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BJB Vinohradská 68 
Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Občas dostanu na email opravdu zajímavé články, a tady je jeden z nich. Je to vtipný 
rozbor současné situace od jednoho chytrého věřícího ekonoma, jehož rodiče dobře znám a 
Toma si vážím. Posuďte sami. 

Možná jen jeden můj osobní dodatek: 

Myslím, že ta duchovní nespokojenost pochází z toho, že lidé touží stále víc něco citově 
prožívat. Ale kdo našel plné uspokojení v Hospodinu jako prorok Abakuk za hladomoru 
(3:17-19) nebo žalmista (73:25-26), když se vyrovnával s blahobytem bezbožníků, našel 
opravdové odpočinutí navěky ve svém Bohu:  

I kdyby nerozkvetl fíkovník 
a hrozny na vinicích nebyly, 

i kdyby zklamala plodnost olivy 
a pole nedala co jíst, 

i kdyby zmizely ovce z ohrady 
a dobytek zmizel ze stájí, 

já se však v Hospodinu budu veselit, 
budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. 

Mou silou je můj Pán Hospodin, 
On dává mým nohám hbitost laní, 

vodí mne na mé výšiny. 

Koho jiného měl bych na nebi? 
S Tebou netoužím po ničem na zemi! 

I když mé tělo i srdce strádají, 
Bůh je má síla, můj podíl navěky! 

Tomáš Sedláček 

Muka t ěch, které nelze uspokojit aneb O spočinutí 
Navzdory prudkému nárůstu bohatství v minulých letech máme stále málo. Kolik toho 
musíme mít, abychom málo neměli? Co je to v nás za těkavost, která nedokáže nalézt 
spokojenost? Proč nedokážeme nalézt mír?  

Na jedné straně je to užitečné. Právě této věčné nespokojenosti vděčíme za to, že 
ekonomika neustále roste. Ekonom v této kreativní destrukci, která neustále něčím novým 
nahrazuje zcela funkční včerejší, vidí tažný princip kapitalismu. Filozof Alfred North 
Whitehead považuje proces za pravou realitu a setrvávání za úpadek.  

Osel honí mrkev  
Ekonom Fred Hirsch si paradoxní situaci, v níž s rostoucím bohatstvím nejsme šťastnější, 
vysvětluje takhle: Pokud sedíte na koncertě a někdo si najednou stoupne, získá 
komparativní výhodu. Ale jen na úkor druhých, kterým stíní. Když jej ostatní následují a 
stoupnou si také, komparativní výhoda zmizí – všichni jsou na tom opět podobně, jen s tím 
rozdílem, že všechny víc bolí nohy. Poté si někdo stoupne na špičky a celá spirála se 
opakuje. Pak se lidé začnou vysazovat na ramena, stát při tom na špičkách a tak pořád dál.  

Prostě naše spokojenost je komparativní, není absolutní a budeme se cítit jako největší 



 

 

chudáci, pokud si náš soused, pan Nováček koupí nové auto, přestože jsme s tím svým byli 
spokojeni. Lze této spirále uniknout?  

Někteří by možná namítli, že z tohoto konzumního prokletí (řečeno s Komenským 
z labyrintu světa) lze utéct do ráje srdce, kde je klid a spočinutí. Nehledejme spočinutí 
v materiálnu, ale v duchovnu. Koneckonců Ježíš nikdy své učedníky nezdravil „štěstí 
vám“, ale „pokoj vám“.  

Na základě sociologického průzkumu vyšlo najevo, že si přejeme prakticky všichni, bez 
ohledu na to, jak movití právě jsme, aby nám příjem stoupl zhruba o třetinu. Nejspíš proto, 
že iluze třetinového polepšení si není úplně nereálná. A může tedy fungovat jako pověstná 
mrkvová návnada, která nutí osla, aby se neustále hnal kupředu.  

