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BJB Vinohradská 68 
Milí bratři a sestry, přátelé! 

Dostala jsem krásnou knihu úvah na každý den „Dosažitelné výšiny“ od svého 
oblíbeného autora, rumunského Žida, který léta prožil ve vězení a v pracovních 
táborech. Založil organizaci na podporu pronásledovaných křesťanů Hlas 
mučedníků, jejíž česká pobočka sídlí v Jindřichově Hradci a vydává pravidelné 
zprávy o pronásledovaných dětech Božích na celém světě. Sbírá také prostředky 
na jejich podporu a bratři z této organizace už nejedno takové místo navštívili a 
osobně pomoc předali. 

A přesto: o čem nejvíc Richard Wurmbrand píše, je o lásce i k nepřátelům, o 
misijním úkolu Církve, o naději a výhledu na naši skvělou budoucnost. 

Chlubíme se NADĚJÍ…“ Ř 5:2. 

Ta nejméně odůvodněná naděje je vždycky ještě důvodnější, než nejvíc odůvodněné 
zoufalství. Vím to z vlastní zkušenosti. 

Byl jsem odsouzený na 25 roků nucených prací. Ležel jsem na smrt nemocný ve 
vězení a lékaři se již vzdali jakékoliv naděje, že se uzdravím, že vůbec přežiji. Za 
takových okolností byla absolutně neodůvodněná jakákoliv naděje, že kdy povedu 
celosvětovou misii s posláním pomáhat pronásledovaným křesťanům 
v komunistických zemích. Zoufalství a sebevražda by za takových okolností byly 
ospravedlnitelné. Zdálo se nemožné, že ještě kdy uvidím svého malého synka. 
(Právě držím na klíně svého vnoučka.). 

Nikdy se nevzdávejte naděje. V Talmudu se píše, že na smrt odsouzený s hlavou na 
špalku je nevěřící, pokud si myslí. „Už je se mnou konec!“, i když už kat zvedá 
sekyru, aby mu usekl hlavu, Sekyra může katovi vypadnout z ruky. Tak se to stalo 
s rumunským králem Michalem Chrabrým. 

Eutanázie není správná. I lidé, nad nimiž zlomili hůl všichni lékaři světa, se ještě 
mohou uzdravit a vrátit se do života. Mějte naději pro svůj podnik, pro své děti. 
Mějte naději pro svůj charakter, i kdyby byl nevím jak nesnadný, i kdyby se nic 
nezlepšil navzdory vašim tisícerým pokusům. Naše naděje je v Bohu, který „zavěsil 
Zemi na ničem“ (Job 26,7) Naděje, která pochází z Něho, drží i bez jakéhokoliv 
základu. 

Tak přeji sobě i vám, abychom měli naději pro své rodiny, pro svůj sbor, pro své 
město a stát, ano, pro celý svět. Protože máme vzkříšeného Pána, který je na cestě 



ke svému dávno uchystanému trůnu, na kterém usedne se svojí manželkou, 
vykoupenou Církví ze Židů a z pohanů. Apoštol Pavel k tomu dodává: „Nevíte, že 
anděly soudit budeme?“ 

Z Izraele zdraví Ludmila Hallerová 

Zprávy ze Španělské 10 
Milí bratři a sestry, 

chtěl bych se s vámi podělit o zkušenosti 
s novou misijní aktivitou, která v současné 
době z Boží milosti probíhá ve Španělské 
ul., Praha 2. Když jsem v červnu minulého 
roku psal do Zpravodaje o tom, že práce pro 
dospělé ve Španělské 10 končí, byl jsem 
z toho hodně smutný. Tato nedělní večerní 
setkání se bohužel nepodařila pořádně 
rozjet, nejen kvůli nezájmu ze strany 
nevěřících lidí chodit na přednášky o Bibli a diskuze, ale také kvůli nezájmu 
naprosté většiny členů našeho sboru se do této služby aktivně zapojit. 

