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Slovo kazatele 
„Děkuji Bohu svému při kaž-
dé vzpomínce na vás…“ 

Fp 1,3

V říjnu,  dá-li  Pán,  budeme
mít  možnost  mít  účast  na
díkuvzdání  –  a  to  nejen

v našem  sboru,  ale  i  v okolních  sborech
našeho regionu. I když vděčnost nás má
provázet stále, chceme si i takto zvláštním
shromážděním vyjádřit Bohu díky za Něj a
za vše, co nám dává.

Když psal apoštol Pavel dopisy, několik jich
začíná díkuvzdáním – za bratry a sestry.
Co  rozmnožovalo  díkuvzdání  Bohu,  Boží
oslavu, chválu? Pavel  za ně děkuje Bohu
za  to,  že  se  účastní  na  díle  evangelia
(Fp 1,5 – Filipští  svědčili  druhým a také
podporovali  Pavla  ve službě,  i  v jeho vě-

zení pro Krista), za víru v Pána Ježíše a za
lásku  k bratřím  a  sestrám  pro  naději,
zakotvenou v nebesích (Kol 1,3-5).

Zkusme se podívat kolem sebe na své blíz-
ké, na bratry a sestry a přemýšlet, za co
můžeme v jejich životě Bohu poděkovat –
a  děkujme.  Cokoli  je  v životě  našem,
v životě druhých dobrého, je od Boha, je
to Jeho milost a On si za to zaslouží být
oslavován.

Zkusme přemýšlet i o tom, za co můžeme
Bohu  děkovat,  co  se  týče  dění  v našem
sboru, BJB. A jestli nás při našem přemýš-
lení Bůh z něčeho usvědčí, nebo nám uká-
že,  co není  dobré,  co nám chybí  osobně
nebo i ve sboru, tak můžeme určitě i pro-
sit.

David Sláma

Úvaha
Způsob dávání 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal....svého
syna.

Př 3:9-10

Mluvíme o dávání a o tom, že první, kdo dal,
byl  Bůh.  Jeho  dávání  vycházelo  z  lásky  k
nám. Bůh byl  první,  kdo miloval  a  dal.  Co
dal? Dal něco z toho, co nepotřeboval, dal z
donucení, nebo ze strachu nebo studu? Abso-
lutně ne! Bůh dal svého syna, dal nám to, co
měl nejdražší, nejmilejší, dal nám toho, koho
si vážil nejvíc a miloval nejvíc. Proč Bůh tak
štědře daroval? Protože nás miloval! Láska se
dodnes projevuje dáváním. Kdo miluje, dává.
Nemůže  jinak.  Kdo  opravdu  miluje,  ten
opravdu dává. Jak jsme na tom my?

Co  dáváme,  jak  dáváme,  jakou  motivaci
máme při  tom, a co očekáváme zpět,  proč

dáváme? To jsou moc důležité otázky.

Nejprve chci uvést způsoby jak nedávat.

Zbytky. Tak skvěle šetří čas v kuchyni a ne-
musíme  stále  vymýšlet,  co  dalšího  uvařit.
Když,  ale  chceme  někoho  uctít,  nikdy
bychom mu zbytky nenabídli. Totéž platí i o
našem uctívání  Boha  a  Pána  Ježíše  Krista.
Pokud mu skutečně chceme vzdát čest, ne-
bude to z naších „zbytků“.

Náš čas, peníze i schopnosti ve skutečnosti
patří  jemu,  a  pokud  mu  jsme  ochotní  na-
bídnout jen to, co z nich zbude po nárocích
jiných,  nedivme  se,  že  nám peníze,  čas  a
energie permanentně dochází.

Na několika biblických místech nás Bůh vy-
bízí k tomu, abychom dávali prvotiny z naší
„úrody“ (příjmu). Proč se Bůh zajímá právě o
prvotiny  a  ne  o  prostřední  či  poslední  díl
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nebo přebytky?

I když Bůh vyzývá, aby mu Izraelci dávali z
toho  nejlepšího  bez  vady,  prvotiny  ukazují
také na to, že Bohu jde více o naši víru a dů-
věru.  Věříme, že Bůh naplní  skutečně legi-
timní  potřeby,  když  mu  dobrovolně  dáme
desátek z toho nejlepšího nebo, když oddělí-
me  z prvního,  co  dostaneme?  Bible  jasně
říká, že blaze je těm, kdo doufají v Hospodi-
na.  Máme dávat  a  očekávat,  že  přijmeme!
Řekneš: „Když více dostanu, více dám.“ Ne,
je  to  naopak.  Ježíš  řekl:  „Dávejte  a  bude
vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená,
vrchovatá, vám bude dána do klína“ (Lukáš
6:38). Míra tvého dávání určuje míru toho,
co přijmeš. Tak prolom své bariéry strachu a
vyzkoušej Boha, On tě nezklame.

Způsob dávání ve Starém zákoně byli desát-
ky,  obětiny.  V samotném jádru myšlenky o
desátcích je poznání, že Bůh vlastní všechno.
Nikdo tudíž nemá nic, co by nejprve nedostal
od Hospodina.

Jak to ale je v Novém zákoně?

