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BJB Vinohradská 68
Milí naši čtenáři a čtenářky! 

Vždycky mne v Bibli zajímalo, co je tam o jazyku a našem povídání vůbec a o 
zápisech. Následující verš z Malachiáše mne zvlášť dostal. Představte si, co se to 
v nebi zapisuje! Jestlipak se za to nebudeme muset stydět? Tolik si přeji za sebe a za 
naše besedy samé krásné zápisy v nebi. A také ty zápisy na našich srdcích. Každý 
život jedno chodící evangelium. 

To vám i sobě moc přeji. Vaše sestra Ludmila Hallerová 

Ti, kteří se bojí Hospodina, rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před 
Ním sepsána pamětní kniha těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli Jeho jméno. 
Malachiáš 3:16 

Naším doporučujícím listem jste vy sami. Jste listem Kristovým, napsaným Duchem 
Boha živého na živých deskách lidských srdcí. 2. Korintským 3:3 

V nebi se píší různé knihy. Teď se tam otevírá nová kniha. Je to pamětní kniha, 
sepsaná před Bohem o těch, kteří se bojí Hospodina, ctí Jeho jméno a v té kritické 
době, v níž žijeme, hovoří spolu o Něm. Taková pamětní kniha se před Pánem Bohem 
píše vždy, když se děti Boží shromáždí u Jeho nohou v duchu pokory a lásky. Čím 
více přibývá lhostejnosti a bezbožnosti, čím více bezbožníci Pána Boha pokoušejí, tím 
více cítí bohabojní lidé potřebu se sdružovat. Čím více se svět tříští, tím více se učíme 
ve vší věrnosti v pozemském zaměstnání či službě v církvi pěstovat v srdci tu jedinou 
touhu: aby náš život byl čím dál více životem Jeho, aby tak lidé při listování stránkami 
našeho života v něm čím dál více rozpoznávali list Kristův, psaný Duchem svatým, 
stránku nádherného, nekonečného života Beránkova, který se v jednotlivých životech 
ukazuje vždy novým způsobem. Jakmile bude počet údů plný, bude moci to dokonalé, 
slavné tělo Kristovo říci: "Kdo vidí mne, vidí Krista" (1 Kor 12:12), jako Pán Ježíš 
mohl říci "Kdo vidí Mne, vidí Otce." Církev Pána Ježíše je v plnosti svých údů plností 
Kristovou. Nebude scházet ani jediný paprsek Jeho slávy, protože ona je plnost Toho, 
který všecko ve všech naplňuje (Ef 1:2-3). 

Varujme se proto nějak rušivě do tohoto Božího životopisu zasahovat. Každým dnem 
se více blížíme tomu okamžiku, kdy Kristus vystoupí a přivolá nám: "Vystup sem!" 
Buďme hotovi slyšet toto zavolání. Hotoví budou jen ti, jejichž život se stal součástí 
života Beránkova, kteří jsou zapsáni v knize života zabitého Beránka. Ti jsou Jeho 
semenem, v nich mohl Beránek prodloužit Svůj život na zemi. Golgata je tím místem, 
kde se zbavujeme svého ohavného vlastního života, který i ve vší nádheře těla je 



sobecký a zavržení hodný (Iz 40:6). Vše, co není ze života Beránkova, z Boha, co 
pochází ze starého Adama, je pod prokletím. Pán Ježíš se stal prokletím nejen pro 
zločince, ale pro celý lidský rod. V Jeho obětování spočívá tajemství, jak unikneme 
vlastnímu životu, abychom mohli žít životem Beránkovým. Čím více se noříš do 
patření na Beránkovu povahu a ducha, tím více z tebe bude zářit Jeho podoba. Hledíce 
na Něj jako do zrcadla a odrážejíce Jeho obraz, stáváme se denně více účastni Jeho 
života. Otěže vlády nad vlastním životem vypadnou z naší ruky do ruky Beránkovy, 
který v nás prodlouží Svůj život až do té chvíle, kdy všecko se poddá pod Jeho nohy. 

Filmy o historii Moravské církve 
Milí přátelé, 

v loňském roce 2010 odvysílala Česká televize námi vyrobený dokument „Hrab ě 
Zinzendorf - Síla přesvědčení“. Jednalo se o polohraný historický dokument (57 
minut), který mapuje život německého hraběte Ludvíka Mikuláše Zinzendorfa. Ten se 
velkou měrou podílel na vzniku tzv. Moravské církve známé po celém světě. 

