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Milí naši čtenáři a čtenářky! 

Každý rok počínaje rokem 2006 se Pán Bůh na některém místě v České nebo 
Slovenské republice dotkne srdcí dětí Božích, takže přibývá míst, kde se konají kající 
bohoslužby za 2000 roků křesťanského antisemitismu, který ve třicátých letech 
minulého století vyvrcholil holocaustem. To byl plán nacistů na vyhlazení všech Židů 
na územích, kde byli nacisté u moci. 

Z naší země, z Protektorátu Čech a Moravy, zahynulo za německé okupace vedle 60 
000 českých občanů také 80 000 Židů. 

Jak vznikla myšlenka na uspořádání takových bohoslužeb? Dotklo se mne hluboce 
slovo Krále na začátku Tisíciletého království, kterým některé národy z něho vylučuje: 
národy protikřesťanské a národy antisemitistické, protože Jeho bratři jsou křesťané a 
Židé. Národy jsou souzené nejen za ZLÉ, co napáchaly, ale i za dobré, které 
opomenuly vykonat! 

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) 

Křesťanský antisemitismus vznikl už v prvních stoletích chybnou „teologií náhrady“. 
Jako by Židé byli navždy Hospodinem zavrženi a 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. 

Stalo se to při jednom z početných zájezdů do Izraele, které od roku 2002 absolvuji 
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 rozsáhlý 
prostor, z ptačí perspektivy mapa Evropy, proměněný v bludiště mezi vysokými 
kamennými sloupy, které jsou umístěné na území toho kterého evropského státu. Jsou 
popsané jmény za nacismu zlikvidovaných židovských obcí a manifestují zánik celé 
jedné vzácné kultury, která Evropu zbohacovala. 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 zvláštní svébytné kultury, který navždy zmizel 
z naší země. Plakali jsme, když jsme našli jméno své obce, v níž kdysi tento výhonek 
žil, modlili jsme se za zbylé Židy u nás a za Izrael, který z toho popela se 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 Va 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 němž 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 pokáním toužila otevřít nebe nad Českým Těšínem. 

První kající bohoslužba s velkým požehnáním proběhla na podzim 2009 i na 
Slovensku v Michalovcích. Vnímala jsem Boží radost nad hříšníky, kteří činí pokání a 
přítomní Židé s dojetím nás prosili, abychom na této cestě pokračovali. Závěr liturgie 
je totiž žehnání Izraeli dle starozákonních textů a končí se modlitbou Otče náš a 
aronovským požehnáním, které zazpívá či přečte některý přítomný Žid. 

Je naší touhou, aby to nebyla záležitost jen několika jednotlivců, ale aby se 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. 

Věřím, že na takové pokání Hospodin 2000 roků čekal a že podle 2 Pa 7:14., „…když 
se Boží lid, který se nazývá Jeho jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat Boží 
tvář v pokání a odvrátí se od svých zlých cest (antisemitismu), tehdy Hospodin vyslyší 
z nebes, odpustí náš hřích a uzdraví naši zemi“. 

A naše zem i celá Evropa uzdravení tolik potřebuje! 

Letos 30. května proběhla tato pietní vzpomínka a kající bohoslužba v Náchodě. Při 



každé se čtou jména těch, kteří se nevrátili, namnoze celé rodiny. Na Náchodsku a 
Hronovsku to bylo více než 300 jmen. Ve čtení se přítomní střídají a mnozí se slzami a 
s hrdlem lítostí staženým ani pořádně nemohou číst.  

5. června bude taková bohoslužba v Dolnom Kubíně na Slovensku. 