Je podstatné si také dnes uvědomit, co dává-
me. Dnes už většina z nás nedává z úrody,
ale z platu, ale jde i o náš čas a nejrůznější
schopnosti a obdarování. Můžeme hledat na
modlitbách, jak kreativně a efektivně dát k
dispozici i  to nejlepší, co umíme, do služby
druhým  lidem  jak  v  církvi,  tak  mimo  ni.
Štědrost  vyžaduje  nejen  hezká  slova,  ale
také  činy  a  ochotu  dát  Bohu  to  nejlepší.
Novozákonní principy dávání zní takto:

Bible  říká:  „Kdo štědře  rozsévá,  bude také
štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak
se ve svém srdci předem rozhodl, ne s ne-
chutí, ani z donucení; vždyť radostného dár-
ce  miluje  Bůh.  Bůh  má  moc  zahrnout  vás
všemi dary své milosti, abyste vždycky měli
dostatek všeho, co potřebujete; a ještě vám
přebývalo pro každé dobré dílo… Vším způso-
bem budete obohacováni,  abyste mohli  být
velkoryse štědří“ (2. Korintským 9:6–11).

Způsob  dávání  odpovídá  na  otázku,  jak
máme dávat.

Tento text říká jasně že:

Máme  dávat  štědře.  Kdo  štědře  rozsévá,
bude také štědře sklízet.

Ne, že bychom byli lakomí či nechtěli podpo-

rovat Boží dílo, jen se obáváme toho, že když
se  nepostaráme  o vlastní  zájmy  sami,
nepostará se o ně nikdo. Ale takový strach je
iracionální! Jako kdyby farmář ze strachu, že
přijde o svou setbu, raději vůbec neosel svá
pole.  Nehromaďte  si  semena,  která  Bůh
zamýšlí zasít pro sklizeň, kterou má pro vás
připravenu. Když se podíváte na své peníze
z Boží  perspektivy,  zjistíte,  že  se  nemusíte
bát  toho,  že  dáte  příliš  mnoho,  ale  spíše
toho, že zasejete příliš málo!

Naše dávání má být dobrovolné a velkorysé.

Dáváš  někdy  z povinnosti,  z pocitu  viny,
nebo kvůli tomu, abys získal uznání druhých
lidí? Dávání je skutečným měřítkem naší lás-
ky k Bohu a On nám vždycky požehná, když
to děláme. Proto: „…ne s nechutí, ani z donu-
cení…“  (2. Korintským 9:7),  ale  dělejme  to
s ochotným srdcem. Dobrovolně a velkoryse.
Ananiáš  a  Safira  také  dali  něco,  ale  jejich
motivy byli zlé, proto Bůh nemohl přijmout
jejích dávání a místo odměny je čekal trest.
Proto bychom neměli  váhat  dávat  obětavě,
protože to odpovídá duchu, v němž nám Pán
Ježíš daroval sám sebe.

Naše dávání má být pravidelné. 

Svým dávání  chceme podporovat  Boží  krá-
lovství, zejména práci místní církve a šíření
evangelia  po  celém  světě.  Malachiáš  3:10
Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až
bude  ta  potrava  v  mém domě,  pak  to  se
mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neo-
tevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji
na  vás  požehnání?  A  bude  po  nedostatku.
Místní sbor je proto naše první priorita a zod-
povědnost  v dávání.  Tam kde se duchovně
nasytíš, tam máš také dávat pravidelně.

Naše dávání má být radostné.

Proč má být radostné? Radostného dárce mi-
luje  Bůh.  Radostného  dárce  také  odmění
Bůh. Radostný dárce poznal význam blaho-
slavenství: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu,
kdo bere." Radostný dárce také ví,  že jeho
dávání je setbou, ze kterého sklidí požehnání
tady na zemi i  na věčnosti.  Proto zaslíbení
dávání  zní:  Přísloví  3:9   Cti  Hospodina  ze
svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
10  Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem bu-
dou přetékat tvé kádě.

-Nick Licae 
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Zprávy z nedělní besídky 
Rozloučení s prázdninami 

Akce  se  uskutečnila  poslední  neděli
prázdnin 29. srpna.

Jedním z  největších  lákadel  bylo  tradiční
opékání špekáčků a grilování.

Pro  děti  to  byly  také  soutěže  o  ceny  a
promítání animovaného biblického příběhu
Šalamoun.

Rodiče a přátelé nedělní besídky si užívali
společný  čas  v  družných  hovorech,  při
kávě  a  výborném sladkém pečivu,  které
naše maminky napekly s nevšední láskou a
péčí.

Byli tak naplněni vzájemným sdílením, že
na organizovaný program nebylo  ani  po-
myšlení. Operativně jsme tedy změnili pů-
vodní  plán  soutěží  a  přizpůsobili  jsme je
jen  dětem.  Přichystané  společné  soutěže
můžeme využít jindy.

Na  konci,  když  už  jen  poslední  uhlíky
žhnuly do tmy, jsme se shodli,  že to byl
krásný  poslední  prázdninový  podvečer,
který by stálo za to brzy zopakovat. Nejlé-
pe v pěkném teplém babím létě, například
o díkůvzdání.

Z nedělní besídky

Děti  rády  zpívají  a  hrají  na  perkusní
nástroje.

