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Slovo kazatele 
Setba a žeň.
Milí bratři a sestry,
přišel podzim. Na díkuvzdání
jsme  před  sebou  měli
krásné  plody,  které  jste
mohli vypěstovat na zahrád-
ce.  Aby  se  sklidila  bohatá

úroda, muselo se na jaře zasít. A pak se o
plodiny přes rok starat (zalévat, okopávat,
vyplet,  postříkat  proti  škůdcům).  Mohli
jsme sklidit i jiné věci: dostali jsme výpla-
tu, známky ve škole… I tam jsme museli
něco „zasít“, abychom mohli dobře sklidit.
V duchovní oblasti platí to samé. V 2. Kor.
9,6 Pavel říká: „Vždyť kdo skoupě rozsévá,
bude také skoupě sklízet, a kdo štědře roz-
sévá, bude také štědře sklízet.“ Hovoří tu o
dávání peněz. Bůh je tak dobrý, že když
máme víru a dáváme na potřeby druhých,
potřeby Jeho díla, postará se o nás.

O zákonu setby a žně hovoří Pavel v Gal.
6,7: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude
posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik,
kdo  však  zasévá  pro  Ducha,  sklidí  život
věčný.“ Záleží tedy na tom, co zaséváme.
Jakub píše:  „Ovoce spravedlnosti  sklidí  u
Boha ti, kdo rozsévají pokoj.“ (Jk 3,18)
Při našem „zasévání“ také záleží nejen na
tom, co zaséváme, ale také na tom, jestli
Boha posloucháme, nebo jestli žijeme bez
Něj, jen pro sebe – požehnání a užitek pak
nepřichází.
Zasévejme štědře a dobře, abychom mohli
dobře sklidit už teď a i jednou až se přiblíží
podzim našeho života a budeme se ohlížet
na to, jaký byl náš život. Ať z něj vzejde
užitek a Bohu sláva.

David Sláma

Úvaha
Kýč a lež.
Z různých stran slýcháme úvahy o  post-
denominační současnosti křesťanství. Může
to  jistě  znamenat  mnohé,  ale  jen  sotva
můžeme taková slova chápat jako konsta-
tování  postupného  překonání  všech  roz-
dílností,  které  jednotlivé  denominace  po
staletí  udržovaly  ve  vzájemném  napětí.
Naše současnost se ani vzdáleně nepodobá
univerzálnímu  ekumenickému  smíru.  Za
postdenominační  rétorikou  stojí  nejspíše
skutečnost,  že  různice  uvnitř  křesťanství
už  obvykle nebývají  určeny dobře rozpo-
znatelnými  hranicemi  jednotlivých  církví.
Tyto  hranice  prolínají  pestré  a  mohutné
proudy,  jako  je  evangelikalismus  či  cha-
rismatické hnutí. 
I  na  stránkách  Protestanta  byl  již

mnohokrát z různých perspektiv promýšlen
vztah těchto velkých proudů. Ne vždy se
tak  děje  bez  emocí  a  vzájemné podezří-
vavosti.  A  ne vždy  je  tato  podezřívavost
docela  bezdůvodná.  Ve  většině  takových
kritických konfrontací do popředí vystupují
podobné motivy. Odlišné tradice jsou po-
měřovány  v  otázkách  své  teologické
soudržnosti, věrnosti biblickému svědectví,
nebo je poukazováno na různé kontroverz-
ní projevy v životní praxi.
Tenkým  ledem,  na  který  se  málokomu
chce vstoupit, ale zůstává oblast konkrét-
ních  podob,  které  na  sebe  bere  osobní
zbožnost.  Ta  se  jen  zřídka  stává  terčem
serióznější kritiky. Navzdory velkým rozdí-
lům a pochybnostem, které v této oblasti
panují,  zůstává  zbožnost  jakousi  citlivou
privátní  sférou.  Tady  vládne  pravidlo
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osobního vkusu, který, ať už je sdílen nebo
ne,  zdánlivě  nemůže  být  předmětem
věcného  sporu.  Tento  opatrný
gentlemanský přístup je jistě pochopitelný,
zakládá se ale na vážném nedorozumění.
Předpokládá totiž, že sféra vkusu nemá co
do činění s otázkou pravdivosti. Že forma,
kterou  je  zvěst  evangelia  uchopována,
nemá  vlastně  zas  tak  úplně  co  dělat  s
vlastním  obsahem  této  zvěsti.  Opak  je
pravdou.
Projevy  zbožnosti,  jakkoli  se  to  na  první
pohled  nemusí  zdát  zřejmé,  představují
zvláštní oblast mimoumělecké estetiky. Na
rozdíl  od  různých  uměleckých  disciplín  v
případě zbožnosti jistě není estetický roz-
měr prvotní. To však nic nemění na tom,
že je výrazně přítomný. Proto je na místě
mluvit  o  určitém  vkusu  zbožnosti.  A  z
tohoto hlediska je také nutné zamyslet se
nad možností zbožného „kýče“.
Český estetik a filosof Tomáš Kulka, který
se otázkou kýče dlouhodobě intenzivně za-
bývá,  ve  své  knize  „Umění  a  kýč“  for-
muloval tři základní charakteristiky kýče:
1.  Kýč  zobrazuje  objekty  nebo  témata,
které  jsou  všeobecně  považovány  za
krásné anebo které mají jasný emocionální
náboj.
2. Tyto objekty a témata musí být okamži-
tě identifikovatelné a
3. Kýč substantivně neobohacuje asociace
spojené se zobrazeným tématem.
Už z těchto tří charakteristik je patrné, že
náboženská  témata  jsou  bohatým  polem
pro  různé  podoby  zbožného  kýče.
Substantivní  neplodnost  kýče  –  jeho  ne-
schopnost obohatit asociace zobrazované-
ho – má ovšem v oblasti náboženské zku-
šenosti hlubší dopad, než v oblasti umění.
V galerii můžeme kýč s klidem přejít jako
postradatelnou veteš, která nic nového ne-
přináší.  V  případě výpovědi  víry  však  do
popředí naléhavě vystupuje otázka pravdy.
Forma zbožnosti  pokleslá na úroveň kýče
nejen že nic nového nepřináší, ale sama o
sobě popírá  a  vylučuje novost  evangelia.
Kýč  jako  nástroj  sebe-potvrzení  umlčuje
slovo,  které  k  člověku  přichází  zvenčí.

