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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Jak tě Pán Bůh obdaroval? 
Posloucháte-li modlitby dětí, často v nich vyslovují prosby a přání, mnohem méně děkují Pánu Bohu za to, co 

jim dal. Dospělí křesťané se někdy modlí stejně, protože si nevšímají toho, co jim Nebeský Otec dal. 

Zmiňujeme-li dary od Pána Boha, jistě k nim patří i dary Ducha Svatého, chcete-li projevy Ducha Svatého. Z 

Bible víme, že On dává každému, jak sám chce 1K 12,11. Občas si křesťané pletou přirozená obdarování 

(hudební nadání, porozumění matematice, lingvistické nadání, atd.) s nadpřirozenými (těmi, které jsme se 

nenaučili, nemohli jsme je získat přirozenou cestou, ale dal nám je Duch Svatý). Mám teď na mysli právě ta 

nadpřirozená obdarování od Božího Ducha. Občas ani nevíme, co a jestli vůbec nám nějaký dar dal. Proto nás 

chci povzbudit, abychom usilovali o Jeho dary, které dává ke službě církvi tak, jak nám to říká skrze Bibli 1K 

12,31; 14,1. Chci nás také vyzvat, abychom své obdarování sdělili starším sboru, případně celé místní církvi, 

abychom mohli co nejvíce využít těchto vzácných darů a abychom mohli rozsuzovat. Možná vnímáte, že u 

někoho se projevuje nějaký dar, ale on sám si ho není zcela vědom. Proto ho/ji povzbuďte ke zkoumání, zda je 

váš postřeh správný. 

Chci nám také připomenout, jaké služby v našem sboru jsou, do kterých se můžete zapojit a posloužit k 

budování těla Kristova a k šíření Jeho dobré zprávy ke všem lidem. Pokud se chcete připojit k něčemu již 

fungujícímu, oslovte uvedené osoby. Pokud byste chtěli začít zcela novou službu, prosím, obraťte se na starší 

sboru. 

E. Poloha 

Služby ve Sboru BJB v Praze 3 
Starší sboru: Jiří Boháček, Pavel Hrádek, Erik Poloha, Vladislav Vovkanič 

Kazatel: Erik Poloha 

Účetní, ekonom: Ján Jackanič 

Mzdová účetní: Libuše Götzová 

Pokladní: Lucie Lemerová 

Návštěvy seniorů, kazatel pro pastoraci: Vladimír Hejl 

Sborová sestra: Věra Hallerová 

Vedoucí ke chválení Pána Boha zpěvem a hudbou: Michaela Seifertová, Eliška Živorová, Radka Žočková, 

Marek Macák 

Vedoucí služby žen: Helena Včeláková 

Redakce sborového Zpravodaje: Petr Haller, Ludmila Hallerová, Jana Hrdá 

Kopírování: Martin Haller, Denis Smužanica 

Koordinátor slova dětem: Helena Včeláková 

Učitelé nedělní školy pro mladší děti (do 1.tř.ZŠ): Irena a Jaanus Keernik, Oxana Lavkay, Jiří Lemer 

Učitelé nedělní školy pro starší děti (2.-5.tř ZŠ): Michaela Klusáková, Hedvika Plevková, Lenka Boháčková 

Vedoucí klubu dorostenců (2. stupeň ZŠ): Vladislav Vovkanič 

Tým vedení mládeže: Michaela Klusáková, Dagmar Ždychová, Ondřej Plevka, Veronika Švehlová, 

