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BJB Vinohradská 68 
Naši milí čtenáři! 

Možná všichni neznáte příběh, jak vznikl slavný Händelův MESIÁŠ. Četla jsem o tom 
v jednom e-mailu o Velikonocích a moc mne to potěšilo. Proto ten příběh zařazuji jako 
úvodník ke květnovému Zpravodaji a přeji i vám radost ze živého Spasitele, který je mezi 
námi ve Svém Slově, Svým Duchem a jednotlivými údy Svého Těla. Známe je dobře 
z našeho sboru i odjinud, kde se schází Boží lid k uctívání našeho společného Pána. 

Ludmila Hallerová 
Já vím, že můj Spasitel žije! 

Jedné noci roku 1741 se šoural tmavými ulicemi Londýna sklíčený a do sebe zahloubaný 
světoznámý hudebník Georg Friedrich Händel. V jeho nitru zápasila naděje se zoufalstvím. 
Přízeň aristokratického anglického světa se od něho odvrátila. Dostal se do velké nouze. 
Tvůrčí jiskra zhasla a ve svých necelých šedesáti letech se cítil Händel najednou starý a 
unavený životem. V beznaději se vrátil do svého chudobného bytu. Tam padl jeho zrak na 
velký balík. Otevřel ho. „Duchovní oratorium“ zněl nadpis díla, jež z něho vyňal. Händel 
se v tu chvíli zlobil na druhořadého básníka, zvláště na jeho poznámku: „Pán mi dal 
příkaz!“ Lhostejně listoval Händel textem. Náhle mu padl do očí řádek: „Byl v opovržení, 
kdekdo se Ho zřekl, Muž plný bolesti...tak opovržený, že jsme si Ho nevážili.“ Händel četl 
dál: „…trestání snášel pro náš pokoj...zbaven svého trápení spatří světlo...“ Pro Händela 
byla tato slova životem, tohle prožíval. A když četl ještě dál: „Vím, že můj Spasitel žije.... 
jásej...haleluja!“ v tu chvíli Händel ožil. Nádherné tóny procházely jeho nitrem. Nebeská 
jiskra v něm zapálila oheň. Händel se chopil pera a začal psát. S neuvěřitelnou rychlostí 
plnil stránku za stránkou notami.  

Druhého dne ráno ho našel sluha sehnutého nad psacím stolem. Položil podnos se snídaní 
na dosah jeho ruky a vyšel z pracovny. Bylo poledne, ale Händel se jídla ani nedotkl. Psal 
a psal. Občas vyskočil, vrhl se k cembalu, pak běhal sem a tam, šermoval ve vzduchu 
rukama a zpíval z plna hrdla: „Haleluja, haleluja!“ Sluha si myslel, že se jeho pán zbláznil, 
když mu Händel řekl, že brány nebes se před ním otevřely a že sám Bůh vložil na něj svou 
ruku. Dvacet čtyři dní pracoval Händel jako posedlý, aniž by si dopřál odpočinku a 
pokrmu. Poté padl vyčerpán na postel. Před ním ležela hotová partitura „Mesiáše“.  

Pod Händelovým osobním vedením byl Mesiáš uveden čtyřiatřicetkrát. Naposledy to bylo 
6. 4. 1759. Händel utrpěl záchvat slabosti a přál si zemřít na Velký pátek. Bůh splnil jeho 
prosbu a povolal si k sobě tohoto velkého mistra na Velký pátek 14. 4. 1759. Händel směl 
jít k tomu, koho tak dojemně opěvoval a který si získal jeho srdce a tak mohl jásat: „Vím, 
že můj Spasitel žije!“ 
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/ja-vim_-ze-muj-spasitel-zije        js, centrum Oase 



 

 

Desatero - pokračování 
PŘIKÁZÁNÍ 4. 

Cti otce svého i matku svou... (Dt 5:16) 
Necítí se vinen. Prý už to tak dál nešlo. Prý už nemohli babičku uhlídat. Tak prý ji 
m u s e l i dát do domova důchodců (léčebna dlouhodobě nemocných). "K dědovi? No, 
občas k němu zajdeme… Ále, kdo to má furt poslouchat, povídá to samý do kolečka, už 
jsme to slyšeli tisíckrát," vykládá paní v tramvaji. 

To, že jsou staří rodiče odkládáni do ústavů nebo aspoň z našeho vědomí, to je tak často 
"oplakávaná" skutečnost, že už k ní můžeme přidat jen ty slzy, ne však něco nového. 
Můžeme se modlit za ty, kteří takto porušují čtvrté přikázání. Vždyť toto je jediné 
přikázání, které má zaslíbení už zde na zemi (Ef 6:2). 