Jako spíše „náhradní variantu“ jsme proto 
na podzim ve Španělské rozjeli společně 
s několika dalšími bratřími (hlavně z IMB) 
výuku angličtiny pro „věčné začátečníky“. 
Podal jsem inzeráty s pozvánkami do 
místních novin a bylo pro mne velikým 
překvapením, kolik lidí se přihlásilo. Ti 
všichni byli ochotni v neděli večer do 
Španělské 10 chodit a procvičovat si 
angličtinu. Bylo to skvělé, neboť to byla 

příležitost navazovat nové vztahy s mnohými nevěřícími lidmi z okolí Prahy 2 a 
Prahy 3. 

Lidí na kurzy nakonec přišlo tolik, že jsme je museli i odmítat – a to jsme za kurzy 
vybírali i poplatek. Ne s cílem na kurzech vydělat peníze, ale pokrýt všechny 
náklady na výuku a na občerstvení. Jeden kurz tedy proběhl na podzim minulého 
roku a druhý kurz letos od ledna do března. V rámci druhého kurzu vznikly 
vzhledem k velkému zájmu lidí 3 výukové skupiny (od začátečníků po pokročilé). 
Rozhodli jsme se, že součástí výuky bude vedle probírání anglické gramatiky 
podle učebnice také probírání anglických biblických textů. Bratr R. Hammer 
koupil v Americe dětské anglické Bible s jednoduchými texty, a z nich se pak 
studenti ve skupině „mírně pokročilých“ snažili textům porozumět. Nejdůležitější 
na tom všem bylo, že díky čtení biblických textů se studenti museli snažit nad 
texty přemýšlet a snažit se zapamatovat si je, aby byli schopni odpovídat na otázky 



vyučujícího. Modlíme se proto, aby Duch svatý k lidem prostřednictvím těchto 
textů z Bible promlouval! 

Jiná skupina tzv. „pokročilých studentů“ 
měla za cíl zejména anglickou 
konverzaci. Vedení této skupiny si vzala 
na starost sestra Karen Pearce. Přečtěte 
si, co o setkáních napsala:  

Do skupiny chodí asi 4 - 5 žen, které již 
anglicky mluvit umějí, a tak jsme se 
zaměřili na anglickou konverzaci. 
Minulou neděli to šlo opravdu dobře. 
Nejlepší na tom všem bylo, že jsme společně strávili skoro 1,5 hodiny povídáním o 
životních osudech každé z nás a že na přání účastnic jsme také mluvili o 
duchovních věcech! Paní Gabriela mluvila o tom, že je překvapená, jak jsou 
vedoucí v dětském klubu ve Španělské milí a že by ráda věděla, co je k tomu vede a 

proč dělají zadarmo tuto práci. A proč 
někteří Američané odjeli z Ameriky, aby 
začali pracovat v křesťanské organizaci 
IMB v Praze. Nedovedla jsem si 
představit lepší příležitost mluvit o 
svém životě a o svých zkušenostech 
s Pánem Bohem! Dveře ke svědectví 
jsem měla naplno otevřené… Postupně 
se mě ptaly i ostatní ženy z naší skupiny 
na různé věci a ke konci lekce jsme 
skončily u otázek o hříchu v lidských 
životech a u toho, že Ježíš přišel na 

zem, aby lidi z jejich hříchu vysvobodil. Byla to úžasná konverzace a ani se nám 
nechtělo končit.  

Po hodině a půl všechny ženy slíbily, že přijdou příští neděli znovu a že budou 
chodit pravidelně. Byly rády, že vedle výuky angličtiny mohly mluvit i o důležitých 
věcech týkajících se života a že se mohly ptát na všechno, co je zajímalo.  

