
Zprávy Odboru sester za rok 2015 

Zpráva za starší sestry sboru BJB Aš 

Naše setkání jsme měly ve středu v 18.00 hodin jednou za čtrnáct dní ve sboru.  

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 jsme 
pokračovaly ve čtení knihy „Biblické ženy“. Někdy jsme si přečetly články a 
zamyšlení z křesťanských časopisů, o kterých jsme diskutovaly.  Zpíváme písně, 
sdělujeme si různé zajímavosti, které jsme četly nebo slyšely v uplynulých 
dnech. Také se spolu modlíme za naše rodiny, za sbor, za nemocné.  

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, jiná sestra zase 
pravidelně navštěvuje Léčebnu dlouhodobě nemocných. Pomáháme při 
přípravě pohoštění při různých sborových slavnostech a návštěvách.  V letošním 
roce jsme daly malý dárek jednomu děťátku, které Pán Bůh přidal do našeho 
sboru. Jsme vděčné za Boží ochranu a požehnání po celý uplynulý rok. 

Dana Žibrická 

Zpráva za sestry sboru  BJB Blansko 

posílám krátkou zprávu ze života sester v Blansku.  Ve sboru je nás celkem 20 a 
sester, které se pravidelně scházejí je jen pět. V roce 2015 jsme nevykonávaly 
žádnou zvláštní službu v nemocnici nebo v domově seniorů, protože téměř 
každá z nás prochází obtížnou situaci v rodině. Například jedné sestře 
onemocněla maminka i babička rakovinou. Stará se o obě i když sama ještě 
pracuje a má dvě děti.  

Scházíme se v modlitebně v našem domě 1x měsíčně, abychom se vzájemně 
povzbudily. V přípravě schůzky i slova se střídáme. V první části schůzky čteme z 
Božího slova verše, které sestra předem vybrala. Přemýšlíme, jak Bůh 
promlouvá do našich životů. V loňském roce jsme využily materiálů z 
konference sester, které se týkaly obdarování. Každá sestra mohla zjistit, jaké 
dary od Boha obdržela. Také jsme se zabývaly materiálem "Obnova mysli", 
který jsme získaly od sestry Juditky Kolaříkové. Velmi nás povzbudilo, jak Bůh 
všechno promyslel, jak nás stvořil a jak můžeme bojovat o čistotu naší mysli a 



usilovat o pokoj v srdci, zvláště v těžkých chvílích našeho života. Probíraly jsme 
také několik lekcí z knihy Neila Andersona ,,Vítězství nad temnotou". Jedná se 
nám o to, abychom si všechny uvědomily, že starý člověk se vším co bylo 
zemřel. Naše hříchy jsou přikryty krví Pána Ježíše a my smíme žít v trvalé 
závislosti na Bohu. Součástí našeho setkávání je také vyznávání osobních hříchů 
a modlitba. 

Každá sestra přinese něco dobrého na občerstvení a tak se navzájem 
pohostíme a potěšíme. 

Majka Horáčková 

Zpráva za sestry sboru  BJB v Brně 

Drahé sestry v Kristu,  

rády bychom se s Vámi podělily o krátký příspěvek z našich brněnských 
sesterských setkání. Jelikož sesterská setkání v našem sboru byla obnovena 
teprve před dvěma lety, stále jako tým, podílející se na vedení této služby, 
hledáme co nejlepší koncept setkání. Na rozdíl od minulého roku jsme upustily 
od Biblických vyučování a čas investujeme do vzájemného poznávání. Což 
vnímáme v důsledku velikosti našeho společenství jako velmi důležité.  

 Sesterská setkání je jedna z mála sborových složek, kde se setkávají všechny 
generace. I když se nás neschází moc (většinou kolem 10), věřím, že všechny 
přítomné ženy přijímají ze společně stráveného času požehnání, aspoň z 
poloviny jako já.  

 Letošní školní rok také usilujeme o to, aby naše setkání přesahovali i do životů 
lidí kolem nás. Krátce to shrnu v přehledu programů.  
V říjnu, jsme vyráběly malé filcové brože a korálkové náramky, které jsme s 
různými vzkazy poslaly do kritických částí Ukrajiny. K vyrábění nám povídala o 
svých zážitcích a zkušenostech jedna mladá sestra, který sama mohla část léta 
strávit na východě Ukrajiny. Velice se to dotklo našich srdcí.  
 V listopadu jsme se sešli u jedné z našich sester doma. Společně jsme se modlili 
v rámci modlitebního dne baptistický žen a také jsme vyprošovali požehnání do 
životů každé z nás.  

