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Naši milí čtenáři! 

Možná všichni neznáte příběh, jak vznikl slavný Händlův MESIÁŠ. Četla jsem o tom 
v jednom emailu o Velikonocích a moc mne to potěšilo. Proto je ten příběh v našem 
Zpravodaji a přeji i vám radost ze živého Spasitele, který je mezi námi ve Svém Slovu, 
Svým Duchem a jednotlivými údy Svého Těla, a jehož tak dobře známe 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. Beznadějně se vracel do svého chudobného bytu. Tu padl jeho zrak na 
velký balík. Otevřel ho. „Duchovní oratorium“ zněl nadpis. 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 Händla byla tato slova životem 
a prožitkem. A když četl ještě dál: „Já vím, že můj Spasitel žije… jásej… haleluja!“, v tu 
chvíli Händel ožil. Nádherné tóny procházely jeho nitrem. Nebeská jiskra v něm zapálila 
oheň. Chopil se 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, popadl cembalo, běhal sem a tam, šermoval ve vzduchu rukama 
a zpíval z celého 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 Händl jako posedlý, aniž by si dopřál odpočinku a pokrmu. Poté 
padl vyčerpán na postel. Před ním ležela hotová partitura „Mesiáše“.  

Pod Händlovým osobním vedením byl Mesiáš uveden 34krát. 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: „Já 
vím, že můj Spasitel žije!“ 

Zdroj: js, centrum Oase http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy 



Protože v květnu nás čeká seminář ke knize Zjevení, napadá mi, že i úvod do května by měl 
něco z eschatologie – teologické nauce o závěru Božích plánů - připomenout. Většina z vás 
ví, že pro mne je to od dětství námět číslo jedna a že do svého stáří nepřestávám každý den 
vyhlížet návrat Pána Ježíše pro Církev na oblacích (jak byl ze země vzat – Sk 1:11) a pro 
Izrael s Církví „ve veliké moci a slávě“. K tomu očekávání píše v jednom svém článku v 
časopise „Slovo a Duch“ Jakob Zöpfi: 

Když 19. května 1780 padla na Novou Anglii/USA úplná tma z celkového zatmění slunce, 
vypukla panika. Lidé mysleli, že nastává soudný den, křičeli, vrhali se na zem. V hlavním 
městě probíhala právě parlamentární debata a hysterie se začala projevovat i zde. Tu 
prohlásil mluvčí parlamentu: „Jsou jen dvě možnosti: buď Pán teď přijde, nebo nepřijde. 
Pokud nepřijde, není důvod naši rozpravu přerušovat. A pokud přijde, chci, aby mne našel 
při práci.“ 

Opravdové očekávání Pána nemá nic společného s různými spekulacemi. Jistě, pro 
nevěřící a posměvače to bude globální šok, i pro nepřipravené věřící, kterým bude scházet 
olej Ducha svatého. Ne tak pro milující srdce Nevěsty, která Ho očekává. Ne nadarmo 
strávil Pán Ježíš ještě před ukřižováním celé hodiny se svými učedníky, aby jim vysvětlil 
znamení, která budou předcházet Jeho návratu. Ta rozprava vrcholí podobenstvím: 
„Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. 
Stejně tak, až uvidíte, že se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království.“ (L 21:29 – 
31)… 

Od vzniku státu Izrael v květnu 1948 vzniklo množství samostatných států z bývalých 
kolonií, kde se masy bouří, dochází k revoltám, kmenovým válkám mezi „národy, 
nevědoucími, kam se díti“. Vypučel fíkovník Izrael a dodnes je zde jako nejviditelnější 
znamení doby, vypučely i ostatní stromy. Ve světě tlačeném ke sjednocení v globalizaci se 
obecně probouzí nacionalismus, národy hledají svoji identitu. 

