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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Současné téma sboru 
Přibližně poslední dva měsíce se mezi námi diskutuje a také studuje téma Dary Ducha. 

Někteří říkají, že tyto dary byly jen v prvotní církvi, jiní si myslí, že je běžně používáme, 

další s tím nesouhlasí a možná bychom mezi námi objevili i jiná mínění. Z toho všeho 

nám vyplývá, že v dané oblasti nemáme jasno a potřebujeme věc dále zkoumat v Bibli 

i na modlitbách. 

Na základě výše zmíněného jsme se jako starší sboru rozhodli věnovat podzimní 

vyučování v neděli a následně v týdnu této oblasti, abychom jako místní církev 

nezanedbali to, co nám Bůh dává k dispozici a o co máme dle Bible usilovat (1K 14:1). 

Rádi bychom také znali obdarování lidí ve sboru, abychom si jimi vzájemně sloužili. Dle 

Bible (1K 14) život církve má svůj řád a toho se chceme držet. Na sborovém víkendu 

jsme toto téma otevřeli, ale opravdu jen otevřeli a zjistili jsme, kolik otázek a nejasností 

máme. 

Prosím, modleme se, sdílejme se, studujme Bibli a budujme Kristovu církev. Jako starší 

rádi přijmeme vaše postřehy a názory i sdílení, jaké obdarování máte od Boha a chcete 

jím církvi sloužit. 

EP 

Modlitební výzva 
K závěru nadcházejícího léta, přesněji 20. 8. projde Prahou pochod homosexuálů 

Praguepride, aby tak veřejnosti demonstroval svoji hrdost na jinou sexuální orientaci. 

Křesťané mají sklon k rychlému odsouzení takovýchto lidí. Bible nám říká (Ř1), že 

praktikování homosexuality je hřích, proto se držme této biblické pravdy v rámci církve 

i rodin. 

Lidé takto orientováni jsou však také Božím stvořením, i když nerozumíme, proč mají 

takovouto sexuální orientaci. Buďme církví, která dovede přijmout a unést tato Boží 

stvoření a podpořit je, aby nehřešili. Přijímejme jejich službu bez odsuzování a 

pomáhejme jim nést jejich břemeno. 



Modleme se za lidi ve zmíněném průvodu, aby se jim dal poznat Ježíš jako Spasitel a Pán 

se smysluplným plánem pro jejich život. Pokud věříme, že se Ježíš obětoval za hříchy 

všech lidí, věříme, že Ježíš může být Spasitelem a Pánem nepraktikujících homosexuálů. 

Buďme připraveni sdílet Ježíšovo evangelium s každým člověkem a neopomíjejme, že 

Všemohoucí Bůh může změnit člověka i ve zmíněné orientaci. 

EP 

Duchovní riziko oslovení (Žalm 1) 

´Blahoslavený člověk, (…) který má zalíbení v zákoně Hospodinově!’ 1: 1-2 

Zarazilo mě, jak daleká je cesta od lovení duchovně inspirujících věcí v Písmu 

a v modlitbě ke skutečnému odhodláni k životu v poslušnosti Slovu. Velmi snadno 

upadneme do iluze, že už to, že čteme Písmo a modlíme se, je jakýsi nadstandard, ze 

kterého by Bůh nebo někdo jiný měl mít radost. Jako by nám někdo měl být vděčný za 

to, že dýcháme. Když jsme navíc ještě nějakým způsobem osloveni, pokládáme to za 

jasnou známku duchovního života. Jednáme jako by naslouchání Slovu mělo v konečném 

důsledku vést k tomu, že budeme osloveni. Jsme spokojení, možná dokonce radostní, 

když nás tu a tam něco ‘osloví´. Ve skutečnosti však cílem nemůže být pocit, že jsme 

zaslechli něco zajímavého, ani pouhý hřejivý pocit u srdce. ´Oslovení´ je jen nepatrný 

a sám o sobě často zavádějící aspekt duchovního života. Když se oslovení včas 

nezužitkuje uprostřed naprosto praktických každodenních výzev, shnije, podobně jako 

mana, kterou si Izraelci chtěli uchovat na další dny. Bůh nás volá k poslušnosti, nikoliv 

k poslouchání. Naslouchejme Slovu se záměrem jednat, pouze tak najdeme ujištění ve 

skutečnosti, že ‘Hospodin zná naši cestu’ (Ž1:6). 