Jak je to s úctou v následujících příkladech? "Maminka je báječná, tu obdivuju, ale tatínek! 
Na toho už mám někdy zlost. On si lehne na divan, vyžaduje, abychom okolo něho 
s maminkou skákaly a ještě je nerudnej. Já mu to ráda udělám, ale maminky je mi líto." 
Jiný příklad: "Tatínek by leccos dokázal, ale maminka je moc energická a tak, aby byl 
doma klid, dělá taťka mrtvýho brouka. Já bych měl moc rád takovýho tátu, abych si ho 
mohl vážit! A s mamkou taky není něco v pořádku, když se chová k taťkovi takhle." A 
ještě jiný: "Táta je chudák, já mu fandím, vždyť naše máma je hotová dračice." A poslední 
příklad: "Mám otce moc ráda, ale vážit si ho nemůžu. Dvakrát se oženil, s každou ženou 
měl dítě, ale ani jednou s nechoval jako pořádnej manžel a táta. On je moc chytrej, jako 
cizího člověka bych ho obdivovala, ale po tátovi chci daleko víc." 

Všichni ti, kteří se mi svěřili s problémy v rodině, mají něco společného: všichni milují své 
rodiče, jsou nešťastní z toho, že rodiče nejsou takoví, jací by měli být. Netrápí je obvykle 
to, jak se rodiče chovají k nim samým, ale souží je vzájemné vztahy otce a matky. Neumějí 
je ctít. Je možné namítnout, že koneckonců někteří rodiče nezavdávají mnoho příčin 
k úctě. A naopak, mnohých rodičů je proč si vážit, nesobecky se věnují rodině. Nám dětem 
nepřísluší rodiče posuzovat. Avšak - i když nebudeme posuzovat - k úctě, vážnosti, 
autoritě musí být důvod. To vše je třeba si zasloužit. Jak ctít, není-li co?? Nuže: chce-li po 
nás něco Bůh, také nám to umožňuje. Ježíš nám ukazuje cestu: 

Představuji si, jak Ježíš sedí s farizeji a pokojně, leč s velikou autoritou, odpovídá na jejich 
otázky. Oni jsou rozčileni, chtějí Ježíše nachytat. Jde o jejich životní jistoty - jde o Zákon! 
Jde o jejich prestiž! Ježíš je znepokojuje, dráždí, šokuje. On porušuje Zákon! Nebo 
neporušuje? Jeden přes druhého mu klade záludné otázky. "Nedomnívejte se, že jsem 
přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem zrušit Zákon, nýbrž naplnit." 
(Mt 5:17), praví Ježíš. "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou 
duší, celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj 
bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáním spočívá celý Zákon i 
Proroci." (Mt 22:36 - 40). 
Naplňujme zákon láskou. Milujme své rodiče. Milujme je, jak to po nás žádá Pán Ježíš. A 
uvidíme-li je Jeho očima, budeme je moci i CTÍT.  

Připravuje Jana Hrdá  



 

 

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je 
to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolé vydávali s velkou působivostí svědectví 
o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich 
nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a 
kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. 

Úryvek ze Skutků apoštolů 4:32-35 o prvních věřících, kteří měli jedno srdce a jednu duši 
a všechno společné, už ze zvyku považujeme za klasickou idylku, která nám vlastně ani 
velmi nestojí za zamyšlení. „Hm, mohlo to být sice pěkné, ale takhle to už dávno 
nefunguje.“ A ještě by se nám náhodou mohla v hlavě usadit myšlenka, že bychom se 
přece jen mohli o něco rozdělit, či dokonce „položit někomu k nohám“ něco z toho, na co 
máme vlastnické právo, a co pak?! 

Je však pozoruhodné, že tento úryvek se čte právě v Neděli Božího milosrdenství. 
V evangeliu slyšíme, že Ježíš „dechne“ na apoštoly svého Ducha a dá jim pověření (a 
zodpovědnost!) odpouštět hříchy. Samozřejmě, žádný problém. Vždyť to je přece jasné už 
malým dětem v náboženství, že apoštolé, resp. v našem případě jejich nástupci a jimi 
ustanovení „presbyteroi“ (starší, tj. kněží), jsou zmrtvýchvstalým Kristem pověřeni 
odpouštěním hříchů.  

