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Dražší Vánoce 
Nedávný zásah ČNB, který devalvoval naši měnu a zdraží prožívání vánočních svátků, nás 
velmi neuklidnil. Pokud jsme plánovali nákup dováženého zboží pod stromeček, již s tím příliš 
neotálíme. Tlačí nás pomyšlení, že všechno bude dražší. Při pohledu na letáky různých 
obchodních řetězců nás tlačí k nákupu slevové akce. Nekoupíme už plánované množství, ale i 
do zásoby, protože je to momentálně levnější. 

Při pohledu na politickou scénu si klademe otázky, kam se naše země bude v následujících 
letech ubírat. Bude revize církevních restitucí? Budou se zvyšovat daně? Podaří se různé 
reformy, aby byl výsledek lepší než současný stav? 

Tlačí na nás okolnosti, které až tak neovlivníme - devalvace, politická jednání. 

Při sledování data si často říkáme "letošní svátky přicházejí nějak rychleji než ty loňské". Jsme 
vystavováni různým tlakům a zdá se nám, že máme čím dál méně času. 

Nechci nám levně popřát požehnané prožití doby adventní a vánočních svátků. Požehnání je od 
Boha, pokoj a moudrost také. Pokud nebudeme hledat nejdříve Boží království a Jeho 
spravedlnost a nespolehneme se na Boží zaslíbení, že se postará o potřeby svých dětí, 
propadneme starostem a podlehneme různým tlakům. A nejen dobu adventní, ale i každý jiný 
okamžik svých životů prožijeme ve stresu a obavách. Přeji ti, aby Ježíš, Jehož narození si o 
Vánocích připomínáme, byl tvým Pánem a Zachráncem. On zaslíbil těm, kteří v Něho věří, že 
s nimi bude až do konce. Pokud v Něho věříš, je s tebou. Je s tebou? 

Možná tyto svátky budou chudší, ale přeji každému z nás jistotu, že Ježíš je naším Zachráncem 
a Pánem a je s námi. 

"Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život." 1J 5:13 

E. Poloha 

Starý zákon jako křesťanské Písmo 
Christologie Jana Hellera jako sjednocující princip 

Ve dnech 15. – 16. listopadu proběhla v prostorách CB Praha 1 (Soukenická) ETK – 
evangelikální teologická konference. Tématem celé konference byl Starý zákon a Církev. 
Příspěvek, který mě nejvíce oslovil, přednesl Martin Prudký, když mluvil o Starém zákonu jako 
o křesťanském Písmu. O tento příspěvek bych se s vámi rád stručně podělil. 



Když přemýšlíme o křesťanském Písmu, okamžitě nám naskočí dvě části: Starý a Nový zákon. 
Připomněli jsme si také, že Starý zákon je součást křesťanského Písma jako celku, ne jen 
nějaký jeho doplněk či zastaralá zátěž. 

Je však opravdu označení „Starý zákon“ vhodné? Prudký začal připomenutím diskuze ohledně 
názvu té větší části našich Biblí, která se týká jejího označení. Byla vznesena otázka, zda není 
označení „Starý zákon“ jen přežitek kraličtiny, který dnes může získávat úplně jiné konotace 
než v době jejího vydání. Další možné návrhy na označení jsou „Stará smlouva“, „První 
smlouva“, „Tenach“, „Židovská Bible“, „Hebrejská Bible“. 

Důležitější otázkou, než je otázka označení, je otázka toho, jak SZ čteme. „Způsob, jakým 
čteme SZ, rozhoduje o tom, jak čteme NZ (a vice versa).“ K této tezi přidám poznámku o tom, 
že i pořadí knih v Bibli hraje svou důležitou úlohu a nelze jej jednoduše ignorovat. 

Zatímco celkový tón Tenachu (Hebrejské Bible, která má jiné pořadí knih, než SZ) očekává 
obnovení chrámu a pravé bohoslužby, která bude navazovat na příběh Božího lidu od stvoření; 
zvěst Starého zákona je Mesiánské očekávání (které se naplnilo v Ježíši z Nazaretu). 