Marek Macák 

Dětský letní tábor KSPohoda 
Před několika měsíci jsme tady na stránkách Zpravodaje i v rámci oznámení ve sboru 

prosili o modlitby za náš letní tábor. Proto bychom vás rádi informovali o tom, že díky 

Bohu je už nyní, v polovině června, kapacita tábora zcela naplněna. 

Mysleli jsme také během nedávných povodní na tábořiště v Čichořicích. V bezprostřední 

blízkosti tu totiž protéká říčka Střela. Od paní správcové jsme se pak dozvěděli, že 

k vylití vody do tábora zbývalo ještě asi 40 cm. Tak věříme, že i to je důkazem, jak se o 

nás Pán Bůh stará. 

V současné době pracujeme na přípravě tábora a vyřizujeme všechnu potřebnou 

administrativu. Dál vás všechny prosíme, abyste na tábor mysleli na modlitbách. Proste 

spolu s námi o ochranu pro všechny účastníky a o moudrost a citlivost při vedení dětí. 

Za všechny vedoucí děkuje Hedvika Plevková 



 

Úvahy na každý den 
Na adrese http://www.elektronicke-knihy.info/e-knihy/zjevila-se-

bozi-milost.html si můžete zdarma stáhnout sbírku úvah na každý den 

roku „Zjevila se Boží milost“ od Otto Stockmayera ve verzi pro 

čtečky Amazon Kindle. 

Hansi 
Spolupracovnice Corrie ten Boom v její službě smíření Marie Anna Hirschmann (svými 

přáteli zvaná HANSI) poví své strhující svědectví o tom, jak vyměnila hákový kříž za 

kříž Kristův, a to ve čtvrtek  27. června  2013  v 18.30 hodin v naší modlitebně. 

Bude možné si koupit některé knihy sestry Hirschmannové. 

Mimořádné akce 
2. ½ července Brigáda na práce v modlitebně (hlaste se dobrovolně u kostelníka) 

10. – 17. 8. Tábor KS Pohoda 

Po 9. 9. 18h Sborová rada 

Ne 15. 9. Sborové shromáždění (po bohoslužbách): naplánovat školní rok, domluvit 

sborový víkend, představení pracovní náplně V. Hallerové 

Září Sbírka (dle usnesení Sjezdu delegátů) na stavbu modlitebny Tepelského sboru 

v Konstantinových Lázních 

18. – 23. 11. Exit tour – mládež pro střední školy 

Narozeniny v červenci 
  1. Anatolij Kotubej 

  3. Ludmila Ševčuková 

  4. Věra Kleisnerová 

  8. Jaroslava Sedláčková 

  8. Valentýn Perets 

  9. Libuše Gotzová 

10. Helena Zákoucká 

11. Lydie Špringlová 

11. Bohdan Hrynazhuk 

11. Jiří Lemer 

12. Pavel Hrádek 

17. Ondřej Tláskal 

20. Ivana Hladíková 

21. František Tuček 

26. Vera Sarkanich 

27. Tomáš Plevka 

29. Elena Staňková 

Narozeniny v srpnu 
  2. Libuše Dryáková 

  4. Jaanus Keernik 

  5. Petr Haller 

16. Dmitrij Savitski 

22. Jana Polohová 

26. Pavlína Cankářová 

28. Dorkas Fajmonová 

28. Leonie Kynclová 



Bohoslužby – neděle 9:30 – 11h 

datum Vedení kázání Bělá p. B. od 15h 

  7. 7. Vladimír Hejl + VP Vladislav Vovkanič  

14. 7. Petr Haller David Živor  

21. 7. Jiří Boháček Vladislav Vovkanič  

28. 7. Vladimír Hejl Pavel Hrádek  

  4. 8. Erik Poloha + VP Vladimír Hejl Miloš Tresa 

11. 8. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha + VP 

18. 8. David Živor Erik Poloha Vladimír Hejl 

25. 8. Ivan Plevka Jiří Boháček Vladislav Vovkanič 
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