Když se však právě v tomto světle podíváme na úryvek ze Skutků apoštolů, můžeme 
zjistit, že ta záležitost se společenstvím, které má jedno srdce a jednu duši a všechno 
společné, přece jen není až tak pasé. Pravdaže, není vůbec správné považovat uvedenou 
zprávu ze Sk. výlučně za nějaký symbolický obraz a odsouvat ji někam do čistě duchovní 
roviny. Avšak trvat na tom, aby v současné společnosti všichni věřící prodávali pole a 
domy a dělili se o všechno, by asi bylo přinejmenším naivní. A proto, i když v případě 
současných věřících z různých důvodů (zatím nebo ještě) neplatí (či nemůže platit?), že 
prodávají pole a domy a stržené peníze kladou apoštolům k nohám, přece stále platí, že 
mají jedno srdce a jednu duši. Protože právě v případě odpouštění hříchů se zvláštním 
způsobem uskutečňuje slovo, že věřící klade apoštolům k nohám to, co je bytostně jeho 
(své hříchy a slabosti) a právě svátostným odpuštěním se jedinečným způsobem 
uskutečňuje i to, že se milost rozděluje podle toho, jak kdo potřebuje. A co je nejlepší, ona 
nezůstává pouze u toho, kdo je jejím primárním příjemcem, ale spočívá na všech. Právě 
proto, že věřící vždy měli, mají a budou mít jedno srdce a jednu duši. A ze stejného 
důvodu ani to nejtajnější zlo spáchané v koutku srdce nikdy není soukromým vlastnictvím, 
ale ubližuje celému společenství. A tedy, má-li být odpuštěno, musí se položit apoštolům 
k nohám. Stejně ani o tom nejskrytějším dobru nikdo nemůže říci, že je pouze jeho.  

Někdo by mohl namítnout: „No, zjistili jste, že materiální solidarita je příliš bolavá, tak 
jste si to takhle hezky vyabstrahovali do duchovní sféry.“ Opravdu? Kdo skutečně prožívá 
každý osobní hřích jako ublížení celému společenství a vnímá v každé svátosti a 
liturgickém slavení, že je jedno srdce a jedna duše s druhými, musí nutně dorůstat k tomu, 
že se stále víc zříká i hmotných věcí, které vlastní, a dělí se s druhými. Jestli se k tomu 
nepřibližuje (byť i milimetrovými krůčky), znamená to, že si Boží slovo opravdu 
vyabstrahoval tak, že mu z něho nic nezůstalo. 

Text je z www.paulinky.cz. Podle Písma se máme  vyznávat jedni druhým z hříchů, 
abychom byli uzdraveni (Jk 5,16) Zpověď je velký Boží dar pro společenství. Nalézt 
důvěrníka, kterému se mohu otevřít, a který mi zvěstuje Boží odpuštění. Tuto službu 
v našem sboru nabízí starší a diákoni. Rozhovory si s nimi můžete dohodnout.              LH 



 

 

Otec 
Je pátek odpoledne a vracíš se autem domů. Ladíš rádio. Zprávy hovoří o zdánlivě celkem 
bezvýznamné věci: v nějaké vzdálené vesnici zemřeli tři lidé na nějakou neznámou 
chřipku, o které ještě nikdy nikdo nic neslyšel. Nevěnuješ zprávě moc pozornosti. 

Když se v pondělí vzbudíš, slyšíš, že mrtví už nejsou jen tři, ale že 30 000 lidí už zemřelo 
kdesi daleko v Indii. Kontrolní medicínský úřad USA tam posílá tým odborníků. 

V úterý to už je nejdůležitější zpráva ve všech novinách. Nadpisy mluví o „tajemné 
chřipce“ a všichni si kladou otázku: „Jak dostat epidemii pod kontrolu?“ V Evropě vypuká 
panika, státy zavírají hranice, dokud se nenajde lék proti této smrtelné chorobě. Ve 
večerních zprávách se hlásí, že ve Francii zemřel na tuto chřipku jeden muž. Ze zpráv se 
dovídáš, že nakažený si týden ani neuvědomí nějakou nákazu. Pak má čtyři dny strašné 
bolesti a pak zemře. 

Také Velká Británie zavírá hranice, ale už je pozdě. Druhý den prezident USA zavírá 
hranice, dokud se nenajde lék. 

Příští den jsou plné kostely a lidé se modlí, aby se objevil lék. Najednou někdo přiběhne a 
volá: „Zapněte si rádio! Poslouchejte zprávy!“ 

Dvě ženy zemřely v Praze. Zdá se, že jde o pandemii, která zasáhla celý svět. 

