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Milí bratři a sestry! 

Až budete číst tyto řádky, budu asi od vás daleko ve Svaté zemi, odkud bych se 
měla vrátit až 6. února. Věřím, že se občas za mne někdo z vás pomodlí. Jsou to 
právě modlitby, které mne nesou a umožňují, abych své poslání pro Izrael mohla 
naplňovat. Tak na něm mají svůj podíl právě modlitebníci a v den hodnocení 
našich životů před Jeho trůnem to budou modlitebníci, kteří vezmou odměnu. Jak 
říkával milovaný „papa“ Wasserzug v Biblické škole v Beatenbergu: „Ta 
nejvlastnější práce v Božím království je MODLITBA.“ Věřím, že na to všichni 
budeme myslet i v novém roce 2008.  

Zaujal mne vánoční dopis s přáním do nového roku sestry Gerdi Sirtl, tak jsem ho 
pro vás z němčiny přeložila místo úvodu: 

V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal 
Bůh na svět, abychom skrze Něj získali život. 1J 4,9 

Všecko bude zase v pořádku 
(Více než nějaká vánoční povídka) 

Betlémští pastýři se už dávno vrátili ke svým 
ovečkám. Ve stáji teď bylo ticho. Tu pozvedlo 
Dítě v jeslích hlavičku a zahledělo se ke vchodu 
do jeskyně. Tam stál malý pasáček – vystrašený a 
nesmělý. 

“Jen pojď ke Mně”, řeklo božské Dítě laskavě. 
„Proč se tak bojíš?“ „Protože jsem Ti nic 

nepřinesl“, řekl hošík rozpačitě. „Já bych však přece jen měl rád něco od tebe“, 
řekl Ježíš. „Já ale vůbec nic nemám! Nic mi nepatří. Kdybych něco měl, dal bych 
Ti to!“ odvětil hošík smutně. Najednou zašmátral v kapse u kalhot! „Aha! Tady! 
Tady mám starou čepel z nože! Tu jsem našel! Tu Ti dám!“ „Ne, ne!“ řeklo Dítě, 
„tu Já nepotřebuji. Jen si ji nechej. Rád bych měl od tebe něco jiného. Jsou to tři 
věci.“  

„A jaké?“ ptal se hošík zvědavě. „Daruj Mi ten poslední obrázek, co jsi nakreslil!“ 
Hošík se celý začervenal a řekl rozpačitě: „Ale ten obrázek je tak ošklivý, že se na 



něj nikdo ani nechtěl podívat,“ stěžoval si. „Právě proto!“ řeklo Dítě z jeslí. „Právě 
proto ten obrázek chci. Měl bys Mi vždycky přinést všecko, co se na tobě druhým 
nelíbí, nebo co jiným ve tvém životě schází a nestačí. Nezapomeň na to!“ Chlapec 
přikývl ulehčeně.  

„A pak,“ pokračoval Ježíš, „měl bych rád tvůj talíř.“ „M ůj talíř? Ten jsem dnes 
ráno rozbil,“ koktal hoch. „Právě proto ho chci mít,“ odvětilo božské Dítě. „Měl 
bys Mi vždycky přinést všecko, co se v tvém životě rozbilo. Chci ze všech střepů 
tvého života vytvořit krásnou mozaiku.“ Chlapec poslouchal s úžasem ta potěšující 
slova. 

„A to poslední,“ usmálo se na chlapce Dítě z jeslí, „dej Mi tu tvoji odpověď, co jsi 
dnes řekl mamince, když se tě ptala, jak se ten talíř rozbil.“ Hošík sklopil zrak k 
zemi a zašeptal: „Řekl jsem jí, že jsem z neopatrnosti o talíř na stole zavadil, ten 
spadl a rozbil se. Ale to byla lež! Vlastně jsem s ním na kamennou zem ve zlosti 
praštil!“ „To jsem chtěl slyšet,“ řekl Ježíš. „Přines vždycky všecko ke Mně, co 
tvůj život zatemňuje – své lži, svou zbabělost, svůj hněv a vzdor a svou nenávist. 
Chci to všecko z tebe sejmout – vzít na Sebe – tvoji vinu chci odpustit, aby se tvůj 
život znovu rozjasnil, abys mohl žít nadále nezatížený a radostný.“ „To chceš tedy 
pro mne udělat?“ žasl ten malý pasáček. „Ano“, odvětil Ježíš. „A nezapomeň. Ode 
dneška smíš ke Mně přijít každý den, protože jsem se stal člověkem pro všecky 
lidi, jako jsi ty.“ 

V tomto smyslu požehnaný a šťastný nový rok nám přeje misionářka Gerdi Sirtl 
z Německa, která už náš sbor jednou s Marlies Lück navštívila a jezdívala se svou 
skupinou do Aše za Hejlovými. 

