromáždění
Chvály:

15:00, Kulturní dům Ládví
hudební skupina Beracha
pod vedením Mirka Bálka
Lubomír Ondráček –
Druhá hora – hora rodiny

úterý
5. 9.

Místa uzdravení
18:00–22:00, 1. patro
www.mistauzdraveni.cz

Kázání:

sobota
9. 9.
vede:

Uzdravovací a vyučující
shromáždění
Luboš Patočka
14:00–18:00, velký sál

pondělí

2. 10. Odrost, 18:30–21:00

úterý
3. 10.

neděle
10. 9.

shromáždění v rámci
regionů

3. 10. Porost, 17:30–19:30
Místa uzdravení
18:00–22:00, 1. patro
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

10. 9.
téma:

ŠESTÁ – večerní setkání
pro mladé, kde to žije
Ztracená blízkost
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 8

pondělí
úterý
středa

11. 9. Odrost, 18:30–21:00
12. 9. Porost, 17:30–19:30
13. 9. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
14. 9.

Místa uzdravení
18:00–22:00, 1. patro

pátek
15. 9.
káže:

Friday Young Wine
19:00–24:00, velký sál
Timmy Voráč

neděle
17. 9.

shromáždění v rámci
regionů

3. 10.
středa
4. 10.

4. 10. Dorost, 17:00–19:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30, malý sál

čtvrtek
5. 10.

Kurz příprava na manželství
18:30–21:30
www.manzelskevecery.cz
Kurz Alfa, úvodní večeře, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5

5. 10.
neděle
8. 10.

shromáždění v rámci
regionů

8. 10.

ŠESTÁ – večerní setkání
pro mladé, kde to žije
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 8

9. 10. Diskuse se senátorem
pondělí

18. 9. Sborová modlitební
pondělí

18:00–19:30, malý sál

Zahájení kroužků na Palmovce
pondělí
úterý
středa

18. 9. Odrost, 18:30–21:00
19. 9. Porost, 17:30–19:30
20. 9. Dorost, 17:00–19:00

21. 9.
Boží generálové / John Alexander
čtvrtek Dowie – zakladatel Domů uzdravení
přednáší: Petr Nový, 18:30, malý sál

23. 9. Setkání služebníků
sobota

9:00, velký sál

neděle
24. 9.

shromáždění v rámci
regionů

pondělí

25. 9. Odrost, 18:30–21:00

úterý
26. 9.

26. 9. Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, úvodní večeře
od 18:30, malý sál

středa

27. 9. Dorost, 17:00–19:00

Mgr. Libor Michálek je senátorem
za Prahu 2 na období 2012–2018
18:30, velký sál

pondělí

9. 10. Odrost, 18:30–21:00

úterý
10. 10.

10. 10. Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

středa
11. 10.

11. 10. Dorost, 17:00–19:00
Kurz výchova teenagerů
19:00-20:30, malý sál

čtvrtek
12. 10.
12. 10.

Místa uzdravení
18:00–22:00, 1. patro
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30
Kurz Alfa, 18:30, KD Mlejn,
Kovářova 4, Praha 5

12. 10.

sobota
14. 10.
vede:
neděle
15. 10.

Uzdravovací a vyučující
shromáždění
Luboš Patočka
14:00–18:00, velký sál
shromáždění v rámci
regionů

16. 10. Sborová modlitební
pondělí

18:00–19:30, malý sál

pondělí

16. 10. Odrost, 18:30–21:00

úterý
17. 10.

17. 10. Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

středa
18. 10.

18. 10. Dorost, 17:00–19:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30, malý sál

19. 10.
čtvrtek

Kurz Alfa, 18:30, KD Mlejn,
Kovářova 4, Praha 5

pátek
20. 10.

Friday Young Wine
19:00–24:00, velký sál

neděle
22. 10.

shromáždění v rámci
regionů

pondělí

23. 10. Odrost, 18:30–21:00

úterý
24. 10.

24. 10. Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

středa
25. 10.

25. 10. Dorost, 17:00–19:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30, malý sál

čtvrtek
26. 10.
26. 10.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30
26. 10. Kurz Alfa, 18:30, KD Mlejn,
Kovářova 4, Praha 5
26. 10. Boží generálové /
Maria Woodworth Etter –
žena ohnivého Ducha
přednáší: Petr Nový, 18:30, malý sál

26. 10. – 29. 10.
Podzimky v Kutné hoře
akce mládeže pro věk 12–18 let
www.mladezpraha.kaes.cz
neděle
29. 10.

shromáždění v rámci
regionů

pondělí

30. 10. Odrost, 18:30–21:00

úterý
31. 10.

