Zpráva o činnosti sester sboru BJB Blansko za rok 2017
Sestry v blanenském sboru se setkávají dále 1x měsíčně v našem domě - ve sboru. Náš sbor je
maličký, je nás 9 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, společně se modlíme jedna za druhou, za naše rodiny, děti,
vnoučata.
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.
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.
Jsem Pánu Bohu vděčná za setkávání sester v Blansku, zvláště za přátelství a vzácný soulad
nás všech sester.
To všechno by nebylo možné bez Boží pomoci, Jeho požehnání, dobroty a lásky, kterou
máme v Pánu Ježíši Kristu.
Marie Horáčková

Zpráva za činnost sester sboru BJB Cheb I za rok 2017
V uplynulém roce setry sloužily mnohým způsobem ve svém sboru. Sloužily věrně
v oblastech, ve kterých jsou zapojeny již mnoho let, přibyla i služba nová ve formě
Rodinného centra PASTELKA. V průběhu roku probíhá pravidelné týdenní setkávání
mladších sester. Jsme Bohu vděčné též za pravidelné měsíční setkávání vždy třetí neděli
v měsíci odpoledne, které se loňský rok začalo. Na těchto setkáních společně studujeme
příběhy žen z Bible, sdílíme se, jak prožíváme svůj každodenní život s Bohem, chválíme
Boha písněmi a společně se modlíme. Společně jsme již probraly příběh Evy, Sáry, Rebeky a
Dorky. Sestry stejně jako každý rok připravily shromáždění u příležitosti světového dne
modliteb sester (v březnu) a u světového dne modliteb baptistických žen (v listopadu). Sestry
sloužily při shromážděních zpěvem (pod vedením s. Nikol Boháčkové se obnovil ženský
pěvecký sbor) a též se podílely na úvodech k modlitebním chvílím. Sestry jsou též zapojeny
ve službě v nedělní škole, v dorostu, v mládeži i v misijním klubu pro děti.
Obnovila se též služba sester návštěvami u starších a dlouhodobě nemocných z našeho sboru.
Koordinace této služby se ujala s. Anna Eliášová. Sestry též s láskou připravovaly různé
dobroty na společná občerstvení například u příležitosti podzimního díkůvzdání ve sboru,
slavností křtu a výročních shromážděních.
O činnosti týdenní skupinky sester, RC PASTELKA a misijního klubu pojednávají přiložené
zprávy.
Jsme Bohu vděčné za příležitosti sloužit. Chválíme ho za jeho milosrdenství a posilu, kterou
jsme od něj mohly po celý rok přijímat. Prosíme sbor za modlitby, abychom měly moudrost
od našeho Pána, jak nakládat s časem, jak jej moudře rozdělovat pro službu ve svých
rodinách, okolí i ve sboru.

