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Milí čtenáři našeho Zpravodaje! 

Myslím, že nic tak neinspiruje k běhu, jako pohled na blízký cíl. Ta nejbližší 
událost dějin spásy, která může nastat kdykoliv ve dne nebo v noci, je to tajemství, 
o kterém píše apoštol Pavel v 1K 15:51.52.58: 

Odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 
naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšení 
k nepomíjitelnosti a my živí proměnění. A tak moji milovaní bratři a sestry, buďte 
pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše 
práce není v Pánu marná! 

Jde o nebeskou korunu, jde o vykoupený život. Než Pán Bůh může zahájit 
poslední akt dějin lidstva, musí ze scény zmizet Církev Pána Ježíše, která je zde 
na světě tím „doubím, které zpevňuje hráz rybníka“. Jakmile bude doplněný počet 
věřících a Církev vzata ze země na svatbu Beránkovu, provalí se na svět hrozná 
tajemná síla pekelné zloby, jejíž řádění ukončí až příchod Pána Ježíše v slávě 
a veliké moci. Něco pro přiblížení této vrcholné chvíle dějin  můžeme udělat. 
Rozhojňovat se v díle Páně, pomáhat svědectvím a modlitbami k doplnění počtu 
věřících, což je podmínkou vytržení Církve.        

Maran atha! Pán je blízko. V této radostné naději s vámi spojená 

Ludmila Hallerová 

Volba kazatele 
Většina z vás ví, že náš sbor se rozhlíží po nástupci našeho bratra kazatele 
Ing. Miloše Šolce. Z několika oslovených vámi navržených kandidátů k volbám 
zůstal nakonec jen bratr kazatel Alois Boháček, t. č. požehnaně sloužící v Aši, 
protože všichni ostatní se kandidatury vzdali. Než volební komise osloví další 
vámi později navržené kandidáty, je nutné, aby se sbor vyslovil ke kandidatuře 
bratra Boháčka, a to volbami dne 15. dubna 2007, protože k tomu, aby kandidoval 
na kazatele sboru, se ve sborovém shromáždění  dne 11. února t. r. vyslovilo z 51 
přítomných 39. Bylo to po kázání bratra v našem sboru, které všichni znáte buď že 
jste tu neděli, kdy bratr kázal, byli ve sboru, nebo že jste slyšeli jeho kázání 
z nahrávky. 



Z publikace „Kazatelé Bratrské jednoty baptistů“ vyjímáme pro vás bratrův životopis: 

Alois Boháček 
se narodil 26. června 
1971 v české vesnici 
Svatá Helena 
v Rumunsku ve věřící 
baptistické rodině. Jeho 
otec Alois a matka 
Olga rozená Sauerová 
byli soukromě 
hospodařící zemědělci. 
Navíc otec rodiny ještě 
pracoval v místních 
rudných dolech. Celých 
30 let byl laickým 
kazatelem a správcem 
svého sboru. Syn Alois 
se vyučil důlním 

elektrikářem ve městě Moldava Nova (1987 – 1989). Svůj život vydal Pánu Ježíši 
už ve čtrnácti letech a  na vyznání ho kazatel Nikolej Raca pokřtil v roce 1987. 
Ve svém sboru sloužil mládeži a hrál ve sborovém orchestru.  V dubnu 1992 přijel 
do země svých otců a usadil se v Chebu. V prosince 1992 se oženil se sestrou 
Květou Švejdovou. Mají tři děti: Veroniku (1994) Pavlínu (2000) a Radka (2001). 
V Chebském sboru pracoval s mládeží, dirigoval jím obnovený tamburášský 
orchestr, učil v nedělní škole a sloužil jako diákon sboru. 1994 - 1997 absolvoval 
dálkový teologický seminář BJB. Na podzim v roce 1999 po delším duchovním 
boji poslechl Boží volání ke kazatelské službě, přijal nabídku ašského sboru 
a k 1. září 2000 se stal jejich kazatelem. 

Pravidla volby kazatele jsou v našem řádu ve článku 18, bod 4: 

4) Volba kazatele 

a) Přípravu voleb řídí volební komise, která je zvolena sborovým shromážděním 
na návrh staršovstva sboru. 

b) Předsedu komise si určí mezi sebou členové volební komise. 

c) Komise sestaví seznam možných kandidátů na podkladě doporučení členů sboru 
a informací získaných z Výkonného výboru BJB.  

d) Komise naváže s možnými kandidáty osobní kontakt, při kterém si vyžádá 
jejich vyznání víry a  informuje  je o požadavcích kladených na kazatele a zjistí 
představy kandidátů o jejich budoucí práci. 

e) Na podkladě zjištěných informací komise pozve vybraného kandidáta ke kázání 



a pohovoru s celým sborem. 

