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BJB Vinohradská 68 
Milí bratři a sestry! 

Už jednou jsem žila v „kapitalistické společnosti“ za první republiky. 
Nevzpomínám si, že by to byla bývala doba takové uspěchanosti, štvanice a 
nepokoje, jak je tomu dnes. Nikdo nemá na nikoho čas. Rodiče jsou tak 
zaměstnaní „zvyšováním úrovně rodiny“, že nemají čas se věnovat dětem ani 
svým starým rodičům. Těm je dle nich lépe a je o ně postaráno v nějakém dobře 
zařízeném ústavu, na který děti rády připlatí, aby uklidnily své svědomí, že na 
rodiče nemají čas. A přece i pro naši dobu platí slova Pána Ježíše, které připomíná 
v postile „Zjevila se milost Boží“ Otto Stockmayer: 

„Jednoho je potřebí!“ 

Dříve než začneme mluvil o lásce a horlivosti, která nás pudí ke službě, ptejme se, 
zda Pán Ježíš už opravdu je Králem v našem srdci. Tam, kde se On usadí, všechno 
před Ním ztichne. Tam jedná a působí On, tam hovoří a my nasloucháme. Tam 
panuje čím dál zřetelněji slavnostní šabatový mír. 

To, co apoštola Pavla hnalo a pudilo, nebyla především jeho láska k Pánu Ježíši, 
byla to předně láska, kterou Pán Ježíš miloval Pavla. Kde Pán Ježíš naplní lidské 
srdce svojí láskou, tam také vede a uspořádává práci a službu, která z takové lásky 
pramení. 

Kvůli Pánu Ježíši a Jeho věcem se nemusíme rozčilovat. Jeho věc je v dobrých 
rukou. Jeho vítězství je zaručené, jak přece dobře víme. Rozčilíme se jen tam, kde 
je ve hře naše Já, kde pod pláštíkem Božího díla konáme své věci a kde se nám 
jedná o naši slávu. Posaďme se přece k Ježíšovým nohám a dejme se soudit a 
káznit a uvést do Jeho pokoje. Vrhni se do prachu u Jeho nohou! Národové se 
bouří a rebelují (Ž 2,1), Boží děti se koří a uctívají svého Pána. 

Máš snad obavu, abys nepropadl nějakému blouznění, něčemu pochybnému? Jen 
se neboj! Jistě, pokud se ti jedná o to, aby tě bylo hodně vidět a slyšet, pak si zvol 
tu Martinu stránku, ale věz, že je to ta horší. Ačkoliv ten Martin život na oko 
vypadá naplněný, ve skutečnosti je to ztracený život. Pokud se ti jedná o skutečně 
plodný život, zvol si tu Mariinu stránku. Je to ta dobrá. Jedině u nohou Pána 
Ježíše máme možnost uniknout zákonu marnosti, kterému podléhá všecko pod 
sluncem, zákonu neplodnosti a smrti. kterému podléhá veškeré lidské snažení. 



Jedině u Pána Ježíše a v obecenství s Ním procitáme k opravdovému životu. 
U Něho je studnice života a zmocnění pro veškerou plodnou činnost. 

Složme u nohou Pána Ježíše veškerou martovskou horlivost, ochotu sloužit a 
ušlechtilé snahy. Oddejme to Jemu v oběti a vyznejme svoji neschopnost vypůsobit 
cokoliv života schopného a použitelného. Tak přijímáme pravdu Písma: Pokud 
pšeničné zrno nepadne v zem a neodumře, zůstane samo. Když však zemře, přinese 
mnohý užitek. (Jan 12,24) 

Využijme čas letních dovolených a prázdnin k niternému ztišení u nohou Pána 
Ježíše, umiňme si, že se budeme více věnovat čtení Písma a modlitbě, abychom 
natankovali z Jeho zdrojů sílu žít životem v proudu Ducha svatého i v té 
uspěchané, neztišené době na počátku třetího tisíciletí. Přeji vám i sobě požehnané 
posezení u nohou Pána Ježíše.  

Ludmila Hallerová 

Každodenní modlitba za ochranu 
Nebeský Otče, přednáším Ti tuto modlitbu v moci Ducha svatého. 

