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SVĚDECTVÍ

ÚVODNÍK

Vánoce Vánoce přicházejí…
Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na
ně zazáří světlo… Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím,
aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky. Horlivost
Hospodina zástupů to učiní. (Iz 9,1 – 6)
Přestože
většinou
jste, milí čtenáři tohoto úvodníku, křesťané a znáte dobře
biblickou
zprávu
o narození Pána Ježíše, jsme - ať chceOslavme Knížete me, nebo nechceme
- ovlivněni tím, jak
pokoje a pomozme jsou nám Vánoce
nalézt pokoj i těm, předkládány ve společnosti. Známe obkteří jsou kolem
rázky Josefa Lady –
nás.
idylická zasněžená
vesnice plná dětí –
zní k nám koledy, z nichž jen některé odpovídají tomu, co čteme v Bibli (je dost
velký rozdíl mezi „Narodil se Kristus Pán“
a „Ježíšku, panáčku“), zlobíme se na konzumní prožívání Vánoc a přitom většinou také drhneme své příbytky, pečeme
cukroví a nakupujeme dárky a potraviny,
abychom někteří po Novém roce slzeli při
svém vstupu na váhu – ještě že je ten sborový půst.
Žijeme v tomto světě, kultura nás
ovlivňuje a v něčem to ani není špatně.
Někteří křesťané radši Vánoce neslaví a to
určitě také není špatně, ale může to být
nesrozumitelné pro naše okolí a těžké pro
menší děti.
Zkusme odhlédnout od našich zvyků
a kultury a zamyslet se, do jaké situace se
Pán Ježíš narodil.
Izrael, tedy vyvolený Boží národ, na
tom nebyl moc dobře. Nábožensky převažovala spíše formálnost. Saduceové
nevěřili ve vzkříšení, v anděly, a tedy
v podstatě nevěřili té části Bible, která už
tenkrát existovala. Farizeové jí sice věřili,
ale různě ji složitě vykládali a domýšleli a hlavně, jak jim vytýkal Pán Ježíš, podle
ní nežili. Izrael nebyl politicky svobodný.
Byl součástí Říma a částečně mu vládli
římští místodržitelé a částečně židovští
vazalové Říma a byla otázka, kdo byl horší. Pilát nebo Herodesové – bylo jich totiž
více a občas se nám mohou při čtení Biwww.kspraha.cz

ble plést. To vše mělo samozřejmě dopad
na ekonomickou i morální situaci Božího
lidu – podvodní výběrčí daní a podivní
prodejci obětí v chrámovém nádvoří.
V této neradostné atmosféře ovšem
narůstalo očekávání příchodu Mesiáše.
Většinou někoho, kdo obnoví davidovské
království. Ale někteří viděli dál – třeba
Anna a Simeon. Někteří čekali na toho,
který bude záchranou, „světlo ke zjevení
národům a slávu lidu Izraele“.
Bůh nenechal nikoho na pochybách.
Narodí se chlapec, který se přes své zázračné početí narodil jako každý jiný člověk, jako miminko, které sice potřebovalo
péči svých pozemských rodičů, ale současně už to byl ten, na němž spočinulo
panství a který obnovil Davidovu vládu –
nikoli politickou, ale duchovní – až na
věky.
Od narození mu šlo o život, někdy mu
nerozuměli ani jeho nejbližší, nakonec
zůstává sám opuštěn nejen lidmi, ale na
chvíli, kvůli našemu hříchu, i svým skutečným Otcem. Přes to všechno upevnil
a posilnil v právu své panství. Naplnil naději nejen svého lidu Izraele, ale i pohanů.
Vánoce jsou tady. Nemá smysl se rozčilovat nad tím, co se děje kolem nás, a asi
se ani trápit tím, že se nás to dotýká více,
než chceme, a že jsme zase snědli více vanilkových rohlíčků, než jsme chtěli. Smysl
má sobě i druhým připomenout, proč vůbec nějaké Vánoce můžeme slavit. A projevit vděčnost. Oslavme Knížete pokoje
a pomozme nalézt pokoj i těm, kteří jsou
kolem nás. I za cenu, že letos tolik neuklidíme a neseženeme nejhezčí stromeček.
Mít pokoj a rozdávat ho svým blízkým
i vzdálenějším je prostě důležitější. A my
víme, kde toho pokoje můžeme získat
dost pro sebe i na rozdávání a u kterého
Rádce můžeme získat radu pro každou
okolnost našeho života, a to dokonce nejen o Vánocích.
Takže přeji šťastné a veselé Vánoce.
Lubomír Ondráček