Čekám, kdy se k podobné požehnané akci pro potěšení Božího srdce spojí pražští 
křesťané… 

Ludmila Hallerová 

Hněv 
Jan Hus: Ten hřích jest oheň; neb jako oheň, cožkoli dosáhne, všecko sežže, též hněv 
všecky dobré skutky z člověka vypudí: neb ten jest hřích upřímo proti druhému. …  

Hněv je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování 
nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání. Je to emoce, jejímž smyslem v přírodě bylo 
připravit jedince na útok. Podle intenzity se rozlišuje rozzlobenost (nejslabší), hněv, 
zlost a vztek (nejsilnější). Projevy hněvu zpravidla trvají krátce, dlouhodobějším 
projevem je nepřátelství. Protože hněv je primárně násilnou reakcí, snaží se ho lidé 
pokud možno brzdit, a i při velké zlosti se místo fyzického napadení uchylují spíše 
k urážkám a výhrůžkám. 

Fyziologickými projevy hněvu jsou některé změny v tělesné činnosti, směřující ke 
zvýšení fyzické síly organismu – zvyšuje se srdeční tep, stoupá krevní tlak, člověk 
zčervená. I když projevy hněvu mají často svůj důvod, jsou většinou přehnané 
a nepřiměřené situaci, která je vyvolala. Projevy hněvu nejčastěji narušují vztahy mezi 
lidmi a nakonec mohou vést k izolaci a osamělosti. 

Hněv bývá subjektivní - na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými 
a různě intenzivními emocemi a spontánní – spouští se samovolně. Liší se od špatné 
nálady, která je spíše nezacílená. 

Vlastnost, s níž člověk snadno podléhá vzteku, označujeme jako prchlivost. Že je to 
vlastnost nám lidem společná a že se s ní potýkáme takřka stále, svědčí množství slov, 
jež tento afekt pojmenovávají: rozčilení, rozhořčení, trpkost, pobouření, popudlivost, 
zloba, netrpělivost, podrážděnost, prudkost, výbušnost, vznětlivost, rozhorlení, 
zuřivost. Opakem hněvu je mírnost a mírumilovnost, tichost, pokora. 

Z hněvu někdy vyplývá agrese (z latinského ad-gredior, přistoupit blízko, 
napadnout). To je v psychologicko-sociologickém pojetí chování, které vědomě a se 
záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. 
Agrese, ať již fyzická či slovní, může vzniknout v afektu nebo se může jednat o agresi 
účelovou (úmyslný faul při sportu). Sklon k útočnému jednání, které se transformuje 
do různých podob, se nazývá agresivita. 

Přírodovědec Konrad Lorenz tvrdil, že agrese je vrozená. Na základě studií ptáků 
a ryb se domníval, že agresivní energie se v jedinci hromadí, dokud není uvolněna. 
Uvolněním agrese (např. při sportu) dochází ke katarzi (očištění) jedince, což zvyšuje 
bezpečnost společnosti. Neexistuje však mnoho důkazů, které by tuto teorii 
potvrzovaly. Tento přístup pokusy popírají např. Buss, Loew, Bandura. Konkrétně 



Bandura předpokládá, že agrese je naučená. Lidé se tak chovají, protože během svého 
života zjistili, že se jim to vyplatí. Bandura totiž empiricky i experimentálně doložil 
význam tří činitelů při učení se agresivních vzorců chování: zkušenost, předvídané 
zisky, pozorování jiných agresorů.  

Na rozdíl od ostatních tzv. smrtelných hříchů se v nás nezačíná tento hřích usazovat 
nepozorovaně, plíživě. Zlost v nás propukne a nelze si jí nevšimnout. Jde o to, jak 
s ní naložíme. Ne webových stránkách www.stopnasili.cz se píše: „Vztek se nesmí 
potlačovat, ale musí se zvládnout. … Někdy stačí počkat, než zase máme kontrolu 
nad svým chováním. Ale můžeme se naučit projevy vzteku kontrolovat , zaměřit je 
směrem, kde nevznikne škoda. Doporučuje se počítat do deseti, jít boxovat do pytle. 
Někdy je nutné vztek léčit : zloba může pramenit i z pocitu nejistoty. Jediný způsob, 
jak rozlomit své násilné chování, je rozpoznat, pod jakým jsem tlakem, rozkrýt své 
pocity a převzít zodpovědnost za své a konání. ... Vylévání vzteku je jako kámen 
vhozený do vody, dělá větší a větší kola. Nabalují se další a další negativní emoce 
a vztek spíše vzrůstá. A když si vylijeme vztek napadením, nejen že týráme druhého, 
ale náš vztek tím nekončí, zvětšuje se. V agresi se skrývá náchylnost k nárůstu. 

