
 

 

ZZpprr aavvooddaajj   
Duben 2009 

BJB Vinohradská 68 
Milí čtenáři našeho Zpravodaje! 

V tom rozhádaném prostředí, kde draze placení politici dělají co mohou, aby předvedli, co 
je nejednota, je jistě nádherné pomyšlení, že Pán Ježíš zázrakem své oběti na Golgatě 
stvořil možnost, aby Jeho krví obmytí a Duchem svatým znovuzrození lidé si mohli 
rozumět a být jedno přes hranice všech viditelných přehrad věkových, sociálních, 
názorových, povahových… a co všecko ještě může jinak lidi rozdělovat a sortýrovat. 

Našla jsem o tom článek v březnovém čísle Volání uprostřed noci a dávám vám ho jako 
velikonoční pozdrav a zaslíbení, cíl a sen, který se v Pánu Ježíši stává skutečností. Tady je: 

JEDNOTA 
V souvislosti se svým posledním pesachem (J 13 – 17k) se Pán Ježíš modlil tzv. 
Velekněžskou modlitbu (J 17), kde mj. řekl: „Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni 
v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.“ 

Pán Ježíš se modlil za jednotu svých učedníků. To je výslovné přání Pána Ježíše pro Jeho 
Církev. Taková jednota má světu ukázat, co Pán Bůh je schopen svou milostí uskutečnit. 
Je jistě pozoruhodné, že Jidáš už před touto modlitbou obecenství učedníků opustil 
(J 13:30). Jednota tedy podle Ježíše Krista zahrnuje jen pravé děti Boží, znovuzrozené 
z Ducha svatého. Ten je také jednotící mocí. 

J 17:3 čteme: „A toto je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ To znamená, že jen ti, kdo poznali Boha, jsou schopní 
vytvářet biblickou jednotu. Takové poznání Boha není něco nahodilého. Získává se 
kázáním a výkladem Božího slova. „Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.“ 
(Ř 10:17) Biblická jednota se tedy zakládá na Božím slově. Nosná je při tom skutečnost, 
kterou vyjadřuje v. 4: „Já jsem tě oslavil na zemi; dílo, které jsi mi svěřil, jsem vykonal.“ 
Každá pravá biblická jednota vyrůstá na půdě Golgaty. Bez Beránka, který za nás vylil 
svoji krev, není biblická jednota možná. „ale my kážeme Krista ukřižovaného“ (1K 1:23) 
„V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho 
milosti“ (Ef 1:7) 

Jednota také znamená přijímat Boží slovo v celé šíři, bez výjimky, věřit mu a zachovávat 
je. (srov. J 17:6-8) Cílem biblické jednoty je oslavení Pána Ježíše (17,10) Biblická jednota 
není sama o sobě cílem, cíl je oslavení Pána Boha. O tom vypovídá 1P 4:11: „Mluví-li 
někdo, ať mluví jako Boží slova; slouží-li někdo, ať slouží jako z moci, kterou uděluje Bůh, 
aby byl Bůh ve všem slaven skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. 
Amen.“ 

Dalším aspektem biblické jednoty je radost (17:3), radost z dokonalého spasení na 
Golgatě, radost z vykoupení, radost z toho, že jako děti Boží máme v nebi milujícího Otce 



 

 

a oslavená radost z toho, že se Pán Ježíš brzy vrátí. Při poslední večeři řekl Pán Ježíš 
učedníkům: „Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase 
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (J 14:3) Takové ujištění je 
základem naší radosti. Nelze ovšem přehlédnout, že ta jednota založená na díle vykoupení, 
budí i nenávist. Pán Ježíš o tom řekl: „Já jsem jim dal tvé slovo, a svět je nenáviděl, 
protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa.“ (J 17:14) 

Kdo žije v takové jednotě vykoupení, víry, radosti, naděje a Božího slova, v srdci plný 
Ducha svatého, ten smí zakoušet to, zač Pán Ježíš prosil: posvěcení v pravdě, v pravdě 
Božího slova (J 17:17). Je to posvěcený život v uvědomělém chození v Boží přítomnosti. 
Takový člověk už ani nemůže jinak, než tu jednotu šířit zvěstováním evangelia. Je poslaný 
do světa tak, jak byl poslaný jeho Spasitel a Pán: „Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já 
poslal na svět je. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 
stvoření".“ (J 17:18; Mk 16:15) Kéž takovou jednotu jako Boží děti v lásce praktikujeme 
ke cti a oslavení Jeho jména.               Vaše sestra – babička Ludmila 

Desatero - pokračování 
PŘIKÁZÁNÍ 3. 

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý (Dt 5:12) 
Sotva ráno otevřu oči, říkám si: "Jakpak já to udělám, abych všechno stihla?" Obvykle je 
ze mne štvanec, ačkoliv si vše pěkně naplánuju. Jsem štvanec a nevím ani, zda honím já 
čas, anebo čas honí mě. 