Pokud vnímáme znamení doby také v čím dál častějších a ničivějších přírodních 
katastrofách, je nám jasné, že vytržení Církve není daleko. To nutně musí ovlivnit náš 
každodenní život. Kdo neodložil staré hadry nevykoupeného života, ten nemá smýšlení 
Nevěsty. Pravé očekávání se pojí s výzvou k odpovídajícímu životu a službě: 

„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je 
věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a 
neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se 
napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten Den!“ (Žd 10:23 - 25) 

Ke slovům bratra Zöpfiho mohu přidat jen „Maran atha!“ Pán je blízko! Tím se máme 
vzájemně potěšovat. 

 V očekávání návratu našeho Pána s vámi spojená Ludmila Hallerová 

Lenost 
Jan Hus o ní píše: Tento hřích můžeš na sobě poznati, máš-li tesknosť v dobrém skutku, 
činíš-li dobrý skutek s roztrháním, a jsi-li lenivý neb ospalý na Boží službě, neb když máš 
co dobrého učiniti, a to opustíš, neb učiníš nesnadně, řídko zpovídaje Bohu (poněvadž naši 
skutkové od zpovědi mají se počíti).  

Lenost (lat. acedia) je označení pro duchovní apatii či neochotu k jednání. Líný člověk 
jako by neměl chuť k jakékoliv činnosti. Lenivý člověk nevyužívá svůj potenciál 



dovedností a schopností, nic cílevědomého nedělá, nehodlá ani nic zařizovat ani se starat. 
Dřív byla lenost nazývána hříchem smutku (lat. tristitia). Duchovní lenost je odpor 
a nechuť k duchovním hodnotám. Další pojmy vážící se k tomuto hříchu jsou: odvrácenost 
od činnosti, loudavost, zahálka, neužitečnost, nezaměstnanost, lhostejnost, nečinnost, 
netečnost, váhavost, ospalost, nedbalost a zanedbávání, opomenutí, dřímota. Opakem 
lenosti je činorodost, pracovitost, bdělost atd., atd. 

Psycholog Scott Peck ji dále popisuje: „Lenost je pasivní neschopnost milovat. Je to opak 
lásky. Také lenost stejně jako pýcha souvisí s prvotním hříchem. Projevuje se tak entropie 
v životě každého z nás, vrhá nás zpět do dětství, do matčina lůna a do bažin, ze kterých 
jsme vyšli. Je všudypřítomná. Boj proti entropické síle nikdy nekončí.  

Lenost vede ke snaze vyhnout se nevyhnutné strasti, hledá vždy nejlehčí řešení, únik . 
Lenost je jediná překážka duchovního růstu. Když ji přemůžeme, překonáme též všechny 
ostatní překážky.  

Lenost je například neochota vstoupit 
do nových oblastí myšlení a přijmout 
novou, zralejší zodpovědnost za sebe 
samého. Přehlížíme vrozenou znalost 
toho, co je správné, protože jsme líní. 
Vnitřní hlas dobra nás nabádá, 
abychom si vybrali těžší cestu, která 
nás stojí spíše více námahy. Avšak 
naše neochota vést vnitřní dialog 
mezi dobrem a zlem je příčinou 
hříšných skutků.  

… Vlastní lenost dokážeme téměř 
vždy obhájit , úspěšně zahalit do 
nejrůznějších racionalizací, které druhá část naší osobnosti - ta, která roste - ještě nedokáže 
lehko prohlédnout, natož s nimi bojovat. Když však lenost správně rozpoznáme 
a přiznáme, že v nás je, udělali jsme první krok k tomu, abychom se jí zbavili.“ 

Obrázek toho, jak vehementně člověk brání svou vlastní lenost ukazuje Dagmar 
Peroutková: „Lenost je nehybnost ducha. Bývala označována jako velký hřích. To 
vzbuzovalo pocit viny. Myslím, že vinu cítíme i dnes, když se nám do něčeho nechce. 
Musíme se tedy zařadit, abychom si ji uměli odůvodnit. Mravenci, či včeličky, kteří musí 
neustále něco tvořit, někde šmejdit, na chvilku se nezastaví, tenhle problém nemají (Není 
tomu tak, i tento společenský hmyz má v chladu či v zimě klidový režim - pozn. autora.). 
Nevědí, co je lenost. To vědí medvídci. Jsou zvyklí na zimní spánek, na období klidu, 
zpomalených reakcí, na sladké lenošení, kdy i myšlení má pomalé tempo...“ 

