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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Pozdrav z Maďarska 
Školní rok se pomalu chýlí ke konci a já si jen těžko uvědomuji, že jsem z Prahy už skoro celý 
rok, uteklo to tak rychle, ale nemůžu říct, že by se nic nezměnilo, ba naopak. Život tady na 
škole je velice energický a člověka přímo vtahuje do aktivní práce, a to hlavně na sobě samém. 
Moc se těším na práci s mládeží, až budu zpět v České republice, a doufám, že budu moci 
předat co nejvíce z toho, co jsem přijal. Jsem ohromně vděčný za tolik učitelů z celého světa, 
kteří se většinou jen na týden, zastavili na svých misijních cestách i u nás na škole, aby nám 
pomohli při studiu písma a předali něco ze svých dlouholetých zkušeností na cestě s Bohem. Je 
to vždy velmi povzbuzující vidět něco málo z jejich života. Každý jeden z nich přináší osvěžení 
nejen ve stylu, jakým vyučují, ale jejich perspektivou a důrazy, které mají oproti našim stálým 
vyučujícím. 
Jedno z největších povzbuzení poslední doby přinesl Jimmy DeYoung, který nás měl na knihu 
Zjevení. Dovolím si jen krátce předat to, co mne nejvíce oslovilo. Byl jsem velmi zasažen jeho 
vášní pro studium Písma a nikdy nezapomenu na to, jak dokázal učitel měřící kolem 2m, velice 
silné postavy, plakat nad silou a nadějí zvěsti, kterou s námi sdílel: "Pán Ježíš Kristus se vrátí a 
vytrhne svojí církev, je to příští velká událost v Božím kalendáři. Žijte podle toho, jako by se to 
mělo stát právě teď." Příchod Pána Ježíše něco, na co se opravdu můžeme těšit. Podle 
Tesalonickým 4:18 je to slovo, kterým se máme navzájem povzbuzovat. Přinutil mě 
k zamyšlení na každou chvílí v mém životě, jako nad momentem, který má vliv na věčnost.  
Musím také vyslovit díky za podporu, nebýt stipendia, které jsem dostal od Vinohradského 
sboru, neměl bych možnost studovat. Děkuji také za všechny modlitby a zprávy, které jsem 
dostal. 
Se vší vděčností a vyznáním od apoštola Jana "Amen, přijdiž Pane Ježíši!" (Zjev 22:20). 

Jordan Haller jhaller@seznam.cz.  

Noc kostelů 
Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května 2014. 
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů, ve 
kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu 
veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů 
zaznamenaných během večera a noci. Na Slovensku bylo v rámci Noci kostolov otevřeno 
několik desítek kostelů. Noc kostelů „Kirikute öö“ se konala také v Estonsku. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost511 



Z jednání staršovstva 22. 4. 
Staršovstvo se kvůli svátkům a mimořádným akcím sešlo později. Rozhodli jsme se, že 8.6. od 10h 
budeme mít společné shromáždění se sbory, které se scházejí v naší budově - anglický, čínský a 
skupinka neslyšících. Na sborovém víkendu (přihlašujte se už!!!) bychom rádi společně přemýšleli nad 
tím, proč jsme v BJB, abychom dovedli konkretizovat naše očekávání od Výkonného výboru a 
případně více spolupracovat s ostatními sbory. Zabývali jsme se i tzv. "krámky" a došli k závěru, že 
není smyslem jen „zaplnit čas v krámcích“, ale vytvořit aktivity, které budou pro dané prostory 
vhodné, dostatečně atraktivní pro nevěřící lidi a misijní (aby byla možnost v každé aktivitě aspoň na 
chvíli mluvit s lidmi o Bohu a o spasení v Kristu). Všechny činnosti proto musí být vedeny věřícími 
lidmi. Další Sborové shromáždění bude 25.5. kdy budou přijímání noví členové a vyhodnotíme 
evangelizaci na Festivalu Evolution.                 EP 

Narozeniny v květnu 
  6. Petr Ševčík 
  7. Světlana Perets 
17. Martin Haller 
18. Julie Hejlová 

19. Sviatlana Savitskaya 
20. Eliška Živorová  
23. Marta Stárková 
24. Kateřina Paudel 

25. Dagmar Ždychová 
27. Vasil Smužanica 
27. Malvína Michálková 

Mimořádné akce 
2. - 4. 5. Konference sester Poprad 
Po 12. 5. 18h Sborová rada 
Pá 23. 5. 18-23h Noc kostelů 
So 24. 5. 9-14h Jarní úklid 
Ne 25. 5. Sborové shromáždění 
20. – 22. 6. Sborový víkend – Doksy (Poslův mlýn) 

Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  6. 5. Bible – Skutky apoštolů – DVD film – br. kazatel Vladimír Hejl 
13. 5. Aktivita kontra lhostejnost z Božího pohledu – MUDr. Zuzana Kasalová 
20. 5. Křesťan a pochybnosti – br. Ing. Miroslav Ždych  
27. 5. Důsledky vztahu k Pánu Bohu a k lidem v našem životě – ses. Lud. Hallerová 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 
datum vedení Kázání Bělá p. B. 

  4. 5. Roman Klusák Vladislav Vovkanič, VP Vladislav Vovkanič 

11. 5. David Živor Vladimír Hejl --- 

18. 5. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

25. 5. Vladimír Hejl 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.  

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 


