
Zpráva o činnosti Odboru sester v roce 2015 
 
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení    Nahum 1-7 
 
„Hospodin je dobrý“, to můžeme vyznávat společně s  prorokem Nahumem. V uplynulém 
roce jsme se mohly mnohokrát o Boží lásce přesvědčit. Pán nás provázel našimi životy, 
podpíral nás, když jsme klesaly, povzbuzoval nás a pomáhal nám. S Boží pomocí sestry 
mohly sloužit ve svých rodinách, sborech i ve svém okolí. Vyučovaly děti v nedělních 
školách, sloužily zpěvem i slovem, staraly se o nemocné, navštěvovaly nemocnice, dětské 
domovy a domy pro seniory. 
   Stejně jako v uplynulých letech se sestry v některých sborech připojily ke Světovému dni 
modliteb v březnu, pro  který připravily program sestry z různých denominací z Egypta.  
V listopadu jsme se sešly ve svých sborech ke Dni modliteb baptistických žen (DMBŽ), 
tématem bylo  „Být vedeny Duchem skrze ovoce Ducha –Věrnost“. Program pro rok 2014 
připravily sestry z Unie baptistických žen Latinské Ameriky (UFBAL).  
Společná česko-slovenská konference sester se konala v  Popradu, téma bylo „Zbožnost se 
spokojeností“ a základní verš byl I.Tim . 6,6 „Zbožnost,která se spokojí s tím, co má, je už 
sama velké bohatství“. 
Měly jsme možnost prožít nádherné dny ve společenství sester a bratří, v krásném 
 prostředí, které nám připravily sestry a bratří z  Popradu. Při referátech sester Smolíkové, 
Včelákové a Hanesové, stejně jako v diskusních a modlitebních skupinách, se Pán Ježíš 
dotýkal našich srdcí. 
Před konferencí se sešel ke svému pravidelnému setkání český a slovenský výbor odboru sester, na 
setkání byla dokončena příprava konference. Na konferenci jsme měly řadu hostů, navštívila nás i 
sestra Aniko Ujvari (předsedkyně EBWU) a sestra Aniko Varga (předsedkyně maďarských sester 
baptistek). 
Při této konferenci jsme byly nucené poprvé přejít k platbám konferenčních poplatků předem – do 
této doby jsme řešily finance dvěma sbírkami během konference. V posledních několika letech se 
ale stalo, že některé sestry přihlášené na konferenci nepřijely, odhlásily se až na poslední chvíli a 
my jsme musely z financí Odboru sester uhradit objednané ubytování a stravu. Tak  jsme odčerpaly 
finance, které mohly být použity jako dar pro potřebné,  nebo jako příspěvek na pokrytí cestovních 
nákladů např. zahraničním hostům konference.   
   V říjnu proběhlo v Brně druhé společné setkání českého a slovenského výboru OS. Na tomto 
setkání jsme připravovaly program pro společnou konferenci 2015 v Praze a vzájemně se 
informovaly o průběhu voleb. 
Rok 2014 byl rokem volebním, v průběhu roku jsme oslovily jednotlivé skupiny sester s žádostí o 
navržení kandidátek do nového výboru OS ČR, s těmito kandidátkami jsme mluvily. S nominací 
souhlasilo 5 sester, z těchto sester budou 4 zvoleny opět jednotlivými skupinami sester do nového 
výboru OS. Výsledek voleb včetně představení nového výboru OS bude oznámen na konferenci 
v Praze. 
Jsme rády, že  vedle úzké spolupráce se sestřičkami na Slovensku se můžeme zapojit i do práce 
sester v rámci Evropské baptistické unie (EBWU).  Na přelomu října a listopadu se sestra Jiřinka 
Vimpelová účastnila pracovního setkání  EBWU v Chorvatsku. Přikládám její informace o této cestě 
: 
„Ve dnech 30.10.-2.11.2014 se v Cirkvenici, v Chorvatsku sešlo 33 sester z 18-ti zemí Evropy na 
pracovním setkání. Hlavní náplní setkání byla informace a diskuze o práci sester v jednotlivých 
zemích Evropy. Sestry baptistky se zapojují do služby Bohu v celé Evropě. Ve většině případů se 
jedná o službu v programech jednotlivých baptistických sborů. V některých zemích- v Bulharsku a 
Jordánsku je služba koordinována mezi denominačně, a to služba uprchlíkům ze Sýrie. Jiné starosti 



mají např. sestry ze Švédska a jiné v Moldavsku. Je to dáno ekonomickou situací zemí, kde sestry 
žijí. Zazněly také přednášky o biblických ženách, které příkladně sloužily Bohu a tím Božímu lidu a 
bližním. Přítomna byla také sestra Yona Pusey z Velké Británie, která nám připomněla historii 
modlitebního dne baptistických žen. První setkání se uskutečnilo v srpnu r.1948 v Londýně. 
Maminka sestry Yony byla iniciátorkou modlitebních setkání, které se v současné době rozšířilo do 
celého světa. Přítomné sestry z různých zemí Evropy nám- sestrám z ČR a SR „závidí“ naši 
spolupráci a společné konference. Je to vzácné dědictví minulých sesterských výborů.  
Při společných modlitbách a rozhovorech jsme si znovu uvědomovaly, jak jsme plně závislé na Pánu 
Ježíši. To, že si nás povolal do služby není kvůli našim schopnostem, ale pro naše slabosti a ochotě 
se nechat použít.“ 
 
