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Nemusíš si dokazovat... 

Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: "Bože děkuji ti, že nejsem 
jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten 
celník..." Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. 
(Lk 18, 11.14) 

Je snadné pohoršit se nad zkažeností společnosti, nad lumpy a podvodníky 
ve velkém... 

A není moc těžké najít lidi, s nimiž si ve srovnání budeme připadat 
spravedliví a bezúhonní. 

Můžeme být ale kvůli tomu sami se sebou spokojení? 

Když srovnáme svůj život a svoje chování s Ježíšovým, zjistíme, že až tak 
čestní, spravedliví a milující nejsme. 

Ve srovnání s Boží láskou a spravedlností, která se nám ukazuje v Ježíši, 
jsme na tom velmi podobně jako ti, nad kterými jsme se pohoršovali. 

Přijímat sám sebe takového, jaký jsem, neznamená být sám se sebou 
spokojen a tvářit se, že je v mém životě všechno v pořádku. 

Příběh farizeje a celníka nás zve, abychom přijali i svoje selhání, svou 
slabost a nedokonalost, abychom to všechno uznali před Bohem a otevřeli 
se jeho milosrdenství a pomoci. 

To je krok vpřed. Nemusíš si dokazovat a sám sebe přesvědčovat, že jsi 
v pořádku, když cítíš, že to tak není. 

Bůh i mě a můj život může proměnit. Jen to je cesta k dokonalé, tedy Boží, 
spravedlnosti a lásce. 

- www.vira.cz - 



Pozvání k diskuzi - baptistický sbor jako církev 
Rád bych vás pozval na další diskusní biblické setkání, které jsme začali 
v letošním školním roce. Budou se konat vždy první čtvrtek v měsíci, v listopadu 
to bude však z důvodu plánovaného koncertu až druhý čtvrtek, tedy 11. listopadu 
od 18.30 hod. 

Na našem prvním setkání nás provedl Filip Žižka pojmem CÍRKEV, jak jej 
můžeme obecně chápat ve smyslu novozákonní církve (viz následující shrnutí). 
Nyní bychom se chtěli soustředit na to, co znamená tento pojem v rámci 
baptistického sboru a které praktické důsledky z něj odvozovat. 

Těším se na setkání s vámi 
Honza Jackanič 

Církev jako Boží dar – vstupujeme do Božího království.  
Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', 
abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého 
podivuhodného světla. 1P 2:9  

Drazí sourozenci v Kristu, minulý měsíc v našem sboru proběhla diskuse na téma: 
Biblické předpoklady Novozákonní církve. Protože šlo o první ze tří diskusí, chtěl 
bych zde krátce shrnout, o čem jsme se bavili, abychom to do příště 
nepozapomněli a aby ti, co se nemohli posledně dostavit, věděli, o čem se mluvilo. 
Opakuji, tyto diskusní chvíle nejsou klasickými biblickými hodinami, přestože 
jsou ve stejném čase. Zabýváme se zde tím, co vychází ze spodu, z našich 
vlastních otázek, a ptáme se Písma, co nám k tomu říká. Jde spíše o realizaci 
kompetence novozákonního sboru číst, vykládat a aplikovat biblické texty 
společně. Každý z nás dostal Ducha Svatého, když uvěřil (Ef 1:13), a je tedy 
schopen se k věcem vyjadřovat (1K 2:14 - 15). Možná sice nejsme všichni zvyklí 
tohoto daru využívat, ale všichni se tomu můžeme učit. Zjistili jsme, že se o 
problémech nemůžeme bavit „zpatra“ ale potřebujeme k tomu Písmo. Učíme se 
takto uvažovat a takto řešit otázky sborové praxe na celosborové úrovni, a takto 
jsme věrni tradici našich (baptistických) otců, kteří právě za tuto věc tvrdě 
bojovali.  

