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Koho vybrat? 
Kdo je obdařen pro službu staršího sboru? U prvních církví v Novém Zákoně vidíme, že první 
starší sboru byli vybráni zakladateli konkrétních místních církví. Jak výběr probíhal později, 
přesně nevíme. Přikláníme se k volbě starších jako k jednomu ze způsobů rozpoznání Boží 
vůle. Určitě se potřebujeme modlit k Nebeskému Otci, ať nám ukáže a dá dobré starší, kteří by 
užitečně sboru posloužili. 
Bůh nám ve svém Slově dává požadavky, které by starší církve měli splňovat. Proto můžeme 
kromě modlitby použít i svých myslí a ptát se, zda dotyční odpovídají požadavkům Písma. 
Srovnáme-li si tyto požadavky v pořadí, v jakém jsou uvedeny v Bibli, zjišťujeme:  
1 Tm 3:2-7 Tt 1:6-9 1P 5:1-3 

1. bezúhonný 
2. muž jedné ženy 
3. střídmý 
4. rozvážný 
5. řádný 
6. pohostinný 
7. způsobilý učit 
8. ne pijan 
9. ne rváč 
10. mírný 
11. ne svárlivý 
12. ne hrabivý 
13. dobře vede svou 
rodinu 
14. ne nově obrácený 
15. má dobré svědectví 
zvenčí 

1. bezúhonný 
2. muž jedné ženy 
3. věřící děti 
4. ne samolibý 
5. ne popudlivý 
6. ne pijan 
7. ne rváč 
8. ne zištný 
9. pohostinný 
10. milující dobro 
11. rozvážný 
12. spravedlivý 
13. zbožný 
14. ukázněný 
15. pevně se drží Slova - 
k povzbuzování 
a k usvědčování 

1. ne z donucení, ale dobrovolně 
2. ne ze zištnosti, ale ochotně 
3. ne jako páni, ale jako ti, kdo jsou 
vzorem 
 

Na členské schůzi 23. 9. 2012 jsme si zvolili Nominační komisi, která má na starost sestavení 
kandidátky i samotné provedení volby starších 4. 11. 2012 na členské schůzi a řídí se Sborovým 
řádem. 



Členové Nominační komise jsou: Petr Haller, Jaanus Keernik, Jiří Lemer, Ivan Plevka, Libuše 
Procházková a Světlana Smužanica. Ze svého středu si zvolí předsedu, který bude předstupovat 
před sbor. Nominační komisi navrhujme vhodné kandidáty, kteří odpovídají ne naším 
sympatiím, ale požadavkům Písma. Protože Bible je pro nás autoritou, hodláme být poctiví a 
své názory a nároky i ohledně starších si srovnat podle ní. 

