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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Zemřela Milada Pohlová 
V pondělí 16. února 2015 zemřela po několikaměsíční hospitalizaci naše sestra 
v Kristu Milada Pohlová. Jsme Bohu vděčni za její službu, jak v našem 
vinohradském sboru, kde se věnovala dětem, tak i za službu v celé Jednotě. 
Dlouhou dobu pracovala na "ústředí" i v Odboru sester.  

Dožila se 94 let a do poslední chvíle byla radostnou křesťankou, která vyznávala 
"co bychom byli bez Boží milosti". Nezapomeneme ani na její modlitby, ve kterých 
připomínala, abychom nebyli toliko posluchači, ale i činitelé Božího slova. Sestra 
se zúčastňovala sborového života, dokud jí to zdravotní stav dovoloval. Jsme 
vděčni Bohu, že si ji odvolal bez bolestí a v pokoji. 

Za sestry a bratry z vinohradského sboru 
E. Poloha 

Milé sestry a bratři (moje rodino) 
V nemocnici jsem cítila být nesena na modlitbách a cítila jsem Boží přítomnost. 
Děkuji všem, kteří se za mne modlí, a za pomoc při mé rekonvalescenci. Děkuji 
celému sboru! 
Žalm 91:11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých 
cestách. (Verš, který jsem dostala) 

Zora Hedbávná 

Co je v Řepích nového? 
Milí bratři a milé sestry, 
sotva jsem se rozkoukal po přelomu roku a najednou je už za námi půlka února. 
Rád bych Vám proto napsal pár řádek o tom, jak pokračuje naše služba v Řepích.  
Během týdne se setkáváme s lidmi na našich misijních klubech (sporty, EXIT club, 
pečo-vařo a Anglická konverzace) a na ulici během rozdávání kávy, kdy máme 
příležitost sdílet s místními něco o tom, kdo jsme, co děláme a jaká je naše naděje. 

Lednový provoz byl slabší – přikládáme to prázdninám a závěrečnému shonu 
kolem uzavírání známek ve školách. 
Tohoto „slabšího“ období jsem využíval především k plánování, modlitbám a 
hledáním vize pro další pokračování naší služby. Také jsem zapracoval na 
aktualizaci našich webových stránek, aby byly před Velikonocemi naprosto 
v pořádku. Přidali jsme na ně novou sekci „Hledáte Boha?“, kde prezentujeme 
evangelium.  
Po skončení aliančního týdne modliteb jsme na našich bohoslužbách začali sérii 
kázání na Pavlův dopis do Efezu. Mám radost z toho, že mohu kázat na krásné téma 
tajemství jednoty Církve v Kristu. Tato série kázání doběhne ke konci května. 
Kolem Velikonoc pak držíme „velikonoční advent“, kdy čtyři neděle před 
Velikonocemi budou bohoslužby tématizované k nejdůležitějším křesťanským 
svátkům. Témata jsou na webu: http://pochoden-praha.cz/nase-aktivity/bohosluzby/  
Kromě toho máme radost z několika nových lidí, kteří se začali objevovat jak na 
klubech, tak i na bohoslužbách. Modlíme se za ně a za Boží milost, aby mohli na 
své cestě víry udělat další kroky směrem k našemu Pánu. 
Jelikož z hlediska příprav a plánování jsou Velikonoce už za dveřmi, rád bych také 
napsal několik předmětů k modlitbám. Jako každý rok se chystáme zapojit do 
Celonárodního čtení Bible v Řepích, na Bílou sobotu budeme dělat již třetí Hon za 
velikonočními vajíčky na louce před úřadem a v neděli chystáme bohoslužbu při 
východu Slunce. Pro úspěch těchto akcí je potřeba dobrého počasí, a proto se 
modlíme, aby nám jím Bůh požehnal i letos. 
Po Velikonocích chystáme tři evangelizačně laděné akce pro veřejnost v místním 
kulturním centru: koncert křesťanské skupiny, divadelní hru a diskusní večer se 
známou osobností. Na všech večerech chceme prezentovat evangelium a představit 
se jako církev v Řepích. V návaznosti na tyto akce bychom rádi začali Alfa kurzy či 
podobně laděné Objevování křesťanství. 
Věřím, že naše aktivity kolem Velikonoc a následné Alfa kurzy byly vizí od Boha a 
že si je použije. Modlíme se za to, abychom mohli v ten pravý čas oslovit hledající 
lidi, protože věříme, že kdo hledá, nalezne. „Proste, a bude vám dáno; hledejte a 
naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo 
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mt 7,7-8) Modlíme se, abychom 
mohli být svědky Božího zázraku, kterým je, když se někomu dá poznat a vstoupí 
do života, jejž promění k nepoznání. 

D. Živor 



Bůh mi řekl! …Opravdu? 
V našem sboru, kde věříme v dary Ducha Svatého, často slýcháme lidi s velkým 
zapálením říkat „Bůh mi řekl…!“ Co máme na mysli, když tvrdíme taková 
prohlášení? Mohou být pravdivá? 
Je to možné skrze víru v Ješuu, že skrze Něj přijímáme Ducha svatého žijícího 
uvnitř nás:  Římanům 8:9,11 – „ve vás vskutku Duch Boží přebývá“… „ve vás 
přebývá Duch“… „skrze svého Ducha, který ve vás přebývá“. 
Pokud budeme zevnitř naplněni Bohem, můžeme být tímto Duchem vedeni. 
Římanům 8:14 – „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ Tento 
pocit vnitřního vedení můžeme zažívat denně, dokonce jako zkušenost, moment za 
momentem. 
Toto „vedení“ je pokračováním zkušeností izraelských proroků (1. Samuelova 
10:10-13, Joel 2:28-29) a naplněním Mojžíšovy modlitby, že všichni Boží lidé 
obdrží Ducha svatého, a proroctví (Numeri 11:29). Proto je zkušenost Nové 
smlouvy, „vnitřního přebývání Ducha“, více delikátní, intuitivní, vnitřní, 
subjektivní a normativní než Boží prorocké intervence popsané v Zákoně a 
Prorocích. 