Prostor,  který měl  být evangeliu otevřen,
se  před  ním  zabarikádovává  pomocí
výrazových  prostředků  kýče.  Zbožný  kýč
není jen zamlčením pravdy, ale vede proti
pravdě otevřený boj.
Evangelium prohnané trychtýřem kýče se
převrací  ve  svůj  opak.  Potvrzuje  sebe
sama a stává se mocí,  která legitimizuje
bídný stav. Na místo obrácení (methanoia)
nastupuje  pohodlné  převalování  se  na
místě. Vědomí hloubky vlastní viny je za-
kryto  emocionálním  vyznáváním
všemožných  pseudo-vin,  které  jsou  ve
skutečnosti  jen  prohřešky  proti  dobré
maloměstské morálce. Hloubka boží milosti
v Kristu je zakryta mělkostí citových a své-
pomocně  navozených  zážitků  zbožného
blaha. Argument svobody vkusu v takové
situaci není na místě. Problémem kýčovité
zbožnosti není její ošklivost a plochost, ale
její aktivní boj proti evangeliu.
Logickým důsledkem tohoto rozpoznání by
mělo  být  opuštění  falešné  tolerance  a
lhostejnosti  ke  všem  projevům  kýčovité
zbožnosti. V prvé řadě je potřebné sebe-
kriticky  prověřit  stav  své  vlastní  tradice.
Církev by se měla v této oblasti  vědomě
kultivovat  a  odstraňovat  takové výrazové
prostředky  zbožnosti,  které  popírají
evangelium.  Lhostejnost  k  výtvarnému
umění,  která  v  protestantském  prostředí
často  dosahuje  rozměrů  hrdé  ignorance,
zpovrchnění  hudebního  života  církve,
provázené příklonem k repetitivnímu ame-
rickému popu, nezájem o současnou litera-
turu, film a divadlo – to všechno jsou ne-
bezpečné signály, které by církev neměla
nechat  bez  povšimnutí.  V  druhé  řadě  je
nutné zapojit otázku kýče do seriozní pole-
miky  s  nejrůznějšími  proudy  uvnitř
křesťanství. Kýč má své teologické konota-
ce, které by v kritickém rozhovoru neměly
stát  stranou.  Jistě  je  nutné,  aby  se  tak
dělo citlivě a věcně. Povrchnost ve vzájem-
ném  rozhovoru  ale  k  ekumenické  shodě
nepovede.  A  i  kdyby  snad  ano,  bylo  by
lepší  o  takovou  vachrlatou  shodu  neusi-
lovat.

Jáchym Gondáš 
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Zprávy z nedělní besídky 
Návštěva dětí z besídky u Anetčiných
prarodičů

Dne  5.  října  odpoledne  se  uskutečnila
první  návštěva  dětí  z  besídky  u  starých
lidí.  Zúčastnili  se téměř  všichni  školáci  z
velké  besídky.  Bylo  to  u  prababičky  a
pradědečka  Anetky  -  sestry  Marie  a
Rudolfa Křivánkových.