S pozdravem a přáním Božího pokoje
Adéla Slámová
Zpráva za skupinku sester
Na skupince se setkáváme každý čtvrtek v 16,30 hodin. Je nás tam v plném počtu 10. Ale ne
vždy se nám povede se sejít v tomto počtu. Skupinku začínáme tím, že se spolu sdílíme a pak
se modlíme za aktuální modlitební předměty. Pokračujeme chválami a pak následuje studium.
Tento rok jsme začaly biblické studium Božích vlastností pro dnešní ženu, podle knihy Hle
váš Bůh od autorky Myrni Alexandeové. Věřím, že každé toto setkání, nás učí nové
skutečnosti o našem Bohu, a že to pak můžeme praktikovat i do našich každodenních situací a
vztahů.
Za skupinku sester
Zuzana Boháčková
Zpráva za činnost Rodinného centra Pastelka za rok 2017
Před prázdninami schválilo sborové shromáždění záměr začít se službou rodinného centra
v prostorách dolního bytu. Centrum dostalo název PASTELKA (P- přátelství, A- akce, S –
setkávání, T – tvoření, E- emocionální podpora, L – laskavé prostředí, K – křesťanské
hodnoty, A – a každý je vítán).
O prázdninách proběhla rekonstrukce prostor bytu, vzniklo krásné a útulné prostředí. Jedna
z místnosti slouží jako herna s kobercem a bazénem s kuličkami, druhá místnost je zařízena
jako malá učebna. Prostory jsou též využívány sborem, při společných sborových akcích.
Děkujeme sboru a dárcům za poskytnutí financí na rekonstrukci a vybavení. Též děkujeme
všem brigádníkům. Též jsme vděčni sboru, že se zavázal nést náklady na energie za školní rok
2017/2018.
Pastelka začala oficiálně fungovat v září 2017. Provoz od září do prosince byl od úterý do
pátku. V říjnu se přidaly odpolední kroužky.
DOPOLEDNE
ODPOLEDNE
ÚTERÝ
9,30-11,30
16,00-16,30
klub Pastelka
Metoda dobrého startu
STŘEDA
9,30-11,30
15,00-17:30
Volná herna
Volná herna
Jdeme ven!
15,00-15,45
Angličtina ((děti 3-6 let)
ČTVRTEK 9,30-11,30
14,00-14,45
klub Pampelišky
Angličtina
15,00-15,45
Angličtina
16,00-16,45
Angličtina
PÁTEK
9,30-11,30
Volná herna
Během adventu jsme zorganizovali adventní dílnu pro rodiče s vánočním programem a
tvořením pro děti. Dále vánoční výstavu, kde program navštívily také dvě školky a děti z
družiny. Staly jsme se sběrným místem pro Krabice od bot.
Podpořili jsme petici na rozšíření městské knihovny.
Navštívili jsme Azylový dům Betlém, kam děti věnovaly boty, Ekofarmu Dolní dvory,
městské muzeum, kde jsme se také zúčastnili vánoční výstavy, městskou knihovnu, stanici
záchranné zdravotnické služby. Na všechna tato místa se ještě vrátíme v rámci programů,

