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Cheryl McGrath:  

Píseň 
Poslouchej, buď tiše! Slyšíš to? Vítr nese píseň. Taková touha, toužení, nepopsatelná hudba 
– vystupuje k nebesům. Chvíli jemná a těžko rozpoznatelná, teď hlasitější, pronikavější, 
zvedá se a padá jako vlny moře. Takovou hudbu země po celé věky ještě neslyšela. 
Neuslyšíš ji v ruchu velkoměsta, ale je tam. Neuslyšíš ji v tichu pustiny ani v hukotu oceánu, 
ale zní tam úplně stejně. Neuslyšíš ji uprostřed vřavy sportovních stadionů, ani během zpráv 
o parlamentních sporech, a velmi zřídka ji uslyšíš v krásných zpěvech na objednávku nebo 
ve chválách při nedělní bohoslužbě. Ale je silnější a mnohem podmanivější než jakákoliv 
jiná. Je to Píseň Nevěsty.  

„Pospěš si, Moje Milovaná.“ 
Je nemožné tu píseň unést, je nemožné si jí nevšímat. Zpěváka/zpěvačku rozerve, trhá, 
zraňuje a skličuje. Přesto nemůžeš dělat nic jiného, než ji zpívat. Tuto Píseň sis vybral mezi 
všemi ostatními. Vybral sis ji v nejtemnějších hodinách, kdy byla tvoje víra zkoušená skoro 
za hranicemi snesitelnosti. Vybral sis ji v osamění, kdy se ti nepřítel posmíval a 
zesměšňoval tě, nepřestal jsi věřit, i když byla všechna naděje zdánlivě ztracena. Vybral sis 
ji, když byli tvými neustálými soudruhy žal a zoufalství, odmítl jsi účast na nabídkách světa 
otupit se pitím vína smíchaného s myrhou. Vybral sis ji pokaždé, když jsi sklonil svou hlavu 
a tiše zašeptal: „Ano, Pane, buď vůle Tvá, už ne moje,“ i když ti po tvářích stékaly slzy a do 
srdce se ti zabodla bolest. Tuto Píseň sis vybral někdy uprostřed zmatku, hořkosti a pochyb, 
když jsi zachytil záblesk něčeho většího než svou bolest. Něčeho, co bylo nade vší krásu, 
nad všechny zázraky a nade vše, co jsi kdy viděl. I přes tvůj nesouhlas vyšel výkřik (vůně) 
růže z místa v tobě, o němž jsi nevěděl, že existovalo: „Ano, Pane, chci tě víc než samotný 
život a z Boží milosti Tě budu hledat a nespustím Tě z očí“ 
A tak v tobě byla Píseň stvořená a zrozená. Duch se nadechl, semínko bylo zaseté, cesta 
započala. Mnozí, kteří vyšli s tebou, upadli na kraj cesty, mnozí přestali zpívat, když se 
nechali zlákat jinou, svůdnější hudbou. I ty jsi byl pokoušený, ale když bylo vše řečeno a 
uděláno, ty ostatní písně se všemi svými přísliby tě nikdy nemohly uspokojit jako ta Píseň, 
která tě povolala. Písně, které svedly tvé soudruhy, brzy zvadly a upadly do monotónní 
disharmonie, kterou jsi mohl zpovzdálí poslouchat, ale nemohl jsi ji zpívat.  

Ta Píseň stále rostla, až jsi nedokázal rozeznat, zpíváš-li Píseň ty, nebo ona tebe. Píseň a ty 
jste se stali jedním. A ty už nevíš, jak být někým jiným než zpěvákem Písně. Ti, kteří 
s tebou kdysi Píseň zpívali (byli uvnitř Písně), ale zpívat ji přestali, nyní stojí odděleně jako 
známí cizinci. Mohou se na tebe i usmívat a zdravit tě, ale rychle od tebe odejdou, protože 



musí zpívat své písně, a ty musíš zpívat svou Píseň, a ty dvě se už nikdy nepotkají. Ty sis 
vybral Píseň. Anebo si Píseň vybrala tebe? 

