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Naši milí čtenáři a čtenářky, bratři, sestry, přátelé! 

Nejdříve bych ze srdce ráda poděkovala všem, kteří mne láskyplně modlitbami 
doprovázeli na cestě pro mne dost neobvyklé: Tělesné selhání (fibrilace srdečních 
komor spojená s arytmií), se kterým málokdo počítá, mne nakonec (jistě Božím 
řízením) uložilo na III. interní klinice Fakultní nemocnice na Karlově náměstí na jejím 
koronárním oddělení. Tam, člověk úplně svlečený, napojený na různé přístroje, které 
sledují bez přestání jeho životní funkce, si důkladně uvědomuje křehkost lidského 
života. Děkovala jsem za všecky, kteří byli kolem mne. Ivanka Šímová, co přijela ke 
mně na „pracovní“ návštěvu výjimečně na maminčin návrh autem a mohla mne na 
pokyn mé obvodní lékařky hned odvézt do nemocnice, kde už na nás s pojízdným 
křeslem čekala tam na vedoucím místě zaměstnaná Helenka B., co se mnou byla už 
dvakrát v Izraeli a všecko předem pro můj příjem zajistila. Po ambulantním vyšetření, 
napojenou na kyslík, abych se neudusila, mne sanitka dopravila na oddělení. Děkovala 
jsem Pánu Bohu za všecky laskavé lidi kolem sebe a prosila, abych i na tomto místě 
mohla být užitečná pro Boží království. Pán Bůh mne vyslyšel tak, že jsem žádnou 
noc na koronárce (a bylo jich pět) nespala a Duch Boží mne uváděl do budoucnosti, 
která v krátké době překvapí celý svět. Vnímala jsem, že se jedná o otřesení suchostí i 
mořem, hodinu pokušení pro celý svět, jak o ní píší proroci, zejména Jan ve Zj 6:12 – 
17, kde popisuje šestou pečeť. Už dávno je mi jasné, že doba, v níž žijeme, je pátá 
pečeť, kdy se celosvětově pronásledováním 100 milionů křesťanů všemi pohanskými 
náboženstvími doplňuje počet mučedníků… Třeba vám o tom všem někdy povím 
více, až mne Pán Bůh vrátí do služby. Jsem vděčná, že než mne odvezli a Mistr mi dal 
dovolenou na pořádný odpočinek, směla jsem dokončit první číslo Volání uprostřed 
noci a připravit oba únorové zájezdy do Izraele. Stále jsem doufala, že s nimi odletím, 
ale brzy mi bylo jasné, že s létáním je na nějaký čas konec. Ani do Košic se 
neodvážím, ač už jsem měla koupenou letenku, abych odtamtud se svými přáteli 
navštívila v Kalinovom u Lučence v DD svoji o 14 měsíců starší sestru. Je už velmi 
slaboučká, jak mi naléhavě sdělil ústavní pastor, který potřeboval informace, jak a co 
v případě jejího úmrtí. Slíbenou návštěvu jsem musela zrušit po čtvrtečním pokusu 
návštěvy našeho sboru na Ivančině prezentaci a konstatování, jak jsem „nemožná“. 
Schopná jakž takž fungovat akorát v teple domova u počítače. 

Ráda bych byla u Večeře Páně, těším se na vás na všecky a očekávám na Pána, jak mi 
ON umožní. 

 



A teď něco, co mi leží na srdci: 

Odpočívání Ducha Svatého 
Od posledního šabatu 28. ledna mne zaměstnávají dvě biblická místa v Kralickém 
překladu: 

Iz 11:2 ve Staré smlouvě a 1 Pt 4:14 v Nové o odpočívání Ducha svatého. 