Další ztracená 
Shalom, moji milovaní bratři a sestry! Vstoupili jsme do Nového roku a já se s 
velikou vděčností ohlížím zpět. Jsem neskonale vděčná Pánu za ten velký dar, 
jakým byl pro mne náš zájezd do Izraele. Jsem hluboce vděčná za ten náš dočasný 
sbor, který na zájezdě vznikl a za báječné dva pastýře - kazatele, jakými nám byli 
bratr Fredi a pro mě velice drahá sestra - tetička (babička) Ludmila.Vzpomínám si 
na větu, kterou tetička pronesla před zájezdem: "Kdo jednou navštíví Izrael, je 
ztracený." Ano, je to tak! Navždy mě zasáhla ta nádherná Svatá země, její lid a 
Bůh ke mě od té doby mluví jinak. Nebo spíše tu Boží řeč slyším jinak. Před 
zájezdem jsem měla ještě jiné sny a plány, ale nyní to už je jediná touha - vrátit se 
opět do Izraele (už jsem tou touhou "nakazila" i svou rodinu a o ničem jiném se u 
nás téměř nemluví). 

Často se v duchu vracím na modlitbách ke Zdi nářků a vidím před sebou všechny 
ty nádherné ortodoxní Židy. Mám k nim velkou úctu za tu jejich věrnost a víru v 
Hospodina a tolik si přeji, aby konečně poznali Mesiáše v Pánu Ježíši Kristu! 

Posledních pár týdnů mi Pán Ježíš připomíná a zdůrazňuje:"Buďte věrní a 
nepohnutelní ve víře a nepřizpůsobujte se tomuto věku! Můj čas je blízko". Zní mi 



to neustále v uších. Je to velká výzva. Zjevení, které jsem právě dnes poslouchala 
na CD a které mi v Izraeli při pohledu na Armagedon ožívalo, se naplňuje. Ráda 
bych vás všechny na prahu tohoto nového roku povzbudila, abychom všichni stáli 
pevně ve víře a nedali se zmást tím knížetem pekla. "Žeň je veliká, dělníků málo." 
Přeji vám všem hodně sil, zdraví a Božího požehnání. 

S láskou našeho Pána Ježíše Krista 
vaše sestra Kateřina Kanajlová 

Počítač 
„Mami, teď jsem přišel od kamaráda, kde jsme se s celou partou dobře bavili, ale 
vidět tebe, jak se snažíš s počítačem, je daleko větší sranda!“  

Tato poklona od mého nejmladšího syna mi připomněla jiný výrok. Když se 
kamarádům zmínil, že mě učí pracovat s počítačem, s porozuměním se ho zeptali: 
„Máš na to nervy?“ Jsem ráda, že mě v této situaci dokáže dokonce povzbuzovat. 
Připomněl mi, že už jsem zvládla obsluhu starého i nového mobilního telefonu a 
tak zvládnu i počítač. K tomuto jeho vědeckému poznatku jsem přistupovala se 
značnou skepsí. Už mi není dvacet, celý život jsem roztržitá a popletu co se dá, 
psát se dá i na stroji, tak co. K práci na počítači mě nenalákala ani nabídka jedné 
křesťanky se Stuttgartu: Když si k nim přijedu pro počítač, dá mi ho zadarmo. To 
je všechno hezké, ale auto nemáme a víte, kde je Stuttgart? Navíc náš syn 
zapochyboval o kvalitě takto získaného přístroje. 