EP 

Naši milovaní přímluvci a sourozenci v Kristu, 
rozhodla jsem se napsat společný mail vám všem, kteří víte o naší cestě do USA a o tom, jak 
nás Pán vedl a vede. Ráda bych se s vámi podělila o to, čím procházíme, jak k nám Pán mluví. 
Těm, kdo byste se chtěl za nás modlit, budu zasílat zprávy a náměty k modlitbám. Opravdu je 
moc potřebujeme a chápu, že je to velmi důležité. 
Do USA - na Floridu jsme odletěli 11.7.2012 a předcházela tomu dlouhá příprava. Když se nás 
někdo ptá, proč jsme sem vlastně přijeli a zda to byla vůbec Boží vůle, tak mu mohu rozhodně 
odpovědět, že to bylo na základě Boží vůle, po dlouhé době společných modliteb s Ivanem a na 
základě Božího slova, které k nám Pán skrze Písmo a situace mluvil. Potvrzuje to i zde. 
Více než dva roky trvaly přípravy - tzn. vyřizování všech dokladů potřebných k podání 
přistěhovaleckých víz (kvůli nim jsme museli také měnit 1(!) písmeno v našem příjmení, aby 
bylo vše správně i v angličtině). Následovalo úřední martyrium s vyřizováním víz, pak hledání 
nájemníka do našeho domu na Vysočině, o němž jsme prožili, že jej nemáme v žádném případě 
prodat. A také další věci, jako jazyková příprava rodiny. Bylo to velmi těžké období a mohu 
říct, že se mi ta cesta rozhodně podnikat nechtěla, ačkoliv jsem byla zvědavá, zda ta Amerika je 
stále taková, jak jsem si ji pamatovala coby dítě. Bohužel tomu tak není a rozhodně se 
potvrzuje to, že jsme v poslední době. 
Pán nás poslal na Floridu, do města Clearwater ( = čistá voda :-) a věci jsou dost jinak, než jsme 
očekávali a jak nám bylo slíbeno od lidí. Bydlíme už dva měsíce v domku jedné sestry, kterou 
známe léta z Čech a která byla v Čechách několikrát na misii. Je to maličký domek se třemi 
pokoji, jednou malinkou koupelnou, obývacím prostorem s malou kuchyní a přístavkem, který 
nám začne brzy sloužit jako ateliér. Bohužel jsme museli tyto malé prostory sdílet společně se 
sestrou a jejími dvěma kocoury, kteří byli zvyklí obývat naprosto vše, včetně jídelního stolu a 
naší postele, takže co se týká čistoty a nějakého pořádku, byl ten měsíc a půl společného soužití 
opravdu moc těžký. Navíc, když se s tím nedalo nic dělat. Díky Pánu, už je to za námi. 
Co se týká práce, bylo nám slíbeno, že Ivan bude pracovat u jednoho bratra ze sboru, kam 
chodíme (Abundant Life Ministries), že bude dělat zahradní nábytek a také že bude mít nějaké 
restaurování. Vše bylo a je jinak, Ivan sice u něho pracuje, ale je to práce ve firmě na recyklaci 
palet. Znamená to, že roztlouká ve vedru (cca + 36°C) pod přístřeškem palety plné hmyzu a 
špíny za nejnižší mzdu a pracuje tam společně s chlapy, kteří se po práci vracejí do basy, 
povětšinou jsou to Mexičané a černoši. Ale mají Ivana rádi :-) a jsou tam údajně mezi nimi i 
křesťané! Já jsem začala pracovat asi až po měsíci, protože děti měly prázdniny do 20.8., Ivan 
pracuje už od 16.7. - tudíž začal pár dní po příjezdu sem. Já uklízím na půl úvazku od 17.30 do 
21.30 každý den a každý druhý víkend 8h odpoledne. Také za nejnižší mzdu a mívám ještě 
nějaký úklid v hotelu na pláži. 
Hned první dny jsme museli koupit auto, které bylo také domluveno předem (od křesťanů), ale 
bylo daleko dražší, než jsme měli v úmyslu za to dát, včetně přihlášení a pojistky, která měsíčně 
vychází cca na 2.400 Kč! Nájem zde platíme také dost vysoký a rozhodně naše platy (+ nájem, 
který nám platí nájemník v Čechách a který je méně než poloviční) nestačí na pokrytí všech 
plateb a splátek, které platíme ještě stále v Čechách. 



