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Slovo kazatele
Za  všech  okol-
ností  děkujte,
neboť to je vůle
Boží v Kristu Je-
žíši pro vás. 

1 Te 5,18
Milí bratři a sest-
ry,
jsem  opět  po
roce  v období
díkuvzdání,  kdy
si  připomínáme
jako  jednotlivci
a sbory,  za  co

jsme Bohu vděční. Také se povzbuzujeme
k tomu,  abychom byli  vděční  každý  den.
K tomu nás  povzbuzuje,  vybízí  Písmo  na
více  místech.  Máme  tendenci  zapomínat
děkovat  Otci,  který  nám  dává  vše,  co
máme. Buď si už ani neuvědomujeme, co
vše dostáváme, a nebo i více než děkuje-
me, jsme nevděční a reptáme. Potřebuje-
me si připomínat, že máme děkovat.
Připomíná  to  i apoštol  Pavel  v epištole
Tesalonickým.  Vděčnost  je  Boží  vůlí  pro

náš život. A to vděčnost za všech okolnos-
tí. I když jsou okolnosti těžké, jsme stísně-
ní,  můžeme  se  učit  děkovat:  za  Boží
přítomnost s námi právě v této situaci, za
to, že Bůh o nás ví, že se i teď chce v této
situaci oslavit, že nám chce dát sílu a po-
moc,  že  má  pro  nás  dostatek  milosti,
abychom mohli  obstát … (za to vše také
můžeme zároveň i prosit).
Když je nám dobře a vše vychází, tak nám
vděčnost připomíná, že to není samozřej-
most, ale Boží milost. Chrání nás to před
tím, abychom si mysleli, že jsme dobrých
věcí dosáhli sami, svou pílí, šikovností…
Vzdávat  díky  za  všech  okolností  není
jednoduché, musíme se to učit. Přináší to
ale Bohu čest (může to ukázat lidem okolo
nás, jak je Bůh dobrý, že pomáhá, dává
pokoj,  může  je  to  povzbudit  k důvěře,
spoléhání se na Boha), a také tím Bůh po-
máhá nám, abychom nezoufali,  nebo ne-
byli pyšní.
Kéž je Bůh oslaven z našeho díkuvzdání za
všech okolností.

David Sláma

Díkuvzdání
Díkůvzdání za ovoce
Tím bude oslaven můj Otec, když ponese-
te hojné ovoce a budete mými učedníky.

Jan 15, 8
Letošní suché léto nadělalo nejen nám za-
hrádkářům  hluboké  vrásky.  Není  nic
smutnějšího, než vidět přírodu kolem nás,
která trpí suchem. Na troud vyschlá tráva,
usychající stromy, všude jen suchopár. Tak
to  vypadalo  uprostřed  žhavého  léta.  Jak
jsme se radovali, když přišla náhlá průtrž
mračen a prudký liják! Byl to dar z nebe.
Šel jsem v té chvíli  ulicí  a v okamžiku na

mně nebyla nitka suchá. A já se radoval.
Chladný  déšť  prudce  skrápěl  moji  tvář
a bylo to tak krásné, jako Boží láska. Ce-
lým  tělem  jsem  vnímal  blahodárný  déšť
a moje vděčně srdce zpívalo: Mohutné mi-
losti proudy…
Uvědomili jsme si, že Pán Bůh na nás ne-
zapomněl. On má všechno ve svých rukou.
Byli jsme překvapení, když jsme ve svých
zahradách  viděli,  že  navzdory  nebývale
suchému  létu,  jsou  jabloně  obsypány
velkým  množstvím  ovoce.  Pohled  na
bohatou  úrodu  ovoce  je  oslavou  Boží
Milosti a Štědrosti.
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A co my? Jak je to s námi? Ptejme se sami
sebe: Jaký byl letošní rok v našem životě?
Byl to rok bez vláhy, byla naše srdce vy-
prahlá na troud? Oslavili jsme našeho ne-
beského Otce  a neseme hojné ovoce?  To
jsou  otázky,  které  se  nás  zejména  nyní,
v době sklizně, hluboce dotýkají.
Co je však platné, jsou-li stromy obsypané
ovocem,  které  není  dobré.  Jak  je  nám
smutno, když utrhneme velké červené ja-
blko,  které  je  červivé  nebo  celé  nahnilé.
A jsou-li na stromě všechna jablka červivá
nebo shnilá, pak nám zbydou oči pro pláč.
Podobné to je i v našem životě. Jaké ovoce
neseme?
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj,  trpělivost,  laskavost,  dobrota,
věrnost, tichost a sebeovládání.

