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Milí čtenáři a čtenářky! 

Hospodin poušť v jezero mění a zem vyprahlou ve vodní zřídla, Ž 107:35. Kdo se 
modlí za déšť pro Izrael, ať děkuje za vyslyšení. Dokonce i v Eilatu a v Negevské 
poušti, kde už 5 roků ani nekáplo, byly záplavy a přívalové deště. Věřme na takové 
duchovní přívaly v našem sboru a stane se nám podle naší víry! Vaše sestra.Hallerová 

Krátké zamyšlení. 
Někdy se stává, že při čtení Písma nás nějaký text osloví jinak nebo nově, i když je 
chronicky známý a četli jsme jej již několikrát. Tak bych vám o jednom takovém 
chtěla napsat.  

Jaký je náš Bůh? Ve Starém zákoně v Žalmu 86:15 se představuje jako Bůh slitovný, 
milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný. A v Žalmu 136 se 26x opakuje, že 
Jeho milosrdenství trvá na věky, tzn. nikdy neskončí. Začala jsem si hledat i v Novém 
zákoně a našla jsem toto: 

- Řím 15:5 Bůh trpělivosti a povzbuzení 
- Řím 15:13 Bůh naděje 
- Řím 16:20 Bůh pokoje 
- 2 Kor 1:3 Otec milosrdenství a veškeré útěchy 
- 1.Jan 4:8 a16 Bůh je láska 

Tato úžasná Bytost, svatý Bůh, Stvořitel vesmíru, s neomezenou mocí, chce mít 
s námi lidmi úzký milostný vztah. A proto mě napadlo, jaká je nebo by měla být naše 
reakce. 

Apoštol Pavel v 1. Kor. 13k posledním verši píše: „...a tak zůstává víra, naděje a 
láska.“ To, že máme Pána milovat, poslouchat, oslavovat, vyznávat hříchy, děkovat 
Mu a být vděčni, sice víme, ale já se právě zamýšlím nad výše uvedenými třemi 
věcmi. Také takto vedle sebe srovnané je najdeme 2x i v listu Tesalonickým. Např. 
v 1. Tes. 5:8: oblecte si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 

Věřím. Je  pro mne lehké – a určitě pro nás všechny - věřit takovému Bohu, tedy 
našemu Otci. Vždyť se nazýváme věřící. Ale věřím vždy, všude a za všech okolností? 
Nedávno jsem musela řešit velice nepříjemnou, mnou nezaviněnou situaci, s níž jsem 
si nějak nevěděla rady. Přemýšlela jsem, na koho osobně nebo na jakou instituci se 
obrátit o radu. Až po dnu a noci přemýšlení jsem si vzpomněla na to, jak se můj Pán 
sám ve svém slově představuje - Otec milosrdenství a veškeré útěchy.  Uvědomila 



jsem si, že pro to, jaký je, má jistě zájem i o tuto mou záležitost. Už jsem se sice za to 
modlila, ale nemyslela jsem si, že to je až natolik závažné, abych to Pánu předkládala 
opakovaně. Teprve nyní jsem si plně uvědomila, že moje víra v to, že Bůh už má 
dávno řešení připravené (když mu to řeknu), nebyla dostatečná. Ale, když jsem Mu to 
opravdu svěřila, bylo řešení tak jednoduché, že jsem se nestačila divit. Řím. 16:25: 
Sláva tomu, který má moc vás upevnit ve víře. 

Naděje. Vytrvalá naděje vede k pokoji s Bohem. S nadějí vyhlížíme, že sám Bůh nás 
posvětí a zachová našeho ducha, duši i tělo bez poskvrny, když si zachováme smělou 
jistotu a radostnou naději . Tak…, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, 
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Bůh je útočiště v naději  nám dané, 
nakonec se naše naděje naplní v Jeho zaslíbeních. To je něco z veršů, které mám ve 
své Bibli podtržené. Mám naději do příštích dnů a jsem přesvědčená, že mne Pán 
nikdy neopustí, tak jako mne neopustil do dnešního dne, i když já jsem mu nadělala 
dost starostí. Apoštol Pavel v Řím v 8.kapitole píše, že naděje, která je vidět, není už 
nadějí. Proto je pro mne naděje něco tajemného, v co doufám a těším se na to. Takové 
tajemství blízké i vzdálené budoucnosti. 