Hrabě Zinzendorf, ač kontroverzní a poněkud rozporuplná osobnost, byl Bohem 
vedený k tomu, aby probudil k životu myšlenky Jednoty bratrské a vytvořil misijní 
hnutí, které zasáhlo celý svět. Měl obdarování, s nimiž mohl obstát v kterékoli zemi či 
generaci. Protože se však narodil v Německu na počátku osmnáctého století, stal se 
jakýmsi apoštolem pietismu, životního stylu, který toto století velmi potřebovalo. Stal 
se hnacím motorem duchovního probuzení, které svým dosahem ovlivnilo a doposud 
ovlivňuje nejrůznější oblasti křesťanského života ve světě. Pod vedením hraběte 
Ludvíka Zinzendorfa se hnutí Moravanů stalo první a největší celosvětovou 
protestantskou misií. 

Film lze vidět na: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/31029838005-hrabe-zinzendorf-sila-presvedceni/ 

Tento dokument mělo podle vyjádření zástupce České televize sledovanost 115.000 
diváků. Jak nám řekl dramaturg ČT Petr Raus, vzhledem k tomu, že se jednalo o 
dokument s náboženskou tématikou a navíc vysílaný v méně atraktivním čase, je tento 
výsledek velmi dobrý. 

Reakce diváků, které jsme dostali v nejrůznějších formách, byly bez výjimky kladné. 
Nechyběli ani nadšení diváci, pro které byla existence moravského hnutí naprostou 
novinkou. Také nás velmi potěšil dopis bratra, který se konkrétně s celou rodinou 
chystá na misii do Tanzánie a kterého k této cestě film povzbudil. 

Již nějaký čas se zabýváme myšlenkou natočit další filmy s touto tématikou. Jednak je 
to film „Moravané“ , který by se věnoval tématu Moravských bratří ještě před 
emigrací do Saska (natáčení pouze v České republice), a také film „Apoštol indiánů“ , 
který by byl životopisem nejznámějšího moravského misionáře Davida Zeisbergera 
(natáčení v Americe, v Německu a v Česku), který by byl v podobném duchu jako 
film o Zinzendorfovi. Především nám jde o to, abychom maximálně atraktivním 
způsobem upozornili na Moravské hnutí a na hluboké duchovní kořeny naší země, o 
kterých dnes již mnoho mladých lidí vůbec nic netuší. Také bychom rádi, aby se 



podobně jako „Zinzendorf“ staly tyto filmy konkrétním povzbuzením a výzvou 
mladým křesťanům k práci na misijním poli. 

Film „Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení“ stál necelých 500 tis. Kč. Není to malá 
částka, ale věřte, že v porovnání s podobnými hodinovými dokumenty vysílanými 
v ČT patří tato částka k těm nejnižším. Film byl, navíc z velké časti natáčen 
v Americe, jedná se o film polohraný a natočený profesionální televizní technikou 
v HD rozlišení. 

Česká televize zatím neuvažuje o dalších podobných projektech z protestantské 
historie a nutno říct, že tento film, k němuž vlastní ČT autorská práva, pravděpodobně 
ani nebude možné šířit oficiálním způsobem na DVD, což je opravdu škoda. 

Chtěli bychom vás poprosit, pokud vás k tomu Pán Bůh povede, zda byste některý 
z výše uvedených projektů mohli jakoukoliv částkou finančně podpořit. 

Minimální částka, kterou potřebujeme na výrobu filmu „Moravané“ je 400.000,-Kč. 

Minimální částka pro výrobu filmu „Apoštol indiánů“ (o Davidu Zeisbergerovi) je 
530.000,- Kč. 

I když jsou výše uvedené filmy směřovány především na vydání DVD či BLU-RAY, 
samozřejmě jej nabídneme k odvysílání i České televizi. 

V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. S poděkováním a přáním Božího 
požehnání 

Lubomír Hlavsa hlavsa@vistafilm.cz mobil: 776 010 909 

Staňte se hostitelskou rodinou pro členy Up With People 
v Praze od 18. do 26. dubna 2011. 

