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Dobrota Tvá a milosrdenství Tvé provázeti mne budou po všecky dny života 
mého… Ž 23:6 

Kdo Boží vůli poddává se 
a skládá v Něm své doufání, 
zachován bude ve zlém čase, 

v žalu a těžkém strádání. 
Kdo v Bohu složil naději, 
nad skálu stojí pevněji. 

To je pravda prověřená v ohni soužení a pokušení. Dobrota a milosrdenství jsou 
jako ochranka, která nás denně provází jako stráž - předvoj i zákryt. Milosrdenství, 
milost je předvoj. Každý den našeho života, připravuje cestu a stará se o naše 
potřeby. Jsou to dva strážní andělé, které ovečky dobrého Pastýře nikdy 
neopouštějí. Tak jdou s námi až k cíli, když už nebude střídání dnů. Kéž každý den 
na to pamatujeme a svému dobrému a milosrdnému Pánu oddaně sloužíme 
s vděčným srdcem za Jeho věrnost a trpělivost s námi. Kéž Mu každý den něčím 
obzvláštním uděláme radost. Ať roste náš poklad v nebi k tomu dni, kdy se 
ukážeme před Jeho soudnou stolicí, abychom od Něho přijali odměnu (korunu) za 
to, jak jsme ve dnech svého pozemského putování nakládali s hřivnami, které 
každému z nás svěřil. 

(Podle C. H. Spurgeona, KLENOTY Božích zaslíbení, 29/2) 

Tento rok je přestupný a slovo na 29. února se mne dotklo. Jak vypadají moje 
dny? Verš v záhlaví je ze známé písně, která vznikla ve velice těžké době, a přece 
je plná naděje a jistoty, že i ta nejhorší chvíle v našem životě má smysl a patří 
k naší přípravě pro definitivu v nebeském domově. 

Ať nás začátek jara zastihne připravené s radostným srdcem plným ochoty: „Pane, 
co dnes mohu pro Tebe vykonat?“ A apoštol Pavel nám poradí, že všecko, co 
budeme dělat, máme konat jako pro Pána. I tou nejobyčejnější prací smíme sloužit 
Jemu. Tak to zkusme a naše dny budou plné radosti, že „Pánu Kristu sloužíme“. 

S Vámi na cestě za Ním Vaše sestra Ludmila Hallerová 



Vyhlížej jeho návrat 
David Wilkerson [19.května 1931 - 27. dubna 2011] 

Matouš 24:44 Pán Ježíš říká: „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde 
v hodinu, kdy se nenadějete.“ 

Jedním z charakteristických rysů nevěsty Kristovy je očekávání Jeho brzkého návratu! 
Nevěsta Pána Ježíše má žít v neustálém radostném očekávání vznešeného návratu 
svého Milého – neboť Pán může přijít v kteroukoliv chvíli. 

Nicméně Pán Ježíš varoval, že v posledních dnech proniknou do církve zlí služebníci, 
kteří budou usilovat o to, aby nevěstu uspali. Budou se pokoušet oklamat její srdce 
plné lásky k Ženichovi tvrzením: „Můj Pán prodlévá se svým příchodem“ (Mt 24:48). 
Co je důsledkem tohoto falešného učení? Určitě to svádí k světskému životu, neboť ti, 
kteří v to věří, si chtějí užívat úspěchu a prosperity tohoto světa. 

Milovaní, nevěnujte pozornost tomuto učení o prodlévání! Pokud jste součást nevěsty 
Ježíše Krista, budete tolik toužit po Svém Pánu, že na to nenaletíte. Namísto toho 
budete volat: „Můj Pán řekl, že mám být v každičké chvíli připraven na Jeho návrat. 
Vím, že je to blízko – cítím to. Mé srdce ve mně křičí: Hle, Ženich přichází.“ Prvotní 
církev byla zcela bdělá, dbala na slova Pána Ježíše. Její lampy byly připraveny a 
hořící, se slušnou zásobou oleje. Petr v krátkosti popsal ducha ranné církve takto: „Vy, 
kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne, v němž se nebesa roztaví v ohni a živly 
se rozpustí žárem.“ (2. Petr 3:12). Podobně řekl i Pavel: „… čekáte až se zjeví náš Pán 
Ježíš Kristus“ (1. Korintským 1:7). A Jan: „Kdo má takovou naději, očišťuje se, jakož 
i ON čistý je.“ 

K tomu nám dopomáhej Jeho Duch! 