V prosinci jsme zdobily perníčky, na předvánoční evangelizaci, kterou náš sbor 
již tradičně pořádá v ulicích Brna.  

V lednu jsme se zamýšlely nad naším novoročním veršem a modlili se za vedení 
v nadcházejícím roce.  



V únoru probíhalo naše setkání opět u jedné ze sester. Pozornost jsme věnovali 
křesťanským uprchlíkům, kteří postupně přichází do naší země. Modlili jsme se 
za jejich přijetí a vedení pro ně i pro nás. K nám do Brna zamíří čtyři rodiny, rády 
bychom s nimi v budoucnu spolupracovaly.  

Těšíme se na brzké setkání v Banské Bystrici. 

Za tým brněnských sester, Pavla Strýčková.   

 
 
 





 
 





 

Zpráva za sestry sboru BJB Cheb I 

Sestry ve sboru se podílejí na aktivitách sboru. V duchovní oblasti se jedná 
například o vedení modlitebních chvil, zpěvu ženského a smíšeného pěveckého 
sboru (v roce 2015 měly 3 samostatné koncerty a sloužily i na konferenci sester  
v Praze) podílí se i na vyučování dětí v nedělní besídce. V rámci Světového dne 
modliteb žen. Dne modliteb baptistických žen sestry připravily program. 

Pracují i v sociální oblasti  - navštěvují a pomáhají nemocným a starým sestrám 
a bratřím, připravují dárky k narozeninám pro starší sestry a bratry.  

Jednou týdně se schází skupinka mladších sester, tuto skupinku vede sestra 
Slámová.  V loňském roce se setry zamýšlely nad postavami žen ze Starého i 
Nového zákona.  Jednou týdně se schází i Klub maminek. 



Sestry připravují občerstvení pro různá sborová setkání, vloni také obohatily 
jídelníček mládeži BJB, která měla v Chebu konferenci. 

Věra Černíková 

Zpráva za sestry sboru BJB  Cheb II 

Naše pravidelné setkávání sester probíhalo, obdobně jako před rokem, 1x 
týdně jedno dopoledne (Po nebo Út), zpravidla v počtu šesti (což není mnoho, 
ale vzhledem k tomu, že náš sbor má, tuším, 32 členů…) a také v zajímavém 
věkovém rozhraní. 4 jsou „babičky“-mají vnoučata i pravnoučata 66-80 let, 
vdovy. Pak já, se svým půlstoletím. A „naše Martinka“ se svou nádhernou 
čtyřicítkou. (Podrobněji o ní psáno minulý rok… o tom, že statečně bojuje se 
svou těžkou nemocí) – nicméně „žádný věk nám není na závadu“, nádherně si 
rozumíme, i v náplni našich schůzek: 

-na úvod kratší zamyšlení s citací z Bible 

-svěřování se vzájemně s tím, co jsme prožily uplynulý týden, s tím, co se 
dotýká našich rodin, sboru, přátel, našeho města, společnosti (hezkého nebo i 
jako modlitební přímluvné předměty) 

-o tom, co jsme třeba hodnotného přečetly, si popovídáme, popř. si onu knížku 
vzájemně zapůjčíme, aby si ji přečetla další z nás 

-a také se zpěvem (ten téměř nikdy nechybí), protože rozjasní naše líce (byť u 
některých písní i pláčeme, např. Se mnou chodívá, se mnou mluvívá…(=Bůh). 
Tak i zpěv povznese naše oči vzhůru k Tomu, který má pevně ve svých rukou 
dění našich životů i této Země. A tak je nám spolu milo. 

Naší společnou sborovou radostí byl v září křest, kde 4 lidé vyznali svoji touhu 
následovat Pána Ježíše celý svůj další život. Také „naše Martinka“. 

