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Naši milí čtenáři a čtenářky! 
Protože se chystáte na dovolenou, možná si budete chtít zarybařit. Však nás 
k tomu spolu se svými učedníky náš Pán povolal. Tak místo úvodu jeden 
příběh: 
Co je to za rybáře, který nic neuloví? 
Následující příběh je podobenství. Ale pozor: Podobnost s žijícími osobami 
není nikterak náhodná! 
„Řekl jim: Pojďte za Mnou a učiním z vás rybáře lidí! “ (Mt 4,19) 
Jednou se dala dohromady skupina podnikavých mužů a založili spolek 
rybářů. Moře kolem bylo plné ryb a ve vnitrozemí byly vodní toky a jezera 
bohatá na ryby. 
Týden co týden, měsíc za měsícem, rok za rokem se tito rybáři scházeli na 
schůzích. Mluvili o svém poslání rybařit, o hojnosti ryb ve vodách a o 
metodách lovu ryb. Po celý rok se zaměstnávali definicí rybolovu, 
obhajovali rybaření a konstatovali, že rybolov je hlavním úkolem rybářů. 
Neúnavně hledali nové a lepší metody rybolovu a jasnější definici, co je to 
rybolov. Hlásali hesla jako: „Rybářský průmysl žije rybolovem jako oheň 
palivem.“ „Rybolov je posláním každého rybáře!“ Pořádali také různé akce 
jako „Rybářské nasazení“, „Rok rybolovu“, organizovali nákladné 
kongresy, kde se diskutovalo o rybolovu a jak ho podporovat, propagovala 
se nejmodernější rybářská výzbroj, bádalo se o dorozumívání ryb, o 
nejlepších návnadách. Budovala se krásná rybářská střediska a 
shromažďovací centra s odůvodněním, že každý by se měl stát rybářem a že 
každý člověk by měl znát základy rybolovu. Jedno však nedělali: Nikdy 
sami nerybařili. 
Zúčastňovali se svých pravidelných srazů, zvolili výbor, jehož posláním 
bylo vyslat rybáře k jiným rybářským svazům. Byli v tom zajedno, že 
potřebují výbor, který bude motivovat rybáře k věrnému rybolovu. Výbor 
se skládal ze samých nadšenců, jimž rybolov opravdu ležel na srdci a kteří 
o tom dovedli odvážně a zaujatě hovořit. Výbor pověřil další členy, různé 
odbory, pořádal konference na hájení rybolovu a k objevování stále nových 



důvodů pro rybolov. Ale ani výbor ani noví členové jedno nedělali: 
nerybařili! 

Časem vybudovali moderní a drahá učiliště, jejichž základním a hlavním 
posláním bylo naučit rybáře rybolovu. Během doby nabízela tato učiliště i 
krátkodobé kurzy o potřebách rybáře (povaha rybáře, zvyky rybáře, 
psychologie rybáře), jak se správně k rybám přiblížit, o krmení ryb. Rybáři 
dále založili velká nakladatelství, aby mohli vydávat patřičné příručky. Jiní 
prohlašovali, že vidí své poslání a přínos pro velký rybolov v tom, aby 
vyráběli rybářskou výstroj. Jiní zase byli toho názoru, že musí osvětu 
zaměřit na ryby, aby ryby rozpoznaly, kdo je dobrý a kdo špatný rybář. 
Opět jiní propagovali názor, že stačí, když rybám dají pocítit svoji vřelou 
náklonnost a laskavost. 

Po jednom zvlášť silném večeru na námět „Nezbytnost rybolovu“ opustil 
jeden mladý muž sraz a šel lovit. Příští den vyprávěl, že chytil dvě obzvlášť 
velké ryby. Na to byl poctěn za svůj vynikající úlovek a nadále ho zvali na 
všechny srazy, aby povídal o svém úspěšném lovu. Tak se i on nakonec 
musel rybaření vzdát, aby měl čas všude vyprávět o svých zkušenostech. 

Pravda. Mnozí rybáři byli obětaví. Potýkali se s nejrůznějšími potížemi. 
Někteří žili přímo u vody a museli snášet puch z mrtvých ryb. Dělali jim 
starost ti, kdo pokládali ty každotýdenní diskuse o rybolovu za zbytečné. 