Křesťanské čtení Písma by tedy mělo reflektovat toto vyznání víry v Mesiáše (Krista). Prudký 
také připomíná základní hermeneutický princip: „Vykladačem Písma je vzkříšený Ježíš Kristus, 
přítomný ve společenství svých vyznavačů (Lk 24:32b). Ptát se na Písma znamená přijímat 
z nich svědectví o Kristu (J 5:39). V Písmu lidé Duchem svatým zaujatí podávají svědeckou 
zprávu o Božím jednání, s nímž se setkali a jemuž uvěřili. Toto jednání vyvrcholilo v Ježíši 
Kristu, Jehož vzkříšení na ně vrhá světlo. Svědkové předali toto svědectví těm, kdo je ve víře 
následují (Ř15:4).“  

Prudký pak ukazuje, že takový přístup čtení Starého zákona reflektuje Hellerova teologie Boha 
sestupujícího, ve které vidí jednotící prvek mezi Starým a Novým zákonem: „To hlavní, co jako 
červená nit prochází celou Biblí a co nejhlouběji spojuje SZ a NZ, je poselství o Bohu, který se 
sklání, ba sestupuje k člověku.“ Heller ve své knize „Bůh sestupující“ poukazuje, že Boží 
sklánění se k lidem je i v Jeho samotném sklonění se do pojmu Bůh – abychom o Něm vůbec 
mohli mluvit. 

Právě hledání Boha sestupujícího v Písmu nás může vést k hlubšímu pochopení jak Starého 
zákona, tak i významu života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista z Nazaretu. Heller však varuje 
před prvoplánovou ježíšologií  při čtení Starého zákona, která ignoruje SZ Písma, včetně jejich 
zvěsti, a příliš snadno vkládá do textu představy čtenáře o Ježíši Kristu, kterého chce vidět ve 
všech textech co nejrychleji. 

Boha sestupujícího však můžeme vidět v zaslíbení a později naplnění Krista (Mesiáše), který 
podle Calvina zastává tři úřady: královský, prorocký, kněžský. Takového Mesiáše očekávali 
Židé, a všechna tato očekávání, jak věříme, se naplnila v Ježíši z Nazaretu, který je Kristus. 

Ony tři úřady Mesiáše se v Ježíši (a na Ježíši samotném) naplnily beze zbytku. Heller ukazuje, 
jak lze v Kristově sestoupení pochopit i pravé naplnění těchto úřadů. Ježíš Kristus tyto úřady 
naplnil tím, že je sám na sobě vykonal (přijal invertovanou, poníženou, podobu těchto úřadů). 
Namísto krále se tak stal služebníkem; namísto proroka¬zákonodárce se stal odsouzeným a 
zavrženým; a namísto kněze se sám stal obětí. 

Právě tak nám Bůh v Ježíši Kristu ukázal svůj charakter Boha sestupujícího. Právě v tomto 
motivu Boha sestupujícího můžeme vidět nejen jednotící prvek SZ a NZ, ale i jednotící prvek, 
který daleko přesahuje Bibli a zasahuje i do našich životů. Boží sestupování si koneckonců 
budeme připomínat už tento týden v adventu. 

David Živor 



Zdroje: 

Heller, Jan. Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona. Praha: Kalich, 1994. ISBN: 80-7017-780-2. 

Prudký, Martin. Starý zákon jako křesťanské Písmo. Referát pro ETK. Praha, 16.11.2013. 

Jak pokračuje naše služba v Řepích 
Bratři a sestry, rád bych se s vámi podělil o to, jak pokračuje naše služba v Řepích. Nebudu 
připomínat výčet aktivit, které děláme, ale zmíním se jen o těch, ze kterých máme v poslední 
době největší radost. Také se s vámi chci podělit o tři plány, které chceme v brzké budoucnosti 
uskutečnit. 

Velmi se těšíme z toho, že klub maminek pokračuje ve své činnosti a my máme hezké vztahy 
s maminkami z Řep. Já osobně mám největší radost z toho, že se nám podařilo rozjet českou 
mužskou skupinu, kde se scházíme k četbě Písma, modlitbám a sdílení svých zápasů ve 
společném úsilí o to, abychom byli takovými muži, jakými nás chce mít náš Pán. 

Zároveň se chystáme zapojit do modlitebního řetězce, který organizuje CB Praha 13. Naši 
modlitebníci se přidají do modlitebního zápasu společně s církvemi v okolí Prahy 13, kde se 
budou modlit za naše město a Boží plány s ním. 