Co vychází na světlo
v temném baru
V baru, spoře osvětleném teplými barvami podzimu s motivy Halloweenu,
se nad pivem či vínem sešla parta mladých kamarádů plus jedna babička
(já). Hudba má, zatím, snesitelně decibelů, a tak se celkem bez potíží slyšíme. Většina mladých okolo stolu jsou
singles, nebo zrovna s nikým nechodí,
až na Čecho-Libanonce, který je už
pár let ženatý a brzy očekává prvního
potomka. „Tož, tradice, byť jiného náboženství, má své klady“, pomyslím si.
„To je hulvátství“, svěřuje se mi se svými myšlenkami mladík vedle mě. „Žil
s ní osm let, a když s ním chtěla založit
rodinu, rozešel se, že se na děti ještě
necítí. Jenže ona už má nejvyšší čas!“
rozčiluje se nad osudem kamarádky.
Souhlasím s ním. Další mladý muž se
mnou diskutuje o pojmu „tradiční rodina“. „Štve mě, když se pořád omílá,
že rodina je muž, žena a děti,“ začíná
hovor, napije se piva a já čekám, co
z toho vyleze. „No a o tom, že rodina
jsou i ti starší, babička, děda, a ostatní příbuzní, se nemluví.“ Souhlasím
s ním. Dnešní mladí lidé do třiceti let
většinou vyrůstali v neúplné rodině
nebo se jim rodiče rozvedli. Mají dobré instinkty, ale chabé vzory, špatnou
zkušenost a žádnou výchovu k rodinnému způsobu života. Jsou zmatení,
protože to, co by chtěli, není dnes „in“,
a tak ani oni s normální funkční rodinou nepočítají. Egoismus tak navzdory idejím vítězí. Kéž jsme alespoň my,
Boží světlo, ukazateli normálu podle
dobrého Božího plánu!
Nanda
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AKTUÁLNĚ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Sborový půst
Již několikátý rok se budeme společně
postit dvacet jedna dnů. Tentokrát to
bude na počátku roku 7. – 27. 1. 2019. Informace k půstu budou ještě zveřejněny
v lednovém SD, ale již nyní je čas na přípravu.
Je dobré se zamyslet, jakým způsobem se každý z nás zapojí. Někdo se bude
postit plným půstem, tedy jen o vodě celých 21 dnů. To není cesta pro všechny, ale
každý se může nějakým způsobem zapojit - několik dnů nebo se postit od něčeho
celou dobu. Půst se nemusí týkat jen jídla.
Je možné prosinec věnovat přečtení některých biblických textů o půstu.

Může být nějaká oblast nebo téma
v našem životě, za které se třeba už delší
dobu modlíme, a bude dobré modlitbu
doplnit půstem.
Někdo může přijmout něco, co se podle něj týká celého sboru. Neboj se ozvat
starším a přinést svůj pohled k rozsouzení.
Nemohu říci, že se nějak zvlášť na půst
těším. Současně vím, že kdykoli se postím, nikdy nelituji. Prosím každého člena sboru, aby našel - a před Bohem zvážil
- způsob, jak se zapojit. Každému včetně
sebe přeji z půstu co největší užitek.
Lubomír Ondráček

Zprávy z vedení sboru
Po roční přípravě a tvorbě byl spuštěn
nový sborový web. Má moderní grafiku,
je uzpůsoben pro návštěvu prostřednictvím mobilního telefonu a tabletu, ale má
i mnoho nových funkcí a je díky tomu,
že je vytvořen ve wordpressu, mnohem
„přívětivější“ pro regionální webmastery.
Doufám, že bude užitečný pro členy sboru i pro lidi, kteří se o sboru něco chtějí
dozvědět zvenčí.
Z důvodu nařízení týkajícího se ochrany osobních údajů (GDPR) musel přistoupit sbor k některým opatřením. Informace jsou na sborovém webu, členové sboru
dostali informační e-mail, provádějí se
zabezpečení některých dat a podpisy nutných smluv. Prosím všechny o spolupráci
a trpělivost při zavádění těchto opatření.
Nutnost podpisů různých dokumentů
a komplikovanější předávání některých
informací jsme si nevymysleli ve sboru.
Při jejich nedodržení nám hrozí pokuta.

