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SVĚDECTVÍ

Hora manželství a rodiny

Ave „Jesus“ Tour

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.
Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte…
nad vším živým, co se na zemi hýbe. (Gn 1,27–28)
Možná už jste někdy
slyšeli o sedmi horách
vlivu. Oblasti umění,
podnikání,
politiky
(vlády), vzdělání, rodiny, sdělovacích prostředků a náboženství
Máme přinášet jsou oblasti, které
hodnoty Božího klíčovým způsobem
ovlivňují život na této
království.
zemi. Kdo v nich vládBUĎME
ne, ten rozhoduje. CírP Ř ÍK L A D E M . kev se někdy omezuje
na oblast náboženství,
ale Bohu záleží i na těch ostatních oblastech. A nejen Bohu. Ovládnout je chce
i satan se svými služebníky. Před nějakou
dobou jsme se jako starší modlili a přemýšleli, na kterou z těchto hor se máme zaměřit pro nejbližší období my jako sbor. Měli
jsme takřka 100% shodu, že je to oblast
rodiny. Úmyslně jsme ji ale nazvali „Hora
manželství a rodiny“, aby bylo jasné, že nejde jen o děti. Nesmíme zapomenout, že
rodina v Bibli se týká i širšího příbuzenstva
a že do rodiny církve patří i lidé žijící z různých důvodů mimo manželství.
Bůh ustanovil manželství a rodinu
a vždy, když společnost dobře fungovala, tak přes těžkosti způsobené hříchem
bylo manželství v úctě. Když společnost
onemocněla, začal tlak na rodinu jako
takovou. Ať to byl starověký Řím v době
svého úpadku, ať to bylo Sovětské Rusko
po bolševické revoluci. Nejinak je tomu
naneštěstí i dnes v naší zemi a ve většině
západní společnosti. Podle nové koncepce
rodinné politiky by už rodina neměla být
definována jako společenství muže, ženy
a dětí. Měla by být definována šířeji. V Itálii
jedna žena prohlásila, že nejraději na světě
má sebe, a proto měla svatbu sama se sebou. A co je nejhorší, mnohdy církev rezignuje na biblické normy. Akceptuje rozvody
a nové sňatky i mimo biblické principy, akceptuje mimomanželské vztahy, rezignuje
na Boží vysvobozující moc pro lidi, kteří
mají těžkosti ohledně své sexuální identity. Hora manželství a rodiny je pod velkým
www.kspraha.cz

tlakem. Co dělat v této situaci a jak právě
o tuto horu bojovat?
Předně – nebuďme tím překvapeni.
V dopisech Pavla Timoteovi čteme o útocích na manželství a rodinné vztahy. Dále soustřeďme se na pozitivní, ne na negativní. Nejsme předně povoláni bojovat proti
různým zlořádům světa, ale máme přinášet
hodnoty Božího království. Buďme příkladem. Kéž je mezi námi manželství v úctě,
jak jsme vyzýváni v dopise Hebrejům
13,4. Nepřinášejme odsouzení, ale naději
(pravdu v lásce) těm, kterým se rodinné
vztahy zhroutily (ať už mezi manžely, nebo
rodiči a dětmi) nebo mají zmatek ve své
identitě muže nebo ženy. Nezapomeňme,
že přestože je identita muže a ženy pro tento život klíčová, tak v Kristu není muž ani
žena a v Božím království se už nebudeme
ženit ani vdávat (Mt 22,30). Přestože jediný
legitimní sex je heterosexuální manželský
sex, tak Bůh dává naději pro lidi zraněné,
zneužité, se sklony k nepřirozené sexualitě.
Není velký nebo malý hřích, protože každý
hřích přináší smrt. Za každý hřích vytekla Kristova krev a identita, kterou v Kristu
získáváme, je více než identita muže nebo
ženy, má zásadnější význam, než zda žijeme v manželství nebo jako svobodní.
Všichni jsme voláni k úctě k manželství.
Pro svobodné to znamená žít v čistotě a odmítnutí jakýchkoli romantických a jiných
nezdravých vztahů s ženatými nebo vdanými. Pro ženaté a vdané to znamená čistotu
(a ta je víc než jen, že nespíme s někým jiným než se svým manželským partnerem,
ale zachování čistoty pohledů, myšlenek
a představ) a podpora svobodných a ovdovělých. Singles to nemají v dnešním světě
lehké a naneštěstí to někdy nemají lehké
ani v církvi.
Jsme ve válce. Nebojujeme proti lidem,
ale proti nadzemským mocnostem zla.
Bojujeme skrze modlitbu, skrze osobní
posvěcení a příklad, skrze zvěstování evangelia. A pokud budeme věrní, tak s Boží pomocí budeme mít v oblasti hory manželství
a rodiny nepřehlédnutelný vliv.
Lubomír Ondráček

