
ZZpprr aavvooddaajj   
Září 2007 

BJB Vinohradská 68 
 

Za toto, Pane, uč mne děkovat: 
Za vše, čeho je život můj tak pln, 
za drobnou radost, snahu chatrnou, 
za nepřervanou píseň rodinnou, 
za lesklé sklo a čistou podlahu, 
za ruce, plné tvrdých mozolů, 
za zablácené botky dětí mých, 
za stůl, za kterým nikdo nechybí, 
kdo nabírat má z jeho hojnosti. 
Za toto, Pane, uč mne děkovat: 
za jednotvárnou píseň pod okny, 

za kočku u kamen i za věrného psa 
i za sousedský milý pohovor, 
jas sluneční i listí odváté, 
za domov, kde se nikdo netrápí, 
že chodí v šatech, nových před rokem… 
Za všecko toto, Pane, prosím Tě, 
pomoz mi začít Tobě děkovat, 
vždyť za lásku, jež víže mne k mým dnům, 
už vděčností mi srdce oplývá. 

G.E.T. 
(Z angličtiny přeložila Marie Rafajová) 

 

Milí poprázdninoví a jistě odpočatí naši čtenáři a čtenářky! 
 

Tohle jsem jen opsala jako začátek děkování, kterým jistě i vaše srdce oplývá a ve 
kterém můžeme dál a dál pokračovat. 
Církev na celém světě se spojuje v dlouhodobém půstu a modlitbách za čím dál 
vážnější celkovou situaci na světě v té předantikristovské době, v níž žijeme. 
U nás je to od 6. srpna do 14. září a navazuje pak MOKON, mezidenominační 
modlitební konference, která už má svoji dlouholetou tradici, ale je - jako naše 
modlitební hodiny ve sboru, čím dál méně navštěvovaná. 
Daří se tak satanu zbavovat Církev té nejúčinnější zbraně, kterou nám opakovaně 
Pán Ježíš kladl na srdce ve svých promluvách na rozloučenou (Jan 14 – 16). Ty 
končí Jeho vroucí Velekněžskou modlitbou (Jan 17). 
A právě v souvislosti s naším modlitebním životem si uvědomuji, jak podstatně 
důležité jsou právě chvály a uctívání Toho našeho předobrého nebeského Otce, 
jehož lásku nám svým životem, službou a obětí zjevil náš Spasitel, Pán Ježíš. 
Je mým přáním a cílem, aby i v mém osobním modlitebním životě měly chvály, 
uctívání a děkování větší prostor. Každá situace se mění a stane lehčeji únosnou, 
když na všecko reagujeme díky. Satana omrzí nás pokoušet, když z nás nic jiného 
svými útoky nevytluče, než nové a nové děkování a dobrořečení našemu Pánu. 
Tak do toho v novém školním (pracovním) roce!  

Ludmila Hallerová 
 



 
Následující článek možná udělá radost našim počítačovým expertům a surfařům. 
Přeji úspěch ve vyhledávání rodinných kořenů! 

Snaha vzájemně pospojovat rodiny 
Vyhledávání rodin po internetu 

Jedná se o ambiciózní izraelský plán: Internetový portál nabízí možnost vytvořit 
osobní rodinný rodokmen. Správci portálu chtějí nejdříve zahrnout do sítě celou 
židovskou populaci, ale pak spojit dohromady celý svět, rodinu ze rodinou. 