Láska. Musím přiznat, že mám problém milovat za každých okolností. Hlavně lidi, 
kteří jsou mi jakýmkoliv způsobem nepříjemní, nespolehliví, hrubí apod. Je 
jednoduché milovat ty, kteří nám lásku projevují, dovedou nezištně pomáhat a mají o 
nás zájem. Snad nejvíce o lásce píše ve svých dopisech apoštol Jan. O lásce Boží 
k nám, o naší k Bohu a o milování sebe navzájem. Také apoštol Pavel ve všech svých 
dopisech nás napomíná, abychom se „snášeli v lásce, byli pravdiví (opravdoví) 
v lásce, a o lásce, kterou v nás působí sám Boží Duch“. A taktéž píše, jak s láskou 
úzce souvisí víra nebo vlastně s vírou láska. Není těžké milovat, když se nám daří 
dobře, ale když přijdou problémy, nemoci a jiné těžké zkoušky, musí opravdu 
zapracovat pevná víra, aby naše láska k Bohu byla stejně intenzivní. Např. Gal 5:6: 
Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Ef 3:14: Když Kristus skrze víru 
přebývá v našich srdcích, můžeme být zakořeněni a zakotveni v lásce a dál Kristovu 
lásku poznávat. Ona stejně přesahuje každé naše poznání. 

Tak vlastně každá stránka Nového zákona mluví o víře, lásce, Lásce a naději. Chtěla 
bych potěšovat Boha svoji neotřesitelnou důvěrou za každých okolností, milovat Ho 
vroucně a opravdově a živit se nadějí (do příštích dnů a měsíců, let), že má pro mne 
přichystané úžasné věci (ať požehnání, úkoly nebo různé zkoušky). 

Vaše sestra L. Mocková 

Modlitby a půst 
Staršovstvo sboru navrhuje, abychom se 12. – 14. února sjednotili na modlitbách a 
přiložili i biblický půst (nejen) dle kázání ze 24. ledna. 

Navrhované modlitební předměty pro modlitební řetěz: 
• za kazatele, pastýře pro náš sbor; 
• za duchovní pracovníky našeho sboru (zejména za moudrost a vedení Duchem 

Svatým při pastoraci); 
• za bývalé členy našeho sboru, kteří byli vypsáni pro neúčast při bohoslužbách nebo 



kvůli hříchu či na vlastní žádost; 
• za členy sboru, kteří zápasí s hříchem, svázaností nebo závislostí; 
• za členy, kteří se kvůli nemoci nebo stáří nemohou zúčastňovat našich setkávání; 
• za zapojení všech členů sboru do práce, aby nikdo nebyl stranou; 
• za budoucí členy sboru (výchova před křtem i po něm); 
• za manželství ve sboru - jejich oživení a jednotu; 
• za moudrost při výchově dětí (ve sboru i v rodinách); 
• za sílu a moc našeho obecenství = uvnitř dle Ž1 a ven dle Tit3; 
• za misijní projekty = Řepy, Vinohrady (krámky pro misijní činnost) dle Sk 13:2; 

Začneme společným shromážděním v pátek 12. 2. v 18:30 v modlitebně. 

Rozpis na modlitební řetěz (v půlhodinových blocích) bude již tento týden k dispozici 
vždy někde kolem klavíru. Další podrobnosti dle jednání Sborové rady 8. 2. na webu 
nebo v e-mailech na skupinu vinohradskysbor.                PH 

Pochodeň Praha „Co je nového“ 
Za poslední dobu se toho hodně událo. Máme do nového roku spoustu nápadů, které 
bychom rádi realizovali a o kterých věříme, že mohou být velkým přínosem nejen pro 
nás a naší službu, ale hlavně pro lidi okolo nás. 