A pak přišel zármutek… náš Pán, jediný Bůh, který život dává a také na této 
zemi ukončuje, si Martinku povolal na konci listopadu už do svého nebeského 
domova. Těžké se s tím vyrovnat … že zde na zemi, se s ní, už NIKDY 
neuvidíme, už se spolu nikdy nebudeme smát (a Martinka se ráda smála)…, ale 
„Bůh rozhodl to, co je pro Martinku TO NEJLEPŠÍ a vzal si ji k sobě. A na nás je, 
Jeho rozhodnutí respektovat a přijmout, byť to není lehké“ – jak řekl její manžel 
Standa. (Díky Bohu, že to bylo rychlé, 3 dny v nemocnici, že nemusela trpět.) 
Byl velice rád, že Rozloučení s Martinkou mohlo proběhnout v sále modlitebny 
prvního sboru (kde prostory i známé tváře znaly i jejich holčičky (14 a 8 roků) a 
kde jejich maminka byla také v září křtěna) a kam přišlo spoustu jejich 
kamarádek a přátel, i ještě ze studií, také příbuzní. Modlíme se, aby i skrze život 



Martinky, byli „osloveni“: věděli, že statečně bojuje s nemocí – té podlehla, ale 
(u)viděli, že součástí jejího života se stal Bůh a že Ježíš – je ten, jenž má 
nejkrásnější jméno (jak zaznělo z její oblíbené písně).  

A nadále se přimlouváme za její rodinku… 

Bůh buď s námi (se všemi – tedy nejen s naší skupinkou) i tento nový rok. 

V lásce Milada Křivánková 

Zpráva za sestry sboru BJB Jablonec nad Nisou 

V jabloneckém sboru se sestry scházejí už několik let 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 zvlášť v počtech kolem 5 
sester. V minulém roce jsme se se staršími sestrami kvůli dlouhodobým 
nemocem sešli asi jenom dvakrát. Se skupinkou mladších sester to bylo lepší – 
scházeli jsme se víceméně pravidelně jednou za měsíc v naší modlitebně. Na 
obou skupinkách probíráme charaktery biblických ženských postav, jejich 
kladné i záporné jednání v určitých situacích popsaných v Bibli. Věříme, že 
právě tyto jsou v Bibli zaznamenané pro nás ženy, abychom se na nich učili jak 
žít čistý a posvěcený život v čistotě a poslušnosti před Boží tváří. 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. V 
minulém roce v květnu jsme naši mládež podpořili v zorganizování regionální 
mládežnické konference. 

Zajišťovaly jsme stravování po celý prodloužený víkend, což jsme vnímaly jako 
zatěžkávací zkoušku, ve které jsme díky Boží milosti obstály. Sestry i mládež. 
Službu jako je zajištění občerstvení při různých akcích nebo sborových obědech 
považujeme za samozřejmost, kterou snad ani není nutné zmiňovat ve zprávě . 

Olga Husárová 

Zpráva za sestry sboru BJB Karlovy Vary  

V uplynulém roce se sestry v Karlových Varech sešly celkem 5 krát. V březnu 
jsme se sešly k modlitbám při příležitosti Světového dne modliteb připravený 
sestrami z Baham. V květnu se pět z nás zúčastnilo konference sester v Praze na 
téma: „K čemu jsme povolané“ Následně při biblické hodině ve středu  



27. května jsme se podělily o své dojmy a ze svých poznámek o hlavní myšlenky 
z referátů sestry Didy z Bulharska a sestry Ester Kriškové. Na svém dalším 
setkání v červnu jsme v tomto sdílení ještě pokračovaly. Všechny jsme byly 
touto konferencí velmi povzbuzeny. 

V listopadu jsme sloužily programem Světového dne modliteb baptistických žen 
během středeční biblické hodiny. Za pomocí naší nové mladé sestry jsme 
připravily pro každého záložku do Bible s mottem SDMBŽ pro rok 2015 
„Povstaň a záři“. Také jsme poprvé použili prezentaci powerpoint připravenou 
pro tento program na stránkách www.bwawd.org. Tím se jednotlivá svědectví a 
pozdravy staly více osobní. Cítili jsme se všichni více spojeni v modlitbách za 
jednotlivce i představované projekty. 

Motivované sesterskou konferencí a prezentací manželů Staroňových jsme si za 
domácí úkol každá z nás udělala testík „pět jazyků lásky“ a na naší prosincové 
schůzce jsme se nad tímto tématem zamýšlely. Vzájemně jsme zjišťovaly, jakým 
jazykem lásky mluvíme s cílem více se poznávat a lépe si vyjadřovat vzájemnou 
sesterskou lásku. 

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. 

Jana Pospíšilová  

Zpráva za sestry sboru BJB Litoměřice  

Jsme vděčné za naše pravidelné služby každou neděli, kdy můžeme sloužit 
přípravou malého pohoštění po skončení bohoslužby. Mnozí tak mají možnost 
strávit chvíle při vzájemném sdílení, starší si mohou posedět a povyprávět si, a 
je také čas na svědectví pro ty, kteří k nám třeba jen náhodou zavítali.     

