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Slovo kazatele 
„Buďte  jako  lidé,  kteří
čekají svého pána, až se
vrátí  ze svatby, aby mu
hned otevřeli, až přijde a
zatluče na dveře.“
Lk 12:36

Milí bratři a sestry,

dá-li Pán, tak se poslední
neděli  v  listopadu  ocitneme  v  Adventu,
čase očekávání na „příchod velkého krále.“
Budeme si připomínat Jeho první příchod.
Zároveň s tím si také připomínáme to, že
On přijde znovu.

Na co teď očekáváme? Na to, že bude dob-
ře, když se nám zrovna moc nevede, na
složení další zkoušky, na překonání překá-

žek, na skončení nemoci, na dárky…

Očekáváme s  radostí  nebo  i  s  úzkostí  a
strachem.  Každopádně  za  vším  oče-
káváním je naděje, že vše dobře dopadne,
je tam touha po dobrém konci.

Pán Ježíš nás vybízí, abychom očekávali na
Něj, na Jeho návrat. Je to očekávání, na
jehož konci je naděje – vše opravdu dobře
dopadne. Přes všechny zkoušky, nesprave-
dlnosti, pronásledování nakonec Pán přijde
a zjedná pořádek, právo, pokoj, věrným dá
podíl na svém království.

Očekávejme Pána Ježíše. Máme svědomitě
plnit všechny své povinnosti, pracovat, učit
se, sloužit Bohu – a v tom čekat, že Pán se
vrátí. Ať nás najde připravené.

David Sláma

Uprchlická krize
Zpráva o využití pomoci uprchlíkům

Děkujeme  vám  velice  za  vaši  štědrou
podporu.  Díky  vaší  pomoci  jsme  měli
příležitost  sloužit  lidem.  Navštívili  jsme
stanový  tábor  pro  tisíc  lidí  a  každý
jednotlivý  stan  jsme  osobně  navštívili.
Modlili jsme se a získávali jsme přehled o
potřebách  lidí,  kteří  tady  žijí.  Během
distribuce  pomoci  nám  kvůli  naší
bezpečnosti  pomáhal  policista.
Nejzajímavější jsme byli pro děti. Ty si nás
budou pamatovat opravdu dlouho.

Viděli  jsme  se  také  s  rodinami,  kterým
jsme  minule  dali  Nový  zákon.  Tentokrát
jsme jim přinesli  malou brožuru a psané
kázání  nazvané  „Proč  Ježíš?“,  obojí  v
arabštině.  Nejvíce  nepochopitelný  je  pro
ně kříž a osobnost Spasitele. Modlíme se,

abychom  měli  moudrost  jim  to  správně
vysvětlit.

Chceme  se  už  teď  pustit  do  příprav  na
zimu. Chceme pro uprchlíky sehnat dřevo
na topení.
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Zjistili  jsme,  že  nejvýchodnější  část
Turecka  dostává  vyšší  sociální  podporu.
Dokonce  se  v  charitách  poptávají  po
ledničkách.  Ale  v  tomto  táboře  lidé
potřebují  v  současnosti  nejvíce  jídlo  a
připravit  se  dobře  na  zimu.  Jak  můžete
vidět na fotkách, tak stany jsou vyrobeny
jen z látky a když prší, látky proprší a ve
stanech je mokro.
Všichni  mladí  muži  tábor  opouští  a  jsou
někam za  prací.  Zůstávají  zde staří  lidé,
ženy,  děti  a  nemocní.  Jsme  rádi,  že
pracují,  ačkoliv  mají  horší  podmínky  než
Turci.  Turci  pracují  za  10  dolarů,  ale
uprchlíci za stejnou práci dostanou pouze 2
dolary.  A  někteří  nakonec  nedostanou
vůbec nic. Většina mužů se večer vrací do
tábora.
Prosíme  vás  také  o  modlitby  za  naše
zdraví.
S úctou

Samsun Kilisesi
kazatel samsunského sboru (Turecko)
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Nedělní besídka 
Milé děti,
tak jak jste prožily Díkůvzdání? Věřím, že
jste byly za všechno vděčné Pánu Bohu a
radovaly jste se z toho, co nám ze své ne-
skonalé  milosti  dává.  Také  jste  krásně
zvládly náš program – Pán Bůh z Vás měl
určitě velkou radost.