„Pospěš si, Moje Milovaná.“ 
Píseň nemohou slyšet ti, kteří ji nezpívají, a kdykoliv by jen na kraťoučko zaslechli její 
ozvěnu, nebude pro jejich uši nádherná a brzy se od ní odvrátí. Ne vždy je Píseň melodická. 
Často a stále častěji se Píseň skládá z nevyslovitelných sténání a vzdechů. A i když jsi 
zpěvák této Písně, ne vždy jí rozumíš. Píseň někdy plyne bujně, dokonce vybuchuje 
z nejhlubších míst tvého bytí. Jindy se z tebe dere skrze slzy a muka. Přesto se Píseň nedá 
zastavit. Ostatním nemůžeš vysvětlit, proč tě Píseň nutí jít dál, ani jak hluboce je v tobě 
vrostlá, a proto ses přestal snažit Píseň vysvětlovat a ospravedlňovat. Prostě ji zpíváš dál 
v radosti i v hořkosti, ve vítězství i v porážce, v životě i ve smrti.  

I jiní zpívají Píseň, a zkříží-li se vaše cesty, poznáš je, protože rozeznáš Píseň. A ještě 
mnohem lépe rozeznáš Zdroj této Písně. A i když takových setkání může být málo, stanou se 
jednou z tvých největších radostí. Když se sejdou ti, kteří Píseň zpívají, Nebe se zastaví a 
naslouchá. Píseň se v Nebi zrodila a také se do něj vrací. A nejhlasitější a nejslavnější je, 
když se zpívá v jednotě (unisono) svými zpěváky.  

„Pospěš si, Moje Milovaná.“ 
Ztišíš-li se na dostatečně dlouhou dobu, uslyšíš tu Píseň. Uslyšíš ji v sobě, a uslyšíš, jak se 
zvedá ze všech koutů Země až k nejvyššímu Nebi. A i když tu Píseň zpíváš, budeš se nad ní 
podivovat, a budeš se divit tomu, jakou ses stal její součástí. Budeš to vědět, však sis ji 
vybral, a zároveň jsi byl vybrán ji zpívat. Ne proto, že by tvůj hlas byl krásný a silný, ale 
proto, že Píseň je drahocenná, a ty jsi řekl ano. Zaplatil jsi za ni cenu, a budeš ji i dál platit. 
Leč Píseň je pro tebe a pro všechny, kdo ji zpívají, zdarma. 

Hříšná žena zpívala Píseň, a ta Píseň byla hlasitější, než její hříchy. L 7:37-48: „A hle, jedna 
městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou 
nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a 
vlastními vlasy je utírala; líbala mu nohy a mazala je mastí... Tehdy jí řekl: „Tvé hříchy jsou 
odpuštěny.“ 

Petr zpíval Píseň a naučil se, že láska je drahocenná. J 21:15 Po snídani se Ježíš zeptal 
Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než oni?“ Petrovi nestačilo jednoduše 
milovat Ženicha. Ženich má být milován víc. 

Štěpán zpíval Píseň a ztratil pro ni život. Sk 7:55-60: „On však, plný Ducha svatého, upřel 
pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: »Hle, vidím 
otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici! « Vyhnali ho ven z města, kde ho 
kamenovali.“ 

Pavel zpíval Píseň a ztratil svou historii, svou reputaci, svůj národ a nakonec i svůj život. Fp 
3…8: „Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec 
všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého 
Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!“ 

„Pospěš si, Moje Milovaná.“  
Píseň zpívala nespočetná armáda mužů, žen a dětí po celá staletí, jejichž jména a tváře jsou 
na této zemi většinou zapomenutá, ale v Nebi jsou oslavovaná. Mnozí se snažili tu Píseň 
zabít, ale Píseň se pouze stává líbeznější. Jsou mnozí, kteří se snaží Píseň napodobit, ale 



Píseň září jasněji. Je pouze jedna Píseň, a ti, kteří ji zpívají, se stávají jedním, protože je ta 
Píseň přitahuje a poutá neporušitelným poutem. 

Píseň je součástí největšího tajemství, jaké kdy bylo. Zpívá se na vrcholcích hor i 
v nejhlubších vězeních, zpívají ji sběrači rýže i vysocí úředníci. Zpívá se v noci a v každou 
denní hodinu na nejneočekávanějších místech těmi nejneočekávanějšími hlasy. 

A tak Píseň roste: je hlasitější, bohatší a vyšší. Navzdory všemu, co se na zemi děje, 
pozornost Nebe je upřena na ni. Je nebeskou prioritou. Existovala od počátku a čekala na to, 
až bude zpívána tak jako dnes. Tato neodolatelná Píseň roste, sílí, krásní a line se směrem 
k Nebi. Stvoření lká, zástupy v Nebi stojí připravené, a Ženich připravuje svou tvář. Ženich 
povstává, aby si za svou Milovanou pospíšil, tak jak to zaslíbil. 

