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BJB Vinohradská 68 
Milí bratři a sestry, přátelé! 

Když jsem si četla modlitbu z první konference Světové rady církví 
v Amsterodamu v roce 1948, nemohla jsem, než k ní připojit své AMEN. Jenže 
ten věčný kazisvět a rozkolník Satan nedělá nic jiného, než že pašuje své otazníky 
za všecka Boží zaslíbení, a tak podlamuje naši víru v konečné vítězství Beránka a 
zatemňuje nám povzbuzující výhled ke konci věků, kdy celá Země bude naplněná 
známostí Hospodina, jako je moře naplněné vodami. To bude pod žezlem Krále 
králů Pána Ježíše, až zasedne ke své tisícileté teokracii na Davidově trůnu 
v Jeruzalémě. „Přijď království Tvé“ je dnes jistě nejnaléhavější prosba 
z modlitby, kterou do našich srdcí a úst vložil. A tady je ta 60 roků stará modlitba, 
která nic neztratila ze své aktuálnosti: 

Nebeský Otče, 
prosíme o Tvou pomoc, když hledáme život, který by se Ti líbil, jednotu v Tobě, 
svědectví, které by bylo zjevné celému světu. Prosíme, posiluj svoji církev na zemi 
a dej jí růst ve všech národech. Prosíme o jednotu ve víře, v lásce a v naději, 
v dobrých skutcích mezi těmi, kteří vyznávají Tvé jméno a nazývají se křesťany. 
Dej svým dětem statečně zápasit ne za vlastní blaho, ale za spásu světa, aby 
hledaly především Tvé království a Tvou spravedlnost. Požehnej zvěstování svého 
slova na celém světě a uváděj ve všech národech lidi na cesty své spravedlnosti. 
Děkujeme, že jako Tvé děti se smíme veselit, že nás jako údy Tvé církve nerozdělují 
rozdíly národní, rasové nebo třídní, a že smíme tak být svědky Tvého milosrdenství 
a lásky pro tento svět. Děkujeme, že buduješ své království, Pane všech pánů, 
zvěstováním své spravedlnosti mezi národy a své vlády nad celým naším životem. 
Děkujeme, že buduješ své království, Pane všech pánů, svou láskou, která se 
projevila v kříži Pána Ježíše Krista, v moci Jeho vzkříšení, darem Ducha svatého. 

A připojujeme prosbu za to, abychom Tvého Ducha nezarmucovali a neuhašovali 
svými vlastními plány a projekty, aby se v našem životě projevovalo Jeho ovoce a 
v našem sboru Jeho dary. 

S vámi v lásce spojená Ludmila Hallerová 

 



„V nap ětí“  
Setkání mládeže Církve bratrské, Bratrské jednoty baptistů a Křesťanských sborů 

v Havlíčkově Brodě 8. – 11. května 2008 

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl 
mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby." On však odpověděl: 
"Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází 
z Božích úst.´" Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek 
chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým 
andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!" Ježíš 
mu pravil: "Je také psáno: `Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´" Pak ho 
ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich 
slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi 
klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, 
Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´ V té chvíli ho ďábel opustil, 
a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. 

Na začátku května se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo společné Setkání mládeže 
těchto tří denominací. Tato akce se opakovala znovu po dvou letech, kdy se ke 
společnému Setkání mládeže CB a BJB, které se konalo v roce 2006 v Litomyšli, 
připojily letos nově také Křesťanské sbory. 

Tématem celého Setkání mládeže byl tento text z Matouše 4: 1 – 11, který mluví 
o pokušení Krista na poušti. Těžko říct, zda je to jen otázka mladých lidí nebo 
církve jako celku, ale stále se do našich životů vkrádá představa, že být křesťanem 
znamená mít život bez problémů a bolesti. Není to však v podstatě vlastně takové 
naše „zbožné“ přání, které nabízí i satan ve svém pokušení? 

Napětí, do kterého nás vede opravdový vztah s Kristem, totiž nemá za úkol tyto 
věci rychle vyřešit, ale naopak pomoct najít odpovědi na složité životní otázky. 
Naše reakce je často taková, že se snažíme najít nějaké rychlé řešení na uspokojení 
našich potřeb, ale to je v podstatě to, co se nabízí Ježíši při jeho pokušení na poušti 



– rychle vyřeš jakoby s „Boží pomocí“ své problémy a potřeby a neohlížej se na 
to, jakým je to způsobem. 