Jeden z hrdinů seriálu USA Chirurgové praví: „Hřích, o němž tolik neslyšíte, je hněv. 
A přitom možná může být mnohem nebezpečnější, než si myslíme. Vždyť když už 
dojde na destruktivní chování, stává se hlavou celé sedmičky ostatních smrtelných 
hříchů. Čím se od nich liší? Vlastně je to jednoduché. Poddáte-li se hříchu, jako je 
závist nebo pýcha, zraníte jen sami sebe. Zkuste smilstvo nebo chtíč, a zraníte leda 
sebe a možná jednoho nebo dva další. Ale hněv, hněv je ze všech nejhorší. Matka 
všech hříchů. Nejenže vás hněv stáhne až na dno, ale když to udělá, můžete s sebou 
vzít strašné množství dalších lidí.“ 
V letáku BTM se dočteme: „Hněv je otcem vraždy. Mnozí lidé jsou příjemní, dokud 
je nepopadne záchvat vzteku. ... Hněv neničí jen ty, na které je namířen, ale zároveň 
jako bumerang zabíjí i toho, kdo se hněvem nechává unést. Nejlepší by bylo 
s nadhledem řešit rozbouřenou situaci, v klidu všechny vyslechnout a nakonec říct své 
stanovisko.“ 

Michal Mocek z MF Dnes: „V čele nového žebříčku hříchů stojí podle MORI krutost 
následovaná cizoložstvím. I sobeckost, nečestnost a pokrytectví získaly více »bodů« 
než tradiční hříchy jako hněv či závist. Co více, za hřích je považována i bigotnost či 
náboženský fanatismus, které by za Řehořových časů byly možná spíše ctností. 
Ukazuje to rys naší doby, která nechce ovlivňovat duše lidí a nutit je ke zlepšení - 
úplně stačí vnější konformita  a dodržování přijatých norem. A přece, člověk si může 
pěstovat nenávist k druhému na dně duše, i když mu nic krutého nedělá. A může se 
ohlédnout za každým mužem či ženou, které potká, aniž se tím dopustí cizoložství.“ 

Podle psychologa Petra Šmolky je hněv „projevem nakumulované zloby ze zmaření 
cesty k žádoucím cílům. Finálním spouštěčem pak může být prakticky cokoli, 
i zdánlivě celkem nepodstatná maličkost. Přirovnání k oné pověstné poslední kapce, 
případně k explozi Papinova hrnce s rozbitým pojistným ventilem jsou celkem 
výstižná. Intenzita vzteku souvisí s temperamentem. Cholerik vystartuje okamžitě, 
flegmatika musí provokovat daná věc hodně dlouho. Riziko výbuchu vzteku je vyšší 



i u jedinců zdánlivě samolibých a sebevědomých, kteří tím však jen pečlivě skrývají 
hluboké vnitřní nejistoty a často i pochyby o sobě samém. Což v plné míře platí i pro 
hysterii. Nezvladatelné záchvaty vzteku jsou však někdy i odrazem drobných 
epileptických poruch.“ 

Za nejhorší plod hněvu považuji pomstu. Živí ji strach a sebelítost. Otravuje nejen 
duši jednotlivců, ale i celých rodin a národů. Skrývá se za spravedlnost a ohání se tím, 
že brání důstojnost. Je podhoubím šovinismu a rasismu. Najde si vždy důvod, aby 
obhájila svou existenci. Nenávidí odpuštění. Neumí nastavit druhou tvář. Bere 
spravedlnost do lidských, namísto Božích rukou. 

