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Co náš sbor čeká tento školní rok? 
Je pár týdnů po letní olympiádě. Vracíme se do ustáleného tempa školního roku z různých 
táborů, dovolených a výletů. My, různí jednotlivci tvořící společně místní Kristovo tělo. Chtěl 
bych připomenout události, které bychom měli společně realizovat ne kvůli tomu, že si je 
naplánujeme, ale aby v nich byl oslaven Bůh, aby noví lidé mohli poznat Ježíše jako svého 
Spasitele a Pána a aby byla utvrzena naše víra v Něho. 

V neděli 23. 9. bude naše shromáždění v přímém rozhlasovém přenosu a bude začínat již od 
9:00. Bude to nejen pohled do našeho shromáždění, ale zároveň naše služba posluchačům 
k povzbuzení. 

V průběhu tohoto podzimu budou volby starších sboru. Půjde o to volbou potvrdit sourozence 
v Kristu, kteří k tomu mají obdarování a ochotu zapojit se tímto specifickým způsobem do 
života místní církve. Volby budou probíhat dle Sborového řádu, kdy nominační komise bude po 
určitý čas sestavovat kandidátku, následně pak proběhne samotná volba. 

Uvažujeme sice nad možností oslavit Díkůvzdání za úrodu společně s Anglicky mluvícím 
sborem, ale o tom bude ještě přemýšlet spolu. 

V adventním čase bychom jako sbor chtěli opět udělat “vánoční dvoreček”, jehož smyslem je 
otevřít brány naši budovy lidem procházejícím kolem. Bude možné si vyrobit různé ozdoby, 
občerstvit se, vyslechnout písně, projít naší modlitebnou. 

O Velikonocích bychom chtěli na přilehlém náměstí Jiřího z Poděbrad číst jeden den Bibli, a 
tímto způsobem nejen upozornit na Knihu knih, ale prostřednictvím rozhovorů také ukázat na 
možnost spasení a věčného života v oběti Pána Ježíše Krista. 

V jarních dnech se chceme opět zúčastnit Veletrhu esoteriky, kde je možné s lidmi hledajícími 
duchovno mluvit o Pánu Ježíši a spasení v Něm, modlit se za ně, rozdávat letáky a prodávat 
Bible. 

Na přelomu května a června bude opět Noc kostelů. Je to další příležitost otevřít brány našeho 
sboru, a to nejen budovy, ale i společenství. V roce 2012 zde prošlo přibližně 200 lidí, mnozí 
zde byli prvně. Mohli jsme jim nejen ukázat naši budovu, ale také říct, proč tady jsme, k čemu 
je církev, ukázat na Pána Boha. 

Na závěr školního roku bychom rádi opět vyjeli na víkendový pobyt, kde bychom se mohli více 
poznat a dát se povzbudit (či napomenout), a také mít mezi sebou i lidi, kteří teprve Boha 
hledají. 

To jsou události, které jsme si naplánovali. Život místní církve ale není jen o událostech. Mnozí 



z nás vnímáme potřebu “scházení se církve po domácnostech” z několika důvodů. Náš sbor je 
natolik veliký (díky Bohu za to), že již není možné mít blízké vztahy se všemi. Proto je 
přínosem, když se scházíme v menším počtu ke studiu Bible (k tomu slouží otázky ke studiu, 
které se dělají z každého kázání), vzájemným rozhovorům a modlitbám. Je to příhodný prostor, 
kde mohou duchovní děti dorůst více do dospělosti a začít sami vést druhé ke Kristu. 

Pojďme společně šířit Boží království, zasaďme se o růst vztahu s Pánem Ježíšem Kristem nás 
jednotlivců i celého společenství a o šíření Jeho evangelia do celého světa. 

EP 

Dopis 
V Praze, dne 31.7.2012 

Milí přátelé, bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu, 

dovolím si Vás tímto dopisem oslovit poprosit Vás – prosím přečtěte si můj dopis. 

