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Milí bratři a sestry! 

Myslím, že nejlepší úvod je Boží slovo. Tady je, tak jak se na jeden den nabízí 
v každodenním čtení „Světlo na tento den“. Kéž vám září i v měsíci říjnu, kdy 
mohou nastat dny málo zářivé, plné mlhy a přeháněk. ON je tou nadějí do 
budoucnosti, ať ji lidé líčí sebevíc pesimisticky. 

Všemu, co činí, dopřává Hospodin zdaru. 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, 

kdo chodí po Jeho cestách. 
Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. 
Blaze tobě, bude s tebou dobře. 

Doufej v Hospodina, konej dobro, 
v zemi přebývej a zachovávej věrnost. 

Hledej blaho v Hospodinu,  
dá ti vše, oč požádá tvoje srdce. 

Buď rozhodná a udatná, 
neměj strach a neděs se,  

neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou 
všude, kam půjdeš. 

Hledejte především Jeho království 
a spravedlnost a všecko ostatní 

vám bude přidáno. 
Ve dnech, kdy se dotazoval Hospodina, 

provázel ho Bůh zdarem. 
Neříkej v srdci: 

Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou 
a zdatností svých rukou. 

Což není Hospodin váš Bůh s vámi? 
Dal vám odpočinutí. 

Gn 39,3; Ž 128,1-2; 37,3-4; Joz 1,9; Mt 5,33; 2Par 26,5; Dt 8,17; 1 Par 22,18 

Vaše sestra Ludmila Hallerová 



  

Desatero – pokračování - Přikázání č. 9 
Nebudeš dychtit po ženě svého bližního (Dt 5:21) 
Měli se moc rádi. Rozuměli si beze slov. Byli spolu i nadálku, protože stále 
mysleli jeden na druhého. Když se sešli, ona plakala štěstím, které nemohla ani 
unést, on zářil a byl by unesl na ramenou celý svět. Pod rukama jim vše hrálo, 
vždyť cokoliv dělali, dělali s myšlenkou na svou lásku. Navzájem se sdíleli, 
odpouštěli si, posilovali se, nesli navzájem svá břemena. Příliš krátká setkání byla 
to, na co se celý zbývající čas těšili. Neboť on byl ženatý s jinou. 

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže 
na ni spoléhá ...." (Př. 31:10-11). Ano, ano, takhle by to mělo být. V manželství 
by to tak mělo být. A manželé by se určitě chtěli milovat takovou láskou, jako 
popisuji na začátku. Člověk hledá velikou, opravdovou lásku a nenajde-li ji doma, 
pokouší se jinde. Je-li partner v manželství nevěrný, bývá to prostě proto, že je 
v něm nespokojen. Proč se dva lidé mají rádi, vezmou se, a pak to, co je spojovalo, 
vyprchá? Proč člověk dychtí po ženě bližního? Proč raději nemiluje svou ženu? 
Cožpak se nepotřebují? 

Bůh stvořil č l o v ě k a, aby byl jeho obrazem, aby byl obrazem Božím, jako 
m u ž e   a   ž e n u   je stvořil." (1 M 1, 27). Bůh tedy chce, aby měl muž 
obecenství se ženou, aby tak tvořili člověka, tj. obraz Boží. Má-li to v plánu pro 
člověka obecně, má zajisté i pro každého muže přichystanou ženu. Není snad 
chyba v tom, že se nesejdou ti praví? Není už zde počátek   n e p o s l u š n o s t í  
vůči vůli Boží? Ptají se zamilovaní na to, zda je to ta či ten, koho pro ně má Bůh? 
Nebo chtějí prosadit svou, a pak jsou se svou volbou nespokojeni? A jestliže je to 
tak, není nevěra spíše pokračováním svévole než nápravou omylu? I kdyby nevěra 
vypadala jako pravá láska? 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá 
křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje 
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy 
nezanikne." (1 Kor 13:4-8). Člověk není sám o sobě schopen takto milovat. Ne 
napořád. Taková láska je dar, nejvyšší dar, a musí se za něj p r o s i t ! Vždyť je o 
co stát! Prosíme-li o Boží lásku do manželství, prosíme o svůj život vezdejší i o 
život budoucích pokolení. Hospodin nám zaslibuje svou lásku každodenně a my ji 
můžeme každodenně žít, budeme-li o ni každodenně usilovat. Jsme schopni uvěřit, 
že nám náš Pán dá to, co slíbil a o co prosíme? Je to těžké, vždyť to znamená 
KAŽDODENNĚ vydávat svědectví o Bohu. A to nikoliv slovy, ale životem!  