Všechny aktivity sester jsou zaměřeny k práci pro náš sbor. Navštěvujeme starší 
v jejich domovech a pořádáme pro ně adventní setkání. Zde nám velmi 
pomáhají bratři, kteří organizují odvoz starších bratří a sester a vedou průvodní 
slovo. 

http://www.bwawd.org/


V letošním roce sestra Plevová pořádala předvánoční kurz vázání adventních 
věnců, kde byla možnost pozvat nevěřící přátele. 

Některé sestry slouží v nedělní škole, kde pracují společně s bratry.  

Letos jsme uspořádaly slavnostní díkůvzdání nejen pro náš sbor, ale i pro 
pražský sbor BJB na Vinohradech. 

Naše členky se opakovaně setkávají se sestrami z ostatních sborů na 
Konferencích sester BJB. V tomto roce to bylo v Praze. 

Modlíme se za to, aby nejen všechny sestry našeho sboru, ale celý sbor prožíval 
při společných akcích duchovní naplnění. 

 Věra Vodičková 

Zpráva za sestry sboru BJB v Lovosicích   

V roku 2015 se sestry našeho sboru scházely se stejnou pravidelností, jako v 
předešlých letech. Ani loňský rok se náš počet nijak výrazně nezvýšil. Scházely 
jsme se v počtu 7 – 12 sester. Vnímáme však, že toto menší obecenství je k 
našemu užitku. Je možnost vzájemně se sdílet, i modlit se za konkrétní potřeby 
každé z nás. Nezapomínáme na modlitbách ani na náš sbor, děti, mládež, 
nemocné, či staršovstvo sboru. Myslíme i na církev, misii ve světě, a také na 
aktuální sborové potřeby. 

Díky studiu jednotlivých ženských postav v bibli, si stále více uvědomujeme 
svou nedokonalost před Boží tváří. Je naší touhou a snahou ve světle Božího 
slova, být ženami, manželkami, matkami, babičkami i sestrami v Kristu, ve 
kterých má Bůh zalíbení. A tak ani naše práce ve sboru se nepyšnila okázalostí. 
Chtěli jsme však posloužit a pomoct pokaždé, když byla potřeba. K práci sester 
ve sboru patří již léta příprava společných obědů. Loni se také našla sestra, 
ochotná starat se o květinovou výzdobu modlitebny. Jiná sestra pravidelně 
myslela na naše staré bratry a sestry s přáním a malým dárkem k narozeninám. 
I k distribuci letáků BTM se našla ochotná sestra.  Konaly jsme i návštěvy 
starých a nemocných členů sboru. Službou je i účast na letním táboře dětí, kde 
nám krom mládeže vypomáhají i sestry.   

Víme, že možnosti naši práce nejsou vyčerpané. Prosíme našeho Pána Ježíše o 
otevřené oči, uši i ochotné ruce posloužit všude, kde je potřeba. A také se 
chceme i nadále vzdělávat a poznávat pravdu Božího slova. Věřím, že Pán Ježíš i 
letos naši práci požehná, jak ve sboru, tak i v našich rodinách. 

V. Koblischková 



Zpráva za sestry sboru BJB Olomouc  

Sestry v olomoucké BJB slouží v těchto oblastech:  

- vedení malé a velké besídky: každou neděli  

- hudební skupinky: každou neděli  

- příprava modlitebních předmětů: 1x měsíčně  

- vedení modlitební skupinky: každou neděli 

- příprava občerstvení: každou neděli, plus příležitostně 

- příprava památky Večeře Páně 

- účetnictví 

- zajištění letáčků BTM a zajištění knihovny: každou neděli 

- skupinky biblického studia: Skupinka sester se studiem Bible, sdílením a 
modlitbou je pravidelně 1x 14 dnů 

- vedení mládeže 1x týdně  

- vedení dorostu: 1x měsíčně  

- přípravy a realizace letního táboru pro děti: týdenní pobyt o prázdninách  

- Rodinné centrum Provázek, z. s. tři setry v Radě sdružení, další pomáhají 
příležitostně a aktivně navštěvují nabízené programy – semináře, 
křesťanský program, pobytové akce, které jsou zároveň určeny pro členy 
jiných církví i pro nevěřící. 

