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Očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. 
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, 
abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a 
zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého 
Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze 
všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. – Podle 
jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 
Proto milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez 
poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. 

Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se 
zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. - V onen den se bude 
říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, 
že nás spasil.“ 

Fp 3,20; Tt 2,11-14; 2P 3,13-14; Žd 9,28; Iz 25,9. 

Milí čtenáři a čtenářky našeho Zpravodaje! 

Boží děti na celém světě (nejen ty pronásledované a ohrožené na svých životech 
v Turecku, Indii, v Indonésii, Kambodži a celé řadě muslimských zemí) si 
intenzívně uvědomují, že žijeme v nepřehledné a nejisté době, která nese mnoho 
znamení poslední doby, jak je čteme ve všech třech synoptických evangeliích 
(Matouš 24, Marek 13 a Lukáš 21) a ve Zjevení Janově. Jsou to kapitoly, k nimž 
bychom se měli opakovaně vracet, abychom se ve své době orientovali, bděli, 
modlili se, nedali se svést a byli tak hodni ujít všem těm věcem, které se mají dít a 
mohli stanout před Synem člověka (L 21,36) V následující úvaze nás povzbuzuje 
„kníže kazatelů“ C. H. Spurgeon v jednom z „Pokladů Božích zaslíbení“: 

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo 
bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, 
který vás povolal; On to také učiní. 1Ts 5,23-24 

Cože to chce učinit? Chce nás cele posvětit. Chce své dílo očišťování dokončit tak, 
že budeme v každém ohledu dokonalí. Nikdy nedopustí, abychom vypadli z Jeho 
milosti a dostali se do područí hříchu. Jak nesmírná je to milost! Máme veškeré 
důvody velebit, uctívat a chválit takového Dárce! 



Kdože to učiní? Ten Bůh, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného 
světla, ze smrti v hříších do věčného života v Ježíši Kristu. On také jediný má 
veškerou moc a všecky prostředky, aby to učinil On je Bůh veškeré milosti. 

Proč to chce učinit? Protože je věrný, věrný všem svým zaslíbením, která věřícím 
zaručují spasení. Věrný svému Synu, aby při svém návratu našel nevěstu bez 
poskvrny a vrásky. Věrný svému dílu, které v nás započal svým stvořitelským 
slovem, když nás povolal. Není to naše věrnost, ale Boží věrnost, na kterou se děti 
Boží smí cele spolehnout. 

Pojď, moje srdce! Tady je veliká slavnost, tou chceme začínat nový měsíc. Ať se 
děje, co se děje, ať je jakékoliv počasí, v srdci smí svítit Slunce spravedlnosti 
svatým ohněm Božího Ducha, kterým si ty k sobě povolané a sobě vydané 
poznačil ke dni našeho vykoupení! 

Cestování s Evelynou Ka“tz 
Ze třítýdenního společného cestování jsme se vrátily 18. května v jednu hodinu v 
noci. Z poslední „štace“ v České Třebové nás bezpečně až k nám do Michle dodal 
bratr Ing. Pachl, který svými organizačními profesními zkušenostmi a štědrým 
sponzorováním přispěl spolu se svými rodiči k tomu, že o posledním koncertu 
pravdivě platí „nejlepší nakonec“. Varhany téměř dokonalé, třímanuálové, 
romantické, před posluchači velké plátno, kam se na začátku a na závěr koncertu 
promítala Evelyn u varhan a po zbytek koncertu obrázky z Izraele (prezentace Ing. 
Viktorina ze září 2005). Vstřícný a Izrael milující místní farář přečetl jména dvou 
desítek z České Třebové zmizelých Židů, které všechny jedna z přítomných dobře 
znala. Zbyl čas i na besedu o Izraeli a na zapisování veršů z Bible k šedesátému 
výročí založení státu Izrael příští rok. 