Nevěsto Kristova, poslouchej, co ti Duch říká:  
Zpívej Píseň a nikdy nepřestaň! Zpívej ji ve strastech a pod břemeny, v bolestech a ve 
vězení, jsi-li opuštěná a zrazená, ve ztrátě a zármutku, v radosti i v hořkosti, pronásledovaná 
i trpící, na horách i v údolích. Zpívej tu Píseň a nepřestávej, dokud si Milovaný nepospíší a 
nestane se „gazelou na horách s vonným kořením“. Píseň stoupá a nedá se zastavit. Píseň je 
větší než temnota a nakonec ji přemůže. Kéž jsou ti dány uši k slyšení! Kéž je ti dána milost 
ji zpívat, dokud ti Milovaný neosuší slzy z tvých očí!  

A kéž můžeš zpívat navždy o Jednom, který zpíval první svou Píseň nad tebou. 

Ps 2:12 Čas zpívání nadešel. 
Ps 8:14 Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! 
Zj 22:17 Duch a Nevěsta říkají: „P řijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, 
ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. 

Oblak se pohybuje. Slovo Nevěstě.  
Osobní dopis Cheryl McGrath přátelům: 

Přátelé, již po nějakou dobu rozeznávám nové rušné hnutí kupředu v duchovní atmosféře, 
které, jak věřím, je důležité pro Kristovu Nevěstu. A věřím, že i jiní rozeznávají toto nové 
období. Hledala jsem u Pána porozumění. Posledních pár týdnů jsem byla hluboce zaujata 
Duchem svatým, který mi řekl: „Oblak se pohybuje! A Pán chce, aby to Jeho Nevěsta 
věděla, zaměřila svůj pohled na Něj a vykročila s Ním!“ Pohyb v Něm neznamená začít 
pro Něj intenzivněji pracovat, to vůbec není to, co ON od své Nevěsty očekává. Spíše 
pohnout se v Něm a s Ním, jednoduše proto, že Nevěsta už musí být s Ním, dělat to, co dělá 
On, a právě tehdy, kdy On to dělá. To je koinónie! Všechno společné. Zkrátka: ona už déle 
nemůže snést být v daný moment kdekoliv jinde než tam, kde je její Pán.  

Děti Izraele přišly poprvé do Egypta jako mnohé rodiny a klany, volně se spojovaly do 
kmenů (pokolení). Na začátku cesty pouští jim dal Bůh příkaz, jak se mají vřadit do jednoho 
fungujícího národa, pojmenovaného IZRAEL. Když Izraelité tábořili, věděl každý 
jednotlivec, rodina i kmen přesně, kde mají být. Shora vypadala formace národa jako kříž se 
svatostánkem uprostřed. Když Izrael vykročil a pochodoval, věděl každý jednotlivec, rodina 
i kmen, kde je jejich místo a jaký je účel jejich cesty, kam jdou a co mají po cestě nést. 4M 
(Numeri) 1.-4.k. 10:13-28. Izrael tábořil tak dlouho na jednom místě, dokud nad ním stál 
Oblak Boží Přítomnosti. Mohlo to trvat dny, týdny, anebo déle. Jakmile se Oblak pohnul, 
vstali a pohnuli se VŠICHNI. 4M 9:22-23:  



„A ť už oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, 
synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle 
Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova 
rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž.“ 

Jejich životy – ať už tábořili nebo putovali – byly zcela řízené tím, co dělal Oblak. Kněží 
neustále sledovali jakýkoliv jeho pohyb, aby mohli bleskurychle zatroubit. Pak Izrael mohl 
rozbít stany a Oblak následovat. 4M 10:2 Můžeme si jen představovat, jaké to bylo, 
obzvlášť když se Oblak po nějakou dobu nepohnul. Rodiny zvyklé na denní rutinu jednoho 
dne vzbudilo troubení, které Izraeli oznámilo, že mají jít. Během vaření, mytí nádobí a stlaní 
matky poshledávaly mimina a malé děti, muži a chlapci rychle naháněli osly do houfu, tak 
aby ani jednoho neztratili, a nakládali je, levité rozebírali svatostánek a jeho zařízení, aby se 
připravili na jeho nesení cestou. 4M 1:51 Všechny běžné aktivity byly odsunuty na druhou 
kolej a VŠECHNY zajímala jedna jediná myšlenka: „neztraťte Oblak z dohledu – pohybuje 
se!“ 

Podobně je to s Kristovou Nevěstou - dostává se do nové etapy. V současné době se troubí 
na polnici a v tábořišti je ruch. A ta nádherná společnost Nevěsty je VYVOLÁVÁNA  ze světa a 
ze světových systémů (politiky, ekonomiky a náboženství), společně nese znamení kříže, a 
ukazuje tím, že až tam svého Ženicha následuje a necouvne ani před ukřižováním těla. 
Předchůdci uprostřed ní cítí změnu větru a burcují tu nádhernou společnost, že se něco děje, 
ale někteří z Vyvolené během táboření zpohodlněli a ztloustli. Jejich vyhlížení pokleslo 
k dočasným pozemským věcem, a rapidně ztrácejí schopnost vidět nebeský záměr se svými 
životy.  

