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Milí naši čtenáři, bratři a sestry! 

„Blízko jsou dny, kdy se splní všechna vidění!“ (Ez 12,23) 

Nedávno jsem se vrátila z Izraele a už zase na další zájezd odlétám. Izrael 
je opravdu „páté evangelium“! A kdo tuto pozemskou vlast Pána Ježíše, 
patriarchů a proroků navštíví, má neskutečně plastický základ pro studium 
Písma. Bible se jaksi dostane člověku do krve. Stane se realitou, kterou už 
nikdo nevytrhne a nepopře. Vždyť jsem tam byla! Tam, kde se to stalo! 
Tam, kde žili! Tam, kde můj Pán prožil dětství a jinošství v malém 
pohrdaném Nazaretu, kde je „město Ježíšovo“. Kafarnaum je, na rozdíl od 
jiných, Jím neproklatých měst, dosud v troskách, zatímco jiná jsou 
vybudovaná do moderních sídlišť, kde znovu žije a pracuje Boží vyvolený 
národ jako v dávných dobách. Dnes moderní a demokratický stát se všemi 
přednostmi i nevýhodami demokracie… Jediný na Blízkém východě.  

V biblických hodinách s Fredim Winklerem jsem si najednou postupně 
uvědomovala, co všecko se už během tisíciletí ze Zjevení svatého Jana 
naplnilo, kolik pečetí už Beránek zlomil a jak velice blízko je návrat Pána 
Ježíše pro Církev. Určitě se k tomu v některé biblické hodině společně 
vrátíme, protože nejsme ve tmě, aby nás ten den jako zloděj v noci 
zachvátil, jak se to stane nevěřícímu světu a nepřipraveným „věřícím“. 

Pokládám to za svoji povinnost, abych to přijaté poselství šířila dál a 
připojila se k volání: „Ženich jde, vyjděte proti Němu!“ Ve vědomí, že kdo 
má takovou naději, očišťuje se, jako i ON čistý jest! 

Možná by bylo dobré uspořádat jednou zájezd pro náš sbor, ty malé 
lednové zájezdy jsou levné a určitě by se Vám líbily. Bylo by to dvakrát 
dvanáct lidí. Že by se v našem sboru nenašli? Těším se, že se spolu na 
některý takový zájezd vydáme … dokud ještě je to v mém věku možné. 

Vaše sestra – babička Ludmila 



 

 

Novinář volá o pomoc 
Někdy bych nejradši volal „Pomoc!“ když mám po důkladných rešerších před sebou 
všechny „informativní částečky skládačky“. 

Příklad: 

Částečka č. 1: „Izraelci chtějí zničit palestinský lid.“ To říká arabská strana. 

Částečka č. 2: „Izrael má jednu z nejlepších armád na světě.“ O to se pře málokdo. 

Částečka č. 3: „Pásmo Gazy je nejhustěji osídlená část světa.“ 

Částečka č. 4: „Během izraelské ofenzívy ‚Lité olovo’ bylo zabito 1.300 Palestinců.“ 
To tvrdí Hamás. Jeden italský novinář mínil po exkursi nemocnic v pásmu Gazy, že to 
nemůže být víc než 500 - 600 mrtvých. Tomu odporuje izraelská armáda, která 
vychází z čísla 1.200 mrtvých Palestinců. Více než dvě třetiny jsou prý příslušníci 
Hamásu, kteří byli identifikováni podle jména. Zůstaňme tedy u pracovní hypotézy 
1.300. 

Částečka č. 5: „44.000 domů je po izraelské vojenské ofenzívě neobyvatelných nebo 
totálně zničených.“ Toto číslo uvádí palestinský ministr sociálních věcí Mahmud 
Habbash. 

Jako u mnohého, co čteme, to můžeme prostě přejít. V hlavě zůstane obraz ničení, 
rozbombardovaných domů, plačících dětí, hrůzně zraněných lidí a pohřbů, to vše jako 
následek izraelské ničivé vášně, izraelského vandalizmu. 

Je však také možné vzít do ruky počítačku a podivit se: Musí nejlepší armáda na světě 
opravdu na nejhustěji osídleném místě na světě rozbořit 33 domů, aby zabila jednoho 
Palestince? (44.000 / 1.300 = 33,8) 

Za příklad beru částečku č. 3. Výrok, že Gaza je nejhustěji osídleným místem na světě, 
opakují bezmyšlenkovitě i renomovaní izraelští novináři. Přitom si může každý, kdo 
vlastní počítač a má přístup k internetu, v Google ověřit, že v pásmu Gazy žije asi 
3.820 až 4.270 obyvatel na kilometr čtvereční. O obyvatelstvu v Pásmu Gazy existují 
jen odhady – ačkoli je většina těchto lidí dennodenně živena OSN. 