Will už odletěl do USA 
Will odletěl se svou 
rodinou 7. prosince 
do USA na půl roku, 
vracet se má 8. 
června 2010. Na naši 
práci v Řepích jsme 
tudíž s Eliškou již 
„sami“. Věříme však, 
že nás tato situace 
nezastaví, ale že 
bude jedině ku 
prospěchu našeho 
osobního růstu i 
růstu naší služby. 

 
Jak se vyvíjí situace v Řepích? 
Listopad a prosinec se pro naši službu v Řepích nesl ve znamení konce některých 
aktivit a plánů pro aktivity nové. 

Během listopadu jsme měli ještě čtyři setkání našeho klubu anglické konverzace, kde 
se nám podařilo mít i několik dobrých rozhovorů s lidmi, kteří náhodou „procházeli 
kolem“.  

Po Willově odletu jsme pozastavili náš klub anglické konverzace, protože nejsme 
rodilí mluvčí a nemáme nikoho, kdo by Willa zastoupil. Nechceme také dělat službu 



pro službu, kontakty s lidmi máme a setkáváme se s nimi i mimo tuto aktivitu, takže 
není zapotřebí uměle držet při životě jednu aktivitu, když místo ní můžeme dělat něco 
jiného. 

Nedělní biblické diskusní skupinky pokračují a svou činnost chceme dále rozvíjet. 
Během listopadu jsme dokončili 7. kapitolu evangelia podle Jana a v prosinci jsme 
nakousli kapitolu 8. Jednu neděli jsme měli večírek na rozloučenou s Robbinsovými 
pro všechny Willovy přátele, se kterými jsme se seznámili za poslední rok.  

Stále probíráme evangelium podle Jana, na první skupince roku 2010 budeme probírat 
Ježíšovy výroky o skutečné svobodě (Jan 8:31-36). 

Chtěli bychom též sehnat nějaké prostory pro náš kulturní klub, abychom mohli začít 
s pravidelnějšími aktivitami. To je v současnosti naše priorita č. 1, co se týče strategie 
naší misie, protože chceme, aby tento kulturní klub byl jakýmsi mezičlánkem mezi 
biblickou diskusní skupinkou a našimi akcemi, při kterých kontaktujeme lidi. 
V adventním čase jsme jako takovou kontaktní akci uspořádali ještě jeden koncert ve 
Starbucks Coffee, který potěšil nejen personál, ale i hosty. Jako další akci, kterou 
chceme za náš kulturní klub uspořádat, plánujeme výstavu obrazů, a to někdy na 
konec ledna nebo začátek února. Podrobnosti se včas dozvíte na našem webu. 

Jako akci pro radost těsně před Vánocemi 
jsme naplánovali a uskutečnili rozdávání 
kávy zdarma, které se vydařilo. Naše velké 
poděkování za pomoc při této akci patří 
Vinohradské mládeži, která nás během akce 
nesla na modlitbách a zvláště pak ještě 
Adamovi a Dádě, kteří nám pomáhali s 
přípravou a distribucí kávy. Celkem jsme 
rozdali okolo 6 - 7 litrů kávy, asi 3 litry čaje 
a spoustu sušenek. To vše asi za hodinu. 
Každý z nás, kdo jsme rozdávali kávu, 
úsměv a přání krásných svátků, jsme měli několik zajímavých rozhovorů, které byly – 
věřím – přínosné pro obě strany. 

Po našem rozdávání kávy v Řepích jsme se ještě zastavili do naší oblíbené a vám již 
známé kavárny Starbucks Coffee, kde jsme popřáli krásné prožití Vánočních svátků 
našim přátelům z personálu a předali jim trochu cukroví. Udělali jsme jim tím velkou 
radost. 

Další akcí, která je spíše na pomezí kulturního klubu a akcí (nejen) naší Vinohradské 
mládeže je pravidelný Večer deskových her, který pořádáme s Eliškou každý měsíc. 
Tyto večery jsou otevřené pro každého, kdo si chce přijít zahrát nejrůznější deskové 
hry, proto na ně zveme nejen naše přátele z Řep, ale i další kamarády. Za půl roku, co 
tyto večery pořádáme, se z nich stala téměř tradiční mládežnická akce, kam však 
zveme hlavně naše přátele. 