Prorok střídmosti  
Augustin ve své knize „Vyznání“ vyřkl památnou modlitbu: „Neklidné je mé srdce, Bože, 
dokud nespočine v Tobě“. Ale spočinulo jeho srdce? Našel to, co hledal, a nehledal již 
více? Stejně tak starozákonní Židé, když konečně došli do Zaslíbené země, museli dále 
bojovat. Po kýženém míru a spočinutí ani stopy. Koneckonců Jeruzalém znamená 
v překladu Město pokoje. Byť má ale tak zaslíbené jméno, není v pokoji podnes.  

Zdá se, že materiální svět je v tom podobný světu duchovnímu. V obojím chceme stále 
více, nic nám dost nestačí. Jako by v nás bylo neodbouratelné reziduum nedostatečnosti, 
které v nás vytváří nikdy nekončící pnutí.  

Jak tedy nalézt vyrovnanost, když si na veškerý standard tak rychle zvykáme? Vždyť i 
nákupní košík těch nejskromnějších je dnes mnohem bohatší, než nákupní košík 
podpultového tuzexového zboží před dvaceti lety.  

Aristoteles kdysi napsal, že každá ctnost, když se přežene, stává se neřestí. S jednou 
výjimkou, pokračuje Aristoteles: Jediné, co nelze přehnat, je střídmost. Proto je také 
Aristoteles, člověk, kterého Tomáš Akvinský nazýval Filozofem s velkým F, často 
označován filozofem (zlaté) střední cesty.  

Ve svém stoickém dědictví se přiklání k tomu, že se máme spokojit s tím, co máme, a že 
štěstí spočívá právě v tomto. Jinak nás chytí do pasti ošidný „já-už-nevím-cobysmus“ a 
jelikož s jídlem roste chuť, nebudeme spokojeni nikdy.  

Reziduum nedostatečnosti  
Aristotelova rada je dobrá, jenom je s ní těžké pořízení. Zvláště pokud v sobě máme 
reziduum nedostatečnosti, které navíc bylo v posledních letech tak hýčkané.  

Přesto, měli bychom se o vděk a spokojenost snažit. Zvláště v situaci, kdy toho máme – 
krize nekrize – alespoň materiálně stonásobně více než z našeho pohledu přechudičký 
Filozof.  

(Autor je hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB) 

HN90430 a též http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sedlacek.php 

Desatero – pokračování 
Nezabiješ! (Dt 5: 17) 
Motto: Nebojím se umřít, umřít mohu jen jednou, ale bojím se zabíjet! 

Sedíme v malém kroužku a probíráme situaci. Horké téma násilí a válek všude kolem nás 
se vrací přes veškeré „bližší“ starosti. Kdosi z nás nakonec vysloví: „Tyrany, násilníky – 



 

 

takové lidi jako je Usáma bin Ládin, by měl někdo zabít, aby kvůli jednomu člověku 
nezahynulo mnoho lidí.“ 

Jako bych slyšela, jak Kaifáš říká: „...nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk 
zemřel za lid, než aby zahynul celý národ?“ (J 11:50). Zde bylo vyřčeno Kaifášem 
proroctví, a on sám mu nerozuměl. Usáma bin Ládin není oběť. Je to zločinec. Krutý, 
chladnokrevný vrah, kterého by odsoudila snad každá porota. Mnohé by ho odsoudily 
k trestu smrti. 

Trest smrti. Z hlediska lidské spravedlnosti jsou vrazi a nebezpeční zločinci hodni 
odsouzení. Společnost prý se musí tímto způsobem bránit. Vždyť je pochybné, že se 
člověk se zločineckými sklony napraví, a je tedy stálým nebezpečím pro ostatní. 

 Pán Ježíš však po nás chce něco jiného. Starozákonní „nezabiješ“, ač nekompromisní, 
jako by bylo pro Ježíše málo. I nepřátelstvím vůči bližnímu se proviňujeme proti Božímu 
přikázání (Mt 5:21-22). A přece, třebaže po nás žádá Pán Ježíš tak mnoho, že máme 
milovat i své nepřátele, kteří nám ubližují, nepřinesl ani jim, ani nám odsouzení. Nepřišel 
kvůli spravedlivým, ale kvůli nešťastníkům, kteří jsou nemocní a činí tudíž zlo (Mt 9:13). 
Bůh slibuje něco neuvěřitelného: „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako 
sníh...“ (Iz 1:18). Tak to vidí Bůh a tak to po nás chce Pán Ježíš. 