Galatským 5, 22
Neseme ovoce Ducha Božího? Nebo je to
ovoce našich představ, ovoce podle před-
stav našich lidských autorit, teologů nebo
představitelů církví? Zkoumejme svá srdce
a hledejme pravdu o našem ovoci.
Sekera  už  je  na  kořeni  stromů;  a každý
strom,  který  nenese  dobré  ovoce,  bude
vyťat a hozen do ohně.

Matouš 3, 10
Dobré ovoce je ovoce Božího Ducha.  Po-
měřujme naše ovoce s ovocem Božího Du-
cha.  Nacházíme-li  v našem  srdci  ne-
cudnost,  nečistotu,  bezuzdnost,  modlář-
ství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost,
vášeň,  podlost,  rozpory,  rozkoly,  závist,
opilství,  nestřídmost  a podobné věci,  pak
nejde o ovoce Božího Ducha. Toto všechno
je ovoce skutků našeho těla. Co s tím?
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte
pokání.

Matouš 3, 8
Shledáváme-li při sobě, že neseme ovoce
skutků těla, pak jediná možnost nápravy je
pokání. Pokání znamená poznat, že nese-
me  špatné  ovoce,  upřímně  toho  litovat,
poprosit  našeho  nebeského  Otce  za  od-
puštění,  zavrhnout  skutky  těla  a napravit
všechny  škody,  které  napáchaly  u našich
bližních. Pokání je cesta k tomu, abychom

mohli  nést  dobré  ovoce  Božího  Ducha.
Pojďme  v pokání  ke  Kristu  a odevzdejme
mu sebe i svůj život.
Zůstaňte  ve  mně,  a já  ve  vás.  Jako  ra-
tolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li  při kmeni, tak ani vy, nezů-
stanete-li  ve  mně.  Kdo  zůstává  ve  mně
a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť
beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15, 4 – 5

A ještě jedna zkušenost, kterou máme ze
sadu. Při česání jablek se radujeme z kaž-
dého krásného a dobrého jablíčka, které ze
stromu  utrhneme.  A přitom  si  můžeme
všimnout, že žádné jablko není dokonalé.
Každé  je  jiné.  Některé  je  větší,  jiné  je
menší a některá jsou úplně malá. A každé
jablko má jiný tvar, jiné zabarvení, některá
jsou červenější, jiná mají různé odstíny za-
barvení.  Dokonce  se  i jejich  chuť  jemně
liší.
Proto  nenaslouchejme  „prorokům“,  kteří
k nám  přicházejí  s tvrdými  zákonickými
požadavky, abychom byli všichni naprosto
stejní.  Jako klony k nerozeznání od něja-
kého lidského vzoru, který hlásají a jemuž
věří.  Zůstáváme-li  v Kristu,  pak nás  sám
Kristus  formuje  k podobě  podle  svého
plánu, který s námi má. A ten má pro kaž-
dého jiný. On má nad námi svrchovanou
moc. Žádný člověk. Jen On sám. On jedi-
ný.
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil
vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.