Co plánujeme do budoucna? 
Do vzdálenější budoucnosti plánujeme další misijní týden, kdy v září 2010 přiletí team 
dobrovolníků z USA, se kterým chceme zopakovat většinu aktivit, které jsme pro 



Řepy dělali v září 2009. Dále bychom si rádi pronajali nějaké prostory, ve kterých 
bychom provozovali náš kulturní klub.  

Velkou výzvou, která je před námi, je aktivní účast na Řepském festivalu Babí léto, 
který se koná každý rok. Tam bychom rádi uspořádali venkovní koncert (Willovi se 
podařilo sehnat v USA kvalitní kapelu) a měli bychom na tomto festivalu infostánek o 
našich aktivitách pro veřejnost. Tento projekt je však zatím ve fázi jednání s úřadem 
MČ Prahy 17. 

Prosba o modlitby 
Modlitby potřebujeme více než cokoliv jiného, bez nich je naše práce jen 
bezvýznamnou lidskou aktivitou. Pokud nám chcete opravdu pomoct, budeme velice 
vděční za jakoukoliv formu podpory, ale ze všeho nejvíce potřebujeme každou 
modlitbu, která nás ponese, až budeme dělat všechny výše popsané aktivity. 

Dalším velkým tématem k modlitbám jsou lidé, za které se modlíme a za které se 
můžete modlit s námi. Jsou to především: 

Andy: s Willem se zná snad již od úplného začátku naší 
biblické diskuzní skupinky, kde se postupem času stále více 
zapojuje do diskuzí a sama začala číst Bibli a klást si otázky. 

Pavel: je člověk, ke kterému se stále 
snažíme najít cestu, někdy více, někdy 
méně úspěšně. Je milovníkem dobré 
kávy a velmi komunikativní osoba. Rád 
natáčí amatérské videoklipy.  

Kuba: je manažerem ve Starbucks coffee 
na Zličíně, kde jsme měli spoustu akcí. 
Kuba byl několikrát na naší skupince 
biblického studia. Na konci ledna má 
zkoušku na Coffee mastra. 

Irena: byla stálým návštěvníkem našeho 
English clubu. Později začala též chodit na 
biblickou skupinku. Je hledající člověk, 

který potřebuje vedení, protože její pohled na některé základní 
body křesťanského učení jsou pokřivené. Nicméně s Irenou 
máme velmi pěkné vztahy, a proto spolu můžeme otevřeně 
diskutovat téměř o čemkoliv. 

Zapojit se? 
Pokud byste měli zájem se nějakým způsobem naší službu v Řepích podpořit nebo se 
do ní zapojit, budeme velice rádi. Práce (nejen) v Řepích je mnoho a pracovníků málo. 
Proto pokud byste měli zájem jakoukoliv formou nás podpořit (osobní účastí, pomocí 
při akcích, finanční či administrativní podporou), jsme otevření jakékoliv formě 
spolupráce, která bude v souladu s naší vizí toho, jak ukazovat Boží lásku praktickým 
způsobem.  

Věříme, že vás tento newsletter nejen informoval, ale také povzbudil a třeba 



inspiroval. Děkujeme vám za vaše modlitby, kterých si velice vážíme, modlitby které 
nás nesou a připravují pevný duchovní základ pro naší další službu na Božím díle a 
další způsoby, jak ukazovat Boží lásku praktickým způsobem.  

David a Eliška Živorovi, Will a Rachel Robbinsovi 

Lakomství 
Karel IV. ve svém životopise píše: Lakomec však nepanuje, nýbrž poddán je panství 
peněz (Vita Caroli IV.). A od Jana Husa pochází tento citát: Z lakomství vychodí 
loupež, krádež, lichva, svatokupectví. 