Veškeré nutné kroky jsme konzultovali
s právníky nebo byly právníky přímo vytvořeny.
V polovině listopadu navštívil sborový podpůrný tým rodinu Dohnalových
a také místní sbor v chorvatské Rovinji.
Kromě toho, že jsme zjistili na místě, jak
se všem daří, přivezli povzbuzení a kázali
ve sboru, jsme byli také přítomni historickému okamžiku. Jiří Dohnal odcházel
do Chorvatska s vizí založit sbor, který
předá místnímu vedoucímu. To se nyní
stalo. Vedením sboru zatím zkušebně na
rok byl pověřen dlouholetý starší Goran
Roksandič. V této službě ho podporuje
jeho manželka Katarina. Prosím o modlitby, aby se během ročního období Goran
osvědčil a přijal i osobní potvrzení, že je
Božím plánem pro něj stát se novým pastorem sboru.

Za manželství a rodinu 5x10 %
- snížení počtu rozvodů, umělých potratů a dětí narozených mimo manželství
v Praze o 10 %
- nárůst počtu uzavřených manželství
a dětí narozených v manželství v Praze
o 10 %
Za lednové Základy – aby se podařilo
sestavit početně i funkčně dostatečný
tým, za účast hostů ze sborové Alfy,
hostů sboru i odrůstajících sborových
mládežníků, za duchovní růst všech zúčastněných.
Za povzbuzení a vytrvalost pro pronásledované křesťany, zejména za situaci v Pákistánu. Speciálně za ochranu Asie Bibiové, ale i za další křesťany,
kteří jsou v této zemi vězněni a mnozí
jsou také odsouzeni k trestu smrti.
Vyhodnocení minulých témat
Na Alfu chodí stále většina přihlášených. Víkendu Alfy se zúčastnilo 10
hostů. Jeden člověk se znovuzrodil, několik lidí bylo naplněno Duchem svatým.
Původně určený termín počátkem listopadu k jednání Poslanecké sněmovny
o redefinici manželství byl změněn
a odložen na pozdější termín. O přednášky Staleté kořeny je velký zájem ve
školách. Třem regionům našeho sboru
se podařilo uspořádat veřejné shromáždění se zasazením lípy a na jednom regionu bylo mimořádné shromáždění za
účasti místního zastupitele.

Lubomír Ondráček

Seminář o doprovázení
Protože v našem sboru přibývá lidí, kteří pečují o své rodiče nebo jiné příbuzné
vyššího věku, případně slouží starším
lidem v domovech důchodců, rozhodli
jsme se připravit na téma této služby seminář a pozvat sestru Jindru Papežovou.
Ona sama o semináři a své službě píše
následující:
Seminář o doprovázení bude zaměřen
na doprovázení v rodině, případně ve sboru.
Obsahem bude: Cíl, význam a možnosti doprovázení
Přednášející: Jindra Papežová
Doprovázení v rodině – (dlouhodobá)
péče o nemocného, úskalí a problematické situace – jak je řešit, kde hledat pomoc
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Potřeby člověka, jejich hierarchie
a změny u nemocného, naplňování potřeb
Komunikace s nemocnými a se seniory –
komunikační bariéry
Paliativní péče – možnosti a způsoby,
hospicová péče
Fáze umírání
Doprovázení ve sboru - nejdůležitější
zásady
Diskuze
Manžel je pastorem sboru AC v Kutné
Hoře, spolu s ním pracuji s lidmi cca 15 let.
Mimo to jsme dva roky pravidelně pracovali v domově důchodců v Kutné Hoře.
Stále víc jsem si uvědomovala význam