Ti, kteří nežijí v očekávání na zavolání Ženicha, riskují, že zůstanou pozadu, což je 
nebezpečné místo. Když byl Izrael na cestě, tak ho nepřátelé často napadali zezadu, sráželi 
slabé, bezbranné a pomalu jdoucí na konci velkého Izraelského voje. Skvělý byl v této 
taktice největší nepřítel Izraele Amálek 5M 25:17-19 (Amálek představuje našeho „starého 
člověka – sarx“. Nutno vyhubit, deratizovat!) 

Je to Bůh, kdo má autoritu nad časy a obdobími. Dn 2:21 S 1:7 Období se nepřizpůsobují 
tak, aby to vyhovovalo nám. Věci se nemění, když my se cítíme být připraveni k něčemu 
novému vykročit. Mění se, když je chce změnit Bůh. 

Osobně nevím, jak jste vy, kdo do společnosti Pánovy Nevěsty patříte (jiným není dopis 
určen), na změnu etapy (na přicházející období) připraveni, a ani to vědět nemusím, 
neodpovídám za to. Já odpovídám za troubení, jsem trubkou, která Nevěstu probouzí.  

Cítím, že je nutné znovu zdůraznit, že to není volání k novému úsilí (i když to těm, kteří 
slyší, samo vyplyne). Je to povolání na novou úroveň důvěrnosti a jednoty se Ženichem, ve 
které budeme mít na zemi roli Jeho zmocněnce. Je to úroveň, kterou jsme nikdy před tím 
nepoznali.  

S těmito myšlenkami v mysli přijměte následující Slovo od Pána Jeho Nevěstě:  

Cheryl McGrath, Great South Land Ministries www.greatsouthland.org 
překládá Ivanka Jindráčková, zapisuje Miroslav Venc starší, zkoumat musíte sami 

Slovo Nevěstě: Oblak se pohybuje. Pán praví: 
„Mluvím k těm z vás, kteří se naučili na Mě čekat. K těm z vás, kteří se naučili, co to je být 
přede Mnou tiší a pokorní, a k těm, kteří se naučili Mi dávat přednost a spoléhat se na Mne. 



Po mnohé dny jste toužili se pohnout, ale můj Duch vám přikázal čekat, abyste Mě 
poznávali. Na tiché místo jsem vás odloučil, přemístil jsem vás stranou do Sebe, než ve vás 
svět ztratil zalíbení a vaše tělesná přirozenost nad vámi ztratila svou moc. Tisíckrát vám to 
připadalo tak, že jste v té pustině zemřeli. Mnozí odešli, protože nemohli vydržet těžkosti a 
osamělost nebo dokonce anonymitu. Ale těm, kteří se Mnou nechali vést na studená drsná 
místa pustiny, bude odměnou Moje věčně narůstající Přítomnost. Kolikrát jsem ronil slzy 
bolesti z vašich očí a proměňoval je na slzy radosti, když jsme byli spolu na těch 
nejosamělejších místech, ty a Já? Jsem tvoje odměna. A ty, milovaná, jsi moje.  

Pozvedni své oči, milovaná. Dívej se – oblak se konečně naposledy hýbá. To, po čem jsi 
prahla, oč jsi ke mně volala, co jsi na horizontu vyhlížela, přichází nyní k tobě. Místo, kde 
opravdu žiješ, pohybuješ se a existuješ, je ve Mě. Ve mně je místo, kde se mé myšlenky 
stávají tvým jednáním. Ve mně je místo, kde společně přebývá život a pohyb. Toužil jsem ti 
toto místo ukázat. I ty jsi je toužila vidět a slyšet jeho hudbu, ačkoliv jsi nevěděla, co přesně 
hledáš. Nyní to místo spolu objevíme. Aniž by sis toho všimla, celou dobu jsem tě vedl 
právě sem.  

