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Kdo tady vlastně rozhoduje? 

Maminky a tatínkové, určitě to také znáte. Malá si nechce zapnout bundu a 
nasadit kapucu, ačkoliv venku fučí ledový vítr. "Velká", asi tak třináctiletá, 
se snaží prosadit odjezd na narozeninovou oslavu strašně důležité kamarádky, 
ačkoliv by se měla připravovat na test v matice a v jejím pokoji to vypadá 
jako v chlívku. Prostřední v nepohnutém klidu upírá oči do knihy, ačkoliv 
jste ho už třikrát prosili, aby vynesl odpadky. V případě malé je snad 
možné ustoupit a vyčkat, až vyjdete před dům a ona sama rychle poprosí, 
abyste jí bundu zapnuli. Pokud povolíte v případě velké, protože nejste 
ochotni snést příval slz a hlasitých výčitek, že ji chcete doma 
uvěznit, můžete se naštvat jen sami na sebe, až si bude užívat oslav a vy 
budete sbírat po zemi špinavé prádlo a vytahovat z tašek plesnivé svačiny. 
Ještě víc, až vás učitelka matematiky pozve na rozhovor. Vynesete odpadky 
sami, ačkoli máte právě na plotně hrnec, který hrozí překypěním, nebo snesete 
otrávený pohled, v němž čtete : „To si člověk nemůže ani chvilku sednout a něco 
si přečíst?“ 

Je zajímavé, že na posledních rodičovských sdruženích považovala jak paní 
učitelka druhé, tak i paní učitelka dvanácté třídy, za nutné připomenout 
rodičům jejich odpovědnost a autoritu. "Milí rodiče, to, zda váš druhák 
odejde hrát fotbal s kamarády a večer si vzpomene, že měl ještě nějaké úkoly, 
anebo nejdřív splní své povinnosti, včetně vynesení odpadků, a pak si půjde 
hrát, o tom rozhodujete vy! Zda bude pravidelně cvičit na klavír, když 
jste se rozhodli investovat nemalé peníze do jeho hudební výchovy, je vaší 
věcí. Zda váš maturant půjde v jednu hodinu v noci do postele a příští den se 
bude při vyučování marně snažit udržet své oči otevřené, to záleží na vás." 
Třídní maturantů nás povzbuzovala, abychom od svých sedmnácti a 
osmnáctiletých mladých lidí věci vyžadovali a abychom jim odporovali. 
Slyšeli jste správně. Není zbytí. Budeme muset pokračovat v zápase; v dobrém 
zápase. Jeho cílem je vychovat odpovědné a spolehlivé lidi, kteří si umí v 
životě určit správný žebříček hodnot a priorit. My, rodiče, se budeme muset 
víc psychicky namáhat, a ani pro naše děti to nebude bez námahy, zejména 
fyzické. 



V době, kdy jsou si všichni rovni a všichni užívají stejných práv, už rodiče 
nevědí, že mají autoritu. Proč se má dítě odmalička učit poslouchat? Protože 
je rodič starší, zkušenější, a proto moudřejší? Protože se vždy chová správně 
a nedělá žádné chyby? V to první doufejme, v to druhé těžko. Tak proč? Protože 
má autoritu, která je mu jako otci a matce dána od Boha. Když jsou si 
tatínek i maminka této autority vědomi, děti to prostě cítí. Není nutné na 
tomto místě vysvětlovat, že pokud jsou rodiče líní, nepořádní a nemají k 
sobě navzájem úctu, bude těžké od jejich dětí píli, pořádek a úctu 
vyžadovat. Ale to už je jiná kapitola. S rodičovskou a vůbec s každou Bohem 
danou autoritou, je to tak vážné, že Koracha a jeho lidi i Dátana a Abírama 
i s ženami a dětmi pohltila země, protože se vzbouřili proti Mojžíšovi a 
Áronovi s docela moderní argumentací: "Příliš mnoho si osobujete. Celá 
pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se 
povznášíte nad Hospodinovo shromáždění?" (4. Mojžíšova 16:3) 