Up with People, skupina složená ze 100 studentů 
reprezentujících 21 národností, navštíví Prahu od 18. 
do 26. dubna 2011. Tito mladí lidé se zúčastní 
místních dobrovolnických projektů, bydlí 
v hostitelských rodinách a vystupují v mezinárodní 

show. Hledáme hostitelské rodiny, které ubytují tyto výjimečné mladé lidi. Zúčastněte 
se této úžasné akce – poskytněte ubytování! Je to jednoduché, v období 18. - 26. 
dubna poskytněte: místo k přespání, snídani a večeři, minimum přepravy po 
městě, přátelskou atmosféru, sdílejte své zvyky a tradice. Ubytovaný host s vámi 
rád stráví i velikonoční víkend. Pokud máte zájem přivést svět do svých domovů nebo 
máte dotazy ohledně ubytování, kontaktujte: 

Brandon Serna 723 523 602 nebo bserna@upwithpeople.org 

Krista Gerloffová 
teoložka a autorka mnoha článků o životě v Izraeli promluví v rámci konference sester 
BJB v Litoměřicích na téma: 

Jsme světlem světa v židovských očích? (Matouš 5:14 -16) 

Je Izrael světlem národů? (Izajáš 49:3-6; 60:1-5) 



Svědectvím o službě potřebným se připojí mesiášská židovka Sandy Shoshany 
manželka pastora mesiášského sboru Melech haMlachim a vedoucí jeruzalémské 
větve Pro Life organizace Ba'd Chaim, 

Kdy: 30.04.2011 ve 14:30, od 19 hodin bude prostor na otázky týkající se Izraele 

Kde: V Červeném kostele, v Jiráskových sadech, Žižkova 3 

Pokud by někdo měl zájem o oběd nebo večeři, ať se přihlásí nejpozději do 
3. dubna 2011 na adresu Alena Tolmanová, Finské domky 380, 411 55 Terezín tel. 
416782603 (pouze večer), mobil 606590295 e-mai: atolmanová@seznam.cz 

Izrael ve víru dění na Blízkém východě 
přednáška izraelského korespondenta, německého novináře a teologa Johannese 
Gerloffa, k němu se svým svědectvím připojí host (překvapení!) 
Přednáška se bude konat 4. 5. 2011 v 18:00 ve vinohradském sboru BJB 
Vinohradská 68, Spojení: tram 11 a metro A, stanice Jiřího z Poděbrad 
Kontaktní adresa: 
Vlado Vovkanič vvovkanic@yahoo.com, tel: 220 510 981, 775 364 337 
nebo Julie Hejlová julka.h@wo.cz; tel.: 224 923 212, 

Ludmila Hallerová hallerova@volny.cz, tel.: 242 428 814, 774 572 671 

Následují čtyři projekty pracovníků, kteří se hlásí o placenou službu v našem sboru. 
Batři Vlado a Filip dosud tvořili jeden pracovní úvazek (70% + 30%), br. Vláďa také 
již zaměstnancem byl, br. David končí studia a cítí se být povolán k plnočasové službě 
na díle Božím. 

Vladislav Vovkanič 
Upřímně řečeno má budoucí práce bude koncipovaná na vzájemné dohodě s budoucím 
kazatelem, a to v případě, že sbor bude i nadále stát o mou službu. Samozřejmě jsou 
činnosti, které vycházejí z mého vzdělání ve výtvarném oboru: to jsou výtvarné 
kroužky a práce ve sboru v dotažení přestavby. Tato činnost sice zabírá mnoho času a 
je spojena s různými setkáními, zvlášť když se jedná o návrhy a jejich dotažení, ale je 
také z mé strany bezprostředně spojená s misií. Řada lidí, u kterých mám zpovědní 
důvěru, se na mne pravděpodobně budou i nadále obracet, když budou potřebovat. 
Jsou také někteří, kteří přicházejí ze sociálních a osobních důvodů, ale nepatří do 
našeho společenství, i když prošli řadou jiných církví. 

