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Ohlédnutí a vyhlédnutí 

Končí další školní rok a s ním i období větší aktivity v životě sboru. Nemohu se 

ubránit pocitu, že letos toho bylo nějak hodně. Jistě se tento pocit nabízí každý 

červen a někteří z nás už vyhlížejí dovolenou jako období změny každodenního 

koloběhu. Padá to na nás z každé strany. Najít si čas na něco dalšího, nebo 

přemýšlet o změně toho, v čem žijeme, což vyžaduje se trochu zastavit, se stává 

dost obtížné. Je to místem, kde žijeme? Je to prací, kterou máme? Je to velikostí 

rodiny? Je to absencí rodiny? Každý z nás prožívá jiné tlaky, jiné podněty, přesto 

všem, kdo věří v Ježíše Krista, zní "Já jsem s vámi". Jsme nuceni žít efektivně, 

pracovat co nejvíc, za co nejmíň. Jaké tlaky na sebe necháváme dopadnout? Ježíš 

Kristus ať nám je Pánem za jakýchkoliv okolností. 

Chtěl bych se ohlédnout za tím, co se událo v našem sboru za uplynulých 10 

měsíců. V září se vdala Anetka Podzimková, na sborovém shromáždění jsme se 

domluvili ohledně používání nealkoholického nápoje u Večeře Páně, začala další 

domácí skupinka u Seifrtových v Bohnicích a začali jsme připravovat 2 bratry ke 

křtu. V říjnu  jsme měli společné Díkůvzdání s litoměřickým sborem a Roman 

Klusák začal svoji desetiměsíční praxi. V listopadu jsme přijali do sboru další 

bratry a posloužil nám slovem bratr z Arménie. V prosinci jsme se rozloučili se 

sestrou Růženou Klinkovou, měli jsme Vánoční dvoreček, křest i zlatou svatbu 

Kubaňových. V lednu jsme se zúčastnili ekumenického shromáždění v CB 

v Římské, navštívil nás Ken Wilson a s požehnáním jsme se rozloužili s rodinou 

Polívkových, kteří zakládají společenství křesťanů v Klecanech. V únoru si Pán 

odvolal sestru Miladu Pohlovou a onemocněl br. Vladimír Hejl. V březnu jsme 

měli výroční sborové shromáždění. V dubnu jsme evangelizovali na Festivalu 

Evolution, zúčastnili se Sjezdu delegátů sborů, o kterém jsme informovali na 

sborovém shromáždění, kde jsme také řešili kázeň ve sboru, a poslední den 

v měsíci jsme se rozloučili s br. Jiřím Pohlem. V květnu se v našem sboru konala 

československá konference sester, s. Radka Žočková pořádala rozlučkový koncert, 

Teen Challenge prezentovala svoji práci na Žižkově, Letnice jsme slavili společně 

s IBCP, čínskou církví a Topolkou, poslední neděli nás navštívil br. Pavel Novosad, 

aby nám poreferoval o životě křesťanů v Turecku, kterým můžeme pomoci. 

V červnu nás čeká sborový víkend a chceme se také rozloučit s manželi 

Klusákovými, kteří od léta budou sloužit v Lovosicích. Od října do května jsme se 

snažili každou poslední sobotu v měsíci rozdávat Bible na nám. J. z Poděbrad. 

Kromě toho jsme se každý týden několikrát v různém počtu a věku scházeli 

k oslavě Boha písněmi, modlitbami a ke studiu Bible, zároveň probíhaly pravidelné 

kroužky. 

Myslím, že aktivit máme dost, ale jak zaznělo v nedávném kázání br. Novosada, 

zůstává výzvou, abychom měli lásku a nesklouzli k církevnímu provozu. Děkuji 

vám všem za úsilí, modlitby a aktivitu. K naplánování dalšího školního roku se 

sejdeme v sobotu 19. září 9 - 12h. Přeji nám všem, ať Ježíš Kristus zůstává našim 

Pánem i o dovolených. 

E. Poloha 



Poděkování sboru za práci při konferenci 1. - 3. 5. 2015    

Je to už skoro měsíc, co naše modlitebna byla plná i na galerii a ještě by se pár lidí 

vešlo. 

Byli jsme hostiteli českých a slovenských sester i bratří. Jako hostitelé jsme obstáli 

znamenitě. 

Díky Pánu Bohu a díky každé ruce, noze, oku, uchu, prostě každému, kdo se do 

práce zapojil. 

Byli jsme úžasný pracovní tým, ve kterém bylo patrné, že nás společná práce vede 

k jednotě.  

