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Naši milí čtenáři a čtenářky! 
Vstupujeme do posledního měsíce roku 2011. Jsem přesvědčená, že slova o 
dokonalé, stálé a nikdy nekončící lásce našeho Pána Ježíše Krista je to pravé 
závěrečné slovo. Při všech našich pádech, chybách, pochybnostech, 
nespolehlivosti a nevěrnosti, ON nás nikdy nepřestal milovat, znovu a znovu nás 
pozvedal a dával novou šanci následovat Jeho šlépěje. Nikdy se nás nevzdává, 
opakuje lekce, které jsme nezvládli, Svým Slovem a Duchem na nás pracuje, 
abychom byli proměňováni do Jeho podoby, v níž je podstatným rysem právě 
láska. Tak se Mu chceme poddávat a dovolovat Mu, aby nás měnil a činil ozdobou 
Svého učení. Kéž naše okolí něco z té Jeho lásky v nás pocítí a roztouží se také po 
osobním vztahu k Tomu, který nikdy nepřestává milovat. 

Požehnaný Advent a láskyplné Vánoce přeje babička Hallerová  
 
Miloval Své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Jan 13:1 
Tato skutečnost je v podstatě zaslíbení; neboť co náš Pán byl, to stále ještě je a co 
byl těm, s nimiž žil zde na zemi, to bude všem, které miluje, pokud měsíc stojí na 
nebi. 
 „Miloval své druhy.“ Tady je ten div. Že vůbec kdy miloval lidi, to je k užasnutí. 
Co bylo na Jeho ubohých druzích, že je miloval? A co je na mně? 
Když však jednou začal milovat, je to Jeho přirozenost nikdy milovat nepřestat. 
Láska dělá z věřících ty „Jeho“. Jaký převzácný titul! Vykoupil je svojí krví! Stali 
se Jeho pokladem. Protože jsou Jeho, nechce je ztratit. Protože je miluje, nechce je 
přestat milovat. 
Ten výrok je dobrý tak, jak zde stojí: „…až do konce.“ Až do smrti samé vládla 
v Jeho nitru ta svatá vášeň: láska k těm Jeho. Mohlo by se to také přeložit „až 
k nejzazšímu“. Víc už je nemohl milovat, Vydal se pro ně úplně. Některý překlad 
také zní: „a k dokonalosti“. Opravdu, On je miloval dokonalou láskou, v níž 
nebylo poskvrny či chyby, žádná překotnost, žádná nevěra a žádná zdrženlivost. 
Taková je láska Pána Ježíše ke každému, kdo je Jeho. Tak tu milost našeho Pána 
opěvujme! 