Věřím, že jste i vděčné za své příbuzné, za
maminku,  tatínka,  sourozence…  Všichni
své příbuzné máme rádi,  jsme vděční  za
to, že je máme a nechceme je ztratit.  V
tomto duchu se vlastně ponese skoro celé
listopadové  číslo  našeho  časopisu.  Abych
Vám trochu napověděla, co se v listopadu
slaví  za svátek,  povím vám jeden krátký
příběh, kdy jednou malé holčičce zemřela
moc  hodná  babička.  Holčička  byla  moc
smutná a pořád plakala, protože jí babička
scházela. Tatínek jí však pověděl, že babič-
ka odešla do nebe k Pánu Ježíši,

je jí tam dobře a nic jí neschází. Holčička
se  podívala  do  nebe,  do  domu,  kde  teď
bydlela její babička, a uviděla tam mnoho
hvězdiček. „A tatínku, která z těch hvězdi-
ček je moje babička?“ zeptala se holčička
dychtivě. Tatínek jí dal pusu na čelo a řekl:
„Víš, babička je tvou nejkrásnější hvězdič-
kou, kterou nosíš v srdci.“
Tak co, už tušíte, co se v listopadu slaví za
svátek? Ano, je to svátek Památka zemře-
lých. 
Děti, možná že i nám někdo blízký odešel
do  nebe  jako  holčičce  v  tomto  příběhu.
Měli jsme ho moc rádi, stýská se nám po
něm a je nám moc smutno. Ale Pán Ježíš
nechce, abychom se trápili  a byli smutní.
Chce,  abychom  Mu  věřili,  že  je  nebe
nejkrásnější místo a že je tam o naše ze-
snulé  výborně  postaráno  a  nic  jim  ne-
schází. A že můžeme nosit v našem srdíč-
ku  krásné  vzpomínky  na  toho,  kdo  nám
odešel a těšit se, že ho jednou zase uvidí-
me.
Možná jsme ještě žádného milého neztrati-
li.  Buďme  za  to  našemu  Pánu  vděční  a
modleme  se  za  všechny,  abychom  byli
ještě dlouho, dlouho spolu.
Ale možná jsou kolem nás ve škole či ve
školce  děti,  kterým odešla  maminka,  ta-
tínek,  babička,  dědeček  nebo  dokonce
bratříček  a  sestřička.  Jsou  z  toho  velmi
smutné a trápí se. Modleme se za tyto děti
a prosme Pána, aby jim navrátil do srdíčka
radost a pokoj a abychom jim mohli pomo-
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ci,  povzbudit  a  potěšit,  aby  se  necítily
samy.
Děti,  snažme  se  být  hodní,  poslušní  a
chovat se k ostatním lidem a dětem las-
kavě a krásně, aby se jim jednoho dne, až
všichni odejdeme do nebe, po nás stýskalo
a  nosili  nás  v  srdíčku  jako  svou  milou,

krásnou  hvězdičku  plnou  milých  a
radostných vzpomínek. Aby na nás mohli s
láskou vzpomínat a aby z nás měl radost
Pán Ježíš.
Přeji Vám krásný listopad a hezké čtení,

Vaše Eliška

Na pokračování 
Přinášíme  pokračování  nového  krátkého
seriálu,  od  Zdenka  Vojtíška  o
evangelikalismu.

