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„Tvé kroky jsou naplánované Pánem…“ Žalm 37:23 

Co bys udělal, kdyby se najednou s bouchnutím zavřely dveře, o kterých sis 
myslel, že je Pán Bůh otevřel? 

Přemýšlel bys: „Pane, udělal jsem všechny správné věci. Proč se tohle děje?“ 

Buď v klidu, Pán Bůh stále řídí tvé kroky. I když tvoje naděje vypadá jako zničená 
a tvé plány zmařené, spolehni se na Jeho vyšší moudrost a neselhávající lásku. 

Pán Bůh už naplánovat tvůj život od začátku do konce, tak Mu věř, že vše 
uskuteční pro tvé dobro. (Iz 46:10-11) 

S postupem času se tvoje bolest změní na chválu, protože zjistíš, že jen zavřel 
menší dveře, aby otevřel větší. 

Načasování je tak důležité! A jakmile začneš rozumět Božímu načasování, zlepší 
se tvá spolupráce s Ním. 

A když si nebudeš vědět rady, vyčkej s důvěrou na Něj. 

Je problém, který má mnoho z nás: občas se pokoušíme převzít vedení v našem 
životě s Pánem Bohem, ale to nefunguje. 

Pán Bůh je vedoucí, ne my! On nám dává instrukce a my bychom je měli 
poslouchat, i když se nám nelíbí, nebo nerozumíme té cestě, kterou nás vede. 
„Proč to Pánu Bohu tak trvá, než něco udělá?“ ptáš se. 

Protože nezodpovězené otázky vytvářejí důvěru. Pokud něco nevíš, musíš věřit 
Tomu, kdo to ví. 

To tě udržuje v růstu a ve víře. Pán Bůh má přesný plán i načasování a zatím, co tě 
připravuje, udržuje tě v čekárně. A jestliže je to ta čekárna, kde právě dnes jsi, 

pamatuj, že po dosažení nové úrovně dospělosti Pán Bůh uvolní novou úroveň 
požehnání na tvůj život. 

Z The World For Today 13. října 2011 



Svědectví 
Už několik měsíců přemýšlím nad jedním slovem, které se v Písmu hojně vyskytuje 
v různých obměnách jak ve SZ, tak v NZ. Je to: poznání, znát, poznat, rozpoznávat. 
Kdykoliv jsem četla Bibli, měla jsem dojem, že právě tohle je pro mě na zapamatování to 
nejdůležitější. Proto jsem začala zkoumat, co to v praxi znamená. 

Když někdo neumí číst a nemá přístup k informacím žije v určitém zatemnění a když já 
jako křesťanka nemám duchovní poznání, jsem také ve tmě. Budu-li brát život jen tak, co 
mi každý den nabídne a neptat se po Boží vůli, určitě se nebudu Bohu líbit a nebudu nijak 
užitečná pro Jeho království. Kolikrát se nejdříve do něčeho pustím (je to nutné, důležité, 
potřebné, někdo mě požádal), a potom žádám o požehnání. Přesně naruby. Nejdříve mám 
hledat a poznat Boží vůli pro danou situaci i v těch nejobyčejnějších věcech, a potom 
jednat. Chce to úsilí s programem na celý život, s programem, který nikdy neomrzí, 
s programem do každé životní situace, protože při něm můžeme zažívat úžasné chvíle. 
Určitě budeme jinak hledat poznání, když se budeme nacházet v bolestech, smutku nebo 
jiných nepříjemnostech, a jinak v době pohody a když je vše zalité sluncem. Ať 
procházíme čímkoliv a děláme cokoliv, můžeme to chápat jako příležitost k hlubšímu 
poznávání Pána. 

Veršů, které mne oslovily zvlášť v NZ a v Pavlových listech, je hodně a nejraději bych je 
tady všechny vypsala, protože mne napomínaly, povzbuzovaly a také daly vysvětlení, co 
poznání, poznávání vlastně znamená. Tak jen několik: 

Nejdříve slova Pána Ježíše: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými J.8:32 

V modlitbě za Jeho stávající a všechny budoucí učedníky říká v modlitbě k Otci: a život 
věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha. J. 17:3 

Nejvíce o poznání čteme v Pavlových epištolách. 

…proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, 
Bohu milé a dokonalé. Ř. 12:2 

Pavel nejen psal dopisy, ale hlavně se za všechny sbory přimlouval a také jim sděloval, za 
co se konkrétně modlí. 

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy dal ducha moudrosti a 
zjevení, abyste ho poznali. Ef. 1:17 

(abyste mohli) poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání… Ef. 3:19 

A za to se modlím, aby se vaše láska víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká 
vnímavost. Fp. 1:9 

… nepřestávám za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním 
pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, 
ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. Kol. 1:9-10 

A dále:  

Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho 
mnohotvarou moudrost. Ef. 3:10 

A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána je mi nade 
všecko. Fil. 3:8 

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží 



tajemství, jímž je Kristus, v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Kol. 
2:2-3 

A nakonec ještě 1.J. 2:3 Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho 
přikázání. 

Poznání Boha, Pána Ježíše, Pravdy, Boží vůle tedy znamená věřit, milovat a poslouchat. 
Poslouchání je pro mě to nejtěžší. Už jako malé mě rodiče často říkali neposlucha. 

Poznání Boha mě vede k víře a do života ve světle. 
Poznání Pána Ježíše mě vede k lásce. 
Poznání Pravdy mě vede ke svobodě. 

Poznání Boží vůle mě vede k poslušnosti. 

Přeji sobě i všem vám, aby cílem našeho života bylo poznání, které bude plně doplněno na 
věčnosti. 

Vaše sestra Luďka Mocková 

Jak pokračujeme v Řepích? 
Od začátku října máme v Řepích pronajaté prostory, kde se scházíme k většině našich 
aktivit. Díky tomu, že máme vlastní prostory, můžeme se těšit na nové aktivity, které jsme 
nemohli začít, dokud jsme neměli vlastní prostory. Nově tedy v listopadu začínáme klub 

pečení a vaření a sérii apologetických večerů 
Proč Bůh? 

Velkou změnu zažila i naše biblická diskusní 
skupina, která je víc uvolněná a otevřenější, 
možná právě díky novým prostorám. 
Získáváme si tak i jistou identitu, protože 
najednou máme místo, kam bychom mohli 
patřit. Zkrátka máme velkou radost z místa, 
kde se scházíme a kde začínáme novou službu. 

Náš týden je opravdu pestrý, udělejte si sami 
obrázek: Na začátku října jsme zahájili činnost 
klubu maminek, který se schází pravidelně 

každé pondělí dopoledne v mateřském centru Řepík. Tato služba se hezky vyvíjí a my 
jsme rádi, že můžeme být díky Rachel 
svědectvím i této skupině lidí. 

V úterky rozdáváme kávu na ulici v rámci akcí 
pomocné ruce, kdy zároveň získáváme nové 
kontakty a máme možnost pozvat nové lidi do 
našich již existujících klubů (maminky, 
anglická konverzace, vaření a Proč Bůh?). 
Tyto kluby jsou pak časem, kdy máme 
možnost být pravidelně svědectvím pro jejich 
účastníky. V úterý máme také klub pečení a 
vaření. 

Ve středu máme klub anglické konverzace, 
kam nám chodí pravidelně 15 - 20 lidí, nejvíc se nás tento školní rok sešlo 23. Ve čtvrtek 
3. listopadu zahajujeme apologetické večery Proč Bůh?, kde budeme diskutovat 



o obtížných tématech a palčivých otázkách křesťanské víry. 

V neděli pak máme biblickou diskusní skupinku, kterou pomalu transformujeme na 
regulérní bohoslužbu. 

Prosím berte tento dopis zároveň jako výzvu k modlitbám, které nesou naši službu. Bez 
Božího vedení je jakákoliv naše snaha marná, proto společně prosme za moudrost, 
otevřenost a vedení při plánování našich aktivit, i za jejich průběh. Chceme se modlit za 
svědectví dalším lidem, za rozhovory, které povede Duch svatý. Poslední výzvou 
k modlitbám je prosba za naší bílou židli: Máme 24 černých a jednu bílou židli v našich 
nových prostorách. Tato bílá židle nám připomíná, že se modlíme za jednoho nového 
člověka, který by jí obsadil na našich nedělních bohoslužbách. Chceme takového nového 
člověka vidět do konce roku, prosíme, modlete se s námi! 

