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Koho zvolit? 
Tato otázka jakoby již nebyla aktuální. V průběhu prezidentských voleb s námi hýbaly 

emoce. Před parlamentními se ptáme známých, koho budou volit, protože sami si často 

nedovedeme vybrat. Nevybíráme mezi dobrými a špatnými, tuto iluzi jsme již dávno ztratili. 

Snažíme se vybrat někoho aspoň trochu slušného, který by aspoň trochu dbal na blaho všech 

a ne až tolik na své vlastní. Málokdo z nás se zvedne a jde to zkusit, jde do politiky, pokusí 

se něco ovlivnit. Máme dost svých starostí. Občas podobně přistupujeme i k dění ve sboru. 
Naše volba je ovlivněna naším očekáváním. Chci nám připomenout, že Bůh nám skrze Bibli 

jasně ukazuje, že nemáme doufat v člověka, že Mesiáš Zachránce Vysvoboditel už přišel. 

Nejsme nepodobní Židům Ježíšovy doby. Očekávali politického vůdce, zachránce od 

okupace, který by nastolil ani ne tak nové pořádky, ale doby dávné, které s odstupem času 

vypadají jako ideální (máslo stálo 10 korun a všichni měli práci…). Zachránce už přišel – 

Pán Ježíš Kristus. Nový prezident, premiér ani celá nová vláda (i když je tam pár lidí, kterým 

se stále nechce odejít) nás nezachrání od zásadní lidské mizérie, od hříchu. Ano, 

nezapomínejme, že ještě nejsme v nebi a denně se potýkáme s různými problémy, které by 

měli řešit námi volení politici a je namístě se nespokojit se špatně odvedenou prací. Je 

namístě si připomenout, že tady na zemi nebudeme nikdy v nebi. Od prvního hříchu Adama 

s Evou to jde s lidstvem neustále s kopce. 
Pokud jsi Boží dítě, doufej v Hospodina, od Něj očekávej dobré a přijímej to, co už dal. 

Neočekávej od lidí to, co nemůžou dát. 

E. Poloha 
Bohoslužby v Újezdě 

Milí bratři, milé sestry, rád bych napsal pár řádek o tom, jak to vypadá s bohoslužbami 

v Újezdě nad Lesy (Praha 21), o kterých jsme přemýšleli v loňském roce. Po souhlasu 

staršovstva a informacích na sborovém shromáždění jsme začali hledat vhodné prostory, ale 

přes původní sliby nám nakonec zůstaly všechny dveře zavřené. Odmítl nás Dům dětí a 

mládeže (s odůvodněním, že pronájem pro bohoslužby se neslučuje s jejich posláním), 

místní muzem (získali jsme souhlas muzejní rady, ale městský úřad s tím nesouhlasil 

z důvodu obav o vystavené expozice) i jedna místní restaurace (která normálně sál 

pronajímá na společenské akce, ale v neděli dopoledne chce mít zavřeno). 



Upřímně nevím, jak dále, ale přesto bychom rádi zkusili hledat další místo a dali tak místním 

lidem aspoň 1x za měsíc možnost se sejít k bohoslužbám. Jestli je to představa naivní nebo 

Boží, věřím, ukáže tento rok. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že Boží plánování i 

časování je vždy to nejlepší. 
Jan Jackanič 

Narozeniny v únoru 
  6. Pavel Skokan 

  7. Jan Jackanič   

10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 

11. Helena Včeláková 

14. Marek Macák 

18. Miloš Tresa 

18. Ester Kotubejová 

19. Anna Pípalová 

26. Alexandra Klikarová 

27. Lenka Boháčková 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  6. 2. Nejste to, co jíte, ale jak myslíte – DVD přednáška – Prof. RNDr. Vladimír Král, 

Dsc., RNDr. Jarmila Králová, Csc. – br. kaz. Vladimír Hejl    

13. 2 Bolívie, Chille, Peru – br. Vlastimil Malý  

20. 2. Určují naše jednání geny? – DVD přednáška – RNDr. Luděk Bouška, 

Prof. RNDr. Vladimír Král, Dsc. – br. kaz. Vladimír Hejl    

27. 2. Jak poznat správného staršího – br. ing. Mirek Ždych 

Mimořádné akce 
Po 12.   2. 18:30 SR 

23. – 25. 2. Konference Izrael – Fredi Winkler 

So 21.   4. Sjezd delegátů Praha 

4. – 6. 5. Konference sester Košice 

3. – 9. 5. Banát sv. Helena, Rumunsko zájezd do zanikající české vesnice 

Pá 25.   5. Noc kostelů – grilování? 

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

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

4. 2. Pavel Hrádek Vladislav Vovkanič, VP Vladislav Vovkanič 

11. 2. Pavel Hrádek Erik Poloha Erik Poloha 

18. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jordan Haller 

25. 2. Erik Poloha Fredi Winkler Miloš Tresa 

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