Lenost zeslabuje vůli. Obvykle si ji ani neuvědomujeme, usazuje se v nás plíživě. Nejprve 
si někde výjimečně ulevíme, a když zjistíme, že nám to „prošlo“, zopakujeme to. 
A postupně opouštíme řád a propadáme se do chaosu. A tak lenost v důsledku spíše práci 
přidělá, neboť návrat k řádu je velmi, velmi těžký. Dominika Plzáková výstižně říká: 
„Lenost láká… Kdo podlehne?… Každý, kdo touží po určité úlevě, nicnedělání, volnosti. 
Volnosti, která se ale brzy změní ve spoutanost, jednotvárnost a nudu… Smysl života nám 
lenost nenabídne. Protože lenost je slabá, nejasná a malá.“  

V. Mourek dodává: „Kdo lenoší, buď si čím buď, buď sebe bohatší, sebe mocnější, 



nebude nikdy spokojen, nikdy zdráv, ani tělem ani duší. Stále bude unaven, choroben 
a mrzut, stále bude soužiti sebe a jiné, urážeti se o živý svět a každou maličkost… Lenost 
ujídá čilosti jednotlivcům i národům a ničí je, jako rez sžírá železo. Netečnost stejně 
snižuje jednotlivce jako národy. Nedbalost ještě nikdy nevynikla na světě skutkem velikým 
a nikdy nevynikne. Netečnost zmaří život, a nelze, by se jí co dařilo. Jest rozmarná, 
reptavá, zkázonosná.“ 

Lenost prý plyne ze ztráty motivace. Mohlo by se tedy zdát, že zvýšenou motivací bude 
vše vyřešeno. A tak se hledají způsoby, jak motivovat malé děti, aby si uklidily hračky, 
větší, aby se ve škole učily, a dospívající, aby začaly pracovat. Motivace je prý základem 
výchovy a výuky. Ano, lépe si vše zapamatujeme, když nás věc zajímá, vyučování je 
účinnější, když nás baví, a práce jde lépe od ruky, když se z ní těšíme.  

Z této myšlenky plyne snaha ke každé činnosti hledat motivaci, jako kdyby rodiče, učitelé 
i další vychovatelé měli povinnost děti hlavně motivovat. Když děti a mládež něco nebaví, 
je to prý vina dospělých: Jak se má ubohý výrostek učit fyzice, když je to taková otrava 
a paní učitelka to nedovede podat? 

Obávám se, že myšlenka motivace se namnoze špatně vykládá. Cílem výchovy dětí 
a sebevýchovy nás dospělých by nemělo být, že činíme pouze to, k čemu jsme zvenčí 
motivováni, nýbrž že si sami umíme najít dobrou motivaci! Není totiž spravedlivé 
přesouvat zodpovědnost za projevy naší lenosti na někoho jiného!!  

Motivem k aktivitám, ať už jsou přízemní či duchovní, musí být zejména prostá potřeba 
se jim věnovat, povinnost něco udělat, nezbytnost něco vyřešit, anebo i rozhodnutí postavit 
se lenosti. Že nás něco nebaví, nesmí být důvod k tomu, že neplníme své úkoly. I odměna, 
úspěch a pochvala sice mohou být motivací, ale uvědomme si, že je to opět něco zvenčí, 
nikoliv od Boha a nikoliv z našeho srdce. 

Výchovou bychom měli směřovat k tomu, že se dítě nebo mladý člověk naučí sám sebe 
motivovat k práci. Musíme se cvičit v překonávání sebe sama. Cvik a trénink je třeba 
velmi, velmi zdůraznit. A není jiný způsob tréninku, než že s tím začneme, neboť lenost 
překonáme pouze smysluplnou a záslužnou činností. I když nás to nebaví. Na to se nás 
Hospodin sotva bude ptát, a jen stěží si lze představit, že by před Jeho tváří obstála jako 
důvod naší nečinnosti nezábavnost. 