Karina Kotubejová 



Klub seniorů: Vladimír Hejl 

Výtvarný kroužek: Vladislav Vovkanič 

Klub anglická konverzace: Greg Brummit 

Hernička pro děti s rodiči na rodičovské dovolené: Andrea Brummit 

Webové stránky sboru: Jan Seifert 

Správce skupiny T-mobile: Pavel Hrádek, Vladimír Mazur 

Výzdoba: Helena Včeláková, Jana Jackaničová 

Zabezpečování občerstvení: Larisa Kotubejová 

Předseda sborové rady: Petr Haller 

Příprava Večeře Páně: Vasil a Světlana Smužanicovi 

Správce budov: Šimon Pokorný 

Ozvučení: Karel Sedláček, Ivan Plevka 

Promítání: Martin Haller, Robin Kotubej, Ondřej Plevka 

Prodej a půjčování knih: Michaela Klusáková, Lucie Lemerová 

Distribuce časopisu Rozsévač: Jitka Paďourková 

Distribuce časopisu Život víry: Věra Hallerová 

Zakládání sboru v Praze - Řepích: David a Eliška Živorovi 

Péče o sbor v Bělé pod Bezdězem: Miloš Tresa, Petr Cankář 

Jak pokračuje naše služba v Řepích? 
Nové kontakty a nová přátelství navázaná přes léto 

Milí bratři, milé sestry a všichni milí přátelé a zvědavci. Cítím, že je už nejvyšší čas, abych se s Vámi podělil o 

to, jak pokračuje naše služba v Řepích. Z Boží milosti se toho děje tolik dobrého, že pořádně nevím, kde začít. 

Před létem jsem psal, že se chystáme na English Camp a na City Camp. 

Oba tyto tábory, každý s jiným zaměřením, proběhly a věřím, že úspěšně. Na English Camp v Benecku, který 

jsme již třetím rokem spolupořádali s týmem z Michiganu a Scripture Union, přijelo kolem padesáti lidí. Měli 

jsme čtyři hezké skupiny zhruba po deseti lidech, kterým jsme se věnovali během táboru a měli jsme možnost 

vzájemně se lépe poznat. Díky campu máme několik nových přátelství s lidmi, které jsme tam poznali. 

Po skončení English campu jsme pozvali všechny účastníky na společnou bohoslužbu v Nučicích, kde se nás 

sešlo dohromady asi 35. Někteří lidé byli na takové bohoslužbě poprvé. Přes drobné technické potíže (výpadek 

proudu) se bohoslužba vydařila a věřím, že všem zúčastněným se líbila. 

Dva týdny nato jsme organizovali City Camp, což byl příměstský tábor pro mladé lidi (věkem konec základní a 

střední školy). Díky tomuto campu jsme navázali hezké vztahy se dvěma studenty, kteří od té doby chodí na 

většinu našich akcí. O těchto dvou se ještě zmíním za chvilku. 

Začátek nové sezóny, nových služeb a nových možností 

S úderem září nám pak začala sezóna naplno. Jako již čtyři předcházející roky, tak i letos, nám přijeli pomoci 

zahájit sezónu ve velkém stylu naši přátelé z Covingtonu z domovského sboru Willa Robbinse. Týden měl 

opravdu nabitý program a dvě největší akce (večery USA) se vydařily. Díky nim máme několik nových 

kontaktů na lidi, kteří začali navštěvovat naše další aktivity. 

První týden v říjnu začnou veškeré naše misijní aktivity fungovat naplno. Díky podpoře našich přátel z USA, 

kteří jsou s námi v Řepích do příštího léta, jsme mohli pokračovat ve službách, které stály na rodině 

Robbinsových, kteří jsou do ledna v USA. Díky Carli můžeme pokračovat ve výuce anglického jazyka na 

školách a budovat tak kontakty a přátelské vztahy s vedením místních škol. Quinn se ujala vedení klubu 

maminek, který se rozrůstá o další setkávání a Alex nám pomohl pronajmout tělocvičnu na škole, kde začal 

sportovní službu mladým lidem. 

Jaké služby tedy v tomto školním roce poběží? V pondělí večer je klub Amerických sportů a EXIT club 

(mládež). V úterý ráno začíná klub maminek; odpoledne pokračuje rozdávání kávy na ulici a večer zakončuje 

Pečo-vařo. Také se modlíme za zahájení mužských skupin. Ve středu máme English club, na který navazují 

Cesty do hlubin Bible. Ve čtvrtek je druhé setkání klubu maminek a v neděli jsou bohoslužby. 