- Návštěva domovů důchodců, aktivita jedné sestry plus další se zapojují 
příležitostně. 

- Misijní výjezd o prázdninách: pomoc při organizaci táboru pro děti 

Sestry v Olomouckém sboru se zapojují a jsou aktivní v mnoha různých 
oblastech na základě osobního rozhodování a povolání. Není zajištěno vedení 
sester nějakou konkrétní osobou či týmem.  

Magda Mečkovská - kontaktní osoba s Odborem sester BJB 

 

 



Zpráva za sestry sboru BJB Ostrava  

Naše skupinka se schází každé úterý ve sborovém domě v 16:30. Dali jsme si 
název Lobelie, to podle drobné kytičky, která roste pouze v trsech. Schází se nás 
kolem 10 kytiček  

Naše setkání tvoří sdílení, modlitby, vyučování. Modlitební předměty na daný 
týden se potom rozesílají emailem ostatním sestřičkám, které nemohly přijít, 
aby i ony se mohly zapojit do modliteb. To je úkol do další schůzky. 

Tento rok jsme si napsaly na kartičky biblické ženy a potom si každá z nás 
vylosovala jednu ženu, o které udělala referát. Bylo velice zajímavé sledovat 
koho co na dané ženě zaujalo.  Nechyběla ani diskuze a sdílení se. Mnohdy 
dlouho po skončení schůzky. 

Naše sestry jsou aktivní v navštěvování nemocných, nebo starších, při realizaci 
sborových obědů, pesachu. Sestry také vedou besídky mládež a dorost. Sestra 
Danka působí jako lektor Etických dílen na školách. Další sestřičky zase vedou 
klub brouka Pytlíka (tvořivé dílny), klub Motýlek pro maminky s dětmi, 
Angličtinu pro dospělé. Sestra Alice vede divadelní společnost Kukla. Dále 
hrajeme také v maňáskovém divadle AHOJ. Jako sesterský kroužek pořádáme 
vánoční posezení pro seniory. Letošní rok jsme také ukončily podporování 
jedné dívenky z Afriky v Adopci na dálku, Evička (tak se jmenovala) už ukončila 
vzdělání. 

Díky Bohu máme možnosti, kde sloužit a děláme to moc rády a děkujeme za 
každou příležitost zvát lidi k Bohu. 

Klára Ondrejová 

Zpráva za sestry stanice pardubického sboru BJB 

Horní Jelení a Holice 

V roce 2015 jsme se scházely ke svým schůzkám každé pondělí v počtu 6 – 8 
sester. Část programu věnujeme nácviku zpěvu pro naši sborovou službu 
zpěvem. Naše skupinka je zároveň pojata jako modlitební chvíle a 
nezapomínáme ani na sdílnost. 

Do služby sester patřila také duchovní služba v Domově důchodců a to jednou 
v měsíci ovšem už bez zákusků, ale na Vánoce jsme si vyprosili u pana ředitele 
možnost přinést trochu vánočního cukroví. Doufáme, že se zlepší vzájemné 
vztahy s novým personálem, který zřejmě nechápe ani podstatu, ani potřebnost 
našich návštěv. Situaci zatím řešíme na modlitbách. 



Ke službě sester patří také příprava různého pohoštění dle potřeb sboru. 
Navštěvujeme nemocné a osamělé.  Sestry též gratulují jednotlivým členům 
sboru k narozeninám vždy s připraveným veršíkem a pro ty v pokročilejším věku 
i s kytičkou. 

Sestry se rovněž střídají a připravují úvody k modlitbám na začátku nedělního 
shromáždění. 
Každý rok se aktivně zapojujeme do listopadového celosvětového Dne modliteb 
baptistických žen. 

Luďka Brandová 

Zpráva  za sestry sboru BJB Praha 3 

Sestry se schází v počtu 10-15 sester ve věkovém rozmezí 40- 85, obvykle každé 
poslední pondělí v měsíci. Setkání byla četnější díky přípravě konání konference 
sester 1-3.5 2015 v našem sboru. Přípravě konference se několik sester 
věnovalo intenzivně dlouho předem, především vyrábění náramků z korálků, 
pod vedením sestry Věrušky Hallerové. Po čas celé konference sestry fungovaly 
po skupinkách v kuchyni a ne jen tam. Díky Pánu Bohu byla konference 
požehnáním podle odezvy pro většinu zúčastněných. 