31. 10. Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné se předem
přihlásit: mistauzdraveni@gmail.com

www.mistauzdraveni.cz
Na kurzy ALFA, VÝCHOVA TEENGAGERŮ
A PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ se přihlašujte před zahájením kurzu, případně ještě
krátce po zahájení. Více info na druhé straně.
kurz Alfa Palmovka: tom.bozovsky@gmail.com
kurz Alfa KD Mlejn: jiri.bukovsky@gmail.com
kurz Výchova teenagerů: v.zaruba@centrum.cz
Příprava na manželství: jakub.guttner@gmail.com

Největší
dobrodružství
úterky 26. 9. – 5. 12., 18:30
prostory KS Praha
Na Žertvách 23, Praha 8
metro B – Palmovka

čtvrtky 5. 10. – 14. 12., 18:30
prostory restaurace
KD Mlejn, Kovářova 1615/4,
Praha 5
Zveme Vás na kurz Alfa, který začíná úvodním večerem. Kurz Alfa jednoduše
a prakticky seznamuje s obsahem křesťanské víry a pochází z Anglie. Součástí kurzu je víkend mimo Prahu, na který můžete vzít i svoji rodinu či přátele.
Každý večer začíná v 18:30 večeří, pokračuje promluvou na dané téma
a následně diskusí, v níž hosté mohou téma večera dále rozvinout, či se podělit o své zkušenosti. Vybrat si můžete ze dvou nabízených kurzů. Přihlašujte
se telefonicky (i SMS) či e-mailem, na celý kurz, nebo jen na úvodní večer.
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem, počet míst je omezen.
V případě naplnění kapacity kurzu budete vyrozuměni.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Kontakty:
Tomáš Božovský (Na Žertvách 23, Praha 8),
tom.bozovsky@gmail.com, tel. 724 435 310
Jiří Bukovský (KD Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 5),
jiri.bukovsky@gmail.com, tel. 728 287 686

Příběh Beara Gryllse
kurzyalfa.cz

prozkoumat smysl života

Témata jednotlivých večerů:
út. 26. září
čt. 5. října
Jde v životě ještě o víc?
út. 3. října
čt. 12. října
Kdo je to Ježíš?
út. 10. října
čt. 19. října
Proč Ježíš zemřel?
út. 17. října
čt. 26. října
Jak získat víru?
út. 24. října
čt. 2. listopadu
Proč a jak se modlit?
út. 31. října
čt. 9. listopadu
Proč a jak číst Bibli?
út. 7. listopadu
čt. 16. listopadu
Jak nás Bůh vede?
Víkend s Alfou 11. – 12. 11. téma: Duch Svatý
út. 14. listopadu čt. 23. listopadu
Jak odolat zlému?
út. 21. listopadu čt. 30. listopadu
Proč a jak mluvit o víře?
út. 28. listopadu čt. 7. prosince
Uzdravuje Bůh i dnes?
út. 5. prosince
čt. 14. prosince
A co církev?

od 4. 10. 2017

výchova
• praktické a vtipné přednášky
• diskuse u kávy
ve skupinkách
• zaměření na věk 11-18

torů
od au u
kurz ké
ls
že
n
a
M
večery

Na Žertvách 23, Praha 8–Palmovka

4. 10. – 6. 12. 2017

Každé setkání začíná v 19 hod. (středy) drobným občerstvením (káva, čaj,
zákusek) a končí v 20:30 hod. Cena celého kurzu (10 lekcí) je 500 Kč/osobu.
Cena obsahuje příručku účastníka, občerstvení. Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky do 30. 9. na: v.zaruba@centrum.cz
 Sledovat dlouhodobý cíl
4. 10. Porozumět proměně / 11. 10. Budovat pevné vztahy
 Naplňovat potřeby teenagerů
18. 10. Pět jazyků lásky / 25. 10. Efektivní komunikace
 Nastavovat hranice
1. 11. Postupná příprava na samostatnost / 8. 11.Posilování zodpovědnosti
 Podporovat zdravý emocionální rozvoj
15. 11. Zvládání hněvu / 22. 11. Řešení konfliktů, zvládání stresu
 Pomáhat dělat dobrá rozhodnutí
29. 11. Předávat dlouhodobou perspektivu / 6. 12. Připravovat teenagery na život