Izaiáš prorokuje, že na Pánu Ježíši Nazaretském, Božím Synu a Synu člověka 
odpočine Duch Hospodinův. Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly, 
Duch umění a bázně Hospodinovy a sedmý aspekt Ducha doplňuje Petr, když toho 
Ducha, který odpočívá na pronásledované Církvi, nazývá Duchem Slávy. To je 
šechina, která odpočívala na Stanu setkávání a naplnila svatyni Chrámu. Kladu si 
otázku: Z Geneze víme, že se Duch Hospodinův s lidstvem „nesnadnil“, že 
Hospodin dokonce litoval, že učinil člověka. Jenže už dávno před stvořením tu 
bylo odvěké ANO Božího milovaného Syna k oběti. Byl tu Beránek, zabitý PŘED 
ustanovením světa, pro kterého Pán Bůh nikdy lidstvo úplně nevyhladil a 
nevyhladí. Vždycky tu bude ovoce z práce duše Božího Služebníka, na Němž od 
věků odpočívá Hospodinův Duch. Kladu si otázku: Má u mne Hospodinův Duch, 
Duch slávy Boží svaté přítomnosti - odpočinek, Betánii, kde by našel osvěžení a 
nemusel se nesnadnit s něčím nesvatým? Co to stálo mého milovaného Spasitele, 
abych mohla vstoupit do Boží přítomnosti – kudyže? Jeho roztrženým, zlomeným 
tělem! (Žd 10:19 - 20). Zakrývá mne Jeho spravedlnost ze Zákona, který dokonale 
naplnil, a tak ji získal pro mne hříšnou. To je ten lněný bílý šat kněží, bez kterého 
se nesměli odvážit do svatyně k obětem a uctívání. 

Pak je tu ozdoba svatosti Pána Ježíše, mé posvěcení a mocí Jeho životodárné krve 
i vykoupení mého těla. Proto je Pán Ježíš můj Pokoj, v mém srdci zrozený novým 
životem skrze Ducha svatého, Král, Beránek na trůnu. Ráda se Mu poddávám, aby 
mohl nerušeně dokončit proměnu v obraz Božího Syna. K tomu slouží každičké 
Jeho vedení, každý zásah (Ř 8:28 - 29) od vnějších projevů až po nejniternější 
pohnutky – aby už (jako na Hoře proměnění) nebylo vidět v mém životě nikoho 
jiného, než JENOM BERÁNKA. 

To sobě i vám všem ze srdce přeji, tu hotovost ke svatbě Beránkově. 

Za vás všecky vděčná babička Hallerová 

Žádná voda k pití  
David Wilkerson [19. května 1931 - 27. dubna 2011] 

„Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na 
další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. 
Začali tedy na Mojžíše dotírat: „Dejte nám vodu, ať máme co pít!“ Mojžíš jim 
řekl: „Proč na mě dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?“ A tak tam lid žíznil po 
vodě a reptal proti Mojžíšovi. „Proč jsi nás vyvedl z Egypta?“ vyčítali mu. „Abys 



nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!“ 

Mojžíš tedy volal k Hospodinu: „Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli mě 
ukamenují!“ (Exodus 17:1-4). 

Bůh dovedl Izrael na to nejsušší místo z celé pouště. Bylo to místo zkoušky – 
nebyl tu žádný potok, žádná studna, ba ani malý pramínek vody. A nejzáhadnější 
ze všeho bylo, že tam byl Izrael nasměrován „dle Hospodinova rozkazu“ (verš 1). 

Pán Bůh sám dopustil, aby Jeho lid vyprahnul: „I žíznil tu lid pro nedostatek 
vod…“ (verš 3). Nemluvňata brečela, děti naříkaly, prarodiče měli vyprahlá hrdla. 
Rodiče se dívali na své rodiny a mysleli si: „Za pár dní budeme všichni mrtví.“ 
Tak se v hněvu obrátili na Mojžíše a křičeli: „Dej nám vody k pití!“ Stále ještě 
byli závislí na člověku – na tělesnosti! 

Zde bych se rád zastavil, abych mohl něco zdůraznit. Nejprve Pán Bůh zavedl 
Izraelce k Migdolu u moře, aby je vyzkoušel – a oni tam selhali, nedůvěřovali mu. 
Poté je vedl do Marah, kde měl další plán vysvobození – a oni v té zkoušce opět 
neobstáli. Teď je přivedl doRefidimu k další zkoušce. 

Vidíte ten vzor? Jestliže se nenaučíte důvěřovat Hospodinu prostou vírou jako 
malé děti, když jste zkoušeni, vrátí vás ještě na další testovací půdu. 

