
neděle 9. 1. 2022
očekávací shromáždění

vede: Jirka Mašlej / Ota Kunzmann st.
chvály: Ben Drápal

neděle 16. 1. 2022
káže: Miloš Kačírek ml.

vede: Ota Kunzmann st.
Tuto neděli bude večeře Páně

neděle 23. 1. 2022
káže: Lubomír Ondráček 

chvály: Anička Kunzmannová a Kuba Homolka

neděle 30. 1. 2022
káže: Ota Kunzmann st.

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@kaes.cz  604 802 024)
Starší: Otakar Kunzmann ml., Jan Krišica, Petr Nový 
Diakoni:  Jiřina Homolková (jirina.homolkova@kaes.cz 776 158 399),  
 Petr Homolka, Kristýna Říhová
Vedoucí nedělní školy: Noemi Krišicová (noemi.krisicova@kaes.cz)
Vedoucí modlitebně-prorockého týmu: Libuše Mašlejová 
Vedoucí chval: Ben Drápal 
Vedoucí evangelizace: Viktor Kunzmann 
Kontakty na další starší a vedoucí služebností najdete na adrese: 
https://vychod.kspraha.cz/kontakt/

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

Přijďte se modlit za náš region,  shromáž-
dění a případně i za osobní potřeby.

Sborové bohoslužby
6. 2. 2022 od 15:00 hod.,
KD Ládví

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

Skupinky
Na našem regionu v současné době funguje 7 skupinek. Všechny (kromě jedné) 
jsou otevřené pro nově příchozí. Zde jsou jména vedoucích a kontakt na ně:

Jaroslav Novák a Jiřina Homolková (jirina.homolkova@kaes.cz)
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)
Jana Říhová / Olga Hrdinová (jrihovacz@gmail.com)
Viktor Kunzmann (viktor.vasyliev@seznam.cz) – modlitební skupinka za „probuzení“

MODLITEBNÍ 
TÉMATA

ZÁKLADY 
křesťanského života 
13. 1. 2022 
Sborová budova KS Praha
Na Žertvách 23, Praha 8,
Tomáš Dittrich
E-mail tomas.dittrich@kaes.cz

KURZY 
příprava na manželství
20.1. - 24. 2. 2022
Sborová budova KS Praha
Na Žertvách 23, Praha 8,
více info na:
http://www.kspraha.cz/aktivita/kurz-
-priprava-na-manzelstvi/

Kurzy Alfa – online 2022
od 25. 1. 2022
vždy v úterý
v 19 hodin na ZOOMu

Registrujte se na www.kurzyalfa.cz,
nebo napište na e-mail: veronika.
filipova@kurzyalfa.cz

Děkovat Hospodinu za rok 2021 a mod-
lit se za rok 2022. Ptát se, co má pro
nás/pro mne Bůh připraveno a vyprošo-
vat si odvahu důvěřovat Bohu i  v  situa-
cích, kterým nerozumíme. (Př 3,5)
 
Za manželství a rodinu: Ať je v Česku
přijata ústavní definice manželství jako
svazku jednoho muže a jedné ženy. Ať
se v Praze mezi roky 2021/2022 zvýší
sňatečnost, porodnost a podíl dětí naro-
zených v manželství. (Ko 4,2)
 
Politická situace: Abychom měli úplnou 
vládu s  důvěrou Poslanecké sněmovny 
a aby tato vláda měla moudrost
k řešení situace kolem covidu a za vytvo-
ření státního rozpočtu zohledňujícího 
dlouhodobou ekonomickou realitu
s ohledem na sociální situaci.

Za milost k snížení napětí na hranicích
Ruska a Ukrajiny a také Běloruska a Pol-
ska a nastolení spravedlnosti v obou
ohniscích napětí.
 
Vyhodnocení minulých témat
Díky Bohu došlo po začátku prosince
k poklesu nárůstu počtu nakažených, ale
situace je stále vážná a narůstá napětí
ve společnosti ohledně pohledu na závaž-
nost nákazy a způsobů řešení.

Sborová modlitební
7. 2. 2022 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23


