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IZRAEL – BOŽÍ HODINY 

Toto praví Hospodin zástupů: Na tomto místě, které je v troskách, bez člověka a 
bez dobytka, i ve všech jeho městech budou opět nivy pastýřů, kde budou 
s ovcemi odpočívat. Ve městech vrchoviny i ve městech Přímořské nížiny i 
ve městech Negebu, v zemi Benjamínově i v okolí Jeruzaléma a v městech 
judských budou opět procházet ovce pod rukama toho, který je počítá, praví 
Hospodin (Jer 33:12 – 13). 

Nevím, zda si dost dobře uvědomujeme, v jaké době žijeme. Už 60 roků nám Pán 
Bůh prostřednictvím státu Izrael jasně zvěstuje, že období Církve se chýlí ke 
konci. Hospodin začal už v 19. století a zejména ve dvacátém zřetelně jednat s 
Izraelem, aby připravil jeviště na závěr dějin – na návrat Mesiáše a na Jeho 
Tisícileté kralovaní nad celým světem z Jeruzaléma. To si Církev měla jasně 
uvědomit už při vzniku státu Izrael, zejména pak v roce 1967, kdy Jeruzalém 
přestali šlapat pohané, protože se po dlouhých tisíciletích opět dostal cele pod 
židovskou svrchovanost (L 21:24). 

Židé ze 146 národů se vrátili a stále vracejí do země otců, a to ze všech kmenů 
Izraele (Jr 32:37; Ez 37:21 – 22). Např. Židé z Jemenu tam byli od doby, kdy 
severní království si podmanili Asyřané! Pán Bůh je věrný ve svých slibech a drží 
svoji s Izraelem v praotcích uzavřenou smlouvu. Církev je naroubovaná planá 
ratolest na ušlechtilou olivu Izraele a pokud se od Izraele distancuje, jako strom 
bez kořene usychá. 

Před našima očima se plní proroctví stará více než 2 500 roků. Tak, jak se plní 
zaslíbení, daná Izraeli, tak věrně splní Pán Ježíš svá zaslíbení, daná Církvi. Brzy se 
vrátí, aby si vyzvedl svoji nevěstu, než nastane doba Velikého soužení, aby byli 
zkušeni všichni obyvatelé země. Budeme vzati nebo zanecháni? Máš pečeť Ducha 
svatého? Pán ZNÁ ty, kdo jsou Jeho! 

Ó príď, ó príď, Emanuel! Tak túžobne lká Izrael. 
A neprestajne čaká Ťa, sťa opustená sirota. 

Už blízko deň, ó Izrael, keď príde tvoj Emanuel. 

Ludmila Hallerová 
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Vážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů, 

srdečně vás zdravíme s přáním všeho dobrého a dovolte nám abychom vám 
představili nově vzniklý projekt – „Přátelé školy Dorkas“. 
Cílem tohoto projektu je seznámit vás, potenciální přátele školy Dorkas, s činností 
a aktivitami Vyšší odborné školy sociální a teologické – Dorkas v Olomouci a 
nabídnout vám možnost podporovat školu a její studenty duchovně a také 
finančně. 

Dovolte několik slov o historii a činnosti Vyšší odborné školy sociální a 
teologické – Dorkas v Olomouci: 

Škola při svém vzniku v roce 1991 navazovala na předchozí dobrou tradici 
Bohosloveckého semináře československých baptistů v Praze (jehož existence 
byla násilně ukončena v roce 1950 tehdejším komunistickým režimem) jako 
Biblická škola Bratrské jednoty baptistů. V roce 1996 při transformaci na vyšší 
odbornou školu zakladatelé školy – manželé Titěrovi – tvůrčím způsobem 
zareagovali na potřeby diakonického působení církve v nových společenských 
podmínkách a vytvořili studijní obor zaměřený na sociální a diakonickou práci. 

Cílem studia na Vyšší odborné škole sociální a teologické Dorkas v Olomouci je 
připravit absolventy různých typů středních škol s maturitou k náročné práci 
s lidmi v oblasti sociální, morální a duchovní. Tohoto cíle se dosahuje v tříletém 
denním vyšším odborném studiu ve studijním oboru „sociální a teologická 
činnost“, které se zaměřuje na odbornou přípravu v oblasti sociální a duchovní 
se zvláštním zřetelem na problematiku neziskového sektoru. Studenti jsou 
připravováni pro činnost sociálních pracovníků ve státních i nestátních 
organizacích, které takové vzdělání vyžadují, a pro odbornou duchovní službu 
v církevních službách. 