Jednoho krásného dne – a bylo opravdu krásně, koncem dubna – sedla má 
spřátelená křesťanka do svého auta ve Stuttgartu a společně se svým bratrem a 
přítelem ze sboru vyrazili k nám na Šumavu. Na výlet a také dovézt ten počítač. 
Stařeček na vyhození to nebyl, ale kamarádce doma překážel. V práci si počítače 
užije do té míry, že pohled na monitor v jejím obývacím pokoji jí žádné nadšení 
nepřináší. Tak se rozhodla svůj komp uklidit jednou pro vždy do mého pokoje. 
Když ho zapojili a zkontrolovali chod, vyrazili jsme na výlet na místa, kde 
kamarádka i její bratr před deseti lety sloužili v organizaci OM. Počasí bylo 
krásné, času na vzpomínání a popovídání dost, dokonce jsme potkali našeho 
nejstaršího syna na jeho novém pracovišti v Českém Krumlově. I on si rád 
zavzpomínal na službu OM v našem městě. A když jsme probírali plány do 
budoucna, připomněla mi kamarádka verš na tento rok: Izaiáš 43/19: Hle, činím 
něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?  Kamarádka měla i dost času mi 
připomenout mé psaní a ubezpečila mě, že doba psacích strojů je za námi. Texty 
se píšou na počítači a posílají e-mailem do počítačů v redakcích, kde ušetří 
spoustu práce s přepisováním mých příspěvků. Já – konec konců – ušetřím za 
poštovní známky, i když internet není zadarmo. Neumět s počítačem je dnes druh 
negramotnosti. No, je na tom hodně pravdy. Budu se do toho muset pustit. 

Aby se mi dostalo další motivace, namohla jsem si ruku. Vlastně mě ruka bolela 
ještě od loňska a v práci jsem si ji stále znova namáhala. Z toho, že jsem byla v 



pracovní neschopnosti dva měsíce, měl můj zaměstnavatel pramalou radost. Zato 
já si to užila. Vytahala jsem staré Život víry a Život v Kristu a přepsala jsem v 
rámci výuky obsluhy počítače všechny své příspěvky, na které jsem padla. A měla 
jsem i dost času na rozmyšlenou. Že to s rukou lepší nebude, mi potvrdili 
ošetřující lékaři a vřele mi doporučili vy řídit si předčasný odchod do důchodu. Pro 
mne to byl krok víry. Měla jsem malý plat a neuměla jsem si představit, jak velký 
důchod mi z toho vypočítají. Předčasný důchod navíc znamená trvalé krácení 
důchodu. Ale zkušenosti s Bohem mi ukazovaly, že udělám nejlíp, když poslechnu 
Pána Ježíše a nebudu si dělat starosti se zítřkem. Dnešní den má svých starostí 
dost. 

Zavedení internetu nakonec nebylo tak náročné, syn objednal wifi a tak už měsíc 
máme spojení se světem. Já, po všech klopotných začátcích, se upřímně raduji, 
když se mi podaří zmáčknout ten pravý čudlík a počítač udělá přesně to, co jsem si 
přála. A důchod? Nakonec jsem dostala tolik, abych si nemusela za každou cenu 
přivydělávat, i když peníze za články, otištěné v okresních novinách, potěší. Že 
jsem e-mailem poslala v sobotu článek a v pondělí byl již otištěn, mě ale přímo 
okouzlilo! Věřím, že i okresní noviny jsou dveře, které mi Pán otevřel! Takový 
důchod přeji všem! 

Marie Faldynová 

Dovolte, abych se s vámi podělila o radost, kterou jsme měli ve sboru, když se po 
duchovním zápase narodila zdravá holčička. Já bydlím 60 km od sboru a z naší 
stanice se do sboru občas podíváme, ale modliteb za uzdravení malé Haničky jsem 
se účastnila také. Moje víra nebyla tak velká, abych chtěla od Boha víc, než aby si 
dítě vzal tak, aby se netrápilo a netrápilo ani rodiče. O to větší radost mám, že to 
tak úžasně dopadlo.  

Když jsme se dověděli o lékařském nálezu, někteří v tom viděli duchovní útok. Otec 
dítěte vstoupil do nové náročné služby ve sboru, a že se to zlému nelíbilo, nám bylo 
celkem jasné – ale ono ani tak nezáleží na tom proč to Bůh dopustil, jako na tom, 
že jsme se všichni zase něčemu novému naučili a přesvědčili se, že Bůh nedopustí 
víc, než uneseme, a že je opravdu všemohoucí. 

Buďte tak hodní a z mého úvodu a ze článku pro časopis Život v Kristu si udělejte 
něco vhodného pro vás, já to ještě neumím, příště už budu o něco šikovnější. 

Marie Faldynová  

Zažili jsme zázrak 
Rádi bychom se s vámi podělili o zkušenost s Boží mocí v našem životě. Přejeme 
všem, aby je naše zkušenost s Bohem povzbudila, ať už to potřebují právě teď 
nebo někdy v budoucnu. 