které nabízí pro předškolní děti. Městská knihovna nám nabídla zřídit zdarma průkazku pro
půjčování knih pro děti z Pastelky. I s ostatními institucemi máme dobré vztahy.
Příležitostně se koná tvoření ve volné herně.
Kroužky navštěvuje celkem 23 dětí z toho 14 dětí je z nevěřícího prostředí.
Ve volné herně či na dopoledním programu se každý den většinou sejdou čtyři různé
maminky nebo i tatínci a jejich děti, někdy mnohem více někdy méně, celkově to zahrnuje asi
30 rodin. Přičemž více jak dvě třetiny jsou nevěřící. Je to pro nás díky Pánu obrovské misijní
pole.
Od ledna se přidaly další volné herny odpoledne (pondělí a čtvrtek), besedy 100+1
zajímavostí ze světa rodičovství (na témata jako je výchova, rodičovství, rodina, vztahy, nebo
víra) vždy jednu středu v měsíci.
Od února přibyla grafomotorická dílna pro předškoláky Duhový ateliér (malování, používání
specifických pomůcek pro rozvoj grafomotoriky) vždy v pátek 16-17 hodin
Plánujeme:
 účastnit se a pomoci na Hodu Beránka
 21.4. Legoprojekt
 výlet a opékání, až nastanou teplé dny
 pískoviště na zahradu
 posledních 14 dní v srpnu dva turnusy příměstského tábora pro děti od 3-6 let
(pouze dopoledne, jeden nebo dva turnusy podle kapacity, délka tábora 1 týden
od po-pá)
 účastnit se chebských dvorků- formou dětského koutku + výtvarné aktivity
 burzu knížek a hraček
 malou půjčovnu didaktický her a pomůcek pro návštěvníky centra
Závěr: Přichází poměrně mnoho lidí z Chebu i okolí (Skalná, Luby u Chebu i Františkovy
Lázně) a cítí se u nás velmi dobře. Většina z nich se vrací. Propagace probíhá zatím pouze
přes Facebook nebo osobně - zde je prostor pro zlepšení, sháníme někoho, kdo by byl ochotný
nám vytvořit a pomoci se správou webových stránek. Mnoho rodin, které přichází je v
náročných životních situacích (především po rozvodu nebo v oddělených vztazích). Někteří
projevují zájem jít se podívat do shromáždění, především ženy. Hledáme více cest jak oslovit
tatínky.
Prosby za modlitby: Jsme vděční Bohu za požehnání, které nám dává. Moudrost jak jednat s
příchozími rodiči, jak jednat s dětmi, které jsou neukázněné, jak dávat naději těmto rodinám,
aby je Pán Ježíš oslovoval. Za dobrou komunikaci mezi námi, za dobrý zdravotní stav nás I
našich dětí, co dál s těmi, kteří mají větší zájem o to, poznávat Bibli. Za to, aby se křesťanské
maminky více zapojovali do programu. Za více služebníků.
Za RC PASTELKA
Radka Frimelová, David a Adéla Slámovi
Zpráva za misijní klub
Milé sestry a milí bratři, vidím jako velikou milost, že Klub dobré naděje stále funguje a Pán
Bůh otevírá stále nové a nové dveře a vede ho kupředu směrem, o kterém se nám ani nesnilo.
Také si uvědomuji, jak moc jsou důležité modlitby a moc vám za ně děkujeme.
Nový rok 2017 jsme začali takovými základy jako Kdo je Pán Bůh, Kdo je Ježíš, Co je hřích,
Co je Bible, potom jsme se pustili do podobenství a také se zabývali tématem naší identity. O
Velikonocích jsme si vyprávěli o oběti a vzkříšení Pána Ježíše a zpívali jsme na Hodu
beránka. V květnu jsme uspořádali Sportovní den pro děti z Chebu a Kraslic, který byl moc
požehnaný. V létě jsme prožili příměstský tábor, kde se Pán Bůh velmi oslavil. S novým
školním rokem se změnilo vedení klubu. Verča Černíková odešla studovat do Prahy a Natálka
Kučerová potřebovala od této služby odpočinek, ale jak už jsem psala na začátku, Pán Bůh

vede klub dál a poslal nové služebníky. Několik let zpátky jsme se modlili za vedoucí muže,
ale nečekali jsme, že nakonec budou v přesile. Myslím, že je to velké požehnání. Vrátil se Mat
Vallo, který teď už mluví česky, přidal se k nám Ota Bosman z KS a v září byl v klubu
zapojen také Tomáš Hrůza, než odjel do Německa. V Otovi máme zároveň znovu někoho, kdo
ovládá hudební nástroj, což je velká radost.
Začali jsme tématem Hrdinové víry, ale postupně nás tak Pán Bůh vedl, že jsme opustili od
držení se daného tématu a snažíme se improvizovat, poslouchat Boží hlas a vedení a být
připraveni na všechno. Pro mě osobně je to velká škola. Pokaždé přijdou jiné děti a v jiném
počtu, a tak se snažíme vycházet z jejich potřeb a být tam pro ně skutečně přítomni. Chceme
pro děti být místem důvěry a v jistém slova smyslu domovem. Chceme jim odhalovat Boží
srdce, Jeho lásku, budovat v nich dobrý charakter a nacházet sebe sama a především je vést k
tomu, aby se Pán Ježíš mohl stát jejich osobním zachráncem a spasitelem, Pánem a přítelem,
aby s Ním měli osobní vztah. Není to tak, že bychom už všechno znali a věděli nebo se cítili
nad dětmi povýšeně, ale Pán Bůh mění i naše srdce, sami rosteme a společně s dětmi tvoříme
jednu rodinu, která je v Boží náruči a společně se vyvíjíme a spějeme dál. Je to velká milost a
mé srdce plesá radostí.
Na podzim bylo vedení klubu hlavně na Matovi kvůli mé nemoci a proto, že Ota někdy
nemohl přijít, ale i tento čas Pán Bůh velmi požehnal. Myslím, že právě v něm se udála tato
veliká změna ve způsobu vedení klubu, se kterou Mat přišel. Měli jsme také moc požehnaný
vánoční čas, kdy bylo i 20 dětí a zmíním i akci Krabice od bot, která probíhala a dopadla nad
očekávání. S ní se odstartovala i jakási síť modliteb, kdy se každý dárce modlí za "své"
obdarované děti, což je k nezaplacení.
V budoucím čase očekáváme nové velké věci a snad se nám podaří zapojit starší děti, které už
se z klubu vytrácí, do dorostu. Prosíme dál o modlitby a moc děkujeme.
S láskou a srdcem plným bázně a radosti
Eva Horová