Jsme vděčné Pánu Ježíši, že s námi počítá pro svou práci i když jsme slabé a nedokonalé, s Jeho 
pomocí mu chceme věrně sloužit i nadále. 
 
Za OS Věra Černíková 
 

Zprávy sester ze sborů 
 

Zpráva za starší sestry sboru BJB v Aši za rok 2014 
Naše setkání jsme měly ve středu v 18.00 

 
hodin jednou za čtrnáct dní ve sboru. 

V tomto roce nám přibylo několik sester. Mladší sestry mají své setkání. Schází se nás asi 10. Někdy 
máme mezi sebou i návštěvu. 
 
Při našem sejití se zamýšlíme nad různými tématy. V tomto roce pokračujeme ve čtení knihy 
„Biblické ženy“.  Někdy si přečteme články a zamyšlení z křesťanských časopisů, o kterých pak 
diskutujeme. Zpíváme písně, sdělujeme si různé zajímavosti, které jsme četly nebo slyšely 
 v uplynulých dnech. Také se spolu modlíme za naše rodiny, za sbor. Připravujeme se ke službě. 
 
Posloužily jsme spolu s mladšími sestrami o Světovém dni modliteb a při Dnu modliteb 
baptistických žen. Během  roku některé sestry slouží básněmi a zpívají v pěveckém sboru. Jedna 
sestra je učitelka v dorostu. Pomáháme při přípravě pohoštění při různých sborových slavnostech      
a návštěvách. V tomto roce byla dokončena stavba sborového domu, tak bylo potřeba pomoci           
s občerstvením při slavnosti otevření modlitebny. Díky Pánu Bohu, že vše dobře řídil a vedl. Další 
větší akce byla první svatba v nové modlitebně a díkůvzdání, kde se také sestry zapojily při chystání 
pohoštění. 
  
Jsme vděčné za Boží ochranu a požehnání po celý uplynulý rok. 
 
za sestry: Dana Žibrická 
V Aši 21. 2. 2015 
 

Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Blansku  za rok 2014 
Sestry v blanenském sboru se setkávají 1x měsíčně v našem domě - ve sboru. Náš sbor je maličký, 
je nás osm sester, z toho jedna sestra je upoutána na lůžko. Tuto sestru ostatní dle možností 
navštěvují. 
 
Každé naše setkání má na starosti jiná sestra, včetně vybírání tématu, slova, zajištění občerstvení a 
přípravy místnosti před setkáním. 



Scházíme se v radostné a přátelské náladě s očekáváním na Slovo Boží, které je vždy pro nás 
připraveno. Ve světle Božího Slova potom diskutujeme na dané téma a sdělujeme si vzájemně 
svoje zkušenosti na cestě víry, modlíme se. 
Protože žijeme ve světě, prochází také každá naše rodina nějakým soužením, trápením nebo 
bolestí. Proto jsme si řekly, že každá sestra se může s důvěrou obrátit na jinou sestru ve sboru, 
které důvěřuje a sdílet s ní svoje bolesti, modlit se a prosit spolu Pána Ježíše o pomoc. Tuto službu 
sestry radostně přijaly a počítají s ní. Někdy jsme se na setkání rozdělily do dvou skupinek a 
diskutovaly jsme blíže o tématu. To také sestry přijaly s povděkem a sdílení neslo své ovoce.  
Navíc můžeme svoje bolesti, pokud uznáme za vhodné, přednést v nedělním shromáždění před 
celým sborem a prosit o modlitby. To také činíme a o svých bolestech mluví některé sestry 
otevřeně. Proto jsme také vděčné za našeho kazatele Michala Petratura, který nás všechny vede, 
stará se o nás, navštěvuje naše nemocné, modlí se za nás. Děkujeme za něj Pánu Bohu. 
Jsem Bohu vděčná za setkávání sester v Blansku, zvláště za přátelství a vzácný soulad nás všech.  
 
Naši manželé se rozhodli založit mužskou skupinku a scházejí se také s radostí. Poslední setkání se 
konalo dokonce současně se sesterským (samozřejmě každé v jiné místnosti). Manželé mohli na 
setkání přijet spolu a celé odpoledne jsme zakončili společným posezením a občerstvením. Bylo to 
radostné, milé a výjimečné setkání. 
To všechno by nebylo možné bez Boží pomoci, Jeho požehnání, dobroty a lásky, kterou máme v 
Pánu Ježíši Kristu.  
 