Dejme si pozor na vrozené nadání, talenty, jež nám Bůh dal, abychom je rozvíjeli. Ke 
každému z nich bychom měli dodat alespoň devět dílů píle, máme-li dosáhnout těch 
výsledků, jež potěší našeho nebeského Otce. Není to tedy tak, že když má někdo velká 
obdarování, má těžit pouze z nich, neboť mu stačí k tomu, aby dosáhl běžného životního 
standardu, nýbrž jsou příležitostí a výzvou. Měli bychom je vzít jako závazek, půjčku, 
kterou musíme splatit desateronásobně. Ne, není to dluh, který můžeme zakopat a potom 
jej nezměněný vrátit. Je to něco s čím smíme a máme nakládat. S pokorou, vždyť ten dar 
jsme si nezasloužili, a zároveň s nejvyšší zodpovědností, neboť je s ním spojen plán, úkol, 
který pro nás má sám Bůh.  

Billy Graham nás mimo jiné upozorňuje na „záporný styl života, jenž z lenosti plyne. Jím 
se obrací člověk proti Bohu i proti sobě. Lenost způsobuje rozdíl mezi osobou, kterou by 
člověk měl být, a osobou, kterou je. I tento hřích, stejně jako ostatní, má strašlivé dopady 
nejen v pozemském, ale i ve věčném životě. Okrádá tuláka o důstojnost, zloděje 
o poctivost a lehkomyslné ženy a muže o lásku. Jeho vlivem se rozpadají rodiny 
i společnost.  



V Bibli  se opakovaně hovoří o tom, jak zlé důsledky lenost má, vzpomeňme jen na 
Ježíšovo varování před pohodlnou širokou cestou, příběhy o hřivnách a ospalých pannách, 
jakož i o usnuvších apoštolech. 

A jak se lenosti bránit? S Pánem Ježíšem bychom měli hledat denní obecenství. Navzdory 
tomu, že vše nás může z této schůzky vyrušit, modleme se. Modeme se bez přestání, denně 
čtěme Bibli, vydávejme svědectví. Věnujme účinnou lásku svým bližním, poskytujme 
pomoc, dávejme desátky. Prosme o duchovní ráznost a rozhodnost, vzepřeme se každému 
pokušení si ulevit“ (volně převyprávěno).  

A ještě jednou Jan Hus: „Neb někteří jsou hříchové, před kterýmižto sluší běžeti; ale proti 
tomuto nesluší nikdy běžeti. Neb jakž bys pro tesknosť (lenost) poběhl z modlitby, ihned 
bys byl od ďábla přemožen. Protož když kdo počne své modlitby říkati, nemá pro žádnou 
tesknosť jich nechati; a čím více na koho tesknosť spadne, tím snažněji má se modliti a 
nikdy neodjíti, až dokoná.“  

Je zajímavé, že k tomuto hříchu vznikla mnohá přísloví, dokonce i v Bibli se jich k němu 
vztahuje víc než k jiným. A možná je to i pochopitelné, společnost totiž lenoši velmi 
poškozují. A také zlobí! Z velkého množství jsem jich vybrala jen několik: Lenost, jak 
známo, je neodolatelná chuť odpočinout si ještě dříve, než se člověk unaví (Jules Renard). 
Měl co dělat, aby dělal, jako že něco dělá (Alf Scorell). Týden pracovitého člověka je sedm 
dní, týden lenocha sedmkrát zítra (Německé přísloví). Víc líní jsme na duchu než na těle 
(Francois de la Rochefoucauld). Nikdo nedovede tak prohnat svoje okolí jako lenoši, 
chtějí-li vypadat pilně (Francois de la Rochefoucauld). Nikoli z toho, co jsi učinil, příteli, 
nýbrž z toho, co jsi opomenul učinit, bolí tě srdce, když slunko zapadá (neznámý). Lenoš 
a řvi, dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu suš! Karel Havlíček Borovský 

Lze nad leností zvítězit? Postavme se odevzdané otupělosti, nechuti a nedostatku 
motivace, kterou měl dodat někdo zvenčí. Hledejme u sebe, ve svém nitru, a prosme 
nebeského Otce o pomoc v překonávání naší lenosti. A pokud nás naše úkoly náhodou 
budou bavit, berme to jako hodnotu přidanou. Mám radostné zjištění nakonec: Opravdová 
modlitba, dobře vykonaná práce, užitečná činnost přináší radost o to větší, oč 
strastiplnější byly začátky a těžší konání!  

