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BJB Vinohradská 68 
Milí trpěliví čtenáři našeho Zpravodaje! 

Ráda bych napsala „spolupracovníci“ a od každého z vás přivítala sebemenší ohlas 
na Zpravodaj nebo malinké svědectví o tom, jak jste s Pánem trávili dovolenou… 
Třeba to ještě přijde. Doufám! 

Uvažuji nad úvodem pro začátek nového školního roku a tak trochu snad i nové 
služby našeho sboru. 

Co mne těší, je jistota, že Ten, který začal své dobré dílo na Jiřího náměstí před 
více než sto lety, je zcela určitě dokoná. Což není Začátkem i Koncem, Alfou i 
Omegou? Mistr, který nenechá žádná torza, žádné nedodělky. 

Jen se MU dát k dispozici, jen MU vydat vedení života a služby a uvidíme, co se 
bude dít v té naší zrekonstruované modlitebně i v našich srdcích a životech! 

Začala jsem 82. rok svého pobytu na Zemi. 70. rok od svého obrácení. A ještě 
zbývá tolik vykonat! 

Pole bílá ke žni a i dnes dělníků málo, jako tehdy, když Pán Ježíš o tom hovořil se 
svými učedníky. Tak i pro nás platí: „Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na Svoji 
žeň!“ A dejme se každý vypudit na ten svůj díl žatvy! 

To přeji sobě i vám. 
Ludmila Hallerová  

Evropané, vnuci vrahů i obětí 
Karel Steigerwald – Publikováno 17. dubna 2002 

Posuňme se o šedesát let zpět. V Čechách a na Moravě právě probíhají deportace 
Židů do Terezína a pak dál, na východ. Čechy a Morava jsou zvláštním útvarem – 
protektorátem. Rozuměj, okupovanou zemí. Okupanty jsou Němci, přesněji řečeno 
nacisté. Představit si deportace je dnes velmi obtížné. Německá nacistická vláda 
označila některé občany za nežádoucí, nemožné, škodlivé a určené k likvidaci. 
Označené občany vyhledala, shromáždila, odvezla na různá místa v Evropě, kde 
probíhalo jejich chladnokrevné vyvražďování.  

Jedním se sběrných míst bylo také uzavřené město Terezín. Akce obrovských 
rozměrů byla vrcholem organizačního a technického génia a současně také 
vrcholem lidského úpadku. Za svou ji přijalo ohromné množství občanů tehdejší 



 

 

 

německé říše. Obludnost celé operace je dodnes fascinující. Nikdy předtím 
nevynaložil lidský duch tolik energie a vůle k svému vlastnímu zničení. Tábory, v 
nichž byli Židé zabíjeni, nebyly žádné věznice, kde lidé mučí lidi, nýbrž chladné 
organizační a technologické celky na změnu lidí živých v mrtvé.  

Vrazi byli jen obyčejní zaměstnanci, kteří obsluhovali zabíjecí techniku. Evropští 
lidé v minulém století zabili mnoho lidí, stamiliony. Vyhlazení Židů nad tím vším 
ční – právě tou gigantickou organizací a technologickým chladem smrti. Ale 
vraťme se do našich časů. Evropa možná prožívá nejšťastnější věk. Víc než 
šedesát let míru. Období blahobytu. Státy poskytují svým občanům mimořádnou 
míru bezpečí a svobody. Míra přátelství mezi evropskými státy je nebývalá a stále 
narůstá. Na horizontu se netyčí žádný reálný nepřítel.  

Jediné, co mají Evropané v týle, jsou právě jejich děsivé dějiny. Hory křivd, krve, 
utrpení a násilí. Skoro každý v Evropě, kdo se ohlédne, vidí děs v očích předků. 
Buďto někoho vraždili, nebo byli vražděni. Skoro každý měl by chuť ten děs 
oplatit, napravit, nahradit, odškodnit, rehabilitovat, narovnat. Skoro každý by 
chtěl, aby evropské dějiny měly tak vlídnou tvář jako naše současnost. Jenže 
nemají. Evropané jsou vnuci vrahů i obětí – se zajímavým úkolem: nenechat se, 
pod záminkou té či jiné „nápravy“, vtáhnout do svých starých dějin. 

Mnoho se změnilo v ekonomice, politice i ve zbrojení. 
To nahoře bylo psáno před sedmi „tučnými lety,“ 

které jsme v hojnosti všeho projedli, 
na nedostatek ani nepomysleli. 