DÁ SE TO ŽÍT?  Je možné nenávidět zlo a milovat ty, kteří je dělají? Je možné milovat 
toho, z koho mám strach? Pán Ježíš nás vyzývá, abychom Ho následovali a Jeho cesta 
vedla na kříž! Máme to i my brát tak důsledně? Máme i my raději nést svou kůži na trh, 
máme i my, nejen Ježíš, přinést raději sebe sama v oběť, než abychom zabili? Znamená 
„nezabiješ“  i   d á t   s e   z a b í t ?   A přijmu-li tuto Kristovu výzvu, budu-li to chtít 
učinit, budu to také moci a umět? 

A co když tím, že zabiji jednoho padoucha, zachráním mnohé další nevinné, jež ohrožuje? 
Jsme povinni bránit zlu. Bojovat proti zlu však neznamená zabíjet. Není to tak, že by se 
něčí smrtí opravdu principiálně zabránilo zlu. Snad to tak někdy může na čas vypadat. 
Historie však dosvědčuje opak. Bylo hodně pokusů o atentát na Lenina, domnívali se totiž, 
že on je původcem zla. Když Lenin zemřel, nastoupil Stalin. 

 Zlo nepochází z člověka. Zlo pochází od Satana. Člověk je jenom prostředník. 
Nezahubíme zlo, zabijeme-li člověka. 

Jak tedy bojovat proti násilí, nemá-li to být násilím? Je tak těžké postavit se proti násilí 
nenásilím! Nemáme na to! Myslíme si, že nám nechybí dobrá vůle. Myslíme si, že nám 
chybí síla a moc. Že jsme bezbranní. Ale nechal nás Bůh někdy bezbranné? 

A tak bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste 
mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti 
mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto 
vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno 
překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem 
spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry , jímž 
byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč Ducha, 
jímž je slovo Boží. 

Všechno nám bylo řečeno, všechno nám bylo dáno. Vzít v důvěře to, co jsme dostali, a žít 
podle Boží vůle, třebaže se to zdá nemožné, k tomu se musíme rozhodnout sami. 

Připravuje Jana Hrdá  



 

 

Kázání 
Matouš 5:38-42 – kázání na hoře (odplata) 

Mojžíšův zákon „oko za oko, zub za zub“, který čteme opakovaně ve 2., 3. a 5. Mojžíšově, 
podobně jako všechna předchozí citovaná přikázání, nebyl ani tak povolením odplaty, jako 
spíše jejím omezením. Měl omezit to, co člověk provádí v touze po pomstě. V prvním 
čtení jsme se dozvěděli o Lámechovi, který se pomstil – zabil muže za svoje zranění. A 
v obavě z toho, aby sám nebyl zabit jeho příbuznými, slibuje za svou smrt pomstu 77 × 
větší. Právě tato spirála vzájemného mstění, která do sebe vtahuje stále více a více obětí, 
má být omezena přikázáním – oko za oko, zub za zub. 

Spravedlnost, která měří 1:1, ale ještě nemusí ze spirály odvety a pomsty vůbec zachránit. 
Lidé – ať už jde o jedince, skupiny, nebo dokonce celé národy – se dostávají do cyklů 
neustálého napadání, odvet a pomst, které se táhnou měsíce, roky, desetiletí, nebo i celé 
generace. Po určité době již není úplně jasné, kdo je vlastně vinen a kdo má ustoupit. 
Jediné, co zůstává, je nekonečné oko za oko, zub za zub, život za život. Vždyť nakonec – 
spravedlnosti musí být učiněno zadost. A tak byl (a je) zneužíván zákon, nebo dojem 
spravedlivé msty. 

