
Misijní konference BJB 2015 
Praha Vinohrady – sobota 24. října 

 

RESTART SBORU 

Jakub Limr – Mozaika Hradec Králové 
 
Seminář se zaměří na 3 zásadní oblasti pro službu vedoucích v církvi 
 
*Schopnosti Neděláš toho moc? A děláš to, co skutečně máš? 
*Odvaha Pět posledních slov církve zní: „Takhle se to vždycky dělalo.“ 
*Srozumitelnost Čeho chcete dosáhnout a jak zjistíte, že jdete správným 
  směrem? 
Jakub bude také během semináře sdílet, co se naučil jako pastor Mozaiky a 
co by si přál, aby mu někdo řekl, když na sboru začínal. 

 
Jakub Limr (*1979)  
se stal křesťanem ve svých 18 letech. Studoval medicínu, ale pak přešel na Evangelikální teologický 
seminář. Už během studia (od roku 2001) začal sloužit v Křesťanském společenství Hradec Králové. Přišel 
mezi skupinu 12 lidí, kteří měli za sebou špatnou zkušenost s církví, a Jakubovým úkolem bylo pokusit se 
znovu nastartovat královéhradecké KS. To se podařilo, a vznikla církev s přívlastkem Mozaika. Spolu s 
týmem dalších vedoucích vedl Jakub Mozaiku k druhému restartu před cca 4 lety, a to směrem k církvi, 
která je otevřená ven - k nevěřícím. Změnila se koncepce nedělních shromáždění a dalších aktivit sboru. 
V roce 2015 bylo v Mozaice pokřtěno 13 lidí a mozaikové bohoslužby navštěvuje každou neděli asi 80 
dospělých. 
 

Turecko 2015 – videoprezentace, Pavel Novosad 

V květnu navštívila šesti členná skupinka českých baptistů tři turecké 
baptistické sbory a jeden uprchlický tábor se syrskými běženci. Možnost 
nahlédnout do života křesťanů v muslimské společnosti a vidět drsnou 
realitu uprchlíků, vám umožní krátká video prezentace, která bude součástí 
misijní konference. Navíc se dozvíte o možnosti zúčastnit se výjezdu do 
Turecka v roce 2016. 
 
 

 

Začátek konference bude v 10:00 - ukončení v 15:00 

 
Pro všechny přihlášené bude zajištěn oběd 
Podrobnější informace a přihlášky do 20. října na emailu: p.novosad@gmail.com 

 
Těšíme se na setkání v Praze.                       Za radu Misijního odboru BJB    Pavel Novosad 
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