Děti  si  pro  ně  připravily  malé  dárečky,
zazpívaly  jim,  řekly  básničky  a  pak
poslouchaly vyprávění ze života hostitelů.
Pochutnaly  si  na  dobrých  jednohubkách,
výborných  šátečcích  a  vynikajícím
jablečném štrůdlu.

Poznaly  blíže  staré  lidi,  které  ve  sboru
potkávají,  udělaly jim radost a dozvěděly
se,  že  v  jejich  mládí  nebyl  život  tak
snadný, jako mají dnes.

Vyprávění  je  tak  zaujalo,  že  se  jim  ani

nechtělo  domů. Když jsme se rozcházeli,
již jsme plánovali další návštěvu. Bude to
ale  těžké  rozhodování,  protože  na  řadě
jsou nejméně tři babičky. Budeme muset o
tom  asi  hlasovat.   A  to  nemluvíme  o
babičkách na Svaté Heleně, které by děti s
besídkou také rády navštívily. 

Děkujeme rodičům za vstřícnost a pomoc
při dopravě dětí.

Láska  mezi  dětmi  a  k  dětem  na
nedělní besídce

Tak  by  se  mohl  jmenovat  tento  výběr
fotografií z nedělního setkání.

Radujeme  se  z  toho,  že  se  děti  mají
navzájem rádi a že si to dávají najevo. Že
starší  rádi  pomáhají  mladším.  Že  mezi
učiteli  a  dětmi  jsou krásné vztahy.  Je to
velká Boží milost, za kterou jsme vděčni.
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Čtení z Bible

Čtení  z  Bible  je  ve  velké  besídce  od
začátku tohoto školního roku novinkou.

Děti čtou z Bible rády a se zaujetím. Každé
dítě  čte  různý  počet  veršů  podle  své
zdatnosti ve čtení.

Spolu s dětmi čtou i ostatní učitelé. 

Svědectví
Stín na stěně 

Jako  student  jsem si  chodíval  pravidelně
večer zaplavat na plovárnu. Mou pozornost
delší dobu upoutával jeden muž. Pokaždé,
když se objevil na plovárně, přišel k okraji

bazénu a ponořil  do vody nohu.  Pak vy-
stoupil  na  nejvyšší  skokanský  můstek,
skočil  do  vody  a  plaval  znamenitým
stylem. Dlouho jsem nemohl pochopit jeho
zvláštní zvyk. Jednoho večera jsem se roz-
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hodl, že se ho na to zeptám. 

„Byl  jsem  učitelem  plavání  na  sportovní
škole.  Téměř  každý  den  jsem  byl  na
plovárně  a  znal  jsem  tu  každé  místo.
Jedné noci jsem nemohl usnout a tak jsem
se rozhodl, že si půjdu zaplavat. 

Šel jsem tedy na plovárnu, ale nerozsvítil
jsem,  protože  jsem  se  tu  dobře  vyznal.
Navíc měsíční  světlo prosvítalo skleněnou
střechou.  Když  jsem  chtěl  skočit  ze
skokanského můstku, všiml jsem si stínu
na protější stěně. Moje tělo a paže vytvo-
řily kříž. Co mne zdrželo, abych neskočil do
vody, nevím. Když jsem se díval  na svůj
stín, vybavil se mi Ježíšův kříž. Nebyl jsem
věřící,  ale jako dítě jsem se naučil  písni,
jejíž slova mi přišla na mysl: On zemřel na
kříži za mé hříchy. Jeho smrt mi otevřela
nebe.  Děkujte  Bohu,  vy,  kteří  jste  za-
chráněni krví Ježíšovou. 

Ani nevím, jak dlouho jsem tam stál a proč
jsem nakonec do vody neskočil. Pak jsem
sešel z můstku a zamířil ke schodům, které
vedly do bazénu. S hrůzou jsem zjistil, že
bazén je prázdný! Aniž jsem to věděl, byla
voda při čištění vypuštěna. Kdybych sesko-
čil z můstku, stálo by mě to život. 

Uvědomil jsem si, že ten podivný stín kříže
na zdi mě zachránil před jistou smrtí. Byl
jsem Bohu tak vděčný, že jsem v tu chvíli
poklekl a prosil za odpuštění, že jsem o něj
dosud  nestál,  zatímco  On  mě  nikdy  ne-
opustil. Té noci jsem prožil dvojnásobnou
záchranu. Záchranu svého těla a záchranu
své duše pro věčnost. Od té doby jsem si
osvojil  tento zvláštní zvyk – ponořit svou
nohu do vody dříve, než do ní skočím.“ 

Kristus  Ježíš  přišel  na  svět,aby  za-
chránil hříšníky. 

