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Milí bratři a sestry, naši věrní čtenáři! 

Vstoupli jsme do Adventu a já se ptám sebe i vás: Co nebo koho čekáme? Stalo se 
očekávání návratu Pána Ježíše opravdu každodenním podtextem našeho života, 
jako u toho ševce - příštipkáře, který na otázku, co dělá, odpovídal: "Čekám na 
Pána a ZATÍM spravuji boty." To si pište, že jeho práce byla na jedničku: Co 
děláme, zatím co čekáme na Pána? Hledáme ztracené a vedeme je k Němu? 
Svědectvím, službou, modlitbami? Tolik volných míst u nás v modlitebně, 
volných míst na setkávání seniorů, volných míst na modlitební hodině... 

Protože to všecko je hlavně o lásce k Pánu vyjádřené láskyplným vztahem 
k bližním a nejbližším, místo dlouhého úvodu to, co jsem dostala na e-mailu: 

1. Korintským 13k – pro dnešek! 
Upravil Josie Clark 

1. Přestože mluvím pěti jazyky a dokážu se inteligentně bavit na tucet témat, 
jestliže nemám dost lásky k tomu, abych nešířil pomluvy a neshazoval ostatní, 
nedělám jenom neužitečný hluk, ale přímo ničím. 

2. A ačkoliv čtu pravidelně Bibli a dokonce znám její části nazpaměť, denně se 
modlím a mám silnou víru a spoustu duchovních darů, jestliže nemám dost lásky 
někdy obětovat některé své vlastní touhy a přání pro dobro druhých, pak všechno 
moje "duchovno" není ničím. 

3. A ačkoliv mám dvě zaměstnání, abych zabezpečil svou rodinu, přispívám na 
charitu a dobrovolně pomáhám při různých společenských projektech, jestliže 
neukážu lásku těm, se kterými žiji a pracuji, všechna má tvrdá práce a oběť jsou 
zbytečné. 

4. Láska není popudlivá a nabroušená ani po dlouhém, těžkém, frustrujícím dnu 
v kanceláři. Láska je šťastná, když se druhým daří. Láska nemusí řídit 
nejtřpytivější vůz, žít v největším domě, nebo mít všechny nejnovější 
vymoženosti. Láska nemusí být vždy první ani nemusí mít vždy poslední slovo. 



5. Láska není hrubá nebo surová, není sobecká a nespoutává, nesvádí ke zlému, 
nenutí ostatní, aby tancovali, jak zapíská. Láska se víc stará o potřeby druhých, 
než aby ztrácela čas starostmi o sebe. Láska se nedá vykolejit, když věci nejdou 
tak, jak si představovala. Láska věří v dobro druhých a nechce věřit opaku. 

6. Láska neposlouchá klepy, o ostatních mluví jen dobře. Láska ví, že všechno, co 
poslouchá, sleduje nebo čte, ovlivní její postoje a jednání, a tím působí i na ostatní, 
proto si dává pozor, jak tráví svůj čas. 

7. Láska je flexibilní, dává vše do pohybu, umí si poradit s čímkoliv, co ji potká. 
Láska je vždy připravená odpustit a hledat na druhých to dobré. Láska dělá vše pro 
to, aby druzí využili své dary. Lásce nikdy nedojde trpělivost, ani s těmi, co jsou 
pozadu a zdržují. Láska se nedívá na hodinky, když druzí mluví. 

8. Láska nikdy neselže. Já selžu, ostatní selžou. Všichni se můžeme někdy zmýlit, 
splést. Naše slova a činy často nedokáží vyjádřit naše myšlenky, tak jak bychom 
chtěli. 

9. Jsme křehcí, omylní a často pošetilí, a naše chápání světa ve kterém žijeme, 
neřkuli onoho světa, je přinejlepším jenom částečné. 

10. Ale když v nás bude Boží duch lásky, ten změní cokoliv. 

11. Jsme opravdu jen děti, když dojde na uskutečňování opravdové lásky, ale Bůh 
nám může pomoci vyrůst z našich dětinských způsobů. 

12. Bez Něj jsme bezradní, když přijde na lásku a ostatní nejdůležitější věci 
v životě, ale když žijeme v Jeho království - nebeském království, které je mezi 
námi, jak řekl Ježíš - můžeme se od Něj učit, správně volit priority, nezastavovat 
se na cestě a žít a milovat v plnosti. 

13. V životě je spousta hezkých věcí a spousta dobrých věcí, ale žádná není tak 
dobrá a tak důležitá jako láska! Podstata lásky: všechny nejlepší věci v životě 
přicházejí převázané páskou risku. Když rozvážeme dárek, přebíráme nejen riziko, 
ale i radost. Tak je to v rodičovství. Tak je to v manželství. Tak je to v přátelství. 
Abys mohl prožít život v plnosti, vydáváš se napospas bezedné jámě zranitelnosti. 
To je podstata pravé lásky. 