Žili jsme si poklidný a požehnaný život. Děkovali jsme Pánu za syna, za byt, za 
práci, která nás baví, za zdraví, byli jsme spokojení. Ještě kdyby náš syn měl 



sestřičku, aby si měl s kým hrát a aby měl v životě někoho blízkého. Modlili jsme 
se za další miminko. Já byl konkrétnější. Přál jsem si dcerušku. Netrvalo dlouho a 
žena otěhotněla. Hurááááá! Děkovali jsme Bohu a chválili jej. Moje žena musela 
ve věku 37 let na genetické vyšetření plodové vody. Tam nás čekal snad největší 
šok v našem životě: Lékaři našli závažnou vývojovou vadu mozku plodu. Na příští 
týden chtěli domluvit umělé přerušení těhotenství. V duchu jsem volal: Pane, co se 
děje? Proč?  

Potrat jsme odmítli z důvodu víry v Boha. Připadalo mi, že jsme tím na sebe vzali 
břemeno, které nikdy nemůžeme unést. Zemře naše miminko? Bude v životě jen 
jíst, pít, růst, bez toho, aby poznávalo svou rodinu? Dověděli jsme se, že takovéto 
děti se dožívají pěti let. Čeká nás péče o postižené dítě, která za čas skončí smrtí? 
Lékaři nás seznámili i s rizikem matky. Pokud by dítě zemřelo, hrozí matce otrava 
těla mrtvým plodem. Bylo nám hrozně. Naše srdce byla plná bolesti. Lékaři se 
v polovině těhotenství vyjádřili takto: 

Závěr: U plodu byla nalezena závažná VVV CNS: Hydrocefalus (mozková tkáň 
téměř úplně chybí) Ageneze (nevývin) corpus callosum. Stav potvrzen při 
vyšetření na gynekologicko – porodnické klinice ve FN Motol. Na ultrazvuku i při 
vyšetření magnetickou rezonancí prokázáno i krvácení do mozku. 

Jedná se o velmi závažnou vrozenou vadu s velmi závažnou až infaustní 
prognózou. Jde o genetickou indikaci k ukončení těhotenství. Pacientka ukončení 
těhotenství po opakovaném vysvětlení z křesťanských důvodů odmítá. Poučena o 
rizicích pro matku. 

Hledal jsem odpověď, proč to Bůh dopustil. Že bych měl nevyznaný hřích, jsem 
nevěděl. Pane, máme vychovávat postižené dítě? Dokonce jsem dal Bohu 
ultimátum: Buď si miminko do měsíce vezme k sobě, nebo půjde má žena na 
potrat, aby nebyla ohrožena ona.  

Po rozhovoru s pastorem jsem věděl, že v případě ohrožení života matky je potrat 
přípustný. Hovořil jsem o celém problému i s bratry staršími. Všichni se shodli, že 
je třeba hledat moudrost u Boha jak dál: list Jakubův 1, 5-6 

Náš pastor vyhlásil modlitební a postní boj, za což mu z celého srdce děkuji. Tolik 
slz, postů a modliteb v mém životě ještě nikdy nebylo. Abych byl upřímný – ze 
začátku jsme se modlili, aby Pán miminko vzal. Tolik víry jsme neměli, abychom 
si mysleli, že Bůh miminko uzdraví. Tehdy jsme se hodně sblížili se ženou. Pěkný 
vztah jsme měli už před tím, ale teď jsme spolu úplně srostli. Stali jsme se jedním 
člověkem. Společné modlitby nebyly jako dřív, kdy jsme si hráli na svém 
duchovním písečku každý sám. Teď jsme se úplně samozřejmě denně modlili 
spolu a nebyly to formální přímluvy, ale vřelé volání přímo ze srdce, ke kterému 
se Pán přiznával. Přijali jsme hodně povzbuzení a zaslíbení, kterým jsme si 
netroufali věřit. Při pohledu na obrázek, kde si chlapec a děvčátko hráli, jsem 
slyšel: TAK TO BUDE. Tekly mi slzy po tvářích a říkal jsem: Pane, kéž by! 



