
ZZpprraavvooddaajj  
Listopad 2012 

BJB Vinohradská 68 

Jak pokračujeme v Řepích? 
Milí přátelé, 

zajisté vás zajímá, jak v Řepích pokračuje naše služba při zakládání sboru. Máme pro vás hodně 

povzbudivých zpráv. Posledních několik týdnů jsme měli opravdu hodně nabitých.  

Všechno to začalo naším pokusem, který jsme pojmenovali City Camp – příměstský tábor 

přímo v Řepích. Na programu jsme měli dopoledne angličtinu a odpoledne nějaké hry a sporty. 

Jelikož jsme tuto akci naplánovali celkem rychle, neměli jsme čas udělat jí pořádnou reklamu, 

avšak i tak se velmi zdařila. Hodně se stmelil tým lidí, který za tímto campem stál. Navázali 

jsme nová přátelství, která dosud trvají. 

V září jsme plánovali jako vždy rozjezd našich služeb ve velkém stylu s pomocí týmu z našeho 

spřáteleného sboru FBC Covington (LA, USA). Bohužel v ten týden řádil hurikán Isaac, který 

jim znemožnil přiletět. Proto jsme jako sbor hodně zabrali, každý přiložil ruku k dílu a povedlo 

se nám uskutečnit všechny naplánované aktivity, které bychom dělali s naším týmem z USA.  

Právě z toho mám velikou radost, že jádro sboru se stmelilo a prokázalo životaschopnost ve 

službě. Will si od té doby ze mě utahuje, protože to překládá následujícími slovy: „Nejlepší 

věc, co se pro sbor v září stala je, že tým nepřijel a já jsem byl pryč!“ V každém případě se 

tento týden velice vydařil a my jsme byli svědky Boží milosti, která působila opět každý den v 

řepských ulicích. 

Na konci září jsme se také šli podívat na místní festival Babí léto, který každoročně pořádá MČ 

Praha 17. Skoro se nám podařilo dostat se tam do programu, avšak na poslední chvíli to bylo 

zrušeno. Je to jedna z našich modliteb na příští rok – dostat se oficiálně do dění i života Řep v 

rámci této akce. Ale i jako pouzí návštěvníci jsme potkali spoustu svých přátel a poznali nové 

lidi, z nichž někteří začali navštěvovat naše kluby. 

Naše misijní aktivity již jsou v plném proudu. Opět nám funguje klub anglické konverzace, 

maminky se scházejí v místním mateřském centru, na bohoslužby chodí dost lidí a jako novinku 

přidám informaci o tom, že se v Řepích rodí skupina mládeže, která měla v pondělí své první 

setkání. 

Prosím modlete se za nás! Mnoho práce, která se dělala posledních několik let, teď přináší své 

ovoce a my potřebujeme Boží moudrost, sílu a vedení při sklízení tohoto ovoce. 

David Živor 



Tento článek, který jste právě přečetli se nám nepodařilo včas dodat do minulého zpravodaje. 

Proto bych se společně s vámi rád podělil o několik novinek: co se od té doby změnilo. 

Jestli si vzpomínáte na naše prosby za modlitby v týdnu, kdy nám nepřiletěl tým z USA, byly 

vyslyšeny. Naši přátelé z Covingtonu sice přiletěli s měsíčním zpožděním (kvůli hurikánu 

Isaac), ale velice nám pomohli. Díky nim se nám otevřely dveře do druhé školy, kde 

momentálně Will pravidelně učí anglickou konverzaci. 

Tým nám také velice pomohl s propagací a prvním setkáním naší mládeže, která se od té doby 

hodně stmelila díky společným akcím. Již měsíc nám mládež funguje pod názvem EXIT Club. 

Pár z nás také přijelo na konferenci mládeže do Suchdola nad Odrou – to bylo veliké 

povzbuzení. 

Minule jsem vás prosil za modlitby za naše aktivity a za rozjezd mládeže. Nyní prosím, abyste 

v těchto modlitbách neustávali. Ve středu se začneme pravidelně scházet s našimi hledajícími 

přáteli ke skupinkám biblického studia. Máme velikou radost, že jedna z klíčových osob 

v Řepích chce být součástí této skupinky, protože věříme, že nám otevře dveře na mnohá další 

místa. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého, 

David 

Bratr Daniel Mathauser odešel k Pánu 
V pátek 2.11.2012 jsme byli účastni pohřbu našeho bratra Daniele Mathausera. Odešel k Pánu 

v pátek 26.10.2012 dopoledne po necelých dvou týdnech hospitalizace. Zdálo se, že se 

s odchodem své manželky na věčnost v polovině září tohoto roku, dobře vyrovnal. Nicméně 

síly ho začaly rychle opouštět. 

Jsme Pánu Bohu vděčni za jeho život a službu. Vzpomenu jen několik oblastí jeho působnosti. 

Předně pro celou Baptistickou jednotu, kde v architektuře baptistických modliteben pomáhal 

projektováním mnoha rekonstrukcí i nových staveb, a  upravoval písně pro zpěvník Bratrské 

písně. Ve sboru sloužil jako starší, také jako varhaník, dirigent a mnoha dalšími způsoby. 