Bible, 1. list Timoteovi 1, 15

Z historie 
Pokračujeme v krátkém seriálu s názvem
„Z historie  sboru BJB v Chebu‟. 

3. Malé stádce

Na podzim roku 1948 pomalu končí rozptý-
lení bratří a sester, kteří se postupně začí-
nají soustřeďovat do Chebu. V té době zde
byla shromáždění u bratra Antonína Saue-
ra,  který  sloužil  výkladem  Božího  Slova.
Bratři  však  již  uvažovali  o  pronájmu
místnosti  pro  bohoslužby,  aby  se
shromáždění mohli účastnit i ti, kteří se do
rodiny  ostýchali  přijít.  Za  účasti  bratra

kazatele  Josefa  Pospíšila  a  sestry  Žofie
Sauerové  proběhlo  jednání  na  Městkém
národním výboru  v  Chebu,  který  posléze
povolil oficiální shromažďování v místnosti
v Mánesově ulici č. 47 v Chebu.

V té době se několik sester, přišlých z Voly-
ně, scházelo k rodinným shromážděním v
Aši.  Po  čase  se  sestry  Kopačevská,
Dušková  a  Klokotková  dozvěděly,  že  v
Chebu jsou věřící rodiny z Rumunska. Při-
jely tedy a vyhledaly rodinu bratra Antoní-
na  Sauera,  který  je  s  potěšením  přijal.
Později  je  také  pozval  na  silvestrovské
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shromáždění u příležitosti očekávání nové-
ho roku. Na toto shromáždění byli pozváni
bratři  a sestry ze širokého okolí.  Bylo to
první  shromáždění  ve vlastní  modlitebně.
Proběhlo  ve  velmi  slavnostní  atmosféře.
Přítomní slyšeli mnohá svědectví bratří a a
na závěr posloužil Slovem seminarista bra-
tr  Vilém  Jersák.  Radost  byla  dovršena,
když se na konci shromáždění, o půlnoci,
obrátili  čtyři  posluchači.  Od  onoho
památného Silvestra 1948 se již shromáž-
dění v Chebu konala pravidelně každou ne-
děli  dopoledne a odpoledne. Cheb se do-
časně  stal  kazatelskou  stanicí  tepelského
sboru,  odkud  ji  často  navštěvoval  bratr
kazatel  Josef  Pospíšil.  Stanice  měla  v  té
době jedenáct členů.

V březnu 1949 začalo osm mladých lidí na-
cvičovat  sborový  zpěv.  Nevadilo  jim,  že
zpívají  k  téměř  prázdným lavicím.  Vždyť
písním  naslouchali  jen  tři  starší  členové
sboru.  I  zpěv  byl  velmi  nedokonalý,  ale
touha sloužit byla větší než všechno ostat-
ní. Byla tak veliká, že se odrazila i na mi-
sijním poli. Nechme však chvíli vyprávět o
těchto  pionýrských  začátcích  sborového
zpěvu bratra Štěpána Křivánka, prvního di-
rigenta chebského pěveckého sboru:

"V sopránu jsme měli tři zpěváky, v altu a
basu po dvou a v tenoru jen jednoho. Pro-
tože jsme neměli harmonium, cvičili jsme s
akordeonem. Nutně jsme potřebovali  zís-
kat ještě někoho do tenoru. Spolu s brat-
rem  Štěpánem  Sauerem  jsme  navštívili
Františka Šnajdra, který ještě do shromáž-
dění  nechodil  a  požádali  jsme jej,  aby s
námi cvičil.  Slíbil,  přišel  a  více neodešel.
Nejen s námi zpíval, ale i uvěřil a stal se
členem sboru."

Byla  také  založen  nedělní  besídka.  Měla
jen tři děti, ale přicházely i děti sousedů a
děti  z  ulice.  Besídku  vedl  bratr  Antonín
Sauer. Bratři  Štěpán Sauer, Petr Černík a
Štěpán  Křivánek  začali  sloužit  Božím
slovem i sestrám v Aši.

V květnu 1949 se Cheb i Aš staly kazatel-
skými stanicemi pražského vinohradského
sboru.  Tamější  kazatel  bratr  Cyri  Burget
přivedl do Chebu misijního pracovníka bra-

tr Františka Kolaříka, který se velmi horlivě
ujal  práce.  Byl  nejen  zapáleným kazate-
lem, ale i dobrým organizátorem. Také na
stanici v Aši byla pronajata shromažďovací
místnost - ve Šmetalově ulici č. 18.

Počátkem léta bylo v Chebu založeno sdru-
žení mládeže. Jejím prvním předsedou byl
zvolen  bratr  Štěpán  Křivánek.  Mládež  se
od  té  doby  pravidelně  scházela,  při-
pravovala programy a sloužila při shromáž-
děních. První akcí mládeže byl výlet na ko-
lech do Hazlova, kterým byly oslaveny na-
rozeniny Aničky Jelínkové.

