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Veďte nezištný život a buďte spokojení s tím, co máte. 

Vždyť ON řekl:„Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám.“ Žd 13:5 

Tohle řekl Pán Bůh v Písmu vícekrát. Často to opakoval, aby naše důvěra byla 
dvojnásobně upevněná.  Jen nikdy o tom nepochybujme! Slovní vyjádření - tohoto 
zaslíbení je velice naléhavé. V řečtině je v té větě pět záporů (v češtině čtyři) a 
každá záporka naprosto určitě vylučuje možnost, že by kdy Hospodin někoho ze 
svého lidu mohl tak opomenout, že by se dítě Boží mohlo právem cítit svým 
Pánem opuštěné. Tento nedocenitelný výrok nám sice nezaručuje, že bychom byli 
oproštění od utrpení, ale ujišťuje nás, že nikdy nebudeme opuštění.  Může se stát, 
že nás Pán povolá na tvrdé cesty, ale všude se smíme těšit v obecenství s Pánem, 
Jeho zastáváním a péčí. Nepotřebujeme prahnout po penězích, vždyť vždycky 
smíme mít svého Pána a Pán Bůh je lepší než mnoho zlata. Jeho přízeň je lepší, 
než mnoho jmění. 
Máme mít dost na tom a být spokojení s tím, co máme. Vždyť kdo má Jeho, má 
mnohem víc než celý ostatní svět. Co bychom mohli mít víc, než Toho 
Nekonečného? Co víc bychom si mohli přát než přízeň Toho Všemohoucího? 
Pojď, mé srdce! Když Pán Bůh říká, že tě nikdy neopustí a nikdy tě nezanechá, 
pak se vytrvale modli o milost, abys ty nikdy svého Pána neopustilo a nikdy ani na 
okamžik jsi neuhnulo z Jeho cest! 

C. H. Spurgeon, KLENOTY, str. 367 
Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Na prahu nového roku jsme obyčejně zvědaví, co nám asi přinese. Mnoho toho o 
roku 2011 nevíme, prognostici se tak často mýlí a o opravdové Boží proroky je 
nouze. Máme však přepevné Boží slovo, a to nás ujišťuje o jedné jistotě, s níž 
smíme každý den počítat. Je s námi náš věrný Pán, kterého jsme tolikrát zažili a 
zakusili jako bezpečné útočiště, jako nejlepšího Přítele s nádhernými atributy, 
které jsme si připomínali o Vánocích: Podivuhodný Rádce, Mocný Bůh, Otec 
věčnosti a Kníže pokoje (Iz 9:5b) 
Konec bezradnosti, konec bezmoci, konec nepokoje s výhledem k cíli ve věčnosti. 
Co víc vám i sobě přát? Jen to jedině, abychom na Boží zaslíbení nezapomínali.  
Takže Jím a Jeho slovem požehnaný nový rok 2011! 

Babička Hallerová 



Jsou všechna náboženství v podstatě stejná? 
Tezi o tom, že jsou všechna náboženství ve své podstatě stejná, budeme slýchat 
převážně od těch, kdo mezi vyznavače žádného konkrétního náboženského směru 
nepatří. Tato věta je v našem prostředí často vyřčena za účelem otupení ostří 
představovaného konceptem jedinečnosti biblické zvěsti o spásonosné smrti a 
vzkříšení Ježíše Krista. Jinými slovy se tu říká, že, „jelikož jsou všechna náboženství 
stejná, není důvod být tak nějak přehnaně znepokojen řečmi o tom, že Ježíš je ta jediná 
cesta apod.“ V tomto článku se chci dotknout jenom jednoho aspektu tohoto 
problému. 

Nejdříve jedno obecné doporučení. Před lety jsem se při své práci na pozici prodejce 
setkal s důrazem, jaký školitelé prodejních dovedností kladli na otázky. Prodejce by se 
měl umět cíleně ptát na klientovy potřeby – jedním z cílů je, aby si i klient sám pro 
sebe uvědomil, že má problém, který mu prodejce pomůže řešit. Proč to říkám? 
Představte si sami sebe v situaci, kdy na vás někdo vystřelí větu o tom, že jsou 
všechna náboženství světa v zásadě stejná. Pakliže zrovna nejste expertem 
v komparativní religionistice, můžete mít potíže reagovat. Co kdybyste ale zkusili 
vhodně zvolenou otázkou přenést tíhu problému na tazatele (1) a s velkou 
pravděpodobností jej donutili k uvědomění si vlastní neznalosti a zřejmě i následnému 
zmatenému koktání?  

