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Milí čtenáři a čtenářky našeho Zpravodaje! 

Už léta mne provázejí krátká povzbuzení, inspirovaná Desaterem a Horským 
kázáním. Jsou obsažená v drobném spisku zakladatelky evangelického Mariina 
sesterstva v Darmstadtu, Dr.Kláry Schlinkové (Matky Basiley). Ráda Vám z ní 
občas něco ocituji. Věřím, že i Vás posunou do středu Boží vůle, do požehnání 
nebeského království. 

„Radost mého srdce“ 

Hospodin nám v otcovské lásce k nám daroval Desatero jako zjevení své vůle. Má 
nám ukázat cestu ke štěstí, k radosti a ke smysluplném životu. Jeho přikázání jsou 
proto sladší nad med (Ž 19,11) Přikázání Pána Ježíše v Horském kázání jsou 
ústava nebeského království. Kdo podle ní žije v moci výkupného díla Pána Ježíše, 
okouší nebeské království: smíření, pokoj, lásku a radost. Jak úžasná nabídka 
právě v dnešní době, kdy denně vidíme, jak pohrdání Božími přikázáními  vede do 
neštěstí, chaosu, zkázy a smrti. 

Boží přikázání nejsou zákazy, jsou to spíš pokyny k životu, které vytryskly 
z milujícího Božího srdce. Vydal je pro naši spásu. Chce, abychom byli šťastní, 
když je přijmeme jako závazné a budeme podle nich žít. 

Matka Basilea Schlinková 

Několik ukázek ze stejnojmenného spisku, který vznikl ve ztišení na hoře Sinaj: 

Miluj své nepřátele stejně jako své přátele a budeš přítelem Božím. (Mt 5,44-45) 

Miluj ty, kdo jsou ti cizí a budeš blízký Bohu. (Mt 5,47; Dt 10,19) 

Miluj ty, kteří ti až tak nevyhovují, přijmi je do svého srdce a budeš stejně přijatý 
Hospodinem. (L 6,12; Ř 15,7) 

Čiň dobře těm, kdo tě nenávidí a Hospodin tě zahrne láskou. (L 6,27; Př 25,21-22) 

Pozvi ty, kdo tě odpuzují a Hospodin ti do široka otevře dveře do své slávy. 
(L 14.12-14; Jk 2,1 násl.) 

Hodně se modli za ty, kdo tě trápí a urážejí a Hospodin ti to odplatí velkou 
odměnou v nebi. (L 6,22-23-28) 

S obzvláštní láskou nes ty, kteří jsou nesnesitelní a můžeš si být jistý Boží 
obzvláštní láskou ve své mdlobě a ubohosti. (Ř 15,1; 1K 13,7; Ga 6,2) 



Nezapomeň obdarovat ty, kdo na tebe zapomínají a kdo tě přehlížejí, tak budeš 
pravým dítětem svého nebeského Otce, který dává vzcházet svému slunci i nad 
zlými. (L 6,34 – 35) 

Používej dar jazyka a otevírej své ústa ke slovům přátelským, laskavým, 
smířlivým, aby Hospodin jednou k tobě mohl promluvit slova milosrdenství. 
(L 6,36; Jk 3,5a; Př 1,.4) 

Poděkuj i za tu nejmenší laskavost či službu svým bližním a Pán ti jednou 
poděkuje za nejmenší službu a důkaz tvé lásky, které jsi Mu dal. (Mk 9,41; 
1Ts 5,18) 

Ludmila Hallerová 

Pozvánka na sjezd Kostnické jednoty –  
sdružení evangelických křesťanů, o. s. 

Znovu zveme členy, přátele a zájemce na sjezd Kostnické jednoty, který byl 
ohlášen na sobotu 8. listopadu od 13 hod. v malém sále v přízemí Evangelické 
církve metodistické Ječná 19, Praha 2. 

Na programu je:  

Biblický úvod  - Miloš Šolc 

Smíšený pěvecký sbor CASD Praha, Vinohrady 

Přednáška – T. G. Masaryk a Fr.Urbánek 

Příspěvek k 90. výročí vzniku republiky, Dr. Jan Štěpán 

Sjezdový program – zprávy, rozprava, návrhy. 