Redakce

Kořeny evangelikalismu
Vznik  evangelikalismu  je  pevně  spjat  s
procesem  modernizace.  Industrializace  a
urbanizace  v  18.  a  19.  století  způsobily
kromě  jiného  rozpad  dosavadních  spole-
čenských struktur, a tedy i značné oslabení
role  majoritních  náboženských  institucí  i
oslabení role náboženství v osobním životě.
Zákonitým důsledkem modernizace se sice
nestalo  vymizení  náboženství  (jak  se  též
někdy  předpokládalo),  ale  nástup  větší
náboženské plurality. Člověk moderní doby
si  vedle mnoha jiných voleb může zvolit  i
svůj vlastní způsob náboženského života a
samozřejmě také zůstat bez náboženství.
Tlak  modernizačních  změn  se  nejdříve
projevil  v křesťanství,  a to v jeho protes-
tantském typu. Na půdě britského a ame-
rického protestantismu vznikla nová tradice,
pro niž se časem vžil nepříliš šťastný název
„evangelikalismus“. Britské duchovní kořeny
nového hnutí jsou velmi silné, ale přesto je
zřetelné,  že  by  nepřinesly  zdaleka  takové
plody, nebýt unikátní společenské situace v
britských amerických koloniích a pozdějších
Spojených  státech.  Spolu  s  americkým
sociologem  Peterem  L.  Bergerem  je  tedy
oprávněné jednoduše říci,  že evangelikální
protestantismus  je  především  „americké
lidové hnutí“ (Berger 2012: 241),  které si
vypěstovalo  a  dodnes  zachovalo
mimořádnou  přizpůsobivost  měnícím  se
společenským podmínkám.  Způsob,  jakým
evangelikální  křesťané  vcházeli  a  vcházejí
do  kontaktu  s  nábožensky  pluralitní
společností, se v moderní (a ostatně i tzv.

postmoderní)  společnosti  prokázal  jako
velmi úspěšný a ovlivnil i další křesťanské, a
dokonce i mimokřesťanské tradice.
Hlavní  náboženské  kořeny  evangelikalismu
jsou  tři:  pietismus,  puritánství  a  probu-
zenectví (Filipi 2008: 56); nejsilnější z nich
je probuzenectví, s nímž je někdy evange-
likalismus  dokonce  ztotožňován.  Evange-
likální  myšlení  je  také  ovlivněno  filosofií
zdravého rozumu, která byla v jeho forma-
tivním  období  významným  americkým
životním postojem.  Každému z  těchto  ko-
řenů  se  věnujeme v  následujících  odstav-
cích.
Jako  pietismus  (z  lat.  pietas  ve  významu
„zbožnost“)  se  označuje  hnutí  niterné
zbožnosti, které se rozvinulo uvnitř evrop-
ských  (především  německých)  protestant-
ských církví v 17. a 18. století a které pro-
niklo i do britských kolonií v Severní Ame-
rice.  Jeho cílem byla  obnova  těchto  církví
prostřednictvím aktivních jednotlivců a ne-
formálních  společenství  (zvaných  collegia
pietatis),  v nichž se protestantští  křesťané
vzájemně povzbuzovali  k modlitbám, čtení
Bible  a  zbožnému  vnitřnímu  životu.  Na-
venek  se  jejich  zbožnost  projevovala  in-
tenzivní  misijní,  sociální  a  vzdělávací
činností.  K  již  existujícímu hnutí  se  nejen
připojil, ale také ho do budoucna rozhodu-
jícím způsobem inspiroval německý luterský
teolog  Philipp  Jakob  Spener  (1635–1705).
Jeho spis Pia desideria (Zbožná přání, 1675)
se  stal  neformálním manifestem pietismu.
Jednou z  mála  samostatných  církví,  které
vznikly  na  základě  tohoto  v  zásadě
vnitrocírkevního hnutí, Obnovenou Jednotou
bratrskou,  byl  ovlivněn níže zmíněný John
Wesley.
Obnovu církve sledovalo také puritánství (z
lat.  purus  ve  významu  „čistý“);  v  tomto
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případě  se  jednalo  o  anglikánskou  církev,
kterou někteří  její příslušníci považovali za
pouze  částečně  a  nedostatečně  refor-
movanou  a  od  poloviny  16.  století  se  ji
pokoušeli  „očistit“.  Pro  pozdější  evange-
likalismus měly z charakteristik puritánství
význam  především  ty,  které  se  týkaly
mravnosti  a  správy  církevních  obcí,  tedy
důraz  na  odpovědnost  ve  všech  oblastech
života (např. na poctivost v práci, na stříd-
most v požitcích, na závazek jednat podle
pozitivních příkladů z Bible) nebo na samo-
statnost  jednotlivých  církevních  obcí  a
rovnost mezi jejich příslušníky. V důsledku
pronásledování,  jemuž  byli  vystaveni
zvláště  od  druhé  poloviny  17.  století,
emigrovali  angličtí  puritáni  na  evropský
kontinent i do amerických kolonií. V té době
už  dávno  netvořili  jednotné  hnutí,  ale
naopak poskytli základ pro vznik řady pro-
testantských  denominací.  Puritánství  mělo
prostřednictvím  těchto  denominací  značný
vliv na severoamerickou společnost a udr-
žuje si  ho (především právě díky evange-
likalismu) až dodnes.
Zatímco pietismus a puritánství vznikly jako
obnovná hnutí  uvnitř  církví,  příčina vzniku
probuzenectví je spíše sociální: je spojeno s
těmi  vrstvami  obyvatelstva,  které  byly
zbaveny  svých  sociálních  a  (nebo  také)
náboženských kořenů.  Typickým příkladem
jsou na britských ostrovech městští dělníci v
18.  století,  kteří  v  důsledku  rychlé
industrializace  a  urbanizace  ztratili  spojení
se  svými  venkovskými  komunitami  a
farnostmi.  V  Severní  Americe  byla  v  téže
době  překvapivě  nízká  míra  příslušnosti  k
církvím  (Finke  –  Stark  1992:  22–46),
patrně  kvůli  tomu,  že  Američané  při
osídlování  nových  teritorií  a  při  stěhování
nenacházeli,  nebo  ani  aktivně  nehledali
náboženskou  komunitu  (a  žádná  „státní
církev“,  k  níž  by  jednotlivec  pasivně
přináležel,  neexistovala).  Na  obou  březích
Atlantiku se tedy jednalo o lidi,  kteří  měli
povědomí o křesťanství, ale které bylo třeba
k  aktivnímu  křesťanskému  životu  teprve
„probudit“.  Při  masových shromážděních a
pod  vlivem řečnicky  vybavených  kazatelů,
kteří  používali  emotivní  a  naléhavou
rétoriku, tito lidé hromadně konvertovali ke

