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Potom se opět Ježíš zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: 
Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové 
Zebedeovi a ještě dva z Jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ 
Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic 
neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to On. 
Ježíš jim řekl: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: 
„Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani 
utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To 
je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž 
svlečen - a brodil se k Němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko 
od břehu, asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. 
 

Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: 
„P řineste několik ryb z toho, co jste nalovili.“ Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť 
plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. 
Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se Ho neodvážil zeptat: „Kdo 
jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. To se již 
potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. 

Jan 21, 1 – 14 
 

To období mezi Vzkříšením a návratem Pána Ježíše k Otci (letos od 8. dubna do 
17. května) mělo pro učedníky Pána Ježíše - a jistě i pro nás - obzvláštní kouzlo. 
Věděli, že jejich Pán žije, ale ještě si nezvykli, že se jim kdykoliv může přiblížit se 
svým „Pokoj vám!“ Jak se jim podobáme! Vrháme se do své každodenní činnosti 
a nepočítáme se svým živým Pánem, který chce mít na životě svých vykoupených 
účast. Zatím, co se marně dřeme, On už má pro nás připravený požehnaný stůl. 
Přeji sobě i vám, abychom měli srdce připravené uvítat Pána a stolovat s Ním u 
Jeho stolu – i Bible a ve ztišení. 
 

To místo u Tiberiadského jezera, kde se jedno z těch vzácných setkání stalo, je 
známé tím, že se tam do jezera vlévá několik teplých pramenů. Když učedníci 
celou noc nic neulovili, vzpomněl si Petr, který poměry v jezeře dobře znal, na 
toto místo, že tam vždycky bývá určitý druh teplomilných ryb. Proto nad ránem 
zamířili tam. Není to sice ten nejchutnější druh, ale lepší nějaká než žádná ryba. A 
zase nic! Až na pokyn neznámého na břehu je úlovek nečekaný. Číslem ulovených 



ryb se Pán Ježíš představuje, protože toto číslo přečtené jako písmena znamená „Já 
jsem Bůh“. 

Jak důležitá je každá maličkost při našem setkávání s Pánem! Chce se nám 
opakovaně zjevovat, chce s námi mít obecenství, chce nejen sám nabízet ze svého 
bohatství, ale čeká, co Mu nabídneme my. Přeji vám požehnaný čas mezi 
Velikonocemi a Nanebevstoupením s niterným setkáváním s živým Pánem, 
kdykoliv Ho pustíme do svých všedních dnů, plných neúspěchů a zklamání. On už 
má připravené všecko, co v té chvíli potřebujeme. 

Ludmila Hallerová 

Od kazatele 
8. dubna jsme prožili požehnanou velikonoční neděli, která začala v 7 hodin ráno v 
Riegerových sadech, kde jsme spolu s rusky a anglicky mluvícími oslavovali 
vzkříšení Pána Ježíše Krista. Bylo krásné nedělní ráno a my jsme vedle 
naslouchání Božímu slovu mohli společně zpívat i se za sebe navzájem modlit, 
včetně modliteb za svou  milovanou Prahu. Při naší dopolední bohoslužbě byly 
pokřtěny tři duše a během dne následovaly ještě další tři křty všech cizojazyčných 
sborů (anglicky, čínsky a rusky mluvících). 

V neděli 15. dubna došlo podle plánu k volbě nového kazatele sboru. Kazatel ve 
svém kázání vedl na podkladě první kapitoly knihy Nehemijáše k zamyšlení nad 
osobní službou každého z nás Pánu Bohu. Na pozadí Nehemijášovy modlitby jsme 
si kladli otázku, jak hluboký je náš zájem o sborový život, jak se za sebe navzájem 
modlíme a jaká je naše hotovost k svěřené službě. Při následné sborové hodině 
došlo k vlastní volbě. Podle sborového řádu měl navržený kandidát získat potřebné 
dvě třetiny hlasů členů sboru, kterou však v této volbě nedostal. Sbor je tak 
postaven do poměrně složité situace, kterou chce s pomocí Boží v nejbližších 
dnech a týdnech řešit. Kazatel osobně bratru kazateli Boháčkovi poděkoval ze jeho 
ochotu kandidovat s přáním Boží milosti v jeho stávající i budoucí službě. 

