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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

A dál? 
Jednoho malého chlapce se rodiče ptali, jak se jmenuje, a očekávali, že po nápovědě bude 
pokračovat sám. Oni řekli "Viktor" a on zopakoval "Viktor". Oni se ho snažili přimět, aby řekl i 
své příjmení, proto mu řekli "A dál?" a on místo svého příjmení řekl: "Adál." 

Další rok našich životů může být snahou zopakovat to, co jsme už dělali, nebo může nabrat 
zcela nový kurz. Jistěže se opakují roční období, ale poslední léto bylo velice teplé a nevíme, 
jaké bude následující. Něco se opakuje, ale v podstatě nic není, jak bylo. Na jednu stranu si 
přejeme zachovat to, co bylo příjemné, přínosné, na druhou stranu chceme změnit to 
nepříjemné a co se nepovedlo. Ať už si to chceme přiznat, nebo ne, nemáme jistotu toho, co 
přijde. Uplynulá adventní doba, tradiční doba očekávání na příchod Mesiáše, je již za námi. 
Možná očekáváme změny ve svých životech, nebo je neočekáváme, ale ony přicházejí. 

Přeji nám, abychom neopakovali bezmyšlenkovitě odpovědi na výzvy a otázky nových dní, 
jako ten malý chlapec, ale aby přítomný Ježíš byl součástí našich každodenních životů, ve 
kterých se sice zopakuje něco z předešlého roku, ale jistě bude i spousta nového, ať 
očekávaného, či neočekávaného. Jistotu i v nejistotách nemusíme hledat, protože víme, kde ji 
můžeme nalézt. Ježíš svým učňům, následovatelům říká "Já jsem s vámi" (Mt 28,20). 
Nehledejme jinde, ale jděme k Bohu a čerpejme od Něho vše, co potřebujeme pro každý den a 
každou okolnost našich životů. Ne bezmyšlenkovitě, ale s důvěrou a láskou k Nebeskému Otci, 
který nás miluje. 

E. Poloha 

Rekapitulace roku 2013 
Vážení čtenáři Zpravodaje Sboru BJB v Praze 3, chci se společně s vámi ohlédnout za 
uplynulým kalendářním rokem, i když je život sboru více ovlivněn začátkem a koncem 
školního roku. Jsem Pánu Bohu vděčný, že kromě běžného sborového života mohla naše církev 
- místní sbor zažít i mimořádné události a být jimi požehnán a také být požehnáním pro druhé. 
Připomínám, že nejde o vychloubání, ale připomenutí, protože při různorodosti života našeho 
sboru někdy ztrácíme přehled o tom, co všechno se již událo, z čeho se můžeme poučit a čemu 
se vyhnout. Jako Ježíšova církev toužíme přinášet Jeho dobrou zprávu různými srozumitelnými 
způsoby co nejvíce lidem, aby byli zachráněni pro věčnost, a to jak v našem městě, tak i mimo 
ně. Jsem vděčný i za další společenství, která k nám svým způsobem patří - stanice Bělá pod 



Bezdězem i Praha-Řepy. Dovolte mi zde však vzpomenout události z domovské církve na 
Vinohradech: 

leden - mimořádný Sjezd delegátů baptistických sborů v ČR, kdy jsme se domluvili nepřijmout 
finanční vyrovnání od státu; 

únor - setkali jsme se k přemýšlení o koncepci sboru; 

březen - v rámci Velikonoc jsme četli Bibli na náměstí Jiřího z Poděbrad a slavili sederovou 
večeři. Sešli jsme se také k vyučování a sdílení o chválení Boha; 

v dubnu se ve shromáždění prezentovala organizace World of Life. Jako sbor jsme se účastnili 
festivalu esoteriky s křesťanským stánkem; 

v květnu jsme společně slavili seslání Ducha svatého o Letnicích se sbory IBCP (anglicky 
mluvící), Topolka a Vinný kmen. Otevřeli jsme naši modlitebnu veřejnosti v rámci Noci 
kostelů. Ve shromáždění se již tradičně prezentovala organizace Teen Challenge ze Žižkova; 

v červnu jsme jako sbor vyjeli na víkend k Berounu a zabývali jsme se tématem Dary Ducha 
svatého. Předposlední neděli jsme měli křest jedné sestry a tří bratrů, slavnostně jsme ukončili 
školní rok společným obědem a poděkovali jsme sestře Luďce Mockové za dlouholetou službu 
pokladní sboru, pomyslnou štafetu převzala sestra Lucka Lemerová; 

