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BJB Vinohradská 68
Náš milý čtenáři a čtenářko! 
Své břímě uval na Hospodina, On se o tebe postará. Žalm 55:23 
Tíží tě nějaké těžké břímě? Uval je na Všemohoucího! Teď je to ještě tvoje břímě a tlačí tě 
k zemi; jakmile si ho však převezme Hospodin, je pro Něho úplnou maličkostí! Pokud je ti 
však uloženo, abys je nesl dál, Pán Bůh tě posilní. Bude sice ležet na tobě a přece už ne na 
tobě. Pán tě bude pod ním napřimovat, takže se ti stane požehnáním. Pozvi Pána do té 
záležitosti a budeš moci vzpřímeně stát pod tím, co tě jinak téměř ničí! 
Nejvíc zlého strachu nám nahání to, že by nás naše utrpení mohlo odvést od stezky 
povinnosti; to však Pán nikdy nepřipustí. Když jsme před Ním spravedliví pod záštitou 
svaté krve Pána Ježíše, zakrytí tak Jeho spravedlností, nebeský Otec nikdy nepřipustí, aby 
nás jakékoliv trápení vyrazilo z našeho postavení před Ním. V Pánu Ježíši nás přijímá jako 
spravedlivé a v Pánu Ježíši nás chce zachovat. 
A jak se máš právě teď? Vstupuješ v těchto dnech do nějaké zkoušky? Mají tvá ubohá 
ramena být znova zatížená nějakým břemenem? Jen se netrap! Vypravuj svému Pánu o 
všech svých starostech a přenechej je Jemu. Neodhazuj své břímě, abys je pak znovu 
zkoušel zvedat. Uval je na Hospodina a nechej je tam ležet! Pak můžeš uvolněný jít dál, 
radostné, ničím nezatížené Boží dítě, které zpívá chvalozpěvy o tom velikém Nosiči 
břemen! 

(C. H. Spurgeon, Klenoty) 

Beze Mne nemůžete učinit NIC Jan 15:5 
Jsem milovanému Spasiteli moc vděčná za klidná rána, kdy si na zavřené oči přilepím na 
víčka na půl hodiny blanky z vajíček („slepičí placentu“) a mohu Mu naslouchat i 
přemýšlet, zatím co cinkáč odpočítává vteřiny a minuty… 
Dnes ráno jsem si uvědomila, jaká je to milost, že mi konečně dochází, co se Pán Ježíš 
před svým odchodem snažil vštípit svým sebejistým, horlivým učedníkům. „Beze Mě 
nedokážete nic.“ (J 15:5 – B 21) Po třech letech se svým úžasným Mistrem, kdy Jím 
vyslaní mohli dokonce sami zakoušet, jak se jim poddávají démoni (mimochodem v Jeho 
jménu), jak ustupují nemoci… Budoucnost po boku mocného Mesiáše viděli 
v nejskvělejších barvách. NIC? 
Najednou jsem viděla těch sedm desítek svého následování. Kolik jsem toho dokázala „bez 
Něho“, ve vlastní síle, horlivosti a iniciativě v domnění, že něco konám pro věčnost. NIC? 
Tak jsem znova přinesla všecku tu bezcennou hořlavinu, seno, slámu, dříví (1K 3:12), 
kterou jsem se opovažovala stavět na ten věčný základ – Krista, ať to shoří už teď, a 
nemusím jednou před Ním stanout nad hromádkou popela. Tolik jsem Mu děkovala, že ve 



stáří konečně chápu, co je to chlubit se vlastní slabostí (2K 12:9), být vděčná za všecky své 
mínusy. Vždyť v Něm jsem doplněná (Kol 2:20) a každá má slabost je místem zjevení 
Jeho síly a každé moje mínus je místem, kam vstupuje ON se svým doplňujícím plus. Tak 
konečně ve stáří mohu žít pravdou Pavlova vyznání, které mi při křtu v Beatenbergu v roce 
1948 daroval na cestu Dr. Oswald Smith: 
„Nežiji už já – Kristus žije ve mně!“ (Ga 2:20 – B 21) 
Škoda, že jsem to plně pochopila až tak pozdě. To už nechávám na Něm, co ze zlata víry, 
ohněm zkoušek přepáleného, stříbra moudrosti k prezentaci Jeho slova či drahokamů 
lidských duší Jemu získaných přece jen z hromádky popela zůstane pro věčnost. Teď už 
však nadále žádnou hořlavinu!  