Pokusím se nyní krátce a výstižně shrnout to, co bylo řečeno. Nejprve musíme 
varovat před trendy, které jsou pro plnohodnotný sborový život překážkou. Životní 
postoj mnoha lidí, je individualismus. Takový člověk se na svět dívá očima 
potřeby. Věci, lidé, myšlenky jsou pro něho něco, co může využít pro sebe, co ho 
naplňuje, odpovídá to jeho vlastním potřebám. Svět je pro něj velký obchodní 
regál, kde může libovolně vybírat, co se mu líbí, ostatní zavrhovat. Takto mnozí 
pohlížejí i na církev a sborový život. Je to místo naplnění mé „náboženské“ 
potřeby. Pokud jsou dobré chvály, dobré kázání, které mě oslovilo, pak v tom a 
tom sboru budu spokojen. Jestliže jsou zde špatné chvály nebo kázání, půjdu 



jinam, protože mě to zde nenaplňuje. Sbor je tedy jen obchod s duchovním 
zbožím. Takto si budu vybírat, jestli půjdu na „tohoto bratra“ nebo na „známého 
dobrého řečníka“, protože ti kážou podle mě dobře a hlavně pro mě, a na ostatní 
zůstanu doma, protože je zbytečné, abych tam chodil, když mi to nic nedá. Takové 
smýšlení není dnes nic neobvyklého mezi mnohými, a proto o něm musíme vědět. 
Sbor není divadlo, ani obchod s duchovním zbožím. Pojďme nyní prozkoumat 
několik textů, které nám navodí poněkud jiné brýle, kterými bychom měli na 
společenství a duchovní život nahlížet.  

Základní text pro baptisty, když se mluví o církvi, je Mt 18:15 - 20. Na něm si 
ukážeme některé základní myšlenky. Budeme se ptát, co je církev a kdo tam je. To 
je jakési základní minimum:  

15 "Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho jen mezi čtyřma očima. 
Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. 16 Jestliže by však neposlechl, vezmi 
s sebou ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý 
výrok'. 17 Jestliže je neposlechne, pověz to církvi; jestliže však neposlechne ani 
shromáždění, ať je ti jako pohan a celník." 18 "Amen, pravím vám, cokoli svážete 
na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno 
v nebi. 19 Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli 
věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. 20 Neboť kde 
jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich." 

Na tomto textu se nám objasní mnoho. Nepůjde však o výklad textu, spíše nám 
poslouží jako vodítko. Nejprve slovo církev ve verši 17. Řecké slovo ekklesia, jež 
je zde použito, se tradičně překládá slovem církev. Jeho vlastní význam je však 
společenství, shromáždění tedy sbor. To mnohem více odpovídá charakteru 
novozákonního sboru. Původně toto slovo znamenalo shromáždění, například ve 
městě k poradě. Je to místo, kde se lidé scházejí za nějakým účelem. Později se o 
církvi začalo uvažovat jako o instituci. Slovo církev má tedy význam instituce, 
který lidem zprostředkovává spásu skrze svátosti. „…řekni to církvi“ v tomto 
kontextu znamená, řekni to knězi. To, co měl Kristus na mysli, nebyla církev 
jakožto instituce se svým výkonným aparátem, ale vlastní shromáždění věřících. 
Řekli to před ostatními. V jeho době to byla synagoga nebo chrám, místo 
shromažďování. Takový význam tedy budeme mít na mysli, když budeme 
vyslovovat slovo církev, tedy konkrétní místní sbor. 

Celý text řeší problematiku kázně. Kázeň není nic samozřejmého. Musíme se 
nejprve ptát, na jakém základě je kázeň možná. Kázeň totiž nelze praktikovat 
jakkoliv. Musí mít nějaký právní základ. Tím je jak v NZ, tak v SZ smlouva. 
Smlouvu uzavírá Hospodin s Abrahamem (Gn 12:1 - 3)a lidu vyšlému z Egypta 
(Ex 19:3 - 6) zaslibuje novou smlouvu (Jr 31:31). Je to smlouva mezi Bohem a 
jeho lidem. Ne mezi jednotlivcem a Bohem, ale mezi Bohem a lidem, tedy 
nějakým celkem. Základní schéma smlouvy vypadá takto: Bůh – Já – Ty. 
Z pohledu jednotlivce jsou zde tedy tři strany. Proto tento Boží lid může mezi 
sebou praktikovat kázeň, její předlohou není lidský, ale Boží zákon. To, že 



vstupujeme do smlouvy, stvrzujeme křtem a připomínáme si při slavení památky 
večeře Páně (Mt 26:26 - 29). Novozákonní církev stojí ve smlouvě zpečetěné krví 
Kristovou.  