Jmenuji se Monika Vitnerová, je mi 41 let. Mému manželovi Petrovi je 45 let. Můj manžel měl 
v září 2010 těžký úraz hlavy, kdy ochrnul na celou levou stranu těla. Nejdříve byla prognóza 
lékařů taková, že manžel má 1% na přežití. Pak že bude velmi fyzicky a mentálně postižen a že 
již nebude chodit. Probíhala velmi dlouhá a náročná léčba v nemocnici, následně rehabilitace ve 
speciálních zařízeních, a díky Pánu Bohu se manžel zrehabilitoval tak, že mu zůstalo lehčí 
postižení a chodí s holí. Dnes když se manžel vrací do vojenské nemocnice na kontroly, chodí 
se na něho lékaři dívat jako na zázrak, že přežil a jak se zrehabilitoval. S jeho diagnózou většina 
pacientů zůstává po zbytek života „léžákem“ buď v lékařském zařízení, nebo v lepším případě 
doma. Za celé to dlouhé těžké období jsem mohla sama na sobě a na své rodině prožívat, jak 
jedná Pán Bůh, že Bůh není jen Bohem, za kterým chodíme do kostela, ale právě v dnešní době 
je opravdu tím Živým Bohem, který jedná. Lékaři mi sami řekli po náročné operaci mozku, 
která po úraze nás ledovala, že udělali vše, co mohli. A dál už to nedokážou ovlivnit. A pak 
začal jednat Bůh. Několikrát jsem měla možnost ve sboru vystoupit a prosit o Vaše modlitby a 
Pán Bůh na Vaše modlitby opravdu odpovídal. Vyslyšené modlitby jsem někdy mohla vidět ze 
dne na den, jindy nějaká velká změna nastala po několika týdnech, měsících. Ale Pán Bůh stále 
jedná. 

Život naší rodiny (máme 2 děti) se obrátil naruby a již nikdy nebude fungovat tak jako před 
úrazem. Není to stěžování, naopak obrovský pocit vděčnosti. Protože manžel chodí, je 
soběstačný, samostatný, nemá žádné mentální postižení, jak původně zněla prognóza lékařů. 

Za celé to dlouhé období se vyskytlo spoustu těžkých situací, vše zůstalo jen na mně a často mi 
připadaly neřešitelné a naše postavení bez východiska. Ale Pán Bůh mi vždy připravil lidi, 
jejichž pomoc jsem mohla využít. A to je i důvod, proč jsem si dovolila Vás oslovit. 

Můj manžel je profesionální hudebník, 23 let hrál ve vojenském orchestru. Když byl orchestr 
zrušen z důvodu úspor u vojáků, pracoval jako technik/zvukař pro organizaci, kde se pořádali 
různá jednání i mezinárodní, kde musel zajišťovat chod těchto konferencí po technické stránce, 
často to probíhalo v anglickém jazyce. Nyní po ukončení nemocenské dostal manžel u svého 
zaměstnavatele výpověď. Ale manžel by velmi rád pracoval. Je v situaci, kdy velmi těžce hledá 
práci. Rychleji se unaví, proto by pracovní nasazení jako dříve již nezvládl. 

Chtěla jsem Vás moc poprosit, prosím, nezahazujte můj dopis, třeba je někdo mezi Vašimi 
přáteli, komu to dá Pán Bůh na srdce, a kdo by mohl mého manžel zaměstnat. Je to z mé strany 
velmi troufalé, ale manžel by mohl dělat drobnější kancelářskou práci, jako telefonista, v 



recepci, jako vrátný, nebo třeba v obchodě s knihami, umí jednat s lidmi. Má zkušenosti s 
vedením archivu. Pasivně zvládá angličtinu. Pracoval na počítači, s internetem. Vystudoval hru 
na klavír/varhany, akordeon, lesní roh, flétnu. Stačila by práce třeba na 4-5 hod. denně, nebo 
jen určité dny v týdnu. Nejde o to, aby manžel finančně zajistil rodinu, ale aby se mohl cítit 
opět užitečný, soběstačný. 