Blíží se nám advent a my se těšíme na Vánoce. A protože se nechceme těšit sami, rozhodli jsme 
se uspořádat Předvánoční focení, jež proběhne 2. a 3. prosince. Je to nápad, k němuž nás 
přivedl Brian, jakožto nadšený fotograf. Rozhodli jsme se, že to pojmeme jako komunitní 
aktivitu, a tak jsme začali zvát všechny své přátele a začali jsme propagovat tuto akci. 
V současnosti máme deset přihlášených; doufáme však, že počet ještě stoupne, a my tak 
potkáme nové lidi a budeme mít šanci sdílet se s nimi o tom, kdo jsme a čemu věříme. 

Pozvání Třináctky (CB Prahy 13) nás povzbudilo k tomu, abychom se pokusili v rámci 
aliančního týdne modliteb zorganizovat modlitební shromáždění, kam chceme pozvat křesťany 
z Řep. Modlíme se za tuto akci a doufáme, že se nám podaří pozvat křesťany, kterým Řepy leží 
na srdci. 

Doufáme, že vám těchto pár řádků nastínilo alespoň trochu něco z toho, co právě prožíváme a 
co nám leží na srdci. Děkujeme všem, kdo se s námi a za nás modlíte. Věříme, že právě 
modlitby jsou základem a silou, která pohání naší službu i nás samotné kupředu. Zároveň 
doufáme, že vás tyto řádky povzbudí k dalším modlitbám za nás a za Řepy. 

David Živor 

Jak na to? 
Procházím právě obdobím, kdy cítím intenzivní Boží péči, lásku a trpělivost se mnou, kdy 
každý den mohu děkovat za spoustu darů, kterými mě zahrnuje. Některé dostávám jakoby 
přirozeně, jiné tak nečekaně, že se nestačím divit. Přichází však i chvíle, ze kterých se nemohu 
radovat, smutné a nepříjemné, ale vnímám je tak, že mně Pán ukazuje na to, co mě nemá 
porážet, jak odpouštět, jak se nelitovat a jak nad tím vítězit. Potom přijde zase požehnání a 
úžasná Láska. 

Už asi před dvěma měsíci, když jsem přemýšlela o tom Božím zajištění pro mne, jsem se 
musela zamýšlet nad veršem, shodou okolností z 1. Kor 12 kap., kterou teď postupně v neděli 
probíráme: 

1. Kor 12:26:“ trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li jeden úd slávy, všechny 
se radují spolu s ním.“ 



Nepochybuji o tom, že se opravdu umíme radovat všichni spolu s bratry a sestrami, když se 
například narodí v rodině zdravé děťátko, při svatbě dvou mladých lidí, při zdárném 
dostudování aj. Ale co to znamená trpět všichni spolu s tím, který trpí? Opravdu dovedeme 
plakat s plačícími? (Ř 12:15) Jak se společně staráme o toho, kdo má nějaký problém? A jak 
společně pečujeme jeden o druhého, a tak naplňujeme a usilujeme o vzájemnou lásku? Ano 
vím, že se modlíme, přimlouváme za někoho, kdo si modlitby přeje, ale nejsem si jistá, jestli je 
modlitba všechno to, čím se myslí trpění. Jsou to další konkrétní kroky jako praktická pomoc, 
povzbuzování nebo ještě něco víc? Mojžíš nebo podobně Pavel byli ochotni jít tak daleko, že 
by sami sebe obětovali za svůj národ. A ještě mě v této souvislosti oslovil jeden verš ze Starého 
zákona: Iz 63:9: Každým jejich soužením byl sužován (Hospodin) a anděl stojící před Jeho 
tváří je zachraňoval…“. Tak si představuji, jak Bůh trpí. 

Myslím si, že bez toho, aniž bychom měli vybudované opravdové a pevné přátelské vztahy 
založené na lásce napříč generacemi,  nebudeme pořádně vědět s kým a jak trpět. Pravé 
přátelství je víc, než všechny poklady světa. I ve světském prostředí je ceněno nad zlato.  

Za totality, když byly celostátní konference, přijížděl do Prahy pravidelně jeden bratr, který měl 
ve zvyku se zeptat každého, s kým se pozdravil: „Jak se má tvoje duše?“ Připadalo mi tenkrát 
jako naučená, nepříjemná a do soukromí zasahující formulka. Dnes bych ji uvítala jako dobrý 
podnět k rozhovoru i o jeho duchovním životě. Proto mě napadá, že i pozdravení, podání ruky, 
otázka, pár slov povzbuzení v neděli může být pro někoho důležité a dodá sílu do dalších dní. 

