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Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Když jsem se pídila po tom, co vám mám hezkého napsat na začátek června, který 
začíná svátkem všech dětí, napadlo mne, že otiskneme Dětské názory na lásku, které 
jsem si uložila do počítače, protože se mi moc líbí a moc mne dojímají. Nedivím se, že 
Pán Ježíš si přál mít kolem sebe děti a pak dospělé, kteří jsou jako děti. 

Několik profesionálů se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí mezi čtyřmi a osmi lety. 
Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit. Přesvědčte 
se sami: 

Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat 
si nehty na nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má artrózu 
v rukách. To je podle mě láska. (Rebecca, 8 let) 

Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak. A tak prostě víte, že 
vaše jméno je v jejich ústech v bezpečí. (Billy, 4 roky) 

Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si 
spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají. (Karl, 5 let) 

Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků a 
nechcete na oplátku žádné z jeho porce. (Chrissy, 6 let) 

Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste unavení. (Terri, 4 roky) 

Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře 
chutná. (Danny, 7 let) 

Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A až pusinkování přestane bavit, tak 
pořád chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatínkem jsou takoví. 
(Billy, 7 let) 

Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a 
zaposloucháš se. (Bobby, 7 let = Neuvěřitelné!) 

Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda, kterého 
nenávidíte. (Nikka, 6 let = potřebovali bychom o pár milionů více takových Nikk na 
této planetě). 

Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den. 
(Noelle, 7 let) 



Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přestože se už 
tak dobře znají. (Tommy, 6 let) 

Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla jsem na pódiu a hrozně jsem se bála. 
Podívala jsem se na všechny ty lidi, co mě pozorovali, a zahlédla jsem svého tatínka, 
jak na mě mává a usmívá se. Byl jediný, kdo to dělal. Pak už jsem se vůbec nebála. 
(Cindy, 8 let) 

Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší kousek kuřete. (Alaine, 5 let) 

Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm 
říká, že je větší fešák než Robert Redford. (Chris, 7let) 

Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej, i přestože jste ho nechali doma 
samotné celý den. (Mary Ann, 4 roky) 

Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé 
hvězdičky. (Karen, 7 let = obdivuhodná představivost) 

A na závěr - autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži, kde měl dělat 
porotce. Cílem soutěže bylo najít nejstarostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý 
chlapec: 

Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, 
vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se matka 
zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: "Nic, jen jsem mu pomohl brečet." 

Buďte dětmi celý život, nestyďte se za své city!               LH 

David Živor – můj životopis 
VZDĚLÁNÍ 
- ZŠ Resslova 10, Praha 2  1992-1997 
- ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1  1997-2001 
- SPŠE Ječná 30, Praha 2  2001-2005 Zakončeno maturitní zkouškou 
- ČVUT FEL, Praha 6  2005-2006 
- The Caledonian School, P5 2006-2007 

Certifikát z anglického jazyka – úroveň C2 (highly advanced) 
Certifikát ze španělského jazyka – úroveň B1 (intermedio bajo) 

- Evangelikální teologický seminář, Praha 9 2007-2011 

PRAXE 
- Součástí týmu vedení mládeže (2005-2011, Praha) 
- Pouliční evangelizace  (dva týdny; únor 2007, London) 
- Misie s cílem zakládání sboru (od r. 2008, Praha-Řepy) 
- Kazatelská praxe  (tři týdny; léto 2009, Suchdol nad Odrou) 
- Pečovatelská služba  (jeden týden; květen 2011, Ostrava) 

DALŠÍ DOVEDNOSTI 
- Certifikát z anglického jazyka FCE (University of Cambridge, level B2) – 2005 
 - Dvoutýdenní kurz evangelizace v Londýně (Christ in Action) – 2007 

JAZYKY 



- Angličtina – aktivně, úroveň C2 
- Španělština – aktivně, úroveň A2 
- Řečtina (KOINH) – pasivně  
- Hebrejština (biblická) – pasivně 