Při společné aktivitě

Klub nedělní besídky

Děti společně malují své zážitky
z prázdnin…
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… napjatě sledují, co se děje na
interaktivní tabuli.

Nový sborový časopis pro děti z naší
nedělní besídky

Časopis se jmenuje Vrabčáci  a vlaštovky.
Název odkazuje na Žalm 84,4, jehož citát
má i  ve svém záhlaví.  Je  naším přáním,
aby děti  měly podobnou touhu žít v Boží
blízkosti jako vrabci a vlaštovky, které citát
zmiňuje.

Časopis bude vycházet měsíčně a jeho ob-
sah bude rozšiřovat a utvrzovat v dětech
probraná témata v nedělní besídce formou,
které děti rozumí, a která jim pomůže, za-
pamatovat si důležité věci.

Grafická  úprava  a  zvolené  písmo  jsou

vhodné i pro začínající  čtenáře. Obsah je
přizpůsoben i pro předškoláky, kterým ho
mohou předčítat maminky nebo tatínkové.
Rovněž i některé úlohy jsou vhodné i pro
předškoláky.

První číslo má osm stran na kvalitním papí-
ře s kvalitním tiskem. Tématicky je zamě-
řeno na Boží  lásku a na radost z Božího
odpuštění.  Zpracovává  také  téma  Podo-
benství o marnotratném synovi, které bu-
deme mít tuto neděli.

Členy  redakční  rady  nového  časopisu
jsou Eliška  Hrůzová,  Sara  Hrůzová,
Štěpánka  Sauerová  a  Štěpán  Křivánek.
Děkuji  všem  členům  redakční  rady  za
velké úsilí a péči, kterou tomuto číslu vě-
novali,  aby bylo  jak po obsahové tak po
technické  stránce  co  nejlepší  a  pro  děti
srozumitelné a přínosné.

Časopis Vrabčáci a vlaštovky je vhodný pro
děti od čtyř let. Vyšel v nákladu 30 kusů a
stojí 10 Kč. Cena pokrývá materiálové ná-
klady  na  jeho  výrobu jen  ze  sedmdesáti
procent.  Budeme vděční  za  vaši  finanční
podporu tohoto projektu.

Část nákladu bude k dispozici i pro kama-
rády a spolužáky dětí, kteří by mohli mít
zájem  navštěvovat  naši  nedělní  besídku.
Nerozebrané  výtisky  budou  ve  volném
prodeji  v  prodejním  koutku  duchovní
literatury ve velkém sále.

Koutek pro maminky s malými dětmi

Práce na zprovoznění koutku pro maminky
s malými dětmi se posunuly o další  krok
kupředu.
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Bratr Pavel Černík nainstaloval na nosnou
zeď v kuchyňce vedle místností pro nedělní
besídku televizní obrazovku o velikosti 32".

Zbývá ještě doinstalovat síťový kabel LAN.

Pak  bude  možno  přenášet  do  televize  v
přímém  přenosu  právě  probíhající
shromáždění ve velkém sále.

Koutek pro maminky s malými dětmi bude
tak funkční. Na protější straně kuchyňky je
již  připraveno  zázemí  pro  děti.  Maminky
tak budou mít možnost využít zázemí ku-
chyňky k ohřátí jídla pro děti  a pro další
potřeby  dítěte,  včetně  stolu  na  pře-
balování.

Věříme, že instalace síťového kabelu bude
provedena  v  dohledné  době.  Děkujeme
bratrovi Pavlovi Černíkovi za jeho práci na
instalaci tohoto zařízení, které se věnuje i
přes časově náročné studium.

Rozhovor 
Bratr  Štěpán  Křivánek  přijal  službu  v
nedělní  besídce,  jak sám říká,  pro školní
rok  2014  –  2015.  Přípravy  a  navazující
práce  ale  započaly  už  v dubnu.  Má  za
sebou  vypracování  koncepce  nedělní
besídky,  náročnou  rekonstrukci  místnosti
pro nedělní besídku a dorost, vybudování
sloužícího  týmu  i  ostrý  start  do  nového
školního roku. Zeptali jsme se ho na jeho
další představy o své službě:

V osobních  rozhovorech  ses  několikrát
vyjádřil, že tvoje služba v nedělní besídce
je  časově  omezená.  Jak  tomu  máme
rozumět?

Ano, je tomu tak. Musím brát v úvahu můj
věk.  Těžko  si  v tomto věku představovat
službu  v nějaké  dlouholeté  perspektivě.
V této  věci  je  pro  mě zásadní  Boží  vůle.
Stále  se jej  ptám, jaká je Jeho vůle pro
můj  život  v této  chvíli  a  kam  mě  pošle
zítra. Proto vnímám svoje poslání tak, jak
jsem byl i osloven: jako pomoc v situaci,
kdy  ji  nedělní  besídka  potřebovala.  Tuto
časově omezenou pomoc chápu spíše jako
účast na start-up projektu nedělní besídky.
Tedy  s Boží  pomocí  pomoci  nastartovat
tuto službu v širším sborovém kontextu a
rozvinout její potenciál pro další desetiletí.

Co  si  máme  pod  tím  širším  sborovým
kontextem představit?