David Živor 

AnetP 
Ahoj,                     Kratší verze 

Tak už mi zbývá jen 18 dní, pokud se nic nezmění…Mám se pořád krásně. Všichni v AIS 
jsou fajn, ochotní, nápomocní a „doma“ se mám jako doma = jako v bavlnce. Pracuji teď 
víc na nových a stávajících kontaktech, mám v plánu uspořádat pár menších akcí, kde se 
sejdou známí mých host-rodin a pomalu se mi formuje tým těch, kteří mě budou 
podporovat. Už jsem se přede dvěma týdny trochu začala bát, že se 
nic neděje a že tu jen pracuji, mám semináře a kontakty žádné. Mé 
obavy byly zaregistrovány, tak jsem ráda, že se věci hýbou. 
Vypadá to, že pojedu/poletím do Philadelphie, do sboru, který již 
výrazně podporuje misii v ČR. To by nebyl výlet jen tak na den 
či dva, ale tak 5 - 7 dní, čekám jen na termín, který bude pro ně 
vhodný, a podle toho si naplánuji ostatní setkání. To toho 
potom bude hodně najednou. Až se mi zdá, že mám najednou málo 
času. 

Jsem zvědavá, zda až se vrátím, budu dál pokračovat jako komunikátor mezi všemi 
vedoucími evropských kanceláří, kteří byli na říjnové konferenci v Manchesteru. Jsem 
stále zapojená do procesu a bylo by asi zvláštní najednou kontakt přerušit a ozvat se za pár 
měsíců z Manchesteru. Tak to vypadá, že až přijedu, tak budu pořád mít co dělat… Raději 
si nic na podzim a zimu kromě vybalování, lyžování, bruslení, návštěvy přátel a rodinných 
příbuzných, prezentací, nakupování dárků na Vánoce, Vánoce, balení,… neplánuji… 

Dobrou zprávou je, že už mám auto, tak jsem nezávislá na ostatních a naopak vozím jednu 
stážistku, která má zlomenou nohu. Ještě, že se u nás řadí ručně. Protože zvykat si 
z automatu na řadicí páku bylo trochu složité. Takto jsem se do toho dostala celkem 
rychle. Kdybych s ní předem neuměla, asi bych do toho auta nevlezla. 

Další, delší informace: 

O víkendu jsem byla u své předchozí host-rodiny. Šla jsem s jejich dětmi „koledovat“. 
Byla sice velká zima, ale byl to hezký zážitek. Připomínalo mi to našeho Mikuláše. Až na 
to, že někteří mají až neuvěřitelně „nastrojené“ domy a dvorky. Byla jsem s nimi celý 
víkend. Opět jsem se viděla s jejich příbuznými, když se celá rodina sjela na Helloween a 
narozeniny jejich prostředního dítěte. Babička pro ně děti připravila žertovné hry jako 



vylovit jablko z nádoby plné vody, ukousnout koblihu visící na niti bez pomoci rukou 
apod. 

Tento víkend pojedeme s mojí současnou rodinou na Niagaru. A protože je to dálka, 
budeme tam přes noc a podíváme se i do Toronta, jestli bude čas. Doufám, že nebudu mít 
žádné komplikace na hranicích, až se budeme vracet. Těším se. Doufám, že nám do toho 
nic nepřijde. Jako když jsem se těšila k Amišům a něco se událo v rodině a museli někde 
pomáhat. Tak snad nám to vyjde tento týden. 

Moje cesta do Philadelphie vznikla tak mezi řečí, když jsme s pár lidmi probírali, co by se 
dalo dělat zatím, co jsem tady. Naštěstí v tom sboru znám tři lidi a Aaron, který mi tu 
hodně pomáhá, se zná s více lidmi a tento týden tam sám letěl… Vtipné bude, když budu 
moct mluvit před celým shromážděním, což by mělo být některou neděli… Tak jsem 
zvědavá, kdy to bude… příští víkend (12 - 13. 11.) máme naplánovaný den díkůvzdání – je 
to jediný den, kdy se obě moje rodinky mohou sejít na takovou příležitost. Bude smutné, 
jestliže to budeme muset zrušit. Naštěstí to obě rodinky chápou a jsme na to připraveni. No 
a ten víkend potom – to už budu na cestě domů. Ale pokud se to ve sboru ve Philadelphii 
bude hodit právě ten víkend, tak mi možná přeobjednají let a pojedu domů později. 
Uvidíme. Teď hlavně potřebuji vědět data, kdy bych tam měla jet, abych mohla rozeslat 
pozvánky svým známým a známým mých host-rodin na takové mini-párty. - Večery 
s prezentací o AIS o mé cestě k Bohu, cestě k AIS, cestě do Anglie a k rozhodnutí být 
misionář na plný úvazek, s českým jídlem (za to prosím speciální modlitby, první knedlo-
vepřo-zelo se mi povedlo, ale taky to trvalo!) a dalším sdílením se. 

