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Milí naši čtenáři a čtenářky! 

Nedávno mne zastavila a moc obvinila jedinečná kniha Wesleye E. Douwela 
ZASÁHNOUT SVĚT MODLITBOU. Skoro se mi chce vyhlásit, že je to povinná 
četba pro každé Boží dítě, které nechce stanout jednou před Pánem s prázdnýma 
rukama. Na Boží vinici je místo pro každého dělníka. Kéž i Tebe Pán vypudí k službě 
modlitbami! 

Tady kousek ze začátku knihy: 

Bůh vás volá k modlitbě 

Bůh má úžasný plán, jak můžete ovlivnit celý svět. Tento plán není jen pro několik 
málo vyvolených. Je pro vás. Dovolte, abych vám o něm řekl víc. 

V modlitbě můžete doprovázet Billyho Grahama při jeho evangelizacích po celém 
světě. Můžete ho posilovat, žehnat mu a pozdvihovat ho právě v tom okamžiku, kdy 
zvěstuje evangelium tisícům posluchačů. V modlitbě můžete stát po boku Luise Palaua 
při jeho evangelizacích v Latinské Americe, v modlitbě můžete stát po boku George 
Beverly Shea, právě když zpívá nádherné evangelium. 

V modlitbě můžete doprovázet misionáře do vzdálených končin země. V modlitbě 
můžete procházet přeplněnými bazary, sloužit ve vlhké džungli, sytit miliony 
strádajících mužů, žen a dětí, hladovějících po chlebu pro svoje tělo i po chlebu života. 

V modlitbě se můžete podílet na službě pastorů a evangelistů ve sborech nebo ve 
velkých sálech po celém světě. Mnohokrát jsem cítil, jak v modlitbě stojím po boku 
některého Božího muže nebo Boží ženy. 

V modlitbě můžete vzít do náručí trpící dítě. V modlitbě se můžete dotknout horečkou 
rozpáleného čela v kterékoliv nemocnici a zprostředkovat Ježíšovu uzdravující lásku. 

Bůh pro vás připravil plán, jak se osobně zapojit, cestu, jak se stát opravdovými 
spolupracovníky při budování Božího království, chcete-li jimi doopravdy být. 

Můžete, budete-li chtít. Zkusíte to? 

Tato jedinečná příručka pro modlitební život stojí 145,-Kč a můžete si ji objednat. 
Několik jich ještě mám a mohu přiobjednat. 

Vaše sestra Ludmila Hallerová 



Od Šárky Pokorné 
Moje milá rodinko (a že to nemyslím jako frázi poznáte vzápětí)! 

Vám, kteří jste na mě na konci prázdnin mysleli na modlitbách, dlužím veliké 
poděkování a dovolím si připojit i slib, že vám to ráda oplatím, až to taky budete 
potřebovat. Pro ty, kteří nevědí, o čem mluvím, dodávám vysvětlení:  

Když jsem byla na 1. těhotenské prohlídce (tedy mého 3. dítěte), našel mi 
gynekolog na vaječníku 10 cm cystu. Krevní testy prokázaly abnormalitu, tak mě 
poslal na vyšetření do nemocnice, kde mi doporučili operaci. 15. týden je prý pro 
tento akt ideální... Můj pobyt v Motole se táhl dlouhých 16 dní, přestože to 
původně vypadalo na týden. Jenže právě v den, kdy mě měli propouštět, našli na 
ultrazvuku pod jizvou hematom (vylitá krev z prasklého vnitřního stehu) a hrozili 
mi opětným rozpáráním. Naštěstí to bylo jen v podkoží, takže se jej podařilo 
pomocí sondy vymáčknout. Miminko přežilo díky Pánu bez úhony.  

Musím říci, že kromě horkých chvilek jsem si v nemocnici dost odpočinula a 
nasbírala spoustu zkušeností od spolupacientek. Většinou se mi tam rychle střídaly 
- chtěná interrupce a samovolný potrat - pohrdání životem a bolest ze ztráty 
človíčka. Jsem Pánu vděčná za takovéto, byť ne zrovna nejpříjemnější zastavení. 
Hlavně jsem pocítila, jak mě podporují sourozenci ze sboru - někteří za mnou 
přišli do nemocnice, jiní mě vítali po návratu s tím, jak se za mne modlili... 
Zkrátka ověřila jsem si, že to není jen fráze, že jsme jedna velká rodina. 