Izrael se opět nacházel na takovém místě. Byli vyprahlí, žízniví, naštvaní. Ale Pán 
Bůh již měl plán! On je nenechá zemřít. Měl předem vybranou cestu, musí 
vystoupit na horu Oreb k rezervoáru vody, který pro ně dlouho předtím připravil. 
A tento zdroj nevystačí jen na jeden den, jeden týden nebo měsíc – ale na třicet 
osm let! 

Pán Bůh čekal na odpověď víry od Izraele. Říkal: „Provedl jsem vás všemi těmito 
věcmi, ale vy jste se odmítali učit. Budete mi důvěřovat nyní? Kolik dalších 
problémů musím ve vašich životech ještě připustit, než mi začnete důvěřovat?“ 

Náš milující nebeský Otec by nikdy nevedl své děti do vyschlé pouště jen proto, 
aby je tam nechal zemřít žízní – obzvláště tehdy, když opatřil v blízké skále 
rezervoár vody! Pán Bůh má vždy plán pro Svůj lid. A On má plán i pro tebe 
právě teď, aby tě vysvobodil z tvých současných soužení. 

Šalomounova církev  
David Wilkerson [19.května 1931 - 27. dubna 2011] 

„Šalomoun, syn Davidův, pevně vládl svému království a Hospodin, jeho Bůh, byl 
s ním a nesmírně jej vyvýšil.“ (2. Paralipomenon 1:1) 

Dnešní křesťanská církev byla Bohem upevněná a požehnaná. Poskytuje se mnoho 
peněz na spoustu různých činností. Vzpomeňte si na všechny ty velké, krásné 
stavby. Na to, jak je církev obdarovaná po finanční stránce. Utrácejí se miliony na 
televizní evangelizace, knížky, CD, misie, nadace, školy a církevní věci všeho 
druhu. 



Když všechny tyto práce začaly, každá měla něco z Božího posvěcení. Jistě jich 
mnoho začalo se stejným požehnáním, jaké Hospodin vylil na Šalomouna. Ten byl 
mnohem vzdělanější a organizačně schopnější než jeho otec David. Všechno dělal 
větší a lepší, než by si kterákoliv předchozí generace vůbec dokázala představit. 

Šalomounovou hnací silou byla moudrost a znalosti. Takto celým srdcem volal 
k Bohu: „Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i přicházet v 
čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?“ 
(1. Paralipomenon 1:10) 

Není to úžasná modlitba? Zní skvěle a Hospodina potěšilo, že Šalomoun nežádá 
vlastní bohatství. Přesto je tu problém – takováto modlitba je naprosto 
sebestředná! Tento talentovaný, sebejistý král v podstatě říkal: „Jen mi dej, Bože, 
náčiní a o zbytek se postarám. Dej mi moudrost a vědomosti, a já dám v tomto 
království všechno do pořádku. Vše to zvládnu!“ 

Šalomoun se modlil jinak než jeho otec David, který byl přesně podle Božího 
vkusu. Šalomounova modlitba je znakem nové generace – generace vzdělaných 
lidí s novými nápady a schopnostmi. Prosil: „Dej mi moudrost a poznání!“ 
Domnívám se, že Šalomoun představuje stejného ducha a stejný charakter, jako 
měla laodicejská církev, o níž se píše ve Zjevení. Tato církev směřovala ke stejné 
zkáze jako Šalomoun! 

Šalomoun měl hlavu plnou poznání a rty plné písní. Díky svým obrovským 
schopnostem mohl kázat a vyučovat. Měl ve všem dobře zorganizovaný systém s 
talentovanými vůdci. Všechno se zdálo být správné a v pořádku. Ale celé 
Šalomounovo dílo skončilo větou z Kazatele 1:14 „Vše je pomíjivost a honba za 
větrem.“ 

Šalomounova církev má na všechno odpovědi. Zvenčí vypadá krásně, ale je zcela 
bez života! A končí marností, modlářstvím, tělesností, prázdnotou a beznadějí. 

LH 

Jak to jde v Řepích? 
Uplynul další měsíc a tak píšu další novinky z toho, jak pokračuje naše služba 
v Řepích. Po vánoční přestávce, kdy se všichni rozjeli na prázdniny a návštěvy 
svých rodin, jsme se sešli opět na začátku ledna, kdy jsme v neděli 8. 1. uspořádali 
Gumbo party (Gumbo je speciální Louisianská polévka), abychom tak mohli 
pozvat spoustu našich přátel a zahájit nový rok ve velkém stylu. Myslím, že se to 
povedlo, protože se nás sešlo celkem asi 35.  