A co píše o hněvu náš osvědčený Billy Graham (volně převyprávěno)? „Zlost ničí 
samého člověka, působí hryzení svědomí, nesoulad v rodině, zmatky ve státě, 
vyvolává vášně, spory a svár. Když vládne hněv, rozum ustupuje. Ničí tělesně 
i duševně, neboť s sebou nese pocity křivdy. Je jako zpětný náraz pušky, jenž míří na 
cíl a zároveň zasahuje i střelce. Kvůli hněvu ztrácejí lidé radost, opravdovou 
důstojnost, přátelství, příležitosti, důvěryhodnost i ušlechtilé city. 

Podléháme-li hněvu, vymlouváme se na svou povahu a na selhávající nervy, na 
dědičnost, na to, že se to stává každému. Musíme panovat nad svou myslí, nedopustit, 
aby se na nás zjevovala zvířecí povaha. Vždyť hněv téměř vždycky překáží našemu 
křesťanskému svědectví. Podívejme na rozlíceného Petra, který v dobrém úmyslu 
použil meče, aby bránil Pána. A jak na to Pán Ježíš reagoval?!“ 

Je nějaký návod, jak předcházet hněvu? Alkohol vám možná pomůže na chvíli vztek 
potlačit, ale nepomůže vám jej přijmout, prožít a uvolnit. Michal Petr (odborný 
poradce) radí: „Problém není to, že cítíte zlost, ale to, jak s ní zacházíte. Když křičíte, 
druhého obviňujete, práskáte dveřmi apod., nevede to k ničemu dobrému, že? … První 
pomoc ve chvíli, kdy cítíte, že už už vybuchnete, je se zastavit. Prostě si říct STOP! 
A nadechnout se a vydechnout. Hluboce, až do břicha. Přitom ten dech zpomalovat 
a zklidňovat. Vyžaduje to od vás, abyste přerušil své zvykové chování: zlost - 
vybouchnutí - nadávání. Je třeba se zastavit a začít klidně a zhluboka dýchat. Alespoň 
10x. Když se vám to podaří, intenzita zlosti trochu pomine a vy budete lépe schopen ji 
zvládat. Je to jen první krok, jak však říká staré přísloví: cesta dlouhá tisíc mil začíná 
prvním krokem. Tím, jak dýcháte, dochází k odplavování stresových hormonů, což je 
potřeba. Když ten vztek jen zastavíte a potlačíte, vybublá jinde. Je třeba s ním nakládat 
dál. Výhodou je uvědomit si, že příčina zlostnosti není v těch okolo nás, což si 
většinou špatně myslíme, ale je to v nás, hluboko uvnitř, jenomže to tam sami a bez 
pomoci neumíme vidět a pracovat s tím.“ 

Billy Graham říká: „Ježíš Kristus, který utišil bouři na Galilejském jezeře, umí utišit 
i rozbouřené nitro člověka. Člověk se však musí chtít hněvu zbavit. Musí se přestat 
obhajovat, vymlouvat se na druhé lidi nebo na rodové zatížení. Je nezbytné začít 
opovrhovat hněvem, rozhodnout se léčit, A proto vyznávejme tento hřích, stejně jako 
ostatní, a přijměme očištění a osvobození. Nezapřeme svého Pána, buďme nástrojem 
požehnání a služby!“ 

A také ještě jednou Jan Hus: „Též tento oheň pekelní, totiž hněv, může uhasen býti: 
Nejprve vodou, totiž dobrou radou neb naučením. Protož hněviví nic nemají bez 



rady moudrých učiniti, chtí-li se hříchův od hněvu pocházejících vystříci; neb praví 
mistr Seneca pohanský: Dokavadž se hněváš, nesluší nic ani zlého, ani dobrého 
učiniti; neb v tu dobu rozum člověčí jest oslepený, že neví co činí. … 