křesťanství  (nebo  –  přesněji  řečeno  –
obnovovali svou křesťanskou víru).
Ve Velké Británii nastalo první takové pro-
buzení na konci  třicátých let a ve čtyřicá-
tých letech 18. století v důsledku působení
anglikánského  duchovního  Johna  Wesleye
(1703–1791)  a  jeho  spolupracovníků.  Na
základě  tohoto  probuzení,  které  do  pa-
desátých let 18. století zasáhlo celou Velkou
Británii  i  britské  kolonie,  vzniklo
metodistické hnutí a mezi lety 1784 a 1795
se osamostatnilo. První probuzení v Severní
Americe  je  spojeno  s  kongregacio-
nalistickým  duchovním  v  Northamptonu
Jonathanem  Edwardsem  (1703–1758).  V
letech  1734–36  probuzení  zasáhlo  pouze
toto  město  ve  státě  Massachusetts;  po
novém impulsu, který v roce 1740 přinesl z
Anglie  blízký  Wesleyův  spolupracovník
George Whitefield (1714–1770) se rozšířilo i
do  několika  dalších  britských  kolonií  v
Americe a získalo jméno „velké probuzení“.
Následné  teologické  spory  sice  probu-
zenectví  na  čas  utlumily,  příklad  výše
jmenovaných i dalších kazatelů ale způsobil
vznik  fenoménu  „cestujících  evangelistů“,
tedy  lidí,  kteří  se  stávali  hlavními  řečníky
masových probuzeneckých shromáždění. 
Tito  evangelisté,  kteří  tehdy  patřili  pře-
devším  k  baptistickým  a  metodistickým
denominacím,  usilovali  na  začátku  19.
století o christianizaci nově osídlených úze-
mí  na  americkém  západě.  V  řídce  osíd-
lených  oblastech  pořádali  tzv.  táborová
shromáždění  („camp  meetings“,  první  se
konalo roku 1800),  trvající  přibližně jeden
týden a  kombinující  náboženské aktivity  s
aktivitami volného času, a tento typ misijní
aktivity spolupůsobil při vzniku tzv. druhého
velkého  probuzení  v  prvních  třech  dese-
tiletích  19.  století.  Probuzenectví  tehdy
vplynulo  do  evangelikalismu  a  nadále
existuje  jako  jeho  součást  nebo  –  lépe
řečeno  –  jako  jeden  ze  způsobů
evangelikální misie (Přehlednou historickou
linii  amerického  probuzenectví  poskytuje
Albanese 1999: 152–159).

