
Zpravodaj 

Listopad 2017 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Vzpomínáme 
Je namístě vzpomínat na ty, kteří s námi už nejsou? Jistě by se to nemělo zvrtnout v uctívání, 

ale vzpomínka s vděčností Bohu, nebo s vyjádřením mého odpuštění osobě, která mi 

ublížila, ale už zde není, je namístě. Bez našich předků bychom zde nebyli ani my. V Bibli 

však nečteme nic určujícího v tomto ohledu, kromě zákazu okultismu. V knize Židům 13,7 

čteme: „Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký 

byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru.“ 

Ono pozorování života učitelů je vhodné obzvláště v současnosti, kdy jsme schopni nadšeně 

přijímat vyučování někoho, koho neznáme, ale zaujal nás projevem, zvláštní zvěstí atd. 

Modlit se za mrtvé není na místě. Každý má možnost za svého života přijmout nebo 

odmítnout Boží milost oběti Pána Ježíše Krista. Sice v Novém zákoně čteme o křtu za mrtvé, 

ale nikoliv v doporučujícím smyslu. V Žd 9,27 čteme: „A jako je lidem uloženo jednou 

zemřít, a potom bude soud.“ 

Úcta patří zejména Bohu a pak i lidem. Je namístě zvažovat, jaký projev úcty patří pouze 

Bohu a jaký projev úcty k člověku je pro kristovce vhodný. Náš Nebeský Otec vidí do našich 

srdcí a náš Zachránce bude také náš soudce. 

Vzpomínka na předky nám ukazuje, že nejsme jen my, ale existujeme v kontinuitě, jsme 

ovlivněni geneticky i kulturně. Nad tím má moc Bůh, který má moc ovlivnit negativní vlivy. 

Záleží zásadně na tom, zda jsme v Kristu novým stvořením a necháme to staré zemřít. 

Důležité je, kam nás vzpomínky zavedou. Přeji nám všem, ať nás přivedou k vděčnosti a 

oslavě Pána Ježíše Krista. 

E. Poloha 
Finanční obětavost 
Motto: Lukáš 20,25: Řekl jim: „Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, 

Bohu.“ 

Tady máme jasně napsáno, jak se máme chovat, jak hospodařit s věcmi, které máme 

k dispozici. Co je císařovo (v dnešním pojetí co patří státu) máme jasno. Platíme daně, a to 

jak přímé, tak nepřímé, zaměstnavatel za nás odvádí příslušné dávky pojištění (podnikatelé 

je odvádějí sami). Jsou jasně stanovená pravidla a předpisy, kterými se máme řídit. 



Nediskutujeme, v rámci zákonů včas odvádíme příslušné daně. A co je Boží? Co odvádíme 

Bohu? 

V první řadě jsou to desátky. V Bibli se nachází celkem 38 veršů, ve kterých se objevuje 

slovo desátky v různých pádech a souvislostech. Desátky jsou postaveny do jiné pozice ve 

Starém zákoně a do jiné pozice v Novém zákoně. Pan Bůh si ve Starém zákoně činil nárok 

na desátky a desátky jsou přikázány.  

3. kniha Mojžíšova (Leviticus) 27. kap. 

30 Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté 

Hospodinu. 

Zde se dozvídáme o tom, že desátky jsou Hospodinu svaté… 

5. kniha Mojžíšova (Deuteronomium) 14. kap. 

22 Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste. 

23 Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, 

svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého 

skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. 

Nehemjáš 10 kap. 

38 Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu 

a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z 

naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která 

s námi slouží Hospodinu. 

23 Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, 

svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého 

skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. 

Prostě ve Starém zákoně existoval příkaz – zákon. Přesto i zde se dočteme o porušování 

tohoto příkazu, ba dokonce o okrádání Boha, a to je podle Starého zákona hřích. 

Malachiáš 3. kap. 

6 "Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. 

7 Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se 

ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů.  Ptáte se: »Jak se máme vrátit?« 

8 Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a 

na obětech pozdvihování. 

9 Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod! 

10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou 

zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás 

požehnání? A bude po nedostatku. 

Pro „lid Nové smlouvy“ Nový zákon nespecifikuje desátky jednoznačně. Dochází 

k významné změně. V Novém zákoně se mění povinnost dávat desátky na výsadu dávat 

dary na Boží dílo. Božím dětem má činit radost, že mohou vracet z Božího požehnání 

samotnému dárci.  

Přesto i zde nacházíme řádu míst, kde se o desátcích mluví, ale v nějaké souvislosti s něčím 

důležitějším (Matouš 23,23 zákonici a farizeové odevzdávají desátky, ale nedbají na to, co 



je v Zákoně důležitější právo - milosrdenství a věrnost; Lukáš 11,42 farizeové odevzdávají 

desátky, ale nedbají na spravedlnost a lásku; Lukáš 18,12 farizeus se 2x týdně postil a dával 

desátky, ale nebyl ospravedlněn,) 

Kolikrát se mluví v Bibli o darech, o dávání darů? No hrozně mockrát - přesně 329krát ale 

ne vždy v souvislosti s penězi. 