Nejlepší na tom je, že přestože současný 
kurz pro lidi z okolí Prahy 2 nyní 
skončil, téměř všichni mají velký zájem 
se scházet v neděli večer i nadále. 
Souhlasili s tím, že budeme společně 
znovu probírat v angličtině texty 
z Bible, a tak se již těším, že budeme 
mít ještě více příležitostí s nimi studovat 
Bibli a mluvit s nimi o tom, jak textům 
rozumějí. Nakonec se tedy Bible ve 



Španělské s nevěřícími skutečně pravidelně čte! ☺ Není to zvláštní vedení naším 
Pánem Bohem? Díky těmto večerním setkáním máme nyní kontakty na 10 - 13 
nevěřících lidí, kteří se budou v dubnu a květnu ve Španělské díky výuce 
angličtiny pravidelně scházet nad Biblí. Jsem za to vděčný, neboť věřím, že je to 
velké misijní pole.  

Proto chci povzbudit i ostatní ve skupinkách v našem sboru (senioři, kurzy 
němčiny, maminky s dětmi atd.) aby se při svých programech nebáli mluvit i o 
duchovních věcech. Mnozí nevěřící jsou k tomu otevření, pokud si získáme jejich 

důvěru. Vždyť všichni víme, že práce je 
mnohá, ale dělníků málo…  

Prosíme vás o modlitby za tuto misijní 
aktivitu! Děkujeme, 

Jiří Boháček 

P.S. Abych nezapomněl, výuka angličtiny 
v dětském klubu díky Pánu také 
pravidelně pokračuje. Někdy tam bývá i 
kolem 30 dětí, a to je většina z nevěřících 
rodin! Ale o tom zase někdy příště…  

Sbírka na tisk knihy Dýka a kříž 
Rádi bychom vás informovali, že Národní kancelář Teen Challenge, která se 
zabývá evangelizacemi na ulicích atd., požádala náš sbor o finanční přispění na 
vytištění knihy „Dýka a kříž“ v počtu 20.000 ks výtisků. Knihy budou použity při 
evangelizacích, streetworku, prevencích, ve sborech atd. Teen Challenge nechá 
knihu vytisknout, a pak ji bude zdarma rozdávat-zasévat mezi nevěřící, ztracené ve 
všech oblastech své působnosti. 

Každý z členů našeho sboru proto může přispět libovolnou částkou na tuto sbírku 
dvěma způsoby. Buď vloží peníze do obálky s nápisem „Dýka a kříž“ a odevzdá 
do košíčku při společné sbírce; nebo pošle peníze přímo na číslo účtu organizace 
Teen Challenge, který je veden u společnosti Raiffeisen bank. Číslo účtu je: 
104 110 73 27 / 5500, název účtu je Teen Challenge. V takovém případě prosím 
doplňte do textu pro příjemce, k čemu jsou peníze určeny: tj. „Fond na tisk knihy 
Dýka a kříž“. 

Velmi vám děkujeme.  
Jiří Boháček 

Inzerát 
Všichni (předpokládám) sedačky v modlitebně na Vinohradech znají, jedná se o 
železnou konstrukci, přišroubovanou k zemi = sklápěcí sedadla sešroubovaná do 
řad, polstrované sedáky i opěradla, dřevěné područky. Červeno-černé potahy jsou 
již opotřebované, ale je jich asi 250, takže pro menší sál by jistě bylo lze vybrat 



dostatek těch lepších. Stále není na 100% jisté, že se do rekonstrukce podlahy 
pustíme letos, ale pokud ano, tak sedadla musí zmizet koncem května. Nabízíme je 
za odvoz, jinak půjdou za cenu železa do sběru � 
Nemusí to být nutně pro modlitebnu, pokud vás něco napadne, nebojte se ozvat! 