  
Pokračování příště
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Sborové záležitosti
FINANCE k 30.09.2015

Stav pokladny : 72,00Kč
Stav účtu : 603 912,00Kč

11.10.2015

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
543.- 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 měsíčně. 

Dluh-půjčka  z VV  na  stavební  opravy  sálu  a   vestibulu  je  135 000,-  (z  původních
250 000,-  : 115 000,-  jsme již zaplatili a 135 000,- nám zbývá na roky 2016, 17, 18).
Ostatní závazky byly zaplaceny již v roce 2013 a poslední splátka v lednu 2014. 
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Z Bratrské jednoty baptistů
Informace Výkonného výbor BJB č. 4/2015

1. Informace z jednání VV dne 21. září 2015

Bratr  předseda  informoval  o  návštěvách  sborů  Příbor,  Brno  -  neslyšící,  Brniště  a
příležitostné  návštěvě  v  Aši.  Dále  pak  o  své  účasti  na  Husovských  slavnostech  a
svatebním shromáždění barmského baptistického sboru.

VV  přijal  informaci  z  výjezdního  zasedání  Ekumenické  rady  církví,  na  kterém  BJB
zastupoval bratr Kern. Toto jednání se zabývalo kromě jiného otázkou uprchlíků a k
tomuto tématu vydalo také společnou tiskovou zprávu dostupnou na stránkách BJB.CZ 

VV rozhodl o vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc Ukrajině a to na společnou žádost
Ukrajinské  jednoty  a  Evropské  baptistické  federace.  Podrobný  projekt  pomoci  je
společně  s vyhlášením sbírky  přílohou  těchto  informací.  Na  pomoc  byla  z  krizového
fondu uvolněna částka 200.000 Kč, další prostředky budou uvolněny podle výše sbírky,
která bude probíhat až do konce roku 2015. VV si je vědomý mnoha míst a aktuálních
potřeba nejen v souvislosti s uprchlickou krizí, tuto žádost o pomoc jsme vybrali jako
jednu z nejvíce konkrétních a adresných pomocí potřebným.

VV schválil stavební půjčku ve výši 60.000 Kč pro sbor Sokolov a dále možnost čerpání
500.000 Kč pro sbor Vysoké Mýto a stejnou částku pro sbor Olomouc v případě, že se
rozhodnou realizovat plánované stavební záměry. V případě sboru ve Vysokém Mýtě se
jedná o  přestavbu sborové  budovy,  v Olomouci  záměr  zakoupit  budovu pro  potřeby
sboru.

VV schválil příspěvek pro Odbor sester (12.000 Kč) a Odbor mládeže (30.000 Kč) na
pokrytí části  nákladů na zahraniční studijní cesty - jedná se o platbu za konferenční
poplatky, cestové si hradí odbory sami.

VV schválil poloviční úvazek pro misijní pracovnici sboru Uherské hradiště a to od 1.
října 2015 na dobu jednoho roku.

Br. předseda dále informoval o přípravách na práci zpěvníkové komise, předání žádosti o
ordinaci ze sborů Jablonec n. Nisou a Lovosice (po doplnění komise duchovní služby) a
pozvání  Rady  Církve  bratrské  ke  společnému rozhovoru  s  Výkonným výborem BJB.
Tohoto jednání se za BJB zúčastní bratři Kern, Šíp, Jackanič a Novosad.