Vaše Šárka 

Od Filipa Žižky 
Drahý sbore, 

vzhledem k tomu, že mě mnozí z vás různě podporují v mých teologických 
studiích, chci vám o sobě něco povědět, abyste věděli, koho podporujete a co 
vlastně dělám. Tak tedy letos končím na ETS. Tři roky uběhly a já již pracuji na 
své absolventské práci. Po dvou letech mám konečně pocit, že začínám studovat 
nějakou teologii. Po mnoha úvodech a studiu okrajových předmětů jsme se 
dopracovali k exegesi, konečně k práci s biblickými texty. Z toho mám radost, 
protože konečně mohu nějak uplatnit znalost biblických jazyků a nějak s nimi 
konkrétně pracovat. V průběhu studia jsem byl znovu utvrzen v tom, proč teologii 
vlastně studuji. Je to dnes nepopulární obor jak mezi nevěřícími, tak překvapivě i 
mezi věřícími. Vloni jsem prožil hlubokou krizi v tom, co na té škole vůbec dělám, 
že to nemá cenu, je to na nic a že kazatelem prostě být nechci. Po tři čtvrtě roce 
jsem byl však opět utvrzen v tom, co jsem zažil předtím, než jsem se rozhodl 
opustit ČVUT - obor strojírenství a vydat se na tuto mnohem těžší cestu (i když co 
se týče studia mnohem jednodušší). Tehdy jsem bytostně prožil, že mým 
povoláním má být vzdělávání křesťanů a vedení jich k hlubšímu poznání Bible a 



otázek víry. Tohoto cíle se budu držet i nadále, protože jsem ho přijal od Boha 
jako svůj životní úkol, i když zatím nevím, jakým způsobem se to bude realizovat. 
Z toho důvodu jsem i rozhodnut po ETS studovat dál magisterské studium buď na 
ETF, nebo na IBTS (International Baptist Theological Seminary). Zjistil jsem 
totiž, že tři roky na teologii je skutečně málo. Člověk sice získá přehled, ale není 
čas na řešení otázek, které během studia vyvstanou. Navíc studium mě baví, mám 
pocit, že z humanitních věd toho typu je to nejpraktičtější věda, kde člověk může 
lidem říci něco, co má skutečně cenu, na rozdíl od filosofie, která je spíše hodně 
teoretická. 

Dále bych chtěl něco povědět o své práci ve sboru. Moje činnost je hlavně 
zaměřena na mládež a chtěl bych, aby to tak zůstalo pokud možno co nejdéle. Je to 
skupina lidí, která má, myslím, ve společnosti největší vliv, a proto je jí potřeba 
věnovat velkou pozornost. Nyní na Mládeži studujeme knihu Římanům a moc si 
tyto Mládeže užívám. Po mnoha letech, co jsme na Mládeži zkoušeli různé typy 
programů, mi tento přijde opravdu přínosný. Ze začátku jsem byl trochu zklamán, 
že knihu asi neprobereme do takové hloubky, do jaké by se dalo, ale i to málo, co 
stihneme, je natolik hutné, že z toho mohu celý týden žít. Dále se chci trochu 
zapojovat do práce v nedělní škole a příležitostně na biblických hodinách. 
Samozřejmě chci opět pravidelně navštěvovat sborové rady. Vzhledem ke 
své časové vytíženosti ve škole nejsem schopen se nějak více zapojovat do 
sborové činnosti. Vloni jsem se totiž vecpal, do čeho se dalo, a neodhadl jsem své 
možnosti. To pak způsobilo jisté zdravotní problémy, s jejichž následky se 
potýkám dodnes. Řekl jsem si, že raději budu dělat méně a pořádně, než více a 
nedokonale. Letos bychom se chtěli s Mládeží zaměřit na průběžnou evangelizaci 
během roku. I když zatím nevíme jak, chtěli bychom nějak oslovit mladé lidi 
z Prahy a dělat s nimi pravidelné akce. Věřím, že Pán si takovou činnost použije a 
dá nám i vhodné nápady. Je trochu frustrující, že nám na Mládež chodí někdy 
hodně někdy málo lidí, a člověk neví, s kým má počítat, ale jsem moc vděčný za tu 
stálou skupinku, která je zapálená a chce se angažovat. Doufám, že nám Pán do 
budoucna přidá nové a nové lidi a těším se, že u toho budu moci být.  