Jednoho večera nastal po našich společných modlitbách zlom: slyšel jsem Pána 
říkat: Nezabíjejte to dítě! Já sám, já sám vstoupím do vývoje vašeho dítěte! Od té 
doby jsem v srdci zažíval veliký pokoj a jistotu, že na potrat nemáme v žádném 
případě chodit. Pán promlouval také k mojí ženě. V době, kdy jela do Prahy na 
vyšetření, které mělo diagnózu potvrdit nebo vyvrátit, slyšela: NEBOJ SE, NEBOJ 
SE! DŮVĚŘUJ MI! A při tom výsledek lékařského vyšetření byl ještě horší. Na 
těchto větách stála celá naše víra. Celé těhotenství bylo provázeno velkými útoky. 
Hanku rozbolela záda. Má velký výhřez ploténky, který jí už dříve chtěli operovat. 
Teď doma lezla po čtyřech a telefonovala mi do práce, že nemůže vstát. Modlitby 
byly stále intenzivnější. Za týden problémy se zády skončily. Já si musel v práci 
vyslechnout, že jsem fanatik, který chce zničit život sobě, dítěti i své ženě. Znali 
mou ženu z nemocnice, kde pracovala.  

Moje mamka psala Hance tajné SMS, aby si do toho nedala mluvit a šla ihned na 
potrat. Věděla, že Hanka uvěřila v Boha skrze mne a myslela, že to s její vírou 
nebude tak vážné jako u mne. 

Čas běžel. Miminko žilo dál. Za měsíc jsme museli na kontrolní ultrazvuk. Den 
před tím jsem plakal v domě Božím a prosil Pána o kapku naděje. Lékaři nám celí 
překvapení sdělili, že voda z mozkových komor začala odtékat a že mozek začal 
růst. To nečekali, podle nich se měla hlavička dítěte rychle zvětšovat. Teď už 
neříkali, že dítě nepřežije, ale že to vypadá na poporodní operace a ústavní léčbu. 
Za zlepšení jsme byli rádi, ale pořád šlo o velmi vážný stav. Abychom věděli, co 
nás čeká, hledal jsem informace na internetu. Srdce mne bolelo, když jsem viděl 
děti s touto vadou a četl o nich. Na kontroly musela žena každé tři týdny a kdyby 
přestala cítit pohyby dítěte, měla jít okamžitě do nemocnice. Pořád ještě chyběla 
spojnice mezi hemisférami, což může způsobit velmi vážné mentální postižení. 

Celý sbor byl o stavu našeho miminka stále informován. Zlepšení stavu všechny 
povzbudilo k novým modlitbám a postům. Při další kontrole už hydrocefalus 
nenašli, jen mírně zvětšené komory. V této situaci mi Pán připomněl příběh, kdy 
Ježíš uzdravil slepého. Učedníci se Pána ptali, kdo zhřešil, zda on nebo rodiče, ale 
Pán jim řekl, že to vše nebyl následek hříchu, ale že se tím zjevila sláva Boží. 

Měsíc před porodem musela moje žena do Prahy na vyšetření, aby v nemocnici 
věděli, na co se mají před porodem připravit. Původně chtěli Hance vyvolat 
předčasný porod, neboť dítě bylo poměrně zralé. Další šok! Přáli jsme našemu 
děťátku v klidu dorůst, když už s ním bylo do teď tolik starostí. Opět jsme se 
s celým našim sborem začali modlit. Bylo mi těžko, když moje žena odjížděla 
s velkou taškou a já nevěděl, kdy se vrátí. V té době mě Pán napomenul. „Proč se 
třesete strachy, když promluví člověk? Což mne může někdo vyrušit v mém díle?“ 
A na potvrzení jsem dostal od ženy SMS: Jedu domů! Slzy radosti a chvála Boha 
nešly zastavit. Toho dne přivezla má žena z Prahy ještě jednu nádhernou zprávu: 
na ultrazvuku našli lékaři spojnici obou mozkových polokoulí! Nebylo to tak 
úplně jisté, protože hlavička miminka byla natočena tak, že se to přesně nedalo 



vyšetřit, ale Corpus callosum to je! Tam kde do teď něco chybělo je vše, co mají 
zdravá miminka! 

Do porodu zbývalo 6 týdnů a lékaři se rozhodli předčasný porod nevyvolat. Pro 
jistotu zavolali mou ženu do nemocnice týden před plánovaným porodem. 
Nakonec se malá Hanička narodila přesně v den plánovaného porodu. Vážila 3,5 
kg a podle všech vyšetření je to úplně zdravé dítě. Domů mohly obě jít třetí den po 
porodu. 