Milovaná, hle - místo, kde přebývám ve svém Otci. Je to místo jednoty ducha, kde děláš to, 
co vidíš, že dělám Já - ne proto, že to vidíš či slyšíš, ale protože se hýbeš se Mnou tak, jak se 
pohybuji Já. Bude to jako náš společný tanec. Já budu tvůj partner a budu také zároveň 
hudbou, tvou Písní. Naučila ses Mě následovat a na Mne se spoléhat. Nyní budeš vzata 
z pustiny (Patmos), budeš ve mně spočívat a tancovat na Píseň, kterou nad tebou budu 
zpívat. Někdy tě Moje Píseň zavede se Mnou do války, jindy tě pohne se Mnou plakat, ale 
vždy, VŽDYCKY se budeme pohybovat jako jeden na novém místě v Mém Duchu, tam, kam 
tě nyní beru sebou.  

Vstaň nyní, Milovaná, povolávám tě z pustiny. Čekala jsi spoustu dní a nocí. Bděla jsi na 
stráži a modlila, ať se něco alespoň trochu pohne. Poznala jsi, co to je žít vedle Oblaku i 
vedle Ohně. Pozvedni oči, a uvidíš, jak se ten dlouho nehybný Oblak pohybuje. Už víš, že 
jsem Oheň i Oblak zároveň? Miluješ-li Mě, budeš se mnou tančit. Zvu tě nyní k tanci, volám 
tě na cestu se Mnou. Tančit se Mnou, jít se Mnou na Mé zavolání, nejsou mrtvé skutky ani 
usilování tělesného náboženství, které jsi opustila. Ten pohyb jsem Já, oživující Duch, 
tančím vpřed a toužím, abys byla se Mnou. Necháš za sebou všechno, opustíš všechno, co 
pro tebe bylo pohodlné a jednoduché? Ano, tělesná přirozenost dokonce i v pustině ví, jak se 
nesmírně pohodlně zařídit. Vzdáš se toho všeho znovu a budeš se pohybovat s Oblakem?  

Přijď, milovaná. Změnil jsem pro tebe období. Nařídil jsem pro tebe nový den. Jsem 
připraven tě vzít na místo, které jsi ještě nepoznala. Já jsem Oblak, který tě přikrývá, Oblak, 
který tě obklopuje a který tě obsahuje. Pojď se mnou.“ - Pán domluvil a čeká.  

Boží Slovo lze a doporučuje se zdarma kázat, tisknout, kopírovat, přeposílat, číst a přitom 
konat ke slávě Boží. 

Anonymní svědectví 
Dnes odpoledne jsem si napustila vanu s voňavou pěnou a rozhodla jsem se, že si udělám 
relaxační koupel. Koupelnu jsem měla krásně umytou, všechno se tam jen lesklo. Vlezu si 
do vany, krásně si hovím a najednou cítím nepříjemný zápach. V rohu koupelny jsem 
zapomněla kbelík se špinavou vodou a vlhký mop, kterým vytírám štěněčí čůránky, když to 
můj pejsák ještě občas neudrží. Byla jsem naložená v té voňavé lázni, ale ten zápach rušil 
moji pohodu natolik, že mne to nejprve donutilo k zamyšlení. 



Představila jsem si svůj život, jako tu nablýskanou koupelnu, čisťounkou a s voňavou lázní, 
do které pozvu Ducha Božího, aby ve mně přebýval a bylo mu u mně dobře. Jenže najednou 
mne Pán upozorní na zahnívající smrad, který Ho ze mne vyhání. Je to hřích, který je někde 
zasunutý, nevyznaný a neočištěný. 

Tak jsem vylezla z vany, smradlavou vodu jsem vylila do záchodu, mop jsem vyprala 
v mydlinkové vodě a ještě pro jistotu jsem ho nechala na chodbě, abych eliminovala 
všechny případné příčiny zápachu. Pak jsem si vlezla zpátky do vany a myslela jsem si, že 
teď je všechno v pořádku. Jenže ten zápach nezmizel. Odstranila jsem příčinu zápachu, ale 
ne zápach samotný. Uvědomila jsem si, že je potřeba ještě pořádně vyvětrat. 

A to mne přivedlo na myšlenku, že když odstraníme z našeho života hřích, je třeba si ještě 
ten hřích zhnusit, činit pokání, nechat Ducha Božího, aby "vyvětral" můj život, a pak teprve 
ten nepříjemný zápach zmizí. Je to dokonalé uzdravení, ke kterému my nemůžeme vůbec 
nic přidat, to musí udat On. My můžeme jen otevřít dveře svého srdce, ale to léčivé vanutí, 
to je práce Ducha Božího. 