Zprávu zapsala: Marie Horáčková  
08.03.2015 
 

Zpráva o činnosti sester sboru BJB v Brně za rok 2014 
Stejně jako minulý rok, probíhala i letos naše setkání vždy první středu v měsíci v počtu do desíti 
osob. Myslím, že jsme zažívaly velmi požehnaný čas a je nám proto trochu líto, že nás na setkáních 
nebývá víc. Na každé setkání jsme pozvaly některou sestru z našeho sboru, aby si připravila 
program. Postupně jsme začaly probírat různé biblické ženy (Marie a Marta, Růt, Ester), které jsme 
ale prokládaly i dalšími tématy. Jednou za čas jsme také požádaly některou ze starších sester, aby 
nám vyprávěla svůj životní příběh a svědectví. Kromě těchto pravidelných programů jsme se navíc 
v prosinci zapojily do projektu, v rámci kterého jsme dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení, koupily, 
zabalily a poslaly vánoční dárky. 
Bára Žitná 
 

Zpráva o činnosti sester sboru BJB v Broumově za rok 2014 
V našem kroužku 4-5 sester se věrně scházíme každé druhé úterý kromě prázdnin. Do prázdnin 
jsme skončily probírání lekcí ,,Zbožnost v praxi“. Od září jsme začaly biblické studium pro ženy,,Hle 
váš Bůh“. 
Čas strávený spolu nad Písmem a na modlitbách nás pomalu ale jistě stmeluje ve společenství před 
Pánem.  
V neděli začali přicházet do sboru romské děti. Povzbuzuje nás to k vytrvalým modlitbám, aby přišli 
další mladí lidé a tak námi důchodci sbor nevymřel. 
Dvakrát do roka máme společný sborový oběd. V létě zveme přátelé k táboráku s opékáním buřtů 
na sborovou zahradu. 
Také se staráme o brigádníky, většinou z Jablonce, kteří občas přijedou pomoci bratru kazateli při 
rekonstrukci sborového domu. 
 
Draha Hýsková, Sbor BJB Broumov 



Zpráva o činnosti sester sboru BJB Cheb II za rok 2014 
(o práci a službě nás sester ve sboru i pro okolí) 
 
Poslední roky jsme ani neměly nějaké speciálně dané termíny k setkávání… 
…ale jedno se teď „vyprofilovalo samo“, přiblížím: 
Do našeho sboru chodívá pravidelně přes 2 roky ml. paní Martinka (někteří ji znají osobně, jiní 
z mého Modlitebního dopisu, který jsem na naše sbory rozesílala zhruba před rokem: je jí 39 let, 
dcerky nyní 7 a 13 roků, hodný tatínek a manžel). Martinka-před 3 roky rakovina prsu (odebráno), 
chemoterapie.  ……Před rokem ZNOVU diagnóza: rakovina S METASTÁZEMI (nejprve přístroji:   
V KOSTECH, na 6ti místech! – prognózy lékařů: S chemoterapiemi – někteří (ale většina NE)- 
„vydrží“ až 8 let. ……Pak ještě další nová diagnóza: METASTÁZY V JÁTRECH (jedna větší a další 
drobné, rozeseté) – prognózy lékařů: neoperovatelné!! A řeč jen „o prodloužení života“ tak o 1-3 
roky. 
Hrůza!!! (viz věk Martinky a věk jejich malých dcer).  …..V tom čase, někdy, jsem rozesílala na naše 
sbory onen Modlitební dopis, s prosbou O MODLITBY (ŽE BUH MUŽE!!! učinit zázrak naráz nebo 
v dílčích zázracích, dle Jeho vůle…atd.). 
Lékaři v Praze byly Martince naordinovány chemoterapie (na metas. v kostech) a tzv. biologická 
léčba (metas. v játrech)-díky Bohu za tuto možnost! ……A Martinka, zhruba po čtvrt roce od lékař. 
nálezů, začala ještě užívat jeden přípravek navíc – alternativní léčbu (k té klasické). ….A pak tedy 
následovaly  v různých pravidelnostech její cesty do Prahy… další lékařské zákroky…další 
pravidelné odběry krve… 
V tom čase, dle potřeby, jsem některé všední dny (když už přestala chodit do práce) trávila 
s Martinkou já (staly jsme se přítelkyněmi, někdy je přítel víc než rodné sestry –i to si Martinka 
„musela prožít“)… 
…a PAK se právě „vyprofilovalo“ i to: že na to pondělí dopoledne (kdy Martinka hned po ránu 
chodívala na odběry do nemocnice-i před různými dalšími vyšetřeními-takže se její srdce chvěla 
úzkostí), jí jedna sestra ze sboru- Liduška- nabídla: ať se pak vždy cestou zastaví u ní… a k tomuto 
„setkávání“ se pak časem pravidelně připojily ještě další 2-3 sestry k nim. To je úžasné! To bylo 
Boží vnuknutí! (A tak si postupně mohly otevřít své životy – i ty druhé sestry, věkem přes 65 let, 
prožívaly v průběhu svých životů nejednu ránu…, ale Bůh je tím proVEDL! On je velký a mocný a 
slavný!)… A tak tato setkávání pokračují. 
Druhou věcí je, že ta sestra Liduška (vdova) každý týden ve St večer nabízí svůj byteček pro 
Modlitební skupinku (chodívá sice malý počet, ale je to víc než „dva“ - sester i bratrů). 
Třetí věcí, do které jsou sestry – a to v hojnějším počtu – zapojeny: je pečení dobrot na Pá 
setkávání mladých v anglickém E-clubu (kde působí někteří mladí ze sboru a misionářky ze 
zahraničí, které působí v našem městě a navštěvují také naše bohoslužby) – poznámka: to je ta 
práce-služba pro okolí –nabídnout „jinou“ alternativu (než jen hospodu či bezcílné poflakování). 
Pak jsou různé jednorázové akce, jako např. každoročně o Velikonoční sobotě Hod beránka na 
chebském hradě, pro širokou veřejnost-děti. To je ve spolupráci s 1. sborem a ostatními 
denominacemi v Chebu i okolí. 
Některé sestry jsou zapojené do výuky ml. dětí v Nedělní besídce, jiné zase do úvodního Slova 
(nejen) pro děti v úvodu společných nedělních bohoslužeb. 
Další sestra, s manželem, mají na starost přípravu čaje a kávy a nádobí pro společné občerstvení (v 
tom se sestry střídají), které máme 1x za měsíc po slavení Večeře Páně. 
A pak jde také o různé „navštěvování se – operativně“, je-li potřeba, v průběhu roku (dvě, několik 
sester k té, či oné sestře.) 
Tak (zhruba) takové jsou naše dny všední a sváteční… Kéž je vždy z nich oslaven náš nebeský Otec a 
Ježíš Kristus. 
A nenechte si ujít závěr této zprávy: 