O cestě do Izraele jsme uvažovali už
několik roků. Zvolili jsme poznávací
zájezd s cestovkou Ave Tour v pestré
společnosti, kde bylo i dost nevěřících
lidí. Zažili jsme náročný program, ale
také příležitosti s nimi prožívat každodenní situace.
U stolu jsme sedávali s několika nevěřícími, mezi nimiž byl jednatel firmy,
poměrně aktivní senioři, ale i poněkud
neprůbojný středoškolák. Postupně se
otevíraly přirozené příležitosti ke sdílení víry dál a hlouběji než jen naší modlitbou před jídlem. V soukromí jsem se
modlil za to, kdy by bylo přínosné promluvit o Kristu. V Jeruzalémě jsme navštívili místo považované za Golgotu,
které je dnes zastavěno domy a kostely. Během čekání na ostatní se mě dva
„lovci zážitků“ z naší výpravy zeptali,
jak to vlastně bylo s Ježíšovým vzkříšením. Tak jsem začal vyprávět. Od událostí popsaných v Písmu jsem poměrně
rychle přešel k evangeliu a významu
toho všeho pro každého z nás. Ježíšův
příběh zaujal i další, kteří se připojovali, až kolem stál hrozen lidí. Někteří
byli velmi dotčeni a netajili se tím, že
ještě nikdy neslyšeli vyprávět příběh
o ukřižování a vzkříšení tak jasně
a srozumitelně i s vyústěním pro naše
životy. Zde bych rád vyjádřil vděčnost
za vše, co jsem přijal v kurzech Evangelizační exploze.
Hodilo se nám to už během letních
evangelizací v rámci Awakening Europe. A také v rámci zářijového sborového
shromáždění. Rozhodl jsem se zvěstovat
evangelium a zvát na kurzy Alfa s regionem Západ. Vytvořili jsme skupinky
a šli do blízkého parku. Měl jsem radost
nejen z pěkných rozhovorů, ale také
z toho, že se některé sestřičky během odpoledne hodně zdokonalily v tom, jak
navázat kontakt a předat evangelium.
Jako učedníci se můžeme s radostí obohacovat a mít z toho požehnání.
Pepík Hejnic

PŘEČTĚTE SI
Vyjádření našeho postoje k jedinečnosti
manželské smlouvy
str. 2
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Zprávy z Křesťanských
společenství
Církev Křesťanská společenství, jichž je
náš sbor součástí, jsou v podstatě svazkem sborů, kde nejvyšší zodpovědnost
mají staršovstva jednotlivých sborů. Celou
církev spojují společné hodnoty a vztahy a způsob fungování popisuje Základní
dokument církve. Sbory delegují svého zástupce do kolegia pastorů, které volí Radu
KS a také seniora KS.
Prvním a do října letošního roku jediným seniorem KS byl Dan Drápal. Po jeho

rezignaci v roce 2004
byl dlouho tento post
neobsazen a jeho úkoly převzala na sebe Rada. Na setkání kolegia 14. 10. byl seniorem KS zvolen Marek
Prosner. Zvolen byl výraznou většinou
hlasů, kdy z 53 možných hlasů bylo 44 hlasů pro jeho volbu. Marek určitě potřebuje
naše modlitby a v některém z budoucích
čísel SD vám ho více představíme.
Lubomír Ondráček

