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BJB Vinohradská 68 
Milí bratři a sestry, přátelé! 

Místo úvodníku do květnového zpravodaje bych vás ráda pozvala k modlitbám. 
Přečtěte si, prosím, o mezinárodní modlitební akci, do které se už několik let 
zapojují i modlitebníci v naší zemi. Před Svatodušními svátky od 1. do 10. května 
se společně na modlitbách sice chceme připravit na modlitební setkání na Řípu, ale 
můžete se zapojit i doma, pokud je cesta na Říp pro vás nemožná. Jedná se tedy o 
11. května ve 14 hodin na Řípu pod rotundou sv. Jiří. Více o akci si můžete přečíst 
na internetu http://gdop.prayer-house.net. 

Modlitební program na deset dní obdržíte na požádání, jako přílohu Zpravodaje, 
program nepřikládáme, je určen jen těm, kdo jej chtějí opravdu použít. 

Věřím, že se takoví najdou. 

V lásce sestra Ludmila Hallerová 

Tábor Velehrádek 16. – 24. 8. 2008 
Protože se vám v létě 2007 v táboře Velehrádek líbilo, pojedeme letos na stejné 
místo. 

Stejně jako v minulých letech, připravujeme celotáborovou hru, povídání nad 
Biblí, výuku angličtiny s rodilými mluvčími, písničky, výlet do ZOO safari ve 
Dvoře Králové, koupání na místním koupališti, baseball, fotbal a spoustu další 
zábavy a legrace. 

Tábor se nachází v Podkrkonoší nedaleko Dvora Králové. Ubytováni budeme 
v chatičkách a srubech, jídelna a hygienické zázemí je ve zděné budově (nově 
opravené umývárny!). Leží v těsné blízkosti lesa a je vzdálený asi 1 km od 
vesnice. Letos nám budou opět vařit naše skvělé tety kuchařky. Kapacita tábora je 
cca 50 dětí ve věku 7 – 16 let. Po zkušenostech z minulého roku doporučujeme 
přihlásit se co nejdříve, protože zájem byl větší, než jsme mohli uspokojit. 

Cena tábora je 1800 Kč. Na požádání můžeme vystavit fakturu nebo potvrzení pro 
zaměstnavatele. 

Doprava je vlastní, přesnější hodinu pro příjezd a popis cesty uvedeme v dalších 
materiálech (po obdržení závazné přihlášky a zaplacení zálohy). 

www.kspohoda.com = Křesťanské sdružení POHODA 



Tábor Desná 12. – 19. 7. 2008 
Milí rodiče a děti, chtěla bych vás informovat o letošním táboře: 

 Místo konání:  Desná v Jizerských horách 
 Datum:   12. – 19. července 2008 
 Cena:   1 700,- Kč 
 Věk:   6 – 16 let 
Základní myšlenka tábora: Děti budou během celého týdne obsazovat zemi 
zaslíbenou – dobývat jednotlivá města. Každé město však v sobě skrývá nebezpečí 
v podobě pokušení, které děti budou mít za úkol odhalit, a posléze se s ním i 
vypořádat., Pokud to dokáží, bylo toto město jimi dobyto a mohou postupovat dál. 
Závěr má vyznít jako touha po obnově smlouvy s Hospodinem. Hospodin dal lidu 
svobodu – vyvolte si, komu chcete sloužit (Joz 24:16-18; Joz 24:19-20) 

Motto: Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají 
Hospodina! Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte 
ustavičně. Žalm 105:3-4 

Předběžné přihlášky posílejte na adresu: Julka Hejlová, Na Zderaze 14, Praha 2 
nebo telefonicky 604 160 567 nebo na e-mail: julka.h@wo.cz. Obratem vám pošlu 
informace o táboře a formulář závazné přihlášky. 

Srdečně všechny zdravím a těším se na tábor 
teta Julka 

Informace ze Sborové rady 
Rozhlasový přenos 13. 4. – děkujeme všem, kteří se podíleli. Staršovstvo sboru 
znovu opakuje svoje uspokojení nad rozhlasovým přenosem a to výslovně včetně 
vystoupení pozvaného souboru Gospel Limited. Uvádíme to i proto, že někdo 
z našich členů necitlivě napomínal zpěváky za to, že se neumějí oblékat, 
vystupovat, atd. Pokud máte nějaké výhrady ke zvolenému programu, můžete je 
kdykoliv směřovat na staršovstvo nebo sborové shromáždění, které v tomto 
případě následovalo hned po přenosu. Téma kázání i hudební doprovod této neděle 
souvisel s výročím Martina Luthera Kinga a byl objednán redakcí Českého 
rozhlasu. Sborová rada vyslovuje s formátem bohoslužeb jednomyslný souhlas, br. 
kaz. M. Šolc dokonce řekl, že pokud by se zpěváci u černošských spirituálů 
nepohybovali, bylo by to falešné. 