Co to tedy znamená „dávat dary“? 

Lukáš nám říká (6,38): „Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, 

vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ 

Zatímco ve Starém Zákoně byly desátky přikázány, v Novém jsou pokládány za 

privilegium. Možná se někdo bude divit, co že je to za privilegium, že mám někomu dávat 

svoje peníze, ale to všechno vychází z toho, že jsme špatně pochopili smysl oběti Pána Ježíše 

na kříži. On nám dal svůj život a tím za nás zaplatil tu největší cenu, jakou si dokážeme 

představit a jakou nemůžeme nikdy splatit. 

Často přemýšlíme tím způsobem, že: „Co ještě můžeme dát stranou z té svojí hromádky a 

dát to Bohu. O kolik se ještě můžeme ochudit, aby to bylo únosné …“ Ale Bible nám říká, 

že všechno, co máme, jsme dostali od Boha, že všechno, co máme a vlastníme, všechny 

naše prostředky, volný čas a schopnosti jsme dostali k tomu, abychom jimi sloužili Bohu. 

A my přemýšlíme, kolik mu z toho dát zpátky? 

Dary, desátky, příspěvky nebo cokoliv, čím můžeme přispět, bychom neměli proto dávat 

z povinnosti, ale z toho důvodu, že nás k tomu vede naše srdce. A pokud nebudeme dávat 

z tohoto důvodu, tak se Bohu naše dary líbit nebudou. V druhém listu Korintským jsou 

napsána tato slova: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne 

s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ Jsme těmito radostnými 

dárci? 

Dále se pak píše: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli 

dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ Věříme-li 

tomuto zaslíbení, tak můžeme dávat s upřímným srdcem a s vírou, že Bůh se k našemu daru 

přizná. 

A tak milý bratře a milá sestro, jdi na začátek tohoto článku a čti ještě jednou.  

V pokoře před Bohem a všemi Vámi, Váš milující Ján Jackanič st. 

Na sborové hodině 17. 9. 2017 jsme se rozhodli sbírkami podpořit dva projekty. 

- Podpora činnosti centra dětí a mládeže Teen Challenge na Praze 3 

- Podpora misijní činnosti v Turecku 

Sbírky budou probíhat do 30. 11. 2017 a sbor každou darovanou korunu zdvojnásobí ze 

svého hospodaření. Darovat můžete v rámci sbírek (vložit do obálky a označit kam chcete 

peníze určit) nebo převodem na účet sboru 241333455/0300 (Poštovní spořitelna). Při 

převodu na účet sboru použijte svůj variabilní symbol a do poznámky uveďte účel (Teen 

Challenge nebo Turecko, případně oboje a upřesněte rozdělení částek).  

Narozeniny v listopadu
  4. Gennady Savitskiy 

  8. David Živor 

13. Katka Pincová 

19. Irena Keernik 

19. Bohdana Pípalová 

21. Hedvika Plevková 

21. Michaela Seifrtová 

24. Vladimír Ševčuk 



Klub seniorů – úterý od 15h 
  7. 11. Pražská ulice – br. Petr Ševčík 

14. 11. film Zpívající Jeruzalém – br. kaz. Vl. Hejl 

21. 11. Pobaltské země Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko – br. Vl. Malý 

28. 11. Misie v džungli –  br. Petr Ševčík 

Mimořádné akce 
Ne 12. 11. SDMBŽ v rámci shromáždění 

Po 13. 11. 18:30 Sborová rada 

Po   4. 12. 18:30 Sborová rada (o týden dříve) 

So   9. 12. Vánoční dvoreček 

Ne 10. 12. 13-19h IBCP koncert 

Po 11. 12. PSPU koncert 

Ne 24. 12. Dětská vánoční slavnost + křest 
Út 26. 12. 11h p. Fait koncert HMP 

Pá 25.   5. Noc kostelů 

8. – 10. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 

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

5. 11. Erik Poloha společně s IBCP + VP Vladislav Vovkanič 

12. 11. Erik Poloha Marek Macák Jiří Boháček 

19. 11. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

26. 11. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, TeenChallenge Miloš Tresa 

3. 12. Vladimír Hejl Erik Poloha + VP Vladislav Vovkanič 

10. 12. Jordan Haller David Živor Erik Poloha 

17. 12. Vladimír Hejl Erik Poloha Jiří Boháček 

24. 12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

31. 12. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič Miloš Tresa 

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

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, Katka Pincová 
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

http://www.pochoden-praha.cz/
http://www.baptistepraha3/
http://www.kspohoda.com/