Třetím důležitým aspektem, který nám odpovídá na otázku „kde je církev?“, je 
verš 20. „v mém jménu“. Neshromažďujeme se kvůli tomu, že je nám spolu dobře, 
nebo protože máme všichni stejný zájem či protože jsou nám tito lidé ve sboru 
sympatičtí. Shromažďujeme se ve jménu Kristově. On je tedy tím středem, kolem 
něhož se srocujeme. Sami bychom si možná vybrali jiné lidi, jiné místo, jiný 
důvod proč být spolu, ale shromažďujeme-li se ve jménu Ježíš Krista, 
shromažďujeme se s těmi, kdo stojí v jeho smlouvě, které On sám povolal.  

Jak již bylo řečeno, obsahem smlouvy je zákon. Ten lze shrnout do slov Mt 22:37 
- 39: „milovat budeš Hospodina Boha svého,… a bližního svého jako sebe sama.“ 
Opět tu vidíme základní schéma: Bůh – Já – Bližní. Dalším krokem bude 
objasnění tohoto schématu. 

První osobou je Bůh. Člověk stojí k Bohu ve zvláštním vztahu, je jeho Obrazem 
(Gn 1:26; 9:6). Bible jako celek nám podává správu o Boží podstatě. Bůh je láska 
(1J 4:8). Toto tvrzení se mnohem více objasní, uvědomíme-li si, že Bůh je 
Trojjediný. Čteme o Otci, Synu, Duchu svatém (Mt 28:19 - 20). Každá osoba 
Trojice stojí k té druhé ve zvláštním vztahu, ve vztahu lásky. Lze říci, že Bůh je ve 
své podstatě společenství lásky. Má-li být člověk Božím obrazem, musí v první 
řadě zrcadlit toto společenství. K tomu je nám dána příležitost. Jsme povoláni do 
Jeho smlouvy, abychom zrcadlili Boží podstatu, byli svědectvím o Boží lásce 
(1P 2:9). To je nepochybně jeden z těch nebeských darů. o nichž čteme v Ef 1:3. 
Nejenže po nás Bůh chce, abychom byli jako On a zrcadlili toto Boží společenství 
(1P 1:16), On nás do něj zve. Jak nás do něj zve, tak nám rovnou odpovídá i na 
otázku, jak se do církve dostaneme. On nás povolal, abychom se znovu narodili 
(J 3:3). Nerodíme se však jen jako noví lidé, rodíme se do synovství. Skrze Syna 
se i my stáváme syny a dcerami Božími (Ef 1:5). Proto si máme říkat bratře. 
Protože jsme skutečně sourozenci. Jsme přijati do Boží rodiny (Ef 2:17). A tak se 
můžeme domýšlet, jakého charakteru je ta smlouva mezi námi a Bohem. Je to 
taková smlouva, jaká platí v rodině. Je to nepřekonatelná láska, která přečká vše, 
protože mezi dítětem a jeho rodičem je pouto, které jen tak nic nepřekoná. Pokud 
je toto pouto pevné u člověka, o co více je toto pouto pevnější u našeho Otce? 
Proto můžeme Boha nazývat Otcem, a mezi námi lidmi platí pravidla bratrství. 
Otec nás volá domů (Lk 15:11 - 32), do vztahu Otec – Syn/synové/dcery – Duch 
svatý. Toto je základní schéma církve, které má dalekosáhlé praktické důsledky, 
ale o těch později.  

Já tedy stojím k Bohu tak, že jsem členem jeho rodiny, člen jeho království, vedle 
mě stojí však ještě i můj bližní. Mezi mnou a mým bližním můžeme praktikovat 
to, co se učíme od Otce a Syna. Učíme se praktikovat společenství lásky. Tak mezi 
sebou můžeme praktikovat kázeň, a to jako výraz lásky. Nenechám svého bratra 
v omylu. Dále bez bratra nemohu praktikovat to, čemu nás Bůh učí (F 2:5 - 10). 