Uvedu některé body mé momentální činnosti: 

Služba Božím slovem 
Pravidelná služba při biblických hodinách 
Přehled o veškerých duchovních aktivitách sboru 
Příprava setkání zaměstnanců 
Přípravy setkání staršovstev, dle potřeby 
Vedení dorostu 
Skupinka mladých rodin 



Výtvarné kroužky 
Zastupování sboru na setkáních kazatelů, akcích BJB 
Komunikace s cizojazyčnými sbory 
Příprava konceptu vyučování pro křtěnce 
Nutná pastorace 
Předmanželské pohovory dle potřeby 
Mimořádné sborové a mimosborové aktivity 

Přeji sboru rozpoznání dle Boží vůle, Vlado Vovkanič 

FFii ll iipp  ŽŽiižžkkaa  
PPrr aaccoovvnníí  pprr ooggrr aamm  ppllaacceennééhhoo  pprr aaccoovvnnííkkaa  pprr oo  mmllááddeežž  
Jistě se mnozí zeptají, proč bychom měli mít ve sboru placeného pracovníka pro práci 
s mládeží. Doposavad to nebylo v našem sboru zvykem. Současná praxe ve sborech 
v jednotě i na jiných místech však ukázala, že takovýto pracovník může být značnou 
výhodou pro sborovou práci. Jde o profesionalizaci činnosti a uvolnění člověka na 
částečný úvazek pro tuto práci za účelem zkvalitnění a záruky, že s mládeží bude 
pracovat někdo, kdo je jí blízko jak věkově, tak kulturně. Svůj pracovní program bych 
chtěl brát jako pomůcku i pro další generace, aby nemusely začínat od nuly. 
V několika bodech tedy vykreslím, v čem má práce spočívá a v čem bych ji chtěl dále 
rozvíjet. Tyto body vycházejí již z několikaleté zkušenosti z práce s mládeží a z mého 
studia teologie. Časový úvazek je na 10-15 hodin týdně. Pokud bude něco vynecháno 
nebo nepřesně formulováno, rád na vše osobně odpovím.  

1. Vyučování, vedení, biblické vzdělávání – své obdarování jsem vždy vnímal jako 
učitel, vykladač. Hlavní důraz tedy kladu na kvalitu vyučování a biblického 
vzdělávání mládeže. Vnímám, že o současné generaci již neplatí „co baptista to 
písmák“. Proto je potřeba, aby mládež byla vzdělávána i mimo hlavní nedělní 
shromáždění. Uvolněný pracovník má čas na studium, a tak může jít do hloubky. 
Protože má čas studovat, může svým vyučováním sledovat určitou linii. 
Vzdělávání probíhá v těchto oblastech: 
a. Setkání mládeže 
b. Skupinka, eventuálně vzdělávání vedoucích skupinek 
c. Semináře pro širší publikum (hlubší studium určitého tématu nebo biblické 

knihy při jednorázovém setkání s většími časovými možnostmi) 
d. Další sborové vzdělávací programy: příprava na křest, biblické hodiny, jak číst 

Písmo s porozuměním 
2. Práce s teamem – úkolem pracovníka je práce s teamem vedoucích. To spočívá 

v zastřešování této práce, zodpovědnost za funkčnost teamu, směřování, kontakt 
s dalšími výkonnými složkami sboru (sborová rada, setkání pracovníků). 
Vzdělávání vedoucích (účast na vzdělávacích programech jednoty). 

3. Osobní vedení a pastorace, „doprovázení ve víře“ – pracovník se dále osobně 
věnuje jednotlivcům, zapojuje je do další práce a je jim zároveň podporou 
v osobním životě. Snaží se, aby to, co se vyučuje, bylo uváděno do praxe. Jde 



hlavně o vytváření prostoru pro další duchovní vývoj jednotlivců a jejich zapojení 
ve sborové práci v budoucnu. To probíhá formou osobních rozhovorů. 

4. Teologický garant – pracovník odpovídá za předávání naší baptistické tradice. 
Mládež by měla být vyučována a vedena k rozhodnutí, zda tuto tradici chce 
opravdu zastávat a předávat dalším generacím. K tomu je potřeba tuto tradici znát. 
Teologická garance spočívá v korigování teologického myšlení mládeže. 
Předpokladem je znalost teologické diskuse a znalost vlastní tradice.  

5. Práce s muži a ženami – Rozvoj mužské či ženské spirituality. Toto je pole práce, 
které může zahrnovat všechny generace. Pracovník vede mládež k tomu, aby 
rozvíjela tento rozměr svého života a uměla fungovat napříč generacemi. V našem 
sboru již byly pokusy bavit se o „mužství“, ale zapadly. Chtěl bych povzbudit 
muže našeho sboru, že bychom mohli dělat i nadále taková setkání (ve spolupráci 
s Tomášem Polívkou a dalšími, kdo se tomuto tématu věnují, a analogicky 
s ženami). 