Ludmila Hallerová, 1. srpna 2011 

Zakládáme stanici sboru v Řepích 
Jak jistě mnozí víte, od srpna jsem začal pracovat v Řepích naplno jako misijní pracovník. 
Jsem velmi rád, že se mohu podílet na expanzi Vinohradského sboru do Řep, kde 
zakládáme stanici. Tento kousek Prahy mi za posledních několik let velmi přirostl k srdci, 
a proto jsem se modlil za to, aby právě zde mohla začít práce Vinohradského sboru. Jsem 
z této práce na Božím díle nadšený a věřím, že pokud budeme věrní, budeme svědky 
velkých věcí. 
Co konkrétně děláme? Srpen je ještě takový volnější, ospalý, protože jsou stále prázdniny 
a většina lidí je na dovolených. Fungujeme v omezeném režimu, kdy plánujeme a 
připravujeme všechny klíčové aktivity na tento školní rok. Dáváme dohromady programy 
jednotlivých klubů, jejich anotace a hledáme prostory k pronájmu, kde bychom mohli tyto 
kluby pořádat. Předělali jsme naší webovou stránku tak, že se na ni dá dívat a dáváme 
dohromady naší veřejnou tvář pro Řepy. 
Od září se chystáme zahájit klub maminek s dětmi, sérii přednášek s diskuzí Proč Bůh?, 
dětský klub, klub anglické konverzace, skupinku věřících a samozřejmě naše nedělní 
biblické diskuzní skupinky. Dále do Vánoc chystáme Americký večer (kulturní akci, když 
tu budeme mít team z USA), několik koncertů a výstavu obrazů. Nejvíce se však těšíme na 
křest, na který připravujeme naší první obrácenou budoucí členku, Andreu. 
Naší největší bolestí je to, že nemáme žádné vlastní prostory, kde bychom se mohli 
scházet. A provozovat naše aktivity. Tento školní rok se nám navíc zavřely všechny 
možnosti, na které jsme spoléhali. Sehnání vlastních prostor je naší prioritou č. 1 pro 
budoucnost tohoto sboru. Proto jsem prošel weby všech realitních kanceláří a několikrát 
prochodil celé Řepy a hledal jsem nějaké místo pro nás. Na začátku měsíce nám svitla 
naděje, když se nám otevřela možnost pronájmu nádherných prostor, které jsou ideální pro 
veškerou naši činnost. Modlíme se za tyto prostory a sháníme sponzory, abychom mohli 
zaplatit nájem. K poslednímu týdnu v srpnu se nám podařilo sehnat finance na zálohu, 
první nájem a pravidelně na každý měsíc 40% nájmu. 
V nejbližší budoucnosti očekáváme team z USA (3. - 10. září), kdy chystáme zahájení 
tohoto školního roku (zatím biblická diskuzní skupina, klub anglické konverzace a klub 
maminek), dětský klub, sérii Proč Bůh? a popřípadě nízkoprahový klub pro mládež 
chceme začít nejpozději v říjnu. Konkrétně bude mít toto zahajování podobu komunitních 
aktivit v Řepích, jako jsou grilování se sousedy, koncert, kulturní večer a několik akcí 
pomocné ruce. Modlete se prosím za tento týden. 

