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Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí. Iz 42,3 
 
Pak smím i já počítat s něžným zacházením svého Pána. Neodstrčí mne, i když 
jsem nevím jak slabý, poddajný a bezcenný jako třtina (rákos). Někdo řekne: 
„Nedám za něho ani zlámanou grešli.“ A to je pravda, i když je to nelaskavé. Jsem 
ještě horší, než třtina, která roste u řeky, ta je aspoň vztyčená. Já jsem zdrcený, 
ubohý, ničemný. Běda mi! Pán Ježíš však mne nezlomí a pokud On to nechce, 
nemusím se starat o to, že jiní o to usilují. Ty drahý, chvályhodný a soucítící Pane, 
utíkám se pod Tvou ochranu a zapomínám na svá zranění. 

Možná se podobám tomu čadícímu knotu, který už nesvítí a jen se z něho kouří. 
Jsem spíš na obtíž, než abych byl užitečný. Můj strach mi našeptává, že satan 
sfoukl můj plamínek a zanechal mne jako škodlivý čoud a že můj Pán brzy přijde, 
aby ten doutnající zbytek odřízl. Avšak nezoufám. Můj Slitovník žije! Jeho srdce i 
pro mne vřele bije. Můj Pán Ježíš mne neuhasí. Jak mne to potěšuje! Pane, Ty mne 
znovu zapálíš, bych svítil Tobě ke cti a lidem k užitku. 

(C. H. Spurgeon: Klenoty Božích zaslíbení, str. 255) 
 
Už Izajáš tušil a prorokoval, jaký bude mesiášský Král Izraele a Spasitel světa: 
něžný a soucitný, obnovovatel všeho narušeného hříchem, ten, který má pro 
každého naději a nikoho neodpisuje. Přeji Vám i sobě Jeho smýšlení, aby se 
v našem středu cítili dobře a vítaní všichni, kteří už o sobě ztratili každou naději. 
Je tu jedno srdce, které pro nás bije, ten Služebník Hospodinův, který dokonale 
může spasit a naše všelijak doutnající a čadící lampy naplnit novým olejem Ducha 
svatého, aby se naše temné okolí rozzářilo světlem lásky a radosti, ovocem Ducha 
svatého. Tak se stane náš sbor požehnáním nejen pro Vinohrady, ale pro každé 
místo, kam dosáhne náš vliv a naše modlitby. 

Ludmila H. 
 



Vidění novýma očima: 

BOŽÍ SLITOVÁNÍ 
5. listopad 2007 - Den modliteb baptistických žen - Odbor žen BWA 

SPATŘUJ KAŽDÉ RÁNO JAKO VÝRAZ BOŽÍHO SLITOVÁNÍ 

Jeremiáš byl znám jako plačící prorok. Je překvapující, že v Pláči Jeremiášově byl 
schopen zpívat píseň naděje. (Pláč Jeremiášův 3, 21-25 NEP) 
 
Beru si však k srdci 
 a s důvěrou očekávám 
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, 
 jeho slitování, jež nekončí. 
Obnovuje se každého rána, 
 tvá věrnost je neskonalá. 
"Můj podíl je Hospodin", praví má duše, 
 proto na něj čekám. 
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, 
 k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. 
 

Něco se stalo a Jeremiáš viděl, novýma očima, že každé ráno bylo výrazem Boží 
věrnosti a SLITOVÁNÍ. 

Nikdy nebyla více zoufalá doba, než jaké jsme nyní svědky na světě. Všude jsou 
příběhy hoře. Nicméně, díky vidění novýma očima, baptistické ženy Afriky méně 
akceptují tyto zastrašující příběhy. My nyní lépe vidíme a známe Boží milost a 
soucit. Chceme se radovat z Božího neměnného sklonu k soucitu. Budeme se 
méně zaměřovat na krize, násilí, zranění, bolesti, činy zloby, na lakotu, morální 
úpadek a na náboženskou netoleranci, která charakterizuje tato zoufalá údobí 
v Africe zvlášť a ve světě všeobecně. Zaměříme se více na Ježíše Krista a na Boží 
slovo. 