Po vyšetřeních v létě, bylo u Martinky konstatováno: největší metastáza v játrech zmenšena(!) o 
polovinu – ZÁZRAK! ……Při vyšetření v září (i pak v těch následných), další ZÁZRAK – lékař: Kdybych 
býval dříve nevěděl (a sám na vlastní oči neviděl), že v játrech „něco“ bylo =velká a drobné 
metastázy, NEVĚŘIL BYCH TEĎ, že tam NYNÍ    N I C   NENÍ!!!  
Není. (tečka) = JSOU (zase) ČISTÁ!! Bez metastáz. 
TO dokáže JEN Bůh. Jediný Bůh, náš Bůh. 
Díky vám všem, kteří se modlili… 
…a tak se, prosím, modleme i naDÁLE, ještě za METASTÁZY V KOSTECH. 
Kéž je i toto vše – na svědectví i okolí – o našem BOHU! (Vždyť On je stejný DNES jako byl včera, 
jako bude až na věky.) 
A Martinka „uvěřila“  - přijala to radostné evangelium i pro sebe, osobně… a přihlásila se ke 
křtu… 
Jak milé a krásné je „býti při tom“. 
 
V lásce Milada Křivánková, 2. sbor BJB, 9.3.2015 
 

Zpráva za sestry z BJB Jablonec za rok 2014 
V jabloneckém sboru se sestry scházejí ve skupinkách mladší a starší sestry. Mladší se rozumí 
neprovdané ve věku přibližně od 15 do 25 let a starší neomezeně věkem… Každá skupinka se 
schází víceméně pravidelně jednou měsíčně v naší modlitebně, někdy také u starších sester, které 
se pro nemoc nemohou účastnit setkání. V minulém roce jsme na obou skupinkách společně 
studovali biblické ženské postavy, jejich charaktery a jednání v určitých situacích popsaných v Bibli. 
Společně mluvíme o věcech, které prožíváme, modlíme se, rády také zpíváme, vzájemně se 
podporujeme v poznávání boží vůle a povzbuzujeme se k posvěcenému životu ve svatosti. 
Vnímáme, jak je důležité pro každou z nás najít svoje místo ve sboru a službu do které nás Pán Bůh 
povolal podle Jeho obdarování. Za samozřejmost považujeme službu při nejrůznějších akcích, kdy 
společně zajišťujeme občerstvení nebo i obědy pro celý sbor. 
 