Událo se toho víc, ale to by byl tááák dlouhý mail, že spíš počkám, až se mě zeptáte vy, co 
vás zajímá.  

Moc zdravím a těším se na vás 
Anetka (tak mi tu všichni říkají, tak mi to asi už zůstane) 

Pozdrav a prosba o modlitby 
Dobrý a požehnaný den! 

Konečně jsem se tady zabydlela a tak Vám píšu. Přijedu do Prahy poslední listopadový 
týden. Zatím se mi nepodařilo dostat se tady do sboru, protože jsem měla práci, ale snad se 
mi to příští týden podaří. Pozdravujte ode mne ve sboru a také na modlitebním setkání u 
vás. Potřebuji velmi, abyste se za mne a moje děti modlili. Pán Bůh vám žehnej a 
rozhojňuj tam, kde to potřebujete. 

Magda 

Pozvání k poslechu Rádia 7: 
V pravidelném čtení na pokračování otevřeme knihu vzpomínek Miloše Šolce ‚Jak život 
šel‘, kterou sestavil jeho syn Miloš Šolc mladší. 

Miloš Šolc by v těchto dnech oslavil 100. narozeniny. Dožil se úctyhodných 96 let. Byl 
významnou osobností ve sportu - dosáhl významných úspěchů v tenise - ale hlavně to byl 
Boží muž, který velmi miloval svého Pána. Jeho hluboká víra se prolíná celým jeho 
životem, který budeme společně po několik týdnů sledovat každé pondělí, středu a pátek 
od čtvrt na jednu. Začínáme 17. října. 

TWR 



Narozeniny v listopadu
  4. Alena Mathauserová 
  6. Vlasta Hrubá 
  8. David Živor 

13. Katka Pincová 
19. Irena Keernik 
21. Hedvika Plevková 

24. Vladimír Ševčuk 
30. Magda Kapková 
 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
   1. 11. Otázky vztahů Bůh-člověk a člověk-člověk - kaz. Poloha 
   8. 11. Mistrovství světa ve znalostech Bible - Ing. Sedláček 
 15. 11. Společenství v Boží lásce - kaz. Vl. Pospíšil  
 22. 11. Novinky z Izraele - ses. L. Hallerová 
 29. 11. Rabínský výklad Bible - Dr. Z. Kasalová 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
  6. 11. Vlado Vovkanič 
13. 11. Erik Poloha, VP 
20. 11. Jiří Boháček 
27. 11. Miloš Tresa 
 

  4. 12. Vladimír Hejl 
11. 12. Erik Poloha, VP 
18. 12. Filip Žižka 
25. 12. Miloš Tresa 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  6. 11. Ef 1:15-23  Erik Poloha (Filip Žižka) VP SH 
13. 11. Ef 1:15-23 (19-23)  Erik Poloha (Vlado Vovkanič) 
20. 11. Ef 2:1-3   Erik Poloha (Vladimír Hejl) 
27. 11. Ef 2:4-7   Vlado Vovkanič (Erik Poloha) 
  4. 12. Ef 2:8-10   Erik Poloha (David Živor) VP 
11. 12. Ef 2:4-7   Vladimír Hejl  (Erik Poloha) 
18. 12. Ef 2:14-18  DVS Erik Poloha (Vladimír Hejl) 
25. 12. Ef 2:19-22  Erik Poloha (Vlado Vovkanič) 

Mimořádné akce 
So   5. 11. Rada zástupců sborů (RZS) Brniště 
Ne   6. 11. Sborové shromáždění (SH) (rozhovor o členství) 
Po   7. 11. 18:30 Světový den modliteb baptistických žen (u nás spolu s Pankrací) 
Út   8. 11. 19h Verner Collegium (koncert) 
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 