6. Evangelizační aktivity mládeže – pravidelná evangelizační aktivita mládeže u nás 
zatím není. Možnosti: cosi jako alfa kurzy – přednášky o křesťanství pro zájemce 
(rusky mluvící již něco takového dělají). 
a. Letní tábory 
b. Výlety 
c. Pravidelní misijní činnost – práce v okolí sboru, alfa kurz pro mládež 

VVllaaddiimmíírr   HHeejj ll   
NNááppllňň  pprr ááccee  bbrr aatt rr aa  kkaazzaatteellee  HHeejj llaa  
být nápomocen novému kazateli vstoupit do pastorační práce sboru  - 6 h. týd. 
věnovat se členům, kteří jsou na okraji společenství   - 3 h. týd. 
věnovat se lidem, kteří přicházejí nově do našeho sboru   - 2 h. týd. 
pečovat o staré a nemocné a ty členy sboru, kteří nemohou pravidelně 
navštěvovat naše společenství            minimálně  14 h. týd. 
propojovat generace v našem sboru     - 2 h. týd. 
klub seniorů – příprava programu, organizace, misie   - 6 h. týd. 
zajišťovat hudební doprovod při shromáždění    - 1 h. týd. 
věnovat se lidem, kteří chodí delší dobu do shromáždění a nejsou 
členy našeho sboru       - 3 h. týd. 
částečně zastupovat sborovou sestru 
- dopisy k narozeninám 
- dopisy těm, kteří jsou vzdálení bydlištěm a nechodí do sboru 
- dokumenty na úřady 
- vyzvedávání pošty       - 3 h. týd. 

MM iimmoo  nnááppllňň  pprr ááccee  
Být ochoten zastupovat prvního kazatele v kázání, biblické hodině, vysluhování 
Večeře Páně ve shromáždění i v rodinách, ve službě v Bělé pod B., ve službě při 
pohřbech, vedení modlitebních chvil, vyučování před křtem. 



DDaavviidd  ŽŽiivvoorr   
Projekt Řepy 

Představení dosavadní služby a předběžná pracovní náplň 

Naše vize pro Řepy (a blízké okolí) je založit fungující sbor, který bude co nejdříve 
samostatný a bude zakládat další sbory po celé Praze. Naše motto je „ukazujeme Boží 
lásku praktickým způsobem,“ což pro nás znamená nejen vyznání víry, ale i způsob 
života, který vedeme a snažíme se na něm ukazovat Boží jednání v každodenním 
životě – to je převážná část našeho svědectví. 

Misijní plán, kterým si představuji dosáhnout tohoto cíle, je založení misijní stanice 
Vinohradského sboru v Řepích. Do této stanice by v budoucnu Vinohradský sbor 
uvolnil pro misijní práci 6 členů, se kterými bychom se pustili do díla. Tímto krokem 
se dostaneme z pozice „one man show“, kdy celá služba závisí na jednotlivci, se 
kterým stojí a padá a nemá nějakou širší perspektivu. V případě práce jednoho člověka 
zároveň služba může skončit dvěma způsoby:  

(1) několik lidí uvěří, misijnímu pracovníkovi se z nich podaří vychovat křesťany 
způsobilé ke službě a později vznikne sbor (stanice); a nebo (2) práce skončí, protože 
stojí na jednom člověku, který se může z vyčerpání zhroutit. Práce není zakotvená ve 
společenství, a proto je na něm nezávislá. Ve druhém případě se však jedná pouze o 
čekání na zázrak. 
Proto navrhuji založení této stanice, díky které se tato misijní práce stane větším 
závazkem vůči sboru i misijnímu pracovníkovi. Zároveň tím vznikne malý sbor, na 
jehož půdě mohou vnikat další služby a možnosti misijní činnosti budou větší. 