Za sestry v Jablonci n.N.: Olga Husárová 
Dne: 17/2/2015 
 

Zpráva o činnosti odboru sester ve sboru BJB Karlovy Vary za rok 2014 
V uplynulém roce se sestry v Karlových Varech nescházely pravidelně. Důvodem bylo i to, že jsme 
se intenzivně věnovali jedněm manželům, kteří začali do našeho sboru chodit po evangelizaci 
ProChrist 2013. Bylo to náročné období, ale zároveň krásné v tom, jak jsme prožívali spolu s nimi 
jejich kroky víry i zápasy. A především to, jak Pán vyslýchal naše prosby. O to víc bylo pro nás 
bolestné, když jsme na konci léta začali vnímat rozpad jejich manželství, kterému nebylo možno, i 
přes velké naše úsilí, ať modlitební, tak pastorační, zabránit. 
Svoji službu sestry však konaly při sborových akcích jako jarní úklid modlitebny, setkání bývalé 
karlovarské mládeže, díkůvzdání a 20. výročí sboru, dále jsme zajišťovaly 1. listopadu pohoštění 
pro bratry při setkání Rady zástupců sborů. Ve středu 5. listopadu na biblické hodině sestry sdílely 
program Světového modlitebního dne baptistických žen. Poslední akcí pak byla evangelizace br. 
Barkóciho 21. – 23. listopadu.  
I v loňském roce jsme konaly službu v tzv. „kavárně“, která slouží pro naše vzájemné rozhovory po 
nedělních bohoslužbách s přáteli i  mezi námi samými. 
Sestry jsou stále zapojeny i do služby úvodu k modlitbám při nedělních bohoslužbách, mladší 
sestry vedou děti v nedělní besídce, některé jsou zapojeny do úklidu modlitebny, podílejí se na 
výzdobě modlitebny, tvorbě nástěnek a venkovní evangelizačně zaměřené vitríny, vedení sborové 
knihovny, blahopřání k narozeninám pro členy sboru. 



Děkuji našemu Pánu, že smíme prožívat vzájemnou lásku a radost v našich vztazích, ve službě 
v našem sboru i v modlitbách jedna za druhou. 
 
Za sestry v K.Varech Jana Pospíšilová  
Karlovy Vary 13.3. 2015 
. 

Zpráva o činnost sester sboru BJB Litoměřice za rok 2014 
K pravidelným akcím v našem litoměřickém sboru přispívají již tradičně sestry. Letos se scházelo 
několik skupinek sester při modlitebních chvílích, podle místa bydliště a také samozřejmě podle 
věku. Při setkáních vždy došlo hlavně na modlitby za zdravotní problémy jednotlivců, za sbor a 
jednotlivé jeho složky a samozřejmě i za chystané akce.  
Tak jako v loňském roce pomáhaly sestry s organizací nedělních služeb spojených s pohoštěním po 
skončení sborového shromáždění. Tato služba slouží hlavně ke vzájemnému sdílení a klidnému 
popovídání. Nejvíce ji oceňují senioři, kteří mezi sebou nemají častý kontakt. 
Mnoho sester slouží v nedělní škole a při nedělním Slovíčku k dětem. Jejich práce není spojená jen 
s nedělí, ale zaměřená i na přípravu pro vedení malých dětí.  
Díky Pánu za to, že jsme mohly v listopadu po několika letech vést nedělní modlitební 
shromáždění, při kterém jsme uspořádaly sbírku pro SDMŽ.  
I v loňském roce jsme v době Adventu myslely na naše seniory a uspořádaly pro ně setkání 
s programem. 
Ve všech těchto našich snahách jsme podporovány celým sborem, kdy si většina našich bratří 
uvědomuje důležitost společného sborového života i mimo nedělní slavnostní bohoslužby. Hlavně 
však chceme všemi svými snahami přispět k oslavě našeho Pána a brát z jeho lásky pro vzájemnou 
lásku mezi námi. 
 
Za sestry BJB Litoměřice zapsala Věra Vodičková                    
 

Zpráva o činnosti sester sboru BJB v Lovosicích za rok 2014 
I v roce 2014 se sestry v našem sboru scházely pravidelně jednou v měsíci, v počtu asi 10 sester. Na 
našich sejitích jsme se dále seznamovaly se životy jednotlivých biblických žen. Některé životní 
příběhy a postoje jsou hodny následování, jiné jsou pro nás výstrahou. Naší touhou není jen se 
scházet k vyučování, sdílení a modlitbám, ale i aktivně pomáhat. Jak v našem sboru, tak i 
v misijních aktivitách, které náš sbor podporuje už léta.  
I loni jsme podpořili misii na Nilu a odvezli jsme připravené balíky obvazového matriálu i dětského 
oblečení. Pokračuje také známková misie, sběr starých brýlí, i sbírka krmte hladové. Sestry 
v minulém roce připravili několikrát společný sborový oběd. Ze všech příležitostí chci zavzpomínat 
alespoň na oslavu narozenin br. kaz. Jana Pospíšila, a na den díkůvzdání.  
Věřim, že sejít se společně u Božího Slova a následně u společného stolu, je pro nás všechny 
radostnou a požehnanou příležitostí navzájem se sdílet, povzbuzovat, být Boží rodinou.  
Nemůžu nevzpomenout ještě jednu událost z loňského roku. V červenci odešla k našemu 
Nebeskému Otci sestra Olinka Němečková. Vím, že nejsem jediná, která často a vděčně na ni 
vzpomíná. Vím, že jsou i ti, kteří si povzdechnou, že odešla sestra, která se se zájmem a slibem 
modlitby zajímala o problémy a trápení toho druhého. A vím také, že odešla sestra, která na svých 
bedrech nesla tíhu mnoha drobných služeb v našem sboru. Nebyla diakonem, tedy sborem 
pověřena sloužit, ale pověření Boží vzala velice vážně a sloužila věrně, dokud ji v tom nezabránila 
nemoc.  
Pravidelně a věrně vykonávala i se svým manželem návštěvy starých a nemocných bratří a sester. 
Udržovala pravidelný písemný i telefonický styk s misijními organ. kterým sbor vypomáhá. 
Objednávala a rozdávala letáky BTM 