Že někdo takový jako Evelyn Ka“tz v Tel Avivu existuje, vím od podzimu 2002, 
kdy v první skupině, s níž jsem jela do Izraele, byly dvě účastnice zájezdu, které si 
s ní daly v Tel Avivu schůzku v den našeho odletu z Izraele. Evelynu znala Herta 
Porubová z dopisování s ní, Eva Mutrelle, její dcera, z vyprávění svého syna, 
žijícího ve Francii. Tak začaly návštěvy Evelyn v ČR. Několikrát navštívila své 
známé, Hertu a Evu v Ludgeřovicích na Ostravsku, kde v tamním krásném kostele 
koncertovala na varhany. Ačkoliv je v Izraeli nepřeberné množství křesťanských 
kostelů všech možných vyznání a jazyků, varhanami vybaveny nejsou, u jediných 
pořádných v Jeruzalémě je zaměstnaná jako (výborná) varhanice Němka, 
Evelynina učitelka hře na varhany. Další vzdělání získala v Paříži. 

Evelyn byla původně pozvaná ke koncertování na varhany na konferenci 
Pardubice pro Izrael, kde se konal její třetí koncert z řady sedmi v ČR (Ostrava 
BJB, Praha BJB, Pardubice, Litomyšl, Praha Sue Ryder, Vsetín CČE – Horní sbor 
a Česká Třebová, kostel řk). 

Během těch tří týdnů jsem si uvědomila dvě zásadní věci: Evelynino bezprostřední 
vyprávění (pusa se jí kromě u varhan a ve spánku nezastaví) o všech možných 



lidech v Izraeli z jejího blízkého a vzdálenějšího okolí mi přiblížilo těch 80% 
ateistů židovského obyvatelstva se všemi jejich problémy. Nejdříve mi 
nedocházelo, že je to milostivá Boží režie v tom kurzu „spasitelné lásky“, kterým 
mne (na moji smělou žádost) už nějaký čas Boží Duch provádí. Co cítí srdce Boha 
Izraele, když se dívá do své země na ty, které tam z celého světa už celé století 
shromažďuje? Kde jsou „proroci“, kteří by volali k Duchu, aby povál na ty 
duchovně mrtvé (Ez 37,9 – 10)? Jak dlouho to ještě Církvi nedojde, jaký má mít 
vztah ke svým starším bratřím, od nichž má všecko, co má?  

To druhé: Pán Bůh může na své dílo použít nejnemožnější nástroje. Myslím, že 
jsem nikdy nebyla na varhanním koncertu, neměla jsem potuchy, co všecko 
varhaník k přípravě koncertu potřebuje. Proto Evelyn neměla dopředu potřebné 
informace o varhanách (typ, rozsah, charakteru, atd.). Přesto navrhla sedm 
programů, pro každý večer jiný. V životě jsem žádný koncert nemoderovala, takže 
se toho musel ujmout Duch svatý, aby všude vedle potřebných informací o 
autorech (Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Felix Mendleson, Cesar 
Frank, Robert Schumann, Ant. Dvořák, Franz Liszt, Johannes Brahms, Evelyn 
Ka“tz) a skladbách zaznělo i jasné poselství evangelia. 

Děkuji všem, kdo naše koncerty provázeli na modlitbách. Věřím, že ovoce pro 
věčnost jednou uvidíme v nebi. Evelyn má vřelé, soucitné, láskyplné srdce pro 
všecko živé a citlivý vztah ke všem lidem. Je oblíbenou soukromou učitelkou dětí 
ve hře na klavír. V Izraeli kromě hudebních škol je možné se učit u soukromých 
učitelů, kteří vyučují žáky v jejich rodině.  

