
neděle 8. 5. 2022
káže: Ota Kunzmann ml.
vede: Zuzka Mourková

chvály: Antonie Hrdinová

neděle 15. 5. 2022
káže: Michel Jabali
vede: Jarda Novák

Tuto neděli bude večeře Páně

neděle 22. 5. 2022
káže: Vojta Urban
vede: Petr Nový

chvály: Radka Novotná

neděle 29. 5. 2022
káže: Verunka Hájková – svědectvé o misii v Nepálu

vede: Anetka Ženíšková

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
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.

Na našem kanálu na YouTube jsou svědectví o životním rozhodnutí. Jde o dvě série 
připravených videí,  které stojí za to vidět a sdílet živou víru s přáteli.

Životní rozhodnutí:     Bože zachraň mě!                            Bůh neexistuje?!      

SDÍLEJTE ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ S PŘÁTELI

KS PRAHA VÝCHOD

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



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
5. 6. 2022 od 14:00 hod.,
14:00, Hotel Olšanka
Společné shromáždění Církve Křesťan-
ská společenství pod vedení Rady KS
POZOR ZMĚNA MÍSTA A ČASU!

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

MODLITEBNÍ TÉMATA

MÍSTA UZDRAVENÍ
12. 5. od 17:00 do 19:00
26. 5. od 17:00 do 19:00
7. 6. od 18:00 do 20:00
9. 6. od 17:00 do 19:00

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

Festival Na Výšinách
Vyšehrad – 28. 5. 2022

Pod vedením Honzy Adamce se 
uskuteční již šestý ročník multižán-
rového open-air festivalu Na Výši-
nách, jehož hlavní poselství je „po-
zvedněte své oči k nebi“. 
Festival letos představí nejen křes-
ťanské kapely z ČR, ale i ze zahraničí. 
Nebudou však chybět ani přednášky 
a rozhovory o palčivých tématech.

Pokud máte zájem se zapojit jako 
dobrovolník, nebo jen zjistit víc, tak 
pište na email:
info@navysinach.cz
nebo se přihlašte na stránkách: 
www.navysinach.cz

ŠESTÁ – večerní setkání 
pro mladé
Ne 8. 5.  od 18:00 do 20:00,  
Ne 12. 6.  od 18:00 do 20:00, 
Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

AKCE

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  
narozených v manželství.

Válka na Ukrajině
Modlit se za rodiny, kterým vzala tato
nesmyslná a svévolná válka jejich děti,
muže, matky, rodiče a blízké.
Modlit se za ukončení válečného konfliktu 
a za zmírnění utrpení civilistů i vojáků.
Modlit se, aby lidé nezahořkli, ale naopak 
ve svém utrpení hledali Hospodina.
 
Festival Na Výšinách
Vyšehrad – 28. 5. 2022
Vyprošovat si ochranu a požehnání pro
tento projekt. Modlit se, aby se dařilo
oslovovat posluchače evangeliem. Žehnat 
účastníkům, aby neodcházeli jen potěšeni, 
ale i „obráceni“. Přidat můžeme zvěstování 
evangelia a obrácení lidí obecně.

Vyhodnocení minulých témat
Na Ukrajině stále boje pokračují, přibývá 
mrtvých i uprchlíků. Hrozí další eskalace bojů 
zvláště na východě země. Pro většinu světa 
je překvapivé, že se Ukrajina dokáže bránit. 
Ozývají se hlasy pro zahájení jednání o vstupu 
Ukrajiny do EU. Několik skupinek ve sboru  
začalo nově fungovat.

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