Na co se tedy můžeme zeptat? 

Zkuste třeba: 

• Do jaké míry jste studoval jiná náboženství, porovnával detaily a našel 
společné prvky? 

• Proč by měly být podobnosti důležitější než rozdíly? 

• Co myslíte, že by na toto tvrzení řekl Ježíš a proč? 

Jsem si jist, že aplikací tohoto obecného přístupu se vyhnete nejedné nepříjemné 
chvíli. Lidé jsou totiž jenom velmi vzácně schopni obhájit svůj lehkomyslně nabytý 
světonázor. 

Nyní k naší otázce. Jsou tedy opravdu všechna náboženství stejná nebo ne?  

Náboženství jsou obecně tvořena třemi částmi. Jedná se o etický kód, kult a krédo.  

Kategorii etický či morální kód můžeme pro ilustraci naplnit příkazy „nezabiješ“ či 
„nepokradeš“. 

Do kultu řadíme ceremoniální či rituální prvky, daného náboženství - v případě 
křesťanství je to například slavení večeře Páně nebo křest. 

Poslední komponent, krédo, je tvořeno doktrínou, či učením daného náboženství. Jako 
křesťané sem řadíme učení o božství Ježíše Krista, nebo jeho zástupnou smrt za hříchy 
světa. 

Když lidé řeknou, že jsou všechna náboženství v podstatě stejná, mluví zpravidla o 
tom, co jsme zde zahrnuli pod popisek „etický kód“. Je jasné, že až na výjimky se 
skutečně všechny náboženské systémy světa v hrubých obrysech shodnou na tom, že 



láska je lepší než nenávist, štědrost než lakota, či statečnost než zbabělost. Mluvíme-li 
tedy o etickém kódu, můžeme kritikovi přiznat bod. Jakmile bychom však měli začít 
hovořit o kultu a krédu, bude vše jinak. Rozdíly zde budou enormní, přičemž není 
možné je ignorovat. Tvoří určující část toho, co dané náboženství představuje. Máme 
snad jako křesťané upustit od křtu, abychom ladili s těmi náboženskými systémy, které 
jej neznají? Neměli bychom rezignovat na přesvědčení, že je Ježíš Božím synem, 
abychom souzněli s muslimy, pro které je ta představa rouháním? Jak naložíme 
s křesťanským konceptem soudu, či posmrtného života v konfrontaci s východním 
pojetím těch věcí, které je tomu našemu úplně cizí? Vzdáme se obsahu naší víry 
v zájmu globální náboženské jednoty? Zcela určitě ne, a neučiní to ani žádné jiné 
z relevantních náboženství. Proč? Prostě proto, že kult a krédo jsou fundamentálními 
částmi náboženských systémů, které nelze odstranit, aniž bychom zároveň odstranili 
samotné systémy.  

Možná se částečně shodneme na etickém kódu, rozdíly mezi krédy a kulty jsou však 
nepřekonatelné. Všechna náboženství tedy nejsou stejná. Ani omylem. 

Jiří Lem. 

Tak co mi dnes asi zase řekne Panovník zástupů? 
X: Už dlouho jsem se chystal pověsit ty svoje kopačky na hřebík a úplně přestat 
s fotbalem. Ale nebyl jsem si  jistý, zda to mám udělat. Dlouho jsem se za to modlil, 
až mi konečně Bůh nedávno řekl, ať to nedělám.  
Y: Modlil ses za to, abys věděl, zda máš pořád hrát fotbal, a Bůh ti řekl, že ano? 
X: Jasně, přijde ti na tom něco divného? 
Y: Ne nic, promiň. Řekl jsi to jen tak …nonšalantně...“Bůh mi řekl“...Napadá mě teď 
…vybavuju si… Pavla, který v 1 Kor. 7:39 ponechává i tak závažné rozhodnutí, jako 
koho si vzít za životního partnera, na našem svobodném rozhodnutí. Tím však 
samozřejmě vůbec neříkám, že bychom se modlit neměli. Zdá se jen, že nám Bůh dává 
velikou svobodu. No nic, …Bůh ti teda řekl, ať s fotbalem ještě nekončíš? Hele a …ty 
jsi Ho opravdu slyšel? Já ještě nikdy. 
X: To je mi líto. Musíš se ztišit a naučit slyšet Jeho hlas. 
Y: Víš, tohle se mi nezdá. Chceš říct, že Bůh třeba hodlá někomu něco říct, snaží se, 
ale jenom proto, že ten člověk není správně naladěný či připravený, …tak k té 
komunikaci nedojde?  
X: Přiznávám, že to zní trochu zvláštně, ale bude to tak.  
Y: Jak říkám, nezdá se mi to. Nebylo by dobré nějak to podložit Písmem? Podle mě 
byly všechny případy Boží přímé komunikace s lidmi z Boží strany tak nějak 
absolutně … svrchované.  
X: Jak to myslíš? 
Y: Mám tím na mysli, že Bůh je od A až do Z naprostým pánem situace. Bible nezná o 
něco se marně pokoušejícího se Boha. Nezná situaci, kdy by Bůh čekal na 
připravenost toho, ke komu se chystá promluvit. Poselství od Boha nezůstává 
nepochopeno, adresát rozumí tomu, co mu bylo sděleno … i když pak třeba 
neposlechne. 
X: Hmmm… něco na tom možná bude, popřemýšlím… 