Yemi Ladokun 
předsedkyně Unie baptistických žen Afriky (BWUA) 

 



Z dopisů sestry Magdy Kapkové. Doporučujeme ji i její děti Vašim modlitbám: 

Projekt pro ženy s neúplným vzděláním v Burkin ě Faso. 
Úvodem dovolte, abych se představila. Jmenuji se Magda Kapková, jsem členkou 
Vinohradského sboru BJB. V roce 2004 jsem se vrátila se svými dvěma dětmi do Prahy po 
24 letech pobytu v Africe. Důvodem byl vojenský konflikt na Pobřeží Slonoviny. 
Brzy po návratu jsem hledala možnost, jak uplatnit své zkušenosti z Afriky, kde jsem se 
obrátila v roce 1999. Měla jsem na mysli misionářskou činnost, ale záhy mi bylo jasné, že 
z České republiky je obtížné být vyslána na misii, a to také kvůli věku (je mi 52 let). Na 
jaře 2005, jsem se přes přítelkyni, která si informaci vyčetla z novin, dozvěděla o 
organizaci Humanitas Afrika a začala jsem navštěvovat programy tohoto občanského 
sdružení, jehož jsem nyní členkou. 

Humanitas Afrika (www.humanitasafrika.cz) je občanské sdružení lidí českého a afrického 
původu, které se tady v Čechách zaměřuje na zlepšení informovanosti o dění v Africe 
organizováním různých akcí, které by přiblížily dětem i dospělým každodenní život v 
afrických zemích. Cílem tohoto sdružení jsou také projekty v Africe, které mají přinést 
pomoc především sociálně znevýhodněným dětem a ženám. V současné době 
organizujeme několik projektů: adopci na dálku pro děti v Ghaně, Beninu, Keni a 
krejčovskou dílnu pro ženy ve vsi Obom v Ghaně. Novým projektem, který přesahuje 
rámec humanitární pomoci a kde se jedná spíše o rozvojovou pomoc, je projekt pro ženy v 
Burkině Faso týkající se administrativní a počítačové gramotnosti. Tento projekt má vést 
ke zvýšení zaměstnavatelnosti žen, které z různých důvodů nedokončily svá studia.  

Jako manažerka projektu jsem byla od 1. do 31. ledna 2007 na pracovní cestě v Burkině 
Faso, kde jsem projekt rozjížděla. Úkolem bylo vytipovat partnerské školy a ženské 
asociace, které by mohly s námi spolupracovat. Ve spolupráci s našimi rakouskými 
partnery jsme začali vytvářet vzdělávací modul s evropskými standardy, ale přizpůsobený 
zdejším podmínkám. Stihla jsem také udělat první konkurz a máme v současné době 29 
žen, které se ho zúčastnily. Celkové množství žen, které bychom chtěli vzdělat je 90. 
Každý ze tří kurzů bude trvat 3 měsíce, poté budou účastnice absolvovat měsíční stáž ve 
vybraných firmách a kurzy budou zakončeny závěrečnou zkouškou certifikovanou 
rakouským vzdělávacím institutem BPI, který je etablovaný a uznávaný v Burkině Faso už 
celá desetiletí. 

Projekt je z jedné třetiny financován rakouskou rozvojovou agenturou, zbývající část bude 
doplněna různými sponzory, kontaktovanými Humanitas Afrika. Předpokládané náklady 
na vzdělání jedné ženy, které musíme získat od sponzorů, jsou ve výši 5000 Kč (na 
webové stránce Humanitas Afrika najdete číslo transparentního účtu vytvořeného k tomuto 
účelu a na který je možné posílat finanční příspěvky). Ve schváleném rozpočtu projektu se 
počítá s jedním manažerem na roční pobyt v Burkině Faso, ale není tam možné započítat 
rodinné příslušníky.  

Vzhledem k tomu, že mé dceři je 14 let, nemohu odjet bez ní. Proto hledám možnosti 
poskytnutí příspěvku na letenku dcery, která stojí přes 35 000 Kč a dalších 12 000 Kč na 
školné. Příspěvky na letenku zasílejte na adresu Vinohradského sboru BJB.  

Děkuji předem všem, kteří budou na nás a na projekt myslet jak finančně, tak zejména na 
motlitbách. 

Nové a staré, skoro dnešní 



Rozhodla jsem se psát o tom, co se mi vynořuje z času na čas v hlavě o různých obdobích 
mého života. 
Sedím na pohovce v Natašině vile ve Ouagadougou, přenosný počítač na kolenou, televize 
puštěná na kanálu Africable a nechávám své vzpomínky volně probíhat a míchat se s 
televizním programem o kojení dětí mateřským mlékem. Tradiční Afriko s ženami 
kojícími děti, kde jsi? Zahraniční společnosti prodávající náhražky mateřského mléka 
udělaly důkladnou práci svými reklamními kampaněmi. Celá « nádhera » politického světa 
na pozadí dramatického více než 8-letého vězení lékaře a zdravotních sester a k tomu 
Kadáfiho pohled sfingy do pouště je přede mnou...... 