Připravuje Jana Hrdá  



  

Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem  
Náš příběh o Řepích... 
Není to dlouho, co jsme se společně s Eliškou (mojí 
milovanou manželkou) rozhodli jít do misie, a to 
konkrétně v Praze-Řepích, kde jsme se seznámili 
s misionářem, který tam zakládá sbor. Už nás nebavilo 
sedět na zadku a čekat, až se něco začne dít, ale řekli 
jsme si: „Tak co, ať půjdu napravo anebo nalevo, 
stejně mi požehnáš...“ Proto jsme se rozhodli naplnit 
Velké poslání, které máme od Ježíše, které začíná 
slovem „jděte“. 

Will Robbins se svojí rodinou žijí v Řepích skoro tři roky. Za tu dobu se naučili 
česky, seznámili se se spoustou lidí a začali s malou skupinku biblického studia.  

S Willem jsme se začali scházet před dvěma lety kvůli učení se cizímu jazyku. 
Začali jsme spolu hodně mluvit o jeho práci-službě, která mě sice velice zaujala, 
ale stejně jsem nevěřil, že se zrovna v Praze může něco změnit. Avšak poté, co 
jsem se seznámil s jeho plány a vizí, začal jsem si představovat a znovu promýšlet 
Willovu filosofii služby, celý model skupinkové církve (cell-church model) a 
jednotlivé kroky k její realizaci tak, aby se něco v Řepích mohlo změnit.  

Jak si to prakticky představit? 
Říkáme si Pochodeň Praha (protože křesťané mají být světlem světa) a naše 
filosofie služby je velice jednoduchá: ukazujeme Boží lásku praktickým 
způsobem. To znamená, že zvěstujeme nikoliv slovy, ale především našimi 
životy. Věříme, že když má člověk velmi blízký vztah s Ježíšem Kristem, je jeho 
život natolik přitažlivý, že zaujme lidi ze světa. Pokud ne, je chyba na straně 
křesťana.  

Chceme být upřímní v tom, kdo jsme a co děláme. Nesnažíme se lákat lidi na 
anglickou skupinku, kde jim potom podstrčíme Bibli, ale naopak. Děláme věci, 
které jsou prospěšné pro místní komunitu v Řepích a také pro jednotlivce. 
Neděláme všechny aktivity s cílem za každou cenu říct evangelium každému, 
koho potkáme. To je způsob zvěstování, který podle mého názoru v českém 
národě nemůže fungovat. Náš způsob je takový, že se na začátku každé akce 
představíme, řekneme, kdo jsme a co děláme, že jsme křesťané, ale že na těchto 
akcích o Bohu mluvit nebudeme. Toto jsou totiž akce pro lidi, které 
respektujeme. Proto též říkáme, že pokud se přesto chtějí bavit o Bohu, budeme 
více než rádi, že máme skupinku biblického studia, která je k tomu určená, a 
nebo nabízíme osobní kontakt po skončení oficiální části setkání. 



  

Týden plný akcí pro Řepy 
Od neděle 6. do soboty 12. září jsme měli 
v Řepích skupinu 11 Američanů, kteří nám 
pomáhali se 7 projekty , které jsme vymysleli a 
realizovali, abychom ukázali Boží lásku 
praktickým způsobem. Tyto projekty byly: 
rozdávání vody, rozdávání kávy, Americký večer 
a úklid Řep. 

Rozdávání vody proběhlo v pondělí 7. a ve středu 
9. září. Rozdali jsme celkem 3888 láhví vody, 
abychom udělali radost co nejvíce lidem a ukázali 
jeden z praktických způsobů, jak zvěstovat Boží 
lásku.  

Další projekt bylo rozdávání kávy a čaje 8. a 10. 
září (úterý a čtvrtek). Rozdávali jsme brzy ráno 
(od šesti hodin). Věříme, že i tato akce pomohla 

udělat radost mnoha lidem. Celkem jsme za dvě akce rozdali přes 40 litrů kvalitní 
dobré černé kávy a asi 5 litrů čaje. Obě akce nám pomohly zároveň jako pozvání 
na naše Americké večery, které byly těžištěm tohoto týdne.  

Na Amerických večerech 
jsme se představili, řekli 
jsme lidem, kdo jsme a co 
děláme, že jsme tu 
především pro ně a zároveň 
jsme rozdávali pozvánky na 
další plánované akce 
(biblická skupinka, klub 
anglické konverzace a na 
kulturní akce, které 
chystáme dvakrát do 
měsíce. Celkem se na naše 
Americké večery přišlo 
podívat a zúčastnit asi 25 
lidí, což předčilo naše 
nejodvážnější představy. 