- 2. listopadu jak je pravidlem, první listopadové pondělí se sestry schází ke 
společným modlitbám při příležitosti Světového dne modliteb 
baptistických žen. Společně se třemi sestrami ze sboru Praha 4 jsme se 
modlily za připravené modlitební předměty a projekty výborem  EBWU.   

- 7. listopadu se uskutečnilo sobotní setkání se žateckými sestrami. V 10 
hodin setkání začínalo představením se jmenovitě každé sestry. 
Následovala přednáška MUDr Z. Kasalové na téma: ,,Jsme průduchy 
nebeskými“ Pokračovaly jsme společným obědem a po obědě 
následovalo kreativní vyrábění vánočních přání pod vedením Věrušky 
Halllerové. 
Rády bychom pokračovaly v takových setkáních sester z okolních sborů i 
v dalších letech. 

- 28. listopadu bylo sobotní setkání těch, kteří si chtěli vyrobit adventní  
dekoraci sami. Tuto akci vede M. Seifertová.Je to příležitost pro nevěřící  
přátelé a děti.  

- 8. prosince bylo setkání, kde se zdobily perníčky. Ty se rozdávají na 
Vánočním dvorečku spolu s letáčky BTM o smyslu Vánoc. Perníčků bylo 
asi 300 ks a všechny se rozdaly. Dále se připravovaly do taštiček odměny 
pro děti, které absolvují cestu Vánočním příběhem na Vánočním 
dvorečku. 



- 12. Prosince 10-16 hod, probíhal v přilehlých prostorách sboru Vánoční 
dvoreček, za účasti mnoho členů sboru při občerstvení, pečení palačinek, 
podávání horkého nápoje, grilování, focení dětí s vánoční tématikou. 

Sestry se ve sboru zapojují do mnoha aktivit, jako jsou společné obědy( střídají 
se skupiny) vedení nedělní besídky a programů dětí, přípravě občerstvení pro 
seniory, přípravě letního táboru, příprava vánočních dárků pro seniory a děti,  
do služby zpěvem  ve chválící skupině. 

Verš pro sestry na rok 2015 byl Jan14:15 ,,Já požádám Otce a on vám dá jiného 
přímluvce, aby byl s vámi na věky.“ To říká Pán Ježíš, protože ví, že 
potřebujeme Přímluvce. Jsou situace, kdy si nevíme rady.  Máme Přímluvce ne 
jen pro rok 2015, ale navždy. To je zaslíbení, kterého se můžeme držet. 

V dalším roce chceme pokračovat v poznávání Božích pravd a porozumět Boží 
lásce. Modlit se jedna za druhou s vděčností, že patříme do jedné sborové 
rodiny.  

Helena Včeláková     

Zpráva za sestry sboru BJB Sokolov 

První společné myšlenky na setkávání sester našeho sboru, vznikly na 
konferenci sester v Praze v květnu 2015. 

Oslovila nás společná spolupráce sester z jiných sborů a vzájemná opora při 
jejich službě Bohu. 

Překvapila nás také jejich vstřícná otevřenost, když mluvily o svých osobních 
zkušenostech s Božím vedením v jejich životech. 

Na první naše setkání jsme se domluvily tři týdny po konferenci 22.5.2015. 

Výhledově jsme si pověděly co od společného setkávání každá sestra očekává a 
jaké konkrétní potřeby by měla skupinka splňovat. Zjišťujeme, že jsme v 
mnohém rozdílné, ale to nebrání naší touze po Boží lásce a jednotě mezi námi. 

Scházíme se jednou za tři týdny, vždy v pátek od 18.00 hodin. Většinou v 
modlitebně, nebo na konkrétní pozvání jedné ze sester do domácnosti. 

Zpíváme Bohu chvály, sdílíme svá svědectví o Božím vedení v našich životech a 
modlíme se za sebe navzájem i potřeby ostatních kolem nás. 

Modlíme se, aby naše setkávání oslavovalo našeho Spasitele Ježíše Krista, 
povzbuzovalo ostatní sourozence v jejich životech s Bohem a aby jsme byly 
použitelné na společném  Božím díle v našem městě i okolí. 