V Izraeli žije Evelyn od roku 1962. Tatínek byl v Rumunsku ředitelem nemocnice, 
maminka profesorkou matematiky. Bylo jí 17, když skončila válka a její internace. 
Tatínek se v Izraeli jako praktický lékař nakazil od svých pacientů virózou, kterou 
si neléčil a do roka zemřel na zánět srdečního svalu. Maminka je poznamenaná 
válečným utrpením za holocaustu a nedokázala dát sedmileté holčičce ani 
dospívající dceři patřičnou vřelost a bezpečí. Evelyn je proto velice vděčná ta 
všecku lásku a přízeň, které se jí u nás dostalo a nejraději by zde zůstala. Když 
měla v České Třebové povědět, jak je se svým turné spokojená, řekla prostě: 
„Zamilovala jsem si vaši zemi stejně, jako si Ludmila zamilovala Izrael.“ 

Doufá, že ji znovu k nám pozveme. 

Ludmila Hallerová 

Nečekané setkání v Haifě 
Při jedné z procházek nejkrásnějším izraelským městem – Haifou (bílý přístav u 
Středozemního moře, s překrásnými písečnými plážemi, rozložený na svazích 
Karmelu) na mne zavolal náš průvodce, Fredi Winkler. „Honem sem pojď! Mám 
pro tebe překvapení!“ A představil mi pastora arabského baptistického sboru 
v Haifě, Filipa Sa´ada, který dokonce studoval teologii v Praze na Mezinárodním 
baptistickém teologickém semináři na Jenerálce.  



Takové setkání musíme využít. Pozvali jsme si ho do našeho hotelu Beth-Shalom 
na jednu večerní besedu. Slyšet Araba hovořit s pochopením a láskou o Izraeli a 
jeho poslání v Božím spasitelném plánu, je už zážitek sám o sobě. 

Ale slyšet o utrpení a diskriminaci arabských věřících, kteří jako mezi dvěma 
mlýnskými kameny jsou odmítaní Araby, protože jsou křesťané a ještě k tomu 
přátelé Izraele, s nedůvěrou přijímaní od mesiášských Židů, protože jsou 
Arabové… A to ještě postavení arabských křesťanů na území Izraele nelze srovnat 
s postavením arabských křesťanů na území palestinské samosprávy. Betlém, kdysi 
převážně arabské křesťanské město s 80% křesťanů, má dnes pouze 12% křesťanů, 
kteří muslimský nátlak vydrželi. Nedávno promluvili a řekli víc o svém životě: Jak 
právě na střechách křesťanských obytných domů nebo škol si Palestinci zřizovali 
kulometná hnízda, odkud ostřelovali nedaleký Jeruzalém (proto v okrajových 
částech Jeruzaléma, obrácených k Betlému mají všechny domy neprůstřelná skla v 
oknech a u mateřské školky je vysoký ochranný plot…), aby při odvetné izraelské 
palbě mohli vykřikovat do světa, že Izraelci střílejí na obytné domy a školy 
křesťanů! 

Navštívili jsme Filipův sbor, kde se káže arabsky a překládá do angličtiny pro řadu 
nearabských křesťanů, kteří také sbor navštěvují. Radostné chvály, mocné Boží 
slovo a překvapení: setkání se starším americkým misionářem, který navštěvuje 
drúzské vesnice, nabízí výuku angličtiny a může v této jinak velmi uzavřené 
komunitě vyprávět o Knížeti pokoje, který jednou - a možná už brzy – přinese na 
Blízký východ a pro celý svět vytoužený mír. 

Ludmila Hallerová 

Aktuální zprávy ze Španělské 10. Poslední?  

Milí bratři a sestry, 

Po nějaké době Vás chci znovu informovat o dění na nedělních večerech ve 
Španělské. A činím tak se smíšenými pocity. Jednak proto, že cítím vděčnost za 
tuto práci a za všechny, kteří se na ní podíleli, ať už osobní účastí a nebo 
modlitbami; a jednak proto, že došlo k situaci, kdy setkávání ve Španělské na delší 
dobu končí. 