Jde o to, aby tato služba byla personálně,

odborně  a  systémově  dlouhodobě
zajištěna. Proto vznikla i koncepce nedělní
besídky.  Jednak se snažíme budovat tým
učitelů, který by mohl dlouhodobě sloužit.
S tím  souvisí  i  soustavná  systematická
výchova perspektivních učitelů. Proto nyní
máme  v týmu  i  sestry  Sáru  Hrůzovou  a
Elišku  Hrůzovou,  které  nám  budou
pomáhat a učit se této službě. Věříme, že
pokud  jednou  budou  moci  sloužit
samostatně,  že  jejich  příkladu  budou
následovat  některé  děti,  kterým  nyní
slouží.  Dále  se  snažíme  zapojovat  do
služby  rodiče  dětí  a  přátele  nedělní
besídky. Jsme vděčni za silnou modlitební
podporu  některých  členů  sboru.  Pomáhá
nám zkušený tým sborových techniků, bez
nichž  by  naše  služba  byla  ochuzena,  a
některé  akce  by  nemohly  být
zorganizovány.  Při  první  akci  Loučení
s prázdninami  byla  účast  okolo  50  osob,
což je již dost velká část našeho sboru. Je
to  důležité.  Besídka  by  neměla  být
izolovanou  a  sboru  téměř  neznámou
službou,  ale  pevnou  a  živou  součástí
sborového života.

A  co  to  znamená  rozvinout  potenciál
nedělní besídky pro další desetiletí?

Vedle  dlouhodobého  zajištění  služby  a
výchovy  nových  pracovníků  se  budeme
snažit využít nových výukových pomůcek,
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kterým děti rozumějí ze školy a se kterými
umějí  pracovat.  Tedy  nezaostat,  ale
naopak zlepšovat způsoby vyučování tak,
aby to bylo našim dětem k prospěchu. Ta
desetiletá perspektiva je důležitá, abychom
neztratili  kontakt  s vyučovacími  trendy
nejen v základních školách ale i ve službě
dětem v jiných sborech BJB a v ostatních
církvích.  Týká  se  to  tedy  odborné
pedagogické  práce.  Základním  těžištěm
této  služby  i  nadále  zůstává  zvěstování
Božího Slova dětem, a to takovou formou,
aby mu co nejlépe porozuměly.

Jakou  formu  tedy  nyní  v besídce
používáte?

V nedělní  besídce  se  snažíme  používat
pestrou paletu pedagogických nástrojů pro
pochopení,  opakování  a  utvrzování  učiva.
Probírané téma otevíráme tím, že je děti
samy  čtou  z Bible.  Chceme,  aby  nejprve
Boží  slovo  samo  promlouvalo  k dětem,
když  je  aktivně  čtou.  Poté  promítáme
dětem  na  tabuli  obrázky,  které  přečtený
biblický příběh ilustrují, a děti samy podle
nich  vyprávějí,  co  si  ze  čtení
zapamatovaly.  Jejich  vyprávění  vyučující

jen doplňuje o detaily, které jim při čtení
unikly.  Poté  přijde  na  řadu aplikace,  kdy
vyučující  přiblíží  dětem  toto  téma  na
příkladu z vlastního života a děti společně
hledají  způsob,  jak  aplikovat  poselství
příběhu ve svém životě. Poté děti hledají a
různými  způsoby  skládají  zlatý  verš
(papírky,  aplikace  na  interaktivní  tabuli),
který probírané téma koncentruje do jedné
věty. Zlatý verš pak dostanou natištěný po
slovech  na  kartičkách,  aby  si  jej  mohly
doma  zkoušet  skládat  a  přitom  si  jej
zapamatovat. Při odpoledním klubu si děti
probrané  téma  oživí  sledováním
animovaného  filmu,  který  biblický  příběh
znázorňuje. Stěžejní témata pak dostanou
děti zpracované ve sborovém časopisu pro
děti,  kde  si  je  různými  hravými  způsoby
oživují.  Ten  slouží  především  pro
střednědobé  zapamatování  a  utvrzování
učiva.   Pro  dlouhodobé  utvrzování  pak
slouží záložky, které jim probraná témata
připomenou  v průběhu  školního  roku  a
možná že i po letech.

Děkuji  za  rozhovor  a  přejeme  ti  Boží
zmocnění a požehnání v další službě.    

-tč-

Z historie 
Po  krátké  přestávce  vracíme  rubriku  „Z
historie‟. Podařilo se nám připravit krátký
seriál s názvem „Z historie  sboru BJB v
Chebu‟. Tento materiál byl schválen star-
šovstvem sboru BJB v Chebu v roce 1990.
Podívejme se tedy, jak zde v Chebu  naši
předci začínali práci na Božím díle.

-tč-

Historie sboru BJB v Chebu - 1. Kořeny

Pohnutá je historie chebského sboru.  Po-
hnutá  a  plná  událostí,  které  se  hluboko
vryly do srdcí pamětníků. Dojetí, které nás
jímá,  když  osaměle  kráčíme  stránkami
sborových událostí, kterými prošli naši ot-
cové,  nepramení  v  osudech  obyčejných
lidí, jež si často bývají podobné jako vejce
vejci, ale ve skutečnosti, že za všemi udá-
lostmi  cítíme pevné a neochvějné vedení

Boží  ruky.  Snad  proto  se  historie
chebského sboru v mnohém tolik podobá
dějinám  starozákonního  Izraele.  Počínaje
abrahamovským vyjitím ze země otců až
třeba  po  stavbu  domu  Hospodinova.
Podobně  jako  izraelský  lid  i  naši  otcové
poznávali  svého  Boha  ve  všem,  co  se
odehrálo...