Na závěr chci poděkovat všem, kdo mě podporují finančně a modlitebně. Stále 
více si uvědomuji, jak je člověk křehký tvor díky své porušenosti a potřebuje 
společenství, aby nepadal a neztrácel ten výhled k budoucnosti, a to sice k té 
poslední. Ve společenství teď vidím budoucnost. Vím, že v poslední době se 
hlavně u mladé generace rozmohl trend střídání sborů, chci své úsilí a vzdělávání 
zaměřit na to, aby si každý mohl najít svůj sbor a rozpoznat v něm Boží rodinu, 
kde bude mít své místo a své přátele.  

Filip Žižka 



Od Adama Novozámského 
Milé sestry a bratři, nejsem sice žádný písmák, ale i tak bych rád napsal pár řádek. 
Chci se s vámi podělit o jednu skvělou pracovní sobotu, kterou jsme prožili 
společně s pár mládežníky. To, že potřebuje tetička Soukeníková pomoci 
s přípravou na zimu a úpravou domu, jsme věděli od bratra Hejla už od začátku 
léta. Ale nějak jsme se během prázdnin nemohli dohodnout, kdy tam zajdeme. 
V září se mi konečně objevil prázdný víkend, a tak jsme s br. Hejlem zajeli jedno 
úterý do Kolonie pod Bohdalcem k „nouzové stavbě“ číslo 146, abychom 
rekognoskovali terén a dohodli se, co je teď nejpotřebnější udělat. Po pár minutách 
prohlídky mi bylo jasné, že naše pomoc bude jen malá kapka v moři. A hned jsem 
si vzpomněl na jeden verš z Bible: 

Jakub 1:27 Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na 
vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. 

Večer jsem pak ještě rozeslal email s pozváním na sobotní brigádu a modlil se, aby 
měl alespoň někdo čas. 

Čas nakonec měli tři kluci a tři holky. Práce byla připravená tak akorát pro šest 
lidí, a tak jsme se do ní po krátké seznamovací chvilce pustili. Martin a Dáda si 
vzali na starost uklízení starého mouru a briket z kůlny. Kája, Ivana a Anetka 
zápasili s křovím a kopřivami. A já dával pozor, abych si na cirkulárce neuřízl 
prsty (což se naštěstí povedlo). Při společném obědě, kdy jsme konzumovali párky 
a po chvíli je zajídali perníkem, zbyl i čas na popovídání s tetičkou. Když jsme pak 
v pět hodin dokončili práci, bylo nám líto ji nechávat tak opuštěnou, ale museli 
jsme jít. 

 Nevím, jak moc jsme dokázali pomoci, ani jak dlouho vydrží nařezané dřevo, 
které jsme tam vyrovnali, ale vím, že díky této společné akci jsme si mohli 
uvědomit některé věci, které bychom jinak neviděli. A věříme, že se za tetičkou 
zase brzy podíváme. 

Byli bychom rádi, kdybychom si mohli ve sboru navzájem pomáhat častěji. 
Nemyslím tím jen pomoc Mládeže starším členům sboru, ale schválně si 
vzpomeňme, kdy jsme naposledy ve sboru někomu jinému pomohli, nebo ho 
pozvali na oběd, ať už jsme mládežník, ve věku střední generace, nebo spíše starší 
člen. Bylo by fajn, žít více jako rodina a nesetkávat se jen u nedělního oběda, tedy 
u nedělní bohoslužby :) 

Fotky z této akce: 
http://www.facebook.com/album.php?aid=73071&id=622011479&l=574c3&ref=share 

Za Mládež přeje požehnaný měsíc Adam. 