C.H. Spurgeon, Klenoty Božích zaslíbení str.369 



Dva „Súdány“ a jejich nová šance? 
Až do letošního roku byl Súdán největším africkým státem. V lednovém referendu však 
jižní Súdánci rozhodli o rozdělení země. Završil se tím dlouhodobý etnicko-náboženský 
konflikt, který si v několika občanských válkách vyžádal téměř dva miliony obětí, 
přibližně čtyři miliony obyvatel byly z jihu donuceny přesídlit nebo uprchnout do zahraničí 
a další tisíce přišly o střechu nad hlavou. Jádrem konfliktu bylo soužití Arabů a Afričanů 
(muslimů na severu a převážně křesťanů na jihu), kteří žijí v mnoha nejednotných a 
etnicky i jazykově různorodých kmenech. 
Již mnoho let Súdán bojoval za samostatnost, která byla doposud pro islamistickou vládu 
nepřípustnou. Mezinárodní pozornost se k Súdánu znovu obrátila v roce 2003, kdy vypukl 
tzv. Dárfúrský konflikt. Podnětem k rozpoutání války se stal útok Súdánské 
osvobozenecké armády a Hnutí pro rovnost a spravedlnost na vládní posádku v Dárfúru. 
Prezident Umar al-Bašír, který se k moci dostal po vojenském převratu, nechal v odvetě 
zaútočit na dárfúrské osady a města, které dal rabovat a srovnat se zemí. Neostýchal se 
k boji se separatisty využít i tzv. „řízeného hladomoru“, který není způsoben suchem (jak 
je v této oblasti běžné), ale bombardováním a pleněním vesnic. V roce 2007 se proti 
krutosti a porušování lidských práv postavila OSN. 
Prezident Bašír byl v roce 2008 Mezinárodním soudem v Haagu dokonce obviněn 
z genocidy a zločinů proti lidskosti, v roce 2009 byl na něho vydán zatykač. Podle 
obvinění měl v úmyslu vyhladit 3 etnické kmeny. 
Dvě největší občanské války, které trvaly 39 let, v podstatě zničily síť škol, nemocnic i 
dopravní infrastrukturu. Důsledkem toho je všeobecná negramotnost. Dvě generace 
Súdánců na jihu země vyrůstaly bez základního vzdělání. 9. července 2011 se jižní část 
země, pod novým názvem „Jižní Súdán“, osamostatnila.  
Otázkou zůstává, zda je rozdělení země tím pravým lékem na Súdánský konflikt. 
Mezinárodní pozorovatelé se obávají nárůstu extremismu na severu a možného zavedení 
práva šaría. Jižní Súdán si bude muset poradit s nově získanou samostatností. Velkými 
problémy jsou již krátce po vzniku státu – korupce, ozbrojené mezikmenové konflikty, 
jazyková nejednotnost, nestabilita… 
Ve starověku se na území dnešního Súdánu a části Jižního Súdánu rozkládala Núbie. Již ve 
4. tisíciletí před Kristem zde, podle archeologických dokladů existoval jednotný územní 
celek, který obchodoval s Nakádskou kulturou Horního Egypta. Núbie byla proslulá svými 
obchodními styky a luxusními komoditami – zlato, kadidlo, kožešiny, vzácné dřevo a 
koření. Poté, co se osamostatnila od Egypta, vznikla nová říše, známá pod názvem Kúš. 
Úředním jazykem byla do rozdělení v obou zemích arabština, kterou používají jen 
muslimové. Ostatní mluví svými mateřskými jazyky a nářečími, kterých je přes 200. 
V „severním“ Súdánu žijí především muslimové, v Jižním Súdánu převládá křesťanství a 
animismus. Ke křesťanství se hlásí as 60% obyvatel. Nejvíce křesťanů patří ke kmenům 
Azandů a Bariů. Azandové hovoří jazykem „zanda“. 
Česká biblická společnost podporuje v roce 2011 překlad Starého zákona do jazyka 
„zanda“. 
 
Článek je převzat ze Zpravodaje České biblické společnosti 2/2011. Více o se o aktivitách 
České biblické společnosti dozvíte na internetových stránkách www.dumbible.cz. 



Anet P 
Ahoj rodinko, ahoj na mládež, ahoj do sboru, ahoj na fotbal, ahoj do divadla, ahoj holkám 
z AR Touru, ahoj spolužáci, ahoj kamarádky, ahoj kamarádi, ahoj 
spolupracovníci/brigádníci, ahoj všem! :-) 

Tohle je dlouhý mail a žádná kratší verze není… avizuji dopředu. 

Tak než se pustím do novinek, ještě k tomu Helloweenu - je to něco jako naše dušičky, ale 
klasicky to překroutili, jako každý svátek pohané a teď moderní společnost. Takže dnes 
v Americe lidi zdobí domy, auta, sebe, psy a cokoliv různými duchařskými motivy: 
duchové, strašidla, filmové postavy jako Frankenstein, různé krvavé figuríny, jako Jack 
rozparovač, postava z Vřískotu, prostě jakékoliv kostýmy a nálepky a "dekorace" s motivy 
smrti. Lidi si staví na zahrádky různé figuríny, nafukovací, automatické, poloautomatické, 
mluvící, hrající hudbu… 

Někdo to vůbec neřeší, vůbec neslaví, někdo se jen převlékne za něco nenáročného a dává 
dětem sladkosti. Záleží na osobním přesvědčení. Někdo za to utratí pomalu jako za 
Vánoce, někdo jen pár dolarů, někdo nic. Křesťané k tomu, co z toho vzniklo, mají 
rezervovanější přístup - někteří to odmítají, jiní slaví po svém (v míře). 

31.10. večer se převlékají do kostýmů. Děti pak chodí dům od domu něco jako koledovat, 
řeknou: "trick or treat," a dostanou sladkost. Mají různé převleky, někteří se vyloženě 
vyžívají v těch krvákách, někteří to zase pojmou jako legraci a převléknou se třeba za 
gorilu, postavu z reklamy a podobně. Je to různé. Asi jak všude, jsou lidi, kteří to 
přehánějí, jiní, co to berou v klidu, a některé jiné to nebere. 