V protikladu k pomstě – tedy k násilné, agresivní odpovědi na zlé, se nabízí možnost 
pasivní odpovědi – tedy tiše trpět a nechat si vše líbit. Tak jsou často vykládána Kristova 
slova, která jsme dnes četli. Samotná útrpná pasivita však celkem jistě vede k hromadění 
hněvu a nenávisti a nakonec stejně končí nějakou formou odvety. Psychologové – které 
občas stojí za to vyslechnout – mluví o tzv. pasivní agresivitě. 

Východisko, které dává Kristus svým následovníkům, není ani agresivní, ani pasivní. 
Předně – není agresivní – Já však vám pravím, abyste se nebránili proti zlému násilím. 
Tedy abyste na ně neodpovídali stejným způsobem, 1:1. Zároveň není ani pasivní – Ježíš 
nevybízí, aby jeho posluchači prostě neodporovali a trpěli. Vede je k proměňujícímu 
jednání. Ti, kteří jsou na tento text zvyklí již od nedělní školky, si možná pod nánosy toho, 
co vědí, ani nevšimnou, že je to jednání velmi zarážející, nové, tvořivé, usvědčující, 
osvobozující – a možná nečekaně – jednání svým způsobem velmi vtipné. Jak to? 

Nejprve – kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. V Janově evangeliu čteme, že 
když Ježíše v průběhu pochybného procesu udeřili do obličeje, Ježíš nenastavil druhou 
tvář, ale odpověděl: „Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo 
správné, proč mě biješ?“ Co to má znamenat? Káže snad Mesiáš vodu a pije víno? Nebo 
jsme něco přehlédli? Všimněme si jedné drobnosti, na kterou upozorňuje novozákoník 
Walter Wink. Ježíš tu mluví o „uhození do pravé tváře“. V Ježíšově době se ve společnosti 
používala pouze pravá ruka – levice byla určena pro nečisté věci. Levicí bylo neslušné 
dokonce i gestikulovat. Mluvíme tedy o úderu pravou rukou. Uhodí-li někdo někoho 
pravicí, dopadne rána na levou tvář. My zde ale čteme o ráně na pravou tvář – tedy o úderu 
vnější stranou ruky. To, o čem tu Kristus mluví, je urážka nebo pokárání – ne začátek 
pěstního souboje. My bychom možná řekli – pohlavek. A takový pohlavek si mohl 
beztrestně dovolit jen někdo společensky nadřazený – pán mohl pohlavkovat otroka, rodiče 
své děti, muž ženu, Říman Žida. Rovný s rovným si mohou vlepit facku, podřízený je 
pohlavkován (dostane ránu na levou tvář). Kristus tedy říká, že když dostal nějaký Žid 
káravý pohlavek od Římana, má mu nastavit druhou tvář. Koleduje si o další ránu, ale 
zároveň tím odmítá Římanovu nadřazenost. Když už mě tedy biješ, tak sem. Říman se tak 
ocitá ve zcela nečekané situaci. Kdyby mu dal úder i z druhé strany, uznal by ho tím za 



 

 

sobě rovného. Ukázalo by se, že není nadřazený nezaujatý karatel, ale jen pouhý násilník, 
kterému chybí sebekontrola, jak to někdy v případě karatelů žel bývá. 

Ježíšova výzva nastavit druhou tvář tedy není nějakým výrazem pasivního oddání, ve 
kterém se člověk nechá trápit, zatímco si uvnitř střádá hněv. Je to velmi nečekaná a 
nenásilná odpověď agresorovi, ve které je odmítnuta jeho urážka, ve které je odhalen, ale 
není napaden. Zlé není opláceno zlým, ani útrpně přijímáno a přehlíženo, ale je odkryto, a 
to na vlastní náklady poškozeného. Tak je umožněna proměna zlého jednání. (jestli vám to 
zní trochu povědomě, pak to je nejspíš proto, že se zde ozývá jeden ze zásadních významů 
Kristova kříže) … Přesně tak, jak tomu je i v dalších případech. 

