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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Noc to byla veliká 
Ačkoliv se setkáváme s tím, že Velikonoce jsou přeznačovány jako svátky jara, pro křesťany 
jsou svátkem největším. Bez oběti Ježíše Mesiáše a Jeho zmrtvýchvstání by nebylo záchrany 
pro všechny lidi před věčným zatracením za naše hříchy. Veliká noc však byla i v Egyptě, 
přibližně 1500 let před tou Jeruzalémskou. Izraelce Hospodin zázračně vyvádí z Egypta pod 
Mojžíšovým vedením. Měli jíst beránka v noci, a o půlnoci Hospodin pozabíjel vše prvorozené 
v Egyptě. Proto ještě té noci Izraelci narychlo odešli z Egypta směrem do Zaslíbené země. 
Záchrana, vyvedení z otroctví v Egyptě, je předobrazem vyvedení z otroctví hříchu skrze 
Ježíšovu oběť. Nikoliv vajíčka, zajíčci a pomlázky, ale beránek, prázdný hrob i prázdný kříž a 
k tomu chléb a víno. Udržme tento přelomový okamžik lidských dějin ve svých rodinách i na 
symbolické rovině. Nenechme si ho Satanem přeznačit. Ale hlavně vyjadřujme svému Pánu 
každý den vděčnost za Jeho oběť místo nás a nemlčme o možnosti záchrany před zatracením 
pro každého. Přeji každému, ať je Ježíš jeho Pánem a Zachráncem. Zvěstujme Ježíše, toho 
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Kristus žije a poprosil Otce, ať pošle Ducha, který nás naučí 
všemu a bude nám připomínat Ježíšova slova (J 14,26). 

E. Poloha 

Sedm tajemství lásky 
Každé poslední pondělí v měsíci ve sboru probíhá v mateřsky laskavé atmosféře setkání sester. 
Byť účastnice setkání (pokud ze své sporadické účasti mohu soudit) vynikají právě svým 
dobrosrdečným zájmem jedna o druhou, rozhodly se ve spolek nepřestat usilovat o dokonalost 
v lásce. A tak se v posledních měsících pod vedením Janky Polohové věnovaly studiu knihy 
manželského poradce Garyho Chapmana Láska jako životní styl, kde je vylíčeno následujících 
sedm vlastností milujícího člověka: 

Laskavost je radost z předchozího naplňování potřeb druhého, k němuž nás vede touha budovat 
vztah. K laskavému jednání nám velmi pomůže, uvědomíme-li si, jakou má každý člověk 
hodnotu. Nepřítelem laskavosti jsou špatné návyky: podceňování důležitosti slov, přemýšlení o 
druhých negativním způsobem. 

Trpělivost znamená umožnit druhým nebýt dokonalí. Nepřítelem trpělivosti je samozřejmě 
netrpělivost, ta je však podle Chapmana působena pýchou, která nás mnohdy vede k tvrdému 
jednání s druhými. Myslíme si a také jednáme podle přesvědčení, že já mám pravdu a ty ne. A 
já chci, abys věděl, že mám pravdu. Nebudu s tebou mít trpělivost. To by znamenalo ustoupit ti, 
a to si nezasloužíš. Trpělivost ovšem neznamená, že druhému neukážeme, co si myslíme či 
prožíváme. Ale ukážeme mu to mírně, bez hněvu a touhy ukázat, že jsme "lepší". 

Odpuštění se projevuje tak, že poctivost, soucit a vědomí vlastních chyb nás vedou ke smíření 
s tím, kdo nám ublížil. Skutečné odpuštění je možné jen tam, kde působí jak spravedlnost, tak 
láska. Nepřítelem odpuštění pak je strach. Strach z toho, že se nám druhý odmítne omluvit. 
Strach, že mu ukážeme svoji zranitelnost. Strach, že pokud přiznáme svůj podíl na celé 
záležitosti, pak budeme označeni za viníka. Strach, že si druhý naše odpuštění vyloží jako právo 
jednat špatně. Láska je ale mocnější než strach. A i když druzí na naše odpuštění nezareagují 
vždy správně, nám samotným odpuštění pomůže zbavit se hněvu a zášti. 

Zdvořilost nás vede k takovému jednání s druhými, jakoby šlo o naše osobní přátele. 
Nepřítelem zdvořilosti je uspěchanost, která nás vede k sebestřednosti. Naopak patří-li 
zdvořilost k našemu životnímu stylu, neustále hledíme na to, co lidé dělají dobře. 

Pokora je schopnost poodstoupit od sebe samého, aby vynikla hodnota druhého člověka. 
Pokora také souvisí se schopností přijmout od druhého pomoc, což pro nás často není lehké. 
Nepřítelem pokory je pak bolest. Zranění utržená v minulosti nám mohou bránit ve snaze se 
pokořit. Snaha vyhnout se znovu zranění vede k sebeobhajobě a snaze udělat na druhé dojem. 
Naše slabosti nám však mohou prospět, pokud se k nim postavíme s pokorou. 

Štědrost je touha dávat se druhým, věnovat jim svůj čas, prostředky, pozornost, schopnosti a 
soucit. Nepřítelem štědrosti je náš vlastní program. Položit otázku, co pro Vás mohu udělat, 
však nezabere mnoho času a vyčkání na odpověď nám může pomoci prospět někomu 
v opravdové nouzi.  