Je 7 ráno a Petra, spolupracovnice z Humanitas Afrika nás veze na ruzyňské letiště. Tedy 
mně, mou čtrnáctiletou dceru Carolinu a Zdíšu, koordinátorku projektu BON DEPART (v 
překladu to znamená dobrý start). Konečně si po několikadenním frenetickém balení kufrů, 
vyprazdňování bytu, rozvozu věcí, které sebou nevezeme, ke známým a přátelům, můžu 
částečně vydechnout. Ale opravdu částečně, vize kufrů vysoce přesahujících dovolenou 
váhu mě zneklidňuje. Vzpomínka na ranní motlitbu zahání neklid, vše je v rukou Pána 
Ježíše, vždyť už otevřel tolik dveří... 

U přepážky Brussels Airlines po ověření letenek dáváme kufry na váhu a ortel zní: 40 kg 
navíc! Při pomyšlení na to, že poplatek je 7 eur za kilo nadváhy se mi zamlží před očima. 
Vysvětlujeme, že jsme humanitární pracovníci, a tak nás mladý úředník posílá ke své 
nadřízené. Musí se telefonovat ještě výš. Nemůžu říci, že čekáme klidně, těch pár minut 
čekání se nám zdá jako věčnost, víme, že nemáme dost peněz. Konečně se pracovnice 
letecké společnosti vrací. Nemůžu nic vyčíst z výrazu jejího obličeje. A najednou slyším: 
« Naše společnost si je vědoma práce, kterou děláte pro ženy a děti v Africe, a proto vám 
těch 40 kg nadváhy dáváme zdarma. » Díky Pane“, říkám si v duchu, „Ty dáváš vždy tam, 
kde je to potřeba a v pravý čas.“  

Loučení se Zdíšou a Petrou, pasová kontrola a už slyšíme z amplionu: « Poslední výzva 
pro pasažéry letu SN 2808 do Brusselu! » 

Stíháme to na poslední chvíli, hned za námi se zavírají dveře letadla. Uf! 

V Brusselu čekáme víc než 3 hodiny na letadlo společnosti Afriqiyah, které nás má odvézt 
do Tripolisu. Vše probíhá podle plánu a tak přistáváme na letišti lybijského hlavního města 
po přeletu Francie a Středozemního moře.  
V prostorách pro cestující se od lidí v tranzitu dovídáme, že letadlo do Burkiny Faso bude 
mít 2 hodiny zpoždění. Konečně v půl osmé večer místního času nastupujeme do letadla. 
Po večeři a krátkém spánku nám steward hlásí arabsky přistávací manévry. Je 10 hodin 
večer, jsme ve Oagadougou - cíli naší cesty. 

Na letišti vše probíhá bez problémů. U východu na mě mává Nataša, moje ruská 
přítelkyně. Známe se už 27 let. Veze nás autem k sobě domů. U ní budeme bydlet, než si 
najdeme nějaké vlastní bydlení. 

* * * 
Nechce se mi spát a to je znamení, že něco dlužím. A já vím úplně přesně, co to je. Dlužím 
svědectví o cestě na Pobřeží slonoviny. 

Ani jsem se po příletu do Oagadougou v Burkině Faso nestihla ohřát a hned první neděli 
jsem se ve shromáždění dozvěděla, že « Baptistická protestantská církev práce a misie » 
organizuje mezinárodní modlitební setkání v centru bývalého válečného konfliktu – ve 
městě Bouaké – středisku rebelie severu proti jihu. Vlastně ani ne tak moc bývalého, 



protože uplynul jenom týden od prohlášení konce konfliktu, a to ještě nikdo nemá 
doopravdy prověřené, jestli je to skutečnost nebo ne. 

Přesto všechno mi bylo hned jasné, že tam jet chci. Proč? Z mnoha důvodů. Ten 
nejdůležitější byl, abych byla u toho, když se prokletí změní v požehnání, a to je téma 
setkání. Já, která jsem prožila konflikt na vlastní kůži a kvůli kterému jsem se po 24 letech 
života v Africe musela vrátit do Česka a začít vše od začátku? Taky mě napadlo, že asi 
nemám všech pět pohromadě, jak říkávala moje babička. Ale kdo by tam měl jet, když ne 
my křesťané? To jsou naše nohy, ruce, oči, které náš Pán používá a ne ty někoho 
anonymního a bezpečně vzdáleného od všeho nebezpečí. V hlavě mi probleskli korejští 
křesťané v zajetí talibánu, ale také touha uvidět, co se stalo s tím životem překypujícím 
městem, kterým se auta doslova prodírala v několika řadách vedle sebe za hlasitého 
klaksónování ve směsici chodců a obchodníků se vším, co je jenom možné nabídnout.  