V sobotu před Helloweenem (31.10.) jsem jela ke své první 
host-rodince a šli jsme s dětmi koledovat. Protože je to 
hlavně pro děti, dělá se koledování většinou v pátek nebo v 
sobotu, aby nemusely druhý den vstávat do školy. Každá 
komunita (v Praze by se řeklo část města, čtvrť) ten den 
určí samostatně. Takže ta oblast, kde Lindsay a Erik žijí, to 
určila na sobotu 29.10. Přijela jsem už převlečená, takže to 
muselo vypadat velmi komicky vidět mě v kostýmu na 
dálnici v mém Porche z 80tých let, soukající do sebe pizzu 
na poslední chvíli... 

Byla jsem převlečená jako jedna kontroverzní současná 
zpěvačka. Lady GaGa - něco jako Madonna, ale ještě 

extravagantnější. Inspirovala jsem se jedním z jejích 
ulítlých kostýmů, ale samozřejmě jsem si to sobě 
uzpůsobila, ppněvadž ona je většinou polonahá... Je 
známá například kostýmem ze syrového masa, nebo z 
plyšových medvídků apod. Jednou také byla omotaná do 
žlutočerné pásky (nevím, jak se tomu říká), co třeba 
hasiči, nebo dělníci používají na ohraničení nějakého 
místa. Taková ta páska "nevstupujte". Tak to jsem si 
vzala za motiv... Zpěvačka má navíc různé extravagantní 
líčení... tak se podívejte na fotku, jak jsem to pojala já… 



V pondělí jsme se s mojí současnou rodinkou převlékli, já měla totéž a Colleen (host-
mamku) jsem převlékla za podzim (velmi výstižný název pro můj kostým, kdyby mi Lady 
GaGa nevyšla, že?)... byly jsme doma a rozdávali sladkosti dětem, co přišli "trick or treat-
ovat". Byla jsem ráda, že jsem zažila obojí, jak chodit s dětmi dům od domu, tak rozdávat 
sladkosti. Což je mimo jiné druhá část helloweenu, za kterou někteří utratí desítky dolarů. 
Prostě milují děti. Pak jsme se spontánně rozhodly jet do jednoho domova důchodců, co je 
za rohem. Už jsme tam jednou byli při jiné příležitosti... Všichni ti dědečkové a babičky 
byli taky převlečení a byli strašně rádi, že jsme přišli. Někteří si nás pamatovali a jiné jsme 
si třeba pamatovali my. Byl to super zážitek. 

V sobotu 5.11. mě vzala rodinka na Niagary. 
Byl to krásný pohled, taková ohromná síla 
proudu. Mám i nějaké video. Byli jsme na 
Americké části, jelikož mám jen americké 
vízum, ale i tak to bylo super. Kanadská část 
Niagár je ta větší a navštěvovanější. 

Posílám fotku.. 

No a teď v sobotu pozve rodinka moji minulou 
rodinku a budeme dohromady slavit Den 
Díkůvzdání. Klasicky se peče krocan, nádivka, 
něco z dýně a cokoliv k tomu. Tak se těším. Den 

Díkůvzdání je 30.11., ale protože to už tu nebudu, tak se rozhodli mi ho udělat dřív. Moje 
současná rodinka je z Kanady a Den Díkůvzdání slaví v říjnu. Jen jsme neměli čas to 
oslavit, až teď, což bude takové krásné 
rozloučení s oběma rodinami. 

V neděli budu mít prezentaci u Lindsay a Erika 
(z mojí minulé rodinky) o mně, mé cestě 
k Bohu, k Ambassadors, k missi, a to o mé 
budoucí roli v Anglii a co to znamená být 
misionář. Je to jedna z věcí, kterou dělám 
v rámci hledání sponzorů. Mám toho tolik, co 
jim říct, ale nemůže to být moc dlouhé, tak to 
musím nějak skloubit. 

Ať se to zdá jakkoliv nemožné či neuvěřitelné, 
aby mi někdo přispěl hned nebo na základě toho, že mě jednou slyší mluvit, tady je jeden 

příběh: 

Asi před měsícem jsem takhle byla představená 
na jednom biblickém semináři, na který chodím 
ve čtvrtek ráno, a hned druhý týden jsem dostala 
šek na 200 dolarů od jedné paní. Řekla jsem o 
sobě Ambassadors a misii tak 5 vět a už to ji 
zaujalo. Věřící jsou misií hodně nadšení, Ne 
všichni jsou schopní být misionáři, protože to 
není jednoduché, ale mohou tak někoho 
podpořit a de facto vyslat. 