-Kristin Armstrong 

Kéž je to každodenní realita v našich životech! S přáním takto požehnaného 
Adventu a Vánoc 

Vaše Ludmila Hallerová 



Svědectví nejstarší členky našeho sboru 
sestry Anežky Lehotzské: 15. listopadu 2007 

Vracím se k bohoslužbám minulé neděle, kdy nám sloužil milý bratr Jar. Pospíšil 
biblickým příběhem ze Sk 8,4-40. Každý křesťan má mnoho důvodů k radosti, 
jako ten etiopský dvořan. Neradostný křesťan nemá něco ve svém životě 
v pořádku a je na nesprávné cestě. Máme nyní před sebou advent a vánoční čas, 
který se slaví na všech kontinentech, ale více méně bez Pána Ježíše. Taková 
vánoční nálada však brzy vyprchá. Křesťané mají radost trvalou. Co nás může 
odloučit od zdroje radosti, lásky Kristovy? Není žádné starosti či bolesti ani 
radosti, o nichž bych nemohla hovořit se svým Bohem, protože vím, že je 
všemohoucí a láskyplný a může pomoci. Každé ráno kladu svůj život do Jeho 
svatých rukou. Nyní, kdy se už nemohu dobře sama o sebe postarat, jsou mé 
modlitby více méně prosby. A když ještě v našem těle upadáme, kdo nás pozvedá? 
Jen Ježíš sám. "Děkuji Ti, Ty můj Orodovníku, za dny obnovené, roky 
prodloužené a za ten poslední mezník, za kterým je nebe." 

Král David v Ž 141,2 ve své modlitbě myslí na Hospodina, když prosí, aby jeho 
modlitba byla Pánu Bohu příjemná. 

Musím se také přiznat, že jsem poslední dobou zarmucovala Pána Boha tím, že 
jsem se zlobila na organizaci HEVER. Moje asistentka, která o mne vzorně 
pečovala 4 roky, odešla na mateřskou dovolenou i z HEVERU. 

Zlobila jsem se, že mi posílají stále nové asistentky, často nesympatické. Pán mne 
však záhy napomenul. "Prosíš přece, abys byla ještě užitečná. Tak ti posílám tyto 
ženy, abys nemusela nikam chodit svědčit. Samy k tobě přijdou. Víš, že Moje 
přikázání je, jít ke všem národům a učit je zachovávat všecko, co jsem učil. 
Náhody neexistují. Můžeš svědčit každé ženě, které k tobě přijdou služebně." 

"Odpusť, Pane, že jsem tomu nerozuměla. Vždyť Ty se nemýlíš a neděláš chyby. 
Dáváš mi tak větší možnosti ke svědectví o Tvém evangeliu. Děkuji." 

Tak co. Také chcete každé setkání s lidmi, kteří Vás potkají, vnímat jako příležitost 
ke službě? Ono to totiž tak je! 

L. H. 

Advent 
V ulicích zeleň stromků zazářila. 
Les přišel mezi nás. 
Stráň, paseka, po stromech zatesknila, 
z dálky zní Vánoc hlas. 
Jde Advent zase naší drahou zemí, 
jak šel už tolikrát. 
A láska, soucit bloudí závějemi. 
Ach, nezabloudí snad? 

Dělte se! Dejte úsměv, dobrá slova 
sousto i teplý šat. 
Je dobou lásky doba prosincová, 
má člověk mít člověka rád. 
Jen láskou, láskou člověk roste a zraje 
v celého člověka. 
K Betlému potom cesta k branám ráje 
není tak daleká. 



E-mailová konference vinohradského sboru – 
vinohradskysbor@googlegroups.com 
Zdravím vás všechny, napadlo nás, že pro lepší komunikaci ve sboru bychom 
mohli začít využívat také e-mailovou konferenci. Založili jsme proto adresu 
vinohradskysbor@googlegroups.com, do které budeme postupně přidávat členy 
sboru, kteří mají e-mailovou adresu. E-mailová konference by neměla komunikaci 
ve sboru nahradit, ale spíše doplnit, a proto budou všechny zaslané materiály také 
vyvěšeny ve sboru. 

Do budoucna můžeme pak tímto způsobem rozesílat také sborové materiály jako 
zprávy pro sborové hodiny a sjezdy, a ušetřit tak svůj čas i papír na kopírování. 
Stejně tak bude konference sloužit pro různé pozvánky na sborové akce nebo 
aktuální modlitební předměty sboru. 

Každý účastník konference má možnost posílat ze svého e-mailu ostatním (na 
adresu vinohradskysbor@googlegroups.com), ale protože půjde o hodně lidí, 
prosím vás o rozmyšlení, kterou zprávu pošlete. Pokud pravidelně rozesíláte 
nějaké informace o jiných akcích, neposílejte je, prosím, na tuto adresu. 