Jan 15, 16
Štěpán Křivánek

2



říjen 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Svědectví 
MOJE DÍKUVZDÁNÍ

Každý den, hned z rána v modlitbě děkuji
za spasení a Boží dobrotu ke mně, za Jeho
starostlivost  a  pomoc  v  každé  oblasti
života. Den díkuvzdání je ale časem, kdy si
více  uvědomuji  konkrétní  Boží  skutky  a
úplnou  závislost  na  Stvořiteli  a  Dárci
života, na Bohu lásky, který dává déšť a
požehnání všem lidem bez rozdílů, dobrým
i zlým. Tato  skutečnost  mne povzbuzuje,
abych i já přistupovala ke všem lidem bez
předsudků,  s  porozuměním,  laskavostí,
ochotou  věnovat  jim  čas.  Abych  byla
potrubím, skrze které chce Bůh šířit svoji
lásku  a  malým  kaménkem  ve  stavbě
Božího  království.  Chci  být  vděčna  za
všechno,  neboť  "milujícím  Boha  všecko
napomáhá k dobrému" (Ř 8,28).

Vděčnost  Pánu  Bohu  můžeme projevovat
modlitbou,  zpěvem,  různou  službou  a
radostným  životem  v  poslušnosti  Božího
slova. Vedení našeho sboru se rozhodlo po
delší  přestávce obnovit  službu smíšeného
pěveckého  sboru.  Proto  vás  chci,  milé
sestry  a  bratři,  povzbudit  a  pozvat  k
vyjádření  vděčnosti  a  oslavě  našeho
Spasitele  zapojením  se  do  smíšeného
pěveckého  sboru.  Všichni,  mladí  i  starší,
kdo máte dar zpěvu a ochotu věnovat čas
této službě, chtějte tímto darem oslavovat

našeho  Pána  a  sloužit  k  vzájemnému
povzbuzení  na  duchovní  cestě.  Na
mnohých místech nás Boží slovo vyzývá a
povzbuzuje  k  Boží  oslavě  a  vděčnosti
zpěvem:

1.Par 16,9 – „Zpívejte mu, pějte žalmy.“

1.Par  16,23  –  „Zpívejte  Hospodinu  celá
země.“

V písních Žalmů se opakovaně dozvídáme
o  radostné  chvále,  např.:  Ž  106,12  –
„Tehdy uvěřili  jeho  slovům, do zpěvu se
dali k jeho chvále.“

Těším  se  na  letošní  Díkuvzdání,  i  na
společnou oslavu Pána Ježíše Krista naším
zpěvem.  Toužím,  abychom  se  všichni
vnitřně obnovili a dovolili Duchu Svatému,
aby  byly  vyrovnány  všechny  "kopce  a
nížiny" v našich životech, aby nic nebránilo
rozlití  Božího požehnání a ochotné službě
oslavovat ho zpěvem.

Ef  5,19-20  –  „Ale  plni  Ducha  zpívejte
společně  žalmy,  chvalozpěvy  a  duchovní
písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého
srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky
Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše
Krista.“

Marie Jelínková

70. výročí sboru
Boj o modlitebnu v letech 1957 – 1959
V padesátých  letech  minulého  století,
v době komunistických represí, jsme měli
modlitebnu „u nádraží“,  v domě č.  57 na
tehdejší Stalinově třídě. Sbor se za deset
let od svého založení navzdory útlaku ze
strany úřadů rozrostl z osmi na 180 členů.
Shromáždění probíhala nejen v Chebu, ale
i ve stanici v Aši, a také v diaspoře, v roz-
ptýlení  v okolních obcích, v Libé i v Soko-
lově.  Ale  úřady  naše  žádosti  o zřízení
stanic sboru v posledně jmenovaných ob-
cích  pravidelně  zamítaly.  Dokonce  sboru
hrozily zrušením systemizace s tím, že se
chebský sbor stane stanicí sboru v Teplé.