v srpnu proběhl letní tábor sdružení Pohoda; 

v polovině září jsme sice na sborové hodině chtěli naplánovat další rok, ale po odchodu 
manželů Žižkových a vysvětlení odchodu manželů Šolcových jsme ještě diskutovali o účelnosti 
dalších zaměstnanců sboru a nezbylo nám mnoho sil k plánování; 

v říjnu  jsme slavili Díkůvzdání s IBCP a čínským sborem. Po rodičovské dovolené se vrátila 
sborová sestra, sestra Věra Hallerová a zorganizovala Dýchánek pro ženy; 

v listopadu sestra Helena Včeláková a manželé Seifertovi zorganizovali Adventní vyrábění; 

v prosinci jsme slavili Večeři Páně společně se skupinou neslyšících. Druhou sobotu jsme 
otevřeli budovu našeho sboru veřejnosti akcí Vánoční dvoreček. Poslední adventní neděli jsme 
měli křest jednoho bratra a také Dětskou vánoční slavnost; 

Na začátku i na konci roku je počet členů sboru stejný – 137. V průběhu roku nastaly tyto 
změny: na sborovém shromáždění byla 24. 3. přijata za členku Lenka Semorádová. Dne 27. 3. 
zemřela Vlasta Hrubá. Na sborovém shromáždění 16. 6. byli přijati převodem z jiných 
baptistických sborů Julie Tláskalová a Roman Klusák, k 30. 6. na vlastní žádost vystoupili ze 
sboru manželé Šolcovi. Na sborovém shromáždění 15. 9. byli přijati bratři Martin Haller a 
Robin Kotubej a na vlastní žádost vystoupili manželé Žižkovi. V neděli se nás schází cca 100 
dospělých (někdy 80, jindy 120) a přibližně 20 dětí. V posledních týdnech jednáme s dalšími 
5 zájemci o členství. Jsme vděčni, že na naše shromáždění přicházejí návštěvníci z jiných sborů 
i lidé mimo církev. Pro děti do věku 11 let jsou nedělní školy, pro dorostence je v pondělí 
dorost a ve středu se schází mládež. Sestry mají svá setkání jednou za měsíc. Scházíme se i ve 
skupinkách ke studiu Bible, sdílení a modlitbám. V současnosti se schází přibližně 6 skupinek 
s různou frekvencí scházení, do kterých je zapojeno cca 45 členů, což je skoro 1/3 sboru. Téměř 
každý pátek se schází i skupina hudebníků a zpěváků, kteří vedou v neděli sbor k oslavě Boha 
zpěvem. Snažíme se být prospěšní i veřejnosti, proto pořádáme každé pondělí večer a úterý 
dopoledne výtvarný kroužek, v úterý odpoledne klub seniorů, každou středu klub maminek a ve 
čtvrtky vyučování angličtiny. Mimo to se v našich prostorách schází sbory anglicky mluvících, 
čínsky mluvících a skupina neslyšících křesťanů. 



Děkuji vám všem za aktivní zapojení se do Božího díla. Chci nás povzbudit, abychom nadále 
šířili Ježíšovo evangelium, aby bylo co nejvíce lidí zachráněno pro věčný život a současně také 
budujme Jeho církev. 

E. Poloha 

Z jednání staršovstva 3. 12. 2013 
1) Starší jednali o zapojení bratra Romana Klusáka do služby ve sboru vzhledem k jeho 
vzdělání a zkušenostem. Jeho zapojení je možné v týmu vedení mládeže a v Bělé pod 
Bezdězem. Již se příležitostně zapojuje na Barrandově. S bratrem budeme v užším kontaktu. 

2) Jednání o členech, kteří vyžadují větší pastorační péči 

3) Staršovstvo navštívil bratr Jan Jackanič ml. s těmito podněty: návštěva bratra Kena Wilsona 
zřejmě v únoru 2014; učitele malé besídky podpořit k absolvování různých kurzů, které by jim 
pomohly v jejich další službě. Vzhledem k tomu, že bratr je místopředseda VV BJB, poprosili 
jsme ho o informace z ERC ohledně státních dotací a o informace o dění v jabloneckém sboru 
BJB. 