Je až neuvěřitelné, že to trvalo 2 a půl roku. Ze začátku šlo o snahu pokračovat ve 
scházení se v návaznosti na kurzy Alfa, které se ve Španělské před tím konaly. 
Chtěli jsme vytvořit prostředí, ve kterém by se lidé mohli scházet k neformálním 
Bohoslužbám – se současnými písněmi, s krátkým biblickým poselstvím, s 
diskuzemi při občerstvení a s přátelskou atmosférou. Takové, kde by se zejména 
nevěřící přátelé cítili dobře a svobodně - přestože by se mluvilo o Bibli a jejím 
poselství. Také jsem věřil, že by tato setkávání mohla být vítanou možností pro ty, 
kteří se chtějí v neděli scházet ke druhému obecenství a nebo, kteří nemohli být na 
Bohoslužbě v neděli ráno. Navíc jsem měl již zkušenost z kurzů Alfa, že s 
mnohými (zejména mladými) lidmi jsem se při organizování kurzů Alfa sblížil 



mnohem víc, než za několik let setkávání při ranních Bohoslužbách. Proto jsem se 
těšil, že spolupráce při organizování těchto večerů ještě více sblíží mnohé lidi z 
našeho sboru napříč generacemi. 

Vzpomínám si na výborná setkání nad Biblí, při kterých nás bylo přes 30 a kdy 
jsme společně probírali texty z Bible. Měli jsme setkání, při kterých přicházeli 
nevěřící lidé a diskutovali s námi o biblických věcech, občas jsme promítali filmy, 
jindy zase EXIT 316, jednou jsme měli i hudební koncert. Nejdříve jsme měli 
problém, co s dětmi – aby se při setkáních nenudily. Nakonec to vyústilo v 
zahájení práce dětského klubu s výukou angličtiny, kam již nyní pravidelně 
přichází většinou 15 – 20 dětí a mnohé z nich jsou z nevěřících rodin. Díky Pánu 
Bohu za to! 

Proč jsem se proto rozhodl práci „pro dospělé“ ve Španělské ukončit? Možná zde 
platí, že v nejlepším je někdy dobré skončit, možná je to z důvodu vyčerpání, 
možná z důvodu zklamání. Možná nebyla úplně jasná vize – kam by tyto večery 
měly směřovat a na co se zaměřit. Možná prostě nebylo dost obětavých lidí, kteří 
by si tuto práci vzali jako svojí službu před Bohem a zodpovědně a pravidelně by 
se jí věnovali. Možná z důvodu, že tuto práci v našem sboru příliš nepotřebujeme a 
brali jsme jí jen jako „něco navíc“ k již tak mnohým aktivitám našeho sboru. 
Myslím si, že důvodem je tak trochu od každého něco...  

Mrzí mne, že se nepodařilo dát za celou dobu dohromady tým lidí, který by měl 
práci ve Španělské jako svojí prioritu. Mluvil jsem o tom s mnohými lidmi z 
našeho sboru i z jiných sborů. Většinou taková práce začíná tak, že se dá 
dohromady pár lidí, kteří cítí velkou potřebu zahájit práci na neformálních 
Bohoslužbách, kam se nevěřící přátelé většinou zvou snadněji, než do klasických 
„tradičních sborů“. Tito lidé se na modlitbách rozhodnou, že na nějaký čas omezí 
svoje aktivity v domovském sboru a budou většinu energie věnovat nové práci. 
Např. bratr D. Hejzlar z CB mi vyprávěl o tom, že když zakládali novou práci v 
Říčanech, půl roku se tam pravidelně scházelo kolem 10 lidí s touhou v srdci 
založit na tomto místě misijní stanici. Zezačátku nedělali nic velkého - jen 
procházeli městem a modlili se za ně. Po půl roce si pronajali místnost ke scházení 
a začali mezi sebe zvát nevěřící přátele. To důležité je, že je jejich mateřský sbor 
na tuto dobu „uvolnil ze služby“ ve sboru, požehnal jim a modlil se za ně. Je to 
něco nového a objevného? Myslím si, že ne. Když se podívám do Bible například 
do SK. 13, vidím, že podobně poslal do misijní práce sbor i Pavla a Barnabáše a 
další. 