Pro srovnání: V Berlíně žije 3.750, ve Varšavě 4.300, v Tokiu 4.750, v Moskvě 4.900, 
v Londýně 5.100, v Tel Avivu 7.445, v Kalkatě 24.000 a v Bombaji 27.209 obyvatel 
na kilometr čtvereční. Pokud uvěříme nejvyššímu údaji o 4.270 obyvatel na km 
čtvereční, nachází se Pásmo Gazy na 54. místě světově hustotou obyvatelstva. 

Většinou se k nám dostávají jen „částečky skládačky“. Berme je jako podnět k úvahám 
a diskuzím a nesnažme se ušetřit si myšlenkovou námahu. 

 Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz 

Desatero - pokračování 
PŘIKÁZÁNÍ 2. 

Nevezmeš jména Boha nadarmo... (Dt 5, 11) 
"Ježišmarjá, to je hrozný, už zase mi to spadlo," lamentuje sousedovic Janička. " 



 

 

Janičko," ptám se jí "víš, koho voláš?"  
"Có?" diví se otázce.  
"Křičíš tu - Ježíši, Maria - víš, koho voláš?"  
"Né," protáhne.  
"A jak by ti bylo, kdyby na tebe někdo křičel - Janičko, Janičko - ty bys tam běžela a 
on by řekl, že ani neví, že tě volal, že nechtěl, abys přišla?"  
"No, to bych se asi naštvala," praví Janička rozhodně.  
"Tak víš co, odteďka je volej jenom tehdy, když budeš opravdu chtít, aby přišli." 

"Hergot, kde jsou ty nůžky?" hubuje Irena. Hergot v jejím pojetí není Herr Gott = 
Pane Bože, ale nadávka. Irena také neví, co říká. Volá, ale neví o tom. Ani podvědomě 
nehledá Boží pomoc. Nic o Něm neví, nečeká Jeho zásah. Jenom si ulevuje. 

"Ježíši Kriste!" zaúpí dědeček, když vstává z křesla a zapotácí se. Vstává se mu 
špatně, je nemocný.  
"Co říkáš, dědečku?" zeptá se jedno z vnoučat.  
"Co říkám? Modlím se. Tohle je střelná modlitba."  
"Co, prosím? Co je to střelná modlitba?"  
Dědeček vysvětluje: "Když se ti něco stane, voláš tátu, mámu, jako já volám svého 
nebeského Pána." 

Inu možná. Co je vlastně takové zvolání? Když dítě volá své rodiče, čeká zcela 
samozřejmě, že mu pomohou. Důvěřuje jim. Věří tomu, že táta s mámou mu pomoci 
mohou a chtějí. Malé dítě nežádá vysvětlení pro to, jakým způsobem rodiče zasahují. 
Prostě to jen přijímá. To až později, až když chce být jako oni a chce se osamostatnit, 
se ptá: proč a jak a co. Až pak se rozmýšlí, zda pomoc rodičů tak, jak ji nabízejí, 
přijme.  

Nu a zde jsme u toho. Jsou tyto výkřiky prosby o pomoc? Nebo je to stížnost? Je to: 
"Ježíši, prosím, potřebuji Tvou pomoc. Věřím Ti. Ty, Bože, víš, co je po mne nejlepší, 
buď vůle Tvá!" Anebo to znamená: "Pa-ne-bo-že, co to se mnou děláš? Tak takhle ne, 
bože!" 

Všimli jste si, jak se Biblí jako červená nit táhne Boží výzva: Buď se mnou! Mluv se 
mnou, raď se se mnou, mne se ptej, ke mně volej, raduj se se mnou... Bůh přišel v 
lidské podobě také proto, aby nám tu komunikaci usnadnil. Mimo to seslal Ducha 
svatého. Bůh nás miluje tak, že chce, abychom se na Něho obraceli. Tak, jako my 
máme radost (ač naše láska je nedokonalá), když milovaná osoba s námi hovoří, tak 
Bůh touží po hovoru s námi. Stále znovu nad tím žasnu. Bůh touží hovořit s námi! 