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Cheb II za rok 2017
Pravidelně se každý týden - po domluvě v některý všední den, od 10-12h (mimo letních
prázdnin) scházívá 6-7 sester (věk 53-87 let): Liduška Kohoutová (u ní v bytě), Maruška
Boháčková, Blaženka Bednárová, Olinka Michalová, Maruška Koptová, Mili Křivánková,
Bětuš Mrázková. (Sbor má 36 členů.)
Naše setkávání opravdu probíhají v sesterském duchu, zjistily jsme, že je nám spolu dobře, že
je to pro nás, v týdnu, občerstvením (a to míváme i hmatatelné dobroty), a že se navzájem
potřebujeme.
Každé naše setkání začínáme úvahou nad Božím Slovem. Sestra Mili má pro nás pak
připravenou nějakou zajímavost: z novin či knih, např. o hodnotných osobnostech (nejen
křesťanských), z křesťanských časopisů (Rozsévač, Život víry, Zpravodaje BJB…) apod.
Pak rády a s nadšením zpíváme.
A pak následují modlitby, všech přítomných. Modlíme se za: potřeby našeho sboru, za našeho
kazatele, staršovstvo. Za sebe navzájem, za naše rozvětvené rodiny. Také za nemocné a lidi
nějak strádající. Také za naši zemi, prezidenta, vládu, za dění ve světě, za pronásledované i
pro víru, za misionáře, za šíření evangelia po celém světě… A také chválíme Boha a Syna za
lásku, ochranu a milost.
K narozeninám se obdarováváme přáníčkem a dárkem. Navštěvujeme se a pomáháme si i při
nemocech.

Z našich činností: na pátky pečeme „buchty“ pro setkávání E-klubu, také jedenkrát za měsíc
k posezení po Večeři Páně a na Hod beránka (spolu se sestrami z ostatních denominací, akce
zaměřená pro město - děti a jejich rodiče) a příležitostně pro slavnosti sboru - jako křest apod.
Některé z nás mívají Slovo k dětem v úvodu bohoslužeb, některé přednášejí básně. Některé se
zúčastňujeme večerního modlitebního setkání, některé Rozhovorů nad Biblí.
Věříme, že i tato malá služba našeho ne-početného kroužku, bude naším Pánem požehnaná a
že On má moc ji rozhojnit, aby přinesla užitek a radost nejen nám, ale i ostatním.
Lydie Kohoutová