Modlitební boj skončil. Bůh se mocně oslavil. Slova nestačí na to, jak poděkovat 
za tu obrovskou milost a zázrak, který pro nás udělal. Bůh vyslyšel naše prosby. 
Ne podle našich představ, ale podle své svaté vůle. Ta je vždy nejlepší. Jsme Mu 
vděční, že nedal na naše přání jak to udělat.  

Chceme poděkovat také pastoru našeho sboru, který přišel s myšlenkou na 
modlitební boj celého sboru. Děkujeme i všem, kdo obětovali svůj čas a modlili se 
a postili kvůli našemu miminku. Kéž vám Bůh mocně požehná! 

Dosud jsme četli o Božích zázracích v Americe, Africe i jinde. Teď víme jak 
chutná, když Pán uvolní svoji moc k uzdravení. Nebylo to bez bolesti – ale 
obohatilo nás to. Poznali jsme Boží blízkost i v těch nejsložitějších situacích. 
Přesvědčili jsme se, jakou moc má modlitební boj.  

Se ženou teď trávíme víc času na společných modlitbách. Víme, že mnozí jsou 
v takových těžkostech, kdy už ztratili naději. Těm chceme připomenout: 

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, Stvořitel končin země, 
není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává 
zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a 
unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 
nabývají nové síly: vznášejíc se jak orlové, běží bezu únavy, jdou bez umdlení. 
(Izaiáš 40, 28 – 31) 

Bůh vám žehnej! 

Dan a Hana Zbínovi AC České Budějovice 

Teď nebo nikdy 
Informační exploze se v naší době projevuje také tím, že se každý den dovídáme o 
tom, co kde zlevnili. Teď nebo nikdy! Kupte si u nás levně něco k jídlu, jízdní 
kolo nebo dovolenou v zahraničí! Když to neuděláte, koupí si to někdo jiný a na 
vás nezbude! 

Vlastně nás to provází odmalička: už v mateřské školce si člověk musel včas 
vybrat něco na hraní, jinak na něj zbylo to, co třeba nechtěl. Teď nebo nikdy! Ve 
škole byla jen jedna krásná dívka a když jí získal spolužák, už vás nechtěla! Teď 
nebo nikdy! Na střední školu brali jen několik lidí, když se tam nedostanu, kde se 
uplatním? Teď nebo nikdy! Na vysoké škole člověk musel včas zabrat pohodlnější 



kolej než jsou ty, co zbývají, teď nebo nikdy! Po vysoké škole musím vyhrát 
konkurs do firmy s dobrým platem! Teď nebo nikdy! 

A tak se všichni ženeme za kdečím, abychom to mohli zklamaně odložit a hnát se 
zase za něčím jiným. Je to opravdu smysl života? Je to všechno, co nás čeká? 

Jsem ráda, že jsem přijala Boží nabídku, že to bude On, kdo mi pomůže se v tom 
všem vyznat.  

Chodit s Bohem pro mne není jen „tohle musíš, tohle nesmíš“. Jsou věci, za které 
mne Bůh opravdu nepochválí, ale už jsem pochopila, že také o nic nepřijdu, když 
se jich vyvaruji, leda o nepříjemnosti. Mám zkušenosti s tím, že když se o něco 
rozdělím s druhým, Bůh se postará, aby mi to nechybělo. Někdy něco v životě 
nevyjde – a já s odstupem času vidím, že domnělá ztráta mě přivedla k něčemu 
cennějšímu. Všichni máme asi zkušenost s pořekadlem „všechno zlé je k něčemu 
dobré“. Neříkám, že je zbytečné se v životě o něco snažit. Ale mám zkušenosti 
s tím, že náhlé životní změny nás často vedou tam, kde máme lepší možnosti. Že 
jít za něčím za každou cenu často znamená, že ta cena bude zbytečně vysoká. 
„Teď nebo nikdy“ jsem vyměnila za „Buď vůle Tvá“ a nikdy jsem toho nelitovala. 