Když jsme se před Vánocemi začali modlit za nového člověka, který by se přidal 
k naší skupině, přišli dva. Celkem nás oslovilo asi pět lidí, z toho máme dva 
pravidelné návštěvníky našich bohoslužeb, kde máme sérii sedmi kázání na vizi 
Pochodně Praha jako vznikajícího sboru. 

Znovu byla zahájena také činnost klubu maminek, klubu pečení a vaření, klubu 



anglické konverzace a apologetických večerů Proč Bůh?, za které se stále 
modlíme, protože bychom je chtěli rozšířit co do počtu lidí, kteří na ně chodí. 

Minulý měsíc jsem psal o tom, že bychom rádi rozjeli sportovní mládež 
zaměřenou na basketbal. Setkání s Kentem (trenér, který s námi spolupracuje) 
dopadlo dobře, a tak se teď modlíme za tělocvičnu, kterou bychom si mohli 
pronajmout. Prosím, modlete se za hladký průběh jednání s vedením škol, které 
chceme oslovit (ZŠ Jana Wericha, ZŠ Genpor. Jana Peřiny a ZŠ Laudova). 
Přestože se k nám za uplynulý měsíc a půl přidali dva lidé, nepřestáváme se modlit 
za naší bílou židli, za nového člověka, který se k nám přidá (do března).  

Rádi bychom opět zahájili setkávání v rámci biblické diskuzní skupiny, kterou 
chceme mít jako „nárazníkové pásmo“ (společně s apologetickými večery Proč 
Bůh?) pro lidi, kteří mají o křesťanství zájem, ale na bohoslužbu zatím nepřijdou. 
Pokud vás naše služba zaujala, moc rádi se s vámi budeme sdílet více o tom, jak a 
co děláme a jak se naše služba v Řepích vyvíjí. Modlete se s námi! 

David Živor 

Kde víra stojí všechno: 
uvnitř války Severní Koreje proti křesťanství 
21. srpna 2011 na čínské hranici ve městě Dandong. Jihokorejský muž čeká na 
taxi, když náhle cítí bodnutí do krku a hroutí se k zemi. Sanitka ho odváží do 
nemocnice, kde umírá. Byl to křesťan zapojený do podzemní sítě a pomáhal 
Severokorejcům uprchnout ze země. Byl zavražděn. 

Už více než 60 let vede Severní Korea válku proti křesťanství. Když se Kim Ir-sen 
prohlásil za nejvyššího vůdce Demokratické republiky Severní Korea, byl 
přesvědčen o tom, že křesťanství ohrožuje jeho ideologii rasového nacionalismu. 
Čistota korejské rasy neměla být znečišťována žádnými cizími náboženstvími. A 
když mnoho křesťanů uteklo ze země během Korejské války (1951-53), jen to 
potvrdilo jeho podezření: Křesťané jsou zrádci, američtí špioni. Od té doby jsou 
křesťané chytáni, vězněni a vražděni. Navzdory tomu se odhaduje, že je v Severní 
Koreji zhruba 400 000 křesťanů. Jsou to ti nejtajnější křesťané ze všech křesťanů, 
protože všechny správní orgány v zemi jsou jejich nepřátelé. Za útoky na tyto 
„reakcionářské elementy“ a „protivládní hnutí“ je zodpovědná hlavně Národní 
bezpečnostní agentura (NSA). Jeden z bývalých agentů NSA nám vyprávěl, jak 
sledoval určitou skupinu „náboženských“ lidí. Všichni z nich byli popraveni. 
Vlastnit náboženskou literaturu, sdílet víru s druhými nebo kázat se nesmí, protože 
to podrývá režim. Stačil malý důkaz, např. Bible s něčím jménem. Když je taková 
Bible nalezena, nechají ji na místě a čekají, kdo si pro ni přijde.  