Snadno si představíme, jak dotčeně někteří reagovali, když se jednou kdosi 
vyjádřil, že ten, kdo nikdy nechytil žádnou rybu, není žádný správný rybář, 
i kdyby to o sobě nevím jak přesvědčivě vyhlašoval. Ale znělo to rozumně. 
Je vůbec někdo rybářem, když nikdy své povolání nepraktikuje? 

John M. Drescher 

Klub seniorů 
Měli jsme poslední klub seniorů před prázdninami. Byl ohlášen zajímavý 
program s MUDr. Kasalovou. Těšili jsme se na hojnou účast, ale u krásně 
prostřeného stolu jsme stále seděli jen tři. To už po chvíli nevydržela 
Květuška Lněníčková a zmizela. Myslela jsem si, že odešla na toaletu. 
Mezitím přišli další dvě sestry z našeho sboru a stálý host pan Dvořák, 
„Jeníček“ a pan Jeronym Frinta. A nakonec vešla Květuška a vedla jednu 
neznámou paní, kterou „ulovila“ v parku. Kdybychom tak vyšli všichni, 
bylo by nás dvakrát tolik.  

L.H. 



Nabídka krátkodobých kurzů 
V souvislosti s ukončením své kazatelské služby ve sboru, nabízí bratr 
kazatel následující krátkodobé kurzy pro uplatnění ve sborové práci: 

1. Pastorační služba 

2. Služba Slovem Božím (biblické úvahy, krátká kázání) 

3. Vedení skupinek (vzájemná sdílení a biblické vzdělávání) 

4. Vedení bohoslužeb nebo zvláštních druhů shromáždění 

5. Příprava zvláštních sborových programů (Vánoce, Díkůvzdání, 
Přechod do Nového roku, …) 

Kurzy by měly být především praktické, buď 90-ti minutové třikrát po sobě 
v týdnu (úterý po modlitební hodině nebo ve čtvrtek po biblické hodině), 
nebo v sobotu dopoledne (tříhodinové, jednorázově). Kurz bude jakýmsi 
uvedením do problematiky s diskusí, případně s praktickým zapojením do 
dané služby. 

Zakroužkujte žádaný kurz včetně termínů a předejte bratru Vovkaničovi do 
čtrnácti dnů. 

Termíny: I. úterý 11.9., 25.9., 9.10. 

  II. čtvrtek 13.9., 4.10., 11.10 

  III. úterý 16.10., 23.10., 30.10. 

IV. čtvrtek 18.10., 8.11., 15.11. 

V. sobota 15.9. 

VI. sobota 13.10. 

V případě, že se zájemce o kurz může termínem přizpůsobit, zakroužkuje 
více možností. 



Komise pro volby do staršovstva 
Volební komise pro volbu kazatele byla pověřena sborovým shromážděním 
k přípravě voleb do staršovstva. Zkoumejme a rozpoznávejme v sobě 
(i navzájem) obdarování (a předpoklady dle Tit 1k nebo ITim 3k) k této 
službě. Bible říká na začátku té ITim 3k, že kdo touží po biskupství, žádá si 
krásné práce. Modleme se za starší pro náš sbor, abychom byli stádo dobře 
pasené (dle Sk.20:28). Během prázdnin máme možnost ovlivnit seznam 
kandidátů pro volby. V průběhu srpna pak dostane každý člen sboru dopis 
s informacemi o volbách. Volby by měly být 9. září 2007. 
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Narozeniny v červenci 
 1. Anatolij Kotubej 
 3. Bronislava Tomková 
 3. Ludmila Ševčuková 
 4. Věra Kleisnerová 
 8. Jaroslava Sedláčková 
 8. Valentýn Perets 

 9. Libuše Gotzová 
10. Helena Zákoucká 
10. Galina Sadretdinová 
11. Lydie Špringlová 
11. Bohdan Hrynazhuk 
11. Jiří Lemer 

12. Pavel Hrádek 
20. Karabanová Galina 
21. František Tuček 
29. Elena Staňková 

Program na červenec a výhled dále 
30. 6. - 7. 7. tábor Hejlovi 
30. 6. - 7. 7. E-Camp 
Ne 8. 7. kázání Shin Wonamaker pastor z E-Campu  
19. 8. - 1. 9. tábor KS Pohoda (Velehrádek) 
Po 10. 9. 18h SR 
15. - 16. 9. Dny Petra Chelčického (České Budějovice) 
13. - 14. 10. Konference Výchovného odboru (Cvikov) 
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 
 