Setkání sester každé poslední pondělí v měsíci v 18 h 
Milé sestry, ráda bych vám připomněla pravidelná setkávání sester, která navazují na 
setkání sester, která v našem sboru bývala. Mojí touhou je, aby tato setkání byla příležitostí 
setkání různých věkových skupin. Setkání ,,rodiny“, ve které jsou spolu staří i mladí a mají 
si co nabídnout a učit se jeden od druhého. Ale především chtějí být spolu. 

Nechceme jen přijímat, ale i dávat jedna druhé radu, povzbuzení. Chceme poznávat Boží 
vůli v našem životě. Chceme se nechat proměňovat v Boží škole pokory a svatosti. 

I letos chceme pokračovat v setkáváních, která budou mít dvě části: 1. duchovní zamyšlení 
a 2. modlitební a organizační část. V duchovním zamyšlení nás povede Carrie Hoelscher. 
Překládat bude Helenka Zákoucká ve spolupráci s Ivetkou Procházkovou. 

Téma pro letošní rok je ,,Usilování o svatost“! 

I. Petrův list 1:16 ,,vždyť je psáno. Svatí buďte, neboť já jsem svatý“. To je Boží příkaz 
jeho lidu, to je příkaz pro každou z nás. Co znamená ,,svatost“ v našem životě? V Božím 
slově budeme hledat odpověď. To nám pomůže vidět jasněji, v čem máme spoléhat na Pána 
Boha a co máme přijmout jako svou zodpovědnost. 

Toto studium je výzva k poslušnosti: ,,Buďte svatí.“ 

Ve druhé části mluvíme o modlitebních potřebách jednotlivých členů našeho sboru. 

Ať jsou to nemocní, nevěřící v našich rodinách, či jednotlivé generační skupiny v naší 
,,sborové rodině.“ 

Můžeme se modlit i za naše potřeby, za sebe navzájem. Je prostor i pro sdílení při 
občerstvení. 

Udělejte si čas a přijďte se společně radovat z požehnání, která nám Pán Bůh chce dát. 

Věříme, že naše společná setkávání přispějí nejen k našemu osobnímu duchovnímu růstu, 
ale i k prohloubení vztahů v naší sborové rodině. Pokud by byl zájem ze strany ,,maminek“, 
mohlo by takové setkání probíhat v čase, kdy je to pro maminky možné s hlídáním dětí 
(třeba od 16-17 hod první pondělí v měsíci). 

Zájemkyně ozvěte se! 

Ať Boží láska – přemáhající a převyšující vše lidské vás každodenně provází. H. Včeláková 



AnetP 
Ahoj přátelé, zdravím z USA. Konečně jsem šťastně dorazila a tentokráte šlo všechno 
v pohodě. 

STRUČNÁ VERZE: 
Pro ty, co neradi čtou dlouhé maily - stručně řečeno: na letišti mě čekali známí, „doma“ 
jsme si trochu popovídali, šla jsem spinkat do velké americké postele a druhý den začal tzv. 
Booth camp, což je hlubší seznámení se s principy AIS (Ambassadors in Sport), bude trvat 
do zítra a od pondělka najíždíme na klasický rozvrh místní kanceláře. Ten vypadá zhruba 
následovně: ráno modlitební setkání, práce na projektu – v mém případě na European 
leadership conference (Konference Evropských vedoucích), oběd, seminář/mailing, 
komunikace, propagace/něco v kanceláři a později odpo trénování v místních komunitách, 
školách, klubech. Kromě toho budeme také řešit konkrétně, co se mnou, mají pro mě 
připravený plán, jak a kdy a kde se setkávat s lidmi – potencionálními sponzory, takže budu 
mít i nějaké osobní tréninky face to face. Jedním z nich bude s Janou, která je osobní 
asistentkou mezinárodnímu řediteli, na jejíž pozici budu dělat v Anglii já (jednoduše 
řečeno). Na to se moc těším, protože Jan mám moc ráda a v Africe jsme si skvěle rozuměly, 
je to tady taková AIS máma. 

Bydlím u rodiny, u které jsem bydlela v minulosti už dvakrát, když jsem jela na SMTC 
(trénovaní malých Američanku na letních táborech). Budu tu cca 14 dní a pak se stěhuju 
k rodině, kterou napůl znám z JARu, a u nich budu do konce svého pobytu. Ode dneška se 
budu vozit sama – v životě jsem automat neřídila, tak to bude sranda objevovat rozdíly. Je 
tu trochu chladno, vtipně zjišťuju, že asi budu potřebovat nějakou pořádnou bundu, ale 
kromě toho mě nic dalšího nenapadá. Napíšu, až budou nějaké zážitky. Děkuju moc za vaše 
modlitby, klidně pokračujte dál, to se bude hodit. 