Druhé, hněv může uhašen býti děr zacpáním, to věz, aby slov nevypustil z úst; ne 
proto, jako někteří činí, když sebe v tu dobu aneb v ten čas pomstiti nemohou, tedy 
mlčí, čekajíce času, když by se mohli pomstiti; ale proto sluší slova v ústech zavříti, 
aby mohl hněv v sobě ukojiti : neb v hněvu čím více mluví, tím více k hněvu zbudí. .. 

Třetí, můž uhašen býti oheň, totiž rozmetáním dříví, to jest, aby mysl svou v jiné 
dobré myšlení obrátil, aby toho tak zapomenul, jako by toho nikdy nebylo; neb čím 
více na hněv se zpomíná, tím více se hněvá. ... Neb praví svatý Augustin: Nechceš býti 
v čele, to jest s vyvolenými Božími, když nechceš nenávisti trpěti s hlavou, tedy se 
Synem Božím. 

A protož jako bys se hněval, byť kdo dal zlatou hrudou v bok, abys ji sobě měl; též se 
hněvati máš, když se co protivného stane. Neb všeliké protivné slovo aneb skutek, 
když se trpíš pro milého Boha, bude tobě obráceno u věčné zboží; neb jiné cesty není 
do nebes než protivenství.“ 

Na závěr si připomeňme, že existuje Boží hněv a že přijde den soudu. Kdyby nebylo 
Kristovy oběti, my všichni bychom byli odsouzeni. Jenomže díky Hospodinově 
milosti, díky Jeho odpuštění, díky Jeho lásce jsme ospravedlněni. Hněv Boží, jakkoliv 
spravedlivý, na nás nedolehne. 

Připodobněme se i my Ježíši Kristu, opanujme svůj hněv a odpouštějme! 
Připravuje Jana Hrdá 

Inzerce 
• Milí přátelé, pokud vás zajímá, jak se mi žije v Izraeli a jaký je můj pohled na situaci 
v oné zemi, jste srdečně zváni na moji presentaci, informace najdete na strance: 

http://www.smichovske.spolco.cz/hostmesice/host0610.html 

Mějte se krásně. S pozdravem Jirka: 

Smíchovské společenství mládeže v rámci cyklu pravidelných otevřených setkání Host 
měsíce vás srdečně zve na setkání s Ing. Jiřím Šebkem, PhD. na téma: 

Izrael – země vyvolená, nebo velká překážka míru na Blízkém východě? 
Středa 9. 6. od 19:00 ve farním sále při kostele sv. Václava, Praha 5 – Smíchov, 
Náměstí 14. října 17, naproti centru Nový Smíchov 

Jirka Šebek vystudoval chemii na VŠCHT v Praze. Po ukončení magisterského studia 
biochemie pokračoval coby doktorand se zaměřením na výpočetní chemii, svému 
výzkumu se věnoval na Ústavu organické chemie a biochemie. Po úspěšné obhajobě 
disertační práce v roce 2008 získal jedinečnou příležitost pracovat několik let jako 
začínající vědec na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. 

V čase své krátké návštěvy rodné země nám povypráví o běžném životě v místě 
kořenů naší víry, mezi lidmi, jejichž otcům vděčíme za Písmo svaté, mimo jiné jeden z 
hlavních pilířů naší kultury. Presentace se však neomezí na výčet turisticky 



zajímavých památek či míst, o kterých si čteme v Bibli. Její součástí budou i Jirkovy 
osobní dojmy z každodenního života v zemi, o které se dnes hodně mluví vzhledem k 
politické situaci na Blízkém východě. 

Samozřejmě se můžete těšit i na volnou diskusi s hostem a občerstvení. 

