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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Závěr školního roku 12/13 
Máme poslední měsíc dalšího školního roku. Jako sbor jsme prožili několik výjimečných 
událostí. Pojedeme ještě na sborový víkend, kde se budeme zabývat dary Ducha Svatého, 
a věřím, že mnohé z nás to obohatí. Ještě se můžeme modlit za přiměřené počasí. 
Předposlední červnovou neděli 23. 6. budeme mít křest, společný oběd a Sborové 
shromáždění, kde budeme vyhodnocovat, co jsme jako sbor prožili za posledních 10 
měsíců. Připomenu tyto výjimečné události, abyste si je případně mohli poznamenat, co 
mohlo být jinak a co se vám líbilo. 

Začátkem září proběhla brigáda na balkóně velkého sálu - demontovalo se obložení i 
sedadla, která se dala přečalounit, dali jsme opravit podlahu a vyměnit krytinu, vyměnili 
jsme zde osvětlení a dali vymalovat, vše tak, aby to ladilo se zbytkem velkého sálu. 

V říjnu jsme slavili Díkůvzdání a poprvé jsme měli občerstvení ve velkém sále. 
Navzdory obavám židle neutrpěly velké újmy a my jsme se mohli radovat ze společenství 
ve velkém prostoru. Byly spuštěny nové webové stránky www.baptistepraha3.cz. Bratr 
Filip Žižka přišel s nabídkou nedělní biblické školy, vyučování před shromážděním. 
Zúčastňovalo se jej až do prosince několik málo jednotlivců. Pro minimální zájem jsme 
došli k závěru, že v tomto formátu ve vyučování nebudeme pokračovat. 

V listopadu jsme na Sborovém shromáždění zvolili nové staršovstvo na další přibližně 
čtyři roky. Došlo k personální obměně, službu staršího sboru ukončil br. Vladimír Hejl a 
rozhodl se již nekandidovat, nicméně nadále vede kluby seniorů a navštěvuje zejména 
dříve narozené členy sboru. Staršími sboru jsou bratři Jiří Boháček, Pavel Hrádek, Erik 
Poloha, Vladislav Vovkanič a Filip Žižka. Na dalším sborovém shromáždění 25. 11. jsme 
ordinovali br. Davida Živora pro službu ve sboru. Na tomto shromáždění jsme se také 
domluvili, že od r. 2013 přebere mzdové účetnictví s. Libuše Götzová od br. Jána 
Jackaniče. Oběma jsme vděčni za jejich službu. 

První sobotu v prosinci několik sester zorganizovalo vyrábění adventních věnců a 
pozvaly sem také své známé. Třetí sobotu proběhl Vánoční dvoreček, do kterého jsme se 



zapojili v hojném počtu. V neděli před Vánocemi v rámci shromáždění byla Dětská 
vánoční slavnost. Na Štědrý den br. Jiří Boháček vedl vánoční shromáždění. Na Silvestra 
jsme se jako sbor nesešli, ale na Nový rok ano. Ke konci roku ukončil pracovní poměr ve 
sboru br. Filip Žižka. 

V lednu jsme se v rámci aliančního týdne modliteb sešli pouze s baptistickými sbory Na 
Topolce a XXI. století (rusky mluvící) v neděli večer. Hostili jsme mimořádný Sjezd 
delegátů, na kterém jsme se jako BJB rozhodli nepřijmout finanční narovnání od státu. 

Na začátku února jsme se sešli v sobotu a přemýšleli nad koncepcí sboru. Došli jsme 
k závěru, že se jako sbor sejdeme na začátku školního roku, kdy chceme daný rok 
naplánovat, na jaře se sejdeme k Výročnímu shromáždění, kde bychom měli řešit i 
pracovní úvazky, a na konci školního roku se sejdeme, abychom vyhodnotili, co a jak 
proběhlo. Druhou neděli po shromáždění proběhla oslava životního jubilea s. Helenky 
Včelákové, kterou zorganizovala a z velké části zajistila její dcera. 

V březnu 3. neděli odpoledne jsme se sešli k vyučování a diskuzi o chvalách. Následující 
neděli jsme měli Výroční sborové shromáždění u stolů s občerstvením. Poslední pátek 
byl Velký, četli jsme Bibli celé odpoledne na náměstí J. z Poděbrad a večer nám mládež 
zorganizovala sedarovou večeři. Jitřní velikonoční bohoslužba proběhla i letos, ale velice 
komorně. Účast na Velikonočním výletu v pondělí ovlivnilo nepříznivé počasí, ale přesto 
se zúčastnilo asi 17 lidí. 

Od začátku dubna probíhá přípravka ke křtu. Druhou sobotu proběhla brigáda "jarní 
úklid", ale hodně práce letos zbylo. V neděli jsme měli návštěvu z World of life. 
Následující víkend jsme evangelizovali na Veletrhu ezoteriky tentokrát ve velkém 
stánku. 

V květnu jsme slavili Letnice spolu s mezinárodním sborem, Topolkou a Vinným 
kmenem. Kupodivu i menší děti vydržely dvouhodinové shromáždění, které bylo 
rozmanité a obohacující, stejně jako následné občerstvení a rozhovory. Další neděli nám 
organizace Teen Challenge připomněla svoji službu na Žižkově. Předposlední pátek jsme 
se připojili k Noci kostelů a přivítali jsme cca 180 návštěvníků. 