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Karlovy Vary za rok 2017
Služba sester v minulém roce byla z velké části ovlivněna tím, že náš karlovarský sbor, a tedy
především naše sestry, pořádaly ve dnech 5. – 7. května v Karlových Varech konferenci sester
BJB z České a Slovenské republiky.
Na přípravě konference se velkou měrou spolu se mnou podílela sestra Helenka Hejnová. Od
března jsme se pak začaly pravidelně scházet k modlitbám nejdříve jako přípravný výbor a
následně pravidelně po nedělním shromáždění se všemi sestrami. Pán Bůh naše prosby
vyslyšel a konferenci velmi požehnal. Chvála mu za to.
Naše další setkání se uskutečnila v našem domě v Jenišově. V neděli 18. června jsme prožily
radostné obecenství plné vděčnosti za Boží věrnost při sdílení zážitků z konference. V pondělí
30. října jsme se po modlitební chvíli připravovaly pro službu ke světovému dni modliteb
baptistických žen, nacvičovaly společnou píseň a plánovaly další aktivity.
Připraveným programem jsme 5. listopadu posloužily v rámci nedělních bohoslužeb.
V prosinci jsme se scházely po nedělních bohoslužbách k nácviku vánočních písní a
modlitbám za otevřené dveře a požehnání pro službu v domově důchodců ve Staré Roli.
V pondělí 11. prosince se uskutečnilo malování vánočních perníčků. Pozvání přijala i má
nevěřící kolegyně z práce, za kterou se již dlouhou dobu modlím. V neděli odpoledne 17.
prosince jsme pak spolu s bratrem kazatelem posloužily vánočním programem v domově
důchodců ve Staré Roli.
Sestry se zapojily zpěvem též při štědrovečerní bohoslužbě. Malované perníčky jsme
rozdávaly pro radost všem přítomným.
I v loňském roce služba sester zahrnovala všechny oblasti sborového života, tzv. „kavárnu“,
úklid modlitebny, návštěvu nemocných, úvody k modlitbám, vedení dětí v besídce, tvorbu
nástěnky a venkovní evangelizačně zaměřené vitríny, vedení sborové knihovny.
Jana Pospíšilová

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Litoměřice za rok 2017
Loňský rok přinesl další možnosti k setkávání skupinek sester ke společným modlitbám,
k duchovnímu zamyšlení a ke vzájemnému sdílení jak v Litoměřicích, tak v Terezíně a
v Roudnici nad Labem. (Není nás mnoho a je dobře, že se setkáváme podle vlastních
možností.) Vloni jsme mezi nás s radostí přijaly tři nové sestry z nevěřícího prostředí, kterým
tato skupinka slouží jako prostor k poznávání Bible, sboru a vůbec křesťanského způsobu
života.

Sestry pracovaly všude tam, kde bylo třeba. Při společném sborovém životě to ani jinak nejde.
Ať to byla práce s dětmi v nedělní škole, pomoc při organizaci tábora nebo služba v kuchyni
při společných sborových akcích.
Mezi tradiční akce patří adventní setkání seniorů. Zde sestry zajišťovaly nejen pohoštění a
dárky, ale ve spolupráci s některými bratry i duchovní program k zamyšlení.
Během roku jsou pak časté návštěvy seniorů.
Věra Vodičková

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Olomouc za rok2017
Sestry v olomoucké BJB slouží v těchto oblastech:
- Nově služba Fussion, hlavní vedoucí a také další vedoucí jsou sestry: každý týden,
plus akce
- vedení malé a velké besídky: každou neděli
- hudební skupinky: každou neděli
- příprava modlitebních předmětů: 1x měsíčně
- vedení modlitební skupinky: každou neděli
- příprava občerstvení – káva, čaj: 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
- 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.
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 o činnosti sester sboru BJB Ostrava za rok 2017
Naše skupinka (Lobelie) se schází každé úterý ve sborovém domě v 16:30.
Naše setkání tvoří: sdílení, modlitby, vyučování. Modlitební předměty na daný týden se
potom rozesílají emailem ostatním sestrám, které nemohly přijít, aby i ony se mohly zapojit
do modliteb. To je úkol do další schůzky.
Tento rok jsme začaly rozebírat knížku Bůh Otcem (Lloyd Erickton).
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 Nedělní školu brouka Pytlíka, klub
Motýlek pro maminky s dětmi, Angličtinu pro dospělé. Sestra Alice vede divadelní společnost

