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Přítomný Duch Svatý 

Tento měsíc si chceme společně s některými dalšími sbory připomenout seslání 

Ducha Svatého o Letnicích. Jistě se těšíme na obecenství s ostatními. Týden před a 

týden po této slavnosti budeme hostit Teen Challenge a Pavla Novosada 

s čerstvými zprávami z Turecka. Církev by bez Ducha byla bezduchá organizace. 

Ani slovo "církev" v názvu nepomáhá, pouze přítomný Duch Svatý. Věřím, že 

každý z nás touží být veden Božím Duchem, vnímat Jeho vedení a zažívat Jeho 

moc. Buďme nadále Ježíšovou církví na svém místě, ačkoliv slovo církev nemáme 

v názvu. Hledejme Boží království a jeho spravedlnost, ne zážitky. Šiřme Ježíšovu 

dobrou zprávu a nechme Jeho, aby naše slova dokazoval Svojí mocí. Je 

povzbuzující slyšet a vidět, jak Boží Duch koná i v jiných společenstvích, místech, 

městech a státech. Nechme povzbudit naši víru v Pána Ježíše Krista a povzbuďme i 

my víru druhých. 

E. Poloha 

Z Biblické školy 

Uběhlo to jako voda, ale je to tak. Jsem na konci druhého roku studia, tady 

v Maďarsku, a jak jsem plánoval, vracím se zpět do rodného města a do rodného 

sboru. Naštěstí jsem během té doby měl možnost několikrát být doma a těšit se 

z domácího prostředí. Praha je mým domovem a uprostřed ní Vinohradský sbor 

jako můj duchovní domov. Mnohým z vás, kteří právě čtete tyto řádky, vděčím za 

mnohé, co se týká právě mého duchovního života, ať už to bylo skrze vyučování, 

rozhovory, napomenutí, povzbuzení nebo i jen vaše věrné svědectví, které žijete a 

často beze slov sdílíte pokaždé když se vidíme. Tuto vděčnost jsem si mohl ještě 

více uvědomit a přisvojit právě skrze to, že jsem byl mimo domov. Díky tomu 

všemu jsem mohl být skvěle povzbuzen, abych Kristalizoval (snažil se napodobit 

Pána Ježíše Krista). 

Jsem moc rád za důraz tady ve škole, který hodně směřuje právě k domovskému 

sboru, ze kterého každý pocházíme. Za ty dva roky jsem dostal mnoho povzbuzení 

z mnoha směrů, abych se zapojil právě doma, kde to znám nejlépe. Tak se těším, že 

už od června budu moct být v Praze, znovu se nechat budovat domácím 

společenstvím a možná i přispívat něčím z toho, co jsem přijal. Měl jsem možnost 

projít za dva roky hodně teorie, ale teď přichází řada na to, aby se to skutečně 

odrazilo v mém životě. Mojí modlitbou je, abych s pokorou dokázal povzbudit 

každého jednoho z vás k větší lásce a následování, tak skvělého Boha, kterého 

máme. A také povzbudit v boji proti hříchu, který nad námi už nemá moc. 

Zakončím jen krátkou citací jednoho z místních učitelů: "100% lidí v církvi 

potřebuje pomoc! Protože 100% lidí v církvi se dostává ze zákeřné nemoci jménem 

hřích. Pomozme si navzájem jako údy stejného těla."  

Jenom Bohu sláva, Jordan Haller 



Mimořádné akce 

1. – 3. 5. Československá konference sester BJB 

Po 11. 5. 18h Sborová rada 

So 16. 5. 16h Rozlučkový koncert s Radkou Žočkovu 

Pá 29. 5. Noc kostelů 

So 30. 5. čtení Bible na náměstí 

5. – 7. 6. Sborový víkend Běleč n. Orlicí 

So 10. 10. 130. / 100. / 30. výročí 

 

Narozeniny v květnu 

  5. David Piksa 

  6. Petr Ševčík 

  7. Světlana Perets 

10. Michal Piksa 

17. Martin Haller 

18. Julie Hejlová 

19. Sviatlana Savitskaya 

20. Eliška Živorová  

23. Marta Stárková 

24. Kateřina Velková - 

Paudel 

25. Dagmar Ždychová 

27. Vasil Smužanica 

27. Malvína Michálková 

 

Klub seniorů 

  5. 5.   Hromadné vraždy a sebevraždy – MUDr. Zuzana Kasalová 

12. 5. Návraty pobělohorských emigrantů za první republiky – Míša Klusáková 

19. 5.   Afrika – Marek Macák, Adam Sabela 

26. 5.   Izrael – Ludmila Hallerová 

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

 3. 5. konference sester konference sester --- 

10. 5. Vladislav Vovkanič Erik Poloha --- 

17. 5. Roman Klusák Erik Poloha, Teen Challenge Vladislav Vovkanič 

24. 5. Erik Poloha letnice-IBCP, Topolka, Čína --- 

31. 5. Erik Poloha Pavel Novosad, Turecko Miloš Tresa 

  7. 6. David Živor,  
sbor. víkend 

Vladislav Vovkanič --- 

14. 6. Roman Klusák Erik Poloha Erik Poloha 

21. 6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

28. 6. Vladislav Vovkanič Roman Klusák Miloš Tresa 
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