Ale nechce, a zakázal nám, abychom brali Jeho jméno nadarmo. Nevezmeš jména 
Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo 
by bral jméno Jeho nadarmo! (Dt 5, 7) Nepodobá se snad člověk, který Ho volá, ale 
nehodlá s Ním navázat kontakt, bloudovi, jenž se ukryl v hlubokém sklepě, zavřel oči, 
zacpal si uši, obrnil se nedůvěrou a pak křičel z plných plic o pomoc? Takový bloud 
zajisté bude tvrdit, že jeho nedůvěra je oprávněná, neboť volal a nikdo se mu neozval. 
Volal NADARMO. 

"K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl." (Žalm 120, 1) 

"Chvalte Hospodina, všechny národy..." (Žalm 117, 1) 



 

 

Bible nám ukazuje mnoho způsobů, kterak s Bohem komunikovat. Vždy je tam 
nezbytná podmínka: vzývám-li Ho, musím Mu naslouchat. Naslouchat Mu a 
poslouchat Ho.   A b y   t o   n e b y l o   n a d a r m o ! 

Připravuje Jana Hrdá  

Ze Sborové rady 
Sborovou radu teď (kromě běžných provozních záležitostí) nejvíce zaměstnávají dvě 
věci: 1) Druhá etapa oprav ve Velkém sále a 2) nabídka Thomase Hemphilla za 
duchovního v našem sboru. 

1) Probíhají intenzivní jednání s architektem (kancelář PROARCH), dodavatelem (fa 
Energofórum), objednali jsme TDI (Technický dozor investora = p. Bednář), snažíme 
se domýšlet některé návaznosti (možnost odnímatelných schodů na pódiu, 
nezapomenout na podporu kvalitního ozvučení sálu, doplnění vytápění předsálí do 
projektu, likvidace starých sedadel, …) Dále se snažíme připravit harmonogram prací, 
které můžeme (nebo musíme) udělat svépomocí: vyklidit a přestěhovat knihovnu 
v předsálí, demontovat část obkladů těsně nad zemí v celém sále (včetně sloupů a 
přední části pódia), popsat a uschovat k provizornímu navrácení až do třetí etapy, 
demontovat šatny ve VS (nové jsou součástí 2. etapy!), demontovat sedadla a připravit 
k transportu na Ukrajinu (přijedou si pro ně z Mukačeva), odstěhovat klavír a 
kazatelnu, zakrýt varhany a celou galerii mikrotenem proti prachu a vykopat parkety. 
Práce bude pro každou ruku, která bude chtít pomáhat – rezervujte si na to poslední 
týden května! V pondělí 1. 6. nastoupí firma. 

Přesto, že jsme požádali o dary, dotace a půjčky na všech možných stranách, stále nám 
v rozpočtu chybí několik set tisíc korun (asi 10% z celkových nákladů) na úplné 
zajištění finančního krytí! Nabízíme vám tedy možnost zakoupení symbolických 
sedaček do velkého sálu. Bude se jednat o keramické magnetky, které jsou již ve 
výrobě, budou za cenu 3.000,-Kč a bude jich v prodeji 200ks. Pokud by někdo z vás 
mohl bezúročně půjčit sboru významnou částku na dobu jednoho až tří let, dejte nám 
prosíme také vědět. 

2) Z obyčejné návštěvy studenta IBTS, kterého jsme pozvali, aby kázal poslední 
lednovou neděli u nás ve sboru, se vyvinula možnost jeho služby u nás ve sboru. Jedná 
se o misionáře, který zde v Praze studuje dálkově na doktora Nového zákona, narodil 
se v Austrálii, ale na misii v Mongolsku se oženil s Češkou a chtějí zde bydlet. 
Členové sboru dostali k dispozici jejich profesní životopisy a protože intenzivně 
hledáme kazatele pro náš sbor, volební komise začala uvažovat o jeho možné 
kandidatuře. Ovšem po jednání Sborové rady a volební komise jsme Sborovému 
shromáždění 22. února doporučili pozvat Hemphillovi do našeho sboru jako 
misionáře, přijmout bratra Thomase jako zaměstnance sboru, aby byl součástí týmu a 
mohli jsme se navzájem poznat. Bratr bude pokračovat v učení se češtině a v průběhu 
jednoho roku budeme moci o věcech dále přemýšlet, modlit se a jednat. Sborové 
shromáždění tento návrh přijalo, a tak nastává doba příprav: V této souvislosti vás 
prosím o pomoc v následujících věcech: 

- potřebujeme vybavit nábytkem byt v 1. patře. (Po jejich misii ve střední Asii, nemají 



 

 

nic, ale nenechme se zahanbit:) Přijedou asi v srpnu. 

- Hlavně ze začátku bude potřeba zvýšená aktivita překladatelů z angličtiny. 