Upřímnost je láska, která prokazuje jednotu slov, myšlenek i činů. Skutečná upřímnost se 
netýká jen toho, jak mluvíme, ale toho, kdo skutečně jsme. Nepřítelem upřímnosti je 
sebeobhajování. Pokud nás sebeobhajoba vede k tomu, abychom překrucovali pravdu s cílem 
ochránit sebe, zapomínáme, že tím vydáváme v sázku naše vztahy. Rozhodneme-li se pro 
pravdomluvnost, získáme obrovskou svobodu.  

Tak je ve stručnosti definováno sedm tajemství lásky, které mnohem zevrubněji na stránkách 
své knihy probírá Gary Chapman. Nezapomíná však také zdůraznit, že chceme-li po vzoru 
Kristově uvést láskyplný postoj vůči druhým do své životní praxe, neobejdeme se bez Boží 
pomoci. 

Anička Pípalová 

Narozeniny v dubnu 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 

18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
23. Věra Tučková 

26. Ján Jackanič 
27. Denisa Boháčková 
30. Jana Kubaňová  



Velikonoční výlet 
Letošní tradiční Velikonoční výlet 17.4.2017 vybrala a připravila sestra z naší skupinky. 

Zápis ze sobotního výšlapu "do stopy" 

Vlak odjíždí z Masarykova nádraží v 10:11 (když bude dobrá předpověď počasí, domluvíme se 
na dřívějším odjezdu 9:11, 9:25, 9:41). Vystoupíme v Roztokách u Prahy. Od nádraží vede 
modrá turistická značka směr 
Tiché údolí, Horoměřice. Podél 
cesty jsou občas lavičky a až na 
krátký úsek u zdi, který je asi 70 
cm široký, vede po pohodlně 
širokém, povlovném břehu 
potoka až na Maxmiliánku. Tam 
je pár smutných baráků na prodej 
v nádherném údolí. Cesta 
pokračuje podobně dál. Jediná 
nevýhoda je, že dámy si asi 2km 
nemohou někam neviditelně 
odskočit na WC. Cesta vede 
údolím potoka loukami a 
listnatým lesem, je po rovině. Jde 
se kolem dvou zašlých mlýnů a 
kamenolomu. U Dolního rybníka je rozcestník, lavičky, dětské prolézačky a dvě ohniště. Odtud 
je asi po sto metrech výstup na krásnou Alšovu vyhlídku. Těsně před vrcholkem je mýtinka 
s velkým ohništěm a kruhovým železným roštem. Zde se dají opéct buřty (případně dole u 

rybníka). U Dolního rybníka se 
oddělíme od potoka a půjdeme do 
kopce asi 120 m (potkali jsme 
rodinu s kočárkem, která sešla 
dolů bez potíží) po zelené směr 
Kozí hřbety, Horoměřice. Opět 
sem tam míjíme lavičku, cesta je 
široká a pohodlná. Z Kozích 
hřbetů vidíme na Únětice, 
sledujeme ovečky v sadu. Při 
přiblížení se k Horoměřicím 
houstne provoz nad hlavou a my 
sledujeme nejrůznější letecké 
společnosti s jejich vznášedly :-) 
Např. z Emirátů obr se čtyřmi 
motory. Je vidět do dáli. Po 

zelené snadno dojdeme na zastávku autobusu, který nás doveze na Bořislavku nebo na 
Dejvickou. Všude rostou fialky, trnky před rozkvětem. V procházkovém tempu a se dvěmi 
zastávkami na jídlo jsme došly k autobusu v 15:25. Za deset minut nám jel první.  

Irena 

Mimořádné akce 
Ne   2. 4. Výroční sborové shromáždění + Společný oběd 
Po 17. 4. Velikonoční výlet do Horoměřic 
So 22. 4. Sjezd delegátů 
  5. – 7. 5. konference sester v Karlových Varech 
  5. – 7. 5. výlet dorostu do Bělé p. B. 
Ne   4.  6. Letnice + SO 
Pá    9.  6. Noc kostelů 
  9. – 11. 6. sborový víkend Běleč n. O. 
29. 7. – 5. 8. Dětský tábor KS Pohoda 
21. – 25. 8. příměstský tábor 

Klub seniorů 
  4. Zhrzená láska – Ing. Mirek Ždych 
11. Přežije křesťanství? – MUDr. Zuzana Kasalová  
18. Barcelona, Řím – br. Ondřej Tláskal 
25. Abstraktní expresionismus – br. Vlado Vovkanič 

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

  2. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha+VP (VSH) --- 

  9. 4. Erik Poloha Jordan Haller Erik Poloha 

14. 4. Velký Pátek Vladislav Vovkanič --- 

16. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

23. 4. Jiří Boháček Erik Poloha Miloš Tresa 

30. 4. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

*  V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 
Ranní modlitební chvíle ve čtvrtek 6:30 – 7:30 mchr@googlegroups.com 

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, Ben Železník 
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: https://www.facebook.com/groups/1636801839909977/?ref=bookmarks 

 Tábory: www.kspohoda.com    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


