
neděle 8. 9. 2019
káže: Ota Kunzmann st.

vede: Ota Kunzmann st. + Jiřka Homolková
chvály: Radka Novotná

neděle 15. 9. 2019
káže:  Ota Kunzmann st.

vede: Petr Hrdina
chvály: Ben Drápal

Tuto neděli bude večeře Páně.

neděle 22. 9. 2019
káže: Luboš  Ondráček
vede: Zuzka Mourková

chvály: Ota a Renča Kunzmannovi

neděle 29. 9. 2019
káže: Ota Kunzmann ml.

vede: Petr Nový
chvály: Anička Kunzmannová a Kuba Homolka

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.

Sborové bohoslužby
6. 10. 2019, od  15:00 hod.
Kulturní dům Ládví, 
Burešova 2, Praha 8

Chvály:  hudební skupina 
Worship Vision
Kázání:  Petr Kácha – Církev a Izrael
 v poslední době

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)
Viktor Kunzmann (viktor.vasyliev@seznam.cz) – modlitební skupinka za 
„probuzení“

Modlitební 
téMata

Kurzy alfa
1. 10. 2019, 18:30–20:00
Úvodní večeře
Sborová budova KS Praha (Velký 
sál - přízemí)
Na Žertvách 23, Praha 8
Kontaktní osoba: Tomáš Božovský
E-mail: tom.bozovsky@gmail.cz
Tel.: +420 724 435 310
Pokud máš zájem pomáhat, 
kontaktuj Tomáše Božovského.

6. ročník kurzu 
evangelizační exploze
Kurz je rozdělen na: část teore-
tickou 1. hod.: principy EE ve 12 
lekcích , část praktickou 2. hod.: 
uplatnění teorie v terénu pod 
vedením trenérů, postupné zapo-
jování do samostatné aktivity.

Cíl kurzu: naučit se sdělovat 
lidem srozumitelně a poutavě 
celé evangelium
17.9.–3.12.2019 každé úterý od 
17:00 do 20hod v prostorách 
sboru KS Praha (den bude možná 
pozměněn, v případě zájmu kon-
taktujte Standu R.)
1000 Kč + 200 Kč za materiály. 
Studenti obdrží „Příručku pro 
vzdělávání k osobní evangelizaci“ 
a kartičky k učení.
Bližší informace a přihlášky: 
stanislav.roubal@kaes.cz
www.eecr.cz.

Modlit se a žehnat pastorům, starším
sboru a diakonům KS Praha a všem sbo-
rovým a regionálním vedoucím. Modlit
se a vyprošovat si na Hospodinu i vedou-
cí nové. Ex 18,21

Matka a otec, nebo rodič č. 1 a rodič
č. 2: modlit se, aby se podařilo prosadit
ústavní definici manželství jako svazku
muže a ženy, aby děti neztratily právo na 
svého otce a matku. Modlit se
za Den pro rodinu, který se uskuteční
14. 9. 2019 v Praze (od 12:00 modlitební
setkání, od 14:00 pochod). Ga 6,7

Modlit se za sborové akce, které začínají 
v září a počátkem října. Žehnat
služebním týmům i účastníkům. (Kurzy
Výchova dětí, Svoboda v Kristu, Alfa,
Příprava na manželství, Pro pracovníky
s dětmi, Evangelizační Exploze.) Ž 138,8

Vyhodnocení minulých témat
Za manželství a rodinu se chceme modlit
dlouhodobě a těším se na příští statisti-
ku. Letní akce zatím probíhaly úspěšně,
svědectví průběžně zaznívala na shro-
mážděních a některá budou v SD. Na
děkování je minimálně to, že máme tolik
ochotných lidí a tolik finančních zdrojů,
že můžeme obsáhnout takový okruh
aktivit. Politická situace se nelepší,
asi největším problémem je, že církev
je rozdělená a prioritu před modlitbou
mají spíše lidské metody.

Sborová modlitební
16. 9. 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23