Připravuje Jana Hrdá 

Esoterika a misie? 
Ptáte se jak spolu souvisí esoterika a misie? I já jsem se ptala a kladla si otázky, zda je 
možné na veletrhu esoteriky misijně působit. Slyšela jsem totiž od bratra Gritsika z rusky 
mluvícího sboru, že na takovém veletrhu byli a mluvili s lidmi o Pánu Bohu už loni. 
V duchu jsem je obdivovala a říkala si, to bych já asi nemohla. Setkala jsem se i s další 
informací o výstavě esoteriky u bratra Jana Titěry, který mluvil o tom, že na letošní veletrh 
esoteriky připravují v BTM letáčky, které se tam budou nabízet. V duchu jsem si řekla. No 
s letáčky bych to mohla zkusit. A modlila jsem se, abych dostala odvahu. Věděla jsem, že 
chci tuto akci alespoň vidět. Veletrh probíhal na Výstavišti od pátku 9. 4. do 11. 4. 2010.  

V sobotu ráno jsem se už nerozmýšlela a věděla jsem, že na veletrh musím jít  

Vstupné bylo 200.- Kč. Byla jsem domluvená s bratrem Titěrou, že si mne vyzvedne. Stála 
jsem tedy před vchodem plná očekávání, co se bude dít. 

V duchu jsem se modlila, a to už jsme procházeli hlavním vstupem na výstavu. Už v těch 



dveřích jsem cítila jakoby fyzickou sílu, která mně brání vstoupit. Bratr Titěra šel přede 
mnou, já za ním. Bratr mi řekl: „Tak tady jsi v jámě lvové.“ A měl pravdu. Na jedné straně 
podivné mručení, na druhé straně zvláštní obrázky s nadpisem „Hledáš cestu sám k sobě“, 
vedle skupinka na zemi sedících lidí vytleskává divný rytmus. Lev řval ze všech stran, kde 
by co sežral, a měl zde připravenou pořádnou baštu. Zástupy hledajících, s otevřeným 
vstupem do srdce. Co všechno mohlo vstoupit do srdcí těchto lidí, bylo neuvěřitelné. 

Konečně jsme došli na místo, kde jsem viděla mně známé Gritsikovi i stoleček 
s literaturou a krásné letáčky BTM v nejrůznějších provedeních, aby zaujaly co největší 
záběr generací a zájmů. Počínaje dětmi, které tam byly v doprovodu rodičů, a starší 
generací konče.  

Při pohledu kolem sebe mne znova pojala úzkost. Fronta lidí ke stolečkům, kterých bylo 
asi 10, a na nich bylo napsáno: „Chceš znát svou budoucnost?“ Věštkyně a věštci seděli 
u stolků a lidé čekali ve frontě, aby se dozvěděli nepravdu. 