Zaměstnávám se otázkou, v čem byla setkávání ve Španělské jiná oproti jiným 
sborovým aktivitám. Proč je tak důležité dělat takovou práci jinak? V našem sboru 
přece funguje mnoho misijních činností a také se tomu nevěnuje taková pozornost. 
Schází se mladé maminky, schází se senioři, vyučují se cizí jazyky a na všechny 
tyto kroužky chodí také nevěřící přátelé.  

Myslím, že je v tom opravdu velký rozdíl. Když jdu například na městský úřad, 



nebo když si otevřu inzertní noviny, velmi často najdu pozvánky na „setkávání 
seniorů“, na „setkávání maminek“, nebo nabídky na „výuku angličtiny“ apod. 
Setkávání pro seniory, nebo výuka jazyků je pro mnohé lidi ve světě vítanou 
příležitostí a nebojí se na ně chodit. Proto je skvělé, že náš sbor tuto příležitost 
využívá a že se těmto lidem věnuje. Zkuste ale naproti tomu pozvat lidi na 
„setkávání nad Biblí“. Pro mnohé nevěřící přátele je to nepřijatelné. Nevidí důvod 
na něco podobného chodit. A přesto asi všichni cítíme, že zvát nevěřící do 
obecenství věřících lidí, kde se mohou setkat s evangeliem, kde se čte Bible, kde 
se lidé modlí apod. je nesmírně důležité. Proto je nutné taková setkání velmi 
pečlivě připravovat a trpělivě na ně přátele zvát. Je potřeba se za takovou práci 
pravidelně modlit a věnovat jí hodně svého času i energie.  

Přesně takovými setkáními měly být „Večery ve Španělské“. Bohužel se to 
nepodařilo. Nebylo dost ochotných lidí, kteří by měli tyto večery jako svojí misijní 
prioritu a kteří by byli sborem pro tuto práci odděleni - aby se jí mohli věnovat co 
nejvíce. Je mi líto, že i já sám jsem poslední dobou kvůli jiným povinnostem tuto 
práci hodně zanedbával a bylo to ve špatné přípravě jednotlivých večerů poznat. 
Přesto je škoda, že jsem nenašel nikoho, kdo by tuto službu převzal a pokračoval 
v ní. Respektuji, že náš sbor možná opravdu nějaká neformální setkání nepotřebuje 
a cítí vedení se věnovat jiným aktivitám. Je tak zbytečné práci ve Španělské 
věnovat čas a energii, pokud se může využít jinde lépe a efektivněji. Pokud tomu 
tak je, rád to přijímám. Pokud je ale důvodem nezapojení se do podobných 
misijních aktivit hlavně naše pohodlnost a lenost, je mi z toho smutno. Každý 
z nás by se měl z celého srdce snažit rozpoznat na modlitbách službu, kterou pro 
něho má Bůh připravenou. Nikdy na to není moc brzo, ani moc pozdě a Bůh to od 
nás očekává. Je hotový nám v tom požehnat. 

Proto končím s vyjádřením vděčnosti za všechno dobré, co jsme mohli ve 
Španělské za ty více než 2 roky prožít. Já sám v tom vidím velikou Boží školu, 
která byla pro můj život nesmírně důležitá. A věřím, že nejen pro můj.  