Naše strategie má čtyři kroky: (1) Servant evangelism – jedná se o zasívání, zde je 
nejvíce vidět naše motto – ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem – a nechceme 
nic na oplátku. Když se tak stane, jsme rádi, ale není to hlavní smysl této služby. (2) 
Kluby – jedná se o pravidelná setkávání za účelem budování a prohlubování vztahů, 
navazování nových kontaktů. Zde děláme to, co je v popisu klubu, říkáme o sobě, že 
jsme křesťané a zveme lidi na další naše akce, popř. na (3) Biblickou diskusní 
skupinku, která je misijní – je to setkání určené primárně nevěřícím lidem, kterým 
pomáháme spočítat cenu následování Krista a porozumět základním bodům 
křesťanské víry a biblickým pravdám. (4) Jakmile se k nám přidají křesťané (uvěří 
v naší misijní skupince), začne činnost skupinky křesťanů. V této skupince již bude 
počátek sborového života, protože to již bude církev, která se schází k bohoslužbě 
(která může mít nekonečně mnoho podob), biblické, večeři Páně atd. Právě zde se 
praktikuje sborový život. 

Rád bych zdůraznil, že se jedná o velmi flexibilní službu, ve které nejsou pevná 
pravidla a pevně stanovený řád, jako je tomu u již etablovaných sborů. Co platí 
v oblasti plánů dnes, nemusí být pravda zítra. Proto můžu nabídnout jen přibližně to, 
co by mohl misijní pracovník v Řepích dělat. Během týdne je jen několik málo 
pevných bodů, o které bychom se mohli opřít. Jsou to skupinky, kluby a servant 
evangelism. Na dvě hodiny skupinky / klubu připadají dvě až čtyři hodiny přípravy. 



Níže je soupis služby, kterou vidím reálně na příští rok. Ještě bych rád zdůraznil, že 
bych rád věnoval zhruba 50% času práci v terénu. Tučně jsou označeny již fungující 
služby, kterých se v rámci možností účastním. 

• Biblická diskusní skupinka 1 - momentálně existuje jedna skupinka hledajících 
lidí, scházíme se každý týden na dvě hodiny (na kterou připadá dvě až čtyři 
hodiny přípravy). 

• Skupinka věřících 2 

• English club – setkávání lidí všech věkových kategorií k anglické konverzaci 
(každý týden dvě hodiny) 

• Klub(y) pro mladé lidi z Řep 3 

• Klub pro seniory 

• Kurzy základů křesťanské víry 

• Pastorace 4 

• Servant evangelism 5 (1x za dva týdny) 

• Prayer walking 

• Příprava na skupinky a kluby 

• Administrativa 6 

Další informace, kterou bych rád uvedl, je nabídka: rád věnuji jeden den (8 hodin) 
v týdnu Vinohradskému sboru, pokud to bude vyžadovat. Osobně bych se nejraději 
zapojil do misijní činnosti na Vinohradech (plán komunitního sboru ve spolupráci 
s budoucím kazatelem a mládeží). 

Během následujícího roku bych rád začal alespoň jeden klub pro mladé lidi z Řep a 
jeden klub pro seniory. Dále bych rád rozjel kurz základů křesťanské víry pro širší 
veřejnost (něco na způsob alfa kurzů). Jakmile se k nám přidá nějaký křesťan, 
začneme skupinku obrácených, která bude mít podobnou strukturu jako biblická 
diskusní skupinka. 

Rád bych se také dále vzdělával pro svou službu. Jako výsledek tohoto sebevzdělávání 
nabízím jednou měsíčně nějakou formu publikace výsledků svého studia (článek do 
zpravodaje či nějakého časopisu, kázání, biblická, přednáška). Součástí administrativy 
rozumím i měsíční zprávy o činnosti v Řepích. 



Jak bude vypadat přibližný hodinový rozpis týdne? 

Činnost Hodiny 

Biblická diskusní skupinka (+ příprava) 2h (+ 4h)  

Kluby (+ příprava) 6h (+ 4h)  

Servant evangelism 2h  

Prayer walking 2h  

Kurzy základů křesťanské víry (+ příprava) 2h (+ 4h)  

Administrativa 5h  

Pastorace 4h  

Sebevzdělávání (+ publikace) 5h  

Vinohrady  8h – v tom případě upravím časovou 
náročnost výše uvedených služeb. 

Přibližné rozložení času během „normálního“ týdne:  

1 Je to misijní skupinka, kde se scházíme s nevěřícími lidmi, abychom s nimi 
procházeli základní Biblické pravdy a mohli jim pomoci „spočítat cenu“ 
následování Ježíše Krista. Jde o to, aby setkání byla co nejvíce osobní a všichni 
měli dostatečný prostor pro diskuzi, proto těchto skupinek raději budeme mít více a 
menších, než jednu neosobní skupinu. Totéž platí i pro setkávání skupinek 
věřících. 