Jiný informátor z NSA byl vycvičen na to, aby si všímal lidí, kteří zůstávají 
potichu se zavřenýma očima, ve ztišení. Nebo si všímal, když někdo opustil své 
zvyky, např. přestal náhle kouřit nebo pít. Takoví lidé začnou být podezřelí a 



bývají terčem zvýšeného zájmu.  

V Severní Koreji i v Číně organizují špioni falešná „tajná“ modlitební setkání, aby 
nalákali křesťany. Někteří tajní severokorejští policisté jsou cvičeni na to, aby 
hledali náboženskou literaturu a vedli výslechy s podezřelými z náboženských 
aktivit. Vládci Severní Koreje se pokouší vymýtit křesťanství. Mnoho křesťanů 
zemřelo strašlivou smrtí nebo trpí v pracovních táborech a žalářích. Přesto je 
církev živá více než jindy. Jeden tajný křesťanský vedoucí nám řekl: „Kdykoliv 
navštívím dům některého z našich trpících křesťanů, snažím se zjistit jejich 
problémy a učinit nějaká opatření. I přestože trpí ve svém životě mnoha věcmi, 
povzbuzuji je, aby viděli naději a radost ve svých těžkostech a žili své životy v 
naději Božího nebeského království. Naším největším strachem jsou Jidášové v 
naší církevní organizaci.“  

Tito oddaní, stateční, věřící nás ujišťují, že mají vítězství, ačkoliv jsou mučeni a 
zabíjeni. „Můj kamarád byl mučen ve vězení. Když se obrátil, učinil rozhodnutí, 
že jednoho dne zemře pro Krista,“ říká jeden z věřících. „Takové rozhodnutí ale 
musí učinit každý Severokorejec. Jsem přesvědčen, že to utrpení zvládne, protože 
si neustále připomíná tu radost, která ho čeká.“ 

Církev přežívá. Církev roste. Závěrečný příběh je ilustrací toho, jak se Dobrá 
Zpráva nese dál, ačkoliv se ji pokoušejí umlčet. Jednoho dne vedoucí čínské 
církve uslyšel ťukání na své dveře. Když je otevřel, překvapený uviděl 
jedenáctiletou severokorejskou dívku. Šla skrz vodu a hory a přišla požádat o 
pomoc do domu tohoto člověka. „Děvčátko, jak jsi věděla, že máš přijít pro pomoc 
sem?“ ptal se jí diákon. A ona odpověděla: „Můj dědeček mi jednou řekl, že když 
budu potřebovat pomoc, tak mám jít tam, kde je kříž. Lidé s křížem ti pomohou.“ 

Severní Korea vede válku proti křesťanství, ale vítězství náleží Ježíši.  

Tento článek byl převzat z časopisu Open Doors Magazine organizace Open 
Doors, která se snaží pomáhat pronásledované církvi po celém světě. Článek byl 
volně přeložen z anglického jazyka. Více informací o organizaci Open Doors a 
jejich aktivitách se můžete dovědět na webových stránkách 
www.opendoorsuk.org. Na těchto stránkách si můžete také každý měsíc stáhnout 
jejich časopis. Stránky i časopis jsou v anglickém jazyce. 

IP 

Co si myslíte o vinohradském baptistickém sboru? 
Náš sbor je jedinečný, podobně jako každý jiný sbor. Naše místní církev má 
několik specifik a dlouhou historii. Jaká je však její budoucnost? Jistě je 
podmíněná více faktory. Přišel jsem jako kazatel asi před půl rokem. Hodně lidí 
jsem zde už poznal osobně, některé ještě ne. Odvážím se napsat, že už tuším, jak 
to tady chodí, i když mne občas něco překvapí. Ale ještě pořád se nevzdávám 
myšlenky, že bychom měli být komunitní církví. Církví, která žije s místní 
komunitou, oslovuje ji a také jí slouží. To předpokládá, že ji zná a že do ní patří.  



Náš sbor je zvláštní tím, že ačkoliv se horečně nesnaží, Bůh je tak milostivý, že 
přivádí stále nové lidi. Důkazem toho je i třetí křest v uplynulém roce. Nehodlám 
kritizovat, naopak nás chci povzbudit ke svědomité službě Bohu, což se projevuje 
i na našem zájmu a péči o lidi kolem nás. Bylo by zajímavé vyjádřit procenty, 
kolik našeho úsilí a našich financí směřujeme dovnitř sboru a kolik ven. 