K těmto hrozbám nakonec připojily hrozbu
další.  Rozhodly  se  nám  vzít  modlitebnu
u nádraží.  Tento  příběh  o útlaku
komunistické  zvůle  a statečnosti  našich
bratří  a sester  si  můžeme  připomenout
díky  zápiskům  bratra  kazatele  Štěpána
Křivánka.
Rozhodnutí MNV
10.  října  1957  jsme  dostali  z Městského
národního  výboru  výměr,  podle  kterého
máme  za  modlitebnu  platit  měsíčně  ná-
jemné 796,- Kč. To byly velké peníze. Ná-
jemné normálního bytu bylo kolem čtyřice-
ti  korun  měsíčně.  Podali  jsme  odvolání.
Byli  jsme pozváni k pohovoru a bylo nám
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sděleno,  že  se  musíme  z modlitebny
vystěhovat do náhradní místnosti.
Jednání o přidělení židovské synagogy
V roce 1958 jednali bratři Štěpán Křivánek
a Václav Černík st. s předsedou Městského
národního  výboru  v Chebu  o přidělení  ži-
dovské „kaple“, která stála polorozbořená
v ulici  Osvobození  těsně  před  mostem
u Hájů. (Dnes jsou tam garáže a naproti je
zahradnictví)  Předseda  MNV  souhlasil,
abychom si to dojednali se Židovskou obcí
v Karlových Varech. Bratr Štěpán Křivánek
zajel  za  židovským  rabínem  a s ním
dojednal,  že jsou ochotni  nám tuto  kapli
pronajmout na 99 roků. Podali jsme s ním
žádost,  jeho  souhlas  poslali,  ale  než  to
bylo  vyřízeno,  dal  MNV  vojákům rozkaz,
aby kapli  strhli  a rozbořili.  Což se i stalo.
O všem  tomto  i o našem  jednání  o kapli
věděl i církevní tajemník.
Zakoupení nových židlí
27.  listopadu  1958  jsme  zakoupili  100
kusů nových židlí. (Tyto židle máme dosud
v malém sále)  Lavice  bez  opěradel  jsme
vyklidili do malé místnosti. Pro tuto novou
věc  nebylo  pochopení  od  starých  členů
sboru. Až do té doby se ve shromáždění
při  modlitebních  chvílích  při  modlitbách
klekalo. Od té doby se povstává.
Ohrožení shromažďovací místnosti
28. května 1959 jsme obdrželi výměr o vy-
klizení modlitebny, a to do 15 dnů. 2. červ-
na  jsme  podali  odvolání,  30.  června  si
církevní  tajemník  Migl  zavolal  bratra
Štěpána Křivánka a sdělil mu, že se zatím
stěhovat nebudeme.
Ale 13. července byl bratr Křivánek před-
volán  na  Okresní  národní  výbor,  kde  mu
bylo  sděleno,  že  nám  nabídnou  nějakou
demolici,  abychom si  z ní  upravili  modli-
tebnu.
Poté  byl  31.  srpna  bratr  Křivánek  znovu
pozván na Městský národní výbor, kde mu
byla  předána  výpověď  a příkaz  k vystě-
hování z modlitebny do čtrnácti dnů.
Dne 9. října byl bratr Křivánek s bratrem
Petrem Jelínkem znovu předvoláni k před-
sedovi  Městského  národního  výboru,  kde
nám bylo  předáno nové rozhodnutí  o vy-
stěhování.