A toto je verš pro sesterskou skupinku, který jsme si vytáhly při rozdávání veršů 
na rok 2016: 

Kristus říká: Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Zjevení 2,2   

s. Krtová 

Zpráva za sestry sboru BJB Šumperk 

Sestry v našem sboru jsou opravdu všude, kde je potřeba. V posledním roce 
přibyli senioři, kteří se už pro svůj věk nemohou shromáždění zúčastnit. Jedna 
sestra, vdova si tedy vzala na starost koordinaci návštěv, aby se na nikoho z 
těch čtyř manželských párů nezapomnělo. Takže se střídáme i s mladými 
sestrami a s mládeží. Dokonce před Vánocemi se zúčastnil i jeden bratr ze 
staršovstva, který vzal kytaru a společně jsme zpívali vánoční písně, ale i ty 
staré, jejich oblíbené. Jinak se tady v Šumperku uchytily Alfa kurzy pro dospělé i 
mládež a tam je potřeba připravovat občerstvení, což je také záležitost sester. 
Potom jednou do roka Marcelka, manželka bratra kazatele, připravuje ve 
spolupráci s mladšími sestrami ,,Dýchánek„ setkání téměř celodenní s 
dopoledním duchovním programem, odpoledne se tam něco vyrábí a také 
probíhá bazárek. To už jsem asi popisovala minule, že kdo má ve skříni něco, 
čeho se chce zbavit, tak to přinese. Nebo děti vyrostly a potřebují větší velikosti 
tak se tam dá všelicos najít. Co zůstane, tak se odveze do AS do Šumperka, 
nebo se předá do romského sboru na Jesenicku. Do toho romského sboru v 
Kraši také jezdíme rádi některé sestry, abychom je podpořily duchovně, ale i 
prakticky. Ve spolupráci s bratřími z AS a Adventisty se tam zavezlo mnoho věcí, 
jako např. oblečení, šicí stroj, postele a různý nábytek. Potom tady také tak 5x 
do roka míváme v našem sboru setkání Aglow a tam si zveme mluvčí z celé ČR. 
Bývají to zajímavá témata třeba o Izraeli, nebo svědectví bývalého muslima, jak 
se stal křesťanem, nebo jiná svědectví ze života sester. Snažíme se, aby to byla 
aktuální témata. 

Sestry mají také svojí pokladnu a sestru, která z těch sesterských příspěvků 
nakupuje květiny pro ty věkově nad 70 let a výše, k jejich narozeninám. Také při 
narození dětí a jejich požehnání se koupí nějaká pozornost pro děťátko i 
maminku. Velmi si však vážím toho, že jsou tady modlitební skupinky, jak 
sester, tak bratří. Míváme také nejméně 2x do roka modlitby 24-7. 

Moje zpráva není nijak ucelená a uvědomuji si, že je toho ještě více, protože 
minulý rok jsme tady ještě měli i bratra Graumanna s překladatelkou Lenkou 
Veselou a ti zase navštívili několik škol v Šumperku, kde se rozdávali NZ 
Gedeony a potom byli jeden večer i u nás ve sboru. Po celou dobu se zase o 
ubytování a stravování, staraly sestry. Také máme ve sboru 2 sestry 



zaměstnané jako misijní pracovnice. Jedna slouží v různých programech na 
školách a ta druhá vyučuje angličtinu ve sboru a obě se starají o mládež. 
Dokonce chodí s mládeží pomáhat v rodinách s úklidem, to velmi obdivuji. Také 
sestry slouží požehnaně ve chvalách. Jiná sestra se zase stará o knihovnu, kde 
se dají knihy vypůjčit, další starší sestra objednává knihy a nabízí ve sboru k 
prodeji. Doufám, že ten výčet nevypadá jako chlubení, ale já mám opravdu 
radost, že si mohu uvědomit, že jsem ve sboru, kde se sestry opravdu snaží 
přiložit ruce i srdce k dílu. Teď koncem měsíce ledna, po mnoha letech, snad 
poprvé, jedeme na takovou sesterskou víkendovku /bez mládeže/, abychom se 

ještě více sblížily sestry starší a střední generace. Což také obdivuji, protože 
s tím přišly mladší sestry, čtyřicátnice. Tak to je dlouhý seznam a díky Pánu za 
sílu, kterou nám dává skrze svého Ducha.  

