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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Nyní jinak 
Začátkem školního roku začíná i intenzivnější život církve. Zajisté ne duchovně intenzivnější. 

Pravidelný rytmus školy a práce v pracovním týdnu způsobuje, že se většinou od pondělí do 

pátku vracíme do svých domovů, a proto se můžeme zúčastnit a smysluplně využít zbylý čas 

v různých kroužcích a aktivitách. Církev je jistě jejich alternativou. Církev složená 

z jednotlivých křesťanů, tebe a mě, církev, jejíž hlavou je Ježíš, Pán a Kristus. 

Chtěli bychom tento rok využít co nejvíce nabídky zájmových kroužků v našem sboru jako 

platformy pro vztahy s lidmi, kteří Ježíše neznají jako svého Pána a Zachránce. Rádi bychom 

rozšířili výtvarný kroužek i o večerní setkání, dále rozšířili jeho dopolední program ve 

spolupráci se sestrou Debbie Inselman. Chceme využít její kolegy k výuce angličtiny ve čtvrtek 

večer. V plánu je také otevřít volnočasový klub pro děti ve věku 6-12 let a pokračovat v klubu 

pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Další sezonu zahajuje klub seniorů. Toto vše 

chceme jako sbor nabídnout našemu okolí, aby lidé kolem nás mohli smysluplně strávit čas 

v kolektivu. Nechceme jim zamlčet dobrou zprávu o tom, že je Bůh miluje a že za hříchy všech 

obětoval svého Syna, a kdo v Něj uvěří, získá věčný život. 

Já vím, že nemáš čas, ale pokud jsi dočetl/a až sem, přinejmenším se modli za zmíněné aktivity. 

Pokud můžeš, pozvi své přátelé. Rádi bychom v návaznosti na zmíněné kluby a kroužky nabídli 

i kurz o základech křesťanství. Znovu zdůrazňuji, že všechno, co v naši místní církvi děláme, 

má sloužit k budování církve, šíření Ježíšovy dobré zprávy a k oslavení Boha. 

A co ty, jak jsi za poslední rok duchovně vyrostl/a? Potřebujeme se nejen soustředit na aktivity, 

ale také na osobní duchovní růst. Potřebujeme číst Bibli, modlit se, žít každý den s Bohem, 

sdílet se. K tomu slouží jak biblické hodiny ve sboru, tak i domácí skupinky. 

Toužíš po změně tebe, tvého okolí i našeho města k Boží slávě? Nezůstávej pasivně sedět, ale 

zapoj se do Božího díla. Možná to bude pro tebe znamenat změnit něco ve tvém kalendáři, ve 

tvých prioritách, žít trochu jinak. Kdo je ale tvým pánem? Bůh nás miluje, dává nám milost a 

také připravil skutky, které máme dělat. 

E. Poloha 



Mimořádné akce 
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 

So 21. 9. 12h Svatba Roman Klusák & Michaela Hallerová 

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

Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
10. 9. Kolumbie – RNDr. Jan Pavlík 

17. 9. Problémy závislostí – Dr. Zuzana Kasalová 

24. 9. Síly konfliktu na středním východě – Ing. a Dr. Sedláčkovi (malý sál) 

Narozeniny v září 
  1. Ludmila Hallerová 

  2. Oksana Lavkay 

11. Růžena Klinková 

19. Ester Vovkaničová 

20. Daniela Včeláková 

21. Martina Jackaničová 

24. Štěpán Boháček 

24. Tomáš Polívka 

27. Jiřina Boháčková 

30. Marta Veselovská 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 

datum Vedení Kázání Bělá pod Bezdězem v 15h 

1.9. Vladislav Vovkanič+VP Erik Poloha  

8.9. Erik Poloha Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP 

15.9. Vladislav Vovkanič Erik Poloha; sborové shromáždění --- 

22.9. Vladimír Hejl Erik Poloha Vladislav Vovkanič 

29.9. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

6.10. Jiří Boháček Erik Poloha+VP Vladimír Hejl 

13.10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha + VP 

20.10. Erik Poloha Filip Žižka Jiří Boháček 

27.10. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha 
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