  

Začali jsme spolupráci se Starbucks coffee na Zličíně, kde budou již brzy 
probíhat naše kluby anglické konverzace. Na fotkách z Amerických večerů můžete 
vidět naše přátele ze Starbucks coffee – měli jsme od nich zajímavou prezentaci o 
kávě, po které následovala ochutnávka té nejlepší kávy na světě ☺ 

A další plány? 
V úterý 22. září od 18:00 
hodin chceme uspořádat 
koncert ve Starbucks 
coffee na Zličíně, kde 
vystoupí velmi nadaný 
klavírista, můj bratr, 
Tomáš Živor. 

V neděli 13. září jsme se 
poprvé po prázdninách 
sešli na skupince 
biblického studia, kterou 
navštěvují pravidelně tři 
naši (zatím) nevěřící přátelé a po Amerických večerech máme tři nové zájemce o 
tuto skupinku!  

Prosíme o modlitby 
Proč tento newsletter píši? Tato velmi náročná práce na Božím díle nejde dělat 
z vlastních sil. Proto vás prosíme o modlitby, na kterých chceme, aby tato práce 
stála. Zároveň doufáme, že newsletter poslouží jako povzbuzení a informace o 
tom, co se děje. Všechny naše aktivity jsou na naší webové stránce 
(http://pochoden-praha.cz), takže můžete sledovat, kdy se co bude dít. 

David a Eliška Živorovi 

Muzikál K řižovatka 
Moji bratři a sestry, 

vždy, když jsem četla článek někoho 
z vás, říkala jsem si, že bych asi neměla 
odvahu napsat do Zpravodaje. Teď sedím 
u počítače a hledám ta správná slova, 
abych vám mohla přiblížit projekt - 
muzikál „Křižovatka“. Věřte, že to pro mě 
není snadné. Cítím velkou zodpovědnost a 
uvědomuji si, že mě to absolutně 
převyšuje. Spoléhám tedy na Pána, že mě 
povede. 



  

Ráda bych vám v rychlosti napsala něco bližšího k celému projektu. Muzikál 
Křižovatka vznikl z mé obrovské touhy evangelizovat, a to především svoji vlastní 
rodinu. Nemusím vám jistě popisovat, že doma je to nejtěžší. Snažila jsem se číst 
hodně literatury o evangelizaci. Když přišel do mého srdce dar skládat písně, při 
vzniku jedné z nich mě napadla myšlenka, že by to mohl být způsob, jak povědět 
svým blízkým o Kristu. Nejdříve jsem tomu nevěřila, ale když přicházely další a 
další písně, pochopila jsem, že to není samo sebou. Začínaly se otvírat dveře a já 
jsem sbírala odvahu vstoupit. Hudba i texty jsou hotové (cca 20 písní + různé 
improvizace), scénář také, ale je mnoho těžkostí se sháněním muzikantů, peněz a 
dalších potřebných věcí k provedení muzikálu. Musím po pravdě říct, že je to pro 
mě obrovská škola důvěry, pokory a zodpovědnosti před Pánem. Nejsem typ 
člověka, který by uměl něco někam protlačit či propagovat, a tak se často potýkám 
sama se sebou. Pán je ale dobrý, vždycky v pravý čas pomůže!!!! 

Děj, který prostupuje muzikálem vypráví o vztahu dvou sester. Dvacetileté Magdy 
a osmnáctileté Kláry, které žijí bez rodičů. Snažila jsem se o naprosto reálný 
příběh ze současné doby, kdy je naprosto běžná závislost na alkoholu, drogách a 
dalších škodlivých věcech. Každá ze sester symbolizuje cestu – jedna s Bohem a 
druhá bez Něho. Na jejich životech jsem se snažila ukázat rozdílnost, zápasy, 
úskalí obou cest. Magdin charakter ukazuje na Ježíše i když hledá a padá. Klářin 
zase na lidské pohnutky a touhy, jejich nebezpečnost a následky. Obě sestry touží 
po lásce, jistotě, odpuštění a naději. Každá však zvolila jiný způsob, jak toho 
docílit. Klára dokonce zradí svou sestru, aby docílila svého. Magda ji přesto 
odpustí a miluje dál. Nabízí tím Kláře jinou cestu, než jakou doposud šla. To 
Klárou pohne a pochopí, že už nechce jít stejnou cestou jako dřív. Stojí na 
křižovatce a má šanci jít jinudy. Poselstvím je tedy šance, kterou má každý z nás. 
Každý z nás může přijít před Ježíše, není nikdo, koho by nepřijal. 

