
neděle 10. 4. 2022
káže: Ota Kunzmann ml.
vede: Aneta Ženíšková
chvály: Radka Novotná

neděle 17. 4. 2022
káže: Michel Jabali

vede: Ota Kunzmann st.
chvály: Ben Drápal

Tuto neděli bude večeře Páně

neděle 24. 4. 2022
káže: Luboš Ondráček

vede: Jarda Novák

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
1. 5. 2022 od 15:00 hod.,
Kulturní dům Krakov, 
Těšínská 600, Praha 8
POZOR ZMĚNA MÍSTA!

(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 (otakar.kunzmann2@kaes.cz)
Petr Nový (petr.novy@kaes.cz)
Jana Říhová / Olga Hrdinová (jrihovacz@gmail.com)
Viktor Kunzmann (viktor.kunzmann@kaes.cz) – modlitební skupinka za „probuzení“

MODLITEBNÍ TÉMATASBOROVÝ PŮST
26. 3. – 15. 4. 

MÍSTA UZDRAVENÍ
14. 4. od 17:00 do 19:00
28. 4. od 17:00 do 19:00
3. 5. od 18:00 do 20:00

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

Začátek modlitební  
stráže 24/7
Ve sboru budeme mít opět 
každoroční Velikonoční mod-
litební stráž, která by se měla 
konat po dvou letech opět 
fyzicky ve sboru. Začátek je 8. 
4. v 18:00 
společnými chválami a končit 
bude na Velký pátek 15. 4. 
společnou bohoslužbou s Večeří 
Páně. Informace a přihlašování: 
https://kspraha.cz/straz

ŠESTÁ – večerní setkání 
pro mladé
Ne 10. 4.  od 18:00 do 20:00,  
Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

Cestou důvěry
Seminář s Tony Kalmovou
So 23. 4. místo bude upřesněno
kancelar@kmspraha.cz

Do Velikonoc se modleme dle témat ke sbo-
rovému půstu – viz minulé číslo Sborového 
dopisu nebo sborový web https://www.kspra-
ha.cz/udalost/sborovy-pust-26-3-15-4-2022/.

O Velikonocích a do konce měsíce se  
zaměřme speciálně na následující témata:

Vyprošujme pro Ukrajinu Boží milost a nad-
přirozenou ochranu. Modleme se za rychlé 
ukončení války, za moudrost pro politiky 
(ukrajinské, ruské, světové i naše), za záchranu 
pro prchající a pokračující pomoc pro uprchlé 
Ukrajince. Za to, aby lidé, v této otřásající se 
době, hledali Boha.
Modleme se i za ochranu Estonska, Litvy a dal-
ších zemí sousedících s Ruskem, za moudrost 
pro politiky ohledně správného načasování 
případného vstupu Ukrajiny  a dalších států 
sousedících s Ruskem do EU.
 
Růst skupinek: Modleme se, aby do října roku 
2022 přibylo ve sboru 8 nových skupinek.

Povzbuzení pro všechny, kteří se dlouho pere-
me s  nějakou věcí (hříchem) v  našich životech. 
„Bůh slyší naše modlitby, slova našeho pokání. 
Touží nám pomoct, zasáhnout. Viděla jsem, jak 
jsem se chtěla zbavit pampelišky pouze utrhává-
ním stonku a  listů, což jen vedlo k opětovnému 
dorůstání. Pampeliška má silný a hluboký kořen. 
My máme trhat plevel, tj. listy se stonkem, ale 
Bůh chce změnit naše srdce. Chce jednat s  ko-
řenem našeho hříchu. Upřeme proto svůj zrak 
na Ježíše. On je Vítěz a Král našich srdcí.“ – výstup 
PMT (Markéta M.)

Sborová modlitební
25. 4. 2022 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23