Dále VV hovořil o harmonogramu akcí na rok 2016, přípravě kurzu kazatelů a Konferenci
BJB v Brně.

VV  diskutoval  program a  přípravu  Rady  zástupců  sborů,  která  se  uskuteční  letos  v
listopadu v Brně a návrh znění změn souvisejících dokumentů. Dopolední část RZS se
bude věnovat neprojednaným návrhům z letošního SD, odpoledne pak diskuze ke změně
RZS na SD, zprávě z finanční  komise. VV dále diskutoval otázku změny formy a poměru
při hlasování na SD.

Br. Jackanič informoval o přípravách společného misijního projektu BJB a Čsl. baptistické
konvence, který by měl proběhnout v srpnu příštího roku v Šumperku.

VV rozhodl o vydání Slov života pro příští rok v počtu 900 ks, podle zájmu ze sborů bude
část nákladu vytištěna ve dvojnásobné velikosti písma. Prodejní cena bude opět 110 Kč
bez ohledu na velikost formátu.
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2. Informace z kanceláře VV

V příloze  informací  zasíláme druhou  zprávu  o  využití  finanční  pomoci  uprchlíkům ze
Sýrie, kteří se nachází v Turecku. 

Zasíláme také kalendář  akcí  BJB na rok 2016,  který  je  dostupný na BJB.CZ.  Sbory
zapojené do akce Noc kostelů upozorňujeme na změnu termínu na rok 2016 a to na 10.
června 2016.

Akce BJB na příští rok 2016

4. - 6. března - Kompas - setkání Odboru mládeže (Praha)

23. dubna - Sjezd delegátů (Praha)

6. – 8. května – Konference Odboru sester (Banská Bystrica)

10. - 12. května - kurz kazatelů (centrum Immanuel - Dlouhý)

3. - 5. června - Konference sborů BJB (Brno)

27. - 30. října - Konference mládeže

5. listopadu - Rada zástupců sborů (Brno)