S přáním Božího pokoje,  

Jiří Boháček 

Sborová knihovna 
Milí bratři, drahé sestry, budu vám klást záludné otázky. Nažhavte svou 
šedou kůru mozkovou, počítejte si body za správně zodpovězené otázky a 
jdeme na to! První záludná otázka zní: víte, co se nachází na 
Vinohradské 68? Teď ztížíme: Víte, jak to vypadá uvnitř? Těžké, no jo..ale 
co to slyším. Co?! Že to všechno znáte? To není možné! Třeba vás dostane 
tohle: co najdete, když projdete průchodem v domě, dvorečkem, vstoupíte 
do dveří, půjdete rovně dalšími dveřmi, kolem nástěnky po levé straně, 
zahnete dveřmi doleva a ocitnete se v malé místnosti před velkým sálem. 
Jste tam? Začíná přihořívat. No a teď zatočíte doleva a zaparkujete před 



systémem hnědých prosklených skříněk. Přihořívá. A v jedné té skříňce TO 
JE! Víte to? To jsem vás dostala, co? Tak já vám napovím: na té skříňce se 
vyjímá dlouhý seznam. Hoří! No jasně knihovna! 
Já jí říkám sborová. Ze všech knih jsou 2/3 knihy křesťanské a 1/3 je 
světová i česká beletrie. Knihovnu tvoří přes 100 publikací. Ano, možná je 
to světový unikát – nejmenší knihovna na světě. Ale raději se zaměřme na 
obsah, který je podle mne docela kvalitní. 
Z beletrie bych vám ráda doporučila Quo Vadis od Sienkiewicze. Je to silný 
historický román o ranném křesťanství v římské říši. Kámen a bolest (K. 
Schulz) pojednává o geniálním renesančním umělci Michelangelovi. Dále 
tu najdeme díla od B. Němcové, T. G. Masaryka, A. Jiráska, T. Manna, R. 
Rollanda, L. N. Tolstoje, Turgeněva atd…(Harryho Pottera podotýkám 
nevedeme :-) 
Co se týče duchovní literatury, najdeme zde knihy o křesťanské historii 
(Původ křesťanství, O Novém Zákoně). Kdo by se chtěl dozvědět více o 
baptistech, čekají na něj Obrazy z dějin Baptistů. Doporučuji knihu 
Bojovala jsem za Alláha, což je napínavý příběh o dívce, která vyrostla 
v křesťanské rodině, její církev ji však neuspokojila, a proto konvertovala 
k islámu. Jak to dopadne, si už musíte přečíst sami. Za zmínku stojí autorka 
Basilea Schlinková (Patmos-kde se otevřelo nebe, Když Bůh přeruší své 
mlčení), jejíž dlouhý život plný služby Pánu se odráží v jejích moudrých a 
živých knihách. Mnoho děl pojednává o Bibli, teologii, lásce..no znáte to 
přece. Když už jsem u té lásky, chci vás upozornit na Pět jazyků lásky od 
G. Chapmana. Autor tvrdí, že existuje 5 jazyků lásky a každý člověk má 
jeden z nich jako svůj primární. Pokud jím jeho blízcí nemluví, necítí se 
jimi milovaný. Tato kniha mě osobně zaujala a umožnila vidět mé vztahy 
v jiném světle. Pro maminky je tu několik novějších pojednání o dětech, jak 
je vychovávat a nezbláznit se z nich. Velice praktické čtení. Zkrátka pro 
každého se něco najde. Tak neváhejte a přijďte si vybrat. Konec reklamního 
bloku. 
Do budoucnosti mám naději, že bude seznam knih na internetu, kde si je 
snad budete moci objednat. Pokud byste nějakou novější knihu rádi viděli 
v knihovně, stačí mi to říct. Všechny dotazy, připomínky, (pochvaly) 
směřujte na mě. Mějte požehnaný čas s knihami ze sborové knihovny. 
Těším se na vás. 

Dagmar Ždychová



Informace ze Sborové rady 
� Rekonstrukce velkého sálu – odloženo o rok (během školního roku nelze) – 

nestihly se připravit projekty výkopových a instalatérských prací a otevřela se 
možnost požádat o dotaci z obecního úřadu. 

� Hledáme šikovného údržbáře, který by zastoupil br. J. Kolaříka ve věcech, na 
které Š. Pokorný nestačí. 