Bez bratra či sestry nemohu praktikovat zákon, vždyť valná většina zákona se týká 
mezilidských vztahů. Nemohu si tedy říci, že mi stačí věřit v Boha a nezabývat se 
církví. Tak redukuji Boží dar na vztah Bůh – Já. Ale tento dar zahrnuje i bratra a 
sestru. Ti jsou nám dáni také jako dar, ať jsou jacíkoliv. Nebo si myslíme, že nám 
Bůh dává špatné věcí? Učíme se je milovat tou láskou, kterou má k nám 
Trojjediný Bůh. O tom mluví Ef 2:14 - 22. Jsme Tělo Kristovo, On je Hlava, my 
jsme jednotlivé údy, tyto údy jsou sice na prvním místě smířeny s Bohem (kvůli 
hříchu), ale potřebovaly i smíření mezi sebou.  

Spása v tomto smyslu není jen jakési osobní vysvobození z moci hříchu a smrti 
pro věčný život. Myslím si, že takováto formulace je ochuzená. Spása je povolání 
k novému životu s Bohem a lidmi. Je to povolání do jeho království (Ko 1:13). To 
znamená, že napraven není jen náš vztah s Bohem, ale i s ostatními. Není tvořen 
jen nový člověk, ale nové lidstvo (Zj 21:1 - 5). Lidstvo praktikující mezi sebou 
zákon lásky, který je mezi osobami Trojice, do níž jsme i my zahrnuti. My máme 
tu milost, že díky Duchu, jenž nám byl dán, můžeme tuto realitu aplikovat ve 
svých životech. My ji netvoříme, není to ideál, k němuž tíhneme a svou snahou ho 
mezi námi realizujeme. Je to realita, kterou mezi sebou objevujeme. Tak, jak 
rosteme v poznání Boha a také toho dokonalého lidství (Ef 4:13), které on nově 
stvořil (2K 5:17).  

Na závěr si musíme ujasnit, kdo je ten bližní, kterého nám Bůh dal jako dar. Jak už 
bylo řečeno, lidi ve sboru jsme si nevybrali, byli nám dáni. Každý člověk, ať je 
jakýkoliv, je nám dán, abychom mu byli bratrem nebo sestrou. Některý bližní nám 
je bratrem, to znamená, že již zaslechl a odpověděl na evangelium, jiný nám je 
však bližním, který ještě nezaslechl a není nám bratrem. Ale i takový člověk je 
částí církve. Toho do ní sice zveme, ale zároveň si musíme uvědomit, že nám ho 
Bůh dává, aby nás učil. Bratři a sestry v jednom sboru jsou lidé velice různí, na 
různém stupni duchovního vývoje, různě finančně zajištění, různě zdravotně 
obdarovaní. Ale každý člen zde má své místo a nemůžeme ho někam odsouvat 
nebo vyhazovat. I bratr s postižením je tu proto, abychom konkrétně my mu byli 
bratrem, tedy parterem. Ve sboru není od Boha proto, aby rušil, ale aby nás skrze 
něho Bůh obdaroval. Lidé se totiž neshromaždují jen proto, aby vyslechli kázání. 
To není vrchol a hlavní důvod shromažďování. Scházíme se proto, že jsme 
povoláni do společenství, scházíme se k uctívání Krista, ne ke kázání. Slovo zde 
sice má své nenahraditelné místo, ale jsou zde i další věci, jako je uctívání, 
modlitby, svědectví, misie, rozhovory atd. A nemáme nic z toho vyzdvihovat, 
nebo umenšovat. Bůh vede každého různě. My máme být druhým k dispozici. 
Shromáždění je jednou z příležitostí, kde se toto dá realizovat.  

To shrnutí všeho, co bylo řečeno. Na těchto základech byly sestaveny baptistické 
zásady. Abychom jim lépe rozuměli, bylo nutné nejprve otevřít společně Písmo. 
Samozřejmě zde nebyl podán vyčerpávající výklad a mnoho by si ještě zasloužilo 
být zmíněno. Přesto věřím, že těchto pár slov může posloužit i k našemu 
povzbuzení. Těšíme se na vaši účast na příští diskusi. 



Zlo jako argument pro Boží existenci 
Zřejmě jsem se spletl v nadpisku, řeknete si možná. Zlo je přece zdaleka nejčastěji 
užívaný argument proti existenci Boha a lidé na západní polokouli s ním přicházejí 
naprosto automaticky. Co když je to naopak, a existence zla svědčí namísto o Boží 
neexistenci o jeho existenci. Jak to myslím?  