Moc Vás prosím, zvažte tuto moji prosbu a oslovte své přátele s mojí prosbou. Kdykoliv Vás 
velmi ráda osobně navštívím i s manželem. 

A znova musím poděkovat za Vaše vytrvalé modlitby za naši rodinu, protože Pán Bůh nám 
žehná. Ale ten zlý se to často snaží pokazit, a tak prožíváme také obrovské útoky toho zlého. 
Jenomže to prožívá každý věřící. 

Děkuji Vám. 
Monika Vitnerová 

monikavitnerova@centrum.cz 
tel.: 725 135 571 

V Zahrádkách 2027/3 
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Dovoluji si přidat se k této prosbě: Potřeba realizovat své schopnosti a dovednosti, být někomu 
užitečný, je vlastní každému zralému člověku. Zdravotní postižení této potřeby člověka 
nezbavuje. Vím to, neboť jsem již třicet let od ramen dolů ochrnutá. Bez práce by ztratil také 
můj život smysl, tak nás totiž vybavil Bůh. A proto mi také Hospodin umožnil, abych i navzdory 
velmi těžkému postižení pracovala. Prosím, pomozte svému bližnímu uplatnit se! 

Jana Hrdá 

Informace pro sestry 
Milé sestry, se začátkem školního roku začíná i naše pravidelné setkávání sester, a to každé 
poslední pondělí v měsíci v 18 hodin. 

Chceme se scházet k biblickému studiu, modlitbám, sdílení. Téma, které budeme letos probírat, 
je Cesta ke spokojenosti, aneb ,,PANE UTIŠ MÉ USTARANÉ SRDCE“.  

Projdeme 12 kapitol, v nichž si budeme ujasňovat na základě Písma své postoje a velikost Boží 
trpělivosti s námi. Studiem nás povede Sheila Flowers ještě společně s jednou ze sester. Se 
Sheilou jste se možná už seznámili. Je to misionářka, která pracuje v Praze už několik let a 
chodí k nám do sboru. O překlad se postará Helenka Zákoucká. Pokud jste ještě nikdy na 
setkání sester nabyly, toto pozvání patří speciálně VÁM. Bůh nás chce ozdobit ,,korunou 
spokojenosti“, které se musíme chtít naučit. Předpoklad pro dosažení této koruny je pohled 
z úhlu věčnosti.  

Recept na spokojenost z deníku jedné misionářky, která žila 52 roků s Pygmeji v Africe. 
Naučila se žít přítomnost a zítřek svěřila Pánu Bohu. Žila s perspektivou věčnosti. Její recept 
spokojenosti: 

* Nikdy si nedovol stěžovat si na cokoliv - ani na počasí. 
* Nikdy si nepředstavuj sebe v jiných podmínkách, nebo na místě někoho jiného. 
* Nikdy nesrovnávej svůj úděl s údělem jiných lidí. 
* Nikdy si nedovol přát si, aby to bylo tak, či onak. 
* Nikdy se nezabývej zítřkem, ten je v Božích rukách, ne tvých. 



Ve Filipským 4:11-13 se píše: ,,Ne že bych si naříkal na nedostatek, NAUČIL jsem se být 
spokojený s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem 
zasvěcen, být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 
sílu. 

Pavel se naučil být spokojený, to znamená, že se můžeme spokojenosti naučit i my. Kristova 
síla je vlita do našeho slabého těla, duše i ducha. Nechme do naší mysli vsáknout Boží slovo, 
které má moc proměňovat naše postoje. Musíme chtít být u toho. 

Modlím se, abychom opravdu toužily BÝT SPOLU. Abychom dokázaly být jedna pro druhou 
oporou a pomocí, bez rozdílu věku. Jít společně v Jeho šlépějích, společně se radovat, společně 
se modlit za záchranu našich blízkých. Naučit se žít dnešní den a zítřky svěřovat Nebeskému 
Otci. 