Děkuji každému, kdo jste se zapojil a přispěl a chci povzbudit ty z vás, kteří jste zůstali 
stranou, ať se připojíte a přijmete požehnání ze služby a také se stanete požehnáním pro 
druhé. Nezapomeňte přijít a sdílet se toho 23. 6. 

E. Poloha 



Co je v Řepích nového? 
Bratři a sestry, rád bych se s vámi podělil o naše zážitky z uspořádaných akcí, ať už 
pravidelných nebo nepravidelných. Nedávno jsme měli Velikonoce, při jejichž 
příležitosti jsme uspořádali „Hon za Velikonočními vajíčky“ pro rodiny s dětmi. Tam 
jsme měli příležitost posloužit evangeliem ve formě Ježíšova života. Stejně tak druhou, 
mimořádnou akcí, jsme se zúčastnili „Celonárodního čtení Bible“, kde jsme rozdali asi 
50 Biblí a křesťanských knih a asi 650 výtisků ECCE HOMO. Další akcí potom pro nás 
byla služba v místním Klubu 17 (klub osob s tělesným postižením), kde jsme měli 
připravený program s velikonoční tematikou. Byla to naše druhá návštěva a opět nás 
pozvali, abychom za nimi zase někdy přišli. Byla radost vidět, že se k některým písním 
přidali, že si chtěli povídat o pantomimě, ve které jsme chtěli přiblížit velikonoční zvěst. 
Jak úžasná milost a požehnání pro nás, zvlášť když nás předem varovali, že s těmito 
lidmi je těžká komunikace a mohou dělat problémy.  

Pán také vyslyšel naše modlitby o poslání nového člověka do sboru – začala chodit jedna 
dívka, která se také zapojuje do EXIT klubu. Proto jsme cítili i touhu a potřebu modlit se 
za EXIT, takže náš modlitební den je v úterý a mezi modlitební předměty patří jednotliví 
mládežníci, jejich růst ve znalosti Bible, moudrost pro vedoucí a v neposlední řadě také 
poslání nových mladých lidí. Nedávno naše modlitby Pán vyslyšel a někteří z členů 
EXIT klubu sami navrhli možnost skupinky. To samé se stalo díky Klubu anglické 
konverzace, jejíž členové nedávno vytvořili biblické skupinky, za které se spolu s EXIT 
klubem modlíme každé úterý.  

Nyní před sebou máme léto a různé akce, za které je potřeba se modlit a důkladně na ně 
připravit (EnglishCamp nebo CityCamp). Chceme se modlit s vděčností za všechny 
proběhlé akce a prosbami za vše, co nás čeká. Modlete se prosím s námi za moudrost a 
vedení na léto, kdy se chystáme na zmíněné campy. Modlete se společně s námi za 
dalšího nového člověka, který by přišel do našeho společenství. Věříme, že takové 
modlitby nezůstanou bez odpovědi. 

Martin Romančák a David Živor



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

  2. 6. Vlado Vovkanič Erik Poloha + VP  Erik Poloha + VP 

  9. 6. Vlado Vovkanič David Živor Sborový víkend Vlado Vovkanič 

16. 6. Vladimír Hejl Erik Poloha  Vladimír Hejl 

23. 6. Vlado Vovkanič Erik Poloha Křest, konec šk. r.  

30. 6. Vladimír Hejl Vlado Vovkanič  Miloš Tresa 

Mimořádné akce 
7. –   9. 6. Sborový víkend – Šlovice u Rakovníka 
Ne 23. 6. křest, závěr školního roku + Spol. oběd 
10. – 17. 8. Tábor KS Pohoda 

Bude pro nás všechny prospěšné, když si na 23. 6. nenaplánujeme mimosborové aktivity 
jako např. dovolené a budeme moci společně uzavřít a vyhodnotit uplynulý školní rok. 

EP 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  4. 6. Země 7 sborů podle Jana: Vítězové Efez a Smyrna – V. Hejl 
11. 6. Země 7 sborů podle Jana: Pergamon, Thyatira, Sardy – V. Hejl 
18. 6. Země 7 sborů podle Jana: Filadelfia, Laodikea – V. Hejl 
25. 6. Diskuze k otázkám účastníků klubu – Dr. Zuzana Kasalová 

Narozeniny v červnu 
  1. Jindřich Příhoda 
  6. Věra Hallerová 
  8. Květuše Šolcová 
13. Ivana Štěpánová 

15. Lucie Lemerová 
19. Vladimír Mazur 
20. Erik Poloha 
24. Andrei Savitski 

25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor 

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: Jana Hrdá, Petr Haller 

Kazatel: Erik Poloha 734 790 635 

Předseda staršovstva, misijní pracovník: Vladislav Vovkanič 734 237 304 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300      KS: 0558    SS stipendijní fond: 911010 
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Sbor: www.baptistepraha3.cz Mládež: www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739 
Tábory: www.kspohoda.com      Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