Aktuálně mám polovičku toho, co potřebuji. Pro 



představu: potřebuji 1500 dolarů měsíčně a mám 790 dolarů měsíčně. S tím souvisí, moje 
novinky. Odkud začít? 

V jednom z minulých mailů jsem se zmínila o možnosti jet/letět do Philadelphie a navštívit 
tam sbor, který velmi výrazně finančně podporuje Ambassadors ČR jako organizaci, 
Ondru (vedoucího Ambassadros v ČR) a Aarona (pracujícího v USA pro Ambassarods). 
Aaron je jedním z těch prvních misionářů, kteří založili naši kancelář. Žil v ČR asi 5 let a 
zřejmě se do Evropy brzo vrátí, protože hodlají začít misii na Kypru. Česká republika je 
mezi jejich čtyřmi top zeměmi, které chtějí podporovat. Znám se tam s pár lidmi. Výsledek 
je takový, že tam nejedu. Je pro to sice více důvodů, ale hlavně jde o čas. Bylo by to moc 
narychlo. Poslední tři týdny pro mě byly dost stressové, pořád jsem nevěděla, zda jet, kdy, 
jak, s kým, jak uspořádat ostatní věci v mezičase, na kdy domluvit ty prezentace (jak mám 
teď v neděli) apod. Tak jsem ráda, že mám odpověď a jsem i ráda, že nejedu, dává mi to 
tady víc času. A po pravdě, asi bych se na ty setkání a prezentace tam nestihla pořádně 
připravit. Dává mi to najednou všechno víc smysl. 

Klíčová osoba, se kterou jsem se tam měla setkat, letí v pátek do Čech a bude tam ještě až 
se já vrátím. Není to úžasné, jak to všechno do sebe zapadá? Takže budu mít možnost se 
s tím člověkem setkat v Čechách a nemusíme teď kvůli tomu plašit a řešit Philadelphii. Ta 
totiž stejně přijde na řadu později. Protože... 

Protože tedy nemám všechny finance, které potřebuji k pokrytí nákladů pro sebe a do 
budoucna, není očividně rozumné jet v lednu do Anglie. Namísto toho pojedu opět do 
USA pokračovat v kontaktování a navazování vztahů - třeba i potencionálních sponzorů... 
a tentokráte ideálně na delší dobu. Ale to se všechno musí předjednat a vyřešit, tak jako 
než jsem sem přijela teď. Teoreticky se tím pro mě nic nemění. Misionář budu stejně jako 
kdybych byla v Anglii, "zaměstnaná a placená" budu stejně jako kdybych byla v Anglii, 
jen se tím pro mě mění místo. Nebudu tedy ještě pracovat na projektu, který je pro mě 
v Anglii v plánu, ale na svých kontaktech. Vím, že je to komplikované a moc informací 
dohromady. Ale jak píšu novinky, uvědomuji si, jak málo jsem vám toho řekla. Každý den 
tu řešíme maličkosti nebo "velikosti" ohledně mé blízké i daleké budoucnosti. A tak se 
bavíme o stejných věcech a uniká mi, jak málo toho víte doma v Čechách. Ono to tak ani 
úplně nejde říct všechno najednou. Ani to postupně popisovat. Jednak na to není čas a 
jednak veškerý rozhodovací proces a faktory, které při rozhodování hrají roli, by mohly 
být matoucí... asi je nejednodušší říct výsledek a proč to tak je... 

No to bude moje úloha, až přijedu, vysvětlit všem zainteresovaným následující kroky a jak 
ty kroky provedu/provedeme. Spousta lidí mi tu v tom pomáhá. V životě bych to 
nedokázala sama, ani to všechno vymyslet, natož zařídit. Díky Bohu, za mnou stojí 
schopná a zkušená organizace. Ještě před odjezdem v Čechách jsem neměla tak velký 
obraz o tom, co za mým vysláním všechno stojí. Ani mi nepřišlo, že by moc lidí něco 
dělalo. Věděla jsem, že někdo něco dělá, že to není jen "jo, přijeď nějak to bude", protože 
tak by to v životě nemohlo fungovat. Že je do procesu vyslání jednoho člověka (mě) 
zapojeno několik lidí, to jsem nevěděla, až než jsem sem přijela a jsem součástí setkání a 
rozhovorů, jak uděláme tohle a jak zařídit tohle,.. a tohle bude vědět tenhle, ta nám zajistí 
tohle, tohle musím probrat s tím, tohle odsouhlasí ten, a ten má nový nápad... dobře tohle 
nejde, uděláme to takhle.... no prostě spousta věcí, které ani nelze popsat. 