Informace ze Sborové rady 
Stavební komise: Probíhá druhá etapa rekonstrukce Velkého sálu = výměna 
topení a nová podlaha: Jsme v jednání se čtyřmi firmami, z nichž jedna (výběrové 
řízení) by nám měla dodavatelsky zajistit všechny potřebné profese od 
výkopových prací a odvozu suti, přes topenáře, truhláře a zámečníky na šatny pod 
galeriemi, až k podlahářům. Stávající sedačky a parkety si plánujeme odstranit 
brigádnicky (přislíbili pomoc i rusky mluvící). Parkety ovšem leží jen na zemi 
srovnané asfaltem, takže se bude kopat asi 30cm v celé ploše kvůli izolacím a 
podlahovému topení. 

Jeden z našich členů zakoupil a daroval sboru nový projektor, který vystačí i na 
dávno zamýšlenou projekci do průčelí sálu. Rádi bychom tedy co nejdříve 
instalovali vysouvací promítací plátno před závěs křtitelnice. Vzhledem k tomu, že 
ale ještě nemáme potřebné finance na celou druhou etapu, rozhodli jsme se 
vyhlásit mimořádnou sbírku za tímto účelem. Bude se jednat asi o 50 tis. Kč a 
prosíme vás, abyste se k tomuto záměru připojili. 

Projekt „Praha k řesťanská“ – SR deleguje do komise ses. L. Hallerovou 

Petr Haller, předseda SR 

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h + svátky 
Ne   6. 4. Vl. Hejl 
Ne 13. 4. 9h! Rozhl. přenos: káže J. Titěra tajemník VV BJB (vedení M. Šolc) 
Ne 20. 4. B. Fajmon z Liberce (J. Jackanič ml.) 
Ne 27. 4. J. Gondáš z Pankráce 
Ne 11. 5. Svatodušní neděle, den matek - Vl. Hejl + spol. všichni nájemci 
Ne 18. 5. M. Svoboda ze Cvikova 
Ne 25. 5. Rev. N. Callam tajemník BWA 
Ne   1. 6. Mládež 

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
Pořad BH jsme zvolnili, bylo to moc uspěchané, témata vyžadují více času a není 
kam spěchat = stvoření bylo na 2x, ještě se vracíme k Abrahamovi a pak půjdeme 
tématy dle programu (v minulém čísle Zpravodaje), ale bez vazby na datumy, a 
uvidíme kam se do prázdnin dostaneme. 

PH 



Klub seniorů v úterý od 15h 
  1. 4. Současný Izrael – video a výklad – br. J. Reis 
  8. 4. Galileo Galilei – „A přece se točí“ – MUDr. Z. Kasalová 
15. 4. Zázraky života – zvířata na lovu i na útěku - br. kaz. V. Hejl 
22. 4. Svědectví křesťanského umělce – br. V. Vovkanič 
29. 4. Jak můžeme být požehnáním – ses. L. Hallerová 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   6. 4. M. Šolc 
Ne 13. 4. Vl. Hejl 

Ne 20. 4. J. Boháček 
Ne 27. 4. V. Vovkanič 

Narozeniny v dubnu 
  6. Jiří Brudňák 
  6. Vyacheslav Zherzdev 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 
17. Jiří Pohl 

18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
19. Anna Wachtlová 
21. Marcela Křížová 
22. Mbonji Marková 
23. Věra Tučková 

24. Hana Polívková 
26. Jan Jackanič 
26. Monika Vitnerová 
30. Jana Kubaňová 
  

Program na duben a výhled dále 
Ne 13. 4. 9h Rozhlasový přenos - káže J. Titěra, vedení - br. kaz. Šolc 

10:15 Sborové shromáždění (převážně ke Sjezdu delegátů) 
Po 14. 4. 18h Sborová rada 
25. – 26. 4. Sjezd delegátů (Brno) 
8. – 11. 5. Konference mládeže (CB, BJB, Křesťanské sbory) Havl. Brod 
21. – 26. 7. Kongres WBA v Praze 
16. – 24. 8. Tábor Velehrádek (KS Pohoda) 
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 
 

 