Vyjádření našeho postoje
K JEDINEČNOSTI
manželského vztahu
My, níže podepsaní, tímto vyjadřujeme
před Bohem, před lidmi i před celým duchovním světem, že považujeme smlouvu
za základní způsob, kterým Bůh Stvořitel
jedná se svým lidem. Důkazem nám jsou
záznamy ze Starého zákona o smlouvách
s patriarchy a Izraelem, a především Boží
jednání s Církví prostřednictvím smlouvy
v Kristu. Ve smlouvě se nám zjevuje Bůh
jako ten, který přes svou absolutní převahu bere velmi vážně druhou stranu, nabízí jí své velkorysé a výhodné podmínky
a opravdově čeká na projevení její vůle.
Svobodně uzavřenou smlouvu respektuje
a ze své strany zachovává věrnost, i když
protistrana selhává.
Každý z nás podepsaných měl tu velikou čest vstoupit do osobní smlouvy
s Hospodinem tím, že jsme se ztotožnili
s obětí Ježíše Krista na kříži a jeho vzkříšením a stvrdili tuto smlouvu křtem ve vodě
jako svým „podpisem“. Věříme, že v Kristu
se stalo ANO všem zaslíbením, která Bůh
nabízí každému, kdo s ním chce mít vztah
trvající až na věčnost.
Věříme, že druhou nejvýznamnější
smlouvou, kterou člověk může uzavřít, je
manželská smlouva. Pokud jsou manželé
křesťané, uzavírají tuto smlouvu před Bohem a jsou vázáni projevem své vůle až
do smrti jednoho z partnerů. Manželská
smlouva je ochranou vztahu mezi mužem
a ženou, kteří si před Bohem slíbili lásku,
úctu a věrnost až do smrti jednoho z nich.
Taková smlouva je také jistotou pro jejich
děti, které z hojnosti takového vztahu mohou a mají brát. Rozvod nikdo z nás nechápe jako oprávněný způsob řešení manželské krize. Rozvod je pro nás výrazem
2 SBOROV Ý DOPIS 11/17

nevěry v Boží moc, neochoty přinejmenším jednoho z partnerů umřít sám sobě
kvůli Kristu i druhému z partnerů.
Vyznáváme, že příprava na uzavření
manželské smlouvy má být přiměřená významu této skutečnosti. Měla by obnášet
poznávání jeden druhého duchovně (jeho
vztahu ke Kristu a společného duchovního
směřování), vzájemné přijetí, vznik opravdové lásky jako vědomého, upřímného
a vytrvalého postoje, duševní porozumění

Toužíme po tom, aby se v příštím roce
v našem sboru v žádném
manželství neprojevila tvrdost srdce,
která by vedla k jeho rozpadu.
a zamilovanost, která k takovému důležitému vztahu patří. Vzájemné poznávání
v sexuálním smyslu je vyhrazeno pro dobu
až po uzavření manželské smlouvy. Podle
našeho poznání z Písma je každý sexuální
vztah mimo manželskou smlouvu smilstvem. Vztah založený na smilstvu ochuzuje muže a ženu o mnohá tajemství vyplývající z důvěrného vztahu muže a ženy
v manželství.
Věříme, že nás Písmo jednoznačně
vede, abychom vstupovali do manželské
smlouvy pouze s tím, kdo patří Kristu.
Věříme, že manželství je vztah darovaný samotným Bohem, který člověka stvořil
jako muže a ženu ke svému obrazu. Věříme, že každý z nás může a má svým manželstvím tomuto světu prorokovat o vztahu
mezi Kristem a Církví, a tak se osobně i společně připravovat na svatbu Beránkovu.