My ovšem nežijeme ve tvrdé starozákonní době. Jsme ještě plni vánoční 
atmosféry, kdy jsme si položili bezmocné Jezulátko z papíru nebo ze dřeva do 
jesliček. Jezulátko bylo odkázané na péči rodičů a ještě ani neumělo mluvit. 
To se stalo před dvěma tisíci lety a Bůh k tomu měl dobré důvody. Už dva 
tisíce let nám Pán Ježíš připomíná ústy Matouše v trochu jiném kontextu: 
"Vždyť Bůh řekl: ,Cti otce i matku' a ,kdo zlořečí otci nebo matce, ať je 
potrestán smrtí". (Matouš 15:4) 

Ach, promiňte, že vám to píšu! Podle Starého i Nového zákona, se tu zjevně 
až dodnes jedná o problém Židů, o specificky izraelský problém. A tak musí 
izraelské paní učitelky rodičům připomínat a vštěpovat: "Rodiče, máte 
autoritu nad svými dětmi." 

Krista Gerloffová, Křesťanský mediální svaz KEP 

Možnosti, kam by se lidé mohli ve sborové práci zapojit: výuka NŠ 
nebo slovíčko k dětem nebo organizace sbírky na TWR nebo Teen Challenge, 
organizace pravidelných výletů do přírody, koordinace služeb řidičů (dovoz 
starších členů sboru na Večeři Páně a na bohoslužby), vítání u dveří (uvaděčská 
služba), organizace zájmových kroužků (zejména pro děti), redaktoři Zpravodaje, 
atd. Pomozme zapojit jeden druhého, táhněme se vzájemně a vtahujme se do dění! 

PH 

Sborové shromáždění 17. 2. – program 
• Návrhy změn organizační struktury Sborové rady 
• Možnost vysluhování Památky večeře Páně v rámci hlavních bohoslužeb. 
• Naši tři studenti ETS – modlitební zájem! 
• Stipendium pro F. Žižku. 
(Zprávy pro Výroční sborové shromáždění 30. 3. odevzdejte nejpozději do 16. 3.) 



Výzva k modlitbám 
"30 dní" se zrodila na setkání skupinky křesťanských vedoucích na Blízkém 
východě v roce 1992. Tito muži a ženy intenzivně prožili Boží touhu svolat co 
nejvíce křesťanů k modlitbám za muslimský svět. 

Modlitební iniciativa je naplánována tak, aby se překrývala s islámským měsícem 
ramadánem. Období ramadánu je každoročně určováno podle islámského 
lunárního kalendáře. V roce 2008 ramadán začíná přibližně 1. září a končí 30. září, 
přestože přesné datum se může v jednotlivých zemích lišit. Půst začíná i končí v 
okamžiku, kdy se objeví srpek nového měsíce. Kvůli posouvajícímu se 
islámskému roku vychází brožurka v roce 2008 již posedmnácté. (Od začátku "30 
dní" v březnu 1993 uběhlo 17 islámských lunárních let, dnes se podle 
muslimského lunárního kalendáře nacházíme v roce 1429.)  
Modlitby v průběhu měsíce ramadánu neznamenají, že se 
budeme přizpůsobovat zvyklostem, které při svém půstu a 
modlitbách dodržují muslimové. Od samotného počátku 
nicméně existovaly nejméně dva důvody, proč by mělo "30 
dní" připadat právě na ramadán: (1) jedná se o jakousi 
pomůcku, díky níž se křesťané identifikují s muslimy během 
určitého pevně stanoveného období v roce a (2) křesťané 
prosí o Boží svrchovaný zásah do života muslimů v době, 
kdy se hluboce zajímají o náboženství. 
Přestože hnutí "30 dní" stojí v opozici vůči islámu, současně 
zdůrazňuje Boží lásku vůči muslimům. Iniciativa se vždy 
snažila rozvíjet ducha pokory, lásky, úcty a služby ve vztahu 
k těmto lidem. 