Pán Bůh slyšel naše modlitby. Byl při tom, když se začalo plánovat a v Duchu 

Svatém své dílo dovedl do konce. Jemu patří chvála a díky. 

Společná práce, ve které spoléháme na vedení Duchem Svatým, má zpětnou vazbu.  

Není to jen služba pro druhé, ale zároveň radost pro toho, kdo slouží. 

Děkuji všem, skrze které jsem směla přijmout veliké požehnání a radost 

z konference nejen já. Někteří to vyjádřili i písemně. Jedno poděkování za všechny:  

 

Milé pražské sestry i bratři 

S láskou vás všechny objímám a děkuji za všechnu vaši péči o nás. Vaše láska 

dýchala ze všeho. Chci vám na druhém místě poděkovat za všechnu vaši práci, to 

první místo patří Pánu Ježíši. Bylo nám u vás a s vámi moc dobře. Kéž vám dá Pán 

odpočinek i požehnání pro celý sbor. 

Jarmila Balážová- sbor BJB  Košice 

Na závěr bych se s Vámi ráda podělila o verš, který mne osobně provázel 

konferencí, když jsem sledovala zpovzdálí, jak se to vše točí. 

2. Kor. 2,14 Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu 

Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. 

Kéž jsme tou vůní také na místě, kde právě jsme, v rodině, zaměstnání ve škole. 

Ať je patrné komu a čemu sloužíme. 

Vaše sestra v Pánu Ježíši Kristu 

Helena Včeláková 
V Praze dne 14. 5. 2015 

Dopis od Lydie Schüpellové 

Mnozí si jistě vzpomenou na dopisy, které jsme společně psali sestře Lydii 

Schüppelové, bývalé člence našeho sboru provdané do Německa. Už je opět doma 

z nemocnice. Tady je její odpověď: 

Jena, 21. 5. 2015 

Moji drazí bratři a sestry, 

chválím Pána Boha za Vaše modlitby a pozdravy projevené Vašimi milými 

podpisy, za Vaše projevy lásky v dopisech a pozdravech na pohlednicích. Myslím 

na Vás všechny, teď zejména ve dnech nastávajících Svatodušních svátků. Pán 

Ježíš řekl svým učedníkům, že Přímluvce, Duch svatý, je (nás) naučí všemu a 

připomene všechno, co jim řekl. Chvála, že toto Slovo máme. A jestliže Pána Ježíše 

milujeme, budeme je zachovávat a on se svým Otcem k nám přijde a učiní si u nás 

příbytek. Přinese nám svůj pokoj. A pak i další ovoce Ducha svatého. Kéž bychom 

byli připraveni na jeho přijetí. Kéž bychom se denně radovali při čtení a naplňování 

jeho Slova. Sláva Pánu Bohu, že je můžeme svobodně číst! Kéž by byl milostiv 

těm, kteří trpí pro jeho jméno. Kéž bychom využili svobodu, kterou nám v našich 

zemích ještě zachovává. Kéž bychom denně oslavili jeho svaté jméno. 

Zůstávám v Duchu s vámi na denních modlitbách spojena 

Vaše sestra v Pánu Lydie Schüppelová 



Mimořádné akce 

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

Po   8. 6. 18h Sborová rada 

Po 15.   6. Koncert PSPU 

So 15.   8. Svatba Mary Mesteková a Karel Stepanenko 

So 19.   9. 9-12h naplánování aktivit šk. r. 2015/2016 

So 26.   9. Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 

So 10. 10. 130. / 100. / 30. výročí 

Narozeniny v červnu 
  1. Jindřich Příhoda 

  2. Šimon Piksa 

  6. Věra Hallerová 

13. Ivana Štěpánová 

15. Lucie Lemerová 

19. Vladimír Mazur 

20. Erik Poloha 

21. Julie Tláskalová 

24. Andrei Savitski 

25. Helga Barešová 

28. Anna Kalinová 

 

Klub seniorů 

  2. 6. Polykarp ze Smyrny – Roman Klusák  

  9. 6. Island – Ondřej Tláskal 

16. 6. Je náhoda opravdu náhoda – RnDr. Jiří Nečas 

23. 6. Papež a poslední doba – Roman Klusák 

30. 6. Islám je totalitní ideologie – diskuze – MUDr. Zuzana Kasalová 

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

  7. 6. David Živor,  
sborový víkend 

Vladislav Vovkanič --- 

14. 6. Jiří Boháček Erik Poloha Erik Poloha 

21. 6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

28. 6. Vladislav Vovkanič Roman Klusák Miloš Tresa 
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