Lakomství je neochota něco ze svého vydat nebo se podělit, spolupracovat, sdílet 
informace, svůj majetek. V letáku BTM (Brněnské tiskové misie) se dočteme: „Majitel 
mnoha nemovitostí si myslí, že je bohatý, ale se zřetelem na pravé hodnoty v Bohu je 
chudý.“ Stejně jako pýcha je lakomství symptomem, který ukazuje, že jedinec je 
zaměřený jen na sebe. 

Chránit si své je přirozenost. I zvířata si brání své teritorium a svou potravu či 
samičku, stejně jako svá mláďata, a dělají zásoby. Také například společenský hmyz 
loupí zásoby, a to příslušníkům svého i jiných druhů. Avšak jen člověk má peníze, 
zlato či něco, co není přímo k užitku a přitom samo o sobě pro něho znamená 
bohatství. Dokonce do té míry, že pro chladný kov, jenž člověka nezahřeje ani 
nenasytí, je schopen vraždit. Všechny války vznikly z lakomství, neboť jejich 
původci se nechtěli dělit o území, majetek nebo ženy své komunity. Anebo chtěli ještě 
víc, chtěli si to prostě vzít a mít, aniž se o to zasloužili, na úkor druhých. 

Zpočátku je to jen sebezáchovný pud, později touha po pohodlí a přepychu, co žene 
lidi ke shromažďování. A potom se rozvine v žádostivost sobeckého zisku, v hrabivou, 
chamtivost, která se nikdy, nikdy nenasytí, v palčivou vášeň, jež rozežírá srdce. 

Lakota je podle Billy Grahama „morově zhoubný hřích, 
jehož setba může vypadat tak nevinně jako obchody 
otevřené v neděli, a žeň je otroctví, bída a zoufalství. 
Bohatství může udusit duchovní život, a když lakota začne 
vítězit, lakomec se stane neochotným pomáhat trpícím. 
Nejenže nezná slitování, ale postupně přestane dodržovat 
úmluvy, vydírá, kořistí a podvádí.“ (volně přeloženo, 
parafrázováno) 

Lakomství je modloslužba obrácená k předmětům, ohavný 
nástroj satanův. Jak odporný hřích je to před Bohem, 
ukazuje drama, v němž stojí v naprostém rozporu se 

Spasitelem Jeho vlastní učedník, který z lakomství svého Mistra zradí. Tento 
vyhrocený konflikt ještě jakoby na lidské rovině je nám mementem. Připomíná, že 
lidská malost je nebezpečná, že končí v krvi a utrpení, že však Ježíšova výkupná 
oběť vítězí i nad něčím tak nízkým, jako je sobectví, hrabivost, lakomství, jestliže ji 
člověk přijme a znovuzrodí se. 

A opět citát z BTM: „Bohatství není hříchem, jestliže člověk nabyl své jmění 
poctivým způsobem, nemyslí jen na sebe a pomáhá potřebným. Takovému člověku 



Bůh žehná jako svému správci a dává mu k podnikání moudrost a ochranu. 
Bohatství se stává hříchem tehdy, když je na překážku vztahu s Bohem, péči o rodinu 
a připravuje člověka o věčný život." 

V morálním protikladu k lakomství je šetrnost. Šetrný člověk bere vše jako 
nezasloužený Boží dar, svěřené bohatství a neplýtvá jím, ale ošetřuje je se starostlivou 
péčí jako dobrý hospodář. Váží každý úkon tak, aby co je zaseto, vzcházelo a 
vydávalo užitek, aby však nepoškodilo půdu ani dělníka. Hranice mezi šetrností a 
lakotou je zřejmá, tkví v tom, že šetrnost nikomu neškodí, ale všem a všemu prospívá. 
Šetrnost rozčiluje pouze chamtivé.  