Myslela na starší oslavence ve sboru. 
Její modlitební seznam byl plný jmen nás, našich rodin a dětí. 
To jsou jen některé z jejich aktivit.  
Nechci vyzdvihovat člověka. Chci říct, že náš sbor potřebuje takovéto ochotné a obětavé 
služebníky i nadále.  
A tak chci povzbudit nás všechny, abychom se rozhlídli, zda kolem nás není někdo, kdo čeká a 
potřebuje naši pomoc, povzbuzení, či modlitbu. A také se zamysleme, čím nás obdařil náš Nebeský 
Otec a jak bychom tento dar mohly použít k Jeho slávě.  
 
Pro rok 2015 sestry našeho sboru dostali verš ze Žalmu 65,5. 
„Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. 
Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.“ 
K tomu není co dodat. I my, sestry toužíme po tom, aby tento verš byl pravdou našich životů. 
Zpráva o činnosti sester sboru BJB Ostrava za rok 2014 
Scházíme se každé úterý ve sborovém domě.  
Schůzky tvoří modlitby, písně, úvahy nad textem. 
Naše sestry se také podílejí na ostatních aktivitách sboru např. Příprava Velikonoční večeře, 
Díkuvzdání, vánoční večeře pro seniory, dále pořádáme různé workshopy a maňáskové divadlo 
AHOJ, vedení malé i velké besídky, vedení v divadelním kroužku Kukla.  
Sestřičky se také ujaly práce při aktivitách pro nevěřící rodiče s dětmi a nadále vedou kroužek 
brouka Pytlíka pro děti předškolního a mladšího školního věku, kroužek Motýlek pro nejmenší děti, 
angličtiny pro dospělé.  
 
Tento rok se nám podařilo také zorganizovat několik workshopů např. Variace na piškotové téma, 
modelujeme z marcipánu, výroba šperků. Všechny workshopy si vedou sestry samy, podle toho, 
jaký dar která sestra má  
Jsme vděčné Bohu, za jeho milost a lásku, kterou nás celý rok provázel. 
Zpráva o činnosti sester ze stanic sboru BJB v Pardubicích  za rok 2014 
V roce 2014 jsme se scházely každé pondělí v počtu 4-8 sester hlavně k modlitebním chvílím. 
Nacvičovaly jsme též písně na neděli za doprovodu kytary. Během roku jsme se zapojovaly podle 
potřeb sboru do různých akcí. Prožily jsme též zkušenost s vyslyšenými modlitbami. Protože ČCE 
prodávala modlitebnu v Holicích, kde jsme se scházely, musely jsme řešit nové místo setkávání. 
Problém jsme předkládaly na modlitbách. Jedna ze sester se ne náhodou (jak víme)dozvěděla o 
možnosti pronájmu asi 5 min. pěšky od bývalé modlitebny ČCE. Zeptaly jsme se a díky Bohu získaly 
novou možnost scházení se. Jsme za to Pánu Bohu velice vděčné, protože jde o vytápěnou 
místnost za příznivý pronájem se sociálním zařízením i kuchyňkou. 
Pokud jde o naše návštěvy v domově důchodců, ty stále trvají, ale vzhledem k celkové výměně 
personálu jsme částečně omezovány v naší službě, hlavně časově. Hledáme moudrost, abychom 
neprovokovaly a uměly se přizpůsobit a vyhovět personálu, protože jde o službu, ke které byly 
povolané už před 21 lety a pokud to bude možné chceme v nín pokračovat. 
 