Pán Bůh práci  žehnal  a  misijní  stanice v
Chebu a v Aši se rozrůstaly. V srpnu 1949
přivezl  poslední  transport  z  Rumunska
další skupinu vystěhovalců. Mezi nimi bylo
asi třicet věřících bratří a sester a sloužící
bratři Václav Černík, Josef Boháček a Ru-
dolf Boháček, kteří vydatně posílili započa-
tou práci.

První  křest  se  uskutečnil  28.8  1949  v
rybníce v Nebesích u  Aše.  Bylo  pokřtěno
15 osob a křest vykonal bratr kazatel Cyril
Burget.  Jako  hosté  byli  přítomni  i  bratři
Václav Tomeš,  Ferdinad Lehotský a Josef
Novotný  z  Prahy.  Zpíval  pěvecký  sbor  z
Chebu.

V září 1949, při návštěvě bratra seminaris-
ty Jiřího Legierského, získali bratři povolení
k veřejným shromážděním. Povolení znělo
takto:

"Okresní  akční  výbor  Národní  fronty  po-
tvrzuje  tímto  veřejná  shromáždění  čsl.
baptistům v Chebu, při sboru Čsl. baptistů
v Praze XII. Tato shromáždění mohou býti
konána na náměstí,  případně v parcích a
to každou neděli."

Tato  shromáždění  skutečně  proběhla  na
veřejných místech, i na chebském náměs-
tí.  Kázal  a  zpíval  bratr  seminarista  Jiří
Legierski a chebský pěvecký sbor. Nebyla
to  však  jediná  veřejná  vystoupení.  Při
listopadové evangelizační neděli mládeže v
Aši, které se zúčastnily skupiny mládeže z
Chebu,  Libavského  údolí,  Chodova  a  Tří
Seker,  se  české,  polské,  německé  a  ru-
munské duchovní písně rozléhaly i na ná-
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draží a ve vlaku.

Ještě  v  témže  roce  zavedl  bratr  Kolařík
pravidelná shromáždění v Sokolově u brat-
ra Josefa Křivánka a v rodině u Sazečků v
Josefově. V lednu 1950 stačil ještě zajistit
novou  a  větší  shromažďovací  místnost  v
Chebu na náměstí Čsl. armády č. 18 (dnes
náměstí  krále  Jiřího  z  Poděbrad)  a  v  Aši
opuštěnou starší vilu na Gottwaldově třídě
40, která byla upravena na modlitebnu. V
únoru  1949  byl  bratru  Kolaříkovi  odňat
státní  souhlas  ke  službě  Božím  Slovem.
Stanice v Chebu a v Aši v něm ztratily hor-
livého pracovníka. Bratrstvo si jej vážilo a
dodnes mu je vděčné za práci, kterou zde
vykonal. Duchovní práce v Aši se za bratra
Kolaříka v těchto těžkých chvílích ujal bratr
Štěpán Sauer.

Pán však svému dílu i dále žehnal a řady
těch,  kteří  šli  za  Ním,  rostly.  V  červenci
1950  byl  prvním  kazatelem  chebského
sboru zvolen bratr Vilém Jersák. A 20. led-
na 1951 byla schválena systemizace cheb-
ského sboru:

"č.j. 5616/50-1/2

Schválení  náboženské  obce  Bratrské
jednoty baptistů (Chelčického) v Chebu.

Státní  úřad  pro  věci  církevní  uděluje  s
účinností  od  listopadu  1949  souhlas  se
zřízením náboženské obce BJB (Chelčické-
ho)  v  Chebu,  s  obvodem činnosti,  který
tvoří okresy Cheb, Aš, Sokolov, Kraslice.

Na vědomí KNV, za ministra
dr. Šimšík v.r."

V té době měl Chebský sbor už 76 členů.
Není  divu,  že  ani  nová  shromažďovací
místnost již nestačila pojmout všechny po-
sluchače. A tak v následujícím roce se sbor
stěhuje do nové modlitebny na Stalinově
třídě  (dnes  třída  Svobody)  č.  57.  Bratr
kazatel  Vilém  Jersák  ve  sboru  věrně
pracoval  až  do července 1952,  kdy byl  i
jemu odebrán státní souhlas ke kazatelské
službě.  Poté  se  vedení  sboru  ujal  laický
kazatel  bratr  Josef  Boháček,  který  tuto
práci vedl až do 25. ledna 1959. V tomto
období  byly  podmínky  služby  ztíženy.
Mnozí  se z Chebského sboru odstěhovali.