Dále se tu totiž pojednává o soudu o košili – nebo lépe řečeno o spodky – tedy o jediné 
oblečení, které se tehdy nosilo pod svrchním pláštěm. Je to soud ve kterém dlužník přijde i 
o to poslední, co má. Kristus vyzývá chudého, kterého věřitel takto odrbe, aby dal svému 
věřiteli dokonce i plášť. Za povšimnutí stojí, že dle Mojžíšova zákona mu věřitel musel 
plášť do večera vrátit (Ex 22:25). Jaký má tedy takové počínání význam? Dlužník odchází 
od soudu úplně nahý. Nahota v židovském prostředí s sebou nese ostudu a hanbu, ale 
zahanben je tu ten, kdo nahotu způsobil. Stejně jako Říman v minulém případě, i věřitel se 
ocitá v nečekané a nepříjemné situaci. Na vlastní oči – možná poprvé v životě – vidí, kam 
jeho počínání spěje. 

A konečně – do třetice – každý římský voják mohl ze zákona přikázat jakémukoliv 
civilistovi, který nebyl římským občanem, aby mu jednu míli nesl jeho náklad. 
Nejznámějším případem takové „služby na jednu míli“ je příběh Šimona z Kyrény, 
kterému římský setník přikázal nést Kristův kříž. Zákon o službě na jednu míli sice 
stanovoval určitá práva pro civilisty – voják, který by nutil civilistu nést náklad více než 
jednu míli, by byl potrestán – na druhou stranu byl trvalou připomínkou toho, že Židé jsou 
okupováni ve vlastní (zaslíbené) zemi. Ježíš nevybízí k násilnému odporu, ani k pasivně-
agresivnímu splnění úkolu, při kterém vztekle počítám každý krok, abych mohl po jedné 
míli nákladem ostentativně praštit o zem. Opět tu vzniká nečekaná situace – Žid po jedné 
míli pokračuje a římský voják náhle neví, co se děje. Proč to dělá? Je to provokace? Nebo 
si nevšiml, že už to má za sebou? Chce mi dělat potíže? Nebo mi dává najevo, že jsem 
příliš slabý na to, abych si nesl svoje věci? Představuji si zprvu sebejistého římského 
vojáka, jak náhle nejistě pobíhá kolem Žida a snaží se ho přesvědčit, aby mu jeho náklad 
vrátil. Možná šli dál a Říman si začal s tímto zvláštním Židem povídat – třeba o tom, jaké 
je to být okupovaným, o tom, jaké je to být okupantem, o tom, jak Ježíš z Narazeta léčí 
nemoci, podobně jako hněv vůči Římanům. A možná právě tento římský voják později 
přišel za Kristem, když mu onemocněla dcera, možná právě on stál pod Kristovým křížem 
a říkal, že toto byl určitě syn Boží. Možná ano, možná ne. Ale je jisté, že tam, kde se jde 
druhá míle – kde se neslouží z povinnosti, ale v pravdě a v milosti – se totiž může stát 
cokoliv. 

Sestry a bratři. V prvním, ve druhém i ve třetím případě jde o totéž. Jak jednat tehdy, kdy 
je mi činěno nějaké násilí. Je zřejmé, že zde nedostáváme návod, ale pouze příklady. Nelze 
z nich udělat pravidlo, protože všechny opouštějí pouhé jednání „podle pravidel“ a 
vydávají se na zcela nové a překvapivé cesty nenásilné konfrontace, která odhaluje násilí 
na vlastní náklady, a otevírá tak možnost pokání a nových začátků. Tak žil a zemřel Ježíš 
Kristus, tak učil žít své následovníky – a my prosíme za to, abychom měli tu správnou 
dávku nenásilné provokativnosti a odvahy, které jsou projevem lásky, a abychom měli 



 

 

moudrost v tom rozpoznat, proč nastavit druhou tvář, kdy se svléci do naha a s kým jít 
druhou míli. Amen. 