Liba Jersáková 

Zpráva za sestry sboru BJB v Teplé 

Náš sesterský kroužek se v roce 2015 sešel jen 2x ke své 
schůzce. Jsme velmi rozptýleni a máme málo možností přes týden se setkat. 
Při našem sejití jsme probíraly materiály, které jsme 
dostaly z odboru sester.(Jakub a Rut). Na setkáních diskutujeme o 
tématu, sdělujeme si  různé zajímavosti, nebo co nás oslovilo při četbě 
Písma. 
Naše setry slouží o Světovém dni modliteb spolu se sestrami z Evangelické 
církve a  sloužíme při Modlitebném dni baptistických žen. 
Pravidelně se schází  každý měsíc sestry v malé skupince na modlitbách. 
Modlíme se za své rodiny, mládež ve sboru a starší 
členy. Scházíme se v rodinách sester. 

Sestry slouží písněmi, vyučují besídku, starají se o pohoštění při různých 
sborových slavnostech. V prosinci jsme navštívily společně s besídkou  penzion 
v Konstantinových lázních, kde děti přednášely a sestry pak mohly hovořit s 
obyvateli a předat nějaké letáčky. 

Modlíme se, abychom měly touhu se více scházet a byly užitečné pro našeho 
Pána.               

Ilona Pospíšilová                      

Zpráva za sestry sboru BJB Teplice 

Tak je zase jeden rok za námi. Díky Bohu, nemůžeme si stěžovat. Pán nás měl 
ve své péči i když přicházeli různé těžkosti. 



Nic se u nás, co se týče sester nezměnilo. Jsme rozptýlené do tří měst a jsme 
čím dál starší a částečně nemobilní, polovička jsou cizinky. Táňa pobývá často 
na Ukrajině, kde má část rodiny. Žel se chce s manželem přestěhovat do Prahy, 
má tam sestru s rodinou a ukrajinský sbor. Naše 87 letá s. Štaflová se 
přestěhovala do pečovatelského domu v Jánově, je tam spokojena. Pravidelně ji 
s bratrem kazatelem navštěvujeme i s kalichem a chlebem. Škoda, že tak špatně 
slyší, ta komunikace je stále těžší. Je vždycky šťastná s námi a my s ní. 
 Podařilo se nám pozvat do shromáždění  starší pani Boženku, zapadla k nám a 
cítí se v našem společenství dobře. Tak si ji opečováváme a je to všecko v Jeho 
vůli. Věříme, že Pán jí osloví a stane se naši sestrou v Pánu Ježíši. S pomocí na 
Ukrajinu Volyňákům se nám to nepodařilo. Ujala se jich prý katolická charita, 
prý na to dostávají velké státní dotace. Myslím, že nám Pán dá příležitost 
pomoci někomu v nouzi. Je to všechno v rukou našeho Nejvyššího. 
Tak končím těchto několik řádků a přeji Vám všem Boží ochranu a hodně sil v 
práci na vinici Páně.  

Irena Mašková. 

Zpráva za sestry sboru BJB ve Vikýřovicích  

V loňském roce jsme se scházely v menším počtu. Několik starších sester již 
docházet nemůže a několik mladých maminek začalo chodit do práce. Jinak vše 
probíhalo jako dříve. 

Mlada Stehlíková 

Zpráva za sestry sboru BJB v Žatci  

Jako další rok života v našem sboru s Boží pomoci se sestry podílely prací a 
službou. 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. 

Jako každý rok, některé z nás měly možnost být na konferenci sester. Letos 
v Praze, téma konference bylo ,,K čemu jsme povolané.“ 



V listopadu jsme byly pozvané do Prahy na Vinohrady do sboru na sesterské 
setkání. Setkání proběhlo v sobotu celý den. Dopoledne jsme měli přednášku 
doktorky Kasalové na téma ,,Jsme průduchy nebeskými“, společný oběd a po 
obědě kreativní kroužek. Mohly jsme si každá vyrobit vánoční přání, s pomoci 
sestry V. Hallerové. Tato myšlenka vzešla od sester z Výboru, aby se sestry mezi 
sbory více poznaly a předávaly si zkušenosti a rady vzájemně. Rády se zapojíme 
a v roce 2016, pozveme sestry k nám do sboru. 

Ráda bych zmínila úterní modlitební večer pro všechny, kdo mají touhu nebo 
cítí potřebu se modlit společně. Jsme vděčné Pánu, že jíž druhým rokem se 
scházíme někdy v počtu až 10-ti převážně sester a bratr kazatel. Poznáváme, jak 
Pán Bůh vyslýchá a odpovídá na naše modlitby. 

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. 

Novoroční verš pro sestry: Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá 
všechna přestoupení.                                                                                Přísloví 10:12 

 Marie Peková 