Škola má celostátní působnost a ekumenický charakter. Je otevřena uchazečům 
všech křesťanských vyznání, pokud splní podmínky přijetí. Společenství mladých 
lidí přicházejících z různých tradic na straně jedné klade na studenty i učitele 
zvýšené nároky, na straně druhé vede k poznávání mnohotvarého bohatství 
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křesťanské víry a ke vzájemné snášenlivosti při zachovávání křesťanských 
etických principů. Tyto zkušenosti studenty připravují k tolerantnímu, a přitom 
velice osobnímu, přístupu ke klientům. 

Transformace právní formy školy na školskou právnickou osobu v roce 2006 
poskytla naší církevní škole nezpochybnitelné zakotvení do českého právního 
řádu, zároveň však znamenala zpřísnění některých ekonomických pravidel 
fungování školy. K usnadnění financování řady aktivit školy bylo založeno 
občanské sdružení Společnost přátel školy Dorkas. Cílem jeho činnosti je: 

 1. Duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit školy 
Dorkas. 

 2. Propagace a prezentace školy Dorkas. 

 3. Výpomoc sociálně slabším studentům školy Dorkas. 

Naším záměrem je, aby se škola dále rozvíjela a mohla kvalitně připravovat 
studenty na náročnou službu v pomáhajících profesích. Rádi bychom vám nabídli 
možnost spolupodílet se na rozvoji školy Dorkas. Ať už formou duchovní 
(modlitební podpora) nebo finanční – viz přiložený registrační formulář. 

Avšak škola Dorkas – to není jen studium. Studenti vyvíjejí i mimoškolní činnost 
– dobrovolnicky pracují s dětmi a mládeží a připravují studentskou klubovou 
činnost. I tyto aktivity by škola Dorkas s vaší pomocí ráda podpořila, protože na 
ně nemůže použít prostředky ze státních dotací. Prosíme, abyste nahlédli do 
přiloženého registračního formuláře a zvážili, jakým způsobem byste mohli školu 
podpořit. (Formulář bude k dispozici samostatně = pozn. red. Zpravodaje) 

Jsme si vědomi, že nová doba přináší nové možnosti v rozvoji občanské 
společnosti (včetně rozvoje neziskového sektoru – a také církví). Uvědomujeme si 
však také, že vše nové s sebou přináší i nová úskalí. Tímto úskalím v dnešní – 
informacemi přeplněné – době se zdá být jistá hodnotová nezakotvenost 
společnosti. Zde škola může nabídnout mnohem více než jen kvalitní studium – 
nabízí prostor pro celkové vyzrání osobnosti studentů. A takto celostně chce 
působit nejen směrem do církví, ale i k místní komunitě a potažmo celé 
společnosti. Prosíme o zprostředkování informačních materiálů školy Dorkas 
potenciálním uchazečům o studium na naší škole. 

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na spolupráci s vámi v rámci projektu Přátelé 
školy Dorkas. 

Za Společnost přátel školy Dorkas o.s. srdečně zdraví 

Mgr. Petr Hlaváček, v. r. 
předseda řídícího výboru SPŠD o. s. 

Ing. Jaroslav Pípal, v. r. 
místopředseda řídícího výboru SPŠD o. s. 

Mgr. Jitka Dvořáková, v. r. 
člen řídícího výboru SPŠD o. s. 



Staňte se přáteli školy Dorkas! 

 
 

Co je cílem přátel školy Dorkas? 
* Duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit školy 
Dorkas. 
* Propagace a prezentace školy Dorkas. 
* Výpomoc sociálně slabším studentům školy Dorkas. 

Jak se můžete podpořit školu Dorkas? 
* Duchovně – modlitební podpora. Pokud máte zájem o zasílání modlitebního 
listu,  ozvěte se na e-mail info@dorkas.cz nebo písemně na adresu: 

Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas 
Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc. 

* Finančně – na číslo účtu: 210 986 867 / 0300. 
* pokud chcete podpořit projekt „Rozvoj školy Dorkas“ použijte variabilní 
symbol: 9862008,  
- finanční a hmotná podpora vzdělávacích aktivit, 
- propagace a prezentace školy Dorkas, 
* pokud chcete podpořit projekt „Podpora mimoškolních aktivit studentů školy 
Dorkas“, použijte variabilní symbol: 2702008 , 
- studentský klub, 
- dobrovolnická práce studentů s dětmi a mládeží. 