práce se seniory, nemocnými či postiženými, proto jsem v r. 2011 absolvovala
kurzy Doprovázení. Poté, na žádost ředitele Diakonie AC P. Bartoše, jsem začala
od r. 2012 tyto kurzy vést. Zatím poslední
série seminářů skončila v září 2017. Na
rok 2019 připravujeme další cyklus. Dlouhodobě nemocné a umírající jsem měla
možnost doprovázet v rodině i ve sboru.
Seminář se bude konat v hlavním sále
našeho sboru Na Žertvách 23, Praha 8 ve
čtvrtek 23. 1. 2019 od 18:30 do cca 21:00.
Na závěr bude možné promluvit
o možnostech dalšího vyučování a výcviku v této oblasti pro ty, kdo by se této službě chtěli věnovat více. LO
www.kspraha.cz
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Staleté kořeny na Severu
Naše „dobrodružství s lípou“ začalo na
zářijové regionální modlitební, kdy jsme
přijali, že se máme zapojit do projektu
Staleté kořeny a uspořádat slavnost s výsadbou lípy právě na den výročí založení
republiky, tj. 28. října. Od začátku bylo
jasné, že se budeme muset obejít bez většiny mládežníků kvůli podzimkám a také
bez většiny rodin s dětmi, které obvykle
na podzimní prázdniny odjíždějí mimo
Prahu. Dalším velkým problémem bylo
místo na vysazení lípy. Po marném hledání v okolí jsme se obrátili přímo na Rezidenci RoSa, kde se pravidelně scházíme
k nedělním bohoslužbám, a díky Bohu
se jim myšlenka zalíbila natolik, že nám
dovolili lípu vysadit přímo před jejich
budovou. To bylo 8. října, do slavnosti
zbývalo 20 dní a roztočilo se kolo příprav,
při kterých jsme jen žasli, jak Bůh věci
skládá dohromady a jak přidává ochotné
a schopné pomocníky. A tak se v tomto
krátkém čase podařilo vyrobit letáčky
s pozvánkou, objednat lípu, nechat vyrobit cedulku k lípě a připevnit ji na stojan,
pozvat okolní sbory i místní zastupitele,
připravit občerstvení včetně dvou naprosto luxusních dortů, domluvit se na
programu s RoSou, převézt lípu, vykopat
jámu, zapustit stojan s cedulkou, vyzdobit sál… a spousta dalších drobností…
Na dopolední slavnostní shromáždění přišlo jen málo hostů, zato odpoledne
se jich dostavilo několik desítek - senioři
z RoSy, zaměstnanci i spolupracovníci
centra, přátelé z okolních sborů, místní
zastupitelé a další spoluobčané. V rámci
programu, nazvaného Mozaika století,

foto Ondřej Paska

vystoupili pracovníci i přátelé RoSy s různými střípky k výročí. Mohli jsme slyšet
báseň Jaroslava Seiferta, árii z Dvořákovy Rusalky, písničky Karla Hašlera i Jaroslava Ježka. V dalších vstupech jsme
se dozvěděli i něco z historie. Náš pastor
Tomáš Božovský pak navázal několika
historickými okolnostmi vzniku republiky a připomněl především kořenové
hodnoty naší státnosti - pravdu, svobodu,
důstojnost a víru, i jejich nositele - Konstantina a Metoděje, Jana Husa, Jana
Amose Komenského a Tomáše Garriqua
Masaryka. Nezapomněl ani na samotné
evangelium, ke kterému naše národní kořeny směřují. Na závěr programu vystoupil také pan Hayato Okamura a místní
zastupitel Tomáš Němeček. Poté jsme se
všichni přesunuli před budovu RoSy, kde
byla slavnostně vysazena Lípa století.

Ani chladno a drobný déšť účastníky
neodradily od společného zpívání české
i slovenské hymny a účasti na výsadbě
vhozením lopatky hlíny k nově vysazené
lípě. Po požehnání RoSe, Praze 8 i České
republice se pak část účastníků vrátila
zpět do sálu, kde bylo připraveno občerstvení a kde si mohli ještě dlouho povídat
a užívat si naší pohostinnosti.
Jsme moc vděčni Bohu za to, že se celá
akce podařila a že mnohým seniorům
z RoSy způsobila opravdu radost. Podle
pozitivních ohlasů to vypadá, že na slavnost účastníci budou rádi vzpomínat.
Moc bychom si přáli, aby Lípa století, stojící nyní před Rezidencí RoSa, byla stálou
připomínkou nejen tohoto krásného odpoledne, ale hlavně kořenových hodnot
naší republiky a především evangelia.
Marta Pasková, region Sever