Narodil jsem se 8.11.1985 v Praze. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině, kde se mi dostalo 
dobré výchovy, krásného dětství a základu do života. O Bohu jsem neměl žádné povědomí 
a když o Něm někdo mluvil, použil jsem Ho jen jako záminku „do krve“ se pohádat. Moje 
myšlení bylo (a do značné části stále je) technické, což mi mimo jiné určilo směr 
vzdělávání. 
Druhá základní škola, na které jsem studoval, byla zaměřená na matematiku a informatiku. 
Další byla střední průmyslová škola elektrotechnická, kam jsem šel ze svého zájmu 
o elektroniku. Na této škole se na konci třetího ročníku semlely události, které vyvrcholily 
mojí konverzí někdy mezi létem a podzimem 2004. Tyto události začaly mou účastí na 
English Campu, který organizovala mládež. Po střední škole jsem šel s většinou spolužáků 
na ČVUT FEL, kde jsem se přesvědčil, že toto směřování určitě nebude to pravé pro můj 
život. 
To bylo v roce, kdy jsem se dostal do týmu vedení mládeže a tedy k práci s lidmi. Rozhodl 
jsem se pro směřování tímto směrem. První, co mě napadlo, bylo, že se stanu učitelem 
(práce s lidmi), a tak jsem podal přihlášku na PedF UK, na obor učitelství angličtiny a 
informatiky. Na školu jsem se nedostal kvůli angličtině, ve které jsem si věřil nejvíc.  
Poté jsem se rozhodoval, co dál a jakým směrem. Začal jsem zvažovat studium teologie. 
Protože se však jednalo o zásadní rozhodnutí pro můj život, rozhodl jsem se vzít si rok na 
rozmyšlenou. Ten jsem strávil na pomaturitním kurzu angličtiny a španělštiny na The 
Caledonian School. Pro tuto školu jsem se rozhodl, protože jsem s ní měl již z minulosti 
dobré zkušenosti, dále protože jsem chtěl studovat jazyky a také protože jsem nechtěl 
vypadnout ze studijního rytmu, do kterého by se po roce těžko vracelo. Během studia na 
Caledonian jsem se seznámil s Eliškou (listopad 2006). 
Po tomto roce jsem začal studovat na ETS. Po ukončení prvního ročníku jsem se oženil 
s Eliškou (červen 2008). Pak jsme společně hledali nějaké směřování pro náš společný 
život, kterým se nakonec ukázala služba v Řepích při zakládání sboru. V dubnu 2010 se 
nám narodila dcera Linda a náš život dostal nový rozměr. Letos (2011) se chystám 
k absolutoriím a potom od srpna již rovnou do služby v Řepích. 

Křesťanský autor a pastor David Wilkerson 
zemřel při autonehodě v Texasu 

29.4.2011 13:15 Křesťan Dnes (Texas/USA) 

 "S hlubokým smutkem vás musíme informovat o náhlém odchodu reverenda Davida 
Wilkersona, našeho zakládajícího pastora," uvedl hlavní pastor Times Square Church 
v New Yorku Carter Conlon v prohlášení na internetových stránkách sboru. 

79letý autor knihy Dýka a kříž zahynul při havárii, jeho žena Gwen a další osoba v autě 
byly zraněny. Havárie se stala ve středu 27. dubna 2011 po poledni u mostu nad řekou 
Neches. Auto sjelo z mostu do koryta řeky pod ním. Při srážce došlo i k poškození mostu. 
Okolnosti nehody se vyšetřují.              (juml) 



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 
  5. 6. Vlado Vovkanič 
12. 6. Běleč / O. 

19. 6. Ivo Šrajbr 
26. 6. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  7. 6. Léky z Boží lékárny - s. Hallerová L. 
14. 6. Reakce na letáky BTM - br. kaz. Titěra J. 
21. 6. Film "K řižovatka osudu" - br. k. Hejl 
28. 6. Naplnění seniorského věku - br. kaz. Pospíšil Vl. 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  5. 6. Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) 
12. 6. Vlado Vovkanič (Svatodušní svátky) 
19. 6. Mark Edworthy (Jiří Boháček) + prezentace Ambassadors 
26. 6. Jiří Boháček (Petr Haller) 
  3. 7. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) 
10. 7. Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) 
17. 7. Filip Žižka 
24. 7. Miroslav Ždych 

Mimořádné akce 
Po 6. 6. 17h - 90. Daniel Mathauser (* 1. 6. 1921) Malý sál 
10. – 12. 6. Sborový víkend Beleč / Orlicí (v neděli poslouží Erik Poloha) 
Po 13. 6. 18h Sborová rada 
Ne 19. 6. Sborové shromáždění po bohoslužbách (volby diákonů) 
So 30. 7. Stěhování (kazatel) odpoledne 
6. - 13. 8. Letní tábor Čichořice 
1. - 3. 12. Evropská konvokace 
 

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 