Vědci pokračují v hledání protilátky, ale zdá se, že nic nezabírá. Ale přece jen najednou 
přišla dlouho očekávaná zpráva: Byl rozluštěný kód DNA zhoubného viru. Teď se může 
vyrobit protilátka. A hned se šíří výzva, aby si všichni pospíšili do nejbližší nemocnice 
nebo laboratoře a dali si udělat krevní testy. Také tam jdeš s celou rodinou, s manželkou a 
dětmi. V nemocnici po testech vyjde lékař a vyvolává jedno jméno. Tvé nejmenší dítě je 
blízko tebe, tahá tě za kabát a říká: „Tati! To je moje jméno!“ Než se vzpamatuješ, berou 
tvé dítě. Křičíš: „POČKEJTE!“ Odpovídají:“Všecko bude v pořádku! Jeho krev je čistá, 
jeho krev je čistá! Věříme, že má správnou krevní skupinu.“ 

Za pět minut vyjdou lékaři ven, smějí se a křičí. Je to poprvé po týdnu, co vidíš někoho se 
smát. Nejstarší lékař k tobě přistupuje a říká: „Děkujeme vám, pane, krev vašeho syna je 
čistá, můžeme vyrobit protilátku!“ 

Zpráva se šíří , lidé pláčí, křičí radostí. V té chvíli k tobě a tvé manželce přistupuje lékař a 
říká: „Mohu s vámi chvíli promluvit? Jde o to, že jsme nevěděli, že dárce bude dítě. 
Potřebujeme, abyste podepsali papíry na darování krve. Když čteš papíry, uvědomuješ si, 
že není specifikované množství krve a ptáš se: „Kolik krve?“ 

Lékař se přestane usmívat a odpoví: „Nevěděli jsme, že to bude dítě. Nebyli jsme na to 
připravení. Potřebujeme všecku jeho krev.“ 

Nevěříš tomu, snažíš se oponovat: „Ale..Ale...“ Lékař pokračuje a naléhá: „Nerozumíte? 
Jde o lék pro celý svět! Prosím vás, podepište, potřebujeme všecku krev!“ Ptáš se: 
„Nemůžete mu dát transfúzi?“ Odpověď: „Pokud najdeme další čistou krev, uděláme to... 
Podepíšete? Prosím! Podepište!!!“ 

Tiše, aniž bys cítil prsty na ruce, která svírá pero, PODEPISUJEŠ. Ptají se tě: „Chcete 
vidět svého syna?“ 

Vstupuješ do ordinace první pomoci, kde sedí tvůj syn a ptá se: „Tati! Maminko! Co se 
děje?“ Bereš jeho ručku do své a říkáš mu: „Synáčku milovaný, maminka a já tě máme 



 

 

moc rádi, milujeme tě a nikdy nedovolíme, aby se ti stalo něco, co není nevyhnutelné. 
Rozumíš tomu?“ Když se lékař vrátí, říká: „Je mi moc líto, ale musíme začít. Lidé na 
celém světě umírají...“ 

Odešel bys? Mohl by ses otočit a nechat tam svého synka, který volá: „Tatínku? 
Maminko? Proč mne necháváte samotného?“ 

Za týden na to pochováváš svého synáčka. Jeden známý je doma a spí, další nepřišli, chtějí 
jít raději na procházku či se podívat na fotbalový zápas, další přijdou s falešným úsměvem 
a tváří se, že je to opravdu zajímá. Chtěl bys všecko zastavit a křičet: „Můj syn zemřel 
kvůli vám!!! Zajímá vás to vůbec?...“ 

Často právě to chce Bůh povědět nám: „Můj Syn zemřel kvůli vám a vy nedokážete 
pochopit, jak vás miluji?“ 

Je zvláštní, že lidé odmítají Pána Boha a pak se ptají, proč je svět čím dál horší. 

Je zvláštní vidět, jak věříme všemu, co píší noviny, ale stále pochybujeme o tom, co píše 
Bible. 

Je zvláštní, jak se den za dnem namáháme, abychom měli co největší majetek na zemi a 
nevěnujeme ani minutu tomu, abychom si nashromáždili poklady v nebi. 

Je zvláštní, kolik lidí tvrdí, že věří v Boha, ale svými skutky dokazují, že myslí něco 
jiného. 

Je zvláštní, jak rychle posíláme e-mailem tisíce legrací, které se hned rozšíří jako požár... 
ale když pošleme e-mailem něco, co se týká Boha, lidé si dvakrát rozmyslí, zda o tom 
někomu poví. 

Je zvláštní, jak kruté, vulgární a sprosté scény se volně pohybují ve virtuálním prostoru, 
ale rozhovor o Pánu Ježíši je ve školách a na pracovištích ututlaný. 

Je to zvláštní, že? 

Ale mnohem zvláštnější je vidět křesťana, který je horlivý v neděli, ale neviditelný po celý 
zbytek týdne. 