Vím, ba prožila jsem to, že den se dá začít i jinak. Otevřu oči a řeknu: "Pane Bože, Ty jsi 
stvořitel všeho. Tys stvořil tento den i mne, děkuji Ti. Ty máš plán pro mne i pro každý 
den. Já mohu prožít den podle svého, nebo podle Tvého plánu. Ty jsi přímá cesta. Chci 
plnit Tvůj plán. Tenhle den budeš řídit Ty, Pane." Dá se tak začít den a je možné jej prožít 
celý s Pánem. Z naši strany stačí tak málo: ZTIŠIT SE, prosit, naslouchat a poslouchat. 
Když tohle dokážu, stojí mé dílo na skále. Vše, co dělám, má smysl. Můj den je naplněnou 
mírou. A je to pokojné naplňování dobrými věcmi. A je to radost z naplnění. Je to 
požehnaný den, neboť Hospodin je požehnaný. 

Když tohle dokážu… Někdy, často se chovám pošetile a odpovídám Pánu Ježíši, který mi 
útěšně klepe na rameno a zve mne, abych šla s Ním, pohozením ramen a: "Dnes nemůžu, 
dnes mám moc práce, dnes prostě nemám čas!" 

Málokdy dokážu všední den odevzdat Bohu. Bůh mne zná a ví, že práce člověka může 
pohltit. To, co mělo být prostředkem, stane se cílem. Práce, jež může být službou Bohu, 
může člověka od Boha odvést. Bůh nám  n a b í z í  každý den, aby jej naplnil, sedmý den 
však je Jeho a Bůh nás důrazně  v y b í z í,  abychom jej světili. 

Bůh znovu a znovu žádá po člověku den odpočinku, den sváteční. PROČ? Pro setkávání 
s Bohem, pro obecenství, pro naplnění. Pro očištění a posvěcení. Jak se dá prožít sváteční 
den? 

V Bibli se praví o jednom svátku: "Jd ěte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a 
posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté SVATÝ našemu 
Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Utište se. Dnešní den je 
svatý, netrapte se!!" I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky, 



 

 

uspořádali velmi radostnou slavnost, protože POROZUMĚLI SLOV ŮM, KTERÁ 
JIM BYLA ZV ĚSTOVÁNA! (Neh 8:10 - 12) 
Bůh nás vybízí, abychom světili sedmý den. ČÍM jej můžeme posvětit? Sedmý den JE 
Hospodinův, neberme Mu jej. Ztišme se. Být s Bohem je dar. Vždyť Ježíš nás ujišťuje, že 
sobota je učiněna pro člověka! (Mk 2:27)                Připravuje Jana Hrdá  

Ze Sborové rady 
O opravách ve VS jsem psal hodně minule a ještě napíšu do květnového čísla, ale teď vás 
chci informovat hlavně o Velikonocích. 

Na Zelený čtvrtek 9. 4. nebude u nás biblická hodina, ale zúčastníme se slavnostního 
představení nového překladu Bible pro 21. století (pracovní název Nová Bible Kralická) 
v Betlémské kapli od 18h. 

Na Velký pátek 10. 4. se sejdeme ke ztišení s Večeří Páně v 18:30 v naší modlitebně. 

V neděli ráno, kdy ženy šly ke hrobu a setkaly se vzkříšeným Pánem, i my půjdeme na 
jit řní bohoslužbu společně s Pankráckým sborem na Vyšehrad. Sejdeme se na stejném 
místě jako vloni = na rohu hradeb nad podolskou porodnicí s výhledem na Vltavu. 
Program začne v 8h. Modlitební chvíle od 9h v naší modlitebně nebude. Od 10h pak budou 
bohoslužby tak jako každý týden a při shromáždění bude jedna sestra pokřtěná. 

Na Velikonoční pondělí 13. 4. organizujeme společný výlet. Sejdeme se v 8:30 na 
Masarykově nádraží u pokladen, koupíme zpáteční skupinovou jízdenku do Lysé/L. a 
odtud půjdeme pěšky po červené ke Sv. Václavu, kde plánujeme na louce přestávku na 
oběd, a potom dojdeme po žluté do Čelákovic. Je to celkem asi 9 km. Letošní výlet poradil 
Šimon Pokorný a je vhodný i pro kočárky. Těšíme se nejen na krásnou přírodu, ale hlavně 
na společné zážitky a obecenství. 

