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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Volba 
Po nedávných volbách očekáváme, kdo s kým a na čem se dohodne. Není žádná čitelná parlamentní 
většina, ale více různých nesourodých stran. Současná politická rozmanitost Poslanecké sněmovny 
nám může být obrazem rozmanitosti církve. Jako Boží novosmluvní lid se máme přimlouvat za vládce, 
abychom mohli žít klidný život ve zbožnosti a vážnosti (1Tim 2:2). Jako občané demokratického státu 
jsme měli možnost svým jedním hlasem ovlivnit, kdo nám budou vládnout. Nechci psát o politické 
angažovanosti křesťanů, nýbrž o sjednocujícím prvku. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny, Boží lid a 
také církev sjednocuje Duch Svatý, tedy její jednotlivé údy. Máme usilovat o jednotu Ducha. 

Jako baptisté používáme demokratické principy ve vzájemné domluvě, např. při volbě starších, 
kazatelů, sborových pracovníků, a také při úpravě exteriérů a interiérů společných prostor. Netroufnu si 
odhadnout, kolik času věnujeme společnému zkoumání různých učení a vlivů na základě Bible, a 
jakým způsobem se snažíme o ujednocování. Když se díváme na církev, ne na tu všeobecnou, ale na 
konkrétní, jež je naším duchovním domovem, vidíme spoustu různých lidí s různými názory, kulturou, 
mírou víry a s rozmanitým obdarováním. Při pohledu na tuto rozličnou skupinu, a tou myslím místní 
církev/sbor, je nám jasné, že ne demokratické principy, ale Duch Svatý nás musí ujednocovat, a my 
potřebujeme vynaložit úsilí na budování jednoty. Ef 4:3 - a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, 
spojeni svazkem pokoje. 

Chci nás povzbudit při pohledu na různorodost naší politické scény a při pohledu na různorodost naší 
církve (místního sboru), abychom nepropadali smutku, ale abychom prosili za moudrost pro vládce s 
vědomím, že Vládce je Pán Ježíš Kristus, a usilovali o jednotu Ducha spojeni pokojem. Jak je vidět, 
nejde o fatalismus ani o utopii, ale o každodenní život pod vedením Božího Ducha. Naše každodenní 
volba pro jednotlivce je: ne/nedám se vést Ježíšem, protože je mým Pánem a jsem Mu vděčný za to, že 
mne svojí obětí zachránil před věčným zatracením, které mi dle Božího zákona náleží. Naše volba pro 
církev je: ne/budeme usilovat o zachování jednoty Ducha spojeni pokojem. 

Jaké vládce jsme si zvolili? Tak se v těchto dnech ptáme v kontextu politickém. Ptejme se sami sebe, 
jakého životního vládce jsem si zvolil/a při svých každodenních rozhodováních. Věřím, že s jasnou 
odpovědí se nám bude snáze rozhodovat. 

E. Poloha 

Narozeniny v listopadu 
  4. Gennady Savitskiy 
  6. Vlasta Hrubá + 
  8. David Živor 
13. Katka Pincová 

15. Marcela Frindtová 
19. Irena Keernik 
21. Hedvika Plevková 
21. Michaela Seifrtová 

24. Vladimír Ševčuk 
30. Magda Kapková 



Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  5. 11. České vesnice v Rumunsku – film + přednáška – br. Vlastimil Malý 
12. 11. Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení – DVD film –  br. kazatel Vladimír Hejl 
19. 11. Etiopie – chudá země s bohatou historií – br. Mirek Klimeš 
26. 11. Lidské vztahy – základ života v křesťanství i obecně –  MUDr. Zuzana Kasalová 

Mimořádné akce 
Po 4. 11. 18h Světový den modliteb sester 
Po 18. 11. Modlitby  za Exit Tour 
18. – 23. 11. Exit Tour  (KAM) – mládež pro střední školy (koncert Dyzmas) bio Illusion  
So 23. 11. 13-17h Exit Tour Afterparty  
So 30. 11. ozdobit stromek 
Po 2. 12. 19:30 koncert R. Žočková 
Po 9. 12. 16-22h Adventní zdobení 
Po 9. 12. 18h Sborová rada 
St 11.12. 19:30 koncert R. Žočková 
So 14. 12. Vánoční dvoreček 
Po 16. 12. Koncert Pražských učitelek 
Ne 22. 12. Dětská Vánoční slavnost 
11. – 13. 4. Festival Evolution = dříve Veletrh esoteriky 
Pá 23. 5. Noc kostelů 

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

3.11. Erik Poloha + VP Pavel Hrádek (1K 12,10 – proroctví) Miloš Tresa 

10.11. Vladislav Vovkanič Jiří Boháček (1K 12,10 – rozlišování duchů) Erik Poloha + VP 

17.11. Erik Poloha Jiří Boháček (1K 12,10 – jazyky a výklad) Vladislav Vovkanič 

24.11. Vladimír Hejl Erik Poloha (1K 12,11 – Duch Svatý rozděluje) Miloš Tresa 

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.  
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