Malé poohlédnutí Leny a Any  

za požehnaným časem stráveným na konferenci sester v Anglii 
Když se v říjnu v našem sboru objevila nabídka účastnit se sesterské konferenci v Anglii, 
nijak jsme se do této možnosti udělat si zajímavý výlet nešinuly. Obě jsem už v Anglii 
byly a spolu procestovaly x zemí. Chtěli jsme tuto možnost přenechat jiným, kteří třeba 
ještě sbírali odvahu, neměli tolik možností, nebo finančních prostředků. Nechtěly jsme 
někomu tuto možnost odepřít, nicméně jsme se i tak přihlásily, ale s tím, že pokud někdo 
jiný (respektive některá ze sester) projeví zájem, klidně ustoupíme. Ale k našemu 
nečekanému překvapení se nikdo nepřihlásil a Anglie nám spadla do klína. To jsme ještě 
netušily, jaké zážitky nás čekají a jak za tento výlet budeme vděčné. 

Ještě před odjezdem jsme byly varovány, pardon, informovány, že na sesterské konference 
v Anglii jezdí převážně starší dámy. Řekly jsme si = nová zkušenost. Doteď jsme se ve 
sboru bavily jen se svými vrstevníky, občas s nějakými rodinami a maximálně jsme 
prohodily pár slov se staršími sboru po skončení nedělního shromáždění. Obě jsme cítily, 
že levou část sálu prakticky neznáme, ale nikdy nepřišlo velké nutkání proti tomu něco 
udělat. 



 

 

Z dojmů minulých účastnic jsme věděly, že dámy se na nás těší a budou velmi milé. A my 
naštěstí nemáme problém se seznamovat. Tak jsme radostně vyrazily. V letadle jsme sice 
ještě přemítaly, jaké bude bavit se s babičkami (na tomto pojmenování jsme se později 
shodly i s nimi samotnými) a co budeme dělat, ale těšily jsme se na příběhy z jejich životů, 
co všechno prožily, co společně podnikaly a jaké to je poohlédnout se zpět. 

Anet jako jedináček byla často na 
návštěvách rodinných známých, 
vrstevníků rodičů či prarodičů a byla 
na společnost starších lidí docela 
zvyklá. Ale pro Léňu to byla nová 
zkušenost. A myslím, že lepší 
varianta přijít nemohla. Od prvního 
okamžiku se k nám sestry měly jako k 
vlastním, hýčkaly nás a rozmazlovaly. 

První překvapení čekalo obě strany na 
letišti… Jak se vlastně poznáme? 
Uvědomily jsme si, že jsme 
pravděpodobně měly napsat na nějaký 
velký papír svá jména, ale už bylo 
pozdě, už jsme vcházely do příletové haly. Marion a Winnie nenechaly nic náhodě a stejný 
nápad uskutečnily. Jejich promyšlené a vřelé přivítání nás mile překvapilo. O co více 
musely být ony překvapeny z nás! Asi nečekaly dvě -cetiletá kvítka, jako jsme my. Ale 
„gentlemansky“ to na sobě nenechaly znát. Potom nám popisovaly, jak vydedukovaly náš 
přibližný věk. Léňa se v jednom ze svých e-mailů, kde jsme se ještě před odjezdem 
domlouvaly nějaké maličkosti, vyjádřila slovy…“Dobrý den Marion, mluvila jsem 
s Hankou Polívkovou a ona nám řekla o bezva parádní možnosti přijet na sesterskou 
konferenci…“ Společně jsme se této historce smály, kdykoliv ji někomu vyprávěly.  

Od prvního shledání jsme si měly co říct. Ženské 
dohromady – něco na tom bude! ☺ A jak měly 
všechno naplánované a promyšlené! 

Když jsme dorazily ke své hostitelce, myslely 
jsme, že snad spíme a sníme. Baráček byl 
pohádkový a stále otevřená náruč usměvavé Ann 
nás nutila přemýšlet, zda si to zasloužíme a v 
duchu jsme tento pobyt přály našim přátelům. 
Nejlepší způsob, jak poznat místní kulturu, život, 
typická jídla, zapomenuté kouty, lidi a všechno 
ostatní, je být a bydlet tam chvíli. Každý ví, že 
prarodiče rozmazlují svá vnoučata, ale že i cizí 

holky? Kdyby takhle přátelští, vstřícní, obětaví a láskyplní byli všichni křesťané, to by 
byla nádhera! 
Tento pobyt byl pro nás ohromně povzbuzující. A to nejenom z pohledu, co všechno se 
v pokročilém věku dá stále dělat (80-tiletá Rene stále čile řídila auto), vymýšlet a že se dají 
provádět nové věci, používat moderní technologie (lidé 3x starší ovládají mobil, počítač, e-
mail a projektor pomalu lépe než my), neztrácet optimismus a vyhnout se stařecké 
mrzutosti, být neustále pro něco zapálen. Byly jsem fascinovány oddaným zpěvem během 



 

 

chval, ve kterém se odrážely bohaté zkušenosti spousty let s Pánem Ježíšem a zároveň 
jejich milá, křehká a silná srdce, která ukazovala na jejich stálost v Pánu a radost přes 
veškeré jejich stáří. 