A zase jako opak si vzpomínám na jednoho bratra, který když podával ruku, ji zároveň jakoby 
odstrkoval. Měla jsem pocit, že každému říká: „Rád tě vidím, ale už zmiz, musím se pozdravit 
s dalšími“. 

Možná, že obzvláště v adventní době se můžeme zamýšlet nad tím, jakým způsobem a kde 
pomoci, co máme konkrétně udělat a jak poslechnout, kam nás Pán nasměruje. 

Zamýšlela jsem se nad tím, právě protože mám hodně co napravovat. 

Zpíváme přece „Spoj nás v jedno, Pane!“ 

Přeji všem radostné a požehnané dny celého adventu a vánoc Luďka M. 

Ze setkání starších sboru 12. 11. 2013 
Vážené sestry a bratři, vzhledem k dotazům ohledně obsahu jednání staršovstva, jsme se 
rozhodli uveřejňovat body z našich jednání. Ačkoliv to z níže uvedeného nevyplývá, naše 
setkání trvají asi čtyři hodiny. Začínáme je krátkým biblickým zamyšlením a modlitbami. 
V současnosti jsou staršími sboru bratři: Jiří Boháček, Pavel Hrádek, Erik Poloha a Vladislav 
Vovkanič, který je jeho předsedou. Pokud toužíte po rozhovoru či modlitbách se staršími, 
neváhejte a obraťte se na kohokoliv z nás. Děkujeme vám za vaše modlitby za nás! 

- rozhovor s vedoucím týmem mládeže o jejich programu, výhledech a potřebách. Závěr: starší 
budou 1/měsíc mít program na mládeži, která je osloví, a 1/měsíc půjdou mládež jen navštívit; 
- diskuze o Daru jazyků a ostatních projevech Ducha svatého; 
- Alianční týden modliteb - 12. 1. 2014 od 16:30 modlitební shromáždění s přizváním ostatních 
baptistických sborů v regionu; 
- rozhovor o sestrách a bratřích, kteří se vzdálili od sboru; 
- slavení Večeře Páně s neslyšícími; 
- rozhovor o zájemcích o členství v našem sboru; 
- rozhovor o budování skupinek. 

zpracoval: E. Poloha 



Rada zástupců sborů ve Vsetíně 
Milé sestry a bratři, pokud vás zajímá dění v BJB, můžete číst dále. 

RZS jsou diskusní konference delegátů baptistických sborů sdružených v BJB. Každý sbor 
může vyslat až dva delegáty, technické podrobnosti najdete v Ústavě BJB. Za náš sbor jsme 
byli přítomni  bratr Vlado Vovkanič a já, dále jako místopředseda VV BJB Jan Jackanič a jako 
účetní BJB Iveta Procházková. Ze sedmi sborů BJB nebyli přítomni delegáti. 

Jistě vás zajímá, co jsme projednávali. 

Nejdříve byla provedena kontrola Usnesení SD. Na jeho základě bylo zakoupeno auto pro BJB 
v dohodnuté ceně 350 000 Kč (Renault Fluence 1,6D) a byla vytvořena pravidla pro jeho 
užívání. Byla písemně informována Vláda ČR o nepodepsání smlouvy a odmítnutí finanční 
náhrady a zřeknutí se nároku odškodnění křivd způsobené komunistickým režimem. Sbírka na 
rekonstrukci objektu v Konstantinových lázních, tedy Sboru BJB v Teplé byla zaslána pouze 
osmi sbory a jednotlivci, a její výtěžek činí ke konci září 119 000 Kč. Sbírka probíhá do konce 
roku 2013 a sbor uvítá brigády řemeslníků, protože svépomocí jsou schopni snížit náklady až 
na 50%. 

Vedli jsme diskuzi ohledně Slov života na roku 2015 a dohodli jsme se, že na začátku roku 
2014 VV osloví sbory a požádá je o úvahy, tudíž po roce 2015 tuto pomůcku budeme řešit ze 
svých zdrojů, a tak se mohou sbory navzájem obohatit. 

Bratrem Markem Žitným z Brna byl přednesen řád Odboru pro manželství a rodinu (OMR), 
cílem bylo připomínkovat tento řád, aby byl na SD již připraven. 