Zakladatel a provozovatel internetového portálu „Famillion“ Danny Rolls k tomu 
říká: „Naše vize byla skutečně propojit spolu všecky lidi na světě.“ 34letý 
podnikatel je toho názoru, že by do konce tohoto roku mohly být k dispozici 
všechny rodokmeny židovských rodin. Celosvětově čítá židovské obyvatelstvo na 
13 milionů. „Za dva další roky bychom chtěli připojit západní svět“, objasňuje 
Rolls další cíl, který si on a jeho spolupracovníci vytkli. 
Zní to jako příliš ambiciózní, ne-li nedosažitelný cíl, ale tento portál opravdu 
nabízí mnohem víc než vytvoření osobního rodokmenu. Ty osobní rodokmeny 
vytvořené na internetu internetovými surfaři se totiž k tomu určeným zvláštním 
programem zpracují. Automaticky se zařadí do sítě podle osobních a rodinných 
údajů, a vznikne tak automatické napojení na celou síť. Čím víc lidí se do portálu 
zanese, to znamená čím bohatší je základní databanka, tím větší je šance odhalit i 
velmi vzdálené příbuzenské svazky, o kterých člověk neměl ani tušení. 
Přitom jsou důležité i další vlastnosti tohoto internetového programu. Například 
není vůbec nutné napsat jméno správně. Může se udat i domácí podoba jména. 
Algoritmy vědí, že Bob a Robert je totéž a kontrolují i zápis rodného jména, které 
se během doby mohlo pozměnit například přestěhováním do jiné země. 
Rolls vysvětlil v červenci 2007 izraelským sdělovacím prostředkům, že sice 
potřebuje na 200 000 rodokmenů, aby vytvořil kompletní záznam židovského 
světa. Avšak „Famillion“ už stojí téměř u cíle, jelikož se podařilo do programu 
prostřednictvím ministerstva školství a výchovy zapojit stovky žáků sedmých tříd. 
Tak se během jediného měsíce podařilo získat 15 000 nových rodokmenů. 
Rolls k tomu dodává, že zejména pro Židy má velký význam, aby poznali vývoj 
své rodiny. „Jsme rozptýlení po celém světě. Je to jako skládanka, kterou konečně 
chceme sestavit. Nejedná se jen o to propojit současně žijící příbuzné, ale vidět 
také vývoj své rodiny v historickém kontextu. Díky tomuto programu by se mohly 
odhalit některé dědičné choroby o jejichž původu se nevědělo, kvůli sporým 
znalostem o předcích.“ Rolls do tohoto nápadu investoval už šest roků práce. 
„Nejtěžší bylo si poradit, jak se vyznat s různým způsobem zápisu rodných jmen. 
K průlomu došlo, když jsem začal nahlížet na rodokmeny nikoli na základě jmen, 
ale na základě bioinformatických systémů. Pak přestalo být důležité, jestli se 



příjmení Weiss píše třeba Weiß, Weiz, nebo Weisz. Algoritmus, který jsem 
vyvinul, jméno přijme a převezme třídění.“ 
Mezitím se už o portál začala zajímat lékařská fakulta americké Harvardské 
univerzity a nabídla dát k dispozici pilotní projekt základních zdravotních údajů o 
4 000 osobách a jejich rodinách. To je průlom, o kterém Rolls a dlouhý seznam 
jeho investorů už dávno snili. AN 
Na následující internetové adrese si můžete sestavit i váš rodokmen: www.famillion.com 

Poznámka: Když jsem četla tento článek v srpnových Zprávách z Izraele (NAI od 
Mitternachtsrufu), napadlo mě, že i Češi a Slováci jsou rozptýlení mnohými 
vystěhovaleckými vlnami po celém světě a že by nebylo od věci se do této 
zajímavé sítě podívat a zapojit. Když jsme například na biblické škole 
v Beatenbergu probírali důležité osobnosti z Jednoty bratrské, bylo tam jméno Jan 
Jänicke, berlínský nakladatel a paní doktorka Wasserzugová se mne ptala, není-li 
to nějaký příbuzný naší Jeníkovy rodiny. Nevěděla jsem. Tady je třeba možnost to 
dohledat? 

LH 



Seznámení s novými kandidáty do staršovstva: 
(Znovu kandidují do staršovstva nám dobře známí: Vladimír Hejl a Vlado Vovkanič). 

Jiří Boháček 
1) Věk:  39 

2) Jak dlouho už jste ve staršovstvu (příp. mezi 
diákony): 3 roky 

3) Proč jdete do staršovstva a jaké vidíte své 
zapojení ve sboru: O službě staršího sboru jsem začal 
uvažovat před několika lety, když jsme v malé skupince 
pro muže společně mluvili o úloze vedoucích pracovníků 
ve sboru a o postavení starších, kteří patří do vedení 
sboru a přitom jsou sami služebníky lidí ve sboru. 
Kandidaturu na staršího jsem přijal na základě své touhy ve sboru sloužit a podílet se 
na duchovním stavu našeho sboru. I když rozumím tomu, že je to zároveň i veliká 
zodpovědnost. V tom díky Pánu Bohu cítím velkou podporu své rodiny a zvláště 
manželky. Své zapojení vidím hlavně v práci s mladšími členy našeho sboru a se 
střední generací a při misijních aktivitách v budově našeho sboru i mimo ni. 