Bůh je k nám natolik milostivý, že přicházejí lidé, kteří Ho hledají - těm se v Ježíši 
nechává poznat, a kteří se rodí znovu z Ducha a vody. Podobně jako o naše nově 
narozené děti je třeba se postarat i o duchovně narozené. Existuje názor, že o ty se 
má přece starat kazatel a když už nemůže, tak staršovstvo, protože ostatní nejsou 
duchovně zralí a vzdělaní. Doufám, že tento názor nesdílíte. Pokud chceme, aby 
naše místní církev rostla, potřebujeme nejen rozsévat, ale i zalévat a okopávat. 
Tedy současně šířit Ježíšovo evangelium i starat se o duchovně znovuzrozené. 

Ale jak? Nedělní shromáždění je časoprostorem, kdy a kde se celá církev sejde, 
aby chválila Boha a aby k ní Bůh promlouval. Při tak velkém počtu lidí je však 
nemožné, aby všichni navzájem udržovali hluboké vztahy. To lze s maximálně 12 
lidmi, když se díváme na Pána Ježíše. A i On měl užší vztah jen se třemi ze 
dvanácti. 

Osobně vidím jako nejschůdnější model církve následovně: malé skupiny, které 
mají vedoucí, nejsou nezávislé. Vedení sboru, které má přehled, co se ve 
skupinkách děje, protože samo je zapojeno do vedení některých z nich a setkává se 
s vedoucími skupinek, aby si vzájemně ujasňovali, co se z Bible vyučuje, a že 
optimálně se na všech skupinkách vyučuje stejná Biblická pravda v daném týdnu. 
Zdravé skupinky slouží ke studiu Bible, uctívání Boha a sdílení. To vše působí 
duchovní růst zúčastněných. Zdravá skupinka roste, až vyroste do stadia, kdy se 
pro zachování života potřebuje rozdělit. Vedoucí skupinky chápe, že někteří 
zúčastnění budou schopni sami později vést a ty vystrojí dál ke službě. Takže 
zdravá skupinka nejenže vyroste, ale vyprodukuje i dalšího vedoucího a další 
skupinku. Všichni se scházejí v neděli ke společnému uctívání Boha a vyučování. 
Tohle je ideální stav, kněmuž bychom se v praxi mohli přiblížit, abychom rostli 
zdravě. 

Na závěr nám položím otázku k zamyšlení: Existuje náš sbor kvůli mně a tobě, 
pouze k naplnění našich potřeb, nebo je tady naše místní církev kvůli Bohu? 

Erik Poloha 

Narozeniny v únoru
  2. Filip Žižka 
  7. Jan Jackanič ml.  
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 
18. Miloš Tresa 

26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková 
 



 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  5. 2. Ef 4:1-6 Vlado Vovkanič (David Živor), VP 
12. 2. Ef 4:7-10 Erik Poloha  (Vladimír Hejl) 
19. 2. Ef 4:11-15 Erik Poloha  (Vlado Vovkanič) 
26. 2. Ef 4:16 David Živor   (Erik Poloha) 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  7. 2.  Aneta Podzimková: Misie Atletů v akci 
14. 2. Vlastimil Malý:  Z Filipis do Kenchareje 
21. 2. Dr. Zuzana Kasalová: Rabínský pohled na Bibli 
28. 2. V. Lamr:   Poselství o hvězdě Davidově  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
 

  5. 2. Filip Žižka 
12. 2. Erik Poloha, VP 

19. 2. Vladimír Hejl 
26. 2. Miloš Tresa 

Mimořádné akce 
Po 13. 2. 18h Sborová rada 
Ne 26. 2. Den otevřených dveří – Řepy (od 16h) 
So 10. 3. 9:30 Misijní víkend (KS Praha na Palmovce) 
Po 19. 3. Vernerovci 
Ne   1. 4. Výroční sborové shromáždění po bohoslužbách + SO 
20. - 24. 4. Veletrh esoteriky (misijní akce) 
11. -12. 5. Regionální konference mládeže u nás 
Pá   1. 6. Noc kostelů 
8. - 10. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
Ne 23. 9.  9h Rozhlasový přenos 

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 