Byli jsme informováni o financích BJB, z čehož vyplynulo, že momentální politická situace je 
nejasná, zatím platí 17-leté přechodné období, nicméně směřujeme k samofinancování. 
Potřebujeme diskutovat o potřebě pracovních úvazků v kanceláři VV BJB, protože současný 
stav je možný udržet pouze při navýšení "členských příspěvků" o 100%. Sbory samy si musí 
ujasnit svoji samofinancovatelnost. Byla zmíněna i zatím jen teoretická otázka kazatelů 
v důchodu, kteří by neměli své bydlení, zda by se BJB měla o ně postarat (zatím je teoretická 
možnost pro jednoho kazatele bydlet v Bělé pod Bezdězem). 

Odpoledne jsme diskutovali o současném stavu/směřování BJB i v kontextu odchodu některých 
(rodina Donátových, manželé Šolcovi, oba byli předsedové VV BJB). Byla otevřena otázka 
služby žen v církvi, ale nekonstruktivně. Bylo opět navrženo jabloneckému sboru, aby ze svého 
návrhu na SD na změnu Ústavy BJB, který nebyl schválen, vyabstrahoval teologická témata a 
ta ať se zadají teologické komisi. Na tento podnět vůbec nereagovali. Jsou témata stále živá, o 
nichž potřebujeme mluvit jak ve sborech, tak i v BJB (inspirace Bible, homosexualita, služba 
žen v církvi, ekumenická spolupráce, ordinace, definování pojmu kazatel). Zatím se nám nedaří 
být konstruktivní a často se argumentuje jen emocemi. V této diskuzi zazněla i výzva, abychom 
si ujasnili, proč jako jednotlivý sbor jsme členy BJB. 

Tato RZS mne vedla k přemýšlení nad tím, co BJB je a proč jsme jejím členem, také cítím 
potřebu definovat si pojem kazatel, což nám pomůže ujasnit si, jaké služby v církvi jsou na 
základě Bible určené jen mužům. 

Věřím, že tato zpráva vám poslouží k lepší informovanosti o BJB v ČR. 

Erik Poloha 



Dva koncerty v prosinci 
Zdravím vás bratři a sestry! 

Chtěla bych vás pozvat na dva koncerty, které pořádám pro slávu našeho Pána. Ten první 2. 12. 
je pro náš sbor a také pro další věřící bratry a sestry. Dělám jej jako dárek pod stromeček pro 
vás, pro povzbuzení ku víře a také pro potěšení. 

Ten druhý je evangelizační pro hledající a nevěřící. Bude se konat 11. 12. v 19 30 hod. Má 
prosba na vás je, abyste se modlili za lidi, kteří přijdou (pozvala jsem asi 10 lidí) a kteří jsou 
připraveni slyšet a přijmout. Dále pak, abyste se modlili, zda není ve vašem okolí někdo, kdo je 
vám blízký a dal by se pozvat. Také prosím o modlitby za mě, abych se dala vést Duchem 
svatým a připravila dobré slovo mezi písně. Také aby mi sloužil hlas a ruce. Připravuji na tento 
koncert i tři koledy s dětmi z našeho sboru, tak také za ně. A pak také za tři instrumentalisty, 
kteří mě budou doprovázet při zpěvu. Budu dělat také malé občerstvení po koncertě 11. 12. - 
vánočně laděné. Moje maminka mi slíbila, že mi upeče cukroví a něco dobrého. Ona je úžasná 
kuchařka!!! Larisa mi připraví krásně vyzdobenou místnost pro občerstvení. Helenka mi slíbila 
pomoc s dekorací v sále. Šárka bude se mnou opět hrát, tak za duchovní i hudební souznění. A 
také aby bylo u ní vše doma v pořádku. Také prosím za modlitby za mou rodinu. Můj manžel 
mi bude zvučit ten první koncert a na evangelizační přijedou rodiče a bratr. 

Chci vás povzbudit k tomu, abyste byli naprosto svobodní v tom, na který koncert přijdete. 
Nebo jestli vůbec přijdete. Určitě vás prosím za ten evangelizační. Vnímám to jako akci sboru, 
jste můj domov. Jsem vděčná, že za mnou stojíte a modlíte se. Je to pro mě moc důležité!!! 

Tak vám předem děkuji za čas, který věnujete modlitbám za tyto akce a také za lidi, které byste 
mohli pozvat. Pokoj vám bratři a sestry! 