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 

Pozvánka na koncert 
Dobrý den! 

Od vystoupení Hillsongu a Matta Redmana ve Vsetíně uběhlo již několik měsíců. 
Koncert Hillsongu, velký zájem vás návštěvníků, celková atmosféra, Boží 
požehnání, to vše pro nás bylo nezapomenutelným zážitkem a povzbuzením. 
Tentokrát vás zveme na výjimečný koncert Adriana Snella a Carly Jae. 
http://www.worshipvsetin.cz/images/stories/snell2008/snell%20plakt%20pro%20web_small.jpg 
Adrian Snell je celosvětově uznávaný zpěvák a klavírista, jehož hudba se během 
třicetileté kariéry dotkla mnoha žánrů - od klasiky přes experimentální, jazz/blues, 
rock, soul až po pop. V rámci vsetínského koncertu vystoupí mimořádně i se svou 
dcerou Carlou Jae, jejíž hudební projev a hlas skvěle umocňuje atmosféru 
představení. 

Koncert se uskuteční ve Vsetíně v neděli 14. 12. 2008. 

PŘEDPRODEJ a více info na: http://www.worshipvsetin.cz  

Na toto vystoupení Vás za přípravný tým srdečně zvou  

Daniel Hurta a Petr Húšť 

Pozvánka na přednášky Dětské misie 
Vážení, zveme vás na pravidelné setkání pracovníků s dětmi v modlitebně BJB 
v Praze 3, 8. listopadu 2008.  

Tým Dětské misie 
 
Přihlášky na adrese: objednavky@detskamisie.cz 



Informace z DKP Bethel 
Dům křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích, člen Diakonie Bratrské jednoty 
Baptistů v ČR 

"...je fajn, ale zápasí. Jen kdyby ho to okolí tolik nestrhávalo dolů". 

Vážení bratři a setry, 

rád bych vás chtěl za DKP Bethel v Litoměřicích informovat o možnosti pro 
mladé křesťany. Otvíráme v našem ubytovacím zařízení (dům na půli cesty) dveře 
těm, kteří se chtějí osamostatnit, vymanit ze svého okolí a postavit se na vlastní 
nohy. Mohou žít za 2.300,-Kč měsíčně v komunitním zařízení a využít všech 
dostupných služeb, ať už duchovního, sociálního, poradenského nebo 
vzdělávacího charakteru (možnosti rekvalifikace).  

V následujícím měsíci se budu snažit vás kontaktovat s prosbou o informaci na 
osobu, která je s danými lidmi v kontaktu a je schopna jim informaci předat. 
Pokud mi zašlete kontakt, budu rád. Mám připraveny letáky a plakáty (A3), které 
můžete umístit, kde uznáte za vhodné. Náhled zasílám v příloze. Klidně mi 
odpovězte a já vám poštou zašlu vše, co si objednáte (přirozeně zdarma). Může se 
jednat klidně o jeden kus. Třeba je v tom šance pro jeden lidský život. 

Po 9 letech v sociální oblasti jsem zcela přesvědčen o negativním vlivu, jaké může 
mít nejbližší okolí na víru člověka a zvláště mladého. Nabízíme možnost, jak ho 
eliminovat a dát jim šanci postavit se na vlastní nohy. 

Pro jakoukoliv spolupráci nás kontaktujte: 

- kvůli propagaci mě na emailu: bethel@seznam.cz 

- v případě zájmu o ubytování v domu napůli cesty: 723555733, 416731101, 
dpc.ltm@seznam.cz, vedoucí Marcela Husarová, DiS. 

Děkuji. 
Ve spojení v Kristu, za DKP Bethel, Litoměřice, Mgr.Jan Kožešník 

Litoměřice, Pražská 14 
www.bethel.cz 

PS: při procházení web stran jednotlivých sborů jsem byl příjemně překvapen 
zvyšující se kvalitou a informovaností. Výborně! 