� Hledáme učitele NŠ pro menší děti = máme jen S. Smužanica a O. Lavkai tj. 
málo na střídání 

� Vítáme dohodu o prodloužení služby br. kazatele do konce listopadu s tím, že 
on sám ustoupí do pozadí tak, aby nám pomohl připravit se na období bez 
kazatele. 

� Úkol pro nás všechny = získat lidi do vedení sboru (jádro). Toto jádro by se 
mělo setkávat zhruba 1x týdně k rozhovorům a modlitbám (pravděpodobně 
nenajdeme jiný termín než brzo ráno některý den v týdnu). 

PH 

Sborový víkend 

 

jo vikend byl suprovej :-)  
fotek a videi mame par giga 
neco z toho bobr sestriha .... 
jinak mne se libil moc a urcite 
jsem pro aby se takovyhle 
celosborovy akce opakovaly je 
pravda ze se lip pozname a 
tak kaja 

Více fotek na sborovém webu 



MuDr. Pavel Bém 
Uskutečněná výprava primátora Béma 
je na jedné straně terčem kritiky, ale na 
druhé straně je výstup pražského 
primátora na střechu světa pro Pražany a 
českou veřejnost včetně politiků 
důkazem, že jde o muže cílevědomého, 
houževnatého, který je bojovníkem, 
dokáže uskutečnit své plány a vize. 
Takové muže potřebujeme do vedení 
společnosti, protože jsou schopni 
naplnit i vize veřejně prospěšné. 
Bezcharakterní člověk není schopen 
překonat tolik kritiky a obtíží. Mnozí 
kritici primátora ventilovali své mindráky, závist a nečestnou nepřejícnost. Také 
není zanedbatelný fakt reklamy a mimořádného sportovního výkonu, který jistě 
přispěje při rozhodování o olympijských hrách v Praze a pro jiné projekty. 

Primátor Bém je známý i tím, že podporuje projekty a akce, 
které Prahu dostávají do povědomí i v oblasti duchovní 
obnovy v duchu české reformace. Svým jménem zaštítil 
nedávno uskutečněné setkání podporující přátelství s lidem 
Izraele v boji proti antisionismu a pod jeho záštitou se koná 
ve čtvrtek 21. června pietní shromáždění k uctění památky 
27 popravených představitelů českého odboje na 
Staroměstském náměstí. Právě tento pietní akt by nás 
Pražany a Čechy měl vést k zamyšlení, že bitva o duchovní 
identitu je tím skutečným vkladem nás Čechů Evropě a světu 
v našich dnech. 

Václav Lamr 

APOA 
Pracujeme s maminkou na projektu, který by měl pomoct lidem s postižením 
využívat osobní asistenci...Vím, že plno lidí ze sboru má známé/ příbuzné/ přátele, 
kterým by osobní asistence pomohla, ale nevědí, jak začít. Projekt, na kterém 
s maminkou pracujeme, je jedinečný v tom, že se zaměřil právě na tyto lidi (ne na 
pomáhající). Pokud by tedy někdo z Vás měl tip na někoho, komu by se kurz 
(v příloze) hodil, napište, zavolejte, ozvěte se. 

K tomu, aby si lidé s postižením mohli sami opatřit pomoc, potřebují peníze a lidi. 
Peníze nyní mají mnozí v míře dostatečné, a tak zbývá najít metodu, jak jich 
využít co nejlépe k péči, tzn. jak najít správné ruce ku pomoci, tzn. osobní 
asistenty. Službu profesionálních osobních asistentů si lze objednat u 



poskytovatelů (musí mít výuční list nebo středoškolské vzdělání a musí projít 
stopadesátihodinovým kurzem). Neorganizované osobní asistenty si musí najít a 
vyškolit člověk sám. Při tomto způsobu péče má sice klient největší možnost 
volby, jak bude péče probíhat, ale zároveň naráží na to, že mu chybí informace a 
dovednosti, aby si ji vůbec mohl zařídit. A proto APOA pořádá kurzy pro lidi, 
kteří potřebují péči a hodlají si ji obstarávat i bez prostřednictví organizací. 