To, s čím se na vás obracím v této věci je především prosba o modlitby, ale i o 
pomoc finanční. V této chvíli hlavně kvůli natočení hudby na CD, které bude ke 
svému vzniku potřebovat minimálně 50 000 Kč. Díky tomu, že jste odsouhlasili 
vznik Fondu pro podporu muzikálu (za což jsem vám moc vděčná), je teď možné 
zaslat na účet sboru jakoukoli částku, byť i jen velmi malou (SS na posl. str. 
v rámečku). Mám přislíbenou pomoc od bratří a sester z Karlových Varů, kde jsem 
5 let žila. Moc mě potěšilo a povzbudilo, že oni sami od sebe mi navrhli, abych 
založila k tomuto účelu Fond. 

Chci také poděkovat všem, kteří mě ať už povzbuzením nebo zájmem pomáháte a 
nesete mě v tom na modlitbách. Moc to pro mě znamená a je mi to velkým 
povzbuzením. 

Ráda vás budu dále informovat o dalším průběhu a vývoji. Předem děkuji a přeji 
vám všem na cestě s Pánem jistotu Jeho lásky a milosrdenství. Jsem vděčná, že 
mohu být jedna z vás. 

Radka Žočková 
(často vede chvály při bohoslužbách pozn. red.) 



  

O opravách VS 
Z knihy Kazatelé BJB, str. 91 (kazatel Novotný Josef *27.2.1886 +1.12.1966): Již 
Józův otec (Jindřich Novotný *12.7.1846 +14.1.1912) myslel na stavbu 
modlitebny pro rostoucí pražský sbor a založil pro tento účel fond na stavbu 
sborového domu. Na Józovi pak bylo, aby záměr realizoval. Z tohoto důvodu 
zakoupil v r. 1913 dům na náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech s poměrně 
velkým pozemkem a v jubilejní den pražského sboru 25. března 1914 byl položen 
základní kámen. Období stavby modlitebny bylo velice obtížné, neboť vypukla 
první světová válka. Nedostávalo se finančních prostředků, korespondence 
s přáteli-baptisty v zahraničí byla přerušena. Bylo zastaveno vydávání časopisu 
„Chelčický“, mnozí muži museli jít na frontu. I kazatel Józa Novotný byl odveden, 
ale byla mu povolena výhoda, přiznávaná duchovním, a tak byl jediným z kazatelů 
své denominace, který nemusel do války. Tím, že zůstal v Praze, mohl mít na 
stavbě bezprostřední dozor a navíc mohl vyvíjet snahu o získání dalších peněz na 
její dokončení. Stavba byla dokončena v roce 1915 k 500. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Když si uvědomíme obtížnost doby, výši nákladů a rozsáhlost práce, 
neubráníme se údivu, jaké dílo se během roku a čtvrt realizovalo. 

Když br. Józa kupoval dům a kladl základní kámen pro naši modlitebnu, bylo mu 
teprve 28 roků! 

Na obrázku je původní 
návrh interiéru od arch. 
Kozáka. 

Pokud chcete podpořit 
projekt současných 
oprav tohoto úžasného 
díla, můžete si stále 
zakoupit symbolickou 
židličku v hodnotě 
3 000 Kč. 
30. září došlo k předání 
stavby, ale tím práce ve 
VS nekončí, naopak. 

Velká brigáda na úklid bude v sobotu 10. října. Začneme ráno v 10h úklidem levé 
galerie a zadního traktu. V poledne přijede kamion s křesílky a bude potřeba je 
vybalit a rozmístit v sále a jak už jsem psal minule, je potřeba nanosit všechny 
věci, uložené v šatnách, zpět na svá místa. Pro lepší organizaci a naplánování prací 
prosím, abyste se mi přihlásili, kdo budete v tu sobotu moct přijít. 

Petr Haller – předseda Sborové rady 



  

Filipíny , bouře Ketsana - nejhorší záplavy za 40 let 
V sobotu 26. září 2009 udeřila na centrální část Filipín těžká přírodní katastrofa. 
Během 6 hodin spadlo množství srážek, které naprší obvykle za celý měsíc a 
způsobily silné záplavy.  

Byly postiženy i některé z oblastí, kde žijí děti, podporované z ČR v programu 
Dálková adopce PLUS. Živel poničil velkou část provozních prostor I.N.Network 
a zasáhl domy našich spolupracovníků.  

