
neděle 14. 6. 2020
káže: Ota Kunzmann st.
vede: Zuzka Mourková 
chvály: Radka Novotná

neděle 21. 6. 2020
káže:  Petr Nový

vede: Martin Šindelář
chvály: Anička Kunzmannová a Kuba Homolka

neděle 28. 6. 2020
káže: Ota Kunzmann st.
vede: Aneta Ženíšková

chvály: Ben Drápal a spol.
Tuto neděli bude večeře Páně

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
12 . 7. – 30. 8. 2020
Ve Stromovce

(více informací najdete 
ve Sborovém dopise a nebo na webu 
www. kspraha.cz)

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

Youtube kanál
- Křesťanské společenství Praha
najdete zde záznamy online 
bohoslužeb a další videa

„Neboť  Bůh nám nedal 
ducha bázlivosti, nýbrž 
ducha moci, lásky 
a rozvahy.“
2. Tim 1,7

Přejeme vám příjemně 
strávené léto

Děkovat za  30 let samostatného fun-
gování našeho sboru i za celá Křesťan-
ská společenství a  žehnat jim podle
Ko 3,15. (A ve vašem srdci ať vládne pokoj 
Kristův, k němuž jste byli povoláni v jed-
no společné tělo. A buďte vděčni.)

Za manželství a rodinu 5×10 % 
– Přimlouvat se za snížení počtu rozvodů,
umělých potratů a dětí narozených mimo 
manželství v Praze o 10 %, dále za nárůst 
počtu uzavřených manželství a  počtu 
dětí narozených v  manželství v  Praze 
o 10 %. Modlit se a žehnat v moci posta-
veným, aby byla schválena ústavní de� -
nice manželství jako svazku muže a ženy 
a za milost, aby období karantény rodiny 
do budoucna spíš stmelilo, než rozdělilo. 
(Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, 
a podobně i žena muži. 1Kor 7,3)

Prosit za déšť – kéž se Pán smiluje nad
naší zemí, která je tolik vyschlá, a svlaží
ji vytrvalým mírným deštěm. (…volejte
k Hospodinu o pomoc. Jl 1,14)

Vyhodnocení minulých témat
Bůh se nad naší zemí skutečně smiloval 
a průběh pandemie je oproti většině
zemí velmi mírný. V online prostoru se
o křesťanské programy zajímá více lidí,
než je běžné.

Sborová modlitební
22. 6. 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23


