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Jak se nechám oslovit Bohem? 
Máte odvahu? Zeptejte se deseti lidí ze sboru, jak čtou Bibli. Možná budeme překvapeni, 

kolik křesťanů si udělá čas na čtení Bible, přemýšlení nad ní, modlitbu, tedy kolik 

křesťanů se dává Bohem oslovit skrze Bibli, a její čtení nebere jako nudnou povinnost. 

Pokud nemáš touhu a chuť Boží slovo studovat, modli se, ať v tobě Bůh vzbudí hlad po 

Jeho Slovu. On nás vyzývá ke změně smýšlení (to je význam řeckého slova pokání), 

protože změníme-li názor, měníme i chování. A často nás vyzývá „obyčejným 

způsobem“ - prostřednictvím Bible, ale to ji musíme číst, nejlépe postupně Nový Zákon a 

potom Starý. Můžete využít společného studia - na setkání skupinek, kde se zabýváme 

„otázkami ke kázání“ (viz webové stránky sboru v sekci média, kázání, otázky). Téměř 

ke každému kázání je zpracováno několik otázek, abychom se k danému oddílu Bible 

mohli vrátit a mluvit, jak mu rozumíme a jak se nám daří podle něj žít. Zvu tě ve čtvrtek 

v 10:00, nebo 18:30. 

Mnoho baptistů v naší krajině je ochotno dát se oslovit veršem na začátku roku, který si 

vytáhnou z košíčku se zavřenýma očima. Přiznám se, že jsem v této tradici vyrůstal a 

nepřipadala mi zvláštní. Až na popud některých lidí jsem se začal zamýšlet, zda je 

takovýto přístup k Bibli vůbec křesťanský. Ptal jsem se i dříve narozených bratrů a 

sester, ale nikdo mi nedovedl sdělit, odkud tato tradice „novoročních hesel“ pochází. 

Pokud to někdo z vás ví, budu rád, když mne poučíte. Většina z nás tento verš brala jako 

heslo, vizi, téměř věštbu pro další rok. Přikláním se ke každodennímu studiu Božího 

slova a jsem si jist, že výmluva „nemám čas číst Bibli“ je odhalením naší neoddanosti 

Ježíši jako Pánu a Spasiteli. Chci nás povzbudit ke změně smýšlení v tomto ohledu 

(chcete-li k pokání). Sám jsem se modlil, ať mi Bůh dá hlad po Bibli, a dal. Věřím tomu, 

že jej dá i těm z vás, kterým se nedostává. 

Mnoho křesťanů je sice ochotno o Bohu a oddanosti Jemu zpívat, modlit se, kázat, ale 

být Bohu oddaný se mnohým ve skutečnosti nechce. Respektive pokud se budeme řídit 

tím, co je nám lidem přirozené, oddat se Bohu nechce nikdo z nás. Jenže Boží děti se 

nemají řídit tím, co je lidsky přirozené, ale tím, co chce Bůh, což je často přesný 

protiklad. Možná namítneme, že nevíme přesně, co od nás chce. V Bibli čteme o mnoha 

lidech, kterým to Bůh ukázal, tak proč by to neukázal nám? Jsme schopni Bohu klást 



podmínky a omezení, co by od nás neměl chtít a kam by nás neměl posílat a co by nám 

neměl brát. 

Myslel jsem si, že pro biblické postavy poslechnout volání Boha bylo mnohem 

jednodušší, že pro ně bylo mnohem jednodušší opustit rodné město, výnosný byznys, 

širší rodinu, hezké bydlení, finanční zajištění. Ale bylo to pro ně stejné, jako pro nás 

dnes. 

Jak se dáváme Bohem oslovit? Jednou v roce s pochybnými motivy? Jen do výše našich 

časových a finančních přebytků? Jen do hodiny cesty od naší rodiny? Jen natolik, nakolik 

je to pro nás výhodné? Jsme natolik troufalí, že dáváme Všemohoucímu hranice? Pokud 

potřebujeme v této oblasti změnit smýšlení (udělat pokání), neodkládejme tuto změnu! 

Nechme se Bohem oslovovat, měnit a používat! 

E. Poloha 

Sborový víkend 7. - 9. 6. 2013 
Milé sestry a bratři, pomalu se nám otepluje, proto připomínám sborový víkend, jehož 

smyslem je být spolu, mít biblické vyučování, těšit se z Božího stvoření, pozvat své 

přátele, aby poznali církev mimo církevní budovy. 
Jak víte, zvolili jsme nové místo Hřebečníky – Šlovice, kde v ceně budou k dispozici mj. 

2 bazény. Ubytování bude v pokojích se 4 - 5 lůžky, ale koupelny budou společné, 

nicméně cena je přijatelná uvážíme-li, že strava je 5xdenně. 

Prosím, do 24. března nahlaste Lucce Lemerové, která bude provádět registraci a vybírat 

zálohy ve výši minimálně 50%, s kým budete na pokoji a kolik lůžek chcete. Nástup na 

pobyt v 17:00, začátek pobytu večeří, ukončení pobytu ve13:00, poslední službou pro nás 

tam bude oběd. Cena pobytu pro osoby od 15 let 890,- Kč; dítě do 3 let 500,- Kč, do 10 

let 660,- Kč, do 15 let 690,- Kč. 