Takže závěr celé pohádky… Do Čech se vracím 18.11, doletím 19.11. nějak dopoledne. 
Budu doma do Vánoc, po Vánocích a někdy na přelomu ledna/února (jak současný plán 
vypadá) pojedu opět do Států. Od prosince budu OSVČ, ať už budu v USA nebo Anglii. Je 



to nejlevnější a nejjednodušší cesta, jak legálně pobývat a pracovat v zahraničí bez víz, 
placení daní či pojištění v zahraničí. Všechny ty věci s tím spojené mě čekají po návratu, 
takže to asi bude dost těžké období, učit se všechny ty věci. Vůbec se mi do toho nechce, 
ale můžu tak na stejný živnostenský list dělat nějaké brigády než odjedu. 

Asi největší náplní bude dělat nějaké prezentace v českých sborech (církvích, kostelech) a 
budovat si i v Čechách podpůrný tým (v češtině to tak hezky nezní). Do JAR mě vyslali 
vlastně jenom Češi. Velmi výrazně můj sbor a Ambassadors ČR. Tak nemám obavy. Když 
jsem za 3 měsíce sehnala polovičku, teď mám před sebou 2 měsíce v ČR a dalších cca 6 
měsíců v USA (nebo jak dlouho), tak to by bylo, aby nebylo! Nebo ne? 

Spousta informací, že? 

Přidám jen poslední... v sobotu večer po Niagárách sedíme v restauraci a Colleen povídá: 
„Protože tady s námi nebudeš na Vánoce, tak jsme se ti rozhodli dát dárek než odjedeš...“ 
Dostala jsem samé praktické věci, co potřebuju a co jsem zmínila, že nemám, nebo si budu 
muset pořídit, půjčit... takže: šálku, tričko s dlouhým rukávem, svetřík s dlouhým rukávem 
a hodinky! haha, to je co? dva roky se snažím vybrat hodinky, co by se mi líbily a sedly mi 
a bum dostanu je jako dárek... dostala jsem ještě nějaké šperky, co Coolleen kdysi 
prodávala. Hodinky jsou stříbrný i zlatý, mají úplný ciferník!!!, kulatý ciferník, jsou 
kovové, ale na gumu, takže je nandám, jak náramek, žádné zapínání. Vzhledově vypadají 
dobře. Asi bych si je sama nevybrala, ale sedí mi, myslím, že si je časem zamiluju. Dva 
roky jsem nenašla hodinky, co by se mi líbily a zároveň mi sedly, tyhle tak kloubí obojí 
úměrně. 

A to nemluvím o tom, že mi hned na začátku Colleen koupila kabátek a pak svetřík, 
rukavice a od dcery jsem dostala nějaká trička a mikiny, všechno si to vzít nemůžu, ale 
něco je fakt super! To bude balení! K tomu mám samozřejmě nějaké dárky do Čech, no 
nechci to vidět! Potřebovala bych dva kufry, abych se do toho vešla... Že bych si tu něco 
nechala na příště? 

Tak konec románu... Omlouvám se chyby nekontroluju, text je tak dlouhý, že vás 
obdivuju, že jste vydrželi až do konce...                papa Anetka 

 
Vzpomínkový večer na JOHNA R.W.Stotta 

s uvedením jeho nové knihy Rok s Biblí v češtině 
v úterý 6. prosince od 18:30 

v Soukenické ulici 15, Praha 1 
promluví rev. Ricky Yates a ThDr. Pavel Černý (Stottův žák) 

duchovní písně přednese pěvecký sbor Gestem 
 

CIM – MTC zve na Vánoční Koncert na 

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 
pátek 9. 12. v 18.45 
Citová Záležitost 

křesťanská bigbeatová skupina 
Vánoční zamyšlení kazatel Církve bratrské Robert Filip 

Koncert se koná pod záštitou Sboru CB Praha 1 a regionů KS západ a jihovýchod 
Přijďte a potěšte se s námi, s rodinou, se svými kamarády, 

vždyť Vánoce znamenají, že Pán je s námi!!! 