Jak nádherný a osvobozující byl pohled na bratry, kteří se právě modlili s těmi, kterým 
nabízeli dobrou zprávu o jediné cestě pravdy. Ještě chvíli jsem stála opodál a dívala se a 
modlila, abych i já mohla být užitečná na tomto místě. Po chvíli se moje úzkost proměnila 
ve velikou lásku k těm bloudícím a hledajícím lidem. Všechno ostatní už šlo samo. Vzala 
jsem si pár letáčků do ruky a k tomu Nový zákon. Oslovila jsem první ženu, zda má zájem 
o letáček Alternativní medicína a víra – a žena se k mému překvapení zastavila a chtěla 
slyšet víc. Ptám se: „Znáte Bibli - mohu vám darovat Nový zákon?“ A – už to šlo všechno 
samo. Nestačila jsem se divit, co všechno povídám ne já, ale Duch svatý skrze mne. Za 
chviličku mám prázdné ruce, beru si další letáčky. Vnímám, že i bratři hovoří s lidmi, je 
zde tolik lidí, že se na sebe mačkají. Je zde mnoho, mnoho natažených rukou a srdcí. Co je 
vkládáno do těch rukou? Kde je nás víc, ptám se sebe samé. V duchu se zase modlím. Pane 
Bože, dej ať to, co je zasíváno, vzklíčí a ten zlý to nesebere. Vždyť nic jiného než Boží 
slovo nemůže přivést tyto lidi k Tobě. 

Jaká škoda, že lidé hledají na nesprávném místě. Jaká škoda, že je dost těch, kteří našli 
pokoj v Pánu Ježíši a nechávají si jej jen pro sebe. Kéž se v nás všech probudí touha 
zahořet pro nesení evangelia hledajícím. Možná je to právě to, co náš sbor potřebuje, a já 
k tomu vybízím sebe i vás: Abychom vyšli s evangeliem ven mimo náš sbor cíleně 
a vědomě. Přidejme se k těm, kteří již vyšli. Dá Pán Bůh, že naše lavice nezůstanou 
prázdné. 

Vaše sestra H. Včeláková 

Z Výkonného výboru 
Milí bratři a sestry, obracím se na vás jménem Historické komise BJB s následující 
výzvou:  

Uplynulo již 20 let od pádu totality, těžkého období církve, i konkrétně naši Jednoty. 
Mladá generace ví o tom málo a staří pamětníci odcházejí. Ale také to dnešní dění v našich 
sborech přijde v zapomenutí, pokud nebude náležitě zdokumentováno. Máme za to, že 
v historii našich sborů je bohatý zdroj poučení a uvědomování si naši baptistické identity.  

Historická komise BJB si proto vytkla za svůj cíl uchování svědectví minulosti – 
historických pramenů různého druhu. Chceme udělat maximum pro uchování archivních 
materiálů, sborových kronik a také vzpomínek pamětníků. Tento úkol ovšem není 



realizovatelný bez spolupráce se sbory. Chceme vás proto vyzvat ke konkrétní spolupráci:  

• Rádi bychom získali ze sborů lidi, kterým bude historie baptismu ležet na srdci a budou 
ve spolupráci s Historickou komisí sbírat vzpomínky seniorů ze sborů. Vzpomínky 
pamětníků jsou úžasným zdrojem informací a svědectví. Připravujeme manuál pro 
tento sběr vzpomínek a také instruktážní seminář. 

• Rádi bychom vás také opětovně vyzvali k větší péči sborovým kronikám. Kroniky 
mohou být výborným zdrojem informací o životě sborů, pokud jsou fundovaně vedeny. 
Pokud máte ve sboru kronikáře, předejte nám prosím na něho kontakt. Pokud kronikáře 
nemáte, chtěli bychom vás povzbudit k jeho vyhledání.  

• Chceme také více dbát o archivní dokumenty, Historická komise v současnosti 
připravuje pokyny pro sbory ohledně péče o archivní materiály.  

• Rádi bychom také podchytili již existující práce, které se zabývají naší minulostí. 
Zejména pak ty, které vznikly jako středoškolské či vysokoškolské odborné práce, 
diplomové práce apod. Víte-li tedy ve sboru o podobné práci, nebo máte-li ve vašich 
řadách takového studenta, dejte nám rovněž vědět. Takový člověk by byl jistě 
vhodným dobrovolníkem např. i pro sběr vzpomínek.  

Prosíme, kontaktujte ve všech těchto případech přímo předsedu Historické komise 
Miroslava France (email: franc949@atlas.cz).  

Milí bratři a sestry, věříme, že se nám společně podaří přispět k uchování památek naší 
minulosti. Věříme, že tak společně přispějeme k upevnění baptistické identity v našich 
sborech a že tak budeme lépe vybaveni k plnění našich úkolů. 