DELŠÍ VERZE: 
A teď pro zvědavce přidávám pár info navíc: 

LET: Letěla jsem v 6 ráno, přes Frankfurt, tam jsme měla asi hodinu na přestup a tak akorát 
to vyšlo. Z Frankfurtu do Chicaga, takže mě čekalo zouvání bot a skenování celého těla, a 
v Chicagu jsem si počkala asi 5 hodin. Naštěstí žádný let nebyl nijak přesunut, odložen, 
zpožděn či zrušen, takže jsem do Akronu dorazila po půl sedmé večer místního času, což je 
zhruba půl jedné v noci českého času. Ideální let, protože jsem měla celou americkou noc 
před sebou… Jo a jídlo v letadle bylo výborné. V prvním jsme něco dostali, no už nevím 
co, ale v tom transatlantickém byla snídaně – vajíčka jsme si nemohla nechat ujít!, pak 
snack – sušenky a ještě sendwich. V posledním letadle bylo jen pití, letěli jsme jen 1,5 
hoďky, ale zato to byl nejlepší let. Letadlo bylo pidi, že i já jsem se musela skoro shýbat, 
jen tři sedadla v řadě. Seděla jsem u okénka, letěli jsme nízko a bylo krásně jasno – to byl 
úžasný výhled, připadala jsem si jako ve vyhlídkovém letu. Jak bylo malé, tak jsme se bála, 
že každá malinká turbulence s námi bude házet, ale sedělo parádně. To byl snad nejhezčí 
let, co jsem kdy zažila, co se výhledu týká. 

RODINKA: Jsem moc ráda, že jsem zase u své milované rodinky, kterou jsem pokaždé 
s pláčem tak nerada opouštěla! Mají nový přírůstek, takže je tu se třemi dětmi živo (5, 2.5 
let a 1 rok). Oba večery jsem zatím byla dost unavená, ale snad se brzo zaklimatizuju a 
budeme moct hrát karty jako předtím….Pro ty, co mě znají jako nenasytitelnou…Lindsey 



vaří výborně, večeře mám „doma“ a obědy si budeme nosit z „domova“, takže rodinka mi 
je zabalí s sebou. 

BOOTH CAMP: Z plánovaných osmi lidí, jsme tu dva stážisti a dostali jsme, k mé velké 
radosti, spoustu papíru k pročtení. Do pátku máme semináře typu: vize, missie, hodnoty, 
politika AIS, biblické principy služby, finance apod. Myslím, že máme takovou zkrácenou 
verzi Booth campu v Anglii (asi trochu jiný, než budou mít kluci v říjnu).  

DOPRAVA: Tady to fakt jinak nejde než se dopravovat autem, vzdálenosti jsou velké a 
„MHD“ jsem potkala snad jen jednou. JanTrnawski (asistentka mezinárodního ředitele) 
jede právě s ním a pár dalšími na meeting do Anglie, tak mi ho tu nechala. Naštěstí to není 
žádný velký koráb, ale klasický osobák, který shodou okolností před pár dny vyměnila za 
svůj velký truck. Za týden se vrací a jak to bude s dopravou potom, je zatím v rukou 
Božích… a to doslova!          Ahoj Anet 

Podpora misionáře v Indii 
Vážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů, chceme vás tímto dopisem 
seznámit s misijním projektem bratra Tomáše Lanči, člena našeho sboru.  

Tomáš Lanča (25 let) je dlouhodobě zapojen do služby dětem, dorostu a mládeži. Má srdce 
pro šíření evangelia v cizích zemích. V roce 2010 jsme podpořili jeho měsíční misijní cestu 
do Nepálu s týmem Operace Mobilizace, kde se účastnil roznášení křesťanské literatury do 
odlehlých vesnic v horách. 