Jak jsem již před chvilkou zmínil, během léta se nám podařilo navázat přátelství se dvěma studenty, co bydlí 

v Řepích. Říkejme jim třeba J. a P. Oba byli z našeho City Campu nadšení a začali navštěvovat naše další 



aktivity. Týden po skončení přišli na bohoslužbu a se začátkem září začal J. chodit na většinu našich 

pravidelných aktivit. Oba se nadchli pro EXIT cluby (mládeže), kde na prvním setkání dostali Bibli. J. mi občas 

píše, jak nadšeně pokračuje v četbě Písma. Společně s nimi podnikáme Cesty do hlubin Bible, kde je 

seznamujeme s poselstvím této knihy. 

Zároveň se modlíme za slečnu S., která před létem uvěřila, ale se svou vírou narazila na tuhý odpor svých 

rodičů, kteří jí zakazují stýkat se s námi. Modlíme se za ni a za její víru, aby v těchto nelehkých zkouškách 

obstála. 

Byly vyslyšeny naše modlitby za slečnu A., aby se navrátila k Pánu. Po delší době, co s námi nebyla 

v kontaktu, se mi nedávno ozvala, že zápasí o svou víru a prochází nelehkým obdobím. Věřím, že i to je dopad 

našich modliteb za ni. Prosím modlete se s námi za tyto dvě slečny. 

Jako poslední povzbudivou zprávu uvedu odpověď na naše modlitby za to, aby se nám otevřely dveře do města. 

Minulý týden mě kontaktovala vedoucí služeb přímého kontaktu s klienty z Centra sociálně-zdravotních služeb. 

Navázali jsme přátelství a já jsem se dozvěděl, že již nějakou dobu o naší činnosti vědí a že s námi chtějí 

spolupracovat. To pro nás znamená, že máme otevřené dveře do Klubu 17, který je nízkoprahovým klubem pro 

mládež. Je povzbudivé zjišťovat od druhých lidí, jaké ovoce vytrvalá služba přináší! 

Věřím, že i Vám byla tato stránka novinek povzbuzením a podnětem k modlitbám za naší službu v Praze 17. 

Děkujeme za Vaše modlitby, podporu a povzbuzení. Věříme, že náš Pán Bůh bude jednat i nadále a bude 

otevírat nové možnosti. Z Jeho milosti budeme připravení na nové možnosti reagovat a přinášet tak dobrou 

zprávu dalším lidem v našem okolí. 

David Živor 

Povodeň 
Zdravíme vás pozdravením pokoje! 

V první řadě bychom rádi poděkovali za finanční podporu, která nám byla poskytnuta BJB a několika (i pro nás 

anonymními) anděly - členy našeho sboru. Bez této pomoci bychom jen těžko zaplatili opravy a nutné výdaje 

spojené se zatopením. Byli jsme velmi příjemně překvapeni a jsme vděční za to, že v našem sboru jsou andělé, 

kteří mají otevřená srdce, domovy i peněženky pro potřebné. 

Rádi bychom poděkovali také za vysoušeče, které nám zachránily podstatnou část bytu (především podlahy, 

nábytek a pomáhaly s vysoušením zdí), a bez kterých bychom se jistě neobešli. V prvních dvou týdnech 

zapůjčení jsme z nich vylévali 16 litrů/den, potom dva měsíce 4-8 litrů/den, nyní už máme zapůjčen jen jeden 

(2-4 litry/den). 

Co se vlastně stalo? Povodeň se nám vyhnula, ale přívalový déšť nás zaplavil výkopem, který byl vykopán jen 

pár dní, protože jsme měli povinnost se připojit k veřejné kanalizaci. Hotovo bylo do pár minut. Protože náš 

dům je pod úrovní vozovky a silnice nad námi vedou z kopce, na WC proudil sloupec vody, který nám tekl 

přímo pod dům a rychle se vsakoval do stěn. Manžel okamžitě vyběhl plnit pytle s pískem a ucpával ze všech 

stran. Museli jsme odpojit odpady a odstranit toaletu. Bahno bylo cítit všude. Ivetka Procházková nám v té 

chvíli pohotově nabídla ubytování, takže jsem se s dětmi přesunula do Holešovic. Manžel mezitím odčerpával 

vodu, betonoval, sušil, větral, zprovozňoval... 