Nyní přichází léta hubená! 
Jak se k nim postavíš 

? ? ? 

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole 
nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu s 
jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.  

Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po 
posvátných návrších mi dává šlapat 

To píše i pro Tebe v radosti a v naději starozákonní prorok Abakuk 3:17-19, který 
žil asi r. 600 př. Kr. 

Proč kající bohoslužby 
Amen, říkám vám, že cokoli jste NEUDĚLALI pro nejmenšího z nich, to jste 
neudělali PRO MNE. Takoví půjdou do věčných muk. (Mt 25:45-46) 

Proč kající bohoslužby za 2 000 roků křesťanského antisemitismu? 

Ráda bych Vám pověděla, jak vznikla myšlenka kajících bohoslužeb za 2 000 roků 
křesťanského antisemitismu. Ten vznikl už v prvních stoletích chybnou „teologií 
náhrady“, jako by Židé byli navždy Hospodinem zavržení, patří jim jen soudy a 



 

 

 

všecko zlé, co je prorokované pro ně, když se odvrátí od Hospodina. Nový Izrael 
je údajně pouze Církev, které patří všecka krásná zaslíbení Starého i Nového 
zákona. 

Bylo to při jednom ze zájezdů do Izraele, které jsem od roku 2002 již s 25 
skupinami absolvovala jako zájezdy lásky a solidarity s Izraelem. Na okraji 
Jeruzaléma je Památník na oběti holocaustu, jehož součástí je tzv. údolí obcí, nebo 
také hřbitov obcí. Je to rozsáhlé území, z ptačí perspektivy mapa Evropy, 
proměněné v bludiště mezi vysokými kamennými sloupy, které jsou umístěné na 
území toho kterého evropského státu. Bylo nás několik, kdo jsme tam stáli před 
kamennými pomníky už neexistujících židovských obcí na území našeho státu. 

Hluboce se nás dotýkalo pomyšlení na těch 80 000 vyhaslých životů, na stovky již 
neexistujících židovských obcí, na kus vymizelé zvláštní svébytné kultury, který 
navždy zmizel z naší země. Plakali jsme, když jsme každý našli jméno své obce, 
modlili jsme se za zbylé Židy u nás a za Izrael, který se z toho popela zrodil a trvá 
z Boží milosti, čekaje na vykoupení.  

Jistě, byla to zrůdná nacistická ideologie o čisté rase, která hnala na smrt do plynu 
naše židovské spoluobčany a která chtěla mimo jiné také českými hlavami 
vydláždit Václavské náměstí v Praze. Podařilo se jí zlikvidovat na 60 000 dalších 
našich občanů nežidovského původu… Ale! Copak jsme byli tak zahlcení vlastní 
bolestí, že jsme neviděli mizet tu dávnou kulturu z našich měst a obcí? Je tak málo 
těch, kdo se snažili nějak pomoci s nasazením vlastního života, kdo mají svůj 
strom a jméno v Háji spravedlivých v Jad Ha Šem! 

Jak je možné smýt tu vinu za to, co jsme NEUDĚLALI DOBRÉHO NEJMENŠÍM 
BRATŘÍM Pána Ježíše?  

Můžeme se připojit k výzvě Mariiných sester z roku 2001 a uspořádat kající 
bohoslužby za 2 000 roků křesťanského antisemitismu, který vyvrcholil 
v Lutherově Německu holocaustem, při kterém Hitler citoval nenávistná slova 
proti Židům dávných církevních otců včetně reformátora Luthera. 

První taková mezinárodní kající bohoslužba se konala v Jeruzalémě v březnu 2001 
pod heslem: Zořte sobě úhor! (Jr 4:3) Ano, tu špatnou setbu, která jako kletba visí 
také nad naším národem, je možné zlikvidovat jen hlubokou orbou pokání. 
Můžeme navštívit s kající skupinkou křesťanů všecka ta místa, kde už neexistují 
židovské obce, někde ani jediný Žid. A v některých můžeme uspořádat kající 
bohoslužby, tam, kde se najdou kající srdce, podobná Danielovu, který sám bez 
viny se kál za svůj národ. 

Průlomové byly DNY IZRAELE NA KLADNĚ v roce 2006, následovaly 
Pardubice v roce 2007, pak České Budějovice a Terezín v roce 2008, v roce 2009 
se našla skupina křesťanů, která touží pokáním otevřít nebe nad Českým Těšínem. 

