
neděle 11. 12. 2022
káže: Luboš Ondráček
vede: Aneta Ženíšková
chvály: Radka Novotná

neděle 18. 12. 2022
káže: Ota Kunzmann st. 
vede:  Zuzka Mourková

chvály: Antonie Hrdinová
Tuto neděli bude večeře Páně

neděle 25. 12. 2022
káže: Karel Holub
vede: Jarda Novák

chvály: Martin Šindelář

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: 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 
Koordinátor chval: Antonie Hrdinová (matony.j.k@gmail.com)
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. 1. 2023 od 15:00 hod.,
Na Žertvách 23, 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 6 skupinek.  
Kontakty a jména vedoucích:

Jaroslav Novák a Jiřina Homolková (jirina.homolkova@kaes.cz)
Michaela Maratová (maratovam@seznam.cz)
Renata Kunzmannová st. (r.kunzmannova@seznam.cz)
Lenka a Petr Nový (petr.novy@kaes.cz)
Jana Říhová / Olga Hrdinová (jrihovacz@gmail.com) – skupinka pro ženy
Alena Bártová (ala.bartova@email.cz) – skupinka  maminek

MODLITEBNÍ TÉMATA

MÍSTA UZDRAVENÍ
Sborová budova KS Praha
Na Žertvách 23, Praha 8,
Věra Ondráčková, více informací na:
mistauzdraveni@gmail.com

Vánoční rodinná 
bohoslužba
24. 12.,10:00–12:30
Na Žertvách 23, Praha 8,
ve velkém sále
Vánoční rodinná bohoslužba 
pro dospělé i děti s chválami 
i vánočními písněmi a příběhem 
patřícím k Vánocům.

ŠTĚDRÁ BOHOSLUŽBA 
NA VERONSKÉM NÁMĚSTÍ
24. 12. 2022, 11:30–12:00
Veronské náměstí 403, Praha 15
Už skoro rok se těšíme na Štědrou
bohoslužbu. Štědrá bohoslužba také 
letos proběhne na Veronském náměstí 
na Praze 15 za spolupráce KS, Aktivních 
seniorů a Obce baráčníků.

Připravili jsme krátkou bohoslužbu 
s vánočními písněmi a kázáním. Budete 
moci ochutnat polévku, vánoční cukro-
ví a také něco k pití na zahřátí.

Za KS Praha Hostivař Jakub Hejnic

Novoroční bohoslužba
1. 1. 2023, 15:00–17:00
Na Žertvách 23, Praha 8,
ve velkém sále!!!

AKCE

Prosincové opakování aneb tři
adventní modlitby k proklamaci:
Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.

Židům 12,28: Buďme vděčni za to, že
dostáváme neotřesitelné království,
a služme proto Bohu tak, jak se jemu
líbí, s bázní a úctou.

Skutky apoštolů 4,32: Všichni, kdo 
uvěřili, byli jedné mysli a jednoho 
srdce a nikdo neříkal o ničem, co 
měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli 
všechno společné.

Modleme se za ochranu sboru před
působením antikristovského ducha,
který působí skrze hnutí Sinčchondži.

Vyhodnocení minulých témat
Ohledně manželství a rodiny byl 
v Senátu ČR zřízen podvýbor pro 
rodinu. Jeho činnost teprve začíná. 
Válka na Ukrajině pokračuje a kritické 
je narušení energetické infrastruktury 
Ukrajiny cílenými útoky, kdy hrozí 
v případě mrazů ohrožení zdraví 
a životů statisíců obyvatel. Z důvodu 
covidové izolace dvou pastorů sboru 
bylo oficiální založení Přístavu o měsíc 
odloženo. Modlit se za Přístav i Prosek 
je určitě potřeba i nadále.

Sborová modlitební
2. 1. 2023 18:00–19:30 v malém sále,
Na Žertvách 23