Během společných setkání jsme se snažili projít, co tato pokušení znamenají 
(otázka materialismu, slávy a života bez kříže) a jaké řešení nám vlastně tato 
pokušení nabízí. Protože Boží moudrost není jen v samotné Kristově odpovědi, ale 
také v jeho pochopení podstaty pokušení, která se mu nabízejí. A přáním a 
modlitbou nás organizátorů pak při těchto společných setkáních bylo, aby v těchto 
kázáních a úvahách mohli účastníci akce najít odpověď na mnohé z toho, co je 
samotné v životě potkává. 

Jaké to bylo? 
Do Havlíčkova Brodu přijelo 
zhruba 1300 mladých lidí, kteří 
se sešli ve čtvrtek večer na 
zimním stadionu Kotlina. Ten se 
stal na nejbližší čtyři dny 
hlavním místem všeho dění. 
Slovo „zimní“ je potřeba brát 
doslova a i když se ledové 
plocha na nějaký čas proměnila 
v pódium a hlediště, každý 
účastník si trochu té zimy užil 
během programů. Po hlavním 

programu, který byl v režii Křesťanských sborů, na nás čekal koncert slovenské 
hudební skupiny Tretí deň, který trochu rozproudil krev v našich zmrzlých tělech. 

Páteční ráno zahájilo společné modlitební setkání všech účastníků, poté jsme se 
rozdělili na celý den na zhruba 60 seminářů, které vedli kazatelé a vedoucí ze 
všech zúčastněných denominací. Semináře se opakovaly ve třech blocích, takže 
každý měl možnost si vybrat téma, které mu bylo blízké – nabídka byla opravdu 
široká: Hledání Boží vůle, Svoboda, Odpuštění a Zkoušky, Vztahy, Hudba, Misie 
a Evangelizace, dále praktické semináře o fotografování nebo zakládání 
křesťanských filmových klubů. Pokud by vás zajímala i ostatní témata a jejich 
anotace, najdete vše na internetové stránce akce (uvádím ji na konci tohoto 
článku). 

Celý den pak uzavíral alternativní kulturní blok, ve kterém si mohli účastníci 
vybrat mezi několika koncerty, divadlem, filmem nebo muzikálem (divadlo Střep, 
film Akord, muzikál Ztracený syn, koncert Rocksteady, FLOW a další). I tyto 
bloky se opakovaly dvakrát za sebou, takže snad nikomu z celého programu 
neuniklo nic zajímavého. Končili jsme sice až kolem půlnoci, ale většině z nás se 
ještě nechtělo moc spát .. 



V sobotu ráno jsme se 
sešli znovu ke společným 
modlitbám a po nich se 
pustili do turnaje v mnoha 
sportovních disciplínách. 
Tou hlavní byla již 
tradiční štafeta, která se 
běžela v centrálním 
parku. Ti, kteří se 
nezapojili do žádného 
sportu, mohli využít, že se 
znovu opakovaly některé 
semináře. 

Večerní program byl už znovu na zimním stadionu a v rámci kázání jsme mohli 
vyslechnout 3 výzvy. První byla pro ty, kdo chtějí udělat rozhodnutí pro Krista ve 
svém životě. Druhá pro každého, kdo chce vyznat, že chce tento vztah obnovit a 
třetí pro ty, kdo chtějí pod křížem nechat nějakou konkrétní tíhu a bolest, kterou si 
sebou v životě nesou. Tímto programem sloužil bratr David Novák z CB. Všichni, 
kteří se cítili touto výzvou osloveni, pak měli možnost společných rozhovorů a 
modliteb s pastoračními poradci, a to nejen během tohoto večera, ale během celé 
akce. 

Po programu byla možnost pro každého, kdo se chtěl 
vydat nahoru na kopec nad stadionem na „meditační 
cestu“ ke kříži. A opravdu skoro tisícovka mladých lidí 
se vydala na zhruba čtvrt hodinovou cestu lesem 
v naprostém tichu – něco takové jsem již dlouho nezažil. 
Během celé doby se v tichu a modlitbách mohl každý 
zamyslet nad výzvami, které zazněly dole, a poté nechat 

pod křížem zapálenou svíčku a symbolicky zde odhodit do ohně papírek s tím, co 
ho tíží a co chce pod křížem zanechat. 