Jinak děti chodí do škol, které jsou střežené jako věznice (údajně je tady v Americe velmi 
nebezpečno) a první týden jsem prožila, když jsem čekala na Jordánka a Matouška za vysokým 
plotem přímo duchovní věc. Do školy se bez zvláštního povolení na základě žádosti rodičů 
nemůže rodič ani podívat na hodinu svého dítěte. Po vyučování a otevření bran školy tu běhá 
spousta učitelů a dobrovolníků z řad rodičů s vysílačkami, kteří dohlížejí na bezpečnost a 
pořádek. Projíždí tu spousta aut, která vyzvedávají děti., Děti se válejí po chodníku na žluté a 
modré čáře před školou a člověk je musí překračovat, ředitel školy řídí dopravu s amplionem a 
říká, kdo může jít a kdo může jet. To celé mi ukázalo obraz svozu Židů na nádraží a obraz 
koncentračních táborů a ....Jen tam chybí ostnatý drát. Je mi těžko jen o tom psát, tenkrát jsem 
celý den proplakala a byl to pláč z Ducha. Jak je psáno, "bude se říkat bezpečí a pokoj, ale 
pokoj a bezpečí nebude". 
Je to šílený zmatek, a ačkoliv je Amerika křesťanská země, je tady tolik modlářství a zla! Můj 
zaměstnavatel je úžasný probuzený člověk, se kterým mívám dobré obecenství, a ten říká, že se 
denně modlí za Ameriku a že Hospodin bude soudit Ameriku za to všechno zlo, které odtud 
vychází. Bohužel v mé práci (je to televizní studio, kde se natáčejí reklamy na domácí prodej - 
něco jako teleshopping) a kde můj šéf má na starost úklid kanceláří, je většina mých 
spolupracovníků z Kuby a Portorika, a je mezi nimi satanistka - velmi milá na první pohled, 
ženy, které provozují aktivně čarodějnictví a Svědkové Jehovovi. 
Toto vše jsou fakta a možná si mnozí můžete říct, proč se nevrátíme... I kdyby bylo za co, tak 
nemůžeme, je to Boží vůle zde pro nás, i když se nám těžko přijímá. Ivan mi před chvílí volal, 
zda mám něco pro povzbuzení, protože ta jeho práce je tak těžká a zdrcující, ale jak prohlásil 
nedávno: "Není nic tolik ponižujícího a těžkého, co by člověk nemohl vydržet. Pán Ježíš 
vytrpěl nepředstavitelně víc!" To jediné nás drží nad vodou v mnohých chvílích. 
A jak známe tu Boží vůli? Pán nám od prvního okamžiku, kdy jsme šli do sboru, posílá Slovo 
skrze pastora, skrze některé bratry a sestry! Pán nám poslal několikrát duhu, před pár dny jsem 
po dálnici projížděla duhou, která se klenula nepochopitelně nad temným nebem, do práce a 
pak jsem z okna v práci viděla se klenout 2 celé duhy nad sebou na rozzářené obloze! 
Pán nás potěšuje a potvrzuje skrze veškeré zabezpečení (šatstvo, potraviny, děti dostaly spoustu 
hraček a věcí, které neměly ani v Čechách - např. trampolínu, kterou si tak přály...) 
Jen se tak ptáme Pána, jaké jsou Jeho záměry, přece Ivanovo studium na umělecké škole, 
všechno to jeho umění a restaurování, moje škola průvodcovství, studium holocaustu a také 
moje umění, přece nemůže být zakopáno. Jsou to hřivny! Jsme mnohdy tak unavení, že je těžko 
se i modlit, jen voláme k Pánu. 
Víme, že jsme v poslední době, i toto vše, co píšu, o tom nasvědčuje, víme, že Boží lid bude 
trpět, ale my chceme jako rodina naplnit Boží vůli. Pán nám ukázal, že naši synové se mají tady 
zbudovat duchovně a že je to Izrael, pro který jsme jako rodina tady! Nemůžeme se přece 
pachtit jen proto, aby bylo zač zaplatit účty a živobytí a nemít čas ani sílu si přečíst zprávy 
z Izraele a modlit se za něj! 
Moc vás prosím, zda byste se mohli přimlouvat za tyto věci: 
1. abychom měli skutečně duchovní rozlišení, zda a jak dlouho ještě máme setrvat ve svých 
dosavadních zaměstnáních, a také za lepší práci 
2. abychom měli Boží moudrost a odvahu vstupovat do věcí, které Pán ukáže 
3. o Boží nadpřirozenou ochranu především kluků 
4. o veškeré zabezpečení a finanční zajištění všech potřebných věcí a abychom mohli co 
nejdříve splatit všechny zbývající splátky v Čechách 
5. aby ten náš dům v Květinově byl skutečně Božím místem, kde se bude konat Boží dílo! 



Moji milí, budeme moc rádi, když s námi zůstanete ve spojení, můžeme se sejít i třeba na 
SKYPE (kathy.k68 nebo kanajlo). 
Průběžně budeme informovat ty z vás, které naše situace zajímá, a budeme moc vděční za 
modlitby. 
Žehnám vám všem ve Jménu našeho Pána Ježíše Krista! 