Skrytou Boží tvář zde rozpoznáváme i my.
Ovšem ne při letmém ohlédnutí, ale když
vystoupíme z toho nepřetržitého toku živo-
ta  a  událostí,  a  když  z  nadhledu  pře-
hlédneme vše, co bylo v Chebu a okolí na
misijním poli vykonáno. Tu se i nás zmocní
posvátná  bázeň.  Ne,  nemůže  to  být  dílo
člověka či skupiny lidí. Zde, uprostřed dě-
jin, se setkáváme se svatým Bohem. Po-
znáváme jej, jak s laskavou tváří Pastýře
pečuje o své malé stádce. Jen jemu patří
úcta a vděčnost. A jako bychom slyšeli  z
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úst  mnohých,  kteří  nás  předešli  do
věčného domova slova žalmisty:

Ne nás Hospodine, ne nás, ale svoje jmé-
no oslav...            (Žalm 115,1)

Kéž bychom všichni, kteří budeme sledovat
osudy baptistů v Chebu, poznali něco z té
Boží  milosti.  Kéž  bychom  ve  tvářích
dělných Kristových učedníků skutečně za-
hlédli  laskavou tvář Boží.  Kéž bychom se
osobně  setkali  s  živým  Hospodinem  a  v
pokoře  se  před  ním  sklonili.Vzdali  mu
chválu a dík. A dali mu své srdce i život,
aby si nás také mohl použít pro své velké
dílo.

Historie  chebského  sboru  nezačíná  v
Chebu, ale její kořeny sahají až na Balkán-
ský  poloostrov  do  české  vesničky  Svatá
Helena  v  rumunském  Banátu.  Chceme-li
začít  od začátku,  nemůžeme tyto souvis-
losti opomenout. Počátky baptistické práce
na Svaté Heleně tvoří nejen historický rá-
mec dějin chebského sboru, ale také nám
pomohou přiblížit  se více chebským brat-
řím, pochopit jejich povahu a myšlení víry.
Nahlédněme  tedy  alespoň  jen  letmo  do
prehistorie sboru. Tam, kde nepramení jen
tradice, ale také pevná, prostá víra v živé
evangelium.

Kořeny

Česká  obec  Svatá  Helena  leží  v  ru-
munském Banátu asi 8 km od přístavního
městečka  Moldova  Veche  ve  směru  po
proudu  Dunaje,  který  v  těchto  místech
tvoří  přírodní  hranici  mezi  Rumunskem a
Srbskem.Tato podhorská vesnička byla za-
ložena v letech 1821 až 1823 českými vy-
stěhovalci  ze  středních  a  jihozápadních
Čech, kteří přišli do těchto míst za prací. Z
lesních dělníků a dřevorubců se v průběhu
let  stávali  rolníci,  kteří  svůj  každodenní
chléb těžce dobývali na kamenitých, neú-
rodných polích.

Od počátku byli obyvatelé rozděleni na ka-
tolíky  a  evangelíky.  Ale  valného  rozdílu
mezi nimi nebylo. Snad jen to, že obě stra-
ny měli svůj kostel a hospodu. Teprve zá-
sluhou  učitele  Chorváta  z  probuzenecké

skupiny  Modrý  kríž  ze  Staré  Turé  na
Slovensku, který na Svaté Heleně působil
na  přelomu  devatenáctého  a  dvacátého
století,  se  mezi  lid  dostalo  živé  slovo
evangelia.  Za jeho působení zde do roku
1903 uvěřilo zvěstovanému Slovu 42 osob.
Mezi  těmi,  kteří  uvěřili,  byl  i  bratr  Petr
Kovařík,  který  vlastnil  hospodu.  Po  svém
obrácení  nabídl  bývalý  sál  ke  společným
shromážděním. Tato skupinka vystoupila z
Evangelické reformované církve a za účasti
kazatele  Josefa  Kostomlatského  založila
sbor  Svobodné  reformované  církve.
Následujících 15 let byla vedena horlivým
misijním  pracovníkem  Petrem  Kýškou,
rovněž  ze  Staré  Turé.  Po  první  světové
válce  nepatřila  Svobodná  reformovaná
církev mezi státem uznávané církve. Proto
byl  sbor  na  Svaté  Heleně  rozpuštěn  a
skupině  osamělých  bratří  bylo  úřady
navrženo,  aby  vstoupili  do  církve
rumunských baptistů.

V  roce  1920  se  bratr  Ferdinad  Křivánek
(1864 -1950) setkal a rumunskými bratry
baptisty, kteří mu svědčili o biblickém křtu
ponořením. V následujícím roce bratr jako
první ze Svaté Heleny tento křest přijal. V
jeho  domě  se  pak  začalo  shromažďovat
několik bratří  a sester k Božímu slovu. V
roce 1923, poté, co bylo pokřtěno dalších
pět osob, byl na Svaté Heleně založen sbor
českých baptistů.