Luděk Šíp

tajemník VV BJB

 SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ 
Bratrská jednota baptistů v České republice 
Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů. 
číslo účtu 63112309/0800, VS krizového fondu 911857, SS číslo sboru (v případě sborové sbírky) 
Výkonný výbor BJB vyhlašuje mimořádnou sbírku na pomoc Ukrajině. Rozhodli jsme se vyslyšet prosbu bratří a sester z
Ukrajiny, kteří ve spolupráci s Evropskou baptistickou federací (EBF) připravili projekt pomoci obyvatelům Ukrajiny před
nadcházející  zimou.  Vnímáme, že uprostřed uprchlické  krize  v  Evropě je mnoho příležitostí,  kde a  jakým způsobem
pomáhat, rozhodli jsme se však tuto potřebu upřednostnit právě z důvodu toho, že konflikt na Ukrajině stále pokračuje a
pomalu začíná upadat v zapomnění. Z Ukrajiny jsme dostali tuto prosbu společně s popisem aktuální situace. 
www.bjb.cz │ info@baptist.cz │ kancelář VV BJB - tel: 241 434 256 
Protivládních  protesty,  které  začali  v
Kyjevě  na  podzim  2013,  vyústili  ve
změnu  vlády,  po  které  následovala
anexe Krymu a v dubnu 2014 vyvrcholilo
napětí  mezi  proruskými  a
proukrajinskými  skupinami  na  východě
Ukrajiny, v oblastech Donětsk a Luhansk.
Násilné  nepokoje  a  boje  probíhají  v
těchto oblastech nyní už rok a půl. Části
Donětské  a  Luhanské  oblasti  nejsou  již
více  pod  kontrolou  ukrajinské  vlády  a
byli  zde separatisty vyhlášeny nezávislé
republiky. 
Podpora vlády všech sociálních služeb v
těchto  oblastech  se  zastavila,  včetně
školství  a nemocnic,  sociálních dávek a
důchodů.  Více jak milion  lidí  odešlo do
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oblastí, které jsou kontrolovány vládou. Mnoho rodin přišlo o domovy a po mnoho měsíců žijí v provizorních podmínkách.
Finanční zdroje těchto vnitřně přesídlených osob jsou vyčerpány. Musely opustit své domovy, přišli o svá zaměstnání.
Podmínky těchto  uprchlíků  ve  vlastní  zemi  jsou navíc  ztěžovány  ekonomickou situací  na  Ukrajině  (ukrajinská hřivna
devalvovala o 50%), zvyšujícími se cenami jídla a dalšího základního zboží. Některé rodiny byly rozděleny a žijí na obou
stranách linie. Pohyb za kontrolovanou linii je složitý. Je nutné povolení a v zemi je uloženo mnoho min. Pohyb ztěžuje
také zničená infrastruktura. Odhadem je konfliktem postiženo 4,6 milionu lidí,  z toho 1,6 milionu potřebuje urgentní
pomoc. V oblastech kontrolovaných separatisty je největší potřebou jídlo a bezpečí. Lidé jsou odříznuti od zdrojů potravy.
Obzvláště staří lidé. Ceny jídla se nadále zvedají. Nejsou k dispozici léky a další základní zboží. Humanitární situace je
alarmující. Většině obyvatel se nedostává téměř žádná pomoc. 
Projekt  EBF  a  Ukrajinské  baptistické  jednoty  se  zaměří  na  poskytování  doplňující  první  pomoci  v  podobě
potravinových balíčků, balíčků s hygienickými potřebami (3x během 6 měsíců) a dodávkou uhlí pro ty nejvíce potřebné
v oblastech ovládaných separatisty. Dále se z projektu bude hradit provizorní ubytování pro některé vnitřně přesídlené
rodiny. Celkový rozsah pomoci je odhadován na 170.850 EURO (cca 4,6 milionů Kč), bude však záležet na odezvě
jednot v rámci celé EBF. Detailní projekt v angličtině je k dispozici na BJB.CZ 
Tyto potřeby byly specifikovány po konzultaci  se sbory,  které se nachází v separatistické oblasti.  Příjemci pomoci
budou členové sborů, přátelé sborů nebo lidé, o kterých členové sborů ví, že jsou v nouzi. Celkem se jedná o 1000
rodin a 200 osaměle žijících seniorů, celkem 1200 domácností. Projekt bude realizován kazateli a členy baptistických
sborů v příslušných oblastech (viz. mapka). 

Výkonný výbor BJB společně s vyhlášením sbírky rozhodl o uvolnění částky 200.000 Kč z
krizového fondu s tím, že zbylá částka bude zaslána podle výsledku celé sbírky. Ta probíhá do

konce roku 2015 s tím, že příspěvky je možné zaslat nejpozději do konce ledna 2016. Na
požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. 

Bratrská jednota baptistů v České republice 
číslo účtu 63112309/0800, VS krizového fondu 911857, SS číslo sboru (v případě sborové sbírky) 

www.bjb.cz │ info@baptist.cz │ kancelář VV BJB - tel: 241 434 256 

POZVÁNKA DO ARMÉNIE
Milí bratři a sestry,

Dovoluji si vám zaslat informaci o plánovaném
výjezdu  do  Arménie.  Výjezd  v  roce  2013,
kterého  se  zúčastnilo  8  lidí  z  různých
baptistických sborů, se velmi vydařil a dveře do
Arménské  baptistické  jednoty  máme  stále
otevřené. Více informací o baptistickém výjezdu
do  Arménie  v  roce  2013  najdete  v  časopise
Rozsévač  8/2013  nebo  na  internetových
stránkách  BJB  http://bjb.cz/novinky/ze-zivota-
bjb/585-2013-08-28-11-18-37 . 