MODLITEBNÍ TÉMATA
Modlit se za sestavení nové funkční
vlády. Žehnat nově zvoleným politikům
(v moci postaveným), hlavně pak v otázce podpory biblicky definované rodiny
a dětí – viz hora manželství a rodiny.
Za účastníky Alfy, aby uvěřili a zakotvili
v církvi. Za účastníky Předmanželského kurzu, aby rozeznali, zda mají uzavřít
manželství, a pokud ho uzavřou, aby
prožili plodný a radostný společný život
k Boží slávě.
Za Kroužky na Palmovce a speciálně
za nového koordinátora (Petra Macáková ukončila tuto svou službu na počátku
školního roku).
Vyhodnocení minulých témat:
Výsledky voleb a hlavně práci nově zvolených poslanců uvidíme až v delším horizontu. Na Alfu na Palmovce přišlo na úvodní
večeři 17 hostů a na Západ 10 hostů. Většina pokračuje a na další večery přišli i další
hosté. Kurz Výchova teenagerů nebyl pro
malý zájem otevřen. Na Předmanželském
kurzu je sedm snoubeneckých párů.

Chceme v našem společenství pracovat
na zdravých a silných manželstvích, kde
oba manželé milují Krista a jsou ochotni
pro Něho i pro svého smluvního partnera
umírat své sobeckosti a žít pro Krista i svého partnera, a to i ve velkých tlacích. Chceme udržovat otevřené a přátelské vztahy
s jiným manželským párem, který má právo
nám do našeho manželství mluvit.
V rámci tématu „Hora manželství a rodiny“ připomínáme prohlášení, které jsme již
před více lety ve sboru přijali a u kterého toužíme, aby se naplňovalo v našich rodinách.
Toužíme po tom, aby se v příštím roce v našem sboru v žádném manželství neprojevila
tvrdost srdce, která by vedla k jeho rozpadu.
Modlíme se za Prahu, město, do kterého
nás Bůh postavil, aby poklesla rozvodovost, umělé potraty a počet dětí narozených mimo manželství o 10 % a současně
o 10 % narostl počet uzavřených manželství a počet dětí v manželství narozených.

Nabízím možnost učit se na bicí
(bicí nástroje, cajón, djembe)