V neděli  dopoledne znovu 
posloužila skupina FLOW a 
kázáním bratr Blahoš Fajmon z 
BJB. Při této příležitosti jsme si také 
připomínali událost Letnic a 
společně slavili Večeři Páně. Na 
závěr mi dovolte se rozdělit o 
několik myšlenek z kázání: 

Dnes jsme četli o pokušení Krista. 
Podívejme se tedy ještě jednou, jak 
a čím byl Kristus pokoušen. I když 
to bude možná znít trochu zvláštně, 



Pán Ježíš nebyl pokoušen kvůli svému lidství, ale kvůli svému Božství. Ďábel mu 
neříká – jsi přece jenom člověk. Říká: jsi přece Syn Boží, proč bys měl hladovět. 
Copak se to hodí, aby Bůh hladověl? Co to je za nesmysl. Jsi přece Syn Boží – 
proč bys neměl lidem ukázat svou božskou slávu? A proč by ses neměl – jako Bůh 
- chopit vlády? 

To, co jsem před chvílí řekl, zní trochu hereticky, a proto to rád zopakuji: Ježíš – 
Syn Boží - byl pokoušen tím, že má být jako Bůh. Na druhou stranu však na tom 
nic tak nečekaného není – vždyť Ježíš byl pokoušen stejně jako každý člověk, tzn. 
stejně jako Adam tím, co je jádrem veškerého pokušení: vezmi to do svých rukou, 
chop se toho, buď sám Bohem... 

Několik slov závěrem .. 
Jsem moc vděčný za to, jak se 
letošní akce povedla a věřím 
tomu, že mozaika, kterou jsme 
poskládali dohromady, byla tím 
nejlepším, co jsme mohli společně 
přinést. Samozřejmě je co 
zlepšovat, ale v celku mohu snad i 
za většinu účastníků říct, že jsme 
byli spokojeni. Více nám ukáže 
také anketa, kterou jsme všem 
rozdali, a která se bude v nejbližší 
době vyhodnocovat. 

Na našich mládežích teď leží rozhodování (které by mělo proběhnout na podzim 
na regionálních setkáních), zda se znovu za dva roky připojit k této společné 
iniciativě, anebo se vrátit k našim samostatným mládežnickým konferencím. 
Každopádně v tom příštím roce 2009 se uskuteční vlastní konference mládeže BJB 
a je také na nás, zda to bude v květnovém nebo opět říjnovém termínu. 

Děkuji všem, kdo do 
Havlíčkova Brodu přijeli, a 
stali se tak součástí celé akce. 

Jan Jackanič vedoucí Odboru 
mládeže BJB 

Fotografie ze Setkání 
mládeže, přehled a anotace 
seminářů, stejně tak celý text 
kázání nebo video z 
Havlíčkova Brodu můžete 
najít na internetové stránce 
http://vnapeti.estranky.cz 



Konference mládeže 
to je něco pro mě. Je tam hodně lidí, které neznám, a nové prostředí. 
Z mládežnického věku sice tak trochu začínám vyrůstat, nicméně jsem se docela 
těšila. 

Můj vztah s Bohem se v těch chvílích nacházel několik stupňů pod bodem mrazu, 
takže i to trochu ovlivnilo mé rozhodování. Váhala jsem sice, ale nakonec jsem se 
přeci jen přihlásila. Žádná očekávání jsem v podstatě neměla, vždyť jsem vlastně 
nevěděla, do čeho jdu. Čím více se konference blížila, tím více jsem se těšila, a 
pak už přišel kýžený čas konference. 

Už od začátku jsem cítila, že si Bůh tento čas požehná, a myslím, že se i tak stalo. 

Povídání se známými tvářemi, poznávání nových lidí... Spousty zajímavých 
seminářů, které si Bůh v případě mého výběru požehnal. Ve všech věcech jsem 
cítila silně Boží přítomnost. 

První večer byl koncert skupiny Tretí deň (SK), který se mě opravdu dotkl. Čísi 
hlas ke mně na konci koncertu promluvil, že jsem si ho užila neprávem a nejsem 
hodna Boží chvály... Teprve ke konci konference jsem poznala, jak se dokonale 
satan umí převlékat do Božího kabátu, aby oklamal. 