Blahoslav Fajmon, kazatel sboru BJB Liberec, měl toto kázání u nás ve sboru 24. 5. a je i 
k poslechu v MP3 na http://www.vinohradskysbor.estranky.cz/clanky/kazani-mp3/Ne2009 

Sue Ryder 
Vážení přátelé,  
srdečně zveme vás, vaše přátele a 
blízké na sobotu 20. června do 
Michelského dvora, kde se 
uskuteční 
LETNÍ JARMARK (9. ro čník).  
Čas: 10 – 18 hodin 

Kde: Vnitřní a venkovní prostory 
Domova Sue Ryder, 
Michelská 1/7, Praha 4  

Na jarmarku budou k vidění lidová 
řemesla (kovářství, tkaní, 
paličkování, drátenictví, keramika, 
korálky, šustí apod.), návštěvníci se 
mohou zapojit do různých 
výtvarných dílen a her pro děti, 
nazdobit si svůj perníček, nebo si 
zakoupit dárek v obchůdku 
Domova Sue Ryder. Během dne se 
v několika vstupech představí 
skupina historického tance 
Ambrosia a 42. pluk hraběte 
Erbacha v podání členů Čs. klubu 
vojenské historie. V 10.30 hodin 
program začíná loutkovým 
divadélkem pro děti, v 15 hodin 
vystoupí Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. Restaurace vás zve dovnitř i do dvora na 
dobré menu a něco na chuť a k osvěžení. Akce probíhá pod záštitou zástupkyně starosty 
Prahy 4 Ivany Staňkové. 

Více informací hledejte na 

http://www.sue-ryder.cz/pripravujeme/letni-jarmark-bude-letos-o-slunovratu.html 

Těšíme se na vás! 

Adoptujte si svoji židličku 
V našem vinohradském sboru probíhají 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. 



 

 

KNIŽNÍ TIP: Bojovala jsem za Alláha 
Johanna al-Sainová a Ernst Schrupp 
Johanna vyrostla v běžné německé rodině, ovlivněné 
křesťanstvím. Hledala vnitřní pokoj, a protože ho 
nemohla najít ve své církvi, obrátila se k islámu. K 
zármutku svých rodičů se připojila k muslimské 
komunitě a stala se z ní horlivá, aktivní konvertitka. 
Provdala se za velmi přísného muslima. Spojovala je 
láska i oddanost Alláhovi. Později přišly na svět dvě děti. 
Postupem doby se Johanna ocitá v těžké životní krizi, 
která vyústí v obrácení k Ježíši Kristu. Prožije 
osvobození a pokoj. Napínavý příběh, který napsal sám 
život. Přílohy přinášejí čtenáři důležité informace o světě 
islámu. 

Díky laskavému svolení vydavatelství A-Alef je plné 
znění knihy k dispozici zdarma na Internetu: 
http://prayer.cz/knihy/bojovala_jsem_za_allaha.php 

Narozeniny v červnu 
1. Jindřich Příhoda 
1. Daniel Mathauser 
5. Martin Válek 
6. Věra Hallerová 

8. Květuše Šolcová 
12. Ruth Soukeníková + 
13. Ivana Štěpánová 
15. Lucie Lemerová 

25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor 



 

 

 

Klub seniorů v úterý od 15 h 
  2. 6.  Video – „Malý princ“ – ses. Hallerová 
  9. 6.  Festival izraelských písní a tanců – ses. Hallerová  
16. 6.  Z vlastní poezie – Dr. Novotná Jaroslava 
23. 6.  Po stopách ap. Pavla – „Malta“ – br. Vlastimil Malý  
30. 6.  Stáří a moudrost – Dr. Kasalová 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
Ne   7. 6.  V. Vovkanič 
Ne 14. 6.  M. Šolc 
Ne 21. 6.  V. Hejl 
Ne 28. 6.  M. Tresa (místní) 

Ne   5. 7.  V. Vovkanič 
Ne 12. 7.  M. Šolc 
Ne 19. 7.  M. Matys 
Ne 26. 7.  M. Tresa (místní)

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   7. 6. Ing. Miloš Šolc (Vlado Vovkanič) VP 
Ne 14. 6. ThDr. Preston Pearce (Jiří Boháček) 
Ne 21. 6. Jiří Boháček (Petr Haller) 
Ne 28. 6. Vlado Vovkanič (Šimon Pokorný) 
Ne   5. 7. Vladimír Hejl  (Vladimír Hejl) VP 

Program na červen a výhled dále 
Po 8. 6. 18 h Sborová rada 
  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

 