Marie Faldynová 

Marušku Faldynovou jsem poznala na jednom zájezdu do Izraele. Zúčastnila se 
také některých našich seminářů křesťanské psychiatrie a pastorace a konferencí o 
Izraeli, které jsme začali pořádat v roce 2006. Ta první na Kladně i druhá 
v Pardubicích byly velmi požehnané, totéž očekávám od letošní v Českých 
Budějovicích. Škoda, že jen málo členů našeho sboru se na těchto požehnaných 
setkáních podílí. Skoro se i chce říci: „Dob ře vám tak!“ Ale samozřejmě tím 
srdečněji zvu. Seminář KPP se už po třetí koncem září bude konat v našem sboru 
v Litoměřicích, letošní námět je naslouchání hlasu Pastýře při pastoraci a výchova 
dětí ve společnosti bez norem. Referentky jsou opět naše sestry ze Švýcarska, Lydie 
Šetlíková - Vožehová a Heidi Schenkerová. Obě s velkými zkušenostmi 
z pastorační a psychoterapeutické oblasti u dospělých, mládeže i dětí. Naše služby 
jsou naddenominační, účastní se ti, koho pozve Pán církve a sama čím dál víc 
vnímám, že jsou to vesměs milovníci Pána Ježíše, kteří očekávají Jeho návrat a 
chystají se jako Jeho Nevěsta Jemu vstříc. Maruščina svědectví jsem od ní dostala 
emailem a protože mne oslovila, myslím, že i pro naše čtenáře mohou být užitečné. 
Maruška je členkou AC. Žije na Šumavě ve Vyšším Brodě. 

LH 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne  6. 1. J. Boháček 
Ne 13. 1. M. Šolc 
Ne 20. 1. M. Matys z Brniště  
Ne 27. 1. P. Haller 



Hlavní bohoslužby v neděli od 10h + svátky 
Ne   6. 1. (VP v 9h - Vl. Hejl ), L. Hallerová (Š. Pokorný) 
Ne 13. 1. ThDr. J. Šolc + sk. studentů SEBTS Texas (P. Haller) 
Ne 20. 1. K. Wilson (mládež) 
Ne 27. 1. Vl. Hejl (Vl. Vovkanič) 
Ne   3. 2. O. Vožeh (P. Haller) 
Ne 10. 2.  
Ne 17. 2.  
Ne 24. 2. V. Donát předseda VV BJB 
Ne   2. 3.  
Ne   9. 3. konference sester BJB 
Ne 16. 3.  
Ne 23. 3. Pavel Novosad 
Ne 30. 3. Erik Poloha z Ostravy 
Ne   6. 4. Rozhlasový přenos = káže J. Titěra tajemník VV BJB  

Klub seniorů v úterý od 15h 
  8. 1.     zrušeno = alianční týden modliteb 
15. 1.    Inkvizice (2/4)- měla církev právo ustanovit inkvizici? (Dr. Kasalová) 
22. 1.    Most = videofilm  
29. 1.    Člověk = diapozitivy s přednáškou (Ben Železník) 

Program setkání v rámci ATM v 18:30 

  Návrat ztracených synů 

Po   7. 1. Modlitební setkání na Vinohradech 
               Vše promrháno (Lk 15:13-16) – Kubaňovi 
Út   8. 1. Modlitební setkání na Vinohradech s Pankráckým sborem 
               Obrat (Lk 15:17-19) – J. Stavěl 
St   9. 1. Modlitební setkání na Pankráci (BJB Na Topolce 14) 
               Stát se otcem (Lk 15:20) 
Čt 10. 1. Celopražské modlitební shromáždění mládeže  
               Oslava (Lk 15:21-24) – kapela FLOW 
Pá 11. 1. Modlitební setkání na Vinohradech  
               Syndrom staršího bratra (Lk 15:25-30) – P. Haller 



Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
Čt 3. 1. J. Jackanič ml. (úvod k Jakubově epištole) 
Čt 10. 1. koncert (T. Polívka) shromáždění ATM mládeže 
Čt 17. 1. Jk 1.k 
Čt 24. 1. Jk 2.k 
Čt 31. 1. Jk 3.k 
Čt   7. 2. Jk 4.k 
Čt 14. 2. Jk 5.k 

Narozeniny v lednu 
2. Jana Pánková 
4. Ekaterina Šanajeva 
4. Ciural Ioan Daniel 
5. Adam Novozámský 
7. Martina Kapková 

16. Jana Jackaničová 
17. Alena Donskich 
20. Cecilie Součková 
+27.7.2007 (*1922) 
21. Larisa Kotubej 

27. Olga Vajsejtlová 
27. Lukáš Tuček 
27. Michal Hejl 

Minulý program  
Videonahrávka mládežnické vánoční hry a dětské vánoční slavnosti jsou 
k dispozici na DVD u PH (viz též ukázky na webových stránkách sboru). 

Program na leden a výhled dále 
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 

 