- Doporučte kvalitní kurzy / učebnice / lektory češtiny pro cizince, vstupujte 
cílevědomě do osobního přátelství s nimi a modlete se za ně! 

Další informace ze Sborového shromáždění 22. 2.: 
Br. Ing. Ján Jackanič st. byl zvolen místo br. kaz. Miloše Šolce statutárním zástupcem 
vedle setrvávajícího br. Ing. Jana Kubaně. Změnu nahlásíme na ministerstvo kultury. 

Tři sestry Ludmila Hallerová, Helenka Včeláková a Elen Staňková byly zvoleny za 
diákonky sboru a bylo pro ně vyprošeno požehnání do jejich služby vedle 
setrvávajících Petra Hallera, Věry Hallerové, Jana Jackaniče ml., Ing. Jána Jackaniče 
st. a Ing. Jana Kubaně. 

Milé sestry, 
chtěla bych vás všechny pozdravit slovy Žalmu 27: „Hospodin je světlo mé a moje 
spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ 

V pondělí 2. února 2009 jsme se sešly v malém kroužku sester, abychom se dohodly o 
další práci. Po biblickém úvodu sestry Pohlové nám sestra Věrka Hallerová podala 
informaci o všech členech i přátelích sboru, kteří potřebují naši pomoc – hlavně 
modlitební, ale i fyzickou. Předala nám jejich seznam, abychom v modlitbách mohly 
pokračovat doma. 

Nadále se budeme scházet každé první pondělí v měsíci k modlitbám za sbor, jeho 
členy a přátele a rozdělení úkolů – návštěvy a fyzická pomoc. 

Chtěly bychom vyrábět různé věci, na to potřebujeme více času, než je pondělní večer. 
Rozhodly jsme, že se budeme scházet příležitostně po rodinách. To vše necháme na 
domluvě. Pokud se některá z vás chce zapojit, ozvěte se mně. 

Přeji vám všem Boží pokoj a radost, 
Julka Hejlová  

Klub seniorů - každé úterý v 15:00 hod. 
  3. 3. Čerstvé zkušenosti z Izraele - sestra L.Hallerová 
10. 3. Kořeny schizofrenie, příběhy - pokračování - Dr. Kasalová 
17. 3. Duchovní břemeno - bratr kazatel Vl. Pospíšil 
24. 3. Po stopách ap. Pavla v Malé Asii - Perge a Efez - bratr Vl. Malý 
31.3. Zlomil už Beránek některé pečetě? - sestra L. Hallerová 

Narození v únoru 
23. 2. 2009 Madlenka Pokorná



 

 

 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   1. 3.  Vl. Hejl 
Ne   8. 3.  M. Šolc 
Ne 15. 3.  M. Matys 

Ne 22. 3.  V. Vovkanič 
Ne 29. 3.  M. Tresa 

Narozeniny v březnu 
3. Viktor Adam 
6. Květa Hloušková 
7. Valentina Hrynazhuk 
8. Irina Váňová 
13. Petr Brož 

15. Petr Boháč 
15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 
21. Aneta Podzimková 

21. Petr Staněk 
22. Libuše Zhorná 
25. Zuzana Tresová 
29. Marie Mesteková 

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

Ne   1. 3. Miloš Šolc (V. Hejl) 
Ne   8. 3. Vladimír Hejl (V. Hejl) 
Ne 15. 3. Srigiri Johnson doktorand z Indie (H. Jackanič) 
Ne 22. 3. Vlado Vovkanič (P. Haller) 
Ne 29. 3. David Sláma (V. Vovkanič) 

Nahrávky uplynulých kázání jsou na sborovém webu v rubrice „kázání MP3“. 

Program na březen a výhled dále 
Po   9. 3. 18h Sborová rada 
Ne 29. 3. Letní čas = shromáždění o hodinu dříve 
29. 3. - 5. 4. Pro Christ (Parzani) 
Pá 10. 4. 18:30 Velkopáteční shromáždění s Večeří Páně 
Ne 12. 4. Jitřní na Vyšehradě s Pankráckými, křest 
Po 13. 4. Velikonoční výlet 
So 25. 4. Singels (nezadaní) – pořádá CB Č. Most v naší modlitebně 
18. – 30. 5. (poslední dva týdny v květnu) Brigády na přípravu oprav VS 
červen - září Oprava Velkého sálu II. etapa = podlaha + topení: VS + předsálí: 

shromáždění budou od 9h v MS, abychom se vystřídali i s nájemci. 
 

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

 