Čti online: http://www.worldchallenge.org/cs/node/17120?src=devo-email 

Velké plány 
Mílí bratři a milé sestry, 
měsíc se s měsícem sešel a 
za tu dobu se stala spousta 
dobrých věcí. Na našich 
nedělních bohoslužbách 
pomalu dokončujeme sérii 
kázání na naši vizi a 
hodnoty. Ostatní misijní 
kluby (angličtina, 
maminky, pečo-vařo a Proč 
Bůh) také fungují ve svém 
obvyklém režimu. Avšak 
v únoru se chystá spousta 
novinek a s tím 
souvisejících příprav. 



Jak jste již možná zaregistrovali, uspořádali jsme den otevřených dveří, kde jsme se 
rozhodli blíže vás seznámit s tím, kdo jsme, kde jsme a co děláme. Doufáme, že tato 
akce posloužila k hlubšímu poznání a pochopení misijní práce, kterou v Řepích 
Vinohradský sbor koná. 

Protože se již blíží Velikonoce a již běží 40-denní přípravné období, neváháme a 
začínáme organizovat další Celonárodní čtení Bible pro letošní rok. Číst chceme opět 
v Řepích na Slánské, tentokrát však na druhé straně silnice (pro ty, kdo tam byli 
posledně a pamatují si to). Modlíme se za vstřícnost úřadů ohledně povolení pro tuto 
akci a sháníme materiály na rozdávání (vizitky, letáčky a Bible, popř. další literaturu). 
Po skončení čtení bychom rádi uspořádali bohoslužbu, na kterou můžeme během akce 
zvát kolemjdoucí. 

Další velkou akcí, za kterou se prosím modlete s námi, je evangelizace s Korneliem 
Novakem, německým motorkářským pastorem. Je to první akce takového rozsahu, 
kterou budeme pořádat a určitě budeme potřebovat vaší podporu: modlitební, osobní 
účastí i finanční. Modlíme se za vstřícnost úřadů při shánění povolení, škol při 
pronájmu jejich prostor a přednášek pro jejich žáky, nové lidi, kteří díky této akci 
přijdou, za prohloubení vztahů a utvrzení našeho sboru a také za rozšíření veřejného 
povědomí o nás a našich akcích. 

Rádi bychom začali nové misijní kluby pro lidi, kteří by měli zájem. V současnosti 
máme rozjednané povolení se školami ohledně basketbalového klubu pro mládež, dále 
bychom rádi začali biblickou hodinu, která nahradí současné diskuzní večery Proč 
Bůh?, s názvem Cesty do hlubin Bible. Rádi bychom viděli nové služby pro nové lidi, 
které povedou lidé z naší skupiny.  

Z Boží milosti jsou nám otevřeny nové možnosti spolupráce: na dvou školách, kde 
Will a Rachel učí, jsme již měli možnost zvát studenty na letní English Camp. Během 
jediného dne jsme rozdali přes 50 pozvánek! Právě probíhají jednání o případné 
spolupráci se ZŠ Genpor. Jana Peřiny, kde bychom rádi zahájili basketbalový klub a 
pronajali si jejich prostory pro evangelizaci s Korneliem. Další vrátka, která nám náš 
Bůh otvírá, je nabídka spolupráce s místním Centrem sociálně zdravotních služeb, kde 
jsem se seznámil s jejich vedením a měl jsem možnost mluvit o tom, co v Řepích 
děláme. Do budoucnosti s námi počítají na společné práci na některých projektech.  