Proto byly uzavřeny stanice v Josefově a v
Sokolově. Byla to léta mnohých zkoušek.
Někteří  od  víry  odpadli  a  přestali
shromáždění  navštěvovat.  Několik  členů
bylo ze sboru vyloučeno.

V roce 1957 byla zrušena systemizace sbo-
ru.  Administrátorem  sboru  byl  pověřen
kazatel tepelského sboru bratr Karel Buba
starší.  Sboru  byla  ponechána  možnost
samostatného rozpočtování a vedení prá-
ce. V těchto nelehkých chvílích často přijíž-
děl bratr předseda Václav Tomeš, aby po-
mohl radou, povzbuzením a Slovem potě-
šení.

Rokem  1958  se  datuje  počátek  eku-
menických  kontaktů  chebského  sboru  se
sbory  jiných  církví.  Od  6.  do  11.  ledna
proběhl v Chebu společný modlitební týden
Českobratrské  církve  evangelické,  Církve
československé husitské a BJB. Shromáž-
dění  se  uskutečnila  střídavě  v  modli-
tebnách  jmenovaných  církví,  při  kterých
posloužili  Slovem  bratři  Josef  Boháček,
Štěpán Křivánek,  farář  CČH bratr  Fiala a
farář  ČCE  bratr  Burian.  Bratři  a  sestry
prožívali při společných modlitbách požeh-
nané chvíle a rozcházeli se rozhodnuti, že i
v  budoucnu  budou  hledat  další  cesty  ke
vzájemné spolupráci.

Mnoho událostí, nečekaných změn, mnoho
zápasů víry potkalo v tomto období malé
stádce učedníků Kristových. Mnohé z nich
nejsou zachyceny v našem vyprávění. Jsou
zapsány  v  srdcích  těch,  kteří  je  prožili.
První  desetiletí  duchovní  práce  v  Chebu
uzavíráme slovy bratra Štěpána Křivánka,
která pronesl na vzpomínkovém shromáž-
dění 21.9.1958 u příležitosti desátého vý-
ročí trvání sboru:

"Pouhými slovy se nedá popsat skutečnost,
kterou jsme prožívali. Byly to těžké začát-
ky a mnohé boje i pokušení. Mnozí z těch,
kteří  byli  s  námi  na  začátku,  dnes  už  s
námi nejsou. Mnozí podlehli. Ale Bůh si na
jejich  místa  postavil  jiné  a  dílo  Boží  se
nezastavilo. Jde dál. Dnes už nás není jen
jedenáct  a  už  nemusíme  mít  strach,  že
nebudeme mít komu zpívat. Je nás daleko
víc, než na začátku. Chebský sbor má dnes
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92 členů. To nás vede k vděčnosti.  Pánu
Bohu na prvém místě, a také všem bratřím
kazatelům,  kteří  mezi  námi  pracovali.
Nechtějme se  již  vracet  k  začátkům,  ale

vraťme se k té první lásce a horlivosti. Jen
tak bude naše práce prospívat a Pán naše
snahy posvětí a požehná jim."

Pokračování příště.

Správcovství sboru
Finance k 30. 9. 2014

Předkontace Příjmy Výdaje

P345 Převod z průb. pol 506900 0

P360 Dary přes BÚ 84448 0

P361 Dary přes pokl. 72658 0

P363 Sbírka nedělní 287022 0

P364 Sbírka na Rozsévač 20350 0

P365 Sbírka na konkrét .úč 10911 0

P368 Literatura 1020 0

P370 Vyúčtování záloh 14367 0

P371 nájem 84000 0

P380 Úroky 12,58 0

P381 Dary vestibul 131302 0

P382 dotace 185364 0

V950 převod na průb. pol. 0 506900

V960 mzdy 0 281612

V961 soc. poj .zaměst. OSSZ 0 101153

V962 zdrav. poj. zaměst. VZP 0 43357

V963 daň z mezd FÚ 0 7010

V964 režie materiál 0 44847

V965 režie služby 0 149370,87

V968 pomoc ostatním 0 25211

V969 odvody na vv 0 74960

V972 pojištění 0 2212

V974 literatura 0 14400

V978 splátka půjčky 0 127918,55

Uvádím jen součty předkontací - sumář jednotlivých kolonek na něž jsou peníze určeny.
Podrobný přehled (detaily předkontací, peněžní deník, pokladní a bankovní doklady) byl
rozeslán do emailů. Průměrný měsíční dar od člena od počátku roku (členů 136) je 470.-
Kč (nejsou započítávány sbírky na konkrétní účely a náhodné dary , protože se nedají
předvídat nejen do rozpočtu na rok). Peníze na konkrétní účely jsou zahrnuty do stavu
účtů. Průměrný měsíční dar od člena by měl být 800,- Kč.