Lidé v našich zeměpisných šířkách jsou obvykle o objektivní existenci zla ve světě 
pevně přesvědčeni a vnímají tuto skutečnost jako jakýsi důkaz proti představě 
Boží existence. Často si však neuvědomují, že k tomu abychom mohli o něčem 
říci, že je zlé, musíme zároveň vědět, co je dobré. Existuje-li zlo, musí totiž 
existovat také dobro. C. S. Lewis píše o tom, že je to pouze povědomí o tom, jak 
vypadá rovná čára, co nám umožňuje poznat čáru křivou. Nemůžeme říci, že je 
něco špatně, pokud zároveň nevíme, jak je to dobře.  

Pakliže tu máme existenci dobra a zla, musíme mít také něco, co nám pomůže je 
od sebe odlišit. Kvalita hokejového brankáře se poměřuje počtem chycených střel. 
Všichni souhlasíme s tím, že ten, který chytí za zápas 43 střel z 45 na něj 
vyslaných, je určitě lepší než ten, který jich ve stejné přestřelce chytí jenom 20. 
Máme tu dokonalé a objektivní měřítko. Podobně na úrovni morálního jednání 
musí existovat určitý standard, který nám říká to, co uvnitř všichni víme, totiž, že 
například neškodit je dobré, ale pomoci ještě lepší. Musí existovat jakýsi perfektní 
morální zákon, který všem lidem na světě sděluje, že kupříkladu mučit malé děti 
pro legraci bylo, je a bude vždy a za všech okolností špatné.  

Kam jsme se nyní dostali? Vidíme, že je tu zlo a dobro. Připustíme-li to, jsme 
tlačeni k závěru, že musí existovat jakýsi absolutní standard, či promiňte mi to, 
„kalibr dobra“.  

Kde se tento morální zákon vzal?  

Křesťané věří, že tento zákon odráží Boží přirozenost. On sám ve své přirozenosti 
je tím standardem, podle něhož se hodnota všech myšlenek, motivů a činů v tomto 
vesmíru poměřuje. 

Je nějaká jiná možnost? Ano je. Můžete také věřit tomu, že se tento morální 
zákon, stejně jako ostatně vše jiné v představě materialisty, tak nějak sám vyvinul 
působením přirozených procesů jako eroze či gravitace z plynů nebo kamenů. 
Přiznám se, že si to celé nějak neumím představit. Také nevím, proč bych se měl 
cítit vůči něčemu takovému zavázán třebas nelhat, i když by mi malá lež byla ku 
prospěchu.  

Na závěr to shrnu. Pakliže existuje zlo, musí existovat dobro. Existuje-li zlo a 
dobro, musí existovat nějaké měřítko, jímž se kvalita morálních činů poměřuje. Při 
existenci onoho dokonalého měřítka či morálního zákona je navýsost logické 
postulovat myšlenku Zákonodárce - Vydavatele onoho zákona. 

Jestliže jste toho názoru, že Bůh neexistuje, přestaňte mluvit o všem tom zlu ve 
světě. To slovo totiž ve vesmíru plném kamení a prachu nedává žádný smysl. 



Zlo neexistuje! 
Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je vše, co existuje, 
stvořeno Bohem?“ 

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano je to stvořeno Bohem.“ 

„Stvořil Bůh vše?“ zeptal se profesor.  

„Ano, pane!“ odpověděl student.  

Profesor se tedy zeptal: „Jestliže Bůh stvořil vše, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, 
které existuje. A díky principu, že naše činnost určuje nás samé, Bůh je zlo.“  

Jak to student uslyšel, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Najednou 
zvedl ruku jiný student: „Pane profesore, smím vám položit otázku?“  

„Samozřejmě,“ řekl profesor.  

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“  

„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?“  

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, a ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, 
chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad pouze nepřítomnost tepla. 
Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti 
tepla nebo schopnosti vytvořit je, nikdy ne na základě přítomnosti chladu či 
schopnosti vytvořit chlad. Chlad nemá svou jednotku, v níž jej můžeme měřit. 
Pojem chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme 
v nepřítomnosti tepla.  

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“  

„Samozřejmě, že existuje,“ odpověděl profesor.  