Y: Ještě bych se tě rád zeptal, jak s tebou vlastně mluvil. Jak třeba zněl Jeho hlas?  
X: No tak hlas... Byl to spíš takový pocit …nebo lépe řečeno …myšlenka. Měl jsem 
v tom pokoj. 
Y: Aha, rozumím. Mě vždycky fascinoval třeba ten očividný pokoj budhistických 
mnichů. Ve státech jsem se zase setkal s Mormony, ze kterých to jenom sálalo. Mátlo 
mě to. Věří bludům a mají takový pokoj. Jak to? Pak jsem si uvědomil, že tento pokoj 
není důkazem správnosti obsahu víry, ale prostě jen logickým důsledkem určitého 
konkrétního „věření“ …No nic. Nebylo by každopádně lepší postavit svoji jistotu , že 
mám co do činění s Božím sdělením, na nějakém objektivním základě, namísto 
základu subjektivního, jakým je třeba ne úplně jasný pocit, že ke mně Bůh mluví? Ty 
víš,že ti i takoví Mormoni či Svědkové Jehovovi řeknou, že cítí Ježíše v srdci. 
X: Takže ty mi nevěříš? Myslíš, že Bůh k lidem mluvit nemůže?  
Y: Ale ne, nemyslím, samozřejmě, že Bůh mluvit může. Ale podívej se, co se děje 
s reformačním Sola Scriptura. Je naším jediným autoritativním zdrojem Božího 
speciálního zjevení Písmo nebo je to Písmo a Rick Warren, Písmo a tradice nebo, jak 
se zdá vyplývat z tvého postoje Písmo a naše subjektivní zkušenost? Je mi líto, ale 
v Bibli nenajdeš žádnou instrukci, aby  ses tam, kde to jde, řídil Písmem, a tam kde to 
nejde (třeba koho si vzít nebo zda nastoupit do Škody či BMW) zase autoritativním 
prohlášením, se kterým Bůh při řešení všech těch našich trablů určitě pohotově 
operativně přispěchá. Ne, v Bibli se namísto toho mluví o tom, že je její obsah dobrý 
k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl 
náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2Tim 3:16) Tomu říkám prohlášení o 
naprosté dostatečnosti.  
X: Jsem z toho trochu v šoku. Co tedy myslíš, že jsem já a všichni ti další, ke kterým 
Bůh promlouvá, vlastně slýchal?  
Y: Nemám nejmenší tušení. Jistě to mohl být Bůh, proč ne? Pouze si myslím, že je 
dobré uvědomit si tohle: Pakliže to byl Bůh, kdo k tobě mluvil, jsi automaticky na 
stejné úrovni jako Izaijáš či Daniel. Dostalo se ti plně autoritativního a neomylného 
Božího zjevení. Jsi Boží prorok. 
Jen bych se bál lehkovážných prohlášení...mimochodem, víš, jaký byl prorocký test 
v starozákonní době? A jaký trest v případě, že prorok testem neprošel? 

Jiří Lem. 

Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb 
Před mnoha lety jsem tuto větu poprvé slyšel z úst muže s nádherným jménem Pravda. 
Nevěděl jsem tehdy, jak a zda vůbec odpovědět. Co když má pravdu? S takovým 
jménem… 

Lidé bez naděje na lepší svět, kteří tak či onak živoří, zoufají si a trpí, si možná 
opravdu mohou ve své touze po vysvobození a záblesku naděje vyfantazírovat bytost, 
která by jejich nenaplněné tužby mohla naplnit. Proč by Bůh nemohl být berličkou, 
kterou si lidé vyřezali proto, aby se jim po trnité životní cestě lépe putovalo? 