Ke spolupráci vás zve Společnost přátel školy školy Dorkas! 



Informace z vedení sboru 
Vedení sboru (staršovstvo a diákoni) se schází i o prázdninách k modlitbám za 
sbor, k přípravě pořadu bohoslužeb v neděli, ve čtvrtek a v Bělé pod Bezdězem. 
Projednáváme nutné záležitosti chodu sboru. Připravujeme program na zářijové 
jednání Sborové rady (8. 9.) a Sborového shromáždění (14. 9). Hovoříme (znovu 
nebo dále) o doplnění řad diákonů a modlíme se i za nového kazatele pro náš sbor. 
Pročítáme Sborový řád a snažíme se uhlídat důležité věci, které nám ukládá. 
Podařilo se nám (téměř) dokončit rekonstrukci pánských toalet a nezapomínáme 
ani na odloženou rekonstrukci Velkého sálu. Potýkáme se se zajišťováním 
doprovodu společných písní při shromážděních, a proto budeme hledat někoho, 
kdo by nám pomohl varhaníky a klavíristy koordinovat. Zaměstnává nás i starost o 
přední dům a o jeho nájemníky v bytových i nebytových prostorách. Věnujeme čas 
také na rozhovory o dění v Jednotě a informacím a oběžníkům z Výkonného 
výboru a z různých sborů. Důležité věci vám rozesíláme pomocí e-mailové 
skupiny „Vinohradský sbor“ (kdo z členů je nedostává, protože neměl nebo změnil 
elektronickou adresu, přihlaste se, prosím). Na závěr strohého výčtu bych vás chtěl 
povzbudit Božím Slovem ze Židům 10:24 - 25: „Mějme zájem jeden o druhého a 
povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více 
vidíte, že se blíží den Kristův.“ – Já bych řekl alespoň „Vraťte se po prázdninách 
do společných shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku“ protože někteří nechodí 
do obecenství dlouhé měsíce, a tak budeme znovu hovořit o „Neaktivním 
členství“. Rádi bychom totiž s Boží a vaší pomocí a součinností předali novému 
kazateli silný a aktivní sbor, ve kterém je plno nadšení, radosti a lásky 
s očekáváním toho blížícího se dne Kristova. 

Petr Haller 

Narozeniny v srpnu 
2. Libuše Dryáková 
4. Jaanus Keernik 
5. Petr Haller 
7. Světlana Kuzniatsova 

11. Jan Stavěl 
17. Halina Procházková 
20. Lucie Jedličková 
26. Pavlína Cankářová 

28. Dorkas Fajmonová 
28. Božena Prášková 
28. Leonie Kynclová 
28. Jana Stavělová 

Narození v červenci 
Manželům Janě a Janovi Stavělovým, kteří se na jaře odstěhovali do 
Uherského Hradiště, se narodila dcera Tabita. 

Manželům Milošovi a Zuzaně Tresovým, z naší stanice v Bělé pod 
Bezdězem, se narodila dcera Simona (50cm / 3kg). 



  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   3. 8. M. Tresa (místní) 
Ne 10. 8. M. Šolc 
Ne 17. 8. V. Vovkanič 

Ne 24. 8. Vl. Hejl 
Ne 31. 8. M. Tresa (místní) 

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   3. 8. V. Šťastný host ze Cvikova (P. Haller) VP* M. Šolc 
Ne 10. 8. V. Vovkanič (J. Boháček) 
Ne 17. 8. V. Hejl (V. Hejl) 
Ne 24. 8. Jan Titěra tajemník VV (V. Hejl) 
Ne 31. 8. Samuel Hejzlar host z Dobříše (P. Haller) 
Ne 14. 9. po bohoslužbách bude Sborové shromáždění 
tučně je hlavní kázání (v závorce je vedoucí bohoslužeb) 
* VP = Památka Páně (Večeře Páně) = 1. neděli v měsíci v rámci bohoslužeb 

Program na srpen a výhled dále 
16. – 24. 8. tábor KS Pohoda, Velehrádek 
Po   8. 9 18h Sborová rada 
Ne 14. 9.  po bohoslužbách – Sborové shromáždění 
 

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 

 


