
KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Milí přátelé, členové regionu Východ.
Vzhledem k  pozitivnímu vývoji v  naší zemi to 
vypadá, že se blíží doba, kdy se sejdeme znovu 
na bohoslužbách. Zatím nepíšu žádný konkrét-
ní termín, jelikož je zapotřebí rozhodnutí vede-

ní celého sboru. Je zde však určitá naděje, že bychom se mohli 
sejít již některou květnovou neděli. Co však je jasné již nyní, 
že červnové setkání CKS se přesouvá na neděli 6. prosince 
a že tuto neděli – 17. 5. nebudeme mít vlastní bohoslužby, 
ale připojíme se k online bohoslužbám CKS od 14:00.
Prosím o  trpělivost, ale i  o  aktivní vyhledávání informací 
na sborovém webu.

Otakar Kunzmann

BIBLICKÁ PROMLUVA 
Michel Jabali na: 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY 10. 5. OD 10:00
www.kspraha.cz/live
Chvály povede Jan Knížek
Kázat bude Tomáš Dittrich

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY 
Církve Křesťanská společenství 
17. 5. OD 14:00
www.kspraha.cz/live

Šestá 10. 5. OD 18:00: FOLLOW ME
Zveme tě na online Gauč!
https://www.facebook.com/sesta.kspraha

S Matthewem Davidem budeme mluvit o jeho 
neobyčejné minulosti a vizí do budoucna. 
Chvály bude mít kapela pod vedením 
Anežky Jelínkové

Prosím uvědomte si, že mládežníci nedostávají tyto maily. Pokud doma máte 
mládežníka, můžete mu setkání Šestá připomenout.. 
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SPOLEČNÉ MODLITBY 
V pátek 8. 5. od 18:30 do 19:00 se budeme modlit za další téma v rámci modliteb 30 dní modliteb za svět 
islámu: Muslimské bratrstvo bývá považováno za jedno z nejstarších a nejvlivnějších hnutí v moderních dějinách 
islámu. Založil je roku 1928 učitel jedné egyptské školy. Hnutí chápe islám jako nástroj k zdokonalení jednotlivců 
a  celé společnosti. Její příslušníci se věnují rozsáhlé charitativní činnosti. Hnutí se rychle šíří arabským světem 
a stále více se v této oblasti politizuje. Usiluje o zřízení islámských států založených na právu šaría a o reformu 
stávajících politických systémů. V padesátých letech byla tato skupina v některých částech arabské oblasti rozpoz- 
nána jako nebezpečná a mnozí členové proto uprchli do Evropy. V Evropě vznikly pod vlivem Bratrstva další orga-
nizace, které reprezentují místní muslimská společenství a zastávají se jejich zájmů. Podle některých analytiků pro-
chází toto hnutí v arabských státech, a zvláště v Egyptě krizí. Kvůli odlišnému pohledu na ideologické a strategické 
priority se střetávají starší členové s mladšími a stoupá nejistota ohledně dnešních cílů a aktivit. Hnutí Muslimské-
ho bratrstva je kontroverzní. Samo se prohlašuje za pokojnou, demokratickou organizaci, která odsuzuje násilí. 
Některé arabské státy a Rusko ji vnímají jako teroristickou organizaci. Lidskoprávní organizace však toto označení 
obvykle odmítají. Pro některé muslimy platí za příliš radikální, pro jiné jsou radikální málo. Vzhledem k povaze 
a velikosti tohoto hnutí nepřekvapí, že se v rámci Muslimského bratrstva můžeme setkat s různými proudy.

 Modlete se, aby členové Muslimského bratrstva využívali svého vlivu v arabských státech pro podporu 
míru, svobody a blaha své společnosti. 

 Modlete se, aby muslimové motivovaní svou ideologií k  dobrým činům byli schopni uskutečňovat 
ve svých společnostech změny k lepšímu. 

 Modlete se, aby členové Muslimského bratrstva, jehož nejpopulárnější heslo zní „Islám je řešení“, nalezli 
tu pravou cestu – Ježíše. (Jan 14,6)

Můžeme děkovat za déšť 
Můžeme se modlit za témata z květnového Sborového dopisu
	Modleme se za Boží milost a ochranu v době světové pandemie. Kéž lidé v době hroucení mnoha  

„jistot“ nezahořknou, ale činí pokání a obrátí se k Bohu. Kéž my jako křesťané jsme šiřitelé pokoje a naděje 
a odvážně zvěstujeme evangelium. Mt 5,16 (Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky 
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.)

	Modleme se za ochranu dětí a mládeže, aby se v této době nestaly oběťmi satanských nabídek a lá-
kadel. L 4,7 (Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.)

	Modleme se za moudrost pro starší a vedoucí, jak pracovat v těchto podmínkách. 2Pa 1,10 (Dej mi 
tedy moudrost a umění, abych dovedl před tímto lidem vycházet a vcházet). Speciálně potřebujeme zjevení 
pro přípravu prázdninových akcí (bohoslužby, tábory, misijní výjezdy – není zřejmé, co bude možné, při-
tom něco je třeba připravovat s předstihem).

https://www.kspraha.cz/live
https://www.facebook.com/sesta.kspraha
https://www.youtube.com/channel/UCuNcHTshJ6HbEepQ_vegiDw