Tomáš Lanča odlétá 14.7. 2011 na roční misijní pobyt do Indie (Delhi). Jako počítačový 
grafik bude část svého času věnovat dobrovolnické práci v tomto oboru. Tím získal 
možnost ročního víza, i když jeho práce nebude placená. Dále se bude zapojovat do misijní 
a evangelizační služby místního sboru křesťanů. Tuto misii zprostředkovává misijní 
organizace Interserve (http://www.interserve.org.uk ) 

Náš sbor, staršovstvo i jednotlivci Tomáše podporují modlitbami i finančně. Jsme velmi 
vděčni Misijnímu odboru Bratrské jednoty baptistů za podporu finanční částkou 20.000,- 
Kč. Z celkových finančních nákladů 183 300,- Kč na rok (v tom jsou jak jednorázové 
náklady na letenky, očkování, vízum, pojištění atp., tak i měsíční náklady na jídlo a 
ubytování) má Tomáš již většinu pokrytu. Ještě stále však chybí 58 000,- Kč, aby mohl být 
v Indii celý rok. Věříme, že se podaří tuto částku postupně pokrýt. 

Tento dopis vám píšeme, protože bychom vás chtěli požádat o modlitební podporu Tomáše 
a jeho misijní práce. Pokud byste se rozhodli přispět jakoukoli finanční částkou, budeme 
také rádi. Případné finanční dary můžete poslat na účet 670100 – 2203480701 / 6210. 

Všem, kdo chtějí za touto misijní cestou stát a podpořit ji modlitbami nebo finančně, bude 
Tomáš posílat pravidelné zprávy. Kontakt: tomas.lanca@gmail.com  

Děkujeme a přejeme hojné Boží požehnání za staršovstvo Sboru BJB v Brně, Pavel Coufal, 
kazatel 

Setkání s Debbie Inselman 
Misionářka Debbie, která před několika lety učila v našem sboru angličtinu a vedla Bible 
Stud, byla poslána do Indie a pak do Thajska. Přijede na několik dní do Prahy a teší se na 
setkání s těmi, které tu zná. Setkání se uskuteční v našem sboru v pondělí 10. 10. v 18h.  
Prosím ty, kteří přijdou: Přineste s sebou něco sladkého či slaného, čaj a káva bude.   jk 



Prosba z Aše 

V roce 2011 byla provedena elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, omítky a další 
práce směřující k dokončení a kolaudací obytné části stavby. Kolaudací této části 
sborového domu bude splněna podmínka Města Aš pro možnost odkoupení pozemku pod 
stavbou a kolem stavby. Schází nám 670 000,- Kč, abychom mohli pozemky odkoupit do 
vlastnictví sboru. Po odkoupení pozemku se bude postupně dle finančních možností 
pokračovat ve stavbě, ale již na vlastním pozemku, bez hrozby pokuty za nevčasné 
dokončení stavby. 

Stavbu celou financujeme z příspěvků členů našeho sboru, z příspěvků od ostatních sborů a 
lidí, kterým toto dílo dal Pán na srdce. 

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem, kteří nás ať již finančně, nebo jinou 
pomocí podpořili. 

Budeme nadále rádi za modlitební, finanční nebo jakoukoli jinou podporu. 

Číslo účtu: 0781999389/0800 VS pro stavbu: 682003 

David Žibrický 

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. 

Připomínám nám všem, že 20.10.2011 od 18:30 budeme mít místo naši Biblické hodiny 
představení misijní organizace Operace Mobilizace, která působí po celém světě. Možná 
jste ji už využili pro vaše misijní cesty, nebo využijete, nebo podporujete jejich misionáře. 
Všechny vás srdečně zvu (a na ostatní biblické samozřejmě také :) 

Erik 



Narozeniny v říjnu
  4. Kiryl Kuzniatsov 
  7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 
18. Vladislav Vovkanič 

19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
21. Lydie Mildnerová 
23. Jaroslava Chroustová 

23. Margarita Gugkaeva  
27. Františka Staňková 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  4. 10. Nebeské království dnes - s. L. Hallerová 
11. 10. Holandskem na kole - s. D. Ždychová 
18. 10. Izrael v posledním čtvrt století - br. B. Železník 
25. 10. Společenství v Boží lásce – br. kaz. Vl. Pospíšil    

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
  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
  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 

Mimořádné akce 
So   8. 10. Misijní konference Vysoké Mýto 
Po 10. 10. 18h Setkání s Debbie Inselman (Bible study) 
Po 10. 10. 18h Sborová rada 
Čt 20. 10. 18:30 prezentace OM místo Biblické hodiny 
Ne 23. 10. Díkůvzdání za úrodu 
27. - 30. 10. Konference mládeže BJB Plzeň 
So   5. 11. RZS / SD Brniště 
Út   8. 11. 19h Vernerovci 
Ne  6. 11. SH (rozhovor o členství) 
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 muzikál Křižovatka: 911011,    SS krizový fond: 911012,     SS fond Řepy: 911013  

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost        Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