Záznam: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bohosluzby/_zprava/444398 

� Petr Kryšák a Aneta Vlčková z Brniště se po svatbě v červnu nastěhují do bytu 
v 1. patře v Bělé pod Bezdězem jako správci. 

� Teen Challenge organizuje nové vydání knihy „Dýka a kříž“  (20 tisíc ks). Je 
vyhlášena sbírka! 



� Havárie odpadu od pisoárů: omlouváme se za vzniklé potíže, využijeme 
opravu na zlepšení celkového stavu pánských toalet. 

� Stav stipendijního fondu je 2000 Kč (to nestačí ani do konce školního roku!) 
� Informace o připravovaném sborovém víkendu 14. – 15. června 

v Broumově najdete v oranžovém letáku Výkonného výboru. Vyplnění 
vložené přihlášky zbytečně neodkládejte – s doručením na VV můžeme 
pomoci, podobně pomůžeme zorganizovat dopravu, ale společný autobus se 
nevyplatí. 

� Další „přílohy“ Zpravodaje jsou, kromě letáku o 150. výročí počátků 
baptistické práce na území České republiky a v úvodníku zmíněného programu 
"Celosvětový modlitební den", také informace o možnosti školení "Jak řešit 
konflikt biblicky" a "Úvod do biblického poradenství". 

Rekonstrukce velkého sálu 
• Probíhá sbírka na plátno před křtitelnici (máme asi ½ z potřebných 50 tisíc). 
• Probíhá instalace zařízení na zatemňování střešních oken. 
• O staré sedačky má zájem sbor v Mukačevě na Ukrajině (= úspěch inzerátu 

z minulého čísla Zpravodaje!). 
• Půjčka z VV slíbena, ale stavební fond nemá peníze v hotovosti, takže jsme 

nuceni zahájení prací odsunout na rok 2009. 
Petr Haller, předseda SR 

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h 
9:00 - 9:45 společná modlitební chvíle 

Ne   4. 5. M. Šolc + Večeře Páně v rámci bohoslužeb 
Ne 11. 5. Svatodušní neděle, den matek – Vl. Hejl + společně všichni nájemci 

modlitebny 
Ne 18. 5. M. Svoboda ze Cvikova (Sborové shromáždění = o Sjezdu delegátů) 
Ne 25. 5. Rev. N. Callam tajemník BWA 
Ne   1. 6. mládež + Večeře Páně Vl. Hejl  
Ne   8. 6. Vl. Hejl 
Ne 15. 6. V. Vovkanič (ostatní na sborovém výletě v Broumově) 
Ne 22. 6. J. Boháček (P. Haller) 
Ne 29. 6. M. Hejl (Vl. Hejl) 
Ne   6. 7. K. Wilson host z E-Campu (J. Jackanič) 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   4. 5. Vl. Hejl  
Ne 11. 5. M. Šolc 

Ne 18. 5. M. Matys 
Ne 25. 5. místní 



Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
  1. 5. Smlouva 1. díl (Hanka Polívková) 
  8. 5. Smlouva 2. díl (Hanka Polívková) 
15. 5. Úvod do knihy Exodus (Vlado Vovkanič) 
22. 5. Počátek Exodu a srovnání s naším exodem (Hanka Polívková) 
29. 5. Smlouva 3. díl (17. kapitola) 

Klub seniorů v úterý od 15h 
  6. 5. Alternativní medicína - Václav Lamr 
13. 5. Zázraky života - zvířata (pokračování) - br. kaz. V. Hejl 
20. 5. Manželská komunikace - řešení problémů - manž. Sedláčkovi 
27. 5. Zločiny a podvody farmaceutického průmyslu - Dr. Z. Kasalová 

Narozeniny v květnu 
2. Miloš Šolc 
3. Lucie Eliášová 
6. Petr Ševčík 
7. Světlana Perets 
8. Karabanov Vadim 

11. Jan Průcha 
16. Dalena Špillerová 
18. Julie Hejlová 
21. Daniela Pohlová 
24. Kateřina Velková 

25. Dagmar Ždychová 
26. Ivan Kanajlo 
27. Vasil Smužanica 
 
  

Program na květen a výhled dále 
8. – 11. 5. Konference mládeže (CB, BJB, Křesťanské sbory) Havl. Brod 
Po 12. 5. 18h Sborová rada 
Ne 18. 5. Sborové shromáždění (po bohoslužbách, s občerstvením) 

zejména informace ze Sjezdu delegátů 
14. – 15. 6. 150. výročí sboru v Broumově = sborový výlet 
12. – 19. 7. tábor Hejlovi 
21. – 26. 7. Kongres WBA v Praze 
16. – 24. 8. tábor KS Pohoda, Velehrádek 
 

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 
Klub AJ: www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

 