„Znova nemáte pravdu, tma také neexistuje. Ve skutečnosti se udělá tma díky 
tomu, že není přítomné světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá 
rozložit a zkoumat svazek paprsků, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou 
jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby 
pojmenovali nepřítomnost světla.“  

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?“  

Tentokrát profesor odpověděl nejistě: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita 
ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, vše to není nic jiného než projevy 
zla.“  

Na to student odpověděl: „Zlo jako takové (an sich) neexistuje, pane. Zlo je pouze 
nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledkem nepřítomnosti Boží lásky v srdci 
člověka. Zlo přichází, jako když přichází tma nebo chlad - tedy v nepřítomnosti 
světla a tepla a lásky.“  

Profesor si sedl.  

Ten student byl mladý Albert Einstein. 



Rekreace v Bělé pod Bezdězem 
Milí bratři a sestry, 

dovolujeme si Vám nabídnout několik základních informací o možnosti rekreace 
ve sborovém domě baptistů v Bělé pod Bezdězem.  

V roce 2010 proběhlo v domě mnoho stavebních úprav, které zvětšily a zkrášlily 
prostory pro návštěvníky. Dům je umístěn na malebném náměstí s velkým parkem 
v turisticky oblíbeném Máchově kraji. Je ideálním místem pro rodinnou 
dovolenou s dětmi nebo pro křesťanské akce s jakýmkoliv zaměřením (tábory, 
setkání, biblická škola, apod.). Velkou výhodou domu je i obrovská zahrada. 

Základní informace v kostce: 
• Celková kapacita domu: 24 lůžek 
- přízemí - 3 pokoje (první - 8 lůžek, druhý - 2 lůžka, třetí - 4 lůžka) 
- podkroví - 2 pokoje (první - 3 lůžka, druhý - 5 lůžek) 
- první patro - v případě potřeby dvoulůžkový pokoj využívaný každou neděli jako 
dětský koutek (musí být vždy uvolněn) 

• Kuchyně s jídelnou a základním vybavením pro 24 osob - v přízemí 
(4plotýnkový elektrický sporák s troubou, velká lednice s menším mrazákem) 

• Koupelny a sociální zařízení  
- přízemí - pravá strana - pánská a dámská koupelna se sprchou, dámská a pánská 
toaleta 
- přízemí - levá strana - koupelna s vanou a pračkou 
- podkroví - pánská a dámská koupelna se sprchou, dámská a pánská toaleta 

• Společenská místnost v přízemí - slouží jako jídelna a každou středu a čtvrtek 
jsou v ní pořádány setkání mládeže a deskové hry. Místnost pro bohoslužby 
v prvním patře - využití pouze k duchovním účelům, Společenská místnost - 
učebna v podkroví - variabilní prostor pro jakoukoliv výuku či hry 

• Rozsáhlá zahrada s ohništěm, posezením a houpačkami pro děti 

• Při návštěvě našeho domu je třeba mít sebou: prostěradlo na povlečení postele, 
spacák nebo jinou přikrývku a přezůvky (není dovoleno chodit ve venkovní obuvi) 

POZOR - do konce února je umožněna přednostní rezervace členů naší jednoty 
BJB, po tomto termínu přijímáme závazné rezervace bez jakéhokoliv omezení od 
ostatních křesťanských sborů a denominací 

AKTUÁLNÍ CENÍK: 
Lůžko na osobu / noc 90 Kč, děti od 3 do 12 let mají 50% slevu. 

Pro jakékoliv dotazy či zamluvení rekreace volejte na telefonní číslo 724 730 295 
(Aneta Kriššáková) nebo pište na e-mail: petr.krissak@seznam.cz 



Praktické postřehy z výletu 
Znáte děti z naší nedělní školy jménem? A myslíte si, že by to bylo dobré? Já se 
přiznám, většinu z nich jménem (ani příjmením!) neznám a myslím, že je škoda, 
když je oslovuji: “ty kluku v červeném svetříku“ nebo „holčičko s modrou mašlí“. 
Jistě lépe zní: „Filipe, Stázičko...“ Myslím si, že velká část členů sboru, zvláště ti 
starší, je na tom stejně jako já (nepočítám prarodiče a přátele dětí). Proč se o tom 
zmiňuji?  