f) V případě, že po tomto rozhovoru dojde ke shodě většiny přítomných 
plnoprávných členů sboru s jeho kandidaturou, bude životopis kazatele a výsledek 
pohovoru zveřejněn ve sborovém zpravodaji. 

g) Volby kazatele  se oznamují písemně  všem členům sboru a termín konání 
voleb  z kazatelny nejméně  osmadvacet dní před jejich konáním.  

h) Následují volby, při kterých musí kandidát obdržet nejméně  dvě třetiny hlasů 
všech plnoprávných členů sboru s hlasovacím právem.  

i) V případě, že kandidát nebyl zvolen, volební komise je rozpuštěna a celý proces 
se opakuje.  

j)  V případě, že kandidát   zvolen byl, je s ním uzavřena pracovní smlouva, která  
stanovuje  podrobnosti jeho služby ve sboru. 

Sborový víkend v Soběšíně (18. - 20. května) 
Na konci května se bude konat náš první sborový víkend - jedná se o areál YMCA 
Soběšín, který se nachází jen 60 km za Prahou - ubytování bude v několika typech 
chatek a můžete si vybrat mezi chatkou s vlastním sociálním zařízením nebo 
ve společné ubytovně. Cena víkendu bude přibližně 450 – 600Kč podle typu 
ubytování a bude zahrnovat plnou penzi. 

Víkend je určený pro všechny věkové kategorie a jeho hlavním cílem je být spolu 
víc, než jen během nedělní bohoslužby, lépe se poznat a vidět to, co Bůh dělá 
v našich životech. 

Více informací, program víkendu a přihlášky najdete v příštím Zpravodaji. 

Jan Jackanič ml. 

Sborová sestra 
Milí bratři a setry, jsem velice vděčná, že jsem mohla začít pracovat jako sborová 
sestra. Náš sbor je velmi různorodý a já se snažím vás blíže poznávat. Je to moc 
dobré, když kohokoliv z vás mohu poznat blíže. Pomáhá mi to také při modlitbách 
za vás starší, mladé, nemocné i zdravé. Jakákoliv návštěva mě velmi obohatí a 
přála bych to i vám ostatním, abyste se blíže poznávali se svými bratry a sestrami. 
Myslím v této souvislosti i na verš pro náš sbor na tento rok „Jakub 1,27:  Pravá 
a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky 
v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“ 

Věra Hallerová 



Narozeniny v březnu 
  3. Viktor Adam 
  6. Květa Hloušková 
  7. Valentina Hrynazhuk 
  8. Irina Váňová 
11. Markéta Petráková 

13. Petr Brož 
15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 
21. Aneta Podzimková 

21. Petr Staněk 
22. Libuše Zhorná 
22. Oleg Grytsyk 
25. Zuzana Tresová 
29. Marie Mesteková 

 

Program na březen a výhled dále 
Ne 11. 3. káže Petr Coufal 
Po 12. 3. 18h Sborová rada 
So 17. 3. Rosa – Leen La Riviére 
Ne 25. 3. Letní čas 
Ne 25. 3. 9h hlavní bohoslužby – rozhlasový přenos (= v 8h SEČ!) 
Ne 25. 3. 10:30 Výroční sborové shromáždění -> zprávy za všechny 

sborové složky odevzdat P. Hallerovi do 11. 3., rozdat 18. 3. 
Pá 6. 4. 19h Velkopáteční shromáždění 
Ne 8. 4. Jitřní 
Po 9. 4. Velikonoční výlet 
14. – 15. 4. Konference o křesťanském školství (viz lednové číslo) 
Ne 15. 4. Volební sborové shromáždění (kandidát A. Boháček) 
Čt 19. 4. 19h Singing men of Texas = 85 mužů, občerstvení 
Pá 27. 4. 19-21h modlitby za Sjezd delegátů 
So 28. 4. 9-18h Sjezd delegátů (Praha) 
Čt 3. 5. 19h Varhaní koncert - Evelyn Katzová z Jaffy 
Ne 13. 5. Den matek + Teen challenge 
18. – 20. 5. Sborový víkend (Soběšín) cca 600,-Kč/osobu + doprava (vlak) 
1. – 3. 6. Pěvecká skupina ze Severní Karoliny (J. Šolc) = 2 koncerty u nás 

+ 2 v Hostivaři (S. Warren) 
30. 6. - 7. 7. tábor Hejlovi 
1. - 8. 7. E-Camp 
19. 8. - 1. 9. tábor KS Pohoda 
25. - 28. 10. Konference mládeže v Praze 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Halley, Janus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800     KS 0558        (SS stipendijního fondu = 911010)
Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 

Tábory: www.kspohoda.com 
Zpravodaj:  www.volny.cz/zpravodajbjbp3 

nebo: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 
 


