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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Všechno jinak 
Dubnové počasí vůbec nenavazovalo na oteplení v březnu. Najednou bylo všechno jinak, 
na horách znovu nasněžilo a kdo už přezul na letní, měl problém. Kurz koruny po uvolnění 
navzdory očekávání příliš neposílil. Stačí zlomek vteřiny a náš život se může radikálně 
změnit. Plánujeme a očekáváme, a najednou je všechno jinak. To nás vede k závislosti na 
Bohu. Máme možnost Mu věřit a být Jeho dětmi pro oběť Pána Ježíše Krista, a máme 
možnost nechat se vést Jeho Duchem. Máme však i možnost Jej odmítnout a snažit se řešit 
život podle plánů, dohadů, a spoléhat se na sebe. Bůh nám lidem ukazuje skrze situace, 
které nemůžeme ovlivnit, natož ovládnout, že velmi rychle může být všechno jinak. Pro 
Boží děti je to dobrá připomínka toho, na kom máme být závislí a čím si můžeme být jisti. 
Pro ostatní se mohou nezvladatelné životní situace stát srozumitelnou Boží řečí, voláním 
k Němu. Ať už se náš život v poslední době změnil hodně nebo málo, můžeme vyznat 
slovy jedné písně: 

Jen v Kristu mám, naději svou, je světlem mým i písní mou. 
Ta pevná zem, ta skála skal, v žáru i v bouři úkryt znám. 

Jen pokoj Tvůj, jen láska Tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá. 
Zachránce můj, v něm všechno mám, v Kristově lásce smím tu stát. 

E. Poloha 

Slovo k neznámým bližním 
Jednoho únorového dne čekal jsem na obvodní poště až na mě přijde řada, abych mohl 
zaplatit účty „za život“ v předchozím měsíci. Když jsem se tak díval na druhé čekající, 
které jsem pravděpodobně viděl poprvé (lidí je opravdu veliký počet!), měl jsem před 
sebou běžný obraz této lidské populace. Neřekl bych společnosti nebo dokonce 
pospolitosti, neboť ti lidé byli sobě vzájemně neznámí (pokud ne úplně všichni, pak 
naprostá většina) a od sebe oddělení. Netvoří/netvoříme tedy společnost v původním 
smyslu slova. V duchu mě přišlo slovo, které bych si byl přál přítomným sdělit, a to 
v upřímnosti, prostotě a osobní naléhavosti. Neřekl jsem však v tu chvíli nahlas nic. 
Alespoň však jsem si ono právě naléhavé sdělení začal psát, a měl jsem dostatek času, 
abych na místě dopsal. Tak snad někdy, pokud by nastala taková situace, v níž by bylo 
dobré se na místě k neznámým bližním obrátit, bych již mohl/měl být připraven. Na tomto 

místě bych alespoň chtěl toto slovo předložit vám, bratřím a sestrám. Pokud by se 
pro vás stalo inspirací k osobnímu zamyšlení a vyjádření, pak by tento příspěvek došel 
svého smyslu. 

Vaše záchrana je Ježíš Kristus, nikdo jiný a nic z věcí tohoto světa. 
Možná si myslíte, že jste zajištěni, zaopatřeni, ale nejste. 
Vaše samospravedlnost vám brání předstoupit před Boha, pokořit se před Ním, vyznat 
svou vlastní vinu a uvěřit Pánu Ježíši Kristu, jako svému osobnímu zachránci a vykupiteli, 
„jenž byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“  (Ř 4,25) 
On je vaší jedinou nadějí. 
„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom 
mohli být spaseni.“ (Sk 4,12) 
A prorok Izajáš praví: 
„Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou 
to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář 
před vámi, proto neslyší.“ (Iz 59,1-2) 

 B. Železník 

Narozeniny v květnu 
5. David Piksa 
5. Veronika Hallerová 
6. Petr Ševčík 
7. Světlana Perets 

10. Michal Piksa 
17. Martin Haller 
18. Julie Hejlová 
19. Sviatlana Wildová 

20. Eliška Živorová  
23. Marta Stárková 
27. Vasil Smužanica 
27. Malvína Michálková  

Klub seniorů 
  2. 5. Ostrov Gran Canaria – br. a ses. Raisovi 
  9. 5. Vzkříšení Lazara – MUDr. Zuzana Kasalová  
16. 5. Hornatá Černá Hora – RNDr. Jan Pavlík 
23. 5. „Tvému divíce se dílu“ – RNDr. Jiří Nečas 
30. 5. Lidské vnímání Boží slávy – br. Ing. Mirek Ždych  



Mimořádné akce 
  5. – 7. 5. Konference sester v Karlových Varech 
  5. – 7. 5. Výlet dorostu do Bělé p. B. 
Po 15. 5. 18:30 Sborová rada 
St 17. 5. 18h Večer modliteb a chval 
26. – 27. 5. Návštěva sester z Ostravy a Teplé 
Ne   4.  6. Letnice + SO 
Pá    9.  6. Noc kostelů 
  9. – 11. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
Po 12. 6. 19h koncert PSPU 
29. 7. – 5. 8. Dětský tábor KS Pohoda 
21. – 25. 8. příměstský tábor 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá pod Bezdězem 

  7. 5. Pavel Hrádek Vladimír Hejl +VP Erik Poloha 

14. 5. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladimír Hejl 

21. 5. Vladislav Vovkanič David Živor Vladislav Vovkanič 

28. 5. Jordan Haller Erik Poloha Miloš Tresa 

  4. 6. Gareth Morris Erik Poloha/Letnice - 

11. 6. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič - 

18. 6. Jiří Boháček Erik Poloha Erik Poloha 

25. 6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha 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  
Tábory: www.kspohoda.com    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