4) Jak vidíte nejbližší i dlouhodobé směřování našeho sboru: Velký problém 
našeho sboru vidím v současnosti v malém počtu členů sboru ve věku mezi 30-50 lety, 
a to zvláště těch, kteří mají touhu se do sborové práce pravidelně zapojovat. Přitom 
právě na této generaci leží velká zodpovědnost za dění ve sboru i mimo sbor. Chtěl 
bych proto při rozhovorech se členy sboru i na modlitbách přemýšlet o tom, jak tento 
stav změnit. A pokud je možné aspoň některé věci změnit - být u toho. Z tohoto 
důvodu nebudu příliš prosazovat službu pěveckého sboru a zpívání některých starých 
nemelodických písní z našeho zpěvníku. Slyšel jsem mnohé lidi mluvit o tom, že je v 
našem sboru často vidět smutek na našich tvářích (při zpěvu i během kázání) a že je na 
nás jen málo vidět radost ze spasení. Osobně chci do našich bohoslužeb prosazovat 
zapojení modernějších forem zpívání chval. Překvapilo mne, že i v Aši, nebo v 
Karlových Varech mládež používá při písních bicí a elektrické kytary a přitom náš 
sbor se většinou spokojí jen s písněmi při kytaře, nebo s klavírem. Myslím, že 
společné uctívání Hospodina při kvalitně nacvičeném a zahraném doprovodu písní nás 
při bohoslužbě oživí a lépe připraví na následné slyšení kázání. V rámci dlouhodobého 
směřování sboru bych velmi stál o to, aby se v našem sboru ve větší míře rozběhly 
skupinky, které by se pravidelně scházely po bytech, anebo ve sboru. Aby ideálně 
každý z členů našeho sboru do nějaké skupinky patřil. Věřím, že by se tím prohloubilo 
naše učedlnictví a větší poznávání se navzájem. Modlit se jeden za druhého, sdílet se s 
problémy i s radostmi, poznávat se – cožpak o to všichni nestojíme? Přesto si 
nedovedu představit jinou formu, jak toho dosahovat, než ve skupinkách – kde není 
moc lidí a kde můžeme najít důvěru se vůči druhým otevřít. To při společných 
bohoslužbách nejde a ani to není jejich smyslem. Kéž nás v tom Pán Bůh vede a 
pomáhá nám. 



Jan Jackanič ml. 
1) Věk:  26 

2) Jak dlouho už jste ve staršovstvu (příp. mezi 
diákony): Letos to bude asi 3 rok, ale přesné datum 
jsem si nikam nepoznamenal 

3) Proč jdete do staršovstva a jaké vidíte své 
zapojení ve sboru: Od roku 1999, kdy jsem se stal 
vedoucím mládeže, se můj pohled na sbor v mnohém 
změnil. Už ho nevnímám jen z pohledu mladého 
člověka, ale v celé jeho šířce, a rozumím tak lépe pohledu těch starších i mladších 
– rád bych byl tím, kdo pomůže tyto pohledy spojovat. Věřím tomu, že jednota, 
kterou musíme hledat, není jednotou názorovou, ale jednotou v Kristu – mám za 
to, že musíme pochopit, co to pro nás v praxi znamená, a že z různých pohledů se 
můžeme navzájem obohatit. 

Přemýšlel jsem hodně nad otázkou svého povolání do této služby – zda je to věc 
„prožití“, rozhodnutí nebo předpokladů. Nakonec to pro mě byla nejvíce otázka 
vidění konkrétních potřeb a Božího zmocnění, které, jak věřím, mi dává příležitost 
do těchto potřeb vstupovat. 

Od roku 2006 pracuji na plný úvazek jako předseda Odboru mládeže BJB, a díky 
této práci jsem často o víkendech mimo náš sbor, kdy připravujeme různá setkání 
pro mládeže. Nebo kážu v jiných sborech – proto nemohu být vždy v neděli na 
Vinohradech. Ale na druhou stranu je to pro mě obrovská příležitost, jak trávit čas 
se „sborem“ během celého týdne, a věnovat se tak našemu sboru lépe, než bych 
měl v případě stálého zaměstnání v Praze. 