Cílem modlitební příručky je inspirovat a vést každého čtenáře v přímluvách za 
muslimský svět - o kterém ani zdaleka nepředkládá vyčerpávající informace. 
Každý článek vám nicméně poskytne určité náměty týkající se potřeb muslimů. 
Povzbuzujeme vás k vyhledávání informací v dalších zdrojích, abyste lépe 
porozuměli islámskému světu a Božímu jednání mezi muslimy (vhodným místem 
pro začátek může být náš seznam doporučených internetových stránek). 

I v letošním roce bude do brožurky zahrnuta řada svědectví k povzbuzení vaší 
víry, když se budete modlit. Bůh se opravdu může muslimů dotýkat a stojí o to, 
aby jej mnozí poznali. 

DŮLEŽITÉ: V celosvětovém měřítku vychází brožurka v celkovém nákladu 
přibližně 300 000 výtisků (v několika jazycích). V češtině vyjde v tištěné podobě 
pouze v případě, pokud se do 29. 2. 2008 podaří shromáždit alespoň 500 
závazných objednávek. Objednací formulář naleznete na internetové adrese 
www.prayer.cz/islam (jiným způsobem si není možné brožurku objednat). 



Konference odboru sester BJB ČR a SR 
Praha 7. 3. - 9. 3. 2008 

Téma: Úsilí o svatost 
Text: Svatí buďte, neboť já jsem svatý. (1. Petrova 1,16)  
Pátek: 15.00 - pracovní setkání obou výborů 

 18.00 - 19.30 - vedení: sestra Julka Hejlová 

- modlitební chvíle 

- prezentace - sestra Klára Uhrinová 

- prezentace sboru BJB Praha 4 - Pankrác 

- projednání návrhů na finanční pomoc na rok 2008 

Sobota: 9.00 - 11.45 - vedení: sestra Marie Smilková 

- modlitební chvíle – sestra Hanka Polívková 

- pozdravy zástupců církví a hostů 

- 1. referát - Člověk ve světle Boží svatosti - sestra Lidka Englerová 

- svědectví s. Marie Horáčková 

- Polarisky - pěvecká skupina Bratislava 

15.00 - 17.00 - vedení: sestra Želka Praženicová 

- 2. referát - Projevy svatosti v životě křesťana - sestra Libuše Procházková 

- svědectví s. Magda Mečkovská 

- hudební skupina Maják   

- Polarisky 

19.00 - 20.30 - vedení: sestra Jarmila Rečníková 

- večer svědectví a chval 

- hudební skupina Maják 

- Polarisky 

- židovské tance - taneční skupina z Litoměřic 

 Neděle: 9.00 - 11.30 - vedení: sestra Věra Černíková 

- modlitební chvíle - sestra Rút Maďarová 
- slovíčko pro děti - sestra Milada Křivánková 

- 3. referát - Proč být svatý - sestra Milada Pohlová 

- hudební skupina Maják 

- Polarisky 

- shrnutí a závěr konference 



Hlavní bohoslužby v neděli od 10h + svátky 
Ne   3.  2. Vl. Vovkanič (Vl. Hejl) 
Ne 10.  2. J. Titěra tajemník VV BJB 
Ne 17.  2. Vl. Hejl 
Ne 24.  2. V. Donát předseda VV BJB 
Ne   2.  3. O. Vožeh (P. Haller) 
Ne   9.  3. 9h! konference sester BJB - program 
Ne 16.  3. Pavel Novosad z Uherského Hradiště 
Pá 21.  3. 18:30 Velký pátek br. kaz. M. Šolc s VP 
Ne 23.  3. 8h Jitřní bohoslužba na Vyšehradě (spolu s Topolkou) 

Neděle velikonoční  
Po 24.  3. Pondělí velikonoční - společný výlet (také s Pankrackými) 
Ne 30.  3. letní čas! pěvecký sbor z USA, Jiří Boháček 
Ne 13.  4. 9h! Rozhlasový přenos: káže J. Titěra tajemník VV BJB 
Ne 20.  4. B. Fajmon z Liberce (J. Jackanič ml.) 