Těším se na každou z Vás. Začínáme 24. září v 18 hodin 

Vaše sestra v Kristu Helena Včeláková 

Nabídka misijního autobusu Bus4life 
I v roce 2013 budou moci české sbory využít nabídku organizace OM a pozvat autobus 
Bus4life, který je uvnitř předělán na křesťanské knihkupectví. 

Předběžně se uvažuje o využití autobusu v Česku v měsíci červnu 2013. 

Sbory, které uvažují o pozvání tohoto autobusu nebo chtějí získat více informací, nechť 
kontaktují misijní odbor: p.novosad@gmail.com 

Misijní konference BJB, sobota 20. října Vysoké Mýto 

Téma konference: proměna stagnujícího sboru v rostoucí společenství aneb jak vyjít ze 
stagnace a skoncovat s ní. 

Přednášející: Jan Zajíc, kazatel ECM v Jihlavě. Součástí semináře budou biblické i praktické 
zkušenosti z jeho služby v řadě sborů a společná diskuze k danému tématu. 

V rámci konference zazní i svědectví doprovázené fotografiemi z návštěvy členů VV 
v Arménii, kde naše jednota podporuje zakladatele sborů, bratra Arama Kachatryana. 

Podrobné informace o misijní konferenci budou zaslány na sbory koncem září. 

Narozeniny září 
  1. Ludmila Hallerová 
  2. Lavkay Oksana 
11. Růžena Klinková 
19. Ester Vovkaničová 

20. Daniela Včeláková 
21. Martina Jackaničová 
24. Štěpán Boháček 
24. Tomáš Polívka 

27. Jiřina Boháčková 
30. Marta Veselovská 



Rozpis nedělních shromáždění září-říjen 
Datum Vedení Kázání Bělá p. B. 

2. 9.2012 Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Filip Žižka 

9. 9.2012 Petr Haller Jiří Boháček Erik Poloha + VP 

16. 9.2012 Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladimír Hejl 

23. 9.2012 sborová hodina, David Živor Erik Poloha Miloš Tresa 

30. 9.2012 Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič Miloš Tresa 

7.10.2012 Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Jiří Boháček 

14.10.2012 David Živor Erik Poloha Erik Poloha + VP 

21.10.2012 Díkůvzdání, Filip Žižka Erik Poloha Vladimír Hejl 

28.10.2012 Vladislav Vovkanič Vladimír Hejl Miloš Tresa 

Všechny biblické má na starost Erik Poloha 

Klub seniorů v úterý od 15h 
   4. 9.   Film a diskuze k filmu Pollyanna - sestra Hallerová L. 
 11. 9.   Vývoj veřejného mínění - Dr. Kasalová Z. 
 18. 9.   Izrael a válka - manželé Sedláčkovi 
 25. 9.   Caravaggio - sláva se špatnou pověstí - br. Vovkanič V. 

Mimořádné akce 
Pá 7. 9. 16:00 - 20:00 a so 8. 9. 8:00 - 16:00 brigáda na zpětnou montáž sedadel na galerii 
Po 10. 9. 18h Sborová rada 
Pá 21. 9. 18h Večer modliteb za volbu starších a za rozhlasový přenos 
Ne 23. 9.  9h Rozhlasový přenos, Sborová hodina (Volba nominační komise) 
od října konverzace AJ - Greg Brummitt 
So 20. 10. Konference Misijního odboru (Vysoké Mýto) 
Ne 21. 10. Díkůvzdání za úrodu 
26. – 28. 10. Konference mládeže (Suchdol n. Odrou) 
So 3. 11. Rada zástupců sborů 
Ne 4. 11. Sborová hodina (Volby staršovstva) 
Čt 15. 11. Žižkovský podzim – mužský pěvecký sbor – duchovní písně 
 

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.  

Redakce: 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 