A protože bychom naše vzájemné česko-arménské vztahy chtěli ještě upevnit a zároveň
bychom rádi dali příležitost „našim“ lidem poznat jiné krásné kraje a kulturu, nabízíme
vám, abyste se k nám připojili na cestě do Arménie.
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Jednalo by se o týdenní až desetidenní zájezd zhruba v polovině září 2016, v ceně 12 –
15  tisíc,  v  závislosti  na  aktuální  ceně  letenek.  Ubytování  v  hostelech  a  penzionech
včetně snídaní, ostatní jídla by se řešila flexibilně dle aktuální situace. Navštívili bychom
misionáře  Arama  Khachatryana,  kterého  naše  jednota  už  dlouhá  léta  podporuje  a
Siabanda Uzoyana, misionáře mezi Kurdskými uprchlíky, kterého podporuje sbor v Žatci.
Navštívili  bychom několik  kulturních  památek  a  užili  bychom si  krásnou kavkazskou
přírodu. Cestování mezi městy by bylo zajištěno mikrobusem.

Tento email je zatím pouze upozorněním na plánovanou akci, která se uskuteční, pouze
pokud bude dostatek zájemců. Prosím vás tedy o to, abyste tuto informaci ve svých
sborech oznámili a případní zájemci, aby se, zatím nezávazně, ozvali do kanceláře VV
BJB na emailovou adresu: iveta.prochazkova@baptist.cz

Prosím o projevení zájmu nejpozději do konce roku 2015.

Děkuji.

S přáním Božího požehnání.

Iveta Procházková

Kancelář VV BJB

Teologická komise Bratrské jednoty baptistů vás zve na 
Teologické kolokvium BJB

„Baptisté a některé aspekty ekumeny"
neděle 22. listopadu 2015 

Program: 
15:00 - Zahájení, píseň, modlitba 
15:10 - Nástin vztahu víry, spasení a skutků v Novém zákoně (Blahoš Fajmon) 
15:30 – Diskuse k příspěvku 
15:40 – Členství BJB v Ekumenické radě církví - jeho význam, závazky, dopady (Tomáš Mrázek) 
16:00 – Diskuse k příspěvku 
16:20 – Vztah baptistů a katolíků z pohledu Světového svazu baptistů (Lydie Kucová) 
16:40 – Diskuse k příspěvku a shrnutí 
17:00 – Závěrečná modlitba 

Místo konání: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 4, Na Topolce 14, Vyšehrad 
-- po skončení bude zajištěno občerstvení -- 

www.bjb.cz
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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
 Křivánek Štěpán 25. listopad
 Hrůza Tomáš 29. listopad 
 Růžičková Lenka 30. listopad

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

Sborová oznámení
15. 11.  v 15:00 Shromáždění Usmíření (1. a 2. Sbor). Po shromáždění občerstvení

22. 11.  v 16:00 Světový modlitební den baptistických žen

6. 12.    v 15:00 Slavnost křtu

Program na listopad 2015 
Středa 4. listopad 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 5. listopad 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 5. listopad 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  6. listopad 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  6. listopad 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 7. listopad 2015 17:00 Dorost 
Sobota 7. listopad 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 8. listopad 2015 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. David Sláma

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 8. listopad 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 8. listopad 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 11. listopad 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 12. listopad 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 12. listopad 2015 17:00 Klub dobré naděje
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Pátek  13. listopad 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  13. listopad 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák 
Sobota 14. listopad 2015 17:00 Dorost 
Sobota 14. listopad 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  15. listopad 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Štěpán Kovařík

 Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 15. listopad 2015 15:00 Shromáždění Usmíření (1. a 2. Sbor) br. David Sláma
Neděle 15. listopad 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 18. listopad 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 19. listopad 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 19. listopad 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  20. listopad 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  20. listopad 2015 18:15 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 21. listopad 2015 17:00 Dorost 
Sobota 21. listopad 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 22. listopad 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. František Eliáš

br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 22. listopad 2015 16:00 Světový modlitební den baptistických žen
Neděle 22. listopad 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 22. listopad 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 25. listopad 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 26. listopad 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 26. listopad 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  27. listopad 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  27. listopad 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 28. listopad 2015 17:00 Dorost 
Sobota 28. listopad 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 29. listopad 2015 9:00 1. Adventní neděle Modlitební: ses. Věra Černíková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 29. listopad 2015 16:00 1. Adventní neděle Kázání: br. Václav Černík
Neděle 29. listopad 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 29. listopad 2015 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
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: Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 8. listopadu 2015. 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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