Katka Kanaylo 

Mokong; Kamerun - Biblický institut 
Misijní odbor BJB letos na den letnic (27.5.2012) vyhlásil 
sbírku. Výtěžek sbírky je 34.414,-Kč a byl odeslán baptistické 
misijní organizaci EBM International na projekt Mokong-
Biblický institut v Kamerunu. 
Kazatelé nejsou pouze teology, jsou také učiteli, pastýři, 
pracovníky duchovní a sociální první pomoci, lékaři, ale také 
vyjednavači v případech konfliktů a mezilidských problémů. 
Lidé, kteří káží Boží slovo a poskytují komplexní péči o lidi 

ve společnosti, jsou v Africe velmi potřební.  
Evangelistům je v Biblické škole Mokong (Institue Biblique Mokong) poskytován biblický 
výcvik. Jejich úkolem bude jít do vesnic v odlehlých oblastech, kázat evangelium a zakládat 
nové sbory. Každý školní rok přichází 20 nových studentů. Po třech letech dostane každý 
student “Brevet en Théologie” (Diplom 
z teologie). S tímto diplomem může 
oficiálně pracovat jako evangelista 
v Kamerunské baptistické jednotě (Union 
Eglises Baptistes du Cameroun).  
Biblická škola má tři učebny a čítárnu, 
knihovnu a konferenční místnost v jednom. 
Také poskytuje ubytování pro studenty a 
učitele.  
Studenti, kteří přicházejí s rodinou, mají 
k dispozici malé apartmány. Mohou si také 
požádat o finanční podporu. V případě 
nemoci hradí biblická škola (do určité míry) 
zdravotní náklady. To platí i pro členy 
rodiny studentů.  
Manželky studentů jsou ve škole také připravovány ke službě. Učí se francouzštině a znalostem 
o stravování a hygieně. Mají také školení ohledně pěstování drobného domácího zvířectva a 
zahradnictví. Součástí je i biblické vzdělání. Toto vzdělání jím umožní najít si práci, zlepšit 
rodinný rozpočet a podpořit manžela.  
Na této biblické škole působí jako učitel misionář EBM International, Dirk Pusch. 

Iveta 



Narozeniny říjen 
2. Ruth Matějková 
7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 

18. Vladislav Vovkanič 
19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 

21. Lydie Mildnerová 
23. Margarita Gugkaeva  
27. Františka Staňková 

Bohoslužby neděle 9:30 - 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  7. 10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Jiří Boháček 

14. 10. David Živor Erik Poloha Erik Poloha + VP 

21. 10. Díkůvzdání, Filip Žižka Erik Poloha Vladimír Hejl 

28. 10. Vladislav Vovkanič Vladimír Hejl Miloš Tresa 

Dorost pondělí 17 - 19h 
Vede Vlado Vovkanič a Erik Poloha 

Sborová rada pondělí 18 - 21h 
Jen druhé pondělí v měsíci 

Sestry pondělí 18 - 21h 
Jen poslední pondělí v měsíci 

Výtvarný kroužek úterý 10 - 12h 
Vede Vlado Vovkanič 

Klub seniorů úterý od 15h 
  2. 10. Společenství křesťanů – Habánů na jižní Moravě – B. Železník 
  9. 10. Feminismus – L. Hallerová 
16. 10. Interpretace knihy Bible - Jonáš – D. Živor 
23. 10. Bůh v péči své tě má – V. Pospíšil 
30. 10. Libanon – cesty apoštola Pavla – V. Malý 

Klub maminek středa 10 - 12h 
Vedou Brummittovi, začínáme 3. 10. 



Mládež středa 18 - 20h 
  3. 10. Filip Žižka 
10. 10. Míša Hallerová 
17. 10. Dáda Ždychová 
24. 10. Ondra Plevka 
31. 10. Jordan Haller 

Anglická konverzace čtvrtek 18 - 20h 
Vede Greg Brummitt, dvě skupiny dle pokročilosti, začínáme 4. 10. 

Biblická hodina čtvrtek 10 - 12h a 18:30 - 20h 
Vede kazatel Erik Poloha 

Modlitby neděle 8:30 - 9:15  
Modlitební služba 

Nedělní biblická škola neděle 8:30 - 9:15  
Jen sudé týdny, vede Filip Žižka, začínáme 14. 10. 

Mimořádné akce 
So 13. 10. Mládežnický výlet do Koněpruských jeskyní 
So 20. 10. Konference Misijního odboru (Vysoké Mýto) 
Ne 21. 10. Díkůvzdání za úrodu + společný oběd s bohatým programem 
26. – 28. 10. Konference mládeže (Suchdol n. Odrou) 
So 3. 11. Rada zástupců sborů (Šumperk) 
Ne 4. 11. Sborové shromáždění (volby staršovstva) 
Čt 15. 11. Žižkovský podzim – mužský pěvecký sbor – duchovní písně 
Po 19. 11. 19h Večer modliteb a chval 

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 