MODLITBY

Bůh přijímá modlitby
Bible je plná svědectví o tom, že Bůh přijímá prosby a modlitby svého lidu. Zažil
to Zachariáš (L 1,13), podobná slova slyšel
od anděla Kornélius (Sk 10,4). Nevíme sice
přesně, jak dlouho se oba muži modlili,
ale asi se nejednalo o jednu náhodnou
modlitbu či prosbu. Oba byli velmi pravděpodobně ve svých modlitbách vytrvalí
a byla to nakonec právě vytrvalost, díky
které uslyšeli: Neboj se, tvá prosba byla
vyslyšena.
Proč o tom ale mluvím? Věřím, že ve
sboru není nikdo, kdo by nevěděl, že se
modlíme za Druhou horu - horu manželství a rodiny. Od června 2017 se opakovaně přimlouváme Za manželství a rodinu
5x10 %. Prosíme o snížení počtu rozvodů,
umělých potratů a dětí narozených mimo
manželství v Praze o 10 % a o nárůst po-
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čtu uzavřených manželství a dětí narozených v manželství v Praze o 10 %. Pokud
jste četli statistiku v zářijovém vydání SD,
tak víte, že naše výsledky zatím nejsou
moc průlomové.
Co s tím? Můžeme si říct: „modlili jsme
se, nic se nastalo, tak to asi nebyla Boží
vůle,“ ale já jsem 100% přesvědčen, že
nejen celková záchrana instituce rodiny,
ale i průběžné zlepšování parametrů Boží
vůlí je. Co když jen zatím Bůh naše modlitby z nějakého důvodu nevyslyšel - nepřijal? Nemyslím si, že by Ho nezajímaly,
ale co když i v případě vyslyšení modlitby
se jedná o určitý proces, kterému nemusíme vždy plně rozumět? V takové situaci máme vlastně jen dvě možnosti. Buď
modlitby vzdát, nebo naopak v modlitbách vytrvat. Jako starší jsme se rozhodli

pro tu druhou variantu. A prosíme i vás,
členy našeho sboru, abyste i vy v modlitbách za Druhou horu vydrželi. Vytrvalost
není vždy jednoduchou záležitostí. Proto
je v Bibli na několika místech apel právě
na vytrvalost (Ř 12,12 a 1 Te 5,17). Osobně
věřím, že nakonec i naše modlitby ohledně Druhé hory dojdou svého vyslyšení
a přijetí a že i my jednou uslyšíme: nebojte se, Bůh na vás pamatuje, vaše prosby
byly vyslyšeny.
Pro ty, kdo se rozhodli dál modlit,
mám jednu povzbudivou informaci.
V boji o Druhou horu už nejsme sami.
Od října se k nám přidalo několik dalších
pražských sborů. Jedná se o Slovo života,
sbor Ekklesia, AC Dobrá zpráva ze Štěrbohol, Církev živého Boha, Církev bez hranic,1.ACP a CB z Jižního Města.
Otakar Kunzmann st.
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INFORMACE O REGIONECH

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

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

HOSTIVAŘ

VÝCHOD

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru
od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 21/6/0
Výstup: Zdeňka Řeháková, přestup KS Kutná Hora

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: 91/8/18
Křest: Eva Novotná
Neděle 30. 12. odpolední bohoslužby odpadají,
region Východ se spojí s regionem Palmovka
od 10:00 ve velkém sále Na Žertvách

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 31/7/8

JIH
Kolektivní vedení: Miloš Poborský,
Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: pondělí, týden po celosboru, v 18:00,
Budějovická 9, Praha 4
Počet členů: 51/9/25
Křest: Magdalena Kočí
Výstup: David Pangrác se stěhuje zpět
na Slovensko

PALMOVKA
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich,
Lumír Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 110/21/30

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

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 41/3/10
Křest: Monika Starkbaumová

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00 International
Church of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 79/19/21
Výstup: Ivana Malenčíková
Křest: Tomáš Kácha

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: pondělí 3. 11. od 18:30 (herna proti
sálu)
Počet členů: 102/12/27

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 Miloš Kačírek jr.
604 651 744
kacirekmilos@seznam.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 KS Praha. Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.
Vydavatel: Sbor Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 / Vychází pro vnitřní potřebu sboru. / e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
Grafická úprava a sazba: Adam Kácha / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma
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SBOROVÉ AKCE

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

2. 12. 	 Sborové shromáždění

24. 12. 	 Štědrý den

St 16. 1. 	 Dorost, 17:00–19:00

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:
		

hudební skupina Aioneth pod		
vedením Davida Bukáčka

		
		

Čt 17. 1. 	 Základy křesťanského života
		
od 18:30, Nový život, křest

Kázání:

Lubomír Ondráček – Světlo už svítí

Po shromáždění naváže výroční sborové
shromáždění.
Po 3. 12. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 4. 12. 	
		