Chci jet do Bouaké, ale kde na to vzít? Cesta tam a zpátky za nějakých 8 českých stovek 
by se zvládla, ale co tam? Jídlo, ubytování, na to nemám … Pán Ježíš na to měl! 

Sedím v přetíženém autobuse ze 70-tých let, kolem ubíhá krásně zelená savana s 
roztroušenými stromy. Letos deště přišly o celý měsíc později, ale stačily za krátký čas 
změnit cihlově červenou krajinu v nádherný smaragdový koberec. Vzduch je plný písní a 
chval... Najednou cítím, že autobus nadskakuje a prásk!!! Šofér pozdě zahlédl velký hrbol 
na cestě a zlomil nějakou součástku u zadního kola, takže autobus je celý nakloněný na 
pravou stranu, která se dotýká vozovky. Všichni chválíme Pána Ježíše, že nás zachránil od 
pádu do hlubokého srázu u silnice. Ujeli jsme 175 km a chybí nám 5 km, do městečka 
Boromo. Hezký výšlap, kdyby za mnou nebyla už jedna bezesná noc čekání na odjezd u 
misionářky Jozefíny. Autobus nás předjíždí prázdný a jede k opraváři.  

Ve čtyři odpoledne se náš dopravní prostředek tyčí docela rovně u 
krajnice. « Nastupovat!!! » 

Konečně zase jedeme a o několik kilometrů dál se začínáme znovu klonit na pravou stranu. 
Neseni na modlitbách a chválách přijíždíme do Bobo – Dioulasso, je už večer, ale přesto 
naše vozidlo vzbuzuje údiv kolemjdoucích. Všichni nad ním kroutí hlavou. Vystupujeme u 
benzínky, dnes se dál nejede. Se sborovými sestrami si nacházíme malou vybetonovanou 
terasu zastřešenou vlnitým plechem, asi je to nějaká restaurace, každá se ukládá, jak může. 
Bratři hlídají. Nad ránem nás budí déšť, je docela chladno. Po snídani se vydávám s 
Laurence, která brzy odjíždí na misii do Francie, na obchůzku nedalekého tržiště.Všude 
voní mango i když jeho sezóna už skoro skončila. Zastavujeme se u prodavaček sušených 
housenek – zdejší vyhlášené pochoutky a porovnáváme ceny z dřívějška, ale na 
ochutnávku nemáme odvahu. Autobus je schopný jízdy v jednu odpoledne, a tak máme 
možnost cestou do Banfory zahlédnout vodopád, který se mění v období sucha na malý 
potůček. Stéká z náhorní plošiny po kamenných útesech, z kterých je vidět rozlehlé údolí a 
zelenající se nekonečné plantáže cukrové třtiny. Po 3 hodinách jsme na hranici. Konečně! 
Pasová kontrola a jsme na Pobřeží slonoviny. Na území kontrolovaném rebely není žádná 
administrace, ale každý vstup a výstup do měst je hlídaný jejich jednotkami. Zdá se, že o 
nás vědí a nechávají nás projíždět. Modlíme se za to a zpíváme bez přestání. Jedeme velice 
pomalu, protože vozovka je ve velice špatném stavu Třetí den ráno v šest hodin přijíždíme 
do Bouaké. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus za to! 

(Pokračování příště) 



Kalendáře, záložky 
Vážení a milí bratři a sestry v Pánu Ježíši 
Kristu, 

dovolujeme si vám touto cestou nabídnout 
právě vyrobený nástěnný kalendář "Ovečky 
2008". Velikost je 115x297mm a obsahuje 13 
jednobarevných listů (titulní stránka + 12 
měsíců) s kresbami oveček, které znáte 
z přílohy Rozsévače - Zrnka. Autorkou 
kreseb je samozřejmě Katka Lučanová. 
Velikost obrázku byla zvolena tak, aby jej 
bylo možné použít jako pohlednici, ale 
hlavně pro děti jej po ukončení období fixami 
vymalovat. Vyrobili jsme 1000ks a dostali se 
tímto množstvím na doufám, že i pro vás 
přijatelnou cenu 49,- Kč. 