Následující  léta  byla  ve  znamení  veliké
Boží milosti. Sbor neměl svého kazatele a
tak si bratři sloužili sami. Zpočátku to byli
bratři Josef Boháček, Václav Černík a Fer-
dinand Křivánek. Později se do práce zapo-
jil  hojně obdarovaný bratr Alois Boháček.
Ačkoliv se v roce 1928 vystěhovalo několik
věřících  rodin  do  Argentiny  (kde  založili
další baptistický sbor), práce na Svaté He-
leně vzrůstala. Jen za jediný evangelizační
týden bratra kazatele Kovala z Bulharska v
roce  1932  se  odevzdalo  Pánu  20  osob.
Roku 1934 se kazatelské práce ujal bratr
Václav Černík, který zde věrně pracoval až
do svého návratu do Československa kon-
cem roku 1949. Pod jeho vedením postavil
sbor roku 1937 novou modlitebnu. I když
je modlitebna během druhé světové války
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zavřena  a  baptisté  se  nesmějí  scházet  k
bohoslužbám, hlad po živém Božím slově
vzrůstá.  Při  prvních  poválečných
shromážděních  roku  1945  čítá  sbor  na
Svaté  Heleně  již  100  pokřtěných  členů.
Někteří z nich však již začínají uvažovat o
možnosti vrátit se do vlasti svých dědů a
pradědů.

V rozptýlení

Průkopníky misijní  práce v Chebu a okolí
byla  skupinka  mladých  lidí,  kteří  se  27.
července 1947  rozloučili  se  svým mateř-
ským sborem na Svaté Heleně, aby se na
základě výzvy československé vlády vrátili
do  vlasti.  Byli  to  zejména  bratři  Petr
Černík,  Jiří  Jelínek,  Štěpán  Křivánek,
Štěpán  Sauer,  sestry  Anna  Klepáčková,
Marie Hrůzová, Olga Boháčková a obrácení
přátelé:  manželé  Adolf  a  Alžběta  Křiván-
kovi,  Václav  Jelínek,  Petr  Jelínek,  Petr
Hrůza, Jaroslav Hrůza, Karel Tomáš Bohá-
ček  a  Karel  Josef  Boháček.  Po  třinácti-
denním cestování  v  nákladních  vagónech
(přes hraniční přechod v Košicích) končila
jejich cesta ve sběrném táboře v Chebu.
Odtud  byli  přiděleni  na  práci  do  různých
míst  v  okolí.  Většina  pracovala  v  che-
mických závodech v Sokolově nebo v ze-
mědělství  na  okolních  statcích.  Někteří  z
nich  byli  ubytováni  v  Hochgardu  (dnes
Obora), v Šindelové u Rotavy, jiní na ze-
mědělské  usedlosti  v  Mrazově,  další  v
Plesné,  Grandorfu  u  Svitav,  apod.  Takto
roztroušeni  marně  po  celém okolí  hledali
sbor bratří baptistů. Zde, v nejzápadnějším
cípu naší vlasti nikdo o baptistickém sboru
nevěděl. 

Postupně však přijížděly ze Svaté Heleny
další  skupinky  navrátilců.  16.  října  1947
přijíždí bratr Antonín Sauer s manželkou a
o dva měsíce později Anna a Alois Černí-
kovi  starší.  Jejich  příjezd  byl  pro  těch
několik  bratří  a  sester  velkou  posilou.
Přesto  však  na  ně těžce  doléhal  stesk  a
sklíčenost.

Blížily se vánoční svátky. První svátky bez
sboru, bez domova. Ač byli ve své vlasti,
cítili  se  podobně  jako  izraelský  lid  v

babylónském zajetí.  I  oni  sedávali  a pla-
kávali, vzpomínajíce na Sion. Na shromáž-
dění a sbor na Svaté Heleně.Vzpomínali i
na slova bratra Aloise Boháčka, která jim
řekl při posledním shromáždění na rozlou-
čenou:

"Odcházíte a nevíte kam. Všichni jste mla-
dí.  Jako  stromky,  které  dosud  rostly  v
ohrazené zahradě, na které nemohl vítr ani
mráz.  Byli  jste  uprostřed sboru,  ale  nyní
budete každý sám. Bojím se, abyste nepři-
šli o to, co jste v Pánu získali. Přeji si, aby
Pán ochránil váš květ před mrazem hříchu,
abyste přinesli ovoce."

Velkou vzpruhou pro všechny byla výprava
bratra Petra Černíka a sestry Olgy Boháč-
kové,  kteří  směli  prožít  vánoční  svátky v
pražském  vinohradském  sboru  v  rodině
bratra kazatele Cyrila  Burgeta. Jejich vy-
právění o bratrech a sestrách, se kterými
se  v  Praze  setkali,  bylo  velkým povzbu-
zením do další  práce pro Boží  království.
Počátkem roku 1948, po přistěhování brat-
ří  Aloise  Černíka  a  Štěpána Křivánka,  se
bratři  a sestry v Šindelové začali  scházet
ke  společným  shromážděním.  Nebylo  to
však vůbec lehké. Bratři byli velmi mladí a
nikdy nesloužili Božím slovem. Jejich mdlo-
ba je však o to více vedla na kolena a k
Písmu.