Jednou z významných budoucích akcí je sborový víkend v Soběšíně ve dnech 18. - 
20. května. Jak vesměs víte, každý druhý rok pořádal náš sbor sborové rekreace. 
Tento víkend je pokusem o to, aby se ho zúčastnilo co nejvíce bratří a sester ze 
sboru. Věříme, že mnozí využijí této příležitosti k prohloubení vzájemných vztahů 
i k načerpání nové duchovní posily. Bude se také jednat o příležitost, při níž 
bychom se sjednocovali v pohledu na budoucnost sboru. 

kazatel M. Šolc 



Sestra Květuška Šolcová nám do Zpravodaje přivezla z Liberce následující příspěvek: 

Šťastné vzpomínky 
Jeden starý dvaadevadesátiletý, drobný, vyrovnaný a hrdý muž, každé ráno 
úderem osmé zcela oblečený, vlasy slušivě učesané, důkladně oholený (ačkoliv 
slepý) se dnes stěhuje do pečovatelského domova. Jeho sedmdesátiletá manželka 
nedávno zemřela, takže přestěhování je nutné. Po mnoha hodinách čekání v hale 
pečovatelského domova se mile usmál, když jsem mu konečně sdělil, že jeho 
pokoj je připravený. 

Když své chodítko vmanévroval do výtahu, podrobně jsem mu popsal jeho 
malinký pokoj, včetně závěsů na okně. „To se mi moc líbí,“ spustil nadšeně jako 
osmiletý kluk, který dostal štěňátko. „Ale pane Nováku, ještě jste ten pokoj vůbec 
neviděl.“ „To s tím vůbec nesouvisí,“ odpověděl. „Štěstí je něco, o čem 
rozhodujete dopředu. Jestli se mi pokoj líbí nebo ne, nezáleží na tom, jaký je tam 
nábytek a jak je uspořádaný. Záleží na tom, jak si uspořádám mysl. Už jsem se 
rozhodl, že se mi pokoj bude líbit. Je to rozhodnutí, které učiním každé ráno, když 
se vzbudím. Mám možnost si zvolit. Mám možnost strávit den v posteli a obírat se 
potížemi, které mám v různých částech svého těla,  nebo těmi, které už nefungují, 
anebo vstát z postele a být vděčný za ty, které dosud ještě fungují. Každý den je 
dar a dokud budou mé oči otevřené, soustředím se na ten nový den a všechny 
šťastné vzpomínky, které jsem si uchoval právě pro tuto chvíli svého života. Stáří 
je jako účet v bance. Vybírat můžete jenom to, co jste si uložili. Takže má rada 
zní: Ukládejte hodně štěstí na svůj bankovní účet vzpomínek. Děkuji za váš podíl 
na naplňování mé vzpomínkové banky. Já tam stále ještě ukládám. 

Mějte na paměti pět jednoduchých pravidel pro štěstí: 
1. Oprostěte své srdce od každé stopy nenávisti. 
2. Oprostěte svou mysl od starostí. 
3. Žijte jednoduše. 

4. Dávejte více. 
5. Očekávejte méně. 

Když všechny věci napomáhají k dobrému 
V našem životě se dějí věci, které si nedokážeme vysvětlit a nerozumíme jim. Pán 
Bůh po nás nechce, abychom všemu rozuměli, ale abychom v pokoře přijímali to, 
co do našeho života přichází. Protože právě prostřednictvím těch těžkých a 
nesrozumitelných věci nás Pán Bůh proměňuje a vyučuje. Chce, abychom se více 
podobali Jemu a aby  z nás byli vnímavější a lepší služebníci, které může použít 
tam, kde potřebuje. 

Všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni 
podle jeho rozhodnutí. Řím 8:28. 

Pod vlivem těchto slov jsme mohly s mojí dcerou projít začátkem letošního roku 
zkouškou, ve které se Pán Bůh oslavil. Znovu nás ujistil o tom, jaký je, jak se stará 



a jak proměňuje věci zlé v naše dobro. Jsem vděčná za duchovní rodinu, která byla 
a je pro mne velmi důležitá. Naplňuje mne tím, co v životě postrádám. Nemůže  
nahradit mně manžela a mé dceři otce, a přece  díky bratrům a sestrám mne Pán 
Bůh ujišťuje o tom, že On je mým manželem a může se postarat i o zcela praktické 
věci. 