Ve jménu Pána Ježíše Krista svazuji, odmítám a vyhlašuji za neúčinné: 

Každé rozdělení, nenáladu, nedorozumění, svár, hádku, zlost, hněv, vraždu, 
kritiku, zatracování a pýchu, závist, negativní myšlenky, nepřejícnost, negativní 
výroky, přehánění a lež, také chudobu a všechny duchy, kteří šíří strach, staví 
překážky a relativizují, všechny duchy náboženské, okultní, čarodějnictví a 
antikristovského ducha. 

Svazuji všechny kletby, které kdokoliv proti mně vyslovil. 

Žehnám těm, kteří mne proklínají. 

Svazuji všechny výroky, které mne chtějí soudit, také všechny výroky, které jsem 
vyslovil(a) proti někomu. 

Svazuji moc negativních výroků druhých o mém životě, které mne mají soudit, 
také odmítám všechny modlitby a prohlašuji za bezmocné ty, které nebyly 
vysílané v Duchu svatém. 

Svazuji ve svém životě každou psychickou a citovou sílu, čarování, kouzelnictví, 
šamanství, falešné jazyky, které se proti mně modlily. 

Jsem Boží dítě. Vzpírám se ďáblovi. Žádná zbraň proti mně namířená mne netrefí. 

Oblékám si Boží zbroj: pravdu, spravedlnost, hotovost ke zvěstování evangelia 
pokoje, štít víry, na kterém se bez účinku odrazí všechny ohnivé šípy nepřítele, 
přílbu spásy, která mne ujišťuje, že jsem zachráněn(a) skrze Ježíše Krista, svazuje 
mé myšlenky mocí pravdy a udílí mi mysl Kristovu, meč Ducha, který je Boží 
slovo. 

Ve jménu Pána Ježíše se ujímám autority nad tímto dnem. 

Chci chodit ve Tvé lásce. 



Ty mne vedeš a řídíš, Duchu svatý, celým dnem. 

Rozeznávám mezi spravedlivým a zlým. 

Přijímám autoritu nad satanem a démony a lidmi, kteří jsou jimi ovládaní. 

Jsem Boží ospravedlněný/á v Ježíši Kristu. Jsem Boží vlastnictví. 

Satan je svázaný, bezmocný nad mojí rodinou, mým rozumem, mým tělem, mým 
domovem, mými financemi, nade vším, co mi patří. 

Zřizuji ochranný val nad sebou, nad svojí rodinou pro den i noc. 

Prosím Tě, Pane, ve jménu Pána Ježíše, postav kolem mne a mé rodiny andělskou 
stráž, také kolem našeho domu, našeho vlastnictví, auta, zvířat, nad technickými 
přístroji (počítač, TV, rádio) a nade vším, co má nějakou cenu. 

Pane Bože, modlím se za službu, kterou pro mne máš. 

Přivolávám k bytí: Boží okamžiky, otevřené dveře pro příležitosti hovořit o Tobě. 

Modlím se za Tebou daná setkání. 

Modlím se, aby mé svědectví a služba nesly ovoce.  

Chrání mne krev Pána Ježíše Krista, Božího Beránka. 

Chválím a vyvyšuji Tebe, nebeský Otče! 

Buď pochválený a vyvýšený Král a Pán, Syn živého Boha, kterému je daná 
veškerá moc na nebi i na zemi. 

Amen 

K zamyšlení 
Často slyším za oknem ve dne i v noci houkat sanitky. V tu chvíli jsem ráda, že 
v ní neležím já nebo někdo z rodiny.  

Čtu o tom, jak v některých zemích jsou pronásledovaní, mučení a dokonce i 
zabíjení křesťané pro svou víru. Děkuji za to, že zatím je u nás svoboda a máme 
volnost jakkoliv se projevovat. Máme svobodu shromažďování, svědčení (i na 
veřejných prostranstvích) a dokonce můžeme i demonstrovat za cokoliv. 