Od Okáčových 
Naši milovaní - přátelé a rodino, 

dnes bylo advokáty v advokátní kanceláři v Novém Jičíně rozhodnuto, že Martin, 
jako advokátní koncipient, prošel úspěšně zkušební dobou a nyní již má smlouvu 
na dobu neurčitou. Co z toho plyne? Jednak zvýšení mzdy od 1. 11., což je 
příjemné pro náš předvánoční rodinný rozpočet a jednak, což je o mnoho 
důležitější, možnost dojít po nějaké době k advokátní zkoušce... 



PROTO POZOR! 

Budete-li mít nějaký právní problém např. z oblasti občanskoprávní - smlouvy 
darovací, kupní, zástavní, prodej či koupě bytu apod. z oblasti rodinné, 
pracovněprávní, obchodní či trestní nebojte se na Martina obrátit. Pracovní telefon 
je: 724 552 656, e-mail: okac@advokat-nj.cz, www.advokat-nj.cz. Tým zkušených 
advokátů v advokátní kanceláři, kteří kryjí Martinovi záda, je zárukou kvalitně 
poskytnuté právní služby. 

Příští týden od neděle 5. do pondělí 13. 10. je Martin na Světové konferenci 
křesťanských právníků ve Washingtonu. Bude tam také představovat a získávat 
podporu pro Okáčovic službu na severní Moravě. Prosíme, myslete na Katku, 
Báru a Kláru, když Martin bude příští týden na cestách...Děkujeme. 

S pozdravem a vděčností za vás 
Okáčovi 

Kontakty: 
naše adresa: Štramberská 1394, 742 58 Příbor 
pevná linka: 556 730 624, mobil Martin: 603 55 22 76, mobil Katka: 733 54 53 62 
e-mail Katka: okacovak@seznam.cz, e-mail Martin: martin.okac@seznam.cz, 
facebook: martin.okac, skype: martin_okac 

Narození v říjnu 
Josefa Pincová * 28.10.2008, 3,35 kg a 49 cm; rodiče Kateřina (rozená Hrdá) a 
Josef Pincovi. 

Narozeniny v listopadu 
 4. Alena Mathauserová 
 6. Vlasta Hrubá 
 8. David Živor 

13. Katka Pincová 
19. Irena Keernik 

24. Květoslava Lněničková 
24. Vladimír Ševčuk 
30. Magda Kapková 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   2. 11. J. Boháček 
Ne   9. 11. M. Šolc 
Ne 16. 11. Vl. Hejl 

Ne 23. 11. Vl. Vovkanič 
Ne 30. 11. M. Tresa (místní)  

Klub seniorů - úterky od 15h: 
  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 

Biblické hodiny - čtvrtky od 18:30 
  6. 11. Desatero - 1. - 5. (Filip Žižka) 
13. 11. Desatero 6. - 10. (Filip Žižka) 
20. 11. Smlouva od Noeho po Desatero - 1. (Hanka Polívková) 
26. 11. Smlouva od Noeho po Desatero - 2. (Hanka Polívková) 

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

Ne   2. 11. Ing. Miloš Šolc + VP 
Ne   9. 11. Vladimír Hejl 
Ne 16. 11. ThDr. Preston Pearce (Marek Macák překlad) 
Ne 23. 11. Ludmila Hallerová  
Ne 30. 11. Jan Jackanič ml. 
Ne   7. 12. Vlado Vovkanič (o křtu) 
Ne 14. 12. Marek Macák 
Ne 21. 12. Dětská Vánoční slavnost, J. Boháček (P. Haller) 

Program na listopad a výhled dále 
Ne   2. 11.  po bohoslužbách – Sborové shromáždění: na programu bude 

rozhovor o diákonech a volba delegátů na Radu zástupců sborů. 
Po   3. 11. 18h Celosvětový modlitební den baptistických žen – Pankrác 
Po   3. 11. 18h Mimořádná Sborová rada – stavební komise 
Po 10. 11. 18h Sborová rada 
So   6. 12. 18:30 Předvánoční koncert skupiny Maják z Jablonce / Nisou 
So 13. 12. Vánoční dvoreček 
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

 