19. 10. 2014
Ladislav Moses
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Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace Výkonného výboru BJB č.

4/2014

1.  Informace  z  jednání  VV  dne  22.  září
2014

Předseda  informoval  o  návštěvách  sborů
vč.  sboru  na  Svaté  Heleně.  VV následně
hovořil o aktuálním životě sborů v Blansku,
Vsetíně, Ostravě, Pusté Rybné (stanice Vy-
sokého  Mýta)  a  Brně.  V  případě  Brna
hovořil VV zejména o romské skupině. VV
byl informován, že výsledkem jednání mezi
Armádou  spásy  a  brněnským  sborem  je
dohoda, že Armáda spásy převezme skupi-
nu  Romů  a  bude  se  šířeji  věnovat  této
službě. Formálně to znamená úbytek pou-
ze dvou členů sboru, ve skutečnosti je to
širší  společenství  pokřtěných  i  ne-
pokřtěných přátel.

VV připravil program návštěvy členů Rady
BJB ve Slovenské republice. Společné se-
tkání proběhne 30.10.2014 v Praze. Hovo-
řit se bude zejména o přípravě společných
akcí pro rok 2015. Jedná se o kazatelský
kurz  v  Ráčkově dolině,  návštěvu bratří  z
Československé  baptistické  konvence  v
USA a Kanadě. Dále se bude hovořit o Roz-
sévači a případné společné konferenci.

VV  projednal  přípravu  jednání  Rady  zá-
stupců sborů, která se koná 1.11.2014 v
Karlových Varech. Jedním z hlavních bodů
programu bude zvolení finanční komise. VV
v této souvislosti projednal návrhy kandi-
dátů ze sborů a své vlastní návrhy. Kandi-
dátka  bude  rozeslána  spolu  se  svoláním
RZS.

Br.  Šíp  informoval  o  odpovědi  z  minis-
terstva kultury ohledně způsobu nakládání
s příspěvkem na činnost církve. Dle odpo-
vědi již neplatí dřívější omezení vyplývající
z  metodiky  ministerstva.  Odpověď  však
vypracovala pouze ředitelka odboru církví,
ačkoliv  jsme  žádali  stanovisko  ministra
nebo  náměstka  oprávněného  jednat
jménem ústředního orgánu státní správy.

VV vzal  na  vědomí  informaci  o  ukončení
pracovního  poměru  misijní  pracovnice  v
ostravském  sboru  a  schválil  dotaci  na

novou misijní pracovnici od 1. srpna 2014.
VV dále schválil žádost vinohradského sbo-
ru o dotaci na pracovní úvazek br. Romana
Klusáka, který byl sborem zvolen jako pra-
covník sboru do kazatelské praxe. Dotace
bude poskytnuta na omezené časové ob-
dobí od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015 a to na
poloviční úvazek.

VV odsouhlasil pomoc z krizového fondu ve
výši 100.000 Kč pro Tureckou baptistickou
jednotu  na  pomoc  uprchlíkům  ze  Sýrie.
Dále  částku  3.000  USD  pro  Ukrajinskou
baptistickou jednotu na pomoc postiženým
v ukrajinském občanském konfliktu.

Br.  Novosad  informoval  o  přípravách  Mi-
sijního zpravodaje BJB, který by měl být k
dispozici pro sbory na podzimní RZS.

Br.  Kern informoval o žádosti  lovosického
sboru o ordinaci br.kaz. Václava Chumcha-
la. Překážkou však je nedostatek členů or-
dinační komise (zůstal pouze jeden člen).
VV proto navrhuje oslovit některé kandidá-
ty a projednat doplnění komise na RZS.

Br. Kern informoval o přípravách vzděláva-
cího programu BJB. Proběhla dvě setkání s
bratry Pavlem Coufalem a Janem Jackani-
čem. Další přípravné setkání s potenciální-
mi učiteli se připravuje na říjen v Brně. VV
pověřil  br.kaz.  Pavla  Coufala  další  pří-
pravou vzdělávacího programu.

Br.  Jackanič informoval  o přípravách Slov
života  na  rok  2015.  Schematismus  BJB
bude vydán samostatně a bude k dispozici
na  RZS.  VV  schválil  pracovní  cestu  br.
Jackaniče do Polska v lednu 2015 na se-
tkání komise mládeže Evropské baptistické
federace. Br. Kern informoval o přípravách
knihy Joni. Společně s bratrem Šípem při-
praví  kalkulaci  vydání  knihy.  VV  stanovil
termíny akcí na rok 2015. SD se bude ko-
nat 18. dubna, RZS 7. listopadu.

