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Motivace ke slavení svátků 

Začalo to černým pátkem, pokračuje to adventem a končí až po Novém roce. Nejsem 

marketingový odborník, ale tuším, že již od konce října se začíná s tlakem na nakupující, 

aby nakupovali ještě více, protože přicházejí svátky. Je zvykem obdarovat, ale co dát dítěti, 

které má plnou skříň hraček? Co dát rodičům, kteří už mají všechno? I jako Boží děti jsme 

jen lidé a dovedeme podlehnout kampani, kterou mají obchodníci zpracovanou i na 

podvědomé úrovni s nejnovějšími poznatky z psychologie a prodeje. Dle výzkumů stále 

více lidí podlehne lákavé nabídce finanční půjčky na dárky, ne pro její výhodnost, ale kvůli 

snadnosti si půjčit, a potom těžce splácejí. Tohle mají být svátky, které Boží děti slaví? 

Protože jsme přijali Ježíšovo vyslání jít do světa, činit Mu učně a být světlem a solí, máme 

žít vědomě jinak, než je běžné. Máme žít podle Ježíšova příkladu, právě tím “mimoňstvím 

pro Ježíše” na Něj ukazovat a nenechávat se strhnout různými kampaněmi. 

Proto je namístě si odpovědět na otázku: "Proč a jaké svátky slavím?". A když odpovím 

sobě, jako Boží dítě budu schopen předat to dobré i svým dětem. Potom budu vědět, jak 

využít různých svátků k Boží spokojenosti.  

Apoštol Pavel, když se dozvěděl, že se církev v Galácii vrací k židovské obřízce, která byla 

součástí Staré smlouvy mezi Bohem a lidmi, připomíná, že je zde Nová smlouva kvůli 

Ježíšově oběti. Už platí nové podmínky. V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, 

kteří svou přirozeností nejsou bohy. Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste 

byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým 

zase znovu chcete otročit? Zachováváte dny, měsíce, období a roky! CSP (Gal 4:8–10) Asi 

je Pavlova slova nepotěšila, ale snad jim pomohla nasadit si zpět Ježíšovu optiku při pohledu 

na svět kolem sebe. 

Přeji každému, ať ví, proč a jaké svátky slaví, ať je z našich oslav oslaven Hospodin a ať 

svátky využijeme k šíření Ježíšovy dobré zprávy! 

E. Poloha 

Postoj staršovstva Sboru BJB v Praze 3 k Prohlášení 5 sborů 
Staršovstvo bere s hlubokou lítostí na vědomí touhu 4 sborů odejít z BJB a upřímně lituje, 

že z jejich strany nevznikl prostor k diskusi na toto téma. Jejich prohlášení vnímáme jako 

vyústění dlouhodobého teologického pnutí v BJB završeného postupem vůči sboru Na 

Topolce, jejichž teologický postoj k praktikované homosexualitě je pro nás nepřijatelný. 

Písmo považujeme za závaznou autoritu pro život učedníků Krista a zápas o jeho 

porozumění nebývá vždy lehký. Nesouhlasíme však s prezentovaným sentimentem ve 



smyslu, že se BJB jako celek odchyluje od vnímání plné závaznosti Bible. Jakkoliv 

legitimita členství v ERC určitě není jednoznačná, není jí zároveň jistě zpochybněna 

závaznost Bible, či spása pouze z milosti. Ve vyjádření dále postrádáme variantu členství 

celé BJB v České evangelikální alianci, místo v ERC. 

Při čtení prohlášení vystupujících sborů je nutné vnímat i jakým způsobem bylo 

komunikováno, také různost motivů jednotlivých sborů. 

Staršovstvo v náhledu na vzniklou situaci vnímá potřebu daleko hlouběji promýšlet 

jednotlivá stanoviska a návrhy s primárním ohledem na jejich slučitelnost s výpovědí Písma. 

Litujeme, že při diskusích z posledních let byl tento akcent z našeho pohledu často 

upozaďován a debaty se pak vedly na méně legitimních rovinách (emocionální, pragmatické 

a podobně). Při vědomí existence více pohledů na to, jak kterou pasáž Písma interpretovat 

se vyslovujeme pro zvýšenou snahu o zřízení teologické komise, jejíž současná neexistence 

BJB určitě neprospívá. 

Vnímáme, že je zde i problém v komunikaci, a to i v přípravě jednotlivých návrhů na Sjezdy 

delegátů, které když nejsou řádně připraveny, většina sborů je nemůže projednávat. 