4) Jak vidíte nejbližší i dlouhodobé směřování našeho sboru: Myslím si, že na 
nás čeká určitá „redefinice“ – tedy znovu pojmenování toho, čím je pro nás sbor, 
jak v něm vnímáme otázku učednictví během celého života člověka, vzdělávání a 
studium členů sboru, a také vyjasnění pozice kazatele, starších, diakonů a sborové 
rady. Také si stále více uvědomuji (a to nejen v našem sboru, ale i v celé BJB), že 
je potřeba znovuobjevení baptistických principů a jejich uvedení do praxe 
(všeobecné kněžství, Boží slovo, kterým je Ježíš Kristus, kongregační zřízení). 
Problém tradice je v tom, že po čase předává již jen svoji formu, a ne důvody pro 
svůj obsah. A ty jsou potřeba připomínat, aby mohly být znovu živé. 
Přál bych si, abychom definicí sboru nerozuměli jen nedělní setkání, ale především 
společenství jeden s druhým skrze Krista a hledali, jak toto obecenství prohlubovat 
a přibližovat se jeden k druhému a navzájem se podporovat v tom, jak tyto životy 
žijeme… 

Vedení sboru 
se sešlo 8. srpna, příští setkání je po Sborové radě v pondělí 10. září. 



Narozeniny v září 
 1. Ludmila Hallerová 
 2. Oksana Lavkay 
 9. Evženie Adamová 
11. Růžena Klinková 
14. Jana Kolaříková 
15. Anatolij Kaliničenko 
17. Michajlo Grytsyk 

17. Hana Kucová (Musilová) 
19. Petr Vitner  
19. Ester Vovkaničová 
20. Daniela Včeláková 
21. Martina Jackaničová 
24. Lenka Žahourová 
24. Štěpán Boháček 

24. Tomáš Polívka 
25. Jana Zasadilová 
27. Jiřina Boháčková 
28. Kateřina Průchová 
29. Miloš Šolc +15.1.07 
30. Marta Veselovská 
30. Markéta Dolejšová 

 

Program na září a výhled dále 
Ne   9. 9. Volební Sborové shromáždění po bohoslužbách 
Po 10. 9. 18h Sborová rada 
Po 10. 9. 20:30 Vedení sboru 
25. - 28. 10. Konference mládeže v Praze 
Ne   2. 12. Rozloučení s br. kaz. M. Šolcem 
So 15. 12. Vánoční dvoreček 
Ne 16. 12. Vánoční hra (zodp. F. Žižka) 
Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost 

Rozpis služeb kázáním od září do konce listopadu:  

Neděle     Bělá pod Bezdězem  

 

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 
 

Čtvrtky  
Čt  6. 9. br. kaz. M. Šolc 

Čt  13. 9. br. kaz. M. Šolc 

Čt  20. 9. br. kaz. Vl. Hejl 

Čt  27. 9. br. kaz. M. Šolc 

Čt   4. 10. H. Polívková (Vl.) 

Čt  11. 10. V. Vovkanič 

Čt  18. 10. V. Vovkanič 

Čt  25. 10. br. kaz. M. Šolc 

Čt   1. 11. br. kaz. M. Šolc 

Čt   8. 11. V. Vovkanič 

Čt  15. 11. T. Grulich (Vlado) 

Čt  22. 11. F. Žižka 

Čt  29. 11. V. Vovkanič 

Ne  2. 9. br. kaz. M. Šolc 

Ne  9. 9. V. Vovkanič 

Ne 16. 9. V. Hejl 

Ne 23. 9. N. Lica (vede P.H.) 

Ne 30. 9. Mládež (F. Žižka) 

Ne  7. 10. br. kaz. M. Šolc 

Ne 14. 10. J. Boháček 

Ne 21. 10. B. Fajmon (Vlado) 

Ne 28. 10. Sjezd mládeže 

Ne  4. 11. br. kaz. M. Šolc 

Ne 11. 11. Jar. Pospíšil (ev. kazatel) 

Ne 18. 11. br. kaz. M. Šolc (Vlado) 

Ne 25. 11. br. kaz. M. Šolc (Vlado) 

Ne  2. 9. br. kaz. M. Šolc 

Ne  9. 9. br. kaz. Vl. Hejl 

Ne 16. 9. br. Matys z Brniště 

Ne 23. 9. br. kaz. Vl. Hejl 

Ne 30. 9. Místní 

Ne  7. 10. br. kaz. Vl. Hejl 

Ne 14. 10. br. kaz. M. Šolc 

Ne 21. 10. br. Matys z Brniště 

Ne 28. 10. br. kaz. Vl. Hejl 

Ne  4. 11. br. J. Boháček 

Ne 11. 11. br. kaz. M. Šolc 

Ne 18. 11. br. Matys z Brniště 

Ne 25. 11. místní 