Poslední dobrou zprávou je, že se 
mi podařilo navázat kontakt 
s členem redakční rady místních 
novin – to může být naše cesta na 
úřad. 

Věřím, že tyto novinky jsou pro 
vás stejně povzbudivé jako pro 
nás! Prosím modlete se s námi! 
Pokud budete chtít jakékoliv 
informace o průběhu naší služby, 
neváhejte nás kontaktovat! 

 David Živor a Will Robbins 



Kráva do každé rodiny  
Před třemi lety Nadační fond Nehemia společně se severoosetinskou misií Miloserdie 
odstartovali projekt „Kráva do každé rodiny“. Vizí Miloserdie je darovat do každé 
rodiny v osadě krávu. Rodina má pak pravidelný přísun mléka, a tím pádem i tvarohu, 
sýra, másla a smetany. Když rodina šetrně hospodaří, je schopna část produktů prodat 
a mít příjem 40 dolarů týdně. První tele, které se darované krávě narodí, je dáno další 
rodině. 

Zde je několik svědectví o tom, jak se kráva stala požehnáním a velkou pomocí.  

V rodině Sergeje a Angely Burajevových panuje velké nadšení. Jsou vděční a považují 
získání krávy do své rodiny za velké požehnání. Je to pro ně důkazem toho, že je Bůh 
neopustil. A jejich radost se nedávno ještě zvětšila. Narodilo se jim totiž první tele. 
Dokonce i děti byly velmi nadšené, a jen co přišly ze školy, směřovaly jejich kroky do 
chléva. Angela se pečlivě stará o krávu i o tele, a to i přestože ho bude muset brzy 
předat další rodině. „Ať jsou požehnáním i pro ostatní,“ říkají. Uvědomují si, jak jsou 
jejich postoje před Bohem důležité a chtějí se zapojit do pomoci dalším lidem. 
Pokaždé se snaží dát chudým rodinám kousek sýra, který sami vyrobili. „Možná je to 
malá pomoc, ale z čistého srdce.“ Misionáře z církve Naděje nikdy nezapomenou 
požádat, aby jejich pozdravy předali do České republiky. Na oplátku zvou lidi z České 
republiky na návštěvu, aby mohli jejich sýr a mléko ochutnat. 

Snažíme se tyto lidi neustále kontaktovat a nezanedbávat, přestože už nejsou v takové 
nouzi, jako byli předtím.  

Další rodina, která je za takovouto pomoc vděčná, je rodina Sergeje Džiojeva. Kdysi 
jsme od nich slýchali jen nářek a stížnosti, ale nyní je tomu naopak. Nyní z úst rodiny 
slýcháme jen dobré věci a vlídná slova. Sergej je neustále dojat vědomím, že mu lidé 
z Čech koupili krávu. Velmi vážně a opravdově se za krávu modlil. Toužil, aby jeho 
kráva dávala tolik mléka, aby měl dost nejen pro svou rodinu, ale také pro své 
sousedy. A zázrak se pro něho opravdu stal. Jeho kráva dává nejvíce mléka ze všech. 
Všichni sousedé teď vědí, že se na ně mohou v případě nouze vždy obrátit o pomoc. 
Zanedlouho bude i jejich kráva mít tele, které budou moci poslat dále. Jsou si vědomi, 
že stejně jako přišla pomoc do jejich rodiny, mohou teď i oni pomoci dalším. 

Všichni ti, kteří krávu nebo tele přijali, vzpomínají na lidi v České republice v dobrém. 
Někdo si jich všiml a pomohl jim v jejich bolestech a strádáních. 