Zváni jsou začátečníci i úplně noví hráči,
případně mírně pokročilí. Chci učit lidi, kteří by rádi sloužili ve chválách (klidně pouze
výhledově). Pokud si nejste jisti, jestli je to
pro vás, můžeme se sejít jednou nezávazně
a pak se rozhodnete. Cena je 150 Kč/h, výuka buď u mě doma na Ládví, nebo ve sboru
na Palmovce. Tel.: 732 408 779,
e-mail: maxiturbo@volny.cz
(vážně to je můj e-mail). Lukáš Ondráček
www.kspraha.cz
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Boží radost v ulicích
Jak to celé s Boží radostí v ulicích začalo? zovat a chválit Boha na ulicích a náměsPřed Awakening jsem měla několik obra- tích. Poznala jsem, že chvály a tanec
zů, ve kterých chtěl Bůh jednat skrze chvály s prapory pod vedením Ducha svatého
a tanec v Praze. Zjistila jsem, že tyto obra- otevírají lidem srdce pro Krista. Jsem
zy nemám jen já, ale s některými proroc- velmi vděčná Bohu, že dal křesťanům služky obdarovanými lidmi se shodují. Nikdo bu na Václavském náměstí u koně, kde už
se však organizace neujímal a na jedné několik let pravidelně každou sobotu v 15
z modlitebních stráží v IHOPP jsem v mod- hod. oslavují našeho Pána. Díky za jejich
litbách za Awakening viděla fotbalové hři- věrnost. Sama jsem byla svědkem toho,
ště a Bůh mi jasně říkal: Tak už vykopni! jak se mnozí lidé, kteří poslouchali hudbu,
Zkrátka, nešlo to jinak a začala jsem se ptát otevřeli evangeliu a následně vydali život
po okolí, komu chvála, tanec i evangelizace svému Spasiteli. Byly to i celé skupiny z Izraele, Jordánska, Libanoleží na srdci. Jsem vděčná
nu i mnoha zemí Evropy,
lidem, kteří nás v počátku
Největší mou radostí
které s námi začaly tančit
podpořili, povzbudili, pov kruhu. Někteří až plaradili – Luboš Ondráček,
při této práci je vidět
kali dojetím. Často si nás
Magda Louthanová, Movstupovat lidi
lidé fotí a ptají se, co jsme
nika Walker, Beracha, vedo Božího království,
zač. Na to odpovídáme:
doucí i účastníci ze školy
„Jsme skupina křesťanů
vidět uzdravení fyzická
uctívání, vedoucí IHOPP,
z různých církví, kterou
díky za ně i za kaži lidských srdcí,
sjednocuje láska k Ježídého služebníka, modlitančit v jednotě
ši.“ Reakce lidí jsou velká
tebníka. Díky za prvotní
s kapelami i tanečníky,
svědectví toho, že Kristus
finanční podporu regioje král Prahy. Fotky z chval
nu Tomáše Božovského,
naplňovat Boží plán.
se šíří na Facebooku i přes
Oty Kunzmanna a Petra
(Petra)
nevěřící. Boží srdce se
Káchy. Díky Bohu také
raduje, když jeho lid poza tu obrovskou milost,
ze které jsme tři týdny v plném nasazení, slechne volání ke službě uctívání.
Moje srdce také poskočilo, když po
pod tlakem dávali vše dohromady. Podařilo se za tři týdny naplnit 3 místa asi 120 Awakening začaly chvály na StaroměstBožími služebníky (kapelami, tanečníky, ském náměstí. Je to další strategické
překladateli, evangelisty, duchovními mo- místo, kde se Pán chce projevovat. Hned
derátory, hlídači baťohů, zvukaři, stěho- ráno tam byla Boží sláva a později přišla
váky apod.). Vše nebylo dokonalé, ale Bůh také Boží radost. K izraelským kruhovým
se k dílu přiznal a nad tím vším držel stráž. tancům se přidalo mnoho cizinců a dětí.
Snažíme se poučit z chyb a očekávat, vstu- Oslovovala jsem lidi, kteří se dívali na tapovat do toho, co nám Bůh dál připravil. nec s prapory. Mladý pár se ptal: „To jsou
Petra Macáková křesťani? Takový jsme ještě nikdy neviděli!“
Možná se teď už nemusíte ptát, proč chválit a tančit na ulicích.
Proč chválit a tančit na ulicích?
Marcela Pušová (Řeka života)
Tuto otázku mi položilo několik křesťanů,
kteří upřednostňují modlitby a chvály v círProč chvály na Staroměstském
kevních prostorech. Vždy jsem vnímala, že
náměstí?
je dobré se modlit ve skrytu, ale stejně tak
je dobré občas vyjít a být světlem pro svět. Pro mne místo není ani tak důležité, ale
Mnoho let jsem se modlila, aby Bůh vyslal je pravda, že díky frekventovanosti je toto
dělníky, kteří budou pravidelně evangeli- místo výborné pro podobné akce. Slabinou
je to, že většina posluchačů jsou cizinci
a stále máme na srdci to, aby předně náš
český národ zakusil Boží přítomnost. No
a to je vlastně smysl této akce. Boží přítomnost. Uctíváme Krále králů, Otce,
Ducha svatého a v atmosféře uctívání
se najednou začínají dít věci, které jsou
ovocem Ducha svatého – radost, láska
k nevěřícím v akci, modlitby za uzdravení, zakoušení nebeského pokoje… Velmi
silně také prožívám propojení mezi jednotlivými služebníky v prorocké chvále.
Nemůžu to dokázat, ale mám pocit, že toto
propojení, jednota a vzájemná spolupráce,
inspirace, přináší změnu a je to něco, co
kolemjdoucí přitahuje. Hodně v tom hraje
www.kspraha.cz