Další neděle – 19. 4. bude dlouhá! Chceme udělat co nejvíce věcí najednou, abychom vás 
nenutili každou neděli k něčemu. Hned po bohoslužbách bude Sborové shromáždění, kde 
projednáme návrhy na Sjezd delegátů. Situace v Jednotě je vážná a vyžaduje si naši 
pozornost! Materiály jste již obdrželi. Pak bude přestávka na oběd z přinesených zásob 
nebo v některé blízké restauraci, přesuneme se do malého sálu kde bude od 14h Výroční 
sborové shromáždění. Zprávy jednotlivých složek sboru, které se VSH zodpovídají ze své 
činnosti, se budou rozdávat spolu se Zpravodajem. Zajímejme se o dění v našem sboru! 
Jde nám o společné dílo pro našeho Pána!        Petr Haller předseda Sborové rady 

Blahopřání 
Je jedna sestra v našem sboru, na kterou se hodí slovo "královská kněžna". Jistě uhodnete, 
koho mám na mysli. Vždycky dokonale upravená, usměvavá, hotová s grácií pozdravit 
každého. Zajímá se o dění ve sboru, zná ty, za které je třeba se modlit. Dnes už delší dobu 
statečně bojuje se slabostí, kterou jí připravila drobná mozková příhoda. Pravá dcera 
misionářské rodiny nám svým africkým jménem misii trvale připomíná. Věřte nebo 
nevěřte, naše milovaná sestra Mbonji Marková se tento měsíc dožívá devadesátky! Co Ti 
přát, drahá naše Mbonji? V tom tichu domova niterné obecenství s Tvým milovaným 
Pánem a zdárné bojování se vším, co by chtělo omezovat Tvoji činorodost a službu dopisy, 
tak mnohými ceněnou. Jsme za Tebe Pánu Bohu vděční a ve shromáždění nám tam na tom 
Tvém místečku moc scházíš.                   LH 



 

 

 
Adoptujte si svoji židličku 

 
Během léta proběhnou ve vinohradském sboru zásadní opravy Velkého 
sálu, které pomohou při využívání těchto prostor v následujících letech. 
Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete si zakoupit symbolickou 
židličku v hodnotě 3 000 Kč. 
 
Jakým způsobem můžete přispět? 
 
A)    Platby v hotovosti 
Židličky si můžete zakoupit nejen po nedělní bohoslužbě u sestry 
Helenky Zákoucké. 
 
B)    Platby převodem 
Svůj příspěvek můžete poslat také převodem na bankovní účet sboru číslo 
9188329/0800 (Česká spořitelna). Jako specifický symbol uveďte číslo 
682900, a pokud chcete dostat na konci roku potvrzení o daru pro slevu na 
dani, vyplňte také váš variabilní symbol. (Pokud ho nemáte a máte zájem o 
toto potvrzení, domluvte se, prosím, s účetním sboru). Židličku si pak 
můžete vyzvednout následující neděli po odeslání platby. 

 
 

Děkujeme za vaši podporu 
Sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 

Vinohradská 68 
130 00  Praha 3 – nám. Jiřího z Poděbrad 

www.baptist.cz/praha3 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Narozeniny v dubnu 
  6. Jiří Brudňák 
  6. Vyacheslav Zherzdev 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 
17. Jiří Pohl 

18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
19. Anna Wachtlová 
21. Marcela Křížová 
22. Mbonji Marková 
23. Věra Tučková 

24. Hana Polívková 
26. Jan Jackanič 
26. Monika Vitnerová 
30. Jana Kubaňová 

Klub seniorů - každé úterý v 15:00 hod. 
  7. 4.   Kořeny schizofrenie – pokračování – MUDr. Z. Kasalová 
14. 4.   Egypt – br. Jan Rais 
21. 4.   Putování duchovní i tělesné – br. kaz. Vl. Pospíšil 
28. 4.   Jednota v manželství – biblický pohled – Ing. Karel a MUDr. Darina Sedláčkovi 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   5. 4.  J. Boháček 
Ne 12. 4.  Velikonoce v Praze 

Ne 19. 4.  M. Tresa (místní) 
Ne 26. 4.  V. Hejl

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h 
Ne   5. 4. V. Hejl  + VP 
Pá 10. 4.  18:30 Velkopáteční shromáždění V. Vovkanič + VP 
Ne 12. 4. 8h Jitřní na Vyšehradě (na rohu nad porodnicí a Vltavou) 
Ne 12. 4. Ing. M. Šolc + křest 
Po 13. 4. Velikonoční výlet (Lysá - Čelákovice) sraz 8:30 na Masaryčce 
Ne 19. 4. J. Boháček + SH + VSH  (P. Haller) 
Ne 26. 4. ThDr. Preston Pearce překlad J. Boháček (V. Vovkanič) 
Ne   3. 5. Daniel Fajfr  host z CB (J. Boháček) + VP 

Program na duben a výhled dále 
Ne 19. 4. po bohoslužbách Sborové shromáždění o Sjezdu delegátů 
Ne 19. 4. 14 – 17h Výroční sborové shromáždění 
Po 20. 4. 18h Sborová rada 
So 25. 4. Single (nezadaní) – CB Šeberov (https://www.ea.cz/konference/single) 
18. – 30. 5. (poslední dva týdny v květnu) Brigády na přípravu opravy VS 
 

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

 