Modlitební řetěz BJB prosinec 2018  
49. týden / 3. - 9. prosince / Žatec  

 Prosíme o modlitební podporu pro práci sester v žatecké nemocnici na oddělení LDN 

 potřebujeme také modlitby za poznání druhu misijní služby v Žatci 

 za děti, které odešli ze sboru 

 za stavbu (přípravu) nové modlitebny 

 za jednotu sboru.  

 50. týden / 10. - 16. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů  

 abychom našli místo pro svou vlastní modlitebnu 

 za naše děti, které studují, a hlavně za letošní maturanty 

 za naše sestry, které jsou dlouhodobě nemocné (paní Siakhel a paní Buansing) 

 za sestru Sui Zii, která se rozhodla vrátit do Barmy, aby mohla šťastně odcestovat 

 abychom mohli spolu celý sbor šťastně strávit Vánoce  

51. týden / 17. - 23. prosince / Myanmarské křesťanské společenství  

 za naše novorozené děti 

 za naše zaměstnání 

 za zdraví nás všech 

 za to, aby víra lidí z Barmy stále rostla 

 za všechny barmské studenty, kteří studují v ČR  

52. týden / 24. - 31. prosince / Odbor sester   

 Jsme vděčné za 4 roky spolupráce v jednomyslnosti s ochotou podpírat jedna druhou a za 

velmi blízkou spolupráci se slovenským výborem. 

 Za Boží vedení pro volby v roce 2019 na Slovensku i v Čechách. 

 Za jubilejní konferenci 50 let obnovení práce sester v roce 2019 v Brně. 

 Za povolání nových sester ke službě ve sborech, kde sesterská setkání vymizela. 

 Za moudrost a duchovní citlivost pro propojování generací, kde starší slouží mladším. 

Najít způsoby. 

 Za pokoru v poznání Božího plánu a vedení pro Odbor sester v dalších 4 letech, aby 

tradice sesterské práce nevymizela, naopak, aby provoněla sbory celé BJB.

  



Narozeniny v prosinci
  1. Jana Kleissnerová 

  4. Galina Adamová 

  4. Jan Kubaň 

  5. Helena Bližíková 

  5. Jitka Paďourková 

  6. Květa Barešová 

11. Soňa Došková 

22. Daniela Vacková 

30. Vladimír Hejl 

30. Karol Stepanenko 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  4. 12. Ben Hur – DVD film - br. kaz. Vl. Hejl 

11. 12. Cesta do Ameriky – br. Dis. David Živor 

18. 12. Předvánoční posezení – Jakub Jan Ryba – Česká mše Vánoční, Pospíšilovci – 

Vánoční písně, zkušenosti, rozhovory – br. kaz. Vl. Hejl 

Mimořádné akce 
Ne 2. 12. křest neslyšící 

Po   3. 12. Rodrigo Rogdriguez – Žižkovský podzim – u nás 

St   5. 12. 16-20h Zdobení perníčků MS 

Pá   7. 12. 18h Příprava dvorečku 

So   8. 12. Vánoční dvoreček 

Ne   9. 12. R. Rogdriguez – CB Římská + KS + ČCE Korunní + my – Atrium Žižkov 

Po 10. 12. 19h Koncert Pěveckého sdružení pražských učitelek 

Út 11. 12. 18:30 Sborová rada 

Ne 16. 12. Prezentace TC žen z Poštovic 

Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost + křest 

28. – 30. 12. mládež s Aší 

So   5.   1. brigáda na test ozvučení sálu 

11. – 12.   1. Vzdělávání na cestě Setkání 3 

28. 2. – 2. 3. Evangelikální Fórum 

  8. –   9.  3. Vzdělávání na cestě Setkání 4 

29. – 31.  3. Konference mládeže Praha 

Duben pouliční evangelizace (soboty) 

5. – 12. 4. Vzdělávání na cestě Setkání 5 (misijní víkend) 

Pá  19. 4. Velký Pátek 

3. –  5. 5. dorost Bělá 

3. – 5. 5. konference sester Brno 

Pá 24. 5. Noc kostelů 

  7. –   9.   6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 

14. – 15.   6. Vzdělávání na cestě Setkání 6 

25. – 28. 10. konference ČR+ SR + mládež ke 100 rokům jednoty – Litoměřice 

  



Bohoslužby – neděle 9.30 – 11h 

Datum Praha – vedení Praha – kázání Bělá pod Bezdězem * 

2.12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Jiří Boháček 

9.12. Vladislav Vovkanič David Živor Erik Poloha 

16.12. Vladimír Hejl Erik Poloha Vladislav Vovkanič 

23.12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

30.12. Erik Poloha David Piksa Miloš Tresa 

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