Mělo by hlavně jít o příspěvky typu 
- pozvánky na akce sboru 
- informace ke sborovým hodinám 
- osnovy kázání nebo biblických hodin 
- aktuální informace pro členy sboru 
- modlitební předměty 

Pokud budete mít jakýkoliv podnět na zlepšení, napište mi, prosím, na e-mailovou 
adresu. Z konference se můžete také kdykoliv sami odhlásit, změnit svůj e-mail 
nebo vás mohu odhlásit já – stačí napsat.. 

Honza Jackanič ml. 

Pokud ještě nejste členy této e-mailové konference a máte o to zájem, napište mi 
na adresu jan.jackanic@gmail.com a hned vás přidám. Můžete si pak také 
nastavit, zda chcete dostávat každý e-mail zvlášť a nebo v případě větší 
komunikace vždy jeden souhrnný e-mail za den. 

E-mailová konference Zpravodaj vinohradského 

sboru – zpravodaj@googlegroups.com 
Podobně vznikla i konference pro Zpravodaj z adres, na které již léta posílám. Je 
jich asi 90, a to už se jen tak nedá posílat e-maily ve skryté kopii na tolik adres 
aniž by se člověk nedostal na černou listinu spamerů (to potom jsou všechny moje 
e-maily označovány jako nevyžádaná pošta). Proto jsem tento Jendův příklad 
chutě následoval a postupně vaše adresy přidávám i sem.              PH 



Návrh služeb při shromážděních 

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h + svátky 
Ne  2. 12. (VP v 9h - Vl. Hejl), Vl. Vovkanič (P. Haller) 
Ne  9. 12. Vl. Hejl  (Vl. Vovkanič) 
Ne 16. 12. M. Hejl  (mládež) 
Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost (sk.) 
Po 24. 12. v 15h Štědrovečerní obecenství (J. Boháček) 
Út 25. 12. Hod Boží Vánoční - Vl. Hejl  
Ne 30. 12. J. Boháček (P. Haller) 
Po 31. 12. v 19h Starý rok 
Út   1.  1. v 11h Nový rok - Vl. Hejl  (P. Haller) 
Ne  6.  1. (VP v 9h - Vl. Hejl), L. Hallerová (Š. Pokorný) 
Ne 13. 1. O. Vožeh (P. Haller) 
Ne 20. 1. K. Wilson (mládež) 
Ne 27. 1. Vl. Hejl  (Vl. Vovkanič) 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   2. 12. Vl. Hejl 
Ne   9. 12. P. Haller 
Ne 16. 12. br. Matys z Brniště  

Klub seniorů v úterý od 15h 
  4. 12. Videofilm 
11. 12. Inkvizice - měla církev právo ustanovit inkvizici? (Dr. Kasalová) 
18. 12. Odpoledne vánočních písní, koled, rozhovorů a pohody 

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
Čt 29. 11. M. Šolc (Malachiaš) 
Čt   6. 12. V. Vovkanič 
Čt 13. 12. L. Hallerová 
Čt 20. 12. M. Pohlová (adventní téma) 
Čt 27. 12. nekoná se  



Narozeniny v prosinci 
1. Jana Kleissnerová 
2. Jana Hrdá 
2. Jiří Kolařík 
4. Galina Adamová 
4. Jan Kubaň 

5. Helena Bližíková 
(Breyová) 
5. Jitka Paďourková 
6. Květa Barešová 
7. Marie Rajchertová 
9. Kateřina Kanajlová 

21. Šárka Pokorná 
22. Daniela Vacková 
23. Radka Žočková 
24. Radvan Mathauser 
30. Vladimír Hejl

Minulý program  
Kompletní nahrávky z obou rozloučení br. kazatele s aktivní službou jsou na 
Internetu (viz stránky sboru). 

Program na prosinec a výhled dále 
So 15. 12. 10 - 16h Vánoční dvoreček 
Ne 16. 12. 18h Vánoční hra 
Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost 
Po 24. 12. 15h Štědrovečerní obecenství 
Út 25. 12. Hod Boží Vánoční 
Po 31. 12. 19h Starý rok 
Út  1. 1. 11h Nový rok 
6. -13. 1. Alianční modlitební týden (Návrat ztracených synů) 
7. - 9. 3. 2008 Konference sester v Praze 
Ne 6. 4. 2008 Rozhlasový přenos – káže J. Titěra 
červenec 2008 kongres WBA (téma sekularizmus: 

http://www.bwanet.org/default.aspx?pid=676) 
 

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 
Klub AJ: http://www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Zpravodaj: www.volny.cz/zpravodajbjbp3 

nebo: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

 