2 Zatím neexistuje, ale jakmile někdo uvěří, začneme se scházet. Stejně tak i v 
případě, že se nám podaří zapojit do naší služby nějaké již obrácené křesťany, kteří 
žijí v okolí. To bude jádro budoucího sboru – malé skupinky, kde se každý zapojí 
do nějaké služby. 

3 Na formě nezáleží, jde o to vytvořit kontakty, navázat vztahy a pravidelně svědčit 
tomuto okruhu lidí. Zatím tyto kluby neexistují, avšak moje snaha bude založit 
alespoň jeden během následujícího roku. 

4 Mám na mysli pastoraci v širším slova smyslu, osobní setkávání se s lidmi a vedení 
je ke Kristu. 

5 Jde o to ukazovat Boží lásku praktickým způsobem – je to především zasévání. 
Snažíme se rozdávat Boží lásku bez nároku na cokoliv. Není to získávání kontaktů, 
není to snaha vést rozhovory o Bohu, není to klasická evangelizace. Je to zasévání 
Božího slova, služba lásky bez nároku na cokoliv. Když se podaří získat kontakty, 
je to dobře, ale není to primární cíl těchto akcí. 

6 Převážně půjde o PR, správu našeho webu, publikační činnost a plánování další 
strategie, setkávání se s dalšími křesťany, kteří jsou ochotni se zapojit do tohoto 
díla. 



Pomáháme, protože nás miluje Bůh 
Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje 
ochotného dárce. 2. Korintským 9 kap. 7v. 

Věřím, že jsme všichni obeznámeni s tragickou situací v Japonsku. 11. března postihlo 
tuto zemi silné zemětřesení s následnou vlnou tsunami. Podle posledních oficiálních 
údajů si ničivá pohroma vyžádala více než 10.000 životů a toto číslo stále roste. 
V současné době se velkému množství obyvatel nedostává ani základních potravin. 
Světová baptistická aliance (BWA) vysílá na místo záchranný tým a zároveň vyzývá 
členské jednoty k finanční pomoci.  

Výkonný výbor BJB vyhlašuje sbírku na pomoc katastrofou postiženému Japonsku. 
Současně zašle pro BWA předběžnou pomoc ve výši 300.000,- Kč. Bude-li výtěžek 
sbírky vyšší, budou na pomoc Japonsku zaslány všechny vybrané prostředky. 

Jak pomáhat: 

1) Jednotlivci mohou zasílat své dary pod variabilním symbolem 911857 na účet VV 
BJB číslo 63 11 23 09 / 0800. 

2) Dary lze odevzdávat každou neděli v průběhu sbírky. Peníze vložte do obálky 
s označením Japonsko. Pokud budete požadovat potvrzení, označte obálku svým 
jménem. 

3) Bezhotovostním převodem na účet sboru 241 333 455 / 0300 pod přiděleným 
variabilním symbolem, specifický symbol 911012.  

Sbírka bude trvat do 30. dubna 2011. Její výtěžek bude odeslán na účet Výkonného 
výboru BJB. 

Děkujeme za vaši pomoc. Zároveň prosíme o modlitby za lidi postižené touto 
nebývalou tragédií.  

Ján Jackanič, účetní sboru 

Nabídky práce 
Úklid kanceláří nebo práce v kuchyni (příprava nádobí + případné střídání v době 
dovolené při výdej obědů). Oba úvazky jsou na 4 hodiny denně v Ústavu fotoniky a 
elektroniky AV ČR, Praha 8, Kobylisy. 

Adam Novozámský 777 577 375 

Konference o Zjevení 
Od 13. do 15. května bude opět v Praze Brian Gemel se svým jedinečným výkladem 
biblických proroctví.  

15. května odpoledne od 14 hod. promluví na naší akci IZRAEL ŽIJE A TANCUJE 
v Terezíně, na námět MODERNÍ STÁT IZRAEL – PROROCTVÍ V PRŮBĚHU 
NAPLNĚNÍ. Autobusová doprava z Prahy bude zajištěná. Na autobus je nutné se 
přihlásit. (hallerova@volny.cz ) 



Misijní konference - Církev v porušeném světě 
Středa 13.dubna, od 13:00 - 20:00h. 