Uvedu ještě rámcový program: v pátek začínáme večeří, po ní krátké slovo, chvály a 

modlitby, večer ukončíme hrami. V sobotu po snídani bude workshop 9:00 - 10:00 na 

téma Jaké mám obdarování, 10:00 - 11:00 bude program pro ženy (Rachel Robinson). Po 

obědě bude možné se sejít k modlitbám. Před večeří 17:00 - 18:00 workshop na téma 

Služba duchovními dary mimo církev. V neděli od 10:00 shromáždění a po obědě 

odjezd. 

Těším se na společně strávený víkend. 

Erik Poloha 

Školení o chválách 
Milí bratři a sestry kteří jste zapojeni do chval i vy, kteří se chcete připojit a občas se 

zapojujete, členové a návštěvníci našeho sboru, prosím přijďte 17.3. v 17:00 do sboru. 

Budeme mít vyučování o chválách - Co jsou chvály a chválení podle Bible (E. Poloha) a 

Manipulace při chválách (M. Macák). Po vyučování bude diskuze. 

Těším se na společně strávený čas, kdy bychom si měli ujasnit své názory, postoje a 

dojmy podle Bible. Měli bychom si také ujasnit, kdo vede chválící skupinku, což 

znamená zodpovědnost před sborem za personální obsazení i repertoár. 



Budu rád, když mi potvrdíte účast. 

Erik Poloha 

P.S.: Možná bude i občerstvení. 

Veletrh esoteriky (VE) 
Milí bratři a sestry,  

jak víte, náš sbor se chce zúčastnit Veletrhu esoteriky i letos. Na posledním sborovém 

shromáždění jsme si odsouhlasili, že budeme do evangelizace na VE investovat cca 

50 000 Kč do výstavního stánku 5x5m a stolečku v poradenské zóně, což vyžaduje 

minimálně 5 osob po celou dobu VE. Náš sbor to jsi ty a já. Pokud se chcete připojit a 

mluvit s lidmi o tom, co Ježíš znamená pro vás a co udělal pro každého člověka a chcete 

se o tom sdílet s lidmi, kteří hledají duchovno a možná mají i nějaké duchovní 

zkušenosti, leč ne zkušenosti Božích dětí, připojte se a napište své jméno na rozpis 

(nástěnka ve sboru - konkrétní den a čas, nebo oslovte mne odpovědí na tento mail, nebo 

na 734 790 635) těch, kteří budou ukazovat na Krista přímo na výstavě. 

Paralelně bude probíhat modlitební podpora formou modlitebního řetězu, který bude 

organizovat Ivetka Procházková. Můžete se modlit od 8:00 19.4. do 18:00 21.4. Kterou 

hodinu (nebo i více hodin) jste si vybrali, sdělte prosím Ivetce (734680026, nebo 

iveta.prochazkova@baptist.cz). V denních hodinách můžete přijít k sestře do bytu a 

modlit se společně, pokud vám však nevyhovuje přemísťování, můžete se modlit tam, 

kde zrovna budete. Náš Nebeský Otec není omezen na konkrétní místo. Jde o duchovní 

boj, proto jsou naše modlitby nutné, a pokud připojíme i půst, bude to jen dobře. 

Děkuji vám všem za ochotu a chci vás povzbudit k touze po záchraně co nejvíce lidí před 

věčným zatracením, která je skrze víru v Pána Ježíše Krista. 

Erik Poloha 

Celonárodní čtení Bible 
Čas: 29.3.2012 (Velký pátek) 12:00 - 17:00 

Místo: náměstí Jiřího z Poděbrad u kašny 

Záměr akce: Dát příležitost lidem číst Bibli a připomenout smysl Velikonoc, mluvit 

s lidmi o Pánu Ježíši Kristu, dát lidem vědět o našem sboru, navázat nové kontakty. 

Jak se můžu zapojit: 

- Modlit se za akci: za aktéry, za otevřenost lidí, za alespoň 10 lidí, kteří by se dali oslovit 

Ježíšovým evangeliem. 

- Pomoct s akcí osobně: přijít alespoň na část (zapsat se do tabulky na nástěnce ve 

sboru/dát vědět Erikovi) a pomoct připravit stánek, být ochoten veřejně číst Bibli, 

oslovovat kolemjdoucí a rozdávat evangelizační letáky, mluvit s lidmi a být připraven 

jim říct Ježíšovo evangelium a co způsobilo ve tvém životě. 

Kontakt: Erik Poloha, 734790635, epoloha@gmail.com 

Erik Poloha 

mailto:epoloha@gmail.com


Tábor KS Pohoda 

 

 

   Zveme všechny děti na letní tábor Čichořice 2013 
 

                       Termín tábora: 10. až 17. 8. 2013 

                                     Cena: 2100 Kč 

 
 

 
Pojedeme opět do Čichořic, kde se nám v minulých letech moc líbilo. Je tu dostatek 

místa pro všechny sportovní aktivity a v bezprostředním okolí pěkné lesy. Areál tábora se 

skládá ze čtyřmístných chatek a hlavní budovy, ve které je kuchyň a jídelna. Sociální 

zázemí je v další zděné budově. 