		
		

Porost, 17:30–19:30
Kurz Alfa, 18:30, velký sál
Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

St 5. 12. 	
		
		
		
		
		

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:30
Kurz svoboda v Kristu
18:30–20:00
Kurz výchova teenagerů
19:00–20:30

10:00 Vánoční bohoslužby
Velký sál Na Žertvách 23

St 26. 12. 	 Vánoční bohoslužba regionu
		
Hostivař
		
16:30, Toulcův dvůr
Čt 27. 12. 	 Místa uzdravení
		
17:00–19:00, 1. patro
29. 12 - 2. 1. 	Silvestr 2018/2019
		
Fara v Jablonci nad Jizerou,
		
Jablonec nad Jizerou 429
Ne 30. 12. 	 shromáždění v rámci regionů
		
		

Konání bohoslužeb je individuální
pro každý region

NOVÝ ROK 2019

Po 21. 1. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 22. 1. 	 Porost, 17:30–19:30
St 23. 1. 	 Dorost, 17:00–19:00
		
Seminář o doprovázení
		
18:30 - 21:00
Čt 24. 1. 	
		
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Víra, zkoušky, vítězství
nad hříchem

Po 28. 1. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 29. 1. 	 Porost, 17:30–19:30
St 30. 1. 	 Dorost, 17:00–19:00

Ne 9. 12. 	 Shromáždění v rámci regionů
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

Ne 20. 1. 	 shromáždění v rámci regionů

Ne 27. 1. 	 shromáždění v rámci regionů

So 8. 12. 	 Uzdravovací a vyučovací
		
shromáždění, 14:30–18:30

		
		
		

18.–19. 1. 	 Biblí krok za krokem
		
Na Žertvách 23, Praha 8

Čt 31. 1. 	 Základy křesťanského života
		
od 18:30, Bible – Boží slovo

6. 1. 	

Sborové shromáždění

		

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály:

hudební skupina BigyBand

Kázání:
		

Lubomír Ondráček – Užívej si života
Kaz. 11, 9

7. – 27. 1. 	

Sborový půst

Po 7. 1. 	

Odrost, 18:30–21:00

Út 8. 1. 	

Porost, 17:30–19:30

Kde
Sborový dům KS Praha

St 9. 1. 	

Dorost, 17:00–19:00

Vstup zdarma

St 12. 12. 	 Dorost, 17:00–19:00
		
Kurz o misii, 18:30

Čt 10. 1. 	
		
		
		

Místa uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
od 18:30, Ze smrti do života

Čt 13. 12. 	 Místa uzdravení
		
17:00–19:00, 1. patro

Ne 13. 1. 	 shromáždění v rámci regionů

Kytarista

Rodrigo Rodriguez
9. 12. Atrium, Žižkov 18:30
Adventní benefiční koncert pro Teen
Challenge Žižkov
www.rodrigokoncerty.cz
Po 10. 12. 	 Sborová modlitební
		
18:00–19:30, malý sál
		
Odrost, 18:30–21:00
Út 11. 12. 	 Porost, 17:30–19:30

Ne 16. 12. 	 shromáždění v rámci regionů
Po 17. 12. 	 Odrost, 18:30–21:00
Út 18. 12. 	 Porost, 17:30–19:30

		
		
		

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

Základy křesťanského života 2019
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelská
atmosféra, možnost dotazů a osobních rozhovorů
Kdy
10. 1.–11. 4. 2019
vždy ve čtvrtek v 18:30

Setkání všech skupin mládeže je pouze během školního roku, v době vánočních svátků
se nekoná.

St 19. 12. 	 Dorost, 17:00–19:00

Po 14. 1. 	 Sborová modlitební
		
Odrost, 18:30–21:00

Kurzy Alfa a Příprava na manželství jsou
pro přihlášené.

Ne 23. 12. 	 shromáždění v rámci regionů

Út 15. 1. 	 Porost, 17:30–19:30

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

Adventní beneﬁční koncert pro
Teen Challenge Žižkov

Rodrigo
Rodriguez

9.12. Atrium, Žižkov 18:30
Vánoční program speciálně pro české diváky:
- české koledy ve vlastním aranžmá
- latinsko-americké skladby
- tradiční křesťanské písně upravené pro kytaru

www.rodrigokoncerty

