
Zpravodaj 

Duben 2018 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Sedm týdnů 
Kdo trošku zná Bibli, ví, že tento časový úsek dělí Velikonoce od Letnic. Padesát dnů a 

odtud název v některých jazycích. Církev má o těchto dvou svátcích na co vzpomínat, na 

rozdíl od jiných svátků, které nevycházejí přímo z Nového Zákona. O Velikonocích jsme 

vzpomínali na Ježíšovu záchrannou misi, o Letnicích začátkem června vzpomeneme ani ne 

tak na Letnice, první židovské dožínky, ale na seslání Ducha Svatého. Jistěže máme na co 

vzpomínat, a poučit se z historie je přínosné, i když to v podstatě není možné, protože nová 

doba přináší nové okolnosti. Ježíš se obětoval, ale potom vstal z mrtvých a pak Bůh poslal 

svého Ducha, který je zde přítomen doposud. Nechceme pouze vzpomínat ani zapomenout, 

chceme žít dnes. Ale naše dnes je ovlivněno Ježíšem a Duchem Svatým, ať v Ně věříme 

nebo ne. Na začátku května nás čekají dva dny volna, na které se mnozí těšíme a mají vliv 

na nás, ať na ně věříme nebo ne. Přeji každému, ať nás Ježíš Duchem Svatým ovlivňuje až 

tak, že nám skutečně panuje. On v dávné minulosti udělal něco tak zásadního, že to přímo 

ovlivňuje životy lidí žijících dnes. On je Vítěz, Jeho Duch mocně působí, je živý Bůh. Ať 

pro nás není pouhou vzpomínkou na doby dávné, ale mocnou přítomností 
E. Poloha 

  



Hle stojím u dveří a tluču. 
Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 

Zj.3,29 
Tento verš, nevím proč, jsem vždy vnímala jako by patřil lidem, kteří ještě Pána Ježíše 

neznají, kteří by měli otevřít srdce pro Jeho vstup. Ale dopis je psán do církve v Laodikeji, 

lidem, kteří Pána Ježíše znali, kteří věděli, kdo to je, kdo žádá o vstup. Tak vlastně pro 

každého z nás. 
To večeření je taková krásná vzácná chvilka na konci dne. Nevím, jak lidé v té době, kdy 

Jan psal, žili, ale my víme, jak to chodí v rodinách dnes. Ráno se málokde rodina sejde u 

snídaně, protože pro každého začíná den v jinou hodinu. V poledne každý obědvá na jiném 

místě, ale večer se většinou všichni sejdou doma. Ve fungující rodině se rodiče s dětmi 

navzájem sdílí, co prožili přes celý den a bývá to právě tehdy, kdy je nejvíce času, tedy 

během večeře u stolu. A také kde jinde? I ti, kteří jsou sami, většinou večer rekapitulují celý 

prožitý den. Jak je to nádherné, když přijde také ten, který je přes den provázel – Pán toužící 

sdílet večerní chvilky pohody s námi. Jsme spolu s Ním dětmi jednoho nebeského Otce. Je 

něco krásnějšího než být v takové společnosti? Máme neobyčejnou výsadu, a proto bychom 

měli stát v údivu, že nejvyšší Král králů a Pán pánů se skloní a se vší láskou usedá s námi 

za náš stůl. Dovedeme to vůbec ocenit nebo docenit? Jak často Mu otvírám a zvu Ho do 

večerního rozjímání!? Myslím, že je samozřejmostí ranní odevzdání sebe i celého dne do 

milostivých rukou, které na nás čekají. Nevím, proč Pán Ježíš chce s námi zrovna večeřet, 

ale zřejmě to je důležité, tak se chci na to soustředit a snažit se odbourávat zbytečnosti jako 

jsou např. televize, internet, časopisy apod. 
Nezapomínejme na pozvání, protože On sám nepřichází nezván. Ať je každý večer 

požehnaný přítomností Jeho veličenstva.   
Luďka  Mocková 

Tuto úvahu jsem psala v únoru, ale neodeslala jsem ji do březnového čísla. Nic se neděje, 

řekla jsem si, pošlu ji do dubna. Ale v neděli 11.3. přišly tři sestry s nápadem Hádej, kdo 

přijde na večeři. Byla jsem překvapená. Nejsme my náhodou z jedné rodiny? 

Narozeniny v dubnu 
10. Alena Vojířová 

11. Jiří Boháček 

15. Monika Humpálová 

18. Libuše Procházková 

18. Karel Sedláček 

23. Věra Tučková 

26. Ján Jackanič 

27. Denisa Boháčková 

30. Jana Kubaňová 

  



Klub seniorů – úterý od 15h 
  3. 4. Baltazar Hubmaier a čeští baptisté v 1. pol. 20. století – ses. Slávka Švehlová 

10. 4. Rozpoznání obdarování pro vedení sboru v církvi II. – br. Ing. Mirek Ždych  

17. 4. Křesťanská Etiopie – br. Vlastimil Malý 

24. 4. Kanárské ostrovy – br. a ses. Reisovi 

Mimořádné akce 
Po   2. 4. 9:30 Velikonoční výlet (Sázava) 

Pá   6. 4. 18h Večer modliteb a chval 

Po   9. 4. 18:30 Sborová rada, potom finanční komise 

So 14.  4. Hádej, kdo přijde na večeři 

Ne 15. 4. Výroční sborové shromáždění, společný oběd 

Po 16.  4. 18:30 Jeroným Pražský kino Lucerna 

So 21.  4. Sjezd delegátů Praha 

4. – 6.  5. Konference sester Košice; tatínkové + děti Bělá pod Bezdězem 

Ne 20.  5. 10:00 Letnice + Společný oběd 

Pá 25.  5. Noc kostelů – grilování 

Ne  3.   6. Křest 

8. – 10. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí  
28. 7. – 4. 8. Tábor KS Pohoda 

Léto modlitební řetěz BJB 

září Banát sv. Helena, Rumunsko zájezd do zanikající české vesnice 

So 22. 9. brigáda – úklid 

12. – 13. 10. Vzdělávání na cestě + 9.-10.11. + 11.-12.1. + 8.-9.3. + 12.-13.4. + 7.-8.6. 

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

1. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Miloš Tresa 

8. 4. Pavel Hrádek Vladislav Vovkanič Vladislav Vovkanič 

15. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

22. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

29. 4. David Živor Jiří Boháček Erik Poloha 

* 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.cz    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

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


 