Radka Žočková 

Má studia (10. 11. 2013) 
Zdravím! Mám toho tolik na srdci, že 
ani nevím, s čím začít. Všechno tu 
běží tak rychle, už to budou dva 
měsíce, co jsem odjel. Učivo už je 
dávno v plném proudu, je toho hodně, 
někdo to přirovnal, že je to jako pít 
z uvolněného hydrantu. Je toho tolik, 
že najednou to nejde všechno chytit. 
Naštěstí mám dobré poznámky, takže 
se k učivu můžu vracet. 

Od začátku roku jsme se dostali 
k některým základům teologie, 
metodám studia Písma a minulý týden 
jsme probírali 1. knihu Jana, tento 
týden máme Jakuba (týden není dost, ale s množstvím úkolů, které máme, mi to dá aspoň 
základní pohled do knihy). 

Na Čechy a zvlášť na mojí rodnou Prahu nezapomínám, minulý týden jsem mohl být na 
konferenci mládeže v Kroměříži, což pro mě bylo velké povzbuzení, už jen kvůli češtině. Moje 



schopnosti v angličtině rostou každým dnem, nemám problém rozumět v hodinách, avšak 
někdy rychle něco povědět anglicky mi zabere čas, rodný jazyk je rodný jazyk a naštěstí 
povinnou četbu, která byla vydána v češtině, můžeme číst česky. Mám štěstí, že tu se mnou 
studují další tři Češi a dva Slováci, pravidelně se potkáváme na modlitbách a to i za Pražský 
Vinohradský sbor. Snažím se, jak to jde, poslouchat kázání na internetu a sledovat postup ve 
vyučování na Duchovní dary. 

Každý víkend jezdím do Budapešti vyučovat nedělní besídku v místním mezinárodním sboru. 
V příloze posílám fotku. 

Děkuji všem za modlitby, a kdybyste mě chtěli podpořit i finančně, můžete tak učinit 
příspěvkem na studijní fond našeho sboru. 

PS: Budu moc rád za dopis každého typu v češtině na mailu: JHaller@seznam.cz 

Jordan Haller 

Narozeniny v prosinci 
  1. Jana Kleissnerová 
  2. Jana Hrdá 
  4. Galina Adamová 
  4. Jan Kubaň 
 5. Helena Bližíková 

  5. Jitka Paďourková 
  6. Květa Barešová 
11. Soňa Došková 
17. Ondřej Plevka 
21. Šárka Pokorná 

22. Daniela Vacková 
23. Radka Žočková 
30. Vladimír Hejl 

Mimořádné akce 
Po 2. 12. 19:30 koncert R. Žočková (pro sbor): Dárek pro tebe 
Po 9. 12. 16-22h Adventní zdobení – příprava dvorečku – perníky, … 
Po 9. 12. 18h Sborová rada 
St 11.12. 19:30 koncert R. Žočková (misie): Někdo tě má rád 
So 14. 12. Vánoční dvoreček 
Po 16. 12. 18h koncert Pražských učitelek 
Ne 22. 12. Dětská vánoční slavnost + křest 
Út 24. 12. 15h Štědroodpolední posezení 
St 25. 12. 9:30 Hod Boží Vánoční 
St 1. 1. 11h Novoroční Bohoslužby 
6. – 12. 1. Alianční týden modliteb 
Čt 9. 1. setkání mládeže v rámci ATM 
11. – 13. 4. Festival Evolution = dříve Veletrh esoteriky 
Pá 23. 5. Noc kostelů 



Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  3. 12. Izrael a okolní národy – ses. Ludmila Hallerová 
10. 12. Boží ruce a nohy –  br. Mirek Ždych 
17. 12. Vánoční posezení – povídky, příběhy, koledy – zapojení všech zúčastněných – br. kaz. 

Vl. Hejl 

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

  1.12. Erik Poloha + VP Vladimír Hejl  Vladislav Vovkanič 

  8.12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

15.12. David Živor Erik Poloha Miloš Tresa 

22.12. Erik Poloha Vladislav Vovkanič Jiří Boháček 

24.12.    Od 15h Jiří Boháček - 

25.12.    Od 9:30 Erik Poloha - 

29.12. Erik Poloha Roman Klusák - 

  1. 1.   Od 11h Erik Poloha - 

  5. 1. Vladimír Hejl David Živor Miloš Tresa 

12. 1. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

19. 1. Jiří Boháček Erik Poloha Vladimír Hejl 

26. 1. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 
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