V dubnu do ČR zavítá Michael Frost, který je mezinárodně uznávaný misiolog a 
jedna z vůdčích osobností „misijní církve“ (missional church). Je prorektorem Morling 
College v australské Sydney, v rámci které založil Tinsleyho institut – studijní 
centrum zaměřené na otázky misie. Je autorem a editorem mnoha populárních knih, 
z nichž nejnovějšími a velmi úspěšnými jsou The Shaping of Things to Come (2003, 
spoluautor Alan Hirsch), Exiles (2006), Re:Jesus (2009) a The Faith of Leap (2011, 
spoluautor Alan Hirsch). 

Staeve Brown, Bridge Community o.s. 

Seminář o zakládání nových sborů 
sobota 30.dubna od 9:00 hod. v Praze na Černém Mostě 

Seminář povede Tomáš Grulich, tajemník Nadačního fondu nových sborů a kazatel 
nově založeného sboru CB v Praze 9 – Černém Mostě. 

Program semináře se bude věnovat mimo jiné těmto tématům: 

- spolupráce nově vznikajících společenství s mateřským sborem (nastavení pravidel 
spolupráce, finanční a praktická pomoc) 

- minimální tým pro zakládání nového sboru (aktivity nového, malého společenství) 

- jak získat nové služebníky – vedoucí pro nové sbory (jak rozvíjet vedení a vedoucí 
v nových sborech) 

Seminář bude zaměřen prakticky a na konkrétní situace a potřeby této služby v rámci 
BJB 

Zájemci se mohou přihlásit do 18.dubna na adresu: p.novosad@gmail.com 

Misijní odbor BJB ve spolupráci s Nadačním fondem nových sborů. 

Narozeniny v dubnu
  6. Jiří Brudňák 
  6. Vyacheslav Zherzdev 
  6.  Michaela Hallerová 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 

15. Monika Humpálová 
17. Jiří Pohl 
18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
19. Anna Wachtlová 

23. Věra Tučková 
26. Ján Jackanič 
30. Jana Kubaňová 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  5. 4.   Švýcarsko - br. J. Rajs 
12. 4.   Malba akvarelem - br. Vl. Vovkanič 
19. 4.   Návrat domů - br. kaz. Vl. Pospíšil 
26. 4.   Hledání kořenů - Dr. Z. Kasalová 



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  3. 4. Vlado Vovkanič 
10. 4. Miloš Šolc 
17. 4. Ivo Šrajbr 
24. 4. Miloš Tresa (Velikonoce) 
 

  1. 5. Jiří Boháček 
  8. 5. Miloš Šolc 
15. 5. Ivo Šrajbr 
22. 5. Filip Žižka 
29. 5. Praha (konference)

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  3.  4. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) + Večeře Páně 
10.  4. Filip Žižka (David Živor), 14h Výroční sborové shromáždění 
17.  4. Jan Jackanič (Marek Macák) 
24.  4. Miloš Šolc (Vlado Vovkanič) + křest 
  1.  5. Preston Pearce (Jiří Boháček) + Večeře Páně 
  8.  5. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) + den matek 
15. 5. Brian Gemel (Vlado Vovkanič) 
22. 5. Marek Macák (Filip Žižka) 
29. 5. Konference (BJB ČR) 

Mimořádné akce 
8. - 10. 4. Veletrh esoteriky (BTM) 
10.  4.  14h Výroční sborové shromáždění 
St  13. 4. 13-20h Misijní konference (Církev v porušeném světě) 
So 16. 4. Sjezd delegátů (Viký řovice) 
Pá 22. 4. 18:30 Velkopáteční shromáždění (VP) 
So 23. 4. Čtení Bible 
Ne 24. 4. 7h Jitřní (Riegerovy sady) 
Po 25. 4. Společný výlet (Náprstkova stezka) 
30. 4. - 1. 5. Konference sester (Litoměřice) 
St  4. 5. 18h Gerlofovi 
Ne 8. 5. Den matek (prezentace Teen Challenge) 
13. - 15. 5. Konference o Zjevení (Brian Gemel) 
Pá 27. 5. Noc kostelů 
28. - 29. 5. Konference BJB (Praha) 
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 