Pan Pravda samozřejmě nebyl první, kdo s takovým nápadem přišel. V devatenáctém 
století se myšlenky chopil Ludwig Feuerbach a později třebas Karel Marx. Pro 
prvního byla myšlenka Boha odrazem pravdy o naší psychologii, pro druhého stejným 



odrazem o naší společenské situaci. Neztrácejme čas a neplýtvejme silami pro iluzorní 
nebe, ke kterému se upínáme jenom proto, že nám je ouzko, říkají. Váš Bůh či nebe 
jsou pouhým snem, ze kterého je třeba procitnout a věci měnit zde na zemi a v našich 
životech. Náboženství sice pomáhá, ale je pouhým opiem, dí Karel Marx. Chcete-li 
opravdové štěstí, musíte nejdříve skoncovat s tím iluzorním! 

Jsem přesvědčen, že je výše uvedená myšlenka v určitém rozsahu nosná. Platí však 
jenom omezeně, a to co se s její pomocí mělo zbořit, stojí pevně dál. Věřím, že po 
uvedení důvodů níže vám bude jasné proč. 

• Víra v Boha počala z vaší touhy, hlásá ateistický kritik. Ale nějak si  nevšiml, 
že v ruce drží krajíc namazaný z obou stran. Jak to? Vzniká-li totiž víra v existenci 
Boha takto, proč se podobným způsobem nezamýšlet nad tím, jak vzniká víra 
v neexistenci Boha? Psycholog Paul Vitz například v knize Faith of the Fatherless (1) 
argumentuje ve prospěch názoru, že je ateismus výsledkem touhy po odstranění 
otcovské postavy, která brání získání plné autonomie. To už není tak dobré že? Je 
třeba veliké upřímnosti a odvahy k doznání známého ateistického filozofa, profesora 
Thomase Nagela, který otevřeně potvrzuje to, o čem mluvím v tomto bodě. Říká totiž 
jasně: „Nechci, aby Bůh existoval, ... doufám, že neexistuje“(2). Podobně se už 
vyjádřil třeba Friedrich Nietzche, který napsal, „Kdyby nám tohoto Boha křesťanů 
někdo dokázal, věřili bychom v něj ještě méně.“ (3). Je jasné, že máme v existenci 
Boha téma, které je vše, jenom ne neutrální. Po jeho existenci je proto možné zrovna 
tak silně toužit, jako si ji toužebně nepřát. 

• Připusťme nyní, že mnozí po Bohu touží. Není však poněkud absurdní tvrdit, 
že jelikož si něco přeji, tak to vlastně neexistuje? Přesně toto se nám totiž v rámci 
tohoto nyní diskutovaného přístupu předkládá. Opravdu neexistuje voda jenom proto, 
že mám žízeň, chléb, protože mám hlad, nebo teplo, protože mi je zima? Mám za to, 
že naše každodenní zkušenost ukazuje přesně opačným směrem. (C. S. Lewis ve své 
stěžejní knize Pouhé křesťanství na základě existence našich tužeb a jejich naplnění 
konstruuje velice přesvědčivý podpůrný důkaz pro Boží existenci.) 

• Podle výše citovaných pánů je Bůh zhmotněním nenaplněného lidského snu o 
otcovské postavě, jenž naplní naše potřeby a upokojí naše obavy. Může být právě 
biblický Bůh projekcí takových tužeb? Opravdu tolik toužíme po nekonečně svatém 
Bohu, před jehož tváří se nemůže schovat jediná naše nepatrná nečistota? Budou naše 
obavy a touha po spočinutí upokojeny požadavky morálně nesmírně náročné bytosti, 
která záchranu člověka před věčným zatracením podmiňuje absolutní dokonalostí? 
Pakliže by si lidé opravdu bohy vytvářeli (a já nepochybuji o tom, že se tak dělo a 
děje) budou tito bohové do velké míry ovladatelní, krotcí a daleko více se podobající 
člověku. Takové bohy hledejte spíše na Olympu než na Sinaji.  