Je naší touhou, aby to nebyla záležitost jen několika jednotlivců, ale aby se na 
Pánem v mnoha ohledech v minulosti požehnaném Slezsku odstranila i ta poslední 
překážka požehnání – naše vina v tom, co jsme dobrého NEUČINILI naším 



 

 

 

židovským spoluobčanům. Jak si mají ke své spáse zamilovat našeho Spasitele, 
Žida Ježíše Nazorejského, jak mají číst Nový zákon od Jeho žáků jako knihu pro 
ně napsanou, když nebudeme činit pokání? 

Jsem Pánu Bohu vděčná za všecky, kdo se přidávají, jejichž srdce pláče se srdcem 
Božím a chtějí Ho potěšit láskou k Jeho vyvolenému lidu a pokáním za naši 
necitelnost v době, kdy se nenávist a zloba pokoušela vyhladit nositele budoucího 
požehnání pro svět, až se do Jeruzaléma ke svému lidu ve veliké moci a slávě vrátí 
se svojí Církví židovský Mesiáš a náš Spasitel Pán Ježíš Kristus. 

Ludmila Hallerová 
Konference o Izraeli s kající bohoslužbou se koná ve dnech 18. a 19. září se zajímavým 
programem. 

Hlavní referent je Fredi Winkler Haify – renomovaný průvodce Izraelem a důkladný 
znalec biblických proroctví. Bližší informace na rimanovi@post.cz 

Nemáme čas se nemodlit 
V pondělí 7. září se bude konat letos třetí ze série Čtvrtletních modlitebních 
setkání pražských křesťanů.  

Setkání proběhne v malém sále ECM Praha 2, Ječná ul. 19 od 18:30 - 20:00 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni a prosíme o oznámení této akce na nedělních 
bohoslužbách. 

Okruhy modlitebních témat budou následující: 
Modlitby za zakládání nových sborů pražskými sbory (J. Unger) 

Modlitby za volby do Poslanecké sněmovny (T. Dittrich)  

Pravidelně se přimlouváme za jeden konkrétní pražský sbor - tentokrát se budeme 
přimlouvat právě za sbor ECM Strašnice. (P. Kuchynka)  

S druhým bodem souvisí i následující oznámení: 

6. 10. 2009: Den půstu a modliteb za volby  
Česká evangelikální aliance (ČEA) a Křesťanská misijní společnost (KMS) 
vyhlašují na úterý 6. října Den půstu a modliteb za volby do Poslanecké sněmovny  

V době, kdy jsme svědky mnoha znepokojujících politických i společenských 
trendů, považujeme společnou modlitbu za patřičnou a odpovědnou reakci. Tato 
iniciativa může posloužit jako podnět k osobním modlitbám i k modlitbám na 
shromáždění. Prosíme kazatele, pastory, faráře a další vedoucí, aby k modlitbám 
povzbudili účastníky bohoslužebných shromáždění. 

Mgr. Jiří Unger, tajemník ČEA, Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS 

Některé podněty k modlitbám najdete v zářijovém časopise Život víry. 
http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/kalendar-krestanskych-akci/den-pustu-a-modliteb-
za-volby-do-poslanecke-snemovny 

http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/modlitebni-straz/namety-k-modlitbam 



 

 

 

OPERACE ESTER a MISIJNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY 
zvou přátele IZRAELE do města 

 

TEREZÍN 
 

V neděli 6. září 2009 od 14 hodin v Domě kultury na náměstí pořádáme odpoledne  
 

ŽIDOVSKÝ STÁT IZRAEL 
STARODÁVNÝ I MODERNÍ 

 
Program moderuje Radek HEJRET 

 
Zazní (možná) šofar Ing. Karel Sedláček 
Hatikva, státní hymna státu Izrael Ludmila Hejretová 
Úvod do programu: Ludmila Hallerová 
Projev zástupce izraelského velvyslanectví Shahar Shelev 
Shalom Alejkem – housle Alexander Shonert 
Izrael starodávný Ing. Ján Ostrolucký 
Melodram Ilona Sopociová – přednes, Ráchel Kouklíková - housle 
Izrael moderní Ing. Ján Ostrolucký 
Abraham a Abdula – housle, klavír Alexander a Natalie Shonert 
Izraelské tance: Taneční skupina z Litoměřic 
Izraelské písně: Ludmila Hejretová a synové 
Prezentace izraelských výrobků: Kateřina Kanylo, Václav Lamr a další 
J. Achron, Hebrew melody – housle, klavír Alexander a Natalie Shonert 
 