V televizi vidím, jaké jsou dnes a denně po celém světě různé katastrofy, které si 
vyžádaly už několik tisíc obětí. Jsem vděčná, že nás zatím nic podobného 
nepostihlo, že bydlíme bezpečně ve svých domovech a nejsou ohrožené naše 
životy. 

Nikdy v dějinách nebyly informace o obyvatelích celé zeměkoule tak rychlé a tak 
podrobné, jako jsou v naší době. 

Takže je to v pořádku, že jsem jen vděčná za to, že žijeme právě v této zemi, že 
nás v této chvíli nic neohrožuje, že žijeme v míru a svobodě? Není! 

V I.Tim.2,1 je napsané: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, 
přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi.“ (většinou jsem si uvědomovala jen ten 2. 
verš – za vládce a ty, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít klidným 



životem). Ale tento verš mne zvlášť oslovil právě v souvislosti s výše uvedeným. 
V ekumenickém překladu má tato kapitola nadpis: Úkol křesťanů. Je to úžasná 
výzva, protože naším životním posláním je sloužit tomuto světu. Nejen proto, že 
musíme nebo máme plnit tento úkol, ale s vděčností za vše dobré, co denně od 
Pána můžeme přijímat. 

Tak prosby a přímluvy a modlitby nejen za sebe, za svou rodinu, za své město, ale 
i za ty, o kterých se dovíme, že někde na druhém konci světa trpí. 

Chtěla bych nakonec ještě připomenout 8. a 9. verš ze Žalmu 145:  

„Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin 
je ke všem dobrotivý, nade vším co učinil se slitovává. 

L. Mocková 

Dopis od Magdy Kapkové (20. 6. 2008) 
11 BP 314 Ouagadougou 11 

Burkina Faso 
00 226 70 02 19 44 

Vážené sestry a bratři v Kristu! 

Srdečně vás zdravím z Burkiny Faso ve jménu 
Pána Ježíše. Omlouvám se za dlouhou odmlku, 
ale mám delší dobu zdravotní potíže (malárie) a 
k počítači musím dost daleko, takže sotva 
stíhám plnit základní povinnosti. Dnes jsem se 
rozhodla to napravit a doufám, že mi tu 
prodlevu nebudete mít za zlé.  

V první řadě vám chci oznámit, že první dva 
kurzy projektu BON DEPART jsou úspěšně 
ukončené a dívky z posledního kurzu jsou na 

stážích. Máme velkou naději ukončit projekt úspěšně a v termínu. Z devadesáti 
dívek je 86 úspěšných, 3 odstoupení z kurzu bylo kvůli nabídce zaměstnání a 
pouze jedno z rodinných důvodů. 

Projekt BJB – děti se mi nedaří ukončit, jak bych to chtěla. Charitativní kuchyně 
byla přes měsíc a půl zavřená pro nedostatek peněz na zaplacení kuchařek. 
Potraviny nechyběly, je jich dost, naší rýže tam jsou ještě 2 padesátikilové balíky, 
kromě jiného. Tím, že děti nechodily na stravu, nebylo možné je sehnat k práci 
v ateliéru. 

Přivezu to, co jsme udělali a snad se mi podaří s vaší pomocí z toho vytvořit malou 
výstavu. V současné době se snažím od sociálního úřadu vydobýt sociální ankety 
pro děti, které jsou opravdu v nouzi, aby byla možnost je zařadit do adopce na 
dálku. 



Pro mne osobně se otevírají dvě cesty na to, co budu po projetu v Burkině Faso 
dělat. Předkládám to Pánu Ježíši, aby On sám o tom rozhodl a otevřel cestu tam, 
kde to bude podle Jeho vůle. 

První možnost je ta, kterou už znáte: vrátit 
se do Prahy a pokračovat v životě, který 
jsme s Carolinou před rokem zanechaly. 

Druhá možnost je, že mohu jít na rok na 
misionářskou školu v Abidjánu 
v baptistickém misionářském centru 
EPBOM – církve ze které jsem vyšla, 
abych se stala misionářkou.  