Byli jsme v polovině října ve Vikýřovicích na konferenci potomků 
pobělohorských exulantů a v neděli jsme navštívili sousední sbor v Šumperku. V 
obou sborech je samozřejmostí používání projekce textů písní zpívaných mládeží i 
písní ze zpěvníku. V Šumperku právě měli slavnost díkůvzdání. S povděkem jsem 
přivítal, že promítali nejen texty básniček, ale i jméno přednášejícího dítěte. To by 
bylo něco u nás, abychom si zapamatovali jména přednášejících, zvláště když při 
svém růstu podléhají proměnám! přiznám se, že mi dělají potíže i jména některých 
dorostenců.  

Ve zmíněných sborech ještě promítají i text oznámení, včetně narozenin. Zamyslel 
jsem se nad tím, kolika přítomným u nás "ulítne" část obsahu oznámení. 

Myslím si, že stojí za zamyšlení, jak zefektivnit využití projekčního zařízení. 
Znamená to tyto informace včas připravit a dát je k dispozici obsluhujícím bratřím 
(pokud možno v elektronické podobě), kteří za projekci odpovídají. 

Po ukončení shromáždění tam měli společný oběd. Probíhal takto: Oběd se 
objednává v blízké restauraci (vzdálenost asi 7 min.) pro předem přihlášené 
účastníky a za předem zaplacené jednotné ceny oběda 65 Kč. Podávala se polévka 
a přírodní řízek s rýží nebo smažený řízek s bramborovým salátem (druh menu si 
každý předem objednal). Restaurace uvařila asi o 10% obědů navíc, takže zbylo i 
na jiné náhodné zájemce. Obědů bylo objednáno asi 120 (!), takže se obědvalo na 
dvě etapy. 

Po obědě se mohli ti, kdo měli zájem o vzájemné rozhovory při čaji nebo kávě, 
vrátit do sboru. Byly k dispozici i zákusky z toho, co kdo přinesl. Podle mého 
odhadu této možnosti využila asi třetina obědvajících. Vše probíhalo v malém 
sborovém sále. Nikdo s jídlem nechodil do přilehlého velkého sálu. A šlo to. 
Nikdo nikoho nehonil, nebylo třeba napomínat. To mne zvláště zaujalo. 

Tak, to je všechno, co jsem chtěl napsat. 
Honza K. 

Narozeniny v listopadu
4. Alena Mathauserová 
6. Vlasta Hrubá 
8. David Živor 

13. Katka Pincová 
19. Irena Keernik 
24. Vladimír Ševčuk 

30. Magda Kapková 



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  7. 11. Filip Žižka 
14. 11. Jiří Boháček 
21. 11. Vlado Vovkanič 
28. 11. Praha (SH) 

  5. 12. Ivo Šrajbr 
12. 12. Miloš Šolc 
19. 12. Praha (DVS) 
26. 12. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  2.11. Angličtí exulanti pro víru  - br. Ben Železník 
  9.11. Křesťanští misionáři - Bible - DVD - br. kaz. Hejl 
16.11. Poselství Davidovy hvězdy - br. Václav Lamr  
23.11. Antijudaismus - MUDr. Kasalová 
30.11. Co je velmoc antikrista - br. Fredi Winkler 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  7. 11. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) Večeře Páně 
14. 11. v 9h! Miloš Šolc rozhlasové vysílání, v 10:15 přídavek souboru Maják 
19. 11. 18:30 Modlitební chvíle, zahájení celosborového půstu 
21. 11. Filip Žižka  (mládež) 
28. 11. Erik Poloha (Jiří Boháček) Sborové shromáždění 
  4. 12. Vánoční dvoreček 
  5. 12. Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) Večeře Páně 
11. 12. Vánoční dvoreček v Bělé pod Bezdězem 
12. 12. Filip Žižka  (David Živor) 
19. 12. Jiří Boháček (Petr Haller) Dětská Vánoční slavnost 
23. 12. nebude Biblická hodina 
24. 12. v 15h Jiří Boháček rodinné posezení 
25. 12. Vladimír Hejl Hod Boží Vánoční, Večeře Páně 
26. 12. Vlado Vovkanič 
30. 12. nebude Biblická hodina 
31. 12. 19 - 21h = pátek na závěr roku 
  1.   1. Nový rok = shromáždění nebude 
  2.   1. Miloš Šolc Novoroční, Večeře Páně 
10. - 12. 6. 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 


