
neděle 10. března 2019
káže: Petr Nový

vede: Jiřka Homolková
chvály: Ben Drápal

neděle 17. března 2019
káže: Ota Kunzmann st.
vede: Zuzka Mourková

chvály: Anna Kunzmannová a  Jakub Homolka
Tuto neděli bude večeře Páně.

neděle 24. března 2019
káže:  Ivana Šímová

vede: Ota Kunzmann st.
chvály: Johanka a Verča Zárubovy

neděle 31. března 2019
káže: Jarda Novák

vede: Petr Nový
setkání mládeže

Z P r A V O D A J  r e g I O N u  V ý c H O D 
Sbor Křesťanské společenství Praha

Bulletin

Záznamy kázání za uplynulé období jsou k dispozici na https://vychod.kspraha.cz/kazani/
Sborový dopis si můžete přečíst na https://www.kspraha.cz/sborove-dopisy/

Zveme všechny oslavence na 1. regionální neděli na shromáždění 
k našemu narozeninovému košíčku. 

Nebudete-li moct, nevadí – malý dáreček a požehnání si můžete u nás vyzvednout 
i zpětně, a to některou z dalších „přacích nedělí“ po shromáždění. 

Renata Kunzmannová

Přejeme mnoho Božího požehnání těm,
kteří mají narozeniny v tomto měsíci.



Vedoucí regionu:
Pastor: Otakar Kunzmann st. (otakunzmann@volny.cz,  604 802 024)

Starší: Otakar Kunzmann ml. (kunzmann.o@gmail.com), 
 Jan Krišica (jankrisica@gmail.com), Petr Nový (petr.novy1@gmail.com)

Diakoni: Petr Homolka (hompetr@gmail.com)a Jiřina Homolková (776 158 399)
Vedoucí služebností:

Vedoucí nedělní školy: Petr Mourek (petr_mk@email.cz)
Vedoucí modlitebně-prorockého týmu: Jana Říhová (jrihovacz@gmail.com)

Vedoucí chval: Ben Drápal (be.de.pal@gmail.com)

Regionální modlitební
Každou neděli (kromě 1. v měsíci) 
od 15 hod. v knihovně. 

Přijďte se modlit za náš region, 
za shromáždění a případně i za osobní 
potřeby.

Sborová modlitební
1. 4. 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23

Sborové bohoslužby
7. 4. 2019, od  15:00 hod.
Kulturní dům Ládví, Burešova 2, 
Praha 8

Chvály: hudební skupina Aioneth
Kázání: Lubomír Ondráček –
To je fakt myšleno vážně?

Skupinky
Na našem regionu v současné době funguje 9 skupinek. Všechny (kromě jedné) 
jsou otevřené pro nově příchozí. Zde jsou jména vedoucích a kontakt na ně:

Luboš Patočka (lubospatocka@seznam.cz)
Jaroslav Novák a Petr Homolka (hompetr@gmail.com)
Michaela Maratová (maratovam@seznam.cz)
Renata Kunzmannová st. (r.kunzmannova@seznam.cz)
Otakar a Marie Kunzmannovi (kunzmann.o@gmail.com)
Jan Krišica (jankrisica@gmail.com)
Jan a Johana Vraštilovi (Vrastil.Honza@seznam.cz)
Hanka Pospíšilová (pospisilova@kmspraha.cz)

Modlitební 
téMata

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 %.
Děkovat můžeme za zprávy, že obecně
počet uzavíraných manželství v Čr roste. 

Klíč k srdci českého národa (viz proroctví
Miloše K. uveřejněné v únorovém SD) –
„Klíčem k srdci národa je omluva církve
za to, že křesťané špatně reprezentovali
Boží království a tímto způsobem národ
„opustili“. Teprve po této omluvě byla
žena – národ ochotna nechat se uzdravit
skrze modlitbu a naslouchat zvěsti o Ježíši.“ 
– prosit Boha, aby nám zpětně ukázal
všechny situace, kdy jsme špatně reprezen-
tovali Boží království. Prosit Boha, aby
nám dal moudrost a odvahu v situacích,
kdy budeme vědět, že se omluvit máme
(osobně nebo i zástupně).

Abychom nezapomínali dosvědčovat 
svými životy Boží svatost, a to ať žijeme
jako svobodní, anebo v manželství. Žehnat
všem křesťanským manželstvím z našeho
okolí (z našich regionů), aby jim Bůh dával
moudrost a vedení, jak rozdělit svých 24
hodin mezi partnerský život, zaměstnání
a službu Bohu, a všem svobodným, aby žili
naplněný život a „starali se o věci Pána“
(1. Kor. 7, 32). Všichni ať žijeme ve vědomí,
„že čas je zkrácený“ (1. Kor. 7, 29 – 31)

Základy křesťanského 
života / Čt 10. 1.  – 14. 4. 2019 
od 18:30–20:00, Na Žertvách 23
7. 3.  Odpuštění
14. 3.  uzdravení z nemocí
21. 3.  Osvobození od hříchů 
 minulosti

Kurz Evangelizační 
exploze ve sboru
bude probíhat po čtyři soboty 
v termínech 30. 3.; 27. 4.; 18. 5. 
a 8. 6. 2019 od 9:00 do 18:00 
v prostorách sboru KS.
K  účasti je zván každý znovuzrozený 
křesťan, který touží být svědkem Kristo-
vým, (není to tedy jen pro ty, kdo mají 
obdarování evangelisty či zaměření 
tímto směrem), je ochoten učit se a roz-
hodne se kurs dokončit.

O co jde: Cílem kurzu je naučit se jakým 
způsobem lidem srozumitelně a  pou-
tavě sdělovat celé evangelium, jak vést 
nově obrácené po  cestě následování 
a jak vystrojovat další vychovatele učed-
níků. Vedle vyučování je kladen velký 
důraz na  praktickou část v  terénu pod 
vedením trenérů, (absolventů kurzu), 
kdy se studenti postupně zapojují do sa-
mostané aktivity.

Cena kurzu je 1000 Kč + 200 Kč za mate-
riály. Studenti obdrží „Příručku pro vzdě-
lávání k osobní evangelizaci“ a kartičky 
k učení.
Kontaktní osoba: 
stanislav.roubal@kaes.cz, eecr.cz

Přihlašování 
na velikonoční 
modlitební řetěz 24/7
Přihlašování bylo spuštěno. 
Zapisovat se můžete: 
kspraha.cz/straz