Bylo  opravdu šokující, když mně dcera jednoho únorového podvečera volala, že 
jsme měly doma nezvanou návštěvu. Vyházené zásuvky, skříně, všechno na jedné 
hromadě. Návštěvníka zajímaly peníze a šperky. Peněz moc nenašel a šperky 
z dědictví si odnesl. 

Uvědomila jsem si zcela konkrétně, že mně tady na zemi nic nepatří, jsem zde jen 
příchozí. 

Když jsem viděla tu velikou spoušť, všude stopy násilí – chtělo se mi utéct. Ale 
kam, vždyť jsem doma? Tady dosud bývalo mé soukromí, a teď do něho vstoupil 
násilně někdo jiný. V té chvíli mě napadlo jediné: Můj domov je přeci v nebi. Tam 
se žádné zlo nedostane. S tím se potýkáme jen zde na zemi.  Své pravé poklady 
máme uložené v nebi, kde je nikdo nemůže ukrást. 

Když jsem tuto větu řekla policejní vyšetřovatelce, dívala se na mne dost divně. 

A přeci tato zkušenost měla pro mne mnohem cennější a hlubší význam. A to 
právě v tom Božím zaslíbení, že všechny věci napomáhají k dobrému. Pán Bůh  
mně ukázal díky srdcím ochotným dávat i pomáhat, že mám ve sboru zázemí, že 
mám rodinu, že mám sestry a bratry, kterým není jedno, v jaké jsem situaci. Jsem 
vděčná bratru kazateli i jeho manželce, kteří zmínili verš pro náš sbor pro letošní 
rok. Pomáhat sirotkům a vdovám, je pravá zbožnost. Bylo to opravdu velmi 
přemáhající být v roli toho, který přijímá. Byla  to pro mne lekce ,,přijímání“. 
Snadno a ráda dávám, ale přijímání je problém. Také jsem se v poslední době 
modlila za pokorné srdce a tady jsem měla možnost praxe. Takový je náš Nebeský 
Otec. Je přítomen prakticky v našem životě. Když Mu důvěřujeme – žádný 
problém nás nezničí. Oheň zkoušky Pán Bůh používá v našem životě pro naše 
zušlechtění. Vždyť když procházím zkouškou, jsem Bohu blíž, každý to znáte. Je 
to ujištění, že nás Nebeský Otec miluje. Jak předivně se Pán Bůh stará! 

Jsem nesmírně vděčná za každého z vás. Děkuji všem, kdo se podíleli na finanční i 
praktické pomoci. Je nádherné být uprostřed rodiny, kde mohu vnímat praktickou, 
duchovní i modlitební podporu. Bohu patří dík za vás všechny, kterými mne 
obdaroval. 

Slovo pro vás: Žalm 20:2 – 5: 
Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, 

Kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova! 
Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu! 

Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. 
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. 

Vaše v lásce Pána Ježíše Krista – Helena Včeláková 



Informace ze Sborové rady 
� Na minulém setkání si Sborová rada zvolila nového předsedu P. Hallera, když 

br. J. Kubaň (na Výročním sborovém shromáždění) poprosil o zproštění této 
funkce. 

� Sborová rada hodnotí jako kvalitní a napříště doporučeníhodnou minulou akci 
Rosy – Leen La Riviére + Voc Kap 

� Hledáme z řad našich členů revizory podvojného účetnictví = také jako pomoc 
br. účetnímu v jeho nelehké práci 

PH 

Informace z volební komise 
Na návrh Sborové rady byla na minulém Sborovém shromáždění zvolena nová 
volební komise pro volby nového kazatele našeho sboru ve složení: br. kaz. 
V. Hejl, J. Jackanič st., H. Včeláková, F. Žižka a P. Haller, který byl zvolen za 
předsedu této komise. 

