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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Působení Ducha Svatého 
Svátek Letnice, Noc kostelů, sborový víkend a křest jsou události, které se tento měsíc 
dotýkají našeho sboru. Někdo se zúčastní něčeho, asi nikdo všeho a většina se zúčastní 
většiny těchto mimořádných událostí. Sejdeme se, pobudeme spolu, přijdou nějací noví 
lidé, něco nového zažijeme a pak se zase rozejdeme. Šlo-li by o pouhé zážitky, rovnalo by 
se to atrakcím zábavného parku, či rodinného výletu. Jde však o víc. Nejen si připomenout 
seslání Ducha Svatého, ale okoušet sjednocováním Božím Duchem, Panování Ježíše nad 
jednotlivci i nad celou skupinou. Ježíš se obětoval za hříchy každého jednou provždy a 
kdo Ho přijal do svého života, pro toho je Pánem. To se však odehrálo působením Božího 
Ducha, bez kterého bychom byli jako jednotlivci pouhými příznivci, či nadšenci Bible a 
dobré morálky a jako skupina bychom byli skupinou nadšenců Bible a dobré morálky, 
nikoliv církví. 
Bez Ducha Svatého by nebyla církev, jen shromáždění. Bez Ducha by nebylo zmocnění, 
neprojevoval by se v moci. Ukončím výzvou pro každého z nás z 1K 14,1 Usilujte o lásku 
a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. 

E. Poloha 

Moji milí sourozenci v Kristu, 
nevím kolik z vás si vybavuje, že před Vánoci (a byly to už třetí Vánoce) se jako sbor 
zapojujeme do projektu „Andělský strom“ - nákup dárků pro děti vězňů. 
Už delší dobu se chci s Vámi rozdělit o svých pochybnostech, které mě provázely během 
posledních Vánoc. Pořád jsem si říkala, jestli s prosbou o finanční příspěvek vás 
nezatěžuji v tak finančně náročném období, jako jsou Vánoční svátky. Zároveň jsem 
bojovala s pochybnostmi, jestli zakoupený dárek skutečně potěší děti. Jestli 
nevynakládáme úsilí na něco, co nemá velký smysl. O to větší překvapení a povzbuzení 
pro mne bylo, že se na moji (předem nepřipravenou) výzvu o příspěvek přihlásilo tolik 
ochotných dárců! A byla jsem si dobře vědoma toho, že dávali z upřímného srdce. (Třeba 
jedna milá sestra si posteskla, že bohužel ze svého důchodu víc dat nemůže). 
Dalšího povzbuzení se mi dostalo, když náš sbor obdržel děkovný dopis od paní, která 
pečuje o dvě děti své dcery, která je ve vězení. V dopise výslovně zmínila, že dárky dětem 
udělaly velkou radost. Jsem velmi vděčna našemu Tatínkovi, že se mi dostalo odpovědi na 
mé pochybnosti. A zároveň i vám, že díky vašim příspěvkům, jsme mohli být součásti 
Božího plánu – dělit se o požehnání a rozsévat símě Božího království. 

Světlana 

  

 



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 
  6. 6. Moje práce mezi emigranty – ses. Slávka Švehlová 
13. 6. Pět překážek k biblickému křtu – DVD – br. kaz. Alois Boháček 
20. 6. Najdu-li deset spravedlivých – MUDr. Zuzana Kasalová  
27. 6. Církve v Anglii  – Dr. B. Bredbrooková 

Mimořádné akce 
Ne   4.  6. od 10h Letnice spolu s IBCP a dalšími + SO 
Čt   8.   6. 18:30 Dějiny po Bílé Hoře, národní identita (viz plakát) 
Pá    9.  6. Noc kostelů 
9. – 11. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
Po  12.  6. 19h koncert PSPU 
Po  19.  6. 18:30 Sborová rada 
29. 7. –   5. 8. Dětský tábor KS Pohoda 
21. 8. – 25. 8. příměstský tábor 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum Vedení Kázání Bělá pod Bezdězem 

  4. 6. Od 10h Gareth Morris Erik Poloha/Letnice + VP - 

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. 
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