Trocha statistiky
z Husova stánku:
30. 6. 2017 a 1. 7. 2017 na Staroměstském nám. bylo rozdáno asi 120 gedeonských Biblí, 40 materiálů s evangeliem, minimálně s 20 lidmi jsme evangelium sdíleli
přímo. Na večerní akci Awakening Europe
bylo rozdáno 100 lístků na stánku a cca
200 rozdali tanečníci, většina se zvěstováním evangelia nebo svědectvím ze života
či s modlitbou. U 4 lidí jsme zaznamenali
rozhodnutí pro Ježíše Krista. 1 vyslyšená
modlitba za paní s berlí, kterou bolelo koleno. Po modlitbě bolest přestala.
13. 8. 2017 na Staroměstském náměstí
bylo rozdáno 150 evangelií, k tomu 40 Biblí
se zvěstovaným evangeliem. Minimálně
8 lidí se rozhodlo pro Pana Ježíše, z toho
4 z Anglie, 2 z Německa a 2 muslimky. Minimálně 14 uzdravení po modlitbách.
9. 9. 2017 bylo na Staroměstském náměstí rozdáno do celého světa 80 evangelií,
věnováno se sdílením evangelia 70 gedeonských Biblí, minimálně 8 lidí se rozhodlo
pro Pána Ježíše, k tomu vyslyšené modlitby za uzdravení: srdce, žaludek, rameno,
natáhnutí nohy, bolest hlavy, nohy, paty,
na boku, bodnutí včely.
roli spolupráce hudby s tancem, někdy
hrajeme podle tanečníků, kteří přináší
prorocké obrazy, a hudbou je jenom doplníme, podtrhneme. Je zde prostor i pro
ostatní způsoby uctívání, jako např. obrazy. Spolupráce s dalšími služebníky, evangelisty, modlitebníky, je někdy nevědomá,
ale tak jako na mnoha jiných místech, kde
chvály venku děláme, vnímáme, že v atmosféře chvály a uctívání se tyto věci začínají
dít ve větší míře a přirozeně, protože lidé se
často sami ptají, co je tu jinak. No a neodpovězte jim na takovou otázku .
Mirek Hoblík
Za organizační tým Boží radosti v ulicích:
Petra Macáková (zodpovědná za celkovou
organizaci a propojení týmů), Lukáš Čanda
(IT podpora, technický tým), Jana Nováková (back office), Miroslav Hoblík (zodpovědný za kapely) a Brigit Čmielová (zodpovědná za překladatele).
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INFORMACE O REGIONECH

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

AKTUÁLNĚ

HOSTIVAŘ

SEVER

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: 20/6/0

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 6. 11. v 18:30, na Palmovce v herně
v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 102/9/30
Vstup: Markéta Pasková, Čeněk Rykl

JIH
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

STŘED

JIHOVÝCHOD

VÝCHOD

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 29/8/8

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: 89/8/18
Křest: Dominik Vondra (8.10.)

PALMOVKA
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček,Tomáš Dostálek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 99/21/24

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 76/16/22
Vstup: Kryštof Jungmann, Veronika Dobiášová

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: 41/3/11

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 / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
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.
1. 11.

Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
2. 11.

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

5. 11. Sborové shromáždění
neděle 15:00 Kulturní dům Ládví
Chvály: hudební skupina Worship Vision
pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Lubomír Ondráček –
Boží vinice (Iz 5)
pondělí

6. 11.

Odrost, 18:30–21:00

úterý
7. 11.
7. 11.

7. 11. Porost, 17:30–19:30
Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

středa

8. 11.

Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
9. 11.
9. 11.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30
9. 11.
Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
9. 11.
Boží generálové / Evan Roberts
– probuzení ve Welsu,
přednáší: Petr Nový a hosté, 18:30, malý sál
pátek
10. 11.

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

sobota
11. 11.

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

11/11
13–19 h

13. 11. Sborová modlitební

11.–12. 11. Víkend s Alfou
neděle

shromáždění v rámci regionů

12. 11.
téma:

ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
Virtuální realita
od 18:30, velký sál ve sboru
POZOR ZMĚNA MÍSTA!

středa

6. 12.

18:00–19:30, malý sál
13. 11. Odrost, 18:30–21:00

úterý
14. 11.

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

středa

15. 11. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
16. 11.