Předpokládaný konec v 16 hod. 
Na setkání se těší předsednictvo KJ 

Informace z vedení sboru 
Připravujeme volby diákonů, tj. bratří a sester, kteří by volbou přijali od sboru 
zodpovědnost za určitou oblast práce, podobně jako tomu bylo při volbě prvních 
diákonů v historii církve: Sk.6: 1 V těch dnech, když se rozmnožoval počet 
učedníků, pak nastalo reptání helénistů proti Hebrejům, že jejich vdovy jsou při 
každodenní službě zanedbávány. 2 Dvanáct apoštolů tedy svolalo shromáždění 
učedníků a řeklo: "Nesluší se, abychom my opustili Boží slovo a sloužili u stolů. 3 
Proto ze sebe, bratři, vyberte sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha Svatého a 
moudrosti, kterým svěříme tu práci. 4 My se však budeme pilně věnovat modlitbě a 
službě Slova." 5 Ta řeč se tedy zalíbila celému shromáždění a vybrali Štěpána, 
muže plného víry a Ducha Svatého, a Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, 
Parména a Mikuláše, proselytu z Antiochie. 6 Ty postavili před apoštoly, kteří na 



ně po modlitbě vložili ruce. 7 A Boží slovo rostlo a počet učedníků v Jeruzalémě se 
mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží poslouchalo víru. 
Tak i my chceme ke konkrétním služebnostem oddělit volbou ty, pro které chceme 
vyprosit požehnání a zvláštní sílu. 
Proto se u staršovstva sboru shromáždily vaše návrhy na potenciální kandidáty a 
jejich služebnosti, bratři s nimi hovořili a sestavili kandidátku podle Písma = 
zejména ITim.3:8 Podobně diakoni ať jsou počestní, ne dvojího jazyka, ne 
oddávající se příliš vínu, ne ziskuchtiví, 9 ale mající tajemství víry v čistém 
svědomí. 10 A ti ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když budou bez úhony, ať 
potom slouží. 11 Rovněž manželky ať mají počestné, ne pomlouvačné, ale střídmé, 
ve všem věrné. 12 Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i 
své domy. 13 Vždyť ti, kdo dobře sloužili jako diakoni, si získávají dobré postavení 
a velikou smělost ve víře, která je v Kristu Ježíši. 
Volby plánujeme na Sborové shromáždění v neděli po Bohoslužbách 2. listopadu. 
Modlete se za to, abychom rozpoznali Boží vůli i v této volbě. 

PH 

Narozeniny v říjnu 
  2. Věra Beranová 
  4. Kiryl Kuzniatsov 
  7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 
17. Zdena Mathauserová 

18. Vladislav Vovkanič 
19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
21. Lydie Mildnerová 
22. Miroslava Malkovská 

23. Jaroslava Chroustová 
23. Margarita Gugkaeva 
27. Františka Staňková 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   5. 10. Vlado Vovkanič 
Ne 12. 10. M. Šolc 

Ne 19. 10. J. Boháček 
Ne 26. 10. M. Tresa (místní) 

Klub seniorů - úterky od 15h: 
  7. 10.  První reformace v Evropě - Ben Železník 
14. 10.  Úvahy o moderním umění - Vlado Vovkanič 
21. 10.  Poruchy spánku - Dr. Kasalová 
28. 10.  státní svátek - klub nebude 
  4. 11.  Jan Hus - historický film - Vladimír Hejl 
11. 11.  Novinky z Izraele - sestra L.Hallerová 
18. 11.  Velké dobrodružství přírody - film - Vladimír Hejl 
25. 11.  Informace z 6. mistrovství ČR ve znalostech Bible – manž. Sedláčkovi      



  

Klub maminek - středy od 9:30 

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

Ne   5. 10. L. Hallerová (V. Hejl) + VP 
Ne 12. 10. Pavel Coufal =  host z Brna (V. Vovkanič) 
Ne 19. 10. Díkůvzdání za úrodu (sk.) 
Ne 26. 10. Vladislav Vovkanič (Š. Pokorný) Konec letního času 
Ne   2. 11. Ing. Miloš Šolc + VP 
Ne   9. 11. Vladimír Hejl 
Ne 16. 11. ThDr. Preston Pearce 
... 
Ne 21. 12. Dětská Vánoční slavnost (sk.) 
tučně je hlavní kázání (v závorce je vedoucí bohoslužeb) 
* VP = Památka Páně (Večeře Páně) = 1. neděli v měsíci v rámci bohoslužeb 

Program na říjen a výhled dále 
Po 13. 10. 18h Sborová rada 
Ne   2. 11.  po bohoslužbách – Sborové shromáždění: na programu budou 

volby diákonů a statutárních zástupců sboru. 
Velikonoce 09 křest 
 
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 

 