V současné době se teprve odhaduje rozsah škod a zjišťují se podrobnosti o 
zasažených lidech. Jsme v kontaktu se spolupracovníky na Filipínách a snažíme se 
zjistit podrobnosti i prostřednictvím naší ambasády.  

Je však patrné, že živel velmi těžce zasáhl práci I.N.Network na Filipínách a 
zahajujeme proto mimořádnou sbírku na pomoc filipínským partnerům. Na našem 
webu www.incz.info/fil-povodne.htm najdete podrobnosti o dopadu záplav a také 
o naší sbírce.  

Děkujeme za vaši pozornost, 

váš Petr Horáček, výkonný ředitel, Nadace Mezinárodní potřeby / I.N.Network CZ 



  

Teen Challenge 
Zdravíme vás z Teen Challenge. Chceme vás oslovit s nabídkou pomoci. Jsme 
křesťanskou organizací, která se zaměřuje na pomoc lidem s problémy, které 
ovládají jejich život (např. závislost na drogách, alkoholu, gambling, poruchy 
příjmu potravy aj.). Tato organizace se zrodila před 50 lety, když zbožný kazatel 
David Wilkerson poslechl Boží volání k službě ztraceným chlapcům a dívkám 
v nejhorších čtvrtích New Yorku. Nyní Teen Challenge funguje ve více než 86 
zemích světa.  

Chceme vám touto formou nabídnout své služby. Jako řešení nabízíme učednictví. 
Věříme, že Bůh miluje každého člověka a pro každého člověka je naděje a že On 
je tou cestou z krize. Pokud máte ve vašich rodinách či v okolí muže či ženy, kteří 
mají tyto problémy, můžete je odkázat na nás nebo se s námi přímo spojit.  

Teen Challenge Česká republika disponuje čtyřmi rehabilitačními středisky (3 pro 
muže, 1 pro ženy). Program je strukturován na minimálně 12 měsíců. V průměru 
program trvá kolem 15 měsíců.  

Kontaktovat nás můžete na následujících tel. číslech a webové stránce: 

Mužské středisko v Poštovicích: 312 591 397 

Ženské středisko v Černuci: 315 720 280 

HELPLINE: 733 788 788 

www.teenchallenge.cz  

Přejeme vám Boží požehnání do vaší práce i osobních životů a nám všem 
vytrvalost v Božím díle, na kterém se s Boží pomocí podílíme.  

S přáním krásného dne 
 Za Teen Challenge Mgr. Renata Berginc 

Narozeniny v říjnu 
  2. Věra Beranová 
  4. Kiryl Kuzniatsov 
  7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 
17. Zdena Mathauserová 

18. Vladislav Vovkanič 
19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
21. Lydie Mildnerová 
22. Miroslava Malkovská 

23. Jaroslava Chroustová 
23. Gugkaeva Margarita 
27. Františka Staňková 



  

Klub seniorů každé úterý v 15 h 
  6.10. Co se strachem? – sestra Hallerová L. 
13.10. Svět zvířat - DVD – bratr Rais J. 
20.10. Zkušenosti z pastorační práce – PhDr. Novotná J.  
27.10. Stáří a moudrost – MuDr. Kasalová Z. 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
  4. 10. Vlado Vovkanič 
11. 10. Vladimír Hejl 
18. 10. Jiří Boháček 
25. 10. Miloš Tresa 

  1. 11. Miloš Šolc 
  8. 11. Praha (otevření modlitebny) 
15. 11. Miloš Matys 
22. 11. Jiří Boháček 
29. 11. Miloš Tresa

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   4. 10. Miloš Šolc + VP 
Ne 11. 10. Vlado Vovkanič 
Ne 18. 10. Vladimír Hejl 

Ne 25. 10. Jan Jackanič 
Ne   1. 11. Miloš Šolc 

Program na říjen a výhled dále 
So 10. 10. 10h Brigáda na úklid VS 
Po 12. 10. 18h Sborová rada 
Ne 18. 10. Konference výchovného odboru (Cvikov) 
Ne 25. 10. Díkůvzdání za úrodu (konec letního času) 
28. 10. – 1. 11. Konference mládeže (Šumperk, Vikýřovice) 
Ne   8. 11.   9:30 Slavnostní otevření modlitebny 
Ne   8. 11. 18:00 koncert Gospel Limited (benefice pro Teen Chalenge) 
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;  SS muzikál Křižovatka = 911011

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

 