Po 14 dnech jsem se s dětmi vrátila - v neděli po sborovém obědě. Čekal nás vlhký studený a puchem bahna 

nasycený byt. Ani celodenní větrání nepomohlo. Druhý den nám Hejlovi přivezli z Brniště 3 vysoušeče, které 

ústředí zakoupilo pro zatopené. Během dvou dní se zatáhly podlahy, puch mizel, vlhkost ustoupila, stěny se 

začaly vysoušet. Mohli jsme odčerpat jímku (protože ještě nebyla připojena na kanalizaci a její obsah nás stále 

ohrožoval), manžel mohl dokončit napojení na kanalizaci, uzavřít zeď, napojit toaletu, vydláždit...vyprali jsme 

a vyčistili všechno plesnivé oblečení, boty, zařízení. 

Po dvouměsíčním sušení mohl manžel se synem osekat, opravit a znovu nahodit stěny a nyní již druhý týden 

bydlíme opět v plném složení doma ve Zlonicích. 

Stále ještě sušíme, větráme a plánujeme vymalovat, ale pohroma je za námi. Děkujeme! 

Josef, Katka, Kuba, Josefínka a Františka Pincovi 



Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  1. 10. Ovoce Ducha svatého – ses. Ludmila Hallerová 

  8. 10. Nic nás nerozdělí, DVD film – br. kazatel Vladimír Hejl 

15. 10. Arménie – první křesťanská země na světě, DVD s přednáškou – br. Vlastimil Malý 

22. 10. Co můžeme od Pána Boha očekávat – br. Miroslav Ždych 

29. 10. Hledání odpovědi – Proč islám v některých zemích vytlačil křesťanství – MUDr. Zuzana Kasalová 

Mimořádné akce 
Pondělky skupinka M. Macák ob 1x (bude upřesněno) 

Středy modlitby u Hejlů zprvu ob 1x (bude upřesněno) 

Čtvrtky modlitby 20 - 21:30 R. Žočková - (bude upřesněno) 

Ne   6. 10. Sbírka dle usnesení SD na stavbu modlitebny Tepelského sboru v Konstantinových Lázních 

Ne 13. 10. Díkůvzdání za úrodu (+ společné občerstvení) 

Po 14. 10. 18h Sborová rada 

So 19. 10. 9 – 15h Dýchánek – sestry: přednáška vztahy (M. Macák), oběd, výrobky, burza 

18. – 23. 11. Exit tour (KAM) – mládež pro střední školy (koncert Dyzmas) 

Po 25.11, 9.12. dva koncerty R. Žočková (bude upřesněno) 

So 23. 11. Adventní vyrábění 

So 14. 12. Vánoční dvoreček 

Po 16. 12. Koncert Pražských učitelek 

Ne 22. 12. Dětská vánoční slavnost 

Náš sbor podporuje stipendiem Jordana Hallera ve studiu teologie, ale na stipendijním fondu je málo 

prostředků. Směrujte proto své příspěvky pomocí SS i na tento fond (viz dole). 

Vzhledem k situaci v našem sboru i v BJB, věnujte pozornost vloženým přílohám. 

Narozeniny v říjnu 
  1. Roman Klusák  

  2. Ruth Matějková 

  7. Zorka Hedbávná  

13. Antonín Špringl 

18. Vladislav Vovkanič 

19. Ludmila Mocková 

19. Petr Cankář 

21. Lydie Mildnerová 

23. Margarita Gugkaeva  

27. Františka Staňková 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 
datum Vedení Kázání Bělá pod Bezdězem v 15h 

6.10. Erik Poloha + VP Vladislav Vovkanič (1K 12,4-7) Vladimír Hejl 

13.10. Erik Poloha Gareth Morris – Díkůvzdání  

20.10. David Živor Erik Poloha (1K 12,8) Jiří Boháček 

27.10. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič (1K 12,9-10) Erik Poloha 

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 

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/