Stejně jako v předešlých letech s námi pojedou „naši“ Američané, součástí programu 

tedy bude i výuka angličtiny. Připravujeme celotáborovou hru, společné studium Bible, 

zpívání a chybět nebude ani oblíbený baseball a další sporty. Těšíme se také na dobroty, 

které nám budou vařit naše tety kuchařky Larisa a Mária. 

Letos se na táboře proměníme na Indiány. Nahlédneme do způsobu života a zvyků 

jednotlivých kmenů a budeme si také vyprávět o bílých lidech, kteří svoje životy zasvětili 

zvěstování evangelia. 

 
Další informace a přihlášku najdete na našich webových stránkách www.kspohoda.com 

Modlete se prosím spolu s námi, aby letošní tábor Pán Bůh požehnal. Pomozte nám také 

oslovit děti ve věku od 7 do 16 let, které by mohly na tábor jet. 

Za tým vedoucích Hedvika Plevková 

http://www.kspohoda.com/


Narozeniny březen 
  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  

29. Marie Mesteková 

Klub seniorů úterý od 15h 
  5. 3. Nevyzpytatelné cesty Boží v mém životě – Dr. Bradbrooková 

12. 3. Generační vztahy v rodině – pokračování – Dr. Z. Kasalová 

19. 3. Amerika mýma očima – moje obrácení – Luboš Došek 

26. 3. Film Mickyho rodina – V. Hejl 

Klub maminek středa 10 - 12h 
S výukou angličtiny. Vede Andrea Brummitt 

Angličtna I čtvrtek 18 - 19.30 
Gramatika pro mírně pokročilé. Vyučující Sheila Flowers 

Angličtna II čtvrtek 18 - 19.30 
Konverzace pro pokročilé. Vyučující Greg Brummitt 

 

Andrea a Greg Brummitt i Sheila Flowers pracují pro International Mission Board a 

chodí do našeho sboru. 

Světový den modliteb 2013 (SDM) 
pod heslem „Byl jsem cizí a přijali jste mě“ připravily sestry z Francie. V programu 

zaznívají hlasy přistěhovalců i domácích - aktuální téma po celé Evropě. Kromě 

francouzských písní jsou zařazeny i písně, jejichž autorem je pobělohorský exulant Jan 

Amos Komenský.   

V Praze se koná několik shromáždění SDM - každému platí upřímné pozvání: 

  1. 3. pátek v 17.00 - modlitebna CČSH, Praha - Radotín, Prvomájová 7 

  7. 3. čtvrtek v 17.00 - kostel CČSH, Resslova 6, Nové Město 

13. 3. středa v 16.30 - kostelík sv. Mikuláše, Vršovické nám. 84, Praha 10 – Vršovice 

Jana Kubaňová 



Bohoslužby neděle 9:30 - 11h 
datum vedení kázání událost Bělá p.B. od 15h 

  3. 3. Vladimír Hejl + VP Erik Poloha  Vlado Vovkanič 

10. 3. Erik Poloha Vladimír Hejl  Erik Poloha + VP 

17. 3. Vlado Vovkanič Erik Poloha  Vladimír Hejl 

24. 3. Erik Poloha David Živor výroční sbor. shrom. Miloš Tresa 

31. 3. Vlado Vovkanič Erik Poloha  Miloš Tresa 

  7. 4. Vlado Vovkanič Jiří Boháček  Vladimír Hejl 

14. 4. Vlado Vovkanič Erik Poloha sborové shrom. k SD Erik Poloha + VP 

21. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha  Miloš Tresa 

28. 4. Filip Žižka Erik Poloha  Vlado Vovkanič 

Mimořádné akce 
do Ne 10. 3. Odevzdat zprávy za složky sboru kazateli 

Po 11. 3. 18h Sborová rada 

Po 18. 3. 19h Verner Collegium koncert (vstupné 150Kč) 

Pá 22. 3. 18:15 Večer modliteb II. za Veletrh esoteriky 

Ne 24.3. Výroční sborové shromáždění + společný oběd 

Pá 29. 3. Velký pátek – čtení Bible (nám. Jiřího z Poděbrad) 

Pá 29. 3. 18:15 Velký pátek – Sederová večeře ve VS (připraví mládež) 

Ne 31. 3. 8h (letního času) Jitřní (Riegrovy sady) 

Po   1. 4. Velikonoční výlet 

So 20. 4. Sjezd delegátů (Cheb) 

19. – 21. 4. Veletrh esoteriky 

  3. –   5. 5. Konference sester Ostrava 

Pá 24. 5. Noc kostelů 

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

10. – 17. 8. Tábor KS Pohoda 

Ne 23. 6. závěr školního roku 

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: 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      Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

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