Málokomu z nás Pán života i smrti dává dožít tak dlouhého věku, bratr Daniel Mathauser se 

dožil 91 let. Velmi podstatné však je, že do svého života přijal Ježíše jako svého Pána a 

Spasitele. Svou připravenost setkat se s Ním na věčnosti mi potvrdil i na smrtelné posteli. Měl 

jsem možnost bratra navštívit tři dny před jeho odchodem. 

V Ježíši Kristu má každý naději na vzkříšení a věčný život. Otázkou pro každého z nás zůstává, 

zda je Ježíš skutečně našim Pánem a Spasitelem. Pokud ano, potom nemusíme mít obavy ze 

smrti, ale můžeme se těšit na věčný život a tento časný žít pod Jeho vedením. 

E. Poloha 

Narozeniny listopad 
4. Alena Mathauserová + 

6. Vlasta Hrubá 

8. David Živor 

13. Katka Pincová 

15. Marcela Frindtová 

19. Irena Keernik 

21. Hedvika Plevková 

24. Vladimír Ševčuk 

30. Magda Kapková 



Sborový web 
Jak jste si mnozí asi již všimli, máme krásné, moderní a přehledné, nové sborové internetové 

stránky. Adresa je http://www.baptistepraha3.cz a z původních stránek www.baptist.cz/praha3 

(které ještě fungují) je na ně odkaz. Tvorbě se věnuje Honza Seifert a já mu tímto za jeho práci 

děkuji. 

Mládež 
na www.noe59.com už také (dávno) nefunguje, žijí na FACEBOOKu: 

www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739. 

Tištěný Zpravodaj 
Kopírování Zpravodaje přebírá Martin Haller a Denis Smužanica po Janusovi Keernikovi, 

kterému za jeho dlouholetou a věrnou práci rovněž děkujeme. 

Tištěné číslo vychází obvykle v nákladu 80 výtisků a bývá i tučnější než tento, který jsem 

musel (uměle) natáhnout, aby vyšel aspoň na ty 4 stránky (formát A5 bulletin). 

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

  4. 11. Vlado Vovkanič Erik Poloha + VP sborová hodina Filip Žižka 

11. 11. Petr Haller Vladimír Hejl 8:30 Nedělní bibl. 

škola 

Erik Poloha + VP 

18. 11. Erik Poloha Jáchym Gondáš  Vladimír Hejl 

25. 11. David Živor Erik Poloha 8:30 Nedělní bibl. 

škola 

Miloš Tresa 

  2. 12. Vlado Vovkanič Erik Poloha + VP  Jiří Boháček 

  9. 12. Erik Poloha Vlado Vovkanič 8:30 Nedělní bibl. 

škola 

Erik Poloha + VP 

16. 12. Vladimír Hejl Erik Poloha  vánoční dvoreček 

23. 12. David Živor Erik Poloha Dětská vánoční 

slavnost 

Miloš Tresa 

24. 12. Jiří Boháček Jiří Boháček 15h štědrovečerní  

25. 12. Erik Poloha Vlado Vovkanič 9:30 Hod Boží 

Vánoční 

 

30. 12. Erik Poloha Filip Žižka  Miloš Tresa 

http://www.baptistepraha3.cz/
http://www.baptist.cz/praha3
http://www.noe59.com/
http://www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739


Klub seniorů úterý od 15h 
  6. 11. Společenství křesťanů – Habánů na jižní Moravě – B. Železník 

13. 11. Exulantka o exulantovi J. A. Komenském – Dr. Bradbrooková 

20. 11. Karel Kryl – život a básně – Dr. Kasalová 

27. 11. Ostrov Patmos – Cesty ap. Pavla – Vl. Malý 

Mimořádné akce 
Ne  4. 11. Sborové shromáždění (volby staršovstva) 

Po  5. 11. 19h Koncert Verner collegia (150Kč) 

St   7. 11. 18h Thomas Graumann – 2x zachráněné dítě = evangelizační program 

přednáška a film 

Čt 15. 11. Žižkovský podzim – mužský pěvecký sbor – duchovní písně 

Po 19. 11. 19:30 Koncert „Zpívám a vím komu“ – Radka Žočková 

So   1. 12. 10-13h Výroba adventních věnců (150Kč) 

Po 10. 12. koncert Pěveckého sboru pražských učitelek 

So 15. 12. Vánoční dvoreček: několik zastavení (např. focení s andělem), dětský 

pěvecký sbor Rolnička, afterparty tábora KSPohoda, výstava obrazů (David 

Malec) 

Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost – výzva ke sbírce na dárečky pro děti 

Po 24. 12. 15h rodinné posezení s koledami (J. Boháček) 

  6. – 13. 1. 13 Alianční týden modliteb 

19. – 21. 4. 13 Veletrh esoteriky 

Pá 24. 5. 13 Noc kostelů 

7. – 9. 6. 13 Sborový víkend - Šlovice u Rakovníka 

 

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 

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.baptistepraha3.cz Mládež: www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739 

Tábory: www.kspohoda.com Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 

Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

http://www.baptistepraha3/
http://www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739
http://www.kspohoda.com/
http://www.kspohoda.com/Dorost