Zdravě kritické myšlenky 
Uvnitř srdce člověka neustále proudí spousty myšlenek. Některé z těchto myšlenek 
mají duchovní původ a některé zas tělesný: Římanům 8:6 – „Myšlení těla znamená 
smrt, myšlení Ducha život a pokoj“. Jedním z těchto proudů je tok myšlenek, který 
přichází do naší duše z našeho ducha, který je spojen s Božím Duchem. Druhý 
proud přichází do našeho vědomí z těla, které je napojeno na svět, který je ovlivněn 
zlými duchy (Ef 2:2). 
Když někdo řekne „Bůh mi řekl“, obvykle tím míní: „Měl jsem náhle jasné a čisté 
myšlenky, které se objevily v mé mysli z mého ducha, a já jsem přesvědčen, že tyto 
myšlenky jsou od Ducha Páně.“ Vzhledem k tomu, že je trapné neustále říkat toto 
vše, tak lidé jednoduše říkají: „Bůh mi to řekl“. Je však nutné, abychom byli sami 
schopni si toto v sobě připomínat, aby se tak zabránilo nedorozumění. Pokud ne, 
může to znít ostatním tak, že mluvíme přehnaná tvrzení, že Bůh právě zasáhl a 
nadiktoval do nás svou zprávu. 
Není to tak, že hlas Boží k nám mluvil nahlas, ale že jsme ve svém srdci něco 
„vnímali“. Římanům 8:16 – „Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem“. Aha! 
Takže v tom případě je asi přesnější říci: „vnímám, že Duch Boží svědčí spolu 
s mým duchem….“ Říkat něco takového pravidelně by mohlo být méně matoucí, 
než jen říkat: „Bůh mi řekl, že…“ 
Příležitostné objasnění tohoto bodu by přidalo dotek pokory k našim výrokům. 
Rovněž by to pomohlo i nově příchozím. Pravděpodobně by to mohlo pomoci i 
těm, kteří zažili přehnaná a chybná proroctví, aby se necítili dotčeni do té míry, že 
by odmítli dary Ducha úplně. 

Proud myšlenek v nás přichází v těchto formách: 
1. Slova 
2. Obrazy 
3. Morální svědomí 

Svědomí nesoucí svědectví 
Tento třetí typ poselství je intuitivním potvrzením nebo 
varováním jako semafor ukazuje: zelená – „jeď“, 
oranžová – „pozor“, nebo červená – „stůj“. Římanům 2:15 
– „Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve 
svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich 
myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.“ Většina 
rozezná tok vnitřních myšlenek. Problém je vnímat, pokud něco říká Bůh, a pokud 
ano, tak to správně interpretovat. 
Svědomí je částí našeho ducha, skrze kterou Bůh svědčí primárně. Proto Boží 
poselství má vždy čistý, morální aspekt. Římanům 9:1 – „Mluvím pravdu v Kristu, 
nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém.“ Možná vskutku vnímáte 
poselství Božího Ducha, ale nezapomeňte, že je filtrováno skrze našeho vlastního 
ducha a svědomí. 
Cokoli ovlivňuje vaše srdce, ovlivní to, co obdržíte a jak to budete vnímat. Ve 
zdravě kritickém, pravdivém prorockém poselství musíme brát v úvahu tento 
osobní vliv.  Stále prorokujeme jen částečně, ne v dokonalosti (1. Kor.13:9). 
Pojďme pokorně požádat o odpuštění ty, kteří byli odrazeni excesy a přeháněním, 
možná dokonce lží a pokrytectvím. Usilujme o čistší a přesnější vyjádření 
prorockých darů! 

Ašer Intrater  



Mimořádné akce 
Po   9.   3. 18h Sborová rada 
So 28.   3. čtení Bible na náměstí 
Ne 29.   3. Výroční sborové shromáždění, společný oběd (změna času) 
Po 30.   3. Sejití sester 
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 
So 10. 10. 600. / 100. / 30. výročí 

Klub seniorů 
  3. 3. Křesťanská služba – povinnost, zvyk nebo radost – MUDr. Z. Kasalová 
10. 3. Biblická archeologie DVD – br. kaz. Vl. Hejl 
17. 3. poselství latinské abecedy – biblická cesta – V. Lamr 
24. 3. Kristus – cesta k řešení ekologických problémů – RNDr J. Nečas 
31. 3. Anglické reálie – Dr. Bradbrooková 

Narozeniny v březnu 
 1. Ivan Plevka 
 3. Viktor Adam 
 6. Květa Hloušková 
 7. Valentina Hrynazhuk 
 8. Irina Váňová 
13. Petr Brož 

15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
18. Viktor Smužanica 
21. Petr Staněk 
21. Karina Kotubejová 
22. Libuše Zhorná 

22. Jan Seifrt 
25. Zuzana Tresová 
25. Jordan Haller 
29. Marie Mesteková 

 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  1. 3. Erik Poloha Vladislav Vovkanič, VP Vladimír Hejl 

  8. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

15. 3. Vladimír Hejl Erik Poloha Vladislav Vovkanič 

22. 3. Erik Poloha Vladimír Hejl Roman Klusák 

29. 3. Roman Klusák Erik Poloha (výr.sb.shrom.) Miloš Tresa 

  3. 4. Velký pátek Vladislav Vovkanič - 

  5. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP (křest) Vladimír Hejl 

12. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

19. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha (esoterika) Jiří Boháček 

26. 4. 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.  
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