
neděle 13. 2. 2022
káže: Ota Kunzmann st.
vede: Aneta Ženíšková

chvály: Ota Kunzmann ml.

neděle 20. 2. 2022
káže: Ota Kunzmann st.

vede: Jarda Novák
chvály: Johanka a Verča Zárubovi

Tuto neděli bude večeře Páně

neděle 27. 2. 2022
káže: Ota Kunzmann st.
vede: Zuzka Mourková

chvály: Viktor Kunzmann a Antonie Hrdinová

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. 3. 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

MÍSTA UZDRAVENÍ

24. 2. od 17:00 do 19:00
1. 3. od 18:00 do 20:00
10. 3. od 17:00 do 19:00

Sborová budova KS Praha
Na Žertvách 23, Praha 8,
Věra Ondráčková
E-mail: mistauzdraveni@gmail.com

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

Růst skupinek: Modleme se, aby do
října roku 2022 přibylo ve sboru 
8 nových skupinek.
 
Evangelizační aktivity: Žehnejme celé-
mu průběhu celonárodní Alfy (začala
25. 1. ), ve které máme jako sbor několik 
zástupců, a také kurzu Příprava na man-
želství, kde jsou mezi účastníky i lidé 
mimo církev. Modleme se za povolání
vedoucích a členů týmů pro krátkodobé 
misijní výjezdy.
 
Národní týden manželství (14.–20. 2.):
Modleme se, aby se naplnila vize orga-
nizátorů: „Ve valentýnském týdnu každý 
rok společně oslavujeme, jak moc pro 
nás manželství znamená. Nechte se in-
spirovat, jak ze svého dobrého manžel-
ství udělat ještě lepší nebo obnovit to, co 
se časem ve vztahu vytratilo.“
 
Vyhodnocení minulých témat
Vláda získala důvěru a fungují již všichni
ministři podle původního návrhu před-
sedy vlády. Státní rozpočet má být teprve 
předložen. Plánuje se opakování „milos-
tivého léta“. Napětí na bělorusko–polské 
hranici se snížilo, napětí mezi Ruskem  
a Ukrajinou, resp. dalšími státy trvá. K pří-
mé agresi díky Bohu nedošlo, ale nebezpe-
čí není odvráceno.

Sborová modlitební
28. 2. 2022 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23