David Živor 



Misijní konference BJB ČR, Vysoké Mýto 
V sobotu 8. října se opět po roce budou moci sejít zájemci o misii na misijní konferenci, 
kterou pořádá misijní odbor BJB.  
Letošní konference bude mít i svého hosta, kterým bude Lukáš Targosz, kazatel AC 
Element v Hradci Králové. Ten bude mít hlavní dopolední program s názvem „Přívětivá 
církev“ – jak učinit z nedělních setkání církve srozumitelné a přívětivé prostředí pro 
ateisty, nevěřící i hledající. Odpoledne bude možnost zúčastnit se některého ze seminářů, 
např. zahraniční misie v BJB nebo diskuze k dopolednímu programu. Součástí konference 
budou také volby rady Misijního odboru.  
Podrobnější program konference spolu s přihláškami bude odeslán na sbory začátkem září. 
Pro všechny přihlášené bude zajištěno občerstvení a oběd. 
Těšíme se na setkání ve Vysokém Mýtě. 

Za radu Misijního odboru BJB ČR, Pavel Novosad 

Milí pracovníci s dětmi 
ve dnech 30. září - 2. října 2011 se uskuteční 
Celostátní konference pro služebníky dětem 
Tématem bude "Víra, která obstojí". 
Budeme se zabývat tím, jak pomoci dětem, aby jejich víra byla pevná a obstála 
v konfrontaci se světem. Nebudou chybět ani praktické semináře. 
Hlavním řečníkem bude Jeanette McKee, která řadu let působila jako misionářka 
v Malajsii, ČR, na Slovensku a v dalších zemích. 
Místo: Modlitebna Církve bratrské, Soukenická 15, Praha 1 
Další informace a přihláška je na http://www.samuelcz.com/konference2011.htm 

Za Sdružení Samuel srdečně zve Jan Bíca 

Narozeniny v září
  1. Ludmila Hallerová 
  2. Lavkay Oksana 
11. Růžena Klinková 
13. Pavla Boháčová 

19. Ester Vovkaničová 
20. Daniela Včeláková 
21. Martina Jackaničová 
24. Štěpán Boháček 

24. Tomáš Polívka 
27. Jiřina Boháčková 
30. Marta Veselovská

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
13. 9. Nepokoje na Blízkém východě - s. L. Hallerová 
20. 9. Příběhy bezdomovců - Dr. Kasalová 
27. 9. Návštěva Regensburku - J. Rajs  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
  4.   9. Praha (instalace kazatele) 
11.   9. Erik Poloha, VP 
18.   9. Vlado Vovkanič 
25.   9. Miloš Tresa 

  2. 10. Filip Žižka 
  9. 10. Erik Poloha, VP 
16. 10. Vladimír Hejl 
23. 10. Miloš Tresa 30. 10. Miloš Tresa 



Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  4.   9. Erik Poloha (Vlado Vovkanič, instalace M. Kern), Večeře Páně, Spol. oběd 
11.   9. Erik Poloha (Vlado Vovkanič) 
18.   9. Erik Poloha (Jiří Boháček), Sborové shromáždění 
25.   9. Filip Žižka  (Erik Poloha) 
  2. 10. Erik Poloha (Vladimír Hejl), Večeře Páně 
  9. 10. Miloš Šolc (Erik Poloha) 
16. 10. Erik Poloha  (David Živor) 
23. 10. Erik Poloha  (Vlado Vovkanič) Díkůvzdání za úrodu 
30. 10. David Živor  (Erik Poloha) konec letního času 

Biblické hodiny ve čtvrtek od 18:30 
Studujeme a diskutujeme biblickou knihu Deuteronomium a jsme udiveni, jak aktuální je 
Boží slovo několik tisíc let staré. 

Mimořádné akce 
Ne  4.   9. Instalace kazatele, společný oběd 
Po 12.   9. 18h Sborová rada 
So 17.   9. Setkání staršovstva a diákonů 
Ne 18.   9.  Sborové shromáždění (volby diákonů) 
Po 10. 10. 18h Sborová rada 
Ne 23. 10. Díkůvzdání za úrodu 
27. - 30. 10. Konference mládeže BJB Plzeň 
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 