Závěrečný večer konference proběhla evangelizace. Jedna otázka byla pro 
nevěřící, kteří by chtěli přijmout Ježíše Krista do svého srdce, a další dvě byly pro 
již věřící křesťany, kteří by chtěli vyznat před Bohem některé věci, kterými Boha 
zklamali, či by chtěli udělat nějaké rozhodnutí, což vyjádřili povstáním. Sama za 
sebe jsem k oběma výzvám pro věřící povstala se slzami v očích a s vědomím, že 
můj vztah s Bohem vůbec není tak dokonalý, jak by se mohlo zdát. Závěrem 
tohoto večera bylo napsání dvou listů papíru. Na jednom z nich stálo,co bychom 
chtěli učinit pro Boha či s Bohem, a na druhém, co bychom chtěli vydat Bohu, 
čeho bychom se chtěli vzdát. Ten druhý papír jsme potom šli se zapálenou svíčkou 
spálit na nedaleký kopec ke třem křížům. Cestu lemovaly pochodně. Tato cesta 
byla určena k rozjímání a bytí s Bohem. Bylo mi opravdu těžko, ale věděla jsem, 
že se v tuto chvíli Hospodin smiloval a já jsem se toužila vrátit do Jeho náručí a 
spočinout v Jeho blízkosti. 

Jana Pánková. 

Narozeniny v červnu 
1. Jindřich Příhoda 
1. Daniel Mathauser 
5. Martin Válek 
6. Věra Hallerová 
7. Anežka Lehotzká 

  8. Květuše Šolcová 
12. Ruth Soukeníková 
13. Ivana Štěpánová 
13. Jury Kuzniatsov 
15. Lucie Lemerová 

21. Bohumila Šolcová 
25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor 
  

 



  

Informace ze Sborové rady 
� Hledáme nájemníka do bytu po p. Navrátilovi = ve 3. patře 1 + kk o 

celkové ploše 62 m2. Potřebujeme nájem alespoň 15.000Kč/měs 
(+ služby), abychom byli schopni splácet dluh na tomto bytě. Rádi 
bychom, aby se zavázal k bydlení na 5 let (minimálně na dva roky). 

� Příští rok bychom již mohli realizovat nějaký záměr v krámku z ulice, ale 
žádný projekt nemáme! Zamýšlejme se nad tím již nyní a modleme se za 
pracovníky. 

� Staršovstvo sboru připraví koncepci pastorační péče o diákony; na podzim 
zorganizujeme volby, které by měly doplnit řady diákonů o ty, kteří již 
v této službě stojí. 

Klub seniorů v úterý od 15h 
  3. 6. Přírodní medicína a Bible – Václav Lamr 
10. 6. Mobil a zdraví – Dr. Kasalová 
17. 6. První reformace ve Francii, Itálii a na sever od Alp - I.díl Valdenští – 
společenství služebníků Kristových – Ben Železník 
24. 6. Sonáta krajiny, Symfonie divočiny - vážná hudba - příroda – br. k. Hejl 



  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   1. 6. Vl. Hejl, V. Vovkanič  
Ne   8. 6. J. Boháček 
Ne 15. 6. místní 

Ne 22. 6. M. Matys 
Ne 29. 6. Vl. Hejl 

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
V červnu budeme probírat dále Tóru a to Exodus 3. – 19. kapitolu 
  5. 6. Hanka Polívková 
12. 6. Vlado Vovkanič 

19. 6. Hanka Polívková 
26. 6. Hanka Polívková

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

Ne   1. 6. mládež + Večeře Páně Vl. Hejl  
Ne   8. 6. Vl. Hejl 
Ne 15. 6. V. Vovkanič (ostatní na sborovém víkendu 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) 
Ne 13. 7. M. Kern host z Litoměřic 
Ne 20. 7. host z kongresu WBA 

Program na červen a výhled dále 
Po 9. 6. 18h Sborová rada 
14. – 15. 6. 150. výročí sboru v Broumově = sborový víkend 
Ne 16. 6. 18h Koncert Hillsong London a Matt Redman ve Vsetíně 
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 

 