Nebylo jim však dopřáno, aby se mohli tě-
šit ze společného obecenství. Často měnili
pracovní místa i bydliště, a tak byli nuceni
měnit i místo shromažďování. Postupně se
scházeli  u  bratrů  Jiřího  Jelínka,  Petra
Černíka a Adolfa Křivánka.

Z této doby osamocení v "cizí" vlasti  po-
chází následující příhoda:

Bratr kazatel Mikulenčák z Vysokého Mýta
se nějakým způsobem dozvěděl,  že se v
Šindelové schází skupina věřících bratří  a
sester z Rumunska a rozhodl se, že je vy-
hledá. Neměl však žádnou adresu a nikoho
také neznal. V Rotavě nastoupil do autobu-
su a rozhlížel se, koho by se zeptal. Uviděl
jednoho mladíka a zdálo se mu, že by to
mohl být věřící člověk. Zeptal se ho tedy,
zda neví, kde se v Šindelové shromažďují
baptisté. Onen mladík mu k velkému pře-
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kvapení odpověděl, že je jeden z nich. Byl
to bratr Petr Černík. Zavedl bratra kazatele
Mikulenčáka  do  bratrského  společenství,

které přijalo od nečekané návštěvy nejen
povzbuzení Božím slovem, ale také vzácný
dar - bible a zpěvníky.

Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace Výkonného výboru BJB č.

3/2014
1. Informace z jednání VV dne 23. června
2014
Předseda informoval  o  návštěvách sborů.
VV  následně  hovořil  o  aktuálním  životě
sborů  v  Aši,  Lovosicích,  Vysokém  Mýtě,
Uherském Hradišti, Praze 6. Dále o životě
nového sboru Myanmarského společenství.
VV pokračoval v jednání a schválil vyslání
br. kaz. Ivana Stanka do služby vojenské-
ho  kaplana  Armády  ČR.  Br.  Stanko  byl
osobně účasten na jednání VV. Kandidatu-
ru br. Stanka mezitím již předběžně schvá-
lilo  i  ekumenické  společenství  (ERC  a
ČBK).  Protože služba vojenského kaplana
přesahuje jednotlivý sbor BJB inicioval VV
ordinačního řízení s br. Stankem, na jehož
základě byla doporučena ordinace ke kaza-
telské  službě.  VV  připravuje  ordinaci  br.
Stanka na podzimní Radu zástupců sborů
(RZS).
Br. Novosad informoval o své cestě do Tu-
recka,  kde  spolu  s  tajemníkem Evropské
baptistické misie (EBM) zjišťovali možnosti
spolupráce s místními baptistickými sbory.
Sbory  budou  podrobněji  informovány  o
možnostech  návštěv  a  pomoci  tureckým
sborům např. v Rozsévači nebo na interne-
tových stránkách BJB. I v rámci konferen-
ce mládeže a konference misijního odboru
bude nabídnuta zájemcům možnost se při-
pojit k této službě a třeba i pouhou návště-
vou povzbudit místní baptisty.
VV jednal o žádostech o sociální výpomoc
z podpůrného fondu. V souladu s Pravidly
fondovního hospodaření rozhodl VV o soci-
álním  příspěvku  dvěma  kazatelům  sborů
BJB a studentovi teologie.
VV vzal  na  vědomí  informaci  o  ukončení
pracovního  poměru  misijní  pracovnice  v
ostravském  sboru  a  schválil  dotaci  na
novou pastorační a misijní pracovnici od 1.
srpna 2014.
VV schválil rozdělení zbytku daru z Česko-

slovenské  konvence  v  USA a  Kanadě  na
práci mezi menšinami. Částka 8000 Kč zů-
stane  jako  rezerva  pro  práci  s  Romy  v
Brně,  částka  18000  Kč  bude  poskytnuta
čjinské skupině jako příspěvek na letní tá-
bory. Rozdělení částky bude záležet na po-
čtu a výši jednotlivých žádostí.
VV  připravil  harmonogram  akcí  na  rok
2014. Jako místa konání navrhujeme tato:
pro RZS v letošním roce sbor v Karlových
Varech, pro SD v roce 2015 sbor v Aši a
pro RZS 2015 sbor ve Zlíně.
VV projednal přípravu volby finanční komi-
se,  která  má  proběhnout  v  listopadu  na
RZS.  Vzhledem k tomu, že přišly  návrhy
pouze z jednoho sboru a bez jakékoliv cha-
rakteristiky kandidátů, bude VV nadále vy-
hledávat  vhodné  kandidáty  na  základě
usnesení SD v Olomouci. Sborům připomí-
náme,  že  pokud  navrhnou  kandidáta,  je
nutné zaslat alespoň stručnou charakteris-
tiku tohoto kandidáta.
VV projednal  přípravu Slov života na rok
2015 a pověřil  br.  Jackaniče v koordinaci
dalšího postupu.
Předseda  informoval  o  přípravách  knihy
Joni a Ken. Již byla dokončena závěrečná
korektura a kniha bude připravována k tis-
ku.
Tajemník  informoval  o  kontrole  topného
systému na škole Dorkas, kterou z podně-
tu VV provedl br. Hrůza z Žatce. Br. Hrůza
navrhuje výměnu čerpadel a další drobné
úpravy. Ve věci bude VV dále jednat s ve-
dením školy.
VV  obdržel  žádost  školy  Dorkas  o  účasti
zástupců VV na akcích školy. Na přijímacím
řízení zastoupí zřizovatele br. Novasad, na
začátku školního roku br. Kern a na adap-
tačním pobytu pro studenty br. Jackanič.
VV odsouhlasil pracovní cestu br. Jackaniče
do  Bratislavy  k  přípravě  československé
konference mládeže.
VV  se  zabýval  informací  získanou  z
jednoho  ze  sborů  BJB  ohledně  údajného
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legislativního  omezení  možnosti  přispívat
dary  na  provoz  církve.  Vyzýváme  sbory,
které se s tímto výkladem setkaly, aby se
obrátily na Kancelář VV a tajemník zajistí
vypracování  odborného  posouzení  a
stanoviska k této záležitosti.
Předseda informoval VV, že br. Marek Žitný
z  Brna  byl  zvolen  vedoucím  Odboru  pro
manželství  a  rodinu BJB.  Volbu předsedy
Odboru  musí  ještě  podle  organizačního
řádu schválit také nejbližší SD.