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

neděle

shromáždění v rámci regionů

Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
Boží generálové / John G. Lake –
zakladatel míst uzdravení
přednáší: Petr Nový a hosté, 18:30, malý sál

pondělí

20. 11. Odrost, 18:30–21:00

sobota
9. 12.

úterý
21. 11.

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

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

neděle

shromáždění v rámci regionů

středa

22. 11. Dorost, 17:00–19:00

10. 12.

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

Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
7. 12.
7. 12.

čtvrtek
23. 11.
23. 11.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz příprava na manželství
18:30–21:30
23. 11. Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5
23. 11. Boží generálové /
William J. Seymour – probuzení
v Asusa Street
přednáší: Petr Nový, 18:30, malý sál

11. 12. Sborová modlitební

25. 11. Setkání služebníků

pondělí

18:00–19:30, malý sál

pondělí

11. 12. Odrost, 18:30–21:00

úterý

12. 12. Porost, 17:30–19:30

středa

13. 12. Dorost, 17:00–19:00

čtvrtek
14. 12.
14. 12.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Alfa, 18:30,
KD Mlejn, Kovářova 4, Praha 5

sobota

9:00–15:00, velký sál

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí

27. 11. Odrost, 18:30–21:00

pátek
15. 12.

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

úterý
28. 11.

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

sobota
16. 12.

středa

29. 11. Dorost, 17:00–19:00

Radost v ulicích
13:00–19:00, na Kafkově náměstí
tanec, hudba, svědectví

čtvrtek
30. 11.

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

neděle

shromáždění v rámci regionů

pondělí

18. 12. Odrost, 18:30–21:00

úterý

19. 12. Porost, 17:30–19:30

středa

20. 12. Dorost, 17:00–19:00

1.– 2. 12. Eva Evě – víkend pro dívky
od 11 do 15 let
www.mladezpraha.kaes.cz

3. 12. Sborové shromáždění

Kázání:

změna programu vyhrazena

5. 12.

5. 12. Porost, 17:30–19:30
Místa uzdravení
18:00–20:00, 1. patro
Kurz Alfa, 18:30, malý sál

pondělí
pondělí

neděle
Chvály:

R & J band / J&Troop / Beracha
Mirek Hoblík + Lubomír Honek a přátelé
ze Školy uctívání / Husovy stopy

úterý
5. 12.

15:00 Kulturní dům Ládví
hudební skupina s pěveckým
sborem pod vedením D. Bukáčka
Petr Kácha – Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých, a zazáří ti
Kristus (Ef 5,14b)

Po skončení bohoslužeb bude výroční
sborové shromáždění.
pondělí

4. 12.

Na zdi a za zdí
4. 12.

5. 12.

24. 12. Štědrý den
neděle

Shromáždění budou upřesněna.

čtvrtek
28. 12.

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Silvestr pro mládež

Odrost, 18:30–21:00

Divadelní společnost Kairos II vás zve

čtvrtek. Boží generálové / Smith
21. 12. Wigglesworth – Apoštol víry
přednáší: Petr Nový, 18:30, malý sál

28. 12. – 2. 1. 2018

www.kairos2.cz

středa

od 19:30, Divadlo bez hranic,
Křesomyslova 14, Praha–Nusle
(u nám. bratří Synků) 1. PREMIÉRA
od 19:30, KD Gong, Sokolovská 191,
Praha 9 (u Balabenky) 2. PREMIÉRA

www.mladezpraha.kaes.cz
kontaktní osoba Betty Bukáčková
Kurzy Alfa a Příprava na manželství
jsou pro přihlášené.
Na MÍSTA UZDRAVENÍ je vhodné
se předem přihlásit na e-mail:
mistauzdraveni@gmail.com

čtvrtky od 18:30 v malém sále I Na Žertvách 23 I Praha 8
přednáší Petr Nový a hosté

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

11/11/2017
13–19 hod.
R & J band / J&Troop / Beracha
Mirek Hoblík + Lubomír Honek
a přátelé ze Školy uctívání

Husovy stopy
změna programu vyhrazena
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