
neděle 12. 1. 2020
káže: Ota Kunzmann st.
vede: Jiřka Homolková

chvály: Johanka a Verča Zárubovy

neděle 19. 1. 2020
káže:  Hanka Pospíšilová
vede: Zuzka Mourková

chvály: Kuba Homolka, Anička Kunzmannová
Tuto neděli bude večeře Páně.

neděle 26. 1. 2020
káže: Ota Kunzmann st.

vede: Martin Šindelář
chvály: Ota, Renča a Viktor Kunzmannovi

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. (otakar.kunzmann@gmail.com,  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 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
2. 2. 2020, od  15:00 hod.
Kulturní dům Ládví, 
Burešova 2, Praha 8

Chvály:  hudební skupina Pureheart 
pod vedením Radky novotné
Kázání:  Petr Kácha – A všechno 
podřídil pod jeho nohy… (ef 1,22–23)

Skupinky
na našem regionu v současné době funguje 10 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“
Jana Říhová/Olga Hrdinová (jrihovacz@gmail.com)

Modlitební 
téMata

Základy křesťanského
života 2020
Prakticky zaměřený výklad Bible, 
přátelská atmosféra, možnost 
dotazů a osobních rozhovorů.

Kdy: 9. 1. – 9. 4. 2020 
vždy ve čtvrtek
v 18:30 hodin
Kde: Sborový dům KS Praha, 
na Žertvách 23, Praha 8-Libeň
Vstup zdarma

Kurz Výchova dětí
Od 15. 1. každou středu od 18:00
deset večerů o výchově dětí do 
10 let pro
nás, kteří se z toho občas trochu 
hroutíme.
Více na www.manzelskevecery.cz

Kázání 22.12. 2019
výzva www.vychod.kspraha.cz
Tit 2:11-14; ef 2:10
Modlit se a vyznávat nad sebou 
do neděle 19. 1. 2020 slovo: 
on se za nás obětoval, aby 
nás vykoupil ze všeho hříchu 
a posvětil za svůj vlastní lid, 
horlivý v dobrých skutcích. 
(Titovi 2:14). 
Od 20. 1. do 24. 1 dát vědět 
pastorovi, zda došlo na základě 
tohoto vyznávání k nějaké změně 
v oblasti identity. V neděli 26.1. 
2020 je možné mít svědectví.

Děkovat Bohu za uplynulý rok 
(Žd 12,28)
a do nového roku se nebát vstoupit s po-
citem hrdosti na to, že je nám umožněno 
chodit po Hospodinových cestách  
a prosit o milost po nich jít ještě radikál-
něji než v roce minulém 
(2 Pa 17,6)

Modlit se a žehnat:
Základy 9. 1.–9. 4. 2020, vždy ve čtvrtek
v 18:30 (Mt 28,19) a dále za připravované 
akce (Předmanželský kurz a Manželské 
večery)

Žehnat místům, na kterých 
usilujeme o založení nových regionů 
– Barrandov, Černý Most, Prosek – a také 
týmům pod vedením Jakuba Černého, 
Vojty urbana a Šimona dittricha  
(Př 11,11)

Vyhodnocení minulých témat
Boj o rodinu stále trvá, situace je v Praze
z hlediska manželství stále o něco horší
než v ostatních částech naší země. Podaři-
lo se několik mimořádných předvánočních 
evangelizačních akcí. V Izraeli se
opět nedaří sestavit vládu a hrozí další
volby, již třetí v jednom roce.

Sborová modlitební
3. 2. 18:00–19:30 v malém sále,
na Žertvách 23