•••• Hledáme osobní asistentku pro 
naši jednadvacetiletou dceru Annu, 
která má lehčí formu dětské mozkové 
obrny a epilepsii. Náplní práce je 
péče v domácím prostředí a 
doprovázení do chráněné dílny, plat a 
pracovní doba dle dohody (možno 
uznat jako praxi). Nabízíme příjemné 
rodinné prostředí v domě se 
zahradou, v krásné přírodní lokalitě 
(15km od Prahy) a dostatek soukromí 
(vlastní pokoj s vybavením a 
příslušenstvím). Strava a bydlení zdarma. Nástup od září 2010. 

Lucie a Vladimír Dobešovi 
tel.: 315 783388, mobil: 605 281772, e-mail: dobesova.lucie@seznam.cz 

•••• Chcete ve vaší empétrojce poslouchat text Českého studijního překladu? Na 
našich webových stránkách (http://www.biblecsp.cz/) si nyní můžete stáhnout 
audionahrávku všech knih Nové smlouvy v podání Libora Diviše. Soubory jsou 
k dispozici v několika kvalitách a formátech. 

•••• Do příštího čísla Zpravodaje připravujeme souhrn z dopisů z misijní cesty Anetky 
Podzimkové s misijní organizací Ambassadors do JaR. 

•••• Návštěvnost našeho sborového webu rapidně narostla pro zájem o nahrávky 
z konference zjevení – to jsme několikrát překročili 80 hostí za den. Za květen máme 
tudíž rekord 1586 návštěv, duben 1140, březen 914, únor 822, leden 923. 

•••• Nezapomeňme poděkovat Pánu Bohu za výsledek parlamentních voleb a 
nepřestávejme se přimlouvat za naší vládu a všechny v moci postavené. 

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

  8. Květuše Šolcová 
13. Ivana Štěpánová 
15. Lucie Lemerová 
25. Helga Barešová 

28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  6. 6. Vlado Vovkanič 
13. 6. Vl. Hejl 
20. 6. Ivo Šrajbr 
27. 6. Miloš Tresa 
 

  4. 7. Vl. Hejl  
11. 7. Vlado Vovkanič 
18. 7. Ivo Šrajbr 
25. 7. Miloš Tresa 
 

  1. 8. Vl. Hejl 
  8. 8. Jiří Boháček 
15. 8. Vlado Vovkanič 
22. 8. Miloš Tresa 
29. 8. Miloš Tresa 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  1. 6. Aktuality z Izraele – ses. Ludmila Hallerová 
  8. 6. CD z konference o Zjevení Jana (část) – Brian Gemmell - br. kaz. Hejl 
15. 6. Stáří jako Boží dar – stáří jako přítěž – br. kaz. Vlastimil Pospíšil 
22. 6. DVD Starý zákon – Gedeon, Rúth, Samuel, David, Šalamoun, Eliáš – br. Hejl 
29. 6. Prezentace Brněnské tiskové misie – br. kaz. Jan Titěra 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  6. 6. Vl. Hejl  (Vl. Vovkanič) křest (M. Šolc) 
13. 6. Matouš Zoubek (Vlado Vovkanič) SH 
20. 6. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) 
27. 6. Mark Edworthy  (Jiří Boháček) 
  4. 7. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) VP 
11. 7. Filip Žižka  (David Živor) 
18. 7. Martin Hejl  
25. 7. Jan Jackanič 

Program na červen a výhled dále 
Ne 13.  6. Sborové shromáždění (SH) 
Po 14.  6. 18h Sborová rada 
So 19.  6. 13h Slavnostní otevření podkroví – Bělá p. B. 
  9. – 14. 8. Mládež – Kreativ 120 II Kunratice u Cvikova 
14. – 22. 8. Tábor KS Pohoda Hradec u Stoda 
Ne 14. 11. 9h! Rozhlasové vysílání (M. Šolc) 
10. - 12. 6. 2011 Sborový víkend Běleč/O. 
 

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 
 