Prodej kalendářů IZRAEL 2010 
Prodej knih 
Prodej CD Alexandra Shonerta 
 

Souběžně probíhají výstavy malířské a řezbářské s židovskou, izraelskou 
a biblickou tématikou (Kateřina a Ivan Kanaylo, Václav Lamr) 

 
Vstupné dobrovolné 

 
Za všechny zúčastněné srdečně zve 

Ludmila Hallerová, Ve vilách 7, 140 00 Praha 4-Michle 
email: hallerova@volny.cz; telefon: 242 428 814 / 774 572 671 



 

 

 

Desatero – pokračování - Přikázání č. 8 
Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví (Dt 5: 20) 
Jedna z žen mého okolí byla informátorkou. Nedělala to proto, aby někomu 
uškodila. Domnívám se, že z toho neměla žádný osobní prospěch. Ta žena se cítila 
p o v i n n a   informovat o tom, co považovala za nepatřičné. 

Podle čeho poznala, co se patří a co nikoliv? I tato paní měla svůj žebříček hodnot, 
jako každý z nás, i ona měla měřítko hodnot, podle kterého stanovila, co je dobré a 
co je zlé. Mírou ji byla oficiální ideologie, která to určovala jasně a 
nekompromisně. Tato žena podávala svědectví falešně, ale sama mu věřila. Všimli 
jste si, že dokonce i hromadní vrazi, jako byl A. Eichmann, mají své zásady? Že 
jsou něčeho poslušni? Že snad každý člověk má něco "vyššího", k čemu se 
vztahuje? Něco nadosobního, podle čeho se řídí? 

Když to není Bůh, kdo člověka vede, Jeho moudrost, pravda, spravedlnost, Jeho 
láska a milosrdenství, hledá si jinou "pravdu" a jinou "spravedlnost". Obé je bez 
Boží lásky a milosrdenství. Takový člověk ve jménu "čehosi" i škodí, ubližuje, 
bojuje a třeba i zabíjí, aniž by měl pocit viny. Myslím si, že takového člověka nám 
musí být líto. Musíme mu ukázat na Ježíše, na toho jediného, který je hoden, 
abychom se Mu zodpovídali. 

Teď malý testík: napsala jsem, že žena z mého okolí byla informátorkou. 
Pomysleli jste si, že pracovala pro StB? Jestliže ne, je to výborné. Ale je 
pravděpodobné, že ano. Nicméně: napsala jsem jen a pouze, že byla informátorkou 
- podávala zprávy národnímu výboru, ředitelství školy a jiným úřadům. Zdali také 
StB, to nevím. Byly doby, kdy jsem říkala: "Pozor! Je podezřelá." 

Škody, které vznikly jejím informováním, jsou větší pro ni než pro mne. Nebylo 
pro mne těžké jí odpustit. Věřím však, že Bůh by mi dal sílu k odpuštění, i kdyby 
mi ublížila víc. 

Bůh po nás chce, abychom odpouštěli a umožňuje nám to. Ale to není všechno, co 
máme učinit. Dnes nemusím říkat, že je podezřelá. Tato žena začala hledat Ježíše! 

Připravuje Jana Hrdá  

O opravách VS 
Jak můžete mnozí i sami vidět (na vlastní oči nebo z fotografií na webu), opravy 
Velkého sálu (VS) začínají být „vidět“ – protože se právě maluje. Dodavatelská 
firma by měla celé dílo předat k 30. září, ale ještě v průběhu / souběhu jejich prací 
již můžeme (a měli bychom) začít s úklidem. Totiž některé věci – zejména umytí 
sklíček ve stropu – by se mělo provést ještě než se položí nová podlaha! Některé 
další věci = třeba úklid galerie, je možné také provádět již v průběhu září, ale 
naopak něco budeme muset udělat až potom = v říjnu – půjde zejména o 
nastěhování všech těch věcí, které máme v šatnách (od kazatelny a klavíru až po 
zpěvníky, knihovnu, zvukotechniku, jakož i jinou techniku a další drobnosti). 