Ale byly nám i inspirací v osobním 
životě. Dámy se například 
pravidelně scházejí, aby si daly 
typický anglický čajíček a zahrály 
si nějaké hry. Nikoho ani 
nenapadne, že by šlo o nějakou 
formu hazardu. Kromě klasických 
her hrají i jednoduché vymyšlené 
hry, nenáročné na potřeby. To Anet 
vnuklo myšlenku nějaké večery her 
pořádat také. Uspořádali si ve sboru 
něco jako vánoční besídku, 
společné posezení, kolektivní ruční 
výrobu vánočních přání (taky jsme 

si nějaké vyrobily) a místo dárků pro sebe, nakoupily a zabalily dárky pro děti z dětského 
domova v Rumunsku. Sborové obědy a vzájemné návštěvy snad ani nemusím zmiňovat. 
Shrnuto do jedné věty: mají tam živo. 

Skoro každý den jsme vyrážely na výletky po okolí. Střídavě se o nás starala naše 
hostitelka Ann, Marion s manželem, nebo nás vzaly Winniee s Renne. Kromě toho, že 
pobyt byl lehce poznávací, byl i úžasně naplňující, odpočinkový a požehnaný. 

O víkendu jsme popojely na plánovanou konferenci, které se účastnilo zhruba 50 sester a 
všechny se nás se zájmem vyptávaly, odkud že to jsme, jak se nám tam líbí, na náš sbor, co 
děláme apod. Pravda, byly jsme trochu 
atrakcí. Celý hotýlek jsme měly pro 
sebe zarezervovaný. Opět jsme okusily 
pravou anglickou kuchyni a naučily se 
při přecházení nejdříve podívat 
napravo. Všude vládla tak příjemná 
atmosféra, že se nám vůbec nechtělo 
odjíždět. Pro Anet mělo toto křesťanské 
konferenční centrum (jak se správně 
nazývají) ještě hlubší význam. 
Zavzpomínala si, jak před čtyřmi roky v 
obdobném středisku na jihu Anglie žila, 
pracovala a obsluhovala a jak stejné 
skupiny hostů přijížděly na stejně organizované konference. Nyní s malinkým rozdílem – 
tentokráte nebyla v pozici obsluhy, ale v pozici návštěvníka.  

Konference byla ideálně naplánovaná. Nebyla přesycená náplní programu, informacemi či 
aktivitami, na druhou stranu se zase neplýtvalo časem. Kromě zamýšlení se nad 
křesťanskými tématy (kdo jsme, co máme v hlavě, co v rukou a co v srdci?) jsme se 
naučily i pár slov ze znakové řeči. Opět jsme se pozastavily nad hravostí a elánem všech 
účastnic. 



 

 

Doufáme, že jednou budeme taky takové akční a aktivní babičky, plné elánu někomu 
vyprávět své životní příběhy, všechny radosti a strasti života a třeba tím někoho také 
povzbudíme a inspirujeme tak, jako tyto dámy ovlivnily nás. 

Jsme vděčné za to, že máme takovou příležitost poznávat svět kolem sebe, učit se od 
ostatních a oni od nás, že i navzdory všem jazykovým bariérám jsme v Kristu jedno a 
můžeme si rozumět i beze slov a jak nám bylo řečeno, na věku nezáleží, všechny jsme 
ženy... 

Aneta Podzimková a Lenka Semorádová, BJB Vinohrady 

Luďka Mocková 
Když mi bylo 20, 25 a 30 let, viděla jsem kolem sebe víc lidí šťastných a spokojených 
nejen mezi věřícími ale i těch ze světa. Žili v harmonických manželstvích, bez těžkostí a 
větších problémů. Asi to nebyla tak úplně pravda, ale mně připadalo, že v okruhu mých 
známých a příbuzných nemají lidé, až na vzácné výjimky, příliš velké starosti a život jim 
plyne pohodově. Čím jsem starší, tím víc vidím (zase kolem sebe) mnoho problémů, 
bolesti a také to, že žádný člověk a žádný vztah nezůstává bez zkoušek. Je to snad tím, že 
nyní v naší zemi si lidé neumí poradit se svobodou a demokracií? Jsou tu drogy, 
gamblerství, vysoká rozvodovost i v křesťanských rodinách, nové nevyléčitelné nemoci, a 
to navzdory úžasným objevům a novým lékům atd.  