Kukla. Dále hrajeme příležitostně také v maňáskovém divadle AHOJ, pořádáme v rámci noci
kostelů i program pro děti a dětský den v červnu a v prosinci se podílíme na akci „Půlnoční
pod štědrým nebem“ pořádané 24.12. na sídlišti v okolí modlitebny. Jako sesterský kroužek
pořádáme vánoční posezení pro seniory.
Klára Ondrejová

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Praha 3 za rok 2017
Sestry měly svá setkání díky Bohu, stejně jako roky předešlé, poslední pondělí v měsíci
v počtu 10-15 sester. Přichází sestry ve věku od 40 do 75 let. Občas mezi nás přijdou i
mladší a to se nám moc líbí. Těšíme se na to, že budou přicházet častěji.
Také náplň sesterských setkání je podobná. Duchovní zamyšlení, diskuse, společné modlitby.
V poslední době jsou diskuze velmi živé, díky sestře Jance, která dává podněty pro diskuzi.
Při modlitbách myslíme na sborové věci, nemocné, ty, kteří jsou na okraji, na rodinné
problémy. Modlíme se i jedna za druhou. Na lístečky napíšeme jméno a modlitební předmět,
dáme do košíku a pak si každá vytáhne jméno sestry, za kterou se modlí celý měsíc.
Na našich setkáních jsme dokončily knihu Gary Chapmana – Láska jako životní styl. V této
knize jsou popsány charakterové vlastnosti, které jsou jako ovoce Ducha Svatého. Od dubna
jsme se vrátily k biblickým ženám, které jsme probíraly už vícekrát, ale tentokrát je chceme
probírat více do hloubky. Probraly jsme Evu, Alžbětu, Noemi a Ruth, Samařskou ženu. Je to
nevyčerpatelné téma. Každá biblická žena, něčím promlouvá do našich životů i dnes.
Důkazem, že je nám spolu dobře, je to, že se naše setkávání neformálně prodlužují.
V květnu byly některé sestry na konferenci v Karlových Varech. Jedno setkání jsme
věnovaly postřehům z konference.
Červnové setkání bylo už po několikáté (když počasí dovolí) u Hallerů na zahradě
s grilováním, kde se máme moc dobře. Scházíme se až po prázdninách.
V listopadu jsme představily Světový den modliteb baptistických žen celému sboru, při
nedělní bohoslužbě. Ivetka Procházková připravila prezentaci o projektech, na které
přispíváme. Na účet Odboru sester jsme mohly odeslat částku více, jak 10 000,-Kč Tímto
děkujeme všem, kdo se na sbírce podíleli.
Při našich setkáních děláme sbírku také. Těmito penězi jsme mohly přispět sestře ze sboru
BJB Cheb 2, která byla ve velmi těžké finanční a sociální tísni. Dále jsme přispěly na Vánoční
dárky pro děti vězňů.
V listopadu také probíhá příprava Vánočního dvorečku. Více jak 300 perníčků, které napekla
sestra Věrka Hallerová, se zdobí, balí a přidá se hvězdička s vánočním textem. Ty se pak
rozdávají na ulici. Je to akce pro celý sbor. Je nám dobře u společné práce. Nevíme koho a jak
tím oslovíme, ale máme touhu zvěstovat lidem Boží lásku.
Myslím, že sestry v našem sboru jsou velmi obdarované a můžete je vidět v mnoha aktivitách.
V přípravě bohatých společných obědů, vedení nedělní besídky a programů pro děti, přípravě
letních táborů, přípravě vánočních dárků pro děti, seniory, přípravě občerstvení pro Klub
seniorů, ve službě zpěvem.
S vděčností jedna za druhou vyhlížíme další společnou cestu.
Zapsala Helena Včeláková