 

 

 

Vyhlašuji tudíž první brigádu na úterý a středu 8. a 9. září od 17-20h. 
Prosím, abyste se přihlásili hlavně vy, kdo jste schopni a ochotni vylézt na střechu 
a omývat a utírat sklíčka, plus dalších několik zdatných sokolíků, kteří se dostanou 
do mezistřeší a učiní živý řetěz na podávání sklíček tam a zpět. Pokud se přihlásí i 
další dobrovolníci, mohli bychom už i sundat igelity z lustrů, nazbrojit žárovky a 
stínidla a vytáhnout je nahoru ke stropu (pokud se v ty dny bude moci chodit po 
podlaze = ještě tam mají vyrovnávat povrch stěrkou a penetrovat jej před 
položením dřevěné kratiny, tak nevím, jestli to bude zrovna pochozí). 

Další brigády na celkový úklid prvního patra = galerie, mohou již plynule 
následovat – prášit a špinit už by se tam z ničeho nemělo. 

Pravděpodobně první sobotu v říjnu 3. 10. bychom si nechali od výrobce (TON) 
dovést nová křesílka a bude potřeba je nanosit a vybalit! To bude potřeba hodně 
mravenečků. Ten den je sice SD, ale delegáty omluvíme ☺. Když by se nám 
zároveň podařilo nanosit všechno to, co jsme uklidili do místností Nedělní školy, 
možná bychom už mohli mít v neděli 4. 10. shromáždění ve Velkém sále! 
Oficielní „otevření“ zrenovovaného sálu si necháme až na ten 8. listopad, ale nic 
nám nebrání prostě „otočit šipku“ = kam se má v neděli ráno jít. Proto zatím stále 
v 9:30, v 8:30 modlitební chvíle, jelikož nevíme, kterou neděli bude první 
shromáždění dole. Někteří dokonce lobují za to, aby shromáždění zůstalo od 9:30 
– že prý se pak lépe stíhá oběd a neděle je tak opticky delší. Inu 20. září máme 
Sborové shromáždění, můžeme i o tom hovořit. 

O jednotlivých brigádách a akcích vás budu průběžně informovat do Vaší e-pošty 
= odběratelé skupiny „vinohradskysbor“ a na webových stránkách sboru. 

Petr Haller – předseda Sborové rady v. r. 

Adoptujte si svoji židličku 
V našem vinohradském sboru finišují 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. Uvítáme každý dobrý dar, protože jedině tak byla naše modlitebna 
postavena a tak je také udržována a opravována. 

Narozeniny v září 
  1. Ludmila Hallerová 
  2. Lavkay Oksana 
11. Růžena Klinková 
13. Pavla Boháčová 
15. Anatolij Kaliničenko 
19. Petr Vitner  

19. Ester Vovkaničová 
20. Daniela Včeláková 
21. Martina Jackaničová 
24. Štěpán Boháček 
24. Tomáš Polívka 
25. Jana Zasadilová 

27. Jiřina Boháčková 
28. Kateřina Průchová 
30. Marta Veselovská 
30. Markéta Dolejšová 



 

 

 

Klub seniorů od 15. 9. každé úterý v 15:00 hod. 
15. 9.  Poezie - vlastní tvorba – PhDr. Novotná J.  
22. 9.  Toskánsko – br. Rais J. 
29. 9.  Stáří a moudrost - MUDr. Kasalová Z. 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
  6. 9. Vlado Vovkanič 
13. 9. Vladimír Hejl 
20. 9. Miloš Matys 
27. 9. Miloš Tresa 

  4. 10. Vlado Vovkanič 
11. 10. Vladimír Hejl 
18. 10. Jiří Boháček 
25. 10. Miloš Tresa

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   6. 9. Vlado Vovkanič + VP Vl. Hejl 
Ne 13. 9. Vladimír Hejl 
Ne 20. 9. Ivo Šrajbr 
Ne 27. 9. Filip Žižka 

Ne   4. 10. Miloš Šolc 
Ne 11. 10. Vlado Vovkanič 
Ne 18. 10. Vladimír Hejl 
Ne 25. 10. Jan Jackanič 

Program na září a výhled dále 
Září Brigády na úklid modlitebny 
20.   9. 8:30 Sborové shromáždění (ke SD) 
  3. 10. Volební Sjezd delegátů (SD) BJB (Ostrava) 
18. 10. Konference výchovného odboru (Cvikov) 
25. 10. Konec letního času 
28. 10. – 1. 11. Konference mládeže (Šumperk, Vikýřovice) 
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

 