Pěvecké sdružení pražských učitelek 
srdečně zve na 

 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

v pondělí 12. 12. 2011 od 19.00 hod. 
Sbor Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, Praha 3 

 

Účinkují: Pěvecké sdružení pražských učitelek 
dirigent: Ivan Zelenka 

Ludmila Vernerová – soprán – sólistka Státní opery Praha 
Marian Vojtko – tenor – muzikálový a operní zpěvák, držitel Thálie 

prof. Milan Zelenka, Vilém Zelenka – kytary 
Jana Benáková – flétna 

Vratislav Jambor – klavír, varhany 
Žesťové kvinteto pod vedením Zdeňka Šedivého 

 

Na programu výběr koled a adventních skladeb 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

Partneři koncertu: Unie českých pěveckých sborů, Ochranný svaz autorský a hl. m. Praha. 

Příběh transformace tradiční církve ve hnutí zakládání sborů 
Česká evangelikální aliance pořádá 7. prosince 2011 konferenci pro všechny, které zajímá, 
jaké procesy mohou pomoci církvím transformovat se do hnutí zakládajícího sbory 
s jasným misijním směřováním. 

Česká evangelikální aliance pořádá konferenci, která nebude jen teoretickým vyučováním, 
ale na které se setkáme s příběhem transformace církve ve hnutí zakládání sborů, která je 
možná v kontextu Východní Evropy. Konference je určena křesťanským vedoucím i všem 
dalším zájemcům, které zajímá, jaké procesy mohou pomoci církvím transformovat se do 
hnutí zakládajícího sbory s jasným misijním směřováním. Během konference bude 
dostatek prostoru k diskusi i otázkám. 

Hlavním řečníkem konference je Peteris Sprogis, pod jehož vedením se baptistická církev 
v Lotyšsku stala hnutím, které je atraktivní pro novou generaci mladých vedoucích 
s touhou zakládat sbory a jehož polovina centrálního rozpočtu jde na náklady spojené se 
zakládáním sborů. Před tím, než se stal biskupem, vedl největší baptistický sbor v Rize. Je 
zakladatelem Baltic Pastoral Institute (BPI) a jen v roce 2010 pomohl vyškolit a vyslat 12 
týmů pro zakládání sborů. Peterisovi se podařilo získat celou denominaci, včetně jejích 
konzervativních a tradičních sborů pro nový cíl - založit 100 nových sborů do roku 2020 a 
svůj plán zatím plní. Peteris je ženatý a se ženou Martou mají 3 děti.  

Více informací najdete na webu: http://www.ea.cz/aktuality_leve/sprogis 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
   6.12.   Akvarel - br. Vovkanič Vlado 
 13.12.   Jak se slaví Chanuka - ses. Hallerová L.   
 22.12.   Vánoční posezení - br. kaz. Hejl Vl. 



Narozeniny v prosinci
1. Jana Kleissnerová 
2. Jana Hrdá 
4. Galina Adamová 
4. Jan Kubaň 
5. Helena Bližíková 
5. Jitka Paďourková 

  6. Květa Barešová 
  7. Marie Rajchertová 
  9. Kateřina Kanajlová 
11. Sońa Došková 
17. Ondřej Plevka 
21. Šárka Pokorná 

22. Daniela Vacková 
22. Markéta Žižková 
23. Radka Žočková 
30. Vladimír Hejl 
 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
 

  4. 12. Vladimír Hejl 
11. 12. Erik Poloha, VP 

18. 12. Filip Žižka 
25. 12. Miloš Tresa 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  4. 12. Ef 2:8-10   Erik Poloha (David Živor) VP 
11. 12. Ef 2:11-13  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 
Po   5. 12. 16 – 21h zdobení perníčků 
Út   6. 12. 18:30 Soukenická 15: vzpomínka na R.W.Stotta (v.v.) 
Pá   9. 12. 17 – 20h zdobení perníčků + příprava Dvorečku 
Pá   9. 12. 18:45 koncert na Staroměstském náměstí (v.v.) 
So 10. 12. 9 – 15h Vánoční dvoreček + 14h loutkové divadlo Broučci 
Ne 11. 12. Křest, občerstvení 
Po 12. 12. 18:30 PSPUčitelek koncert (v.v.) 
Út 13. 12. změna SR (kancelář) 
So 17. 12. 18h Divadlo (mládež) 
Ne 18. 12. Vánoční dvoreček v rámci Jarmarku v Bělé p.B. 
Ne 18. 12. Dětská Vánoční slavnost (DVS) 
Po 19. 12. ACANT – koncert akapela 
Ne 5. 2. Sborové shromáždění (rozhovor o narovnání + prezentace průčelí) 
Ne 1. 4. Výroční sborové shromáždění pravděpodobně po bohoslužbách 
20. - 24. 4. Veletrh esoteriky 
Pá 1. 6. Noc kostelů 
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 