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Šumperk za rok 2017
Sestry v našem sboru pracují ve všech sborových složkách, od Nedělní školy po Awanu a
mládež. Také jsou zapojeny v Alfa kurzech, v AGLOW, nebo ve chválách, vedení knihovny,
úklidu sborových prostor, péči o naše seniory, nebo také při vedení pravidelných domácích
skupinek. Už několik let se prohlubuje služba našim seniorům u nich doma. Máme
několik sester a také bratrů přes 85 let a ty navštěvujeme pravidelně, každý týden, v určitý den
v týdnu. Někteří se už nedostanou za celý rok do shromáždění. Tak jim přinášíme zprávy, co
se děje ve sboru, společně se modlíme za jejich rodinu, čteme Boží slovo, a také společně
zpíváme známé písně. Asi jednou za měsíc bývá tato návštěva spojená i s památkou večeře
Páně, kterou vysluhuje bratr kazatel.
Většina však z těchto služeb se děje ve spolupráci s našimi bratřími. Jednou z nových a
radostných aktivit, je sesterská víkendovka, kde se opravdu setkávají jenom sestry od 18 let
výše. Horní hranice není omezená a věkové rozdíly nejsou na překážku. Máme také
sesterskou pokladnu, do které přispíváme každý rok určitou částkou a z těchto peněz se potom
nakupují dárečky pro miminka a květiny seniorům a manželům při jejich výročí. Skrytá je
pouze pravidelná modlitební služba v soukromí.
Osobně jsem velmi vděčná za všechny modlitebníky a modlitebnice v našem sboru, kteří se
vytrvale a pravidelně modlí za staršovstvo a rodinu bratra kazatele, a také za naše vzájemné
vztahy a duchovní růst a evangelizační práci našeho sboru.
Libuše Jersáková

Zpráva o činnosti sester sboru BJB Vikýřovice za rok 2017
V našem vikýřovickém sboru se scházíme 1x měsíčně v pondělí v 18.00hod (kromě období
letních prázdnin). Konkrétní datum si domlouváme dle aktuálních potřeb a možností/dle
směnování v zaměstnání a podobně. Po domluvě včas ohlašujeme při nedělním shromáždění.
Naše schůzky se odehrávají většinou v místnostech modlitebny, příležitostně také v
domácnostech vybraných oslovených sester. Setkáváme se obvykle v počtu 5 – 10 sester.
Nepřicházejí tam všechny sestry sboru, je na volbě každé, zda chce do našeho společenství
přicházet, ale současně je naším přáním, aby nás přibývalo, a snažíme se přemýšlet o tom, co
změnit, aby se mohlo účastnit více sester. V neposlední řadě je to i předmětem našich
modliteb.Obsah našich schůzek je trochu jiný než při velkých celosborových shromážděních,
sice zachováváme jakýsi ustálený rámec, ale všechno je jaksi více bezprostřední (např. výběr
společně zpívaných písní, diskuze na různá témata. Proto se určitě sestry méně ostýchají
promluvit o nejrůznějších intimnějších věcech a také se za ně společně modlit a to je snad
největším přínosem těchto setkávání. Obvykle se zabýváme četbou nějaké knihy na
pokračování a společně o jejích podnětech a myšlenkách uvažujeme v praktických
souvislostech reálného života/například kniha „Nevolá nadarmo“, v současnosti „Otče,
sjednoť nás“ (F.McClung). Ale na programu bývají i zamyšlení nad některými texty z Písma
Svatého například nad letošním novoročním veršem pro naši skupinku sester: „Milovaní,
milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha
zná.“ (1.J 4,7) Tento text nám dal velkou radost, uvědomovaly jsme si, co je opravdu to
podstatné v našich vztazích. Probraly jsme celý text v souvislostech a objevovaly nové důrazy
ve známém textu. Vždy se také těšíme na sestry, které se s námi podělí o to, co načerpaly při
účasti na sesterských konferencích. Kromě toho se aktuálně informujeme o různých
důležitých novinkách, které se týkají sboru, okolí, různých akcí apod. Společně plánujeme
naše podílení na různých sborových akcích, které jsou spojeny s pohoštěním a dalšími