Při tomto pohovoru předseda MNV řekl, že
oni počítají, že dožijeme a do pěti let zde
z baptistů  již  ani  noha nebude.  Tázal  se,
jak my to vidíme.
Řekli jsme, že nevíme, co bude za pět let,
ale to víme, že takovéto předsevzetí  měl
již v prvních dobách křesťanství římský cí-
sař Nero, který nechal křesťany házet do
arén a zapalovat jako pochodně a věšet na
sloupy,  v domnění,  že  po  nich  nezůstane
ani  noha.  Ale  velmi  se  mýlil.  Dnes  je
křesťanů na miliony a jsou po celém světě.
Jak  to  bude  s námi,  nevíme.  Ale  jedno
víme, že v roce 1947 nás zde bylo 8 členů
a dnes  je  nás  180  a s dětmi  a přáteli  na
400 lidí. Tak jsme se rozešli.
Boj o modlitebnu
Bratr Křivánek zašel do advokátní poradny
a tázal  se,  zda  nás  mohou  vystěhovat,
když se nevystěhujeme sami. Advokát vy-
hledal určité zákony, podle kterých místní
orgány  nemohou  vystěhovat  organizace,
je-li to organizace celostátního charakteru.
Ale  řekl:  Jednejte  s nimi,  nebo  když  vás
vystěhují, už vás nikdo nenastěhuje zpát-
ky.
Odvolání k Okresnímu soudu
Tak bratr Křivánek vzal všechny výpovědi
a důvody,  které  v nich  uváděli,  a napsal
žádost k Okresnímu soudu o přešetření ce-
lého  sporu.  Okresní  soud  nám  všechny
doklady  vrátil  a potvrdil,  že  rozhodnutí
Okresního národního výboru je správné.
Odvolání  ke  Kanceláři  presidenta
republiky
Poté,  dne  28.  října  1959  jsme  poslali
stížnost do Kanceláře presidenta republiky
s žádostí  o vyšetření  celé  záležitosti.  Týž
den jsme byli  předvoláni  na Městský ná-
rodní výbor, kde jsme byli vyzváni k upo-
slechnutí  a k vystěhování.  Odpověděli
jsme, že nic nebudeme vyklízet, dokud ne-
přijde  odpověď  z Kanceláře  presidenta
republiky.
Odpověď z Kanceláře presidenta
Dne 5. listopadu jsme obdrželi sdělení, že
celou  věc  předali  Kontrolnímu  oddělení
Krajského  národního  výboru  k přešetření
a v případě  vystěhování  k přidělení  ná-
hradní  místnosti.  Krajský  národní  výbor
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jim sdělil, že věc přešetřil na místě a že se
zjistilo, že nám k těmto účelům byla upra-
vena  místnost  přímo  v témže  domě
v zadním traktu za 100 000 Kč a my tuto
místnost odmítáme převzít.
Exekuční vystěhování z modlitebny
Dne  8.  12.  přišel  za  bratrem Křivánkem
předseda  Místního  hospodářství  a žádal,
aby místnost byla vyklizena, že jinak ji ne-
chají vyklidit na náklady sboru exekučně.
Bratr Křivánek odmítl s tím, že je ve stavu
nemocných, a že nic v té věci nemůže zaři-
zovat. Následující den zašel soudruh Myslík
za bratrem Petrem Jelínkem, který měl klí-
če  od  modlitebny.  Musel  jít  s ním
a místnost  odemknout.  A místnost  byla
opravdu vystěhována. Ze strany úřadů tam
byli  církevní  tajemník  Migl,  Paulus,  Vébr
a Myslík, za sbor bratr Petr Jelínek. Nešlo
to už dál táhnout, museli jsme ustoupit.
Příčina  vystěhování  byla,  že  v sousedním
baráku bydlel jeden péesák (důstojník Po-
hraniční  stráže),  který  chodil  žalovat

a často tloukl na stěnu, když jsme zpívali
nebo hráli. Druhá příčina byla, že jsme byli
na  hlavní  třídě,  a když  jsme  zpívali  při
otevřených  oknech,  slyšel  to  každý,  kdo
šel kolem.
Nové místo pro modlitebnu
Místnost, do které jsme byli  nastěhováni,
byla  menší  a neměla  žádné příslušenství.
Měla 45m2, nemohl se nám tam vejít ani
inventář.  Museli  jsme všechny  lavice  dát
do sklepa, z některých jsme udělali  pódi-
um. Harmonia se tam nevešla, jedno jsme
měli  na chodbě. Stoly a skříňky na knihy
jsme rozbili, knihovničku jsme dali bratru
Štěpánu Křivánkovi. Místnost nebyla větra-
telná a byla vlhká.
První  shromáždění  tam bylo 13.  prosince
1959,  mnozí  museli  stát  na chodbě,  děti
sedět na pódiu na zemi. Nebylo místo, toto
nám znemožnilo  pracovat se složkami ve
sboru, nebylo místo.