• Podívejme se na závěr na to, co pánové Feuerbach, Marx či Freud vlastně 
říkají. Tvrdí, že skoncovali s racionalitou víry v Boha poté, co odhalili psychologický 
původ víry v něj -  víry, jež tedy měla domněle vzniknout jako projekce našich tužeb. 
Dobrá. Připusťme opět, že takto opravdu víra v Boha vznikla a všimněme si, kam tato 
logika vede. Co když jsem kupříkladu ke svému přesvědčení, že Hitlerův Mein Kampf 
je nebezpečná kniha, došel poté, co mi spadla z police na hlavu? Přestává být 



nebezpečnou knihou jenom proto, že jsou okolnosti vzniku tohoto mého přesvědčení 
poněkud tragikomické? Nebylo by snad možné najít nějaké opravdu přesvědčivé 
důvody pro názor, že je to dílo šílence? Nebo jiný příklad. Přestane být skutečností, že 
je součet čísel pět a pět číslo deset jenom proto, že mě matematiku v první třídě učil 
člověk odsouzený za neplacení alimentů? Ludwig Feuerbach se ve svém závěru mýlí, 
dopouštěje se přitom logického lapsu zvaného v angličtině „genetic fallacy“. (4.) 
Tento logický omyl pácháme vždy, když nerozlišujeme dvě odlišné věci -  okolnosti 
původu určité víry či přesvědčení na straně jedné, a racionální důvody pro takové 
přesvědčení na straně druhé. To odkud určitý názor pochází, je něco úplně jiného, než 
tázání se po důvodech k důvěře v něj. Psychologická motivace něčemu věřit leccos 
vypovídá o daném člověku, nemá však nic společného s tím, zda je předmět jeho víry 
skutečný či pravdivý. 

Jiří Lem. 
Poznámky: 
1. Faith of the Fatherless - Psychology of Atheism, Paul C. Vitz, - Spence publishing company 2009 
2. The Last Word, Thomas Nagel, - Oxford University Press 2001 
3. The Portable Nietzsche, Walter Kaufmann, - New York Wiking 1968 
4. Scaling the Secular City, J.P.Moreland, - Baker Academic 1987 

Čtvrt roku služby v Řepích 
Od začátku září se toho do dneška stalo v Řepích opravdu hodně. Věřím, že tento 
informační dopis pro vás bude povzbuzením k modlitbám za naší službu v Řepích. Co 
se tedy všechno dělo? 

Září 
Na začátku září jsme měli milou návštěvu z USA, přijel nás navštívit a zároveň se 
službou pomoci tým z Covingtonu (Louisiana), který s námi spolupracoval i minulý 
rok. Naplánovali jsme tedy spoustu akcí v Řepích, kterých se zúčastnilo pár desítek 
lidí. Těmito akcemi byly koncerty jednoho z našich hostů (Robert Hargrove), 
americké večery v kulturním středisku Průhon a naše oblíbené projekty servant 
evangelism (evangelizace službou), kdy jsme rozdávali stovky láhví vody a desítky 
litrů horkých nápojů. Během těchto akcí jsme měli několik velmi dobrých rozhovorů 
s lidmi. Dále jsme po prázdninách obnovili činnost klubu anglické konverzace 
v místní kavárně a také naší skupinky diskuzí nad Biblí, kam nám pravidelně chodí 
několik lidí. Na těchto skupinkách na pokračování probíráme Janovo evangelium. 
Během září jsme měli možnost se seznámit s jedním věřícím manželským párem, 
který nám pomohl ke konci září rozjet novou službu: klub maminek. 

Říjen 
Sotva odjel jeden americký tým, začali jsme se chystat na další. Na konci října nám 
totiž přiletěla dívčí rocková skupina ILIA, která nám pomohla navázat mnoho 
kontaktů, převážně se studenty základní školy Jana Wericha, kde měly jeden velký 
koncert. Mimo koncert na ZŠ Jana Wericha jsme zorganizovali po Řepích ještě 
několik akcí servant evangelism, americký večer pro veřejnost a tři další koncerty. Ke 
konci října se nám povedlo dočasně získat konferenční místnost na naše setkání 
v hotelu Fortuna West (dříve Comfort Inn), který nám však z provozních důvodů 



přestal na konci října pronajímat. Naše hledání místa na scházení tedy dále pokračuje. 
Klub anglické konverzace a klub maminek se v říjnu pořádně rozjel a vždy se 
scházíme v hojném počtu (na klub maminek nám chodí 8 - 10 maminek se svými 
dětmi a na klub anglické konverzace máme též asi 12 - 15 pravidelných návštěvníků). 