4) Alianční týden modliteb 2014 - na naše oslovení okolních baptistických sborů reagovali 
kladně pouze pražské, proto budeme mít společné modlitební shromáždění Na Topolce 12. 1. 
od cca 17:00 v režii místního sboru s přizváním ostatních pražských sborů. 
 

E. Poloha 

Předvánoční focení a ten týden okolo 
Krátké svědectví o akcích z uplynulého týdne 

Milí bratři a milé sestry, 

toto svědectví píši pro povzbuzení. Minulý týden 
v Řepích proběhlo Předvánoční focení, což byl náš 
nápad na misijní aktivitu pro celé rodiny ve 
vánočním čase. Akce spočívala v tom, že jsme 
v našich prostorách zřídili fotografický ateliér a 
otevřeli jsme jej pro veřejnost v Řepích. 
Předvánoční focení probíhalo v pondělí a úterý (2. a 
3. prosince) od 9 do 21 hodin. O akci jsme dali 
vědět prostřednictvím inzerce v místních novinách 
(Řepská 17), našeho webu a sociálních sítí. 

Výsledkem bylo celkem 16 skupin, většinou celých 
rodin, které jsme fotili, z nichž jsme většinu (9) do té 
doby neznali. Podařilo se nám pozvat i sousedy 
z budovy, ve které máme pronajaté prostory, což 
považujeme za jeden z velkých úspěchů. Věříme, že 
je to i právě díky vašim modlitbám, že akce měla 
hladký průběh a byla úspěšná. Díky tomu teď známe 
devět nových rodin, které vědí, kdo jsme, co děláme 
a na čem nám záleží. Pár přiložených fotografií 
z akce vám může dát představu, jak to probíhalo 



(pouze lidí z našeho týmu, protože na fotografie 
ostatních nemáme výslovné svolení k publikaci). 

Jako návaznou akci na Předvánoční focení jsme 
v pátek měli Vánoční párty, na kterou přišla většina 
fotografovaných a naši přátelé z dalších misijních 
aktivit, především English clubu. Během párty jsem 
měl možnost hovořit hlouběji s pár lidmi a několika 
z nich i vydat svědectví o své víře. 

Jako poslední informaci uvedu, že v neděli jsme 
měli tři nové lidi na naší bohoslužbě. Máme z toho 
velikou radost a věříme, že i toto krátké svědectví o 
proběhlé akci vám bude ku povzbuzení k dalším 
modlitbám a přemýšlení nad tím, jaké formy může 
mít evangelium pro naše okolí. 

David Živor 

Exit tour v Praze 
Na mládeži se již delší dobu modlíme, abychom mohli růst nejen duchovně, ale i početně. 
Pořádáme proto různé nepravidelné akce, kam se snažíme zvát své nevěřící kamarády. 
Organizujeme výlety, večery deskových her, tematické párty. Pravdou však je, že okruh lidí, 
s kterými přicházíme do styku a které pravidelně zveme, není tak velký. V Praze přitom denně 
míjíme stovky lidí, kteří potřebují slyšet o Boží lásce. I proto jsme se rozhodli zúčastnit se 
letošního Exit tour spolu s dalšími čtyřmi mládežemi z jiných evangelikálních denominací 
z centra Prahy. Samotné týdenní akci Exit tour předcházely více než půlroční přípravy, několik 
společných mládežnických bohoslužeb u nás ve sboru, modlitby 24/7 a společný tréninkový 
výjezd do Kolína. Myslím, že především zkušenost z výletu do Kolína, kde jsme měli možnost 
svědčit o Ježíši mnoha lidem v ulicích města, nám ukázala, jak často jako křesťané žijeme 
v jakési uzavřené subkultuře, ze které se bojíme vykouknout. Byli jsme nadšeni, kolik lidí bylo 
ochotno slyšet nebo diskutovat, byli jsme možná šokováni, s jak vážnými problémy se lidé 
potýkají.  

Ale zpět k Exit tour – ten se konal od 18. do 23. 11. 2013. Navštívili jsme čtyři školy (v pondělí 
Gymnázium profesora Jana Patočky v Jindřišské ulici, v úterý Církevní školu Ječná, ve středu 
Gymnázium Jiřího Guta Jarkovského v Truhlářské ulici a ve čtvrtek Střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou v Ječné ulici), kde jsme mohli v rámci seminářů a workshopů navázat 
přátelství se studenty a zvát je na návazný odpolední program. Tyto odpolední programy 
bohužel nebyly úspěšné, nicméně na závěrečný koncert křesťanské rockové skupiny Dizmas 
přišlo téměř 300 lidí, křesťanů i nekřesťanů. Protože jsme nechtěli, aby to celé skončilo jen 
tímto týdnem, zvali jsme studenty na naše mládeže a další programy – párty, večery her, exit 
kluby, koncerty atd. Na tyto návazné akce nikdo nepřišel.  