Štěpán Křivánek

Dnešní pohled na dům, kde se nacházela modlitebna, o kterou sbor bojoval. Je „pod nádražím“, na třídě
Svobody č. 57. Tehdy to vyla velmi frekventovaná ulice, kterou procházelo od nádraží do města hodně lidí.
Není divu, že komunistům vadil náš zpěv, který se ozýval z otevřených oken. Byl to dobrý a odvážný misijní
nápad, otevírat okna dokořán v průběhu shromáždění. Poté byla modlitebna v přístavku ve dvoře, kde je
dodnes Antikvariát. Při jeho návštěvě si můžete celou místnost bývalé modlitebny prohlédnout. Zajímavý je
také příběh  této  hlavní  ulice,  která  končí  až  na  náměstí.  Její  názvy  v průběhu času odrážely  dobovou
atmosféru, původní Masarykova ulice, se za války jmenovala Hitlerstraße, poté to byla Stalinova třída, když
Stalin zemřel, tak to byla Třída Československo-sovětského přátelství a nyní nese název Třída Svobody.
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Dobová fotografie z modlitebny v domě na Stalinově třídě 57 s okny do ulice, byla vybavena lavicemi
k sezení. 

Dobová fotografie z modlitebny v přístavku ve dvoře. Nedostatek místa byl tak velký, že se zavedly tři
nedělní shromáždění (dopoledne, odpoledne a večer), aby se mohl každý zúčastnit.
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Děti z nedělní besídky při slavnosti na ukončení školního roku v roce 1957 v původní modlitebně u
nádraží.

Děti z nedělní besídky na vánoční slavnosti v roce 1965 v náhradní modlitebně u nádraží v zadním traktu.
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70. výročí sboru
Další strasti i radosti v náhradní modlitebně u nádraží

1960
Sabotáž s komínem 
Do modlitebny v náhradní místnosti v zadním traktu jsme nechali zavést plyn a zakoupili
jsme radiátory. Topilo se dobře, jenže nám to drželo vlhko.
Stalo se nám málem neštěstí. Někdo na střeše ucpal dřevem kouřovod a všechny spaliny
(kysličník uhelnatý) se vracely zpět do modlitebny. Stalo se tak při setkání sdružení mlá-
deže.  Došlo  k přiotrávení  několika  mladých  lidí:  Alžběty  Černíkové,  Aničky  Křivánkové
a Josefa Černíka. Všichni jsme zašli k lékaři.

1961
Zákaz postávání na chodníku 
Byli jsme upozorněni úřady, abychom se při východu z modlitebny nezdržovali na chodní-
ku.

1962
Nové nařízení 
19. listopadu 1962 byl bratr Štěpán Křivánek a kazatel Buba předvoláni na Okresní národní
výbor. Zde jim bylo sděleno, že musíme každou návštěvu do sboru hlásit na ONV a to
i bratra  kazatele  Bubu,  který  přijíždí  pravidelně.  Dále  každého  bratra,  který  zastupuje
kázáním bratra Štěpána Křivánka.

1962
Nedělní besídka  
Ve sboru máme celkem 70 dětí a v okolí 20, celkem 90 dětí. Mládež od 13 let výše se od-
dělila, máme jich 15. Besídku i mládež učí bratr Karel Boháček a jeho manželka. Děti měly
tři slavnosti.

1962
Požadavky mládeže 
Mládež při výroční sborové hodině vystoupila s požadavkem, aby sbor zakoupil pro mládež
magnetofon. Což se dalo do plánu a sbor zakoupil pro sborové potřeby magnetofón.

1962
Odchody ze sboru 
Máme dosud neobrácenou mládež, mnozí dorostli a odešli do světa. Celý sbor je vyzýván
k upřímným modlitbám za jejich obrácení.