2. Informace z Kanceláře VV
Připomínáme  sborům,  které  čerpaly  fi-
nanční příspěvek na misijní aktivity z Kon-
vence, že je třeba napsat po skončení akce
stručnou  zprávu  a  případně  přiložit  foto-
grafie.
Připomínáme, že v kanceláři došlo ke zru-
šení třech telefonních čísel z důvodu úspo-
ry  finančních prostředků.  Zachováno bylo
původní telefonní číslo: 241 434 256.
Luděk Šíp, tajemník VV BJB

Modlitební předměty 
• za nemocné, 
• za  ty,  kteří  pomáhají  nemocným,  aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za staršovstvo a jejich službu,
• za br. kazatele a jeho službu,
• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,
• za Klub dobré naděje,
• za celou BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
Boháček František 4. říjen 
Jelínek František 9. říjen
Pospíšil Josef 10. říjen  
Hrůzová Vlasta 10. říjen  
Jakschová Martina 14. říjen 
Černíková Marie 20. říjen 
Boháčková Zuzana 21. říjen 
Růžičková Lucie 23. říjen
Eliášová Rozi 24. říjen
Černíková Věra 26. říjen

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.

Plánované akce v roce 2014 
27. 9. Procházkova přednáška 

(Praha)
24. 10. - 26. 10. Československá konference 

mládeže (Brno)
  1. 11. Rada zástupců sborů
15. 11. Teologické kolokvium (Praha)

Sborová oznámení
• 5. říjen 2014   9:30 – díkuvzdání v Karlových Varech spolu se sborem Teplá, 
• 5. říjen 2014 14:00 – výročí 20 let od otevření nové modlitebny v Karlových Varech,
• 12. říjen 2014   9:30 – Díkuvzdání ve 2. Sboru,
• 12. říjen 2014 16:00 – koncert našeho pěveckého sboru,
• 24. – 26.  říjen 2014 – Česko-Slovenská konference mládeže v Brně

Program na říjen 2014 
Středa 1. říjen 2014 17:00 Dětský misijní klub

Pátek    3. říjen 2014 16:30 Dorost
Pátek    3. říjen 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    3. říjen 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
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Neděle  5. říjen 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková
Kázání: br. David Sláma

Neděle  5. říjen 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 5. říjen 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 8. říjen 2014 17:00 Dětský misijní klub

Pátek   10. říjen 2014 16:30 Dorost
Pátek  10. říjen 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  10. říjen 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 12. říjen 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
 Kázání: br. Milan Kern

Neděle 12. říjen 2014 16:00 Koncert našeho pěveckého sboru
Neděle 12. říjen 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 12. říjen 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Milan Kern

Středa 15. říjen 2014 17:00 Dětský misijní klub

Pátek   17. říjen 2014 16:30 Dorost
Pátek  17. říjen 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  17. říjen 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 19. říjen 2014 9:00 Díkuvzdání,  Služba besídky     Kázání: br. David Sláma
Neděle 19. říjen 2014 16:00 Díkuvzdání Večeře Páně: br. Alois Sauer

br. Gothard Novák
br. Petr Černík

                                                                                                                   br. Václav Černík

Středa 22. říjen 2014 17:00 Dětský misijní klub

Pátek   24. říjen 2014 16:30 Dorost
Pátek   24. říjen 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek   24. říjen 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Neděle 26. říjen 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 26. říjen 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 26. říjen 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 26. říjen 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 29. říjen 2014 17:00 Dětský misijní klub

Pátek   31. říjen 2014 16:30 Dorost
Pátek   31. říjen 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek   31. říjen 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Náš sbor na internetu 
Sborové web. stránky: http://cheb.baptistcz.org/
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a v 16
hodin: http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohoslužby
OnLine  Přímý přenos bohoslužby→

Záznamy bohoslužeb:
http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
35002 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 
E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz 

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Lukáš Hlaváč, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 27. 9. 2014. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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Obrazem

Kazatelé sboru BJB v Chebu:  Antonín Sauer, administrátor sboru Josef Pospíšil z Teplé, Karel
Buba, Václav Tomeš, B. Jersák, Josef Boháček.
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