Klub seniorů v úterý od 15h 
  5.  2. Ztracený syn – Muzikál – Slavo Kráľ  
12.  2. Měla církev právo ustanovit inkvizici? III. část – Dr. Kasalová  
19.  2. Ptáci, hmyz a létání – diapozitivy s přednáškou – Ben Železník  
26.  2. Podněty z historie BJB – kaz. M. Šolc  

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
Čt   7.  2.  Jk 4. k (David Živor) 
Čt 14.  2.  Jk 5. k (Jan Jackanič ml.) 
Čt 21.  2.  Shrnutí Jakubovy epištoly (Jan Jackanič ml.) 
Dále pak připravujeme cyklus probírání Tóry = zřejmě až do konce šk. roku. 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   3. 2. Vl. Hejl 
Ne 10. 2. M. Šolc 

Ne 17. 2. Vl. Vovkanič 
Ne 24. 2. J. Boháček 

Milí brat ři a sestry v Pánu Ježíši Kristu – zkrátka moje milá rodinko! 
V návaznosti na slova sestry Hallerové z neděle 6. 1. (o sborovém „otcovství“ a 
„mateřství“) cítím nutkání poděkovat všem, kteří mě podpírají ať už úsměvem, 
vlídným slovem nebo pomocnou rukou. Jsem moc vděčná za tyto duchovní 
sloupy. Na „skalních“ členech poznávám, že sbor není jen nějaká přestupní stanice 
v určitém období života, ale společenstvím, ze kterého se dá stále čerpat, pokud se 
do něj ovšem také něco investuje. (A bez kazatele musíme o to víc.)  



Z pozice správce modlitebny cítím velkou zodpovědnost a někdy jsem z ní 
unavená. O to víc si cením těch, kteří zůstávají věrní Pánu Bohu celý život. Mé 
vřelé díky patří především mým rodičům, kteří mi jsou v mnohém takovým 
příkladem! 

Miluji vás, Šárka. 

Dostali jsme nabídku kurzů o přirozeném plánování rodičovství. 
Koho by zajímaly informace o manželství bez hormonální antikoncepce a jiných 
„zábran“, nechť se obrátí na Šárku Pokornou. Kurzy probíhají po rodinách 
v měsíčních intervalech po 2,5 hodinách. Celkem jsou 4 sezení. Cena: 300,- za 
pár. (Můžete se zúčastnit i jednotlivě). Pro konání kurzu jsou třeba alespoň 3 páry, 
proto v případě zájmu neodkládejte! 

Narozeniny v únoru 
  2. Filip Žižka 
  7. Jan Jackanič ml.  
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 
16. Jaroslava Jeřábková  

17. Jan Pěkný 
18. Miloš Tresa 
26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková

Program na únor a výhled dále 
Po 11. 2. 18h SR 
Ne 17. 2. Sborové shromáždění po bohoslužbách 
7. – 9. 3. Konference sester v Praze (viz program) 
Ne 30. 3. v 10h letního času (shromáždění je vlastně o hodinu dříve!) 
 ve 14h Výroční sborové shromáždění 
Ne 13. 4. v 9h! Rozhlasový přenos – káže J. Titěra (změna ze 6. 4.!) 
So 26. 4. Sjezd delegátů (Brno) 
8. – 11. 5. Konference mládeže (CB, BJB, Křesťanské sbory) Havl. Brod 
21. – 26. 7. kongres WBA v Praze – s naším sborem (asi ani s Jednotou) se 

nějak vůbec nepočítá. � 
červen – září Rekonstrukce Velkého sálu II. etapa 
 

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 

 


