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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Připomenutí 
Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře; poznali 
jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na slávě a ctnostech. 
Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom unikli všem špatnostem, 
které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter. Učiňme vše pro to, aby nás 
víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, 
trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. 
Půjdeme-li usilovně touto cestou, duchovně porosteme, náš život přinese ovoce a 
budeme užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista. Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, 
je krátkozraký, dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného 
života. Usilujme tedy o to, abychom svým křesťanským životem prokazovali, že 
nás Bůh zavolal a vyvolil. Pak nikdy nesejdeme z cesty víry a Bůh nám široce 
otevře věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Chci nám stále 
připomínat tyto věci, i když je už dávno známe a podle nich také žijeme.  

Tohle nejsou moje slova, ale s malými úpravami slova apoštola Petra ze začátku 
jeho 2. dopisu (překlad Slovo na cestu). Dva tisíce let už uplynulo od jejich 
napsání, jsou však i pro nás stále aktuální. Bůh nám v Pánu Ježíši Kristu dal vše 
potřebné k životu ve víře. Žijme ve víře v Něj i tento další rok. Věřme Mu. 

E. Poloha  

Z jednání starších sboru 2. 12. 2014 
Bratři starší jednali o členech sboru, kteří již delší dobu nenavštěvují shromáždění a 
nejeví zájem o sbor. Bratr Poloha jim jménem staršovstva napsal dopis 
s upozorněním, že pokud nebudou nikoho ze sboru kontaktovat, bude jim ukončeno 
členství ke konci roku 2014. 
Pozvali jsme také br. T. Polívku se kterým jsme mluvili o jeho touze založit 
společenství v Klecanech a o jeho vztahu ke sboru. Bratr svůj projekt již sboru také 
představil. 
Na nabídku misijního výjezdu do Turecka na jaře 2015 od Misijního odboru BJB 
reagoval se zájmem E. Poloha s tím, že kromě možné misie by zmapoval možnost 
spolupráce s danými sbory. Staršovstvo ho podpořilo a vnímá to jako možnost 
zahraniční misie našeho sboru. 

E. Poloha  

Kurz Výchova teenagerů 
Kurz vytvořili v Anglii manželé Leeovi, autoři kurzů Manželské večery. 

Existuje více kurzů o výchově dětí, ale kurz o výchově dospívajících je v ČR 
jedinečný. 

Už během překladu a dabování nám tým hlásil, že kurz předčil jejich očekávání. 

Každý z pěti večerů kurzu má tři části - lehkou teplou večeři v příjemném prostředí, 
přednášky z DVD plné ověřených principů, praktických nápadů, rozhovorů s 
psychology, rodiči a samotnými teenagery, a konečně diskuse kolem stolů, kde 
budete mít možnost sdílet, naslouchat a navzájem se inspirovat s dalšími, kteří se 
stejně jako Vy "z toho občas tak trochu hroutí"... nebo můžete dokonce svého 
teenagera vzít s sebou :) 

Jakub a Dagmar Guttnerovi 



Narozeniny v lednu 
  2. Jana Pánková 
  7. Anastasiya Ševčuk 
15. Serhiy Chayko 
16. Jana Jackaničová 

16. Julie Kazantseva 
21. Henadzi Savitski 
23. Nina Savitskaya 
24. Nora Kotubejová 

27. Michal Hejl 
30. Luboš Došek 
30. Lenka Semorádová 

Mimořádné akce 
4. - 11. 1. ATM „Hospodin dá vyr ůst spravedlnosti“ 
Út   6.  1. 18:30 ATM CB Římská 43 

Kázání: Z. Wasserbauer, M. Švehla, F. Sedlák  
Hud. dopr.: manž. Radovi 
Uvádí: P. Mošner 

Čt   8.  1. ATM mládež u nás, velký sál 
Po 12. 1. 18h Sborová rada 
So 28.   2. čtení Bible na náměstí 
So 28.   3. čtení Bible na náměstí 
Pá   3.   4. 18.30 Velkopáteční shromáždění 
So   4.   4. čtení Bible na náměstí 
Po   6.   4. Velikonoční výlet 
17. – 19. 4. Veletrh Evolution  – služba na festivalu esoteriky 
So 25.   4. čtení Bible na náměstí 
1. – 3. 5. Československá konference sester BJB 
Pá 29. 5. Noc kostelů 
So 30.   5. čtení Bible na náměstí 
5. – 7. 6. Sborový víkend  Běleč n. Orlicí 

Klub seniorů 
  6. 1. Klub není 
13. 1. Židé – dějiny jednoho národa – DVD film – br. kaz. Vladimír Hejl  
20. 1. Co má společného husitství a Islámský stát – MUDr. Zuzana Kasalová 
27. 1. Proč odpouštět – br. Ing. Miroslav Ždych 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
 

Datum Vedení kázání Bělá p. B. 

  1. 1. Vladimír Hejl Erik Poloha, VP - 

  4. 1. Erik Poloha Vladislav Vovkanič, VP - 

11. 1. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha 

18. 1. Roman Klusák Erik Poloha Vladimír Hejl 

25. 1. Erik Poloha David Živor Miloš Tresa 

  1. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Vladislav Vovkanič 

  8. 2. Roman Klusák Erik Poloha Erik Poloha 

15. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Roman Klusák 

22. 2. Erik Poloha Roman Klusák 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:  Petr Haller, Michaela Klusáková 
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 