Miroslav Franc, předseda Historické komise BJB 

Věc: Průvodní dopis sborům k výzvě Historické komise. 

Drazí bratří kazatelé, správci sborů a členové staršovstev! 

Chci k výzvě Historické komise také připojit pár řádků. Zúčastnil jsem se posledních dvou 
jednání této komise a byl jsem potěšen. V minulých letech se práce této komise soustředila 
především k vydání knihy o kazatelích BJB. Také byla práce hodně ztížená nemocemi 
jejich nejaktivnějších členů. Nyní je komise rozšířena, výrazně omlazena a vede ji 
fundovaný historik br. Mirek Franc.  

Členové komise nyní myslí na celou řadu úkolů, ale mohou je splnit jenom tehdy, pokud 
bude dostatečné pochopení a ochota k pomoci ze strany dalších členů sborů. Jistěže 
zaznamenávání historie sboru není prioritním úkolem sboru a nepatří to do hlavní náplně 
kazatele. Přesto ve sborech jsou bratří a sestry, kteří k tomu mají vztah i obdarování a při 
nějaké míře odborného vedení nebo poradenství mohou se výborně zhostit takového úkolu. 

Jenom je potřebné je najít, povzbudit a pověřit touto službou. A právě k tomu směřuje 
výzva Historické komise i tato moje osobní výzva. 

Prosím vás, bratří kazatelé, správci sborů, členové staršovstev: nepřehlédněte tyto výzvy, 
dejte si práci ověřit stav věcí ve vašem sboru, vyhledejte vhodné lidi, pověřte, nahlaste 
jejich jména Historické komisi. Dopad této práce oceníte, když budete připravovat nějaké 
sborové výročí nebo když budete potřebovat materiály do nějaké historické publikace. 

S bratrským pozdravem a přáním Božího požehnání Milan Kern, předseda VV  



Inzerce 
Sestra Jana Mejsnarová nás požádala o oznámení své prosby / nabídky: 

Hledá věřící pomoc do domácnosti hlavně na dopoledne. Nabízí ubytování v zařízeném 
pokoji, WC a koupelna jsou v tomtéž podlaží. Odměna dle dohody. 

Adresa: Mladčina 6, Praha 6, telefon: 233 311 541. 

Narozeniny v květnu
2. Miloš Šolc 
3. Lucie Eliášová 
6. Petr Ševčík 
7. Světlana Perets 

18. Julie Hejlová 
20. Eliška Živorová  
24. Kateřina Velková 
25. Dagmar Ždychová 

26. Ivan Kanajlo 
27. Vasil Smužanica

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  2. 5. Vladimír Hejl 
  9. 5. Filip Žižka 
16. 5. Ivo Šrajbr 

23. 5. Miloš Tresa 
30. 5. Sborový víkend 
  6. 6. Vlado Vovkanič

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  2. 5. všechny sbory (Vlado Vovkanič) 
  9. 5. David Živor  (Filip Žižka) 
16. 5. Brian Gemmel (konference o Zj.) 

23. 5. SNU (Jiří Boháček) 
30. 5. Vladislav Vovkanič 
6. 6. Vladimír Hejl  

Program na květen a výhled dále 
30. 4. – 2. 5. Sesterská konference v Bratislavě – téma Rodina 
Ne   2.  5. Spol. shromáždění všech nájemců modlitebny (J. Boháček) 
Ne   2.  5. Sportovní odpoledne rodin s dětmi (Žižkovi + mládež) 
Ne   9.  5. Den matek, mládež (David Živor a Filip Žižka) 
14. – 16. 5. Konference o zjevení (Brian Gemmell) 
Ne 23.  5. koncert Southern Nazarene University – „miniotevření modlitebny“ 
28. – 30. 5. Sborový víkend – Běleč nad Orlicí 
Ne   6.  6. Křest 
So 12.  6. Regionální setkání sborů v Jablonci nad Nisou 
Ne 14. 11. 9h! Rozhlasové vysílání 
 

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 
 