Navíc, např. pro sborové prodejce nabízíme 
z této ceny 20% rabat. Prosíme však o dodržení maximální prodejní ceny 49,-. 

Objednávat můžete už nyní na níže uvedené adrese. Kalendáře vám pak pošleme 
s přiloženou složenkou, nebo fakturou na následné proplacení. 

Kromě kalendáře je již ve výrobě 10000ks Novoročních veršíčků, podobných, jako na 
přiloženém obrázku. Budou to barevné Novoroční záložky do Bible velikosti 40x150mm 
s titulem Nový rok 2008. Cena za jeden ks bude 2,-Kč a budou se prodávat v sadách po 48 
různých (co do biblického verše a fotografie) kusech. I tyto již můžete začít objednávat. 
Rozesílat je budeme v průběhu října - listopadu 2007. 

 

Prosíme o laskavé zveřejnění tohoto dopisu ve vašich sborech i mezi jednotlivci. 

Pán Bůh vám žehnej. Za grafické studio s pozdravem Jiří a Magda Lučanovi, 
JM ArtDesign 

Podvalí 807 
75201 Kojetín 

tel. 608 300 807, 581 762 766 
PS 

Nabízíme vám i ostatní služby našeho studia. Více o něm na www.jmartdesign.jas2.cz. 



Anglický klub – Španělská 10 
ŘÍJNOVÝ  program klubu bude ve znamení 
VAŘENÍ . Naučíme se anglické názvy ingrediencí 
a naučíme se - jak používat recepty. Navíc, každou 
neděli se společně pokusíme nějaké jednoduché 
americké jídlo uvařit! 

Předmětem našeho scházení v LISTOPADU  bude 
NAKUPOVÁNÍ . Naučíme se používat anglická 
slova a fráze, které budeme potřebovat, pokud se v 
zahraničí vydáme nakupovat. 

Tématem PROSINCE 2007 budou VÁNOCE . 
Budeme studovat vánoční události z Bible, naučíme se české i anglické vánoční 
koledy a vyrobíme si vánoční předměty. 

NAVÍC!!!  
Až do konce listopadu máme zároveň vyhlášený speciální program, ve kterém děti 
sbírají body. Za získané body pak budou moct nakupovat v našich provizorních 
klubových obchodech! Body mohou získat docházkou, účastí na společných 
klubových akcích, úklidem a dobrým chováním. K tomu - děti mohou získat 5 
bodů jako bonus, pokud sebou do klubu přivedou svého kamaráda, nebo 
kamarádku! Na konci listopadu se jim body promění na speciální peníze, kterými 
budou moct platit v těchto našich obchodech: 

Hračkářství 
Cukrárna 
Papírnictví 

Sportovní potřeby 
Obchod s vánočními předměty 

Ale pozor, v našich speciálních obchodech se používá pouze angličtina! `;-)  
Jak můžete sami vidět, v našem klubu se učíme angličtinu formou zábavy a her. 
Těšíme se proto i na vaše děti v našem klubu každou neděli od 18h.! 

Máte nějaký dotaz? Napište nám na adresu info@vecery.cz 

http://www.vecery.cz/klub 



Narozeniny v říjnu 
 2. Věra Beranová 
 4. Kiryl Kuzniatsov 
 7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 
17. Zdena Mathauserová 

18. Vladislav Vovkanich 
19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
21. Lydie Mildnerová 
22. Miroslava Malkovská 

23. Jaroslava Chroustová 
23. Margarita Gugkaeva  
27. Františka Staňková 

 

Program klubu seniorů – říjen (úterý 15h) 
 2. Odpuštění - smíření (L. Hallerová) 
 9. Videofilm: V dobrém i ve zlém 
16. Současná situace v Izraeli (Sedláčkovi) 
23. Estonsko (J. Keernik) 
30. Stáří a moudrost (Dr. Kasalová) 

Program na říjen a výhled dále 
Po  8. 10. 18h Sborová rada 
Ne 14. 10. Díkůvzdání za úrodu, občerstvení, Sborové shromáždění 
25. - 28. 10. Konference mládeže v Praze 
Ne 18. 11. Rozloučení br. kaz. M. Šolce se sborem + občerstvení 
24. – 25. 11. Rozloučení br. kaz. M. Šolce s církví (JAS, tábory, VV) 
So 15. 12. Vánoční dvoreček 
Ne 16. 12. Vánoční hra (zodp. F. Žižka) 
Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost 
Ne 6. 4. 2008 Rozhlasové vysílání – káže Jan Titěra 
 

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 
 