Na svém setkání komise hovořila o tom, že je zřejmě nevyhnutelné, aby náš sbor 
byl nějaký čas bez kazatele, jelikož br. kaz. M. Šolc na své rezignaci trvá (protože 
cítí, že jeho úkol pastýře v pražském sboru skončil) a nové volby (po nezvolení br. 
A. Boháčka) nestihneme pravděpodobně dříve než v průběhu října 2007. 

Úkolem nás všech je tedy nyní se za náš sbor o to více modlit, o věcech spolu 
hovořit, přinášet návrhy možných kandidátů na kazatele volební komisi a 
v mezidobí obětovat trochu více času pro chod sboru. Asi to pociťujeme již nyní, 
protože Sborové shromáždění je snad častěji než jednou do měsíce (ale to je 
způsobeno také dalšími mimořádnými událostmi, jako je volební Sjezd delegátů 
naší jednoty nebo rekonstrukce velkého sálu modlitebny). 

Zveme všechny členy sboru na společný víkend, kde budeme o mnoha věcech 
nenuceně hovořit, kde se chceme společně modlit a poznávat svoje názory na to, 
zda má náš sbor zůstat takový, jaký je, nebo zda – a jak by se měl / mohl - změnit. 

PH

Sborový víkend 
Myslel jsem, že by se mohlo říci, že členové sboru nemají skoro žádné povinnosti 
vůči sboru, tak že by třeba tento Sborový víkend byl povinný. 

To ale prý zas například na mládež působí opačným způsobem, tak těm by se měl 
naopak Sborový víkend zakázat – oni by tam pak přijeli naschvál ☺. Ale mládež 
prý jede komplet, takže je to zbytečné! 

Chceme a snažíme se udělat maximum pro to, aby každý člen mohl, chtěl a jel, a 
měl se tam dobře! Soběšín je tady kousek na Sázavě – jen dvě stanice 
Posázavským Pacifikem za Českým Šternberkem, kde jsme byli vloni na 



velikonočním výletě. Od vlakové zastávky Vranice/Zbizuby je zadní brána 
Masarykova tábora YMCA - Soběšín jen asi 300 m. 

Podle mapy je to obrovský areál mezi tratí a řekou (možná 100x500m) = vlastně 
tři tábory (A-B-C), dvě volejbalová hřiště, travnaté plochy, velké budovy, chatky a 
hodně stromů, loděnice s kánoemi a pramicemi, pingpongové stoly, … Celková 
kapacita je asi 200 lůžek + možnost stanování = takže nemějme obavy, že bychom 
se nevešli. Přihlášených je prý jen asi 50, ale s kýmkoli jsem mluvil, říkal, že s tím 
určitě počítá, ale ještě se nepřihlásil. Tak prosím, usnadněte práci organizátorům a 
přihlaste se! Alespoň na sobotu nebo na neděli – ale já se právě nejvíc těším na ty 
májové večery u ohýnku v družných rozhovorech napříč generacemi našeho sboru.  

PH

Narozeniny v květnu 
 2. Miloš Šolc 
 3. Lucie Eliášová 
 6. Petr Ševčík 
 7. Světlana Perets 
 8. Vadym Karabanov  
11. Jan Průcha 

12. Blahoslav Fajmon 
16. Dalena Špillerová 
18. Julie Hejlová 
21. Daniela Pohlová 
24. Kateřina Velková 
25. Dagmar Ždychová 

26. Ivan Kanajlo 
27. Vasil Smužanica 
28. Kateřina Horáčková 
28. Natalie Grytsyková 

Program na květen a výhled dále 
Ne 13. 5. Den matek + Teen Challenge + misie v Africe + občerstvení 
Po 14. 5. 18h Sborová rada 
18. - 20. 5. Sborový víkend - Smysluplnost sborového života (Soběšín) 
1. - 3. 6. Pěvecká skupina ze Severní Karoliny (J. Šolc, 24 zpěváků, 

12 hudebníků) = sportovně hudebně pouliční evangelizace: 
2 koncerty u nás (ve středu možnost úklidu města, večer velký 
koncert v 19h) + 2 v Hostivaři (S. Warren) 

30. 6. - 7. 7. tábor Hejlovi 
1. - 8. 7. E-Camp 
19. 8. - 1. 9. tábor KS Pohoda – Velehrádek 
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 Haller, Jaanus 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 
 