1963
Veřejné brigády

Udělali jsme dobrovolnou brigádu na sklizni obilí na státním statku. Celkem 20 mládežníků
odpracovalo 154 hodin. Druhá brigáda byla v parčíku před modlitebnou. Bylo třeba po-
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stavit  kolem železné zábradlí.  Toto jsme udělali  sami, dostali  jsme pochvalný dopis od
uličního výboru KSČ (Komunistické strany Československa).

1963
Společná práce, společné rozhodování 
Bratr Křivánek předložil plán práce, rozdělení na sedm skupin:
1 skupina měla na starosti pracovat s knihou
2. péče o nemocné, opuštěné a bydlící v okolí
3. péče o mládež a nedělní besídku
4. práce s pěveckým sborem
5. péče, návštěvy rodin a těch, jež nepřistupují k Večeři Páně
6. hospodářská péče o sbor a jeho potřeby
7. skupina, která by sháněla materiál pro sepsání kroniky
Toto bylo přijato. Některé skupiny pracovaly, ale některé vůbec ne, tak že práce zas 
zůstala jen na těch, kteří nesli zodpovědnost.

70. výročí sboru
Vzpomínky  na  díkůvzdání  v našem
sboru

Několik  vzpomínek  ze  sborových  kronik
a starých  fotografií  nám  připomenou
díkůvzdání  v našem  sboru  v uplynulých
sedmdesáti letech.

1948

První větší shromáždění

V říjnu  1948  jsme  se  společně  zúčastnili
díkůvzdání  za  úrodu  ve  sboru  Teplé,
shromáždění  Honov.  Tam  jsme  poznali
kazatele Josefa Pospíšila a studenty ze se-
mináře Pavla Čániho, Daniele Průšu, Vilé-
ma  Jersáka  a Rudu  Petra.
Tohoto shromáždění  se zú-
častnili také naši z Chebu.

1956

Díkůvzdání v Chebu

30.  září  jsme  měli
díkůvzdání.  Sloužil  kaz.
Buba,  br.  Kolařík  a místní
bratři. Účast byla tak velká,
že jsme se nemohli vejít do
modlitebny.  Na  konec
shromáždění  při  výzvě  se
rozhodlo  15  duší,  13
z Chebu a 2 z Teplé.

1973

Díkůvzdání

Díkůvzdání jsme měli v Chebu, za přítom-
nosti  ze  stanic.  Sloužila  také  hudba  de-
chová z Kynšperka a pěvecký sbor ze třech
Seker. Dále na díkůvzdání ve Třech Seke-
rách sloužil sbor z Chebu. V Sokolově slou-
žila mládež, v Libé hudební kroužek.

1983

Slavnost díkůvzdání

Této slavnosti se zúčastnili  bratři a sestry
z Aše  a z Teplé.  Kázáním  sloužil  bratr  Fr.
Kolařík (kazatel). Při dopoledním shromáž-
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dění byly tři proslovy na téma:

Proč máme děkovat, za co máme děkovat
a kdy máme děkovat – br. F. Jelínek, br. J.
Nesvarba  a br.  T.  Jersák.  Dopolední
shromáždění vedl br. kaz. Fr. Hruza.

Odpolední shromáždění vedl br. P. Jelínek.
Br. A. Sauer hovořil na téma „Žeň“, br. J.
Mrázek na téma „Ženci“ a br. kaz. Kolařík
na téma „Poslední žeň“. Byla to požehnaná
neděle, neděle plná díků a chvály nebeské-
mu Otci za všechny dary z Jeho ruky.

1988

Slavnost díkůvzdání 7. října

Kdo dává na první místo Království  Boží,
nemá v ničem nedostatku. Ještě nikdy ne-

byl  tento  stůl  prázdný.  Je
pořád plný, nemáme v ničem
nedostatku – br. Alois Sauer.