oblastmi naší pomoci. Potřetí v řadě jsme se účastnily projektu Andělský strom - z
celosborové sbírky na tento projekt jsme mohly poslat na získané adresy 14 dětí vězněných
rodičů hezké vánoční dárky i s průvodním dopisem. Každoročně se také zapojujeme do
programu modliteb i sbírky při celosvětovém modlitebním večeru baptistických žen i při tom
ekumenickém, který se opět chystá na začátku března. Při těchto akcích po předchozích
zkušenostech spíše ustupujeme od vizuálně atraktivního programu k důrazu na sdílení potřeb
a nejrůznějších bolestí s křesťankami ve vzdálených končinách světa a k modlitbám za tyto
konkrétní problémy.
Modlitby jsou asi též velmi důležitou součástí našeho scházení a nacházíme při nich vždy
novou naději a posilu v nejrůznějších situacích, kterými právě procházíme. Snažíme se
vzájemně podporovat v těžkých životních situacích modlitebně i prakticky. Také se modlíme
za to, aby nám Pán Bůh ukazoval úkoly, které pro nás má. Chceme na Jeho vedení a posilu
spoléhat i v tomto roce.
Lydie Moravcová.

Zpráva o činnosti sester Sboru BJB v Žatci za rok 2017
Znovu se můžeme podívat zpět a vzpomenout na to, co už bylo, a co se konalo v našem
sesterském kroužku v roce 2017.
Pravidelně se sestry schází první středu v měsíci ke krátkému zamyšlení nad Božím slovem, k
modlitbám a ke cvičení zpěvu. Schází se nás 15-20 sester.
Sestry slouží zpěvem, jak v sesterském pěveckém kroužku, tak i ve smíšeném pěveckém
sboru. Při každé akci sboru sestry připravují občerstvení.
Jako každý rok, tak i v roce 2017 jsme sloužily při celovečerním shromáždění Světového dne
modliteb spolu se sestrami z KS.
Organizujeme každoročně shromáždění ke Světovému dni modliteb baptistických žen.
Letos na jaře jsme navštívily naše milé sestry a bratry v teplickém sboru, byly jsme účastné
dopoledního shromáždění, kde jsme převážně posloužily, jak zpěvem, tak svědectvími. Poté
jsme strávily čas i společným obědem, který pro nás tepličtí připravili.
Také nemohu nepřipomenout konferenci sester, která je každoročně pro nás velkým
obohacením. Tímto bychom chtěly moc poděkovat všem těm, co se podílí na přípravě
konference.
Už se stalo tradicí, že sestra Jiřinka Vimpelová v listopadu pořádá kurz aranžování adventních
věnců, jak pro naše sestry, tak pro naše blízké nevěřící kamarádky, které mají možnost
poznávat křesťanské prostředí. Ještě dlouhou dobu potom dostáváme ohlasy o tom, jak jim u
nás bylo dobře.
Tak ten rok rychle uteče, že je tu prosinec a v našem sboru je to nejnáročnější měsíc v roce.
Co se týká sester, nejenže mají práci doma, ale připravují vánoční program pro děti, nacvičují,
vybírají a nakupují dárky pro děti. Zároveň tím vánočním programem slouží s dětmi v
domovech pro staré. Pro ně připravujeme vánoční cukroví. Tímto bych chtěla moc poděkovat
všem sestrám za ochotu upéct pro ty, kdo už si sami neupečou. Určitě jsem na spoustu věcí
zapomněla, ale věřím, že Bůh všechno ví a vidí a bohatě v pravý čas odmění.
Ráda bych zmínila úterní modlitební večer pro všechny, kdo mají touhu nebo cítí potřebu se
modlit společně. Poznáváme, jak Pán Bůh vyslýchá a odpovídá na naše modlitby.
K modlitbám se scházíme od května 2014.
Novoroční verš pro sestry: „Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to co
si myslí, že má.
Marie Peková