Za sestry ze stanic Ludiše Brandová 
 

Zpráva  o činnosti sester sboru BJB v Praze 3  za rok 2014 
V průběhu roku  jsme se setkávaly  1x za měsíc v rodinách sester. Zveme se navzájem.  Scházíme se 
v počtu do 15 sester. 
V únoru jsme dokončily Biblické studium pro ženy k nalezení spokojenosti od autorky Lindy Dillow. 
Bylo to jistě přínosem pro každou z nás. Připomínat si, že spokojenosti je třeba se naučit. Klíč ke 
spokojenosti je vyjádřen ve Fil 4:13: ,,Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Můžeme být 



vzácnými ženami, které se naučí být spokojené a  tím se stát klenotem, kterým Pán Bůh ozdobí  
místo,  které nám určil.Od března jsme dále pokračovaly studiem charakterových vlastností 
bohabojné ženy. Charakterové vlastnosti nedokážeme změnit samy. Musíme se nechat 
proměňovat Boží mocí. Jedna pro druhou jsme darem, nevybraly jsme se navzájem, ale můžeme 
se jedna od druhé učit. Je důležité, abychom si uvědomily, že máme být i duchovními matkami a 
myslet na ,,sborové děti“. Mluvily jsme o ,,Ženě statečné“ podle knihy Přísloví. Mluvily jsme o pýše, 
která je velikou vadou na naší kráse. Jenom Pán Bůh nás může proměnit v drahokam. 
Mluvily jsme o Ženě modlitby Chaně a Penině. Bylo to o vztazích, poslušnosti, modlitbě a splnění 
daného slibu. Můžeme být jedna druhé pomocnicí a modlitebnicí a tak přinášet Boží pokoj do 
našich rodin a celé naší sborové rodiny. 
*V listopadu jsme společně prožily večer SDMBŽ se  sestrami ze sboru Praha 4, který oni připravily.  
*Začátkem listopadu sestra V.Hallerová organizovala  sobotní setkání s přednáškou Marka Macáka 
a kreativním vyráběním. 
*22.listopadu se uskutečnilo Adventní vyrábění s Miškou Seifertovou. Otevřené i pro nevěřící. 
Začátek byl s kratičkým slovem o smyslu Vánoc. Účastnilo se více jak 25 lidí. 
*V prosinci již tradičně se sestry zapojily v hojném počtu do nejrůznějších příprav Vánočního 
dvorečku. Pečení a zdobení perníčků, které se rozdávaly s letáky BTM. Pro děti bylo připraveno 
několik zastavení, kterým projdou vánoční příběh. Součástí programu byly 2 vernisáže a 2 
koncerty. Prostory modlitebny v tento den  navštívilo mnoho nevěřících. 
Je to jedna z misijních akcí pro celý sbor, ne jen sestry. 
*Sestry se dále podílely na přípravě vánočních dárků pro děti, seniory, klub seniorů. Jiné sestry se 
pravidelně starají o občerstvení na Klub seniorů.  
*Bylo domluveno, že občerstvení pro mimořádné akce jako je společný oběd a různé jiné, budou 
sestry zajišťovat ve skupinách, které se budou střídat. 
*Jiné sestry jsou zapojené do služby dětem. Jiné slouží modlitbou a rozhovory 
Máme být za co vděčné. Jedna za druhou i za sbor, do kterého nás Pán Bůh přivedl. Děkuji za 
každou sestru, která v naší sborové rodině slouží ať viditelným či neviditelným způsobem. 
 
Zapsala Helena Včeláková                                                                              
 V Praze dne 7.3.2015 
 

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Příbor za rok 2014 
Situace v našem sboru je složitější. Jsme poměrně malý sbor bez kazatele. O službu se dělí čtyři 
bratři starší. Skupinka žen, kdysi fungovala, ale asi 3 roky má pauzu. Máme v plánu ji obnovit, ale 
to se podaří možná v příštím školním roce. 
Ve sboru máme jen nedělní  shromáždění  a pravidelné modlitební chvíle. 
 
Katka Okáčová ze sboru Příbor 
 

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Sokolov za rok 2014 
Doposud jsme se jako sestry nescházely, proto jsme se tentokrát ani neúčastnily voleb. 
Pozitivně se projevuje určitý zájem od sester a také vaše výzva nám pomohla k tomu, že jsme se 
s některými sestrami shodly o pociťování potřeby scházet se spolu, spolu se modlit, sdílet společně 
radosti i starosti apod.  
Modlíme se a věříme, že Pán naše modlitby požehná a začneme se scházet pravidelně. 
Pán Bůh Vám žehnej ve Vaší službě i v osobním životě. 
 
Za sestry v Sokolově 
Srbová Milena 



Zpráva o činnosti sester sboru BJB v Teplé za rok 2014 
U nás ve sboru v Teplé, jsme se ke schůzkám nescházely. Ve sboru se zapojujeme do služby při 
modlitebních chvilkách. Sestry učí v besídce, slouží doprovodem písní na varhany. Skupina sester 
slouží zpěvem. 
Náš sbor staví novou modlitebnu v Konstantinových lázních, tak podle možností a potřeby 
pomáháme i my. Pravidelně jednou za měsíc jsme se scházely k modlitbám. Je nás malá skupinka a 
tyto schůzky byly vždy u jiné sestry, tak jsme se těšily i ze vzájemného obecenství. 
 