Tato druhá alternativa předpokládá 
samozřejmě určité náklady, a to mohu 
řešit částečně tím, že odpovím na nabídku 
školy, kde jsem pracovala předtím. To 
ovšem nemůže pokrýt všechny potřebné 
náklady, a tak se obracím na vás, jestli 
bych mohla najít podporu ke studiu ve 
Vinohradském sboru. 

Do Prahy se vrátím v každém případě koncem července na ukončení projektu 
BON DEPART a případně na přípravu svých misionářských studií. Jestliže najdu 
oporu ve sboru, ráda bych požádala o podporu jednorázovou formou, kvůli 
problémům, které jsem zažila s posíláním peněz.  

V případě, že to vyjde se studiem v Abidjanu, vrátím se do Prahy sama, na 
zařízení nejnutnějšího, Carolina zůstane v Abidjanu, kde je teď na prázdninách.  

Děkuji sestrám, které přispěly na její školné, i s 3letou odmlkou ve francouzštině 
prošla bez problémů. 

E-mail na VOLNY mám zablokovaný už přes měsíc. Tady je moje nová adresa: 

kapkovamagda@yahoo.fr 

Shalom! Magda Kapkova 

Odbor sester 
BJB vás všechny srdečně zve na setkání s představitelkami jednotlivých unií 
baptistických sester – Evropy, Asie, Afriky, Oceánie… 
Shromáždění se bude konat v sobotu 19. července 2008 ve 14.00 v malém sále 
sboru BJB Praha 3, Vinohradská 68. 



Konference mládeže 
Pán Bůh si použije opravdu kohokoliv, na cokoliv a kdykoliv 
Už když jsem jela na konferenci do Havlbrodu, s názvem "V napětí", jsem 
přemýšlela nad několika otázkami. Předně „Je život křesťana v napětí? Je pro nás 
toto napětí dobré či špatné? A nosily jsme růžové brýle předtím, než jsme poznaly, 
co je to život křesťana?“ Ale musím přiznat barvu. Tyhle nápadité a trefné otázky 
nepocházejí z mé hlavy. Nahodil mi je Petr Hušť (organizátor a moderátor 
konference), když jsme se domlouvali na čtvrteční talk-show. Moje vystoupení 
kvůli oknu a mé hluchotě sice nevyšlo, jak jsem si plánovala, zato napomohlo 
zvratu v toku mých myšlenek. Abych se vrátila k úvodním otázkám a vlastně i 
podtextu konference… Na pódium jsem vstupovala s jasnou odpovědí, že já jsem 
ty růžové brýle nenosila a že život křesťana je takový, jaký jsem si ho 
představovala (poté, co jsem poznala pár křesťanů na EC). Ale Pán Bůh si to umí 
ošéfovat, když chce, abychom něco prostě neřekli! Nakonec jsem řekla něco úplně 
jiného a tak zmateně, že jsem tomu snad ani já nerozuměla. To však ještě není 
pointa! Ještě netleskejte. Přijde jako vždy na závěr. 

V průběhu konference, jak se tak člověk baví s ostatními známými i neznámými, 
občas zaslechne nějaký rozhovor, nebo se k nějakému nachomýtne, jsem si 
vyposlechla pár nejapných a puberťáckých poznámek na konto celé konference. 
Překvapila mě netolerance, vysoké nároky a neochota účastníků. A tak jsem si 
uvědomila, že mé představy o křesťanech se spíše váží k idylické vizi, že jsou 
ohromně tolerantní, odpouštějí si nedokonalosti a chyby, podporují se, nedrbou, 
upřímně, skromně a pokorně smýšlejí a ochotně pomáhají a přijímají službu. Ale 
jak se zdálo, spletla jsem se. Samozřejmě hovořím jen o zlomku účastníků. Za 
samotné organizátory, účinkující a pomocníky mě to zamrzelo. Sama vím, co 
obnáší podílet se na přípravě konference (mládežníci se teď doufám pousmáli). A 
tak jsem to vždycky přešla s tím, že až se tahle mláďata budou jednou na něčem 
podílet, pochopí, že to není tak jednoduché a že všechno nevyjde podle plánů. 