Z hlediska marketingu, managementu a jiných tržně ekonomických východisek byl Exit tour 
v Praze propadák. Osobně však věřím, že z hlediska věčnosti měla tato akce smysl, který jen 
není v současnosti viditelný. Domnívám se, že to bylo důležité z hlediska budování naší 
mládeže. Rovněž jsme vděční za to, že jsme v kontaktu s několika studentkami. Pokračujeme 
v modlitbách za všechny studenty, kteří mohli během Exitu slyšet evangelium. Prosíme za to, 



aby to, co slyšeli, nezapadlo, ale naopak aby tomu dal Bůh vzrůst. Na závěr chci za celou 
mládež celému sboru moc poděkovat, jak za finanční podporu Exit tour, tak za vaše modlitby.  

Dagmar Ždychová 

Vánoce – dar lásky 
Kdybych svůj dům dokonale vyzdobila jedlovými větvičkami, blikajícími světýlky a hrajícími 
zvonečky, ale neměla bych lásku ke své rodině, nebyla bych ničím, jen dekoratérkou. 

Kdybych se namáhala v kuchyni a pekla kila vánočního cukroví, vařila mnoho lahodných 
dobrot a kdybych k jídlu prostřela nádherný stůl, ale neměla bych lásku ke své rodině, nebyla 
bych ničím, jenom kuchařkou. 

Kdybych pomáhala v charitativní jídelně, v domově důchodců zpívala koledy, ale neměla bych 
písně pro svou rodinu, nic by mi to nepomohlo. 

Kdybych ozdobila vánoční stromeček zářícími anděly a háčkovanými hvězdami, kdybych se 
zúčastnila tisíců oslav a v chrámovém sboru zpívala kantáty, ale neměla bych v srdci Ježíše 
Krista, tak jsem nepochopila, o co vlastně jde. 

Láska přerušuje pečení kvůli objetí dítěte. 

Láska nechává stranou ozdoby kvůli polibku svého partnera. 

Láska je přátelská navzdory spěchu a stresu. 

Láska nezávidí jiným jejich domácnost s vybraným vánočním porcelánem a třpytícími se 
ubrusy. 

Láska neokřikuje děti, aby uhly z cesty, ale je vděčná, že jsou a mohou stát v cestě. 

Láska nedává jenom těm, kteří mohou něco vrátit, ale s radostí obdarovává právě ty, kteří 
dárečkem odpovědět nemohou. 

Láska všechno snáší, všechno věří, ve vše doufá, všechno vydrží. 

Láska nikdy nezanikne.  

Různé hry přestanou bavit, perlové náhrdelníky se přetrhnou, tenisové rakety se polámou, 

ale dar lásky zůstává ... 

Narozeniny v lednu 
  2. Jana Pánková 
16. Jana Jackaničová 
16. Julie Kazantseva 
17. Alena Donskich 

21. Larisa Kotubejová 
21. Henadzi Savitski 
23. Nina Savitskaya 
24. Nora Kotubejová 

27. Michal Hejl 
30. Luboš Došek 



Mimořádné akce 
St   1. 1. 11h Novoroční Bohoslužby (MS) 
6. – 12. 1. Alianční týden modliteb (ATM) 
Čt   9. 1. setkání mládeže v rámci ATM 
Ne 12. 1. 17h ATM Na Topolce 
Po 13. 1. 18-19h domovní schůze na žádost nájemníků 
Po 13. 1. 19h Sborová rada 
11. – 13. 4. Festival Evolution = dříve Veletrh esoteriky 
Pá  23. 5. Noc kostelů 
? Sborový víkend 

Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
14. 1. Smích léčí – MUDr. Zuzana Kasalová 
21. 1. Bídníci – DVD film, 1. díl – br. kazatel Vladimír Hejl 
28. 1. Pod oblakem – prezentace knihy – ses. Ludmila Hallerová 

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

  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 

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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