Za sestry ze sboru Teplá 
Ilona Pospíšilová 
 

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Teplice za rok 2014 
V našem teplickém sboru nemáme pravidelná setkání z důvodu rozptýlení v různých městech a 
obcích a také pro vyšší věk našich sester. Zúčastňujeme se aktivně každé bohoslužebné příležitosti. 
Například jsme zorganizovaly sběr oblečení a jiných nepostradatelných věcí pro Baptistický sbor na 
Ukrajině, nyní tak těžce zkoušené válkou. S chutí a radostí jsme pomohly zvláště, když víme, že věci 
jsou dopravené na určené místo. 
Modlíme se neustále za pokoj a mír v této zemi a věříme, že Pán Bůh slyší a vyslyší. 
Momentálně je aktivní přistěhování našich krajanů- volyňských  Čechů z Ukrajiny, kteří hledají 
v naší republice bezpečí. Dohodli jsme se ve sboru, pokud by byli mezi nimi souvěrci, myslím 
Baptisté, že bychom dvě rodiny přijali do Teplic. O bydlení bychom se postarali, dokonce snad i o 
práci. Někteří již přijeli a do poloviny března se má přistěhovat ještě kolem 200 osob. Máme 
takového aktivistu, který má v těchto věcech přehled. 
Tak i za tuto věc se modlíme a předkládáme ji našemu Pánu. 
 
Za teplický sbor Irena Mašková 
 

Zpráva o činnosti sester  sboru BJB ve Vikýřovicích za rok 2014 
I tento rok jsme se pravidelně scházely. Kromě sdílení a modliteb jsme vždy měly i duchovní 
program ( o Jobovi, o nebezpečích a pomoci na naší cestě životem, o naší radosti v Pánu Bohu a z 
Jeho cest s námi, o zbožnosti se spokojeností, o soucitu s našimi bližními, o důvěře Bohu a o naší 
věrnosti pramenící z Pána Ježíše). 
Rovněž pokračujeme, každá u sebe doma, v individuálních přímluvných modlitbách za sebe 
navzávem i za další modlitební předmět, který jsme si na minulé schůzce vylosovaly. 
Změnou je, že jsme začaly klást větší důraz na sdílení. Sdílením, také již během našeho scházení se, 
schůzku začínáme. Jedním z účelů našich schůzek je lépe se vzájemně poznat a budovat mezi sebou 
sesterskou lásku. 
 
Ve Vikýřovicích 27.01.2015                                                   Mlada Stehlíková 
 

Zpráva o činnosti sester Sboru BJB v Žatci za rok 2014 
Jako každý rok s Boží pomoci se sestry podílely na práci našeho sboru. 
Sestry slouží zpěvem, jak v sesterském pěveckém kroužku, tak i ve smíšeném pěveckém sboru. Při 
každé akci sboru sestry připravují občerstvení. 
Pravidelně se sestry schází první středu v měsíci ke krátkému zamyšlení se nad Božím slovem k 
modlitbám a ke cvičení zpěvu. Schází se nás okolo 15-20 sester. 
Znovu jako každý rok i letos, jsme sloužily při celovečerním shromáždění světového dne modliteb 
spolu se sestrami z ČCE, KS. 



Organizujeme každoročně shromáždění ke Světovému dni modliteb baptistických žen. 
Také letos některé z nás měly možnost být na sesterské konferenci na Slovensku v Popradu, tam 
vznikla myšlenka a touha některých sester scházet se pravidelně k modlitbám. 
To se také uskutečnilo a pravidelně se scházíme od května každé úterý od 19 hod. večer. 
Moc vás chci povzbudit a pozvat všechny nejen sestry, kdo máte touhu přijít se modlit nebo něčím 
přispět jak v sesterském kroužku, tak v modlitebním. Jste srdečně zváni!!! 
Chci moc poděkovat nejen sestrám ze sesterského kroužku, za podílení se na jakékoli činnosti 
nejen pro náš sbor ale i tam kde jsme mohly posloužit, jak návštěvou, tak zpěvem nebo pečivem. 
Také jsme uspořádaly materiální sbírku pro teen challenge (povlečení, žehličky, obuv). Ze 
sesterského kroužku sestry přispěly finanční částkou, za kterou jsme nakoupily 5 ks montérek. Moc 
všem děkujeme. 
Cítím, že máme rezervu v návštěvách naších milých starších. Vždy když jsme u nich, tak slibujeme, 
že přijedeme znovu co nejdříve a ono uteče třeba čtvrt roku. 
Tak chci vyzvat vás, kdo máte touhu se podílet na této službě, přidejte se k nám. 
Novoroční verš pro sestry: 
  Ne jenom chlebem bude člověk živ, 
  ale každým slovem, 
  které vychází z Božích úst. 
                                                    Mat. 4,4 
 
V Žatci 9.02.2015 
 
Zpracovala: Marie Peková 