2. Informace z Kanceláře VV

Na RZS v sobotu  1.11.2014 v Karlových
Varech  budou  připravena  Slova  života
2015 a Schematismus BJB 2015. Zástupci
sborů nechť počítají s jejich odběrem v po-
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čtech, které jste si objednali.

Oznamujeme sborům, že vydáváme knihu
Joni a Ken. Informace ke knize naleznete
na  webu  naší  Jednoty.  Kniha  bude  dis-
tribuována  do  sborů  pouze  na  Radě  zá-
stupců  sborů  v  Karlových  Varech
1.11.2014.  Další  distribuci  již  bude
zajišťovat br. kaz. Miloš Matys. Cena knihy
pro naše sbory, platná pouze při odběru na
RZS,  činí  150  Kč.  Počet  kusů,  které  si
odeberete  na  RZS nahlaste  do  kanceláře
VV nejpozději do 29.10.2014.

Připomínáme  pozvání  teologické  komise
BJB  na  Teologické  kolokvium,  které  se
koná  v  sobotu  15.10.2014  od  9  hod.  v
pražském sboru Na Topolce 14.

Oznamujeme  sborům,  že  Světový  svaz
baptistů (BWA) každý pátý rok organizuje
Světový  baptistický  kongres,  kterého  se
účastní baptisté z celého světa, aby spolu
uctívali a chválili  Boha, studovali Písmo a
vyměňovali  si  zkušenosti  ze  služby.  Se-
tkání zahrnuje také mnoho jiných aktivit,
událostí  a příležitostí.  Očekává se příjezd
mnoha účastníků ze zhruba 100 zemí svě-
ta.  21.  Světový baptistický kongres hostí
Jihoafrická republika od 22. do 26. červen-
ce 2015 ve městě Durban. Také my jsme
do Durbanu zváni. Více informací najdete
na  webových  stránkách  BWA:
www.bwanet.org nebo je získáte v kance-
láři VV BJB.

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
Sauer Alois 1. listopad 
Boháčková Ráchel 1. listopad 
Černíková Veronika 4. listopad   
Černík Adolf 6. listopad   
Sláma David 7. listopad  
Sauerová Růžena 10. listopad  
Hrůzová Amálka 11. listopad  
Růžička Štěpán 19. listopad 
Černík Petr 19. listopad 
Moses Reinhold 23. listopad 
Růžičková Lenka 30. listopad 

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

Plánované akce v roce 2014 
   1. 11. Rada zástupců sborů 15. 11. Teologické kolokvium (Praha)

Sborová oznámení
 1. 11. Rada zástupců sborů v Karlových Varech

   2. 11. Světový modlitební den baptistických žen – součástí shromáždění bude sbírka

 29. 11. v 17:00 Adventní koncert Ivo Pospíšila

 30. 11. 1. adventní neděle
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Program na říjen 2014 
Sobota 1. listopad 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 2. listopad 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: Alois Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 2. listopad 2014 16:00 Nedělní shromáždění Světový modlitební den baptist. žen
Neděle 2. listopad 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Pondělí 3. listopad 2014 16:30 Skupinka sester

Středa 5. listopad 2014 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 6. listopad 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi

Pátek    7. listopad 2014 16:30 Dorost
Pátek    7. listopad 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    7. listopad 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 8. listopad 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle  9. listopad 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohumila Bulíková
Kázání: br. David Sláma

Neděle  9. listopad 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 9. listopad 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 9. listopad 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pondělí 10. listopad 2014 16:30 Skupinka sester

Středa 12. listopad 2014 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 13. listopad 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi

Pátek   14. listopad 2014 16:30 Dorost
Pátek  14. listopad 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  14. listopad 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 15. listopad 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 16. listopad 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. František Jelínek
br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 16. listopad 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 16. listopad 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Pondělí 17. listopad 2014 16:30 Skupinka sester

Středa 19. listopad 2014 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 20. listopad 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi

Pátek   21. listopad 2014 16:30 Dorost
Pátek  21. listopad 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  21. listopad 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 22. listopad 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle  23. listopad 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Huňátová
Kázání: br. David Sláma

Neděle  23. listopad 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 23. listopad 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 23. listopad 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pondělí 24. listopad 2014 16:30 Skupinka sester

Středa 26. listopad 2014 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 27. listopad 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
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Pátek   28. listopad 2014 16:30 Dorost
Pátek   28. listopad 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek   28. listopad 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 29. listopad 2014 17:00 Vánoční koncert – Ivo Pospíšil 
Sobota 29. listopad 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 30. listopad 2014 9:00 1. adventní neděle Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 30. listopad 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 30. listopad 2014 16:00 Klub nedělní besídky

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 

Obrazem
Z podzimního koncertu našeho pěveckého sboru.

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 26. 10. 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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