Listopad 
Klub anglické konverzace po návštěvě skupiny ILIA začalo navštěvovat několik 
studentů tamní ZŠ, kteří se našich akcí zúčastnili. Dále se nám daří s těmito studenty 
udržovat kontakt, mimo jiné díky tomu, že Rachel (Willova manželka) začala na této 
škole učit angličtinu. Věříme, že toto může být další cesta k navazování vztahů 
s místními a může to být přínosem pro naši další službu. Mezitím se chod naší biblické 
diskuzní skupinky ustálil na dvou pravidelných návštěvnících a občasné návštěvě 
našich přátel. 

Prosinec 
S blížícími se Vánoci jsme se rozhodli udělat v adventním čase radost promrzlým 
lidem a uchystali jsme dvojí rozdávání kávy (první proběhlo v pátek – 10.12. a druhé 
17.12.). Šálek horkého nápoje zahřál u srdcí mnoho lidí a radost měli všichni, kdo se 
alespoň na chvíli zastavili. S nepochopitelnou Boží láskou se mohlo prostřednictvím 
této služby setkat několik lidí. K večeru, kdy rozdávání proběhlo, teplota celkem 
prudce klesla hlouběji pod nulu a občas jsme měli problém přinutit naše zmrzlé ruce 
k pohybu. Největší radost měli promrzlí prodavači ryb a vánočních stromků, kteří 
pracovali kousek od našeho stanoviště. Během této první akce jsme měli několik 
dobrých a hlubokých rozhovorů o víře, o tom, kdo jsme a proč děláme, co děláme, a 
také jsme po rozhovoru darovali jednu Bibli. Věříme, že Boží Duch bude dále 
pracovat skrze naše započaté dílo a v pravý čas se přizná ke každému našemu slovu. 

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 

Nové číslo účtu
Milí bratři, milé sestry, od 1.1.2011 platí nové číslo účtu sboru 241333455/0300, který 
je veden u Poštovní spořitelny. Původní účet bude zrušen k 31.3.2011. Proto prosím, 
změňte své trvalé příkazy včas. Používejte přidělený variabilní symbol. Pokud budete 
chtít někdo další posílat své příspěvky bezhotovostním převodem, napište na e-mail 
jackanic.jan@centrum.cz. nebo se domluvíme osobně. Variabilní symbol vám bude 
přidělen. 

Ján Jackanič st. 

Narozeniny v lednu
  2. Jana Pánková 
  5. Adam Novozámský 
  7. Martina Kapková 

16. Jana Jackaničová 
17. Alena Donskich 
21. Larisa Kotubej 

27. Michal Hejl 
30. Luboš Došek 



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  9. 1. Miloš Šolc 
16. 1. Miloš Tresa 
23. 1. Ivo Šrajbr 
30. 1. Miloš Tresa 

  6. 2. Vladimír Hejl 
13. 2. Miloš Šolc 
20. 2. Ivo Šrajbr 
27. 2. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
11. 1. Problémy Blízkého východu - Palestina - s. Hallerová L. 
18. 1. Osobní svědectví - křesťan v praxi - br. Ždych Mir. 
25. 1. Vilém III. Oranžský a Nizozemsko 16.stol. - br. Železník B. 
  1. 2. Z Malty do Říma - Sicilie - br. Malý Vlast. 
  8. 2. Komunikace - manželé Sedláčkovi 
15. 2. Nejbohatší bezdomovec - br. k. Pospíšil Vlast. 
22. 2. Francie a Albigenští - br. Hrádek Pavel 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  9.   1. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) 
  9. - 16. 1. Alianční týden modliteb ATM (18:30) 
(Nejen) program ATM najdete na www.ea.cz 
pondělí  v rámci Sborové rady (u nás) 
úterý  u nás s Pankrací 
středa  Pankrác (Na Topolce 14) 
čtvrtek  u nás celopražská mládež 
pátek  v rodinách 
16.   1. ThDr. Peston Pearce (Petr Haller, překlad Jiří Boháček) 
23.   1. Ken Willson (Jan Jackanič, i překlad) 
30.   1. Ing. Miroslav Ždych (Vlado Vovkanič) 
  4.   2. pátek Večer modliteb a chval 
  6.   2. Vlado Vovkanič (VP) + Sborové shromáždění (volby) 
13.   2. Ing. Daniel Fajfr předseda Rady CB (Jiří Boháček) 
20.   2. John D. Floyd Ph.D. 
27.   2. Samuel Hejzlar st. ČCE 
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: 241333455/0300   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 


