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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Jsme součástí rodiny  
Nacházíme se v období, kdy se sklízí úroda z polí, sadů, vinic a zahrad. Je namístě Pánu 

Bohu poděkovat ještě důrazněji za “chléb vezdejší”, i když možná nepamatujeme situaci, 

kdy jsme ho neměli nebo ho bylo v obchodech nedostatek. Chtěl bych vyjádřit vděčnost i 

za to, že pokud věříme v Pána Ježíše Krista, jsme součástí obrovské Boží rodiny - církve, 

která je po celém světě. Nedávno jsem měl možnost se účastnit Koncilu Evropské 

baptistické federace, do které jsou sdruženy baptistické jednoty v Evropě a na Blízkém 

východě. Takováto setkání nám připomínají, že na světě není jen „ten náš sboreček”, ale 

jako Boží děti jsme součástí obrovské rodiny, která je různorodá. Existují nejen různé 

sbory, ale také nezávislé baptistické sbory a další křesťané. Nejde mi o téma “všetolerantní 

multi-kulti”, ale o připomenutí, že jsme na prvním místě učni Pána Ježíše Krista. Jednotní 

můžeme být, při vší té kulturní i rasové rozmanitosti, v místním sboru, v národních 

jednotách, nadnárodních uskupeních, ale jen v Kristu. Každý z nás má různé důrazy 

teologické, kulturní i jiné. To vše nás může rozdělovat, ale také obohacovat. Obohatí nás 

to však jen tehdy, pokud je naším centrem Pán Ježíš Kristus. Ne teologie, ne kultura či 

něco jiného, ale upřímná víra v Zachránce Ježíše a Jeho vláda v našich životech. To je to 

nejpodstatnější. 
Jsme součástí Boží rodiny a je na každém z nás, co upřednostníme - zda Krista, který nás 

svým Duchem sjednocuje, nebo něco jiného, co nás rozděluje. Součástí Boží rodiny jsme 

jen tehdy, když nám Ježíš, náš Zachránce, také panuje. 
E. Poloha 

Výročí 70 let od založení sboru BJB Žatec  
24. září jsme se zúčastnili slavnostního shromáždění (9:30 – 12:15), společného oběda i 

odpolední prezentace a bylo nám tam moc dobře. Ani jsme se nestihli se všemi pozdravit 

(bylo tam odhadem 300 lidí) a podívat se na starou modlitebnu (natož na místo pro 

novou), jen jsme se stavili v Žíželicích, kde práce sboru krátce po válce začínala. Těšíme 

se na společné díkůvzdání 8. října, že to všechno ještě doženeme. Sbor má asi 100 členů, 

pronajímají aulu nebo tělocvičnu ve škole, aby se vešli. Viz též www.bjbzatec.cz 

PH 

http://www.bjbzatec.cz/


Narozeniny v říjnu
  2. Ruth Matějková 
  7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl + 
18. Vladislav Vovkanič 

19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
22. Lydie Mildnerová 
23. Margarita Gugkaeva  

27. Františka Staňková 
31. Petr Michálek 
 

 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  3. 10. Nebe existuje – film DVD – br. kaz. Vl. Hejl 
10. 10. Hrabě M. L. Zinzendorf – pastýř moravských bratří – br. Ben Železník 
17. 10. Divy a zázraky v dnešní době – br. ing. Miroslav Ždych 
24. 10. Životní příběh kazatele BJB Jana Pospíšila – film DVD – br. kaz. Vl. Hejl 
31. 10. Velmi čerstvé zprávy z Izraele – ses. MUDr. Darina a br. ing. Karel Sedláčkovi 

Mimořádné akce 
Ne   8. 10. Díkůvzdání v Žatci 
So   9. 12. Vánoční dvoreček 
Ne 24. 12. Dětská vánoční slavnost + křest 
8. – 10. 6. 2018 Sborový víkend Běleč nad Orlicí 

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

1. 10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha+VP Vladimír Hejl 
8. 10. Díkůvzdání Žatec Pavel Hrádek Miloš Tresa 

15. 10. Vladimír Hejl Erik Poloha Vladislav Vovkanič 
22. 10. Pavel Hrádek Erik Poloha Erik Poloha 
29. 10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

* V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 
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