V Žalmu 90, v 10. verši Mojžíš vyznává: “Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při 
síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi.“ Tak to asi s tou 
dobou a okolnostmi nebude souviset, protože toto bylo řečeno už hodně dávno. Nic 
nového pod sluncem, jak říká král Šalamoun. Takže různá trápení lidé prožívali, prožívají 
a mohou se „těšit“, že i budou.  

Kdybychom si přečetli a uvažovali jen nad tímto veršem, bylo by nám úzko z nepříliš 
šťastných vyhlídek, ať jsme mladí nebo starší. 

Jak se my křesťané umíme vypořádat s drobnými i většími problémy, zkouškami a 
bolestmi? Jsem nesmírně vděčná Pánu za Jeho slovo, kde máme návod ke zvládání všeho, 
co nás v našem pozemském životě potká. Lituji lidi, kteří si musí vlastním rozumem a 
vlastní silou poradit sami. Lituji lidi, kteří mají ten vzácný poklad dobře ukrytý 
v knihovně. Lituji křesťany, kteří „nemají čas“ na čtení Bible a berou ji do rukou jen 
občas. Těch návodů, jak na zkoušky, které Pán dopouští a proč, jsou v Novém zákoně 
desítky a mnohé známe nazpaměť. 

Já se však chci vrátit k tomu devadesátému žalmu. Verš 12: „Nauč nás počítat naše dny, 
ať získáme moudrost srdce.“ Našemu nebeskému Otci velice záleží na tom, aby měl 
moudré děti. I naši pozemští otcové se rmoutí nad dětmi neposlušnými a hloupými. Četla 
jsem, že moudrost a hloupost jsou životní postoje. Hloupost vyjádřená písmem není 
vrozená slaboduchost, ale chtěná nechápavost. My svou moudrost můžeme čerpat od 
samého Tvůrce a Dárce moudrosti. Jen se podívejte do Přísloví. Celých 9 kapitol je o 
moudrosti. Co verš, to poklad. Sv. Augustin napsal, že všechno naše utrpení a těžkosti jsou 
zapříčiněny naší vlastní nerozumností. 

Přes vše, co musíme zde na naší pozemské pouti prožít, čím musíme projít, s čím se 
musíme podle citovaného verše Žalmu 90:10 smířit, můžeme prožít v pokoji a radosti.Verš 
14: „Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a 
plesat.“ Není to úžasné? 



 

 

Přeji vám i sobě, abychom mohli prožívat víc radostí, protože zkoušky potvrzují, že nás 
Pán Ježíš obzvlášť miluje. 

Ještě nakonec jeden verš: Kaz.11:8: "I když se člověk dožije mnoho let, ať se z nich raduje 
ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho."  