A ještě jedno svědectví o tom, jak se kráva stala požehnáním pro celou rodinu a 
zachránila ji před rozpadem. Manželé Bedijevovi, Tatiana a Juri, dostali také krávu. 
Nejprve tomu nemohli téměř uvěřit. V ruštině se říká: Aby bylo štěstí, neštěstí 
pomůže. Mezi manželi vypukl spor. Nebylo možné je přimět k tomu, aby spolu opět 
mluvili. Tatiana se se svými dětmi odstěhovala k matce a Juri nakonec z domu odešel 
také. Doma zůstala kráva, o kterou bylo potřeba se starat, krmit ji a dojit. Oba si tuto 
zodpovědnost uvědomovali, a tak za ní pravidelně docházeli. Přitom se spolu 
setkávali. Nakonec mezi nimi došlo ke smíření. I tato rodina lidem z ČR velmi děkuje. 
Jsou vděční, že poskytli pomoc běžencům z Jižní Osetie, a to ne z nadbytku, ale 
z čistého srdce. 



Tento článek byl převzat ze Zpravodaje Nadačního fondu Nehemia. Více o Nadačním 
fondu Nehemia a o projektu „Kráva do každé rodiny“ se můžete dozvědět na 
webových stránkách www.nehemia.cz. 

IP 

Narozeniny v březnu
  1. Ivan Plevka 
  3. Viktor Adam 
  6. Květa Hloušková 
  7. Valentina Hrynazhuk 
  8. Irina Váňová 

13. Petr Brož 
15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 
21. Aneta Podzimková 

21. Petr Staněk 
21. Karina Kotubejová 
22. Libuše Zhorná 
25. Zuzana Tresová 
25. Jordan Haller 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  4.  3. Ef 4,17-24 Erik Poloha (Vlado Vovkanič) VP 
11.  3. Ef 4,25-32 Erik Poloha (Filip Žižka) 
18.  3. Ef 5,1-2 Will Robins (David Živor)  
25.  3. Ef 5,3-5 Jiří Boháček (Erik Poloha)  
  1.  4.  Ef 5,6-14 Erik Poloha (Vláďa Hejl) VSH, SO 
  6.  4. v 19h Erik Poloha Velký pátek 
  8.  4.  Ef 5,15-20 Erik Poloha (Vlado Vovkanič) VP, Velikonoce    
15.  4. Ef 5,21-31 Erik Poloha (David Živor)  
22.  4. Ef 5,32-33 Vláďa Hejl (Erik Poloha) 
29.  4. Ef 6,1-4 Vlado Vovkanič (Filip Žižka) 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
 

  4. 3. Erik Poloha 
11. 3. Vlado Vovkanič + VP 
18. 3. Filip Žižka 
25. 3. Miloš Tresa 
 
 

  1. 4. Praha, Výroční sborové shromáždění 
  8. 4. Erik Poloha + VP 
15. 4. Jiří Boháček 
22. 4. Miloš Tresa 
29. 4. Miloš Tresa 



 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  6. 3. Papyrologie   – Filip Žižka 
13. 3. Cestománie: Rhodos  – Vlastimil Malý 
20. 3. Misie v Řepích   – David Živor 
27. 3. Umění během reformace – Vlado Vovkanič  

Mimořádné akce 
So 10. 3.   9:30 Misijní víkend KS Praha na Palmovce 
Po 12. 3. 18h Sborová rada 
Po 19. 3.  19h koncert: Verner Collegium a Václav Hudeček vstup 150Kč 
Ne   1. 4.  Výroční sborové shromáždění po bohoslužbách + Společný oběd 
6. - 7.  4. Celonárodní čtení Bible – Řepy (celý NZ) 
Ne 15. 4. Sborové shromáždění ke Sjezdu delegátů 
16. - 22. 4. Kornelius Novak – evangelista z Německa (motorkář) – Řepy 
20. - 22. 4.  Veletrh esoteriky Výstaviště (misijní akce) 
So 21. 4. Sjezd delegátů Lovosice 
11. - 12. 5.  Regionální konference mládeže u nás 
Pá   1. 6.  Noc kostelů 
8. - 10. 6.  Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
25. 8. - 1. 9.  Dětský tábor KS Pohoda (Čichořice) 
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, Erik Poloha, 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 