kachnička 

POZVÁNKA NA KURZ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Z PRAHY 

pořádaný Asociací Poskytovatelů Osobní Asistence 

• Chcete mít osobní asistenci a nevíte, jak na to? 
• Potřebujete poradit, jak sehnat osobního asistenta? 
• Zamýšleli jste se nad tím, jaký by měl být a jaký by neměl být osobní asistent? 
• Máte zájem se poučit, jak sehnat další peníze na osobní asistenci? 
• Umíte si sestavit plán osobní asistence? 
• Toužíte více poznat sami sebe? 
• Umíte podporovat své osobní asistenty? 

Zveme vás na 10-ti denní Kurz uživatelů osobní asistence, který se bude konat od 
4.6.2007 do 15.6.2007 (vždy od 10 do 16 hodin) v bezbariérové školící místnosti v 
Praze. Kurzovné a osobní asistence po dobu kurzu jsou plně hrazeny z fondu EU.  

V případě, že se budete kurzu účastnit, měli byste pro sebe zajistit dopravu na 
místo konání kurzu a stravu po dobu konání kurzu. Dalších pět Kurzů uživatelů 
osobní asistence je plánováno od září 2007 do dubna 2008. 

Garantem a hlavním školitelem těchto akcí je Ing. Jana Hrdá. 

Pokud se chcete kurzu zúčastnit nebo se dozvědět více informací, kontaktujte nás 
na telefonním čísle: 774 504 151 nebo elektronicky: khapoa@seznam.cz. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního 
rozpočtu ČR a rozpočtu HL.M.Prahy, z programu JPD 3- 

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/2.1.01.4/4020 

Web sboru 
Sledujte sborové Internetové stránky! Je tam nyní každý den jiné „Ranní 
zamyšlení“ přebírané automaticky z Mezinárodní Biblické společnosti a spoustu 
dalších zajímavostí (hodně fotografií - ze křtů, výletů, shromáždění a koncertů). 
Celý vzhled stránek je nový. 

(Viz příklad na další straně). 





Senioři 
Všechny seniory (a nejen je!) zveme na úterní setkávání seniorů v 15 hod. 
Nabízíme velmi zajímavé programy s posezením u čaje, kávy, pečiva: 
  5. 6. Zázraky stvoření - člověk - film (br. kaz. Hejl) 
12. 6. Ženy - muži - potomci (Dr. Kasalová) 
19. 6. Stavba 3. chrámu v Izraeli (ses. Hallerová) 
26. 6. Ukončení školního roku - vzájemné zkušenosti propojené hudbou (br. Hejl) 

Těšíme se na Vás. 

Vladimír Hejl, Ludmila Hallerová 

Narozeniny v červnu 
 1. Daniel Mathauser 
 1. Jindřich Příhoda 
 5. Martin Válek 
 6. Věra Hallerová 
 7. Anežka Lehotzká 

  8. Květuše Šolcová 
12. Ruth Soukeníková 
13. Ivana Polívková 
13. Jury Kuzniatsov 
15. Lucie Lemerová 

21. Bohumila Šolcová 
25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor 

Program na červen a výhled dále 
Ne 10. 6. Sborové shromáždění (po zkrácených bohoslužbách) 
Po 11. 6. 18h Sborová rada spolu se staršími a diákony 
Ne 17. 6. Evangelizační kázání 
Čt 21. 6. Výročí popravy 27 Českých pánů 
1. - 8. 7. E-Camp 
30. 6. - 7. 7. Tábor Hejlovi 
19. 8 - 1. 9. Tábor KS Pohoda – Velehrádek 
25. - 28. 10. Konference mládeže v Praze 
7. - 9. 3. 2008 Konference sester v Praze 
léto 2008 Rekonstrukce Velkého sálu II. etapa 

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 
 