A pozor pointa je tady! Nakonec jsem tedy zjistila, že jsem ty růžové brýle vlastně 
nosila a že zidealizovaná představa láskyplného křesťanského společenství má 
také své mouchy, jménem lidskost. A aby někdo neměl pocit, že jsem si 
z konference odvezla negativní dojem, dodávám: Úžasné na tom je, že Pán Bůh si 
dokáže použít nebo naopak nepoužít opravdu kohokoliv na cokoliv. Mně například 
zabránil v tom, abych hned první den řekla názor, který už ani mým názorem není. 
Zato, i tak zmatené odpovědi, které jsem podala, někoho nakonec oslovily, jak 
jsem se ve finále dozvěděla. Proto když cokoliv děláte, říkáte nebo naznačujete, 
pamatujte si, že si to Pán Bůh může…a On si to taky použije! ☺ 

Jana Pánková. 



Souhra 
Další zážitek z konference spolu se mnou měli všichni ti, kteří s námi hráli frisbee. 
Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda vůbec budeme s to hrát a sháněli jsme lidi 
na střídání. Byli jsme složení z různých mládeží i jednotlivců, sportovců i 
nesportovců a frisbee-hráčů i nehráčů. Nakonec bylo úžasné vidět a prožívat 
postup a souhru týmu. Navzdory tomu, že jsme první zápas ve skupině byli 
naprosto tlačeni soupeřem, opřeli jsme se do usilovného tréninku tak, že další 
zápas byl o poznání lepší. Pak už jsme se jen zlepšovali a sehrávali a napomáhali 
si. I jediná výhra nás natolik zahřála u srdce, že jsme se cítili jako vítězové. Jako 
vítězové nad sebou samými. Výhrou pro nás nebylo vítězství v zápase nebo ve 
skupině, ale to, že jsme spolu dokázali táhnout za jeden provaz. Někdo sice míň, 
někdo víc, ale navzájem jsme se podporovali a každý byl potřebný. Nikdo nebyl 
vyloučený, protože mu to zrovna nevyšlo, nebo že není frisbee-šampion, naopak 
šlo o to, aby každý měl šanci si zahrát. Navíc, právě v těchto situacích, když to 
nejmíň čekáme, vznikají přátelství. 

Jana Pánková. 

Narozeniny v červenci 
1. Anatolij Kotubej 
3. Bronislava Tomková 
3. Ludmila Ševčuková 
4. Věra Kleisnerová 
8. Jaroslava Sedláčková 
8 Valentýn Perets 

9. Libuše Gotzová 
10. Helena Zákoucká 
10. Galina Sadretdinová 
11. Lydie Špringlová 
11. Bohdan Hrynazhuk 
11. Jiří Lemer 

12. Pavel Hrádek 
20. Ivana Hladíková 
20. Galina Karabanová 
21. František Tuček 
29. Elena Staňková 

 

Úmrtí v červnu 
Dne 29. 6. 2008 si Pán Bůh náhle povolal do nebeského domova ve věku 96 let 
sestru, maminku, babičku a prababičku, paní Anežku Lehotzkou (dříve Vrátnou), 
za svobodna Smrčkovou (maminku sestry Luďky Mockové). 



  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   6. 7. V. Vovkanič 
Ne 13. 7. místní 

Ne 20. 7. M. Matys 
Ne 27. 7. V. Hejl 

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
I přes prázdniny se scházíme pravidelně ke studiu Bible a k modlitbám. 
Těšíme se na vás, setkání začínají vždy v 18.30 a trvají přibližně 
hodinu. 

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

Ne   6. 7. K. Wilson - host z E-Campu (J. Jackanič) VP* V. Vovkanič 
Ne 13. 7. M. Kern host z Litoměřic (V. Vovkanič) 
Ne 20. 7. host z kongresu WBA (V. Hejl) 
Ne 27. 7. V. Vovkanič 
Ne 3. 8. V. Šťastný (host ze Cvikova) VP* V. Hejl 

* VP = Památka Páně (Večeře Páně) = 1. neděli v měsíci v rámci bohoslužeb 

Program na červen a výhled dále 
12. – 19. 7. tábor Hejlovi, Desná 
So 19. 7. 14h Shromáždění sester z celého světa 
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 

 