Ze Sborové rady 
Tento měsíc Vám ze SR přináším informace o opravách ve Velkém sále (VS) naší 
modlitebny. Nejen proto, že jsem to minulý měsíc slíbil, ale hlavně proto, že to jsou pro 
nás všechny důležité informace a musí se změnit i léta zažitý začátek našich nedělních 
bohoslužeb a další věci. A nejedná se o dobu nijak vzdálenou, naopak, to, co jsme tak 
dlouho připravovali a dvakrát odložili, se stane již teď v květnu! 17. 5. bude mít mládež 
poslední bohoslužby ve VS tak, jak jsme jej přes dvacet let znali. 24. 5. bude Blahoš 
Fajmon kázat v MS a začínat musíme již v půl desáté! Tak tomu bude se začátkem 
bohoslužeb přes celé léto. Možná si ani neuvědomujeme, že se v naší modlitebně schází 
čtyři sbory. Ty se teď všechny musí vystřídat v MS! Po nás tam už od 12 h bude IBCP = 
anglicky mluvící, od 15 h Vinný kmen = rusky mluvící a od 19 h čínsky mluvící. Prosím 
Vás proto všechny o shovívavost a o udržování pořádku, protože sál musí zůstat uklizený 
po celou neděli! Nelze mezi jednotlivými shromážděními uklízet. Přístup do MS bude jen 
po předním schodišti, spodní chodba bude uzavřena, na toalety bude přístup zadním 
schodištěm. 
Bratři a sestry, jsme (jako Sborová rada) ve věci opravy VS zapojeni naplno již delší dobu 
a děláme to rádi, ale teď potřebujeme všechny vás! Takzvaně „všechno, co má ruce a 
nohy“! Počítáme s vámi a teď je ta vaše příležitost: Zapište se do rozpisu brigád u br. Jána 
Jackaniče, vezměte si alespoň jeden den dovolenou a pomožte nám to dobře zorganizovat. 
Máme naplánované brigády na dva týdny, ale když se nám podaří všechna práce stihnout 
dřív, dodavatelská firma je ochotna nastoupit v předstihu a tím bychom mohli celou dobu 
oprav zkrátit. Počítáme s 15 brigádníky denně na vyklizení všeho, co jen půjde a zbytek 
maximálně zabalit a zabezpečit proti prachu a poškození. Pokud tam opravdu bude každý 
den 15 lidí celý den, bude potřeba pro ně vždy připravovat občerstvení, to je práce pro 
další skupinu lidí. Ty povede sborová sestra Věra Hallerová. I na tuto službu se hlaste již 
teď, ať s tím můžeme počítat. Myslím, že sebou můžete vzít i děti, přeci patří mezi nás: 
mohou třeba také něco malého nosit nebo aspoň fotografovat – na to prosím nezapomeňme 
a hodně foťme a filmujme! 
Poslední věc, kterou bych vám chtěl položit na srdce jsou finance: Chvála Pánu Bohu, 
máme nashromážděno docela dost prostředků, ale ještě trošku musíme z našich kapes 
vymáčknout. Hodně máme naspořeno z pronájmů nebytových prostor v předním domě, 
trošku jsme i dostali darem od Prahy 3, ale nedostali jsme všechny dotace, o které jsme 
požádali. Chybí nám asi 300–400tisíc. Tzn. buď  nekoupíme židle a budeme v sále stát – to 
nejde, že? Tak neuděláme šatny pod galeriemi (to je naše současné řešení) nebo sáhneme 
každý na účet a pošleme peníze do našeho sboru. Sbírky a členské příspěvky se 
v posledních dvou letech rapidně snížily a je to na naší kase znát. Podívejte se do výroční 
zprávy a bude nám samotným z toho smutno. Vždyť jde o dílo, které otcové tohoto sboru 
vystavěli také z vlastních prostředků a obětí. Kdyby někdo mohl alespoň půjčit peníze, 
pomohlo by to! 

Děkuji, Petr Haller předseda Sborové rady (SR) v. r. 



 

 

 

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 květnu 

  2. Miloš Šolc 
  3. Lucie Eliášová 
  6. Petr Ševčík 
  7. Světlana Perets 
  8. Vadim Karabanov 

11. Jan Průcha 
16. Dalena Špillerová 
18. Julie Hejlová 
21. Daniela Pohlová 
24. Kateřina Velková 

25. Dagmar Ždychová 
26. Ivan Kanajlo 
27. Vasil Smužanica 



 

 

 

Klub seniorů - každé úterý v 15:00 hod. 
  5. 5.   Aljaška - br. Rais 
12. 5.   Vzpomínky na mládí v Podkarpatské Rusi - ses. PhDr. M. Zádorová 
19. 5.   Karel Čapek stále živý - ses. PhDr. Bradrooková 
26. 5.   Proč nechtějí mladí lidé věřit v Boha - MUDr. Kasalová 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
Ne   3. 5.  V. Vovkanič 
Ne 10. 5.  M. Šolc 

Ne 17. 5.  M. Matys 
Ne 24. 5.  V. Hejl 

Ne 31. 5.  M. Tresa

Hlavní bohoslužby v neděli 
Ne   3. 5. 10:00  Daniel Fajfr  host z CB (J. Boháček) + VP 
Ne 10. 5. 10:00  Milan Kern  Litoměřice (V. Hejl) 
Ne 17. 5. 10:00  Mládež (V. Vovkanič) 
Ne 24. 5.   9:30  Blahoslav Fajmon Liberec (V. Vovkanič) 
Ne 31. 5.   9:30  Alexandr Flek překladatel Bible21 (P. Haller) 

Program na květen a výhled dále 
Po  11. 5. 18 h Sborová rada 
Ne 17. 5.  poslední bohoslužby ve VS od 10h, příští týden v MS od 9:30! 
18. – 30. 5. (poslední dva týdny v květnu) Brigády na přípravu opravy VS 
červen - září Oprava Velkého sálu II. etapa = podlaha + topení: VS + předsálí 
  9. – 16. 8. Mládež v Kunraticích 
15. – 23. 8. Tábor KS Pohoda - Velehrádek 
Ne 8. 11. Slavnostní otevření modlitebny 

– benefice pro Teen Chalenge, koncert Gospel Limited 
Út 10. 11. Žižkovský podzim 
 
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 
SS adopce židliček = 682900

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

 