Dobrořeč duše má Hospodinu
a nezapomínej se na dobrodiní
jeho. Rádi bereme a často za-
pomeneme  na  to,  co  jsme
dostali.  Nezapomínejme – br.
kaz. Jersák z Teplé.

Dejme Mu všechno, ne všech-
no,  ale  sebe.  Žena v chrámu
měla  jen  25  haléřů  a dala
všechno. A Pán Ježíš žehná.

1989
Slavnost Díkůvzdání
Nepečujte,  nemějte  starost
o svůj  život,  co  budete  jíst,

ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není
život víc  než pokrm a tělo víc  než život?
Mat. 6,25

Poděkování  za  úrodu,  za  to,  že  nemáme
prázdný stůl. Děkovali všichni. Odpoledne
byl křest svatý.

1990

Slavnost Díkůvzdání 21. října

Dokážeme  se  radovat  z toho,  že  máme
plný stůl? Dokážeme děkovat? Ne ústy, ne
slovy, ale vnitřním postojem k Bohu? Ne-
zapomínejme  na  vděčnost  tomu,  komu
patří.

1993

Slavnost Díkůvzdání 17. října

Dopoledne jsme vzdali díky Bohu za úrodu
země,  kterou  jsme  mohli  sklízet  a od-
poledne za nové duše, které ve křtu vy-
znaly  Pána  Ježíše  jako  svého  Spasitele.
Naše  modlitebna  byla  zcela  plná,  takže
jsme mohli napočítat kolem 350 účastníků.

2003
Den Díkůvzdání 12. října
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V dnešní době můžeme
jít  do  obchodu  téměř
kdykoli  a vždycky  je
tam  všeho  dostatek.
Nestaráme se o to,  jak
ta zelenina a ovoce vy-
rostly. Dříve si pěstitelé
více  uvědomovali  svoji
závislost  na  Boží  mi-
losti,  jestli  bude  dobré
počasí  a zda  se  urodí.
Kéž  si  každý  z nás
může  přivlastnit  slova
žalmu:  „Hospodin  je
můj Pastýř.“

Štěpán Křivánek

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

zvládli náročnost jejich služby,
● za br. kazatele a jeho službu,
● za mládež
● za nedělní besídku

● za dorost
● za Klub dobré naděje,
● za celou církev, 
● za všechny sborové složky,
● za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
 Boháček František
 Jelínek František
 Pospíšil Josef
 Hrůzová Vlasta
 Jakschová Martina
 Černíková Marie
 Boháčková Zuzana
 Růžičková Lucie
 Eliášová Rozi
 Černíková Věra Ing
 Kučera David

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

Program na říjen 2018 
Středa 3. říjen 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  5. říjen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 5. říjen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 6. říjen 2018 16:00 Dorost 

Neděle 7. říjen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 7. říjen 2018 16:00 Díkuvzdání v Konstantinových Lázních
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Středa 10. říjen 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  12. říjen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 12. říjen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 13. říjen 2018 16:00 Dorost 

Neděle 14. říjen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 14. říjen 2018 16:00 Modlitební setkání za BJB v Konstantinových Lázních
Neděle 14. říjen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 17. říjen 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  19. říjen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 19. říjen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 20. říjen 2018 16:00 Dorost 

Neděle 21. říjen 2018 9:30 Díkuvzdání  Modlitební: br. Antonín Sauer
 služba nedělní besídky Kázání: br. David Sláma

Společný oběd
Neděle 21. říjen 2018 14:00 Díkuvzdání  Kázání: br. David Sláma

Středa 24. říjen 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  26. říjen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 26. říjen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 27. říjen 2018 16:00 Dorost 

Neděle 28. říjen 2018 9:30 Nedělní shromáždění  Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. Václav Černík

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 28. říjen 2018 14:00 Modlitební shromáždění k výročí založení České republiky
Neděle 28. říjen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Středa 31. říjen 2018 16:30 Skupinka sester

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/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz
íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 7. října 2018. 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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