Opakem lakomství je velkorysost, štědrost, nikoliv však rozhazovačnost a furiantství. 
Jak píše Jan Hus: „Lakomství v zboží můž přemoženo býti štědrostí; ... Neb mníš-li, 
že by kdo své lakomství zbožím nasytil? Tohoť nelze býti; neb zboží jest věc zemská, 
ale žádost jmění jest věc duchovní. ... Též kdo chce lakomství v sobě uhasiti, rozmeciž 
zboží mezi chudé...“ 
Ano, rozdávejme potřebným a následujme Pána Ježíše. A chceme-li ozkoušet, jak 
jsme na tom my, porovnejme, jaký je rozdíl mezi námi a bohatým mladíkem z Mt 
19:20-22: Ten mladík mu řekl: „To všechno jsem dodržoval odmalička. Co mi ještě 
schází?“ Ježíš mu řekl: „Pokud chceš být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, dej ho 
chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, následuj mě.“ Když ale mladík uslyšel tu 
řeč, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. 

Připravuje Jana Hrdá 

Soutěž 
Na naší sborové Internetové nástěnce se objevila nová rubrika „Soutěž“. Jedná se o 
fotografii s otázkou „kdo, kde a kdy to je?“.Lednová fotografie je zde a výhercem se 
stává Daniela O’Brien. Z jejího dopisu vyjímáme: 

Byla jsem na sborových stránkách, abych se 
podívala jak jste opravili vaši modlitebnu. Musím 
říct, že jste si hodně zapracovali a že modlitebna 
vypadá moc pěkně. Také jsem se podívala na vaši 
soutěž a moc se mi líbila fotka. Mimo mé dva 
bratry - Martina Hejla a Zoltyho Valakoviče - tam 
také jsou kluci Vychopňovi a Míša Hedbávný. Tato 
fotka je z velkého sálu na Vinohradech, kolem 
roku 1987. 
Myslíme moc na Vás a mějte se moc dobře. Prosím 
pozdravuj všechny.      S láskou, Daniela (Hejlová) 

Další fotografie se stejnou otázkou už je na webu! 

Statistika návštěvnosti našich stránek říká, že je to okolo tisíce lidí každý měsíc! 
Největší návštěvnost má rubrika s archivem kázání za rok 2008 (celkem 4846), pak 
kontakty (3312), mládež (3127) a to je tam jen odkaz na jejich stránky ☺, pravidelná 
setkání (2788) a baptisté (2535).                  PH



Narozeniny v únoru
  2. Filip Žižka 
  7. Jan Jackanič   
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 
16. Jaroslava Jeřábková  

17. Jan Pěkný + 
18. Miloš Tresa 
26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  2. 2. Syndrom únavy a vyhoření – pokračování – MUDr. Zuzana Kasalová 
  9. 2. Čerstvé zprávy z Izraele – ses. Ludmila Hallerová 
16. 2. Poznatky z Dominikánské republiky – br. Jan Rais 
23. 2. Bible – Genesis film – br. kazatel Vladimír Hejl 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  7. 2. Vladimír Hejl 
14. 2. Miloš Šolc 
21. 2. Ivo Šrajbr 
28. 2. Hallerovi 

  7. 3. Vladimír Hejl 
14. 3. Miloš Šolc 
21. 3. Ivo Šrajbr 
28. 3. Vladimír Hejl

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  7. 2. Vladislav Vovkanič 
14. 2. Vladimír Hejl 
21. 2. Phill Davis 
28. 2. Jan Jackanič 

  7. 3. Miloš Šolc 
14. 3. Pavel Hrádek 
21. 3. Genadij Gavrilov 
28. 3. Milan Kern

Program na únor a výhled dále 
Po   8. 2. 18h Sborová rada 
12. - 14. 2. Modlitby s půstem - zahájení v pá v 18:30 v modlitebně 
Po   1. 3. ¼ letní celopražská modlitební chvíle MS 
Ne 28. 3.  Začátek letního času 
Ne 28. 3.  Výroční sborové shromáždění 
Ne   4. 4. Velikonoční neděle (jit řní na Vyšehradě) 
Ne 18. 4. Sborové shromáždění (ke SD) 
So 24. 4. Sjezd delegátů (SD) Praha 
28. – 30. 5. Sborový víkend Běleč – již je nutno se přihlásit! 
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 stipendijní fond:       911010 
SS krizový fond: 911013, SS muzikál Křižovatka: 911011 

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com 
Tábory: www.kspohoda.com Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


