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Slovo kazatele
Bůh  chce,  aby
nebeským  vlá-
dám a  mocnos-
tem  bylo  nyní
skrze církev dá-
no  poznat  Jeho
mnohotvarou
moudrost,  podle
odvěkého  ur-
čení,  které  na-
plnil v Kristu Je-
žíši,  našem  Pá-
nu. Ef 3,10-11
A  budete  mi

svědky… Sk 1,8
Potomstvo mu bude sloužit.  O Panovníku
budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde
a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který
se zrodí: „to učinil on!“ Ž 22,31-32

Milí bratři a sestry,
chtěli bychom si tento měsíc připomenout
70.  výročí  tohoto  sboru,  připomenout  si
milost Božího působení zde, uprostřed nás
a i skrze nás.
Sbor byl ve své historii svědectvím v tomto
městě a má být svědectvím o Bohu i nadá-
le.
Potřebujeme  svědčit  o Bohu  sobě  navzá-
jem, abychom se povzbuzovali ve víře, po-

třebujeme svědčit  našim dětem,  mladým
(v rodinách  i ve  sboru),  lidem,  kteří  do
sboru  chodí,  ale  ještě  se  neobrátili,  aby
mohli Pána Ježíše přijmout do svého živo-
ta, měli s Ním osobní vztah.
Máme  úkol  být  svědky  nevěřícím  lidem,
kteří  žijí  okolo  nás,  o tom,  co  Pán  Ježíš
udělal pro každého člověka na kříži, máme
být svědectvím o Boží milosti, odpuštění –
tak, aby se mohli setkat s Pánem Ježíšem
a mohli uvěřit.
Jako sbor jsme ale svědkem nejen pro lidi,
ale také pro neviditelný duchovní svět, jak
píše Pavel. I před nimi máme svědčit tím,
jak  žijeme,  o Bohu,  o Jeho  moudrosti,
plánu  spasení,  záchraně  člověka  z věčné
smrti. Máme svědčit svým životem, který
je pod vládou Pána Ježíše, je proměňovaný
do  Jeho  obrazu  (v Jeho  dobrotě,  lásce,
svatosti…).  Máme  být  svědectvím  o Jeho
moci  a milosti  –  jak  je  Bůh  mocen  za-
chránit a změnit život člověka. Má to být
vidět na našem chování jeden k druhému,
na  lásce  k lidem  okolo  nás,  na  přístupu
k problémům a i požehnáním života.
Kéž můžeme být dobrým svědectvím o na-
šem velkém a slavném, milosrdném a sva-
tém Bohu každý další den a rok, který nám
Bůh dá.

David Sláma

70. výročí sboru
Třicet let svobody

Celých dlouhých čtyřicet let prožil náš sbor
v době  komunistického  útlaku.  Navzdory
velmi  ztíženým  podmínkám  pro  službu,
život a existenci sboru, navzdory represím
a šikaně úřadů, jsme s Boží pomocí sloužili

tak, jak jsme mohli a jak nám bylo dovo-
leno.

Po  pádu  komunismu  v roce  1989  a na-
stolení  demokratického  režimu  v naší
společnosti  jsme  vyhlíželi  další  léta
s vděčností  a novými  nadějemi.  Otevřely
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se nám nevídané možnosti pro službu ve
společnosti.  Na  výročním  sborovém
shromáždění  v únoru  1990  zazněly
příspěvky,  které  nadějné  vyhlídky
odrážely.

Od  té  doby  uběhlo  třicet  let  svobody
a neomezených možností pro službu lidem
kolem nás. Je to pro nás příležitost zamys-
let se, kde jsme dnes? Jak jsme v nových
podmínkách obstáli? A co bude s námi dál?
Zůstaneme dál uzavřeni a osamělí ve své
zbožnosti?  Nebo  otevřeme  svoje  srdce,
své  životy  i dveře  naší  modlitebny
a sborového domu novým formám služby,
kterým budou lidé rozumět?

Jednota ve službě

Máme  různé  pohledy,  názory  i představy
o naší  další  společné  práci.  Tato  různost
však nemusí být nutně na škodu společné
věci.  Věříme, že nikdo z nás nechce Boží
dílo  bořit,  že  všichni  chceme  stavět.
A v tom spatřujeme jednotu v Duchu sva-
tém. V tom, že všichni toužíme, aby Boží
království rostlo, a že pro to chceme udělat
vše, co je v našich silách.

Z Boží milosti loni v listopadu začala v naší
zemi nová doba, která pro šíření evangelia
otevírá  nové  možnosti.  Tyto  změny  se
samozřejmě  dotýkají  i nás  a naší  služby.
Dnes ani  zítra  už nemůžeme lpět jen na
starých způsobech práce. Je třeba hledat
i nové cesty. Nebát se ve víře vstoupit na
neznámou půdu. Nebát se pro Pána i něco
obětovat.

Máme různé názory  a představy,  obdrželi
jsme  různé  hřivny.  Když  každý  z nás  na
svém místě učiní vše, co je v jeho silách
a bude v potu tváře pracovat tak, jak jej
Pán vede, pak mám naději, že žádný z nás
neuslyší ono slovo z podobenství: "Služeb-
níku zlý a lenivý…“ 

Važme si práce jeden druhého. Važme si
a mějme  v úctě  všechny  způsoby  služby
Bohu  a lidem.  Děkujme  Bohu  za  to,  že
nejsme na všechno sami, ale že až dosud
Pán pudí dělníky na svou vinici. Nechme se
však Jím znovu oslovit a ptejme se Jej, co

máme činit, aby naše práce nebyla marná.

Štěpán Křivánek
Zpráva o činnosti staršovstva, 25. 2. 1990

Příležitosti ke službě

Letošním rokem se nám otevírají obrovské
možnosti  služby  v dětských  domovech  či
domovech  důchodců.  A co  my?  Jako  by
nás  tyto  nové  možnosti  ještě  více  uspá-
valy.  Vždyť  nestačíme  navštěvovat  ani
nemocné a opuštěné v našem sboru. Vždy
se tak zaměstnáme jen sebou a svojí rodi-
nou a snad si v tom i libujeme, a na ostat-
ní  službu nemáme čas.  Milé  sestry,  uvě-
domme si, že zde na tomto světě nemáme
žít jen sami sobě, ale jsme tu postavené
zvláště k službě bližním a tak se o to s po-
mocí Boží přičiňme.

Alžběta Mrázková
Zpráva o činnosti sester 25. 2. 1990

Cíl služby

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude
chuti,  čím  bude  osolena?  K ničemu  již
není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní
šlapali.  Vy jste světlo světa. Nemůže zů-
stat  skryto  město  ležící  na  hoře.  A když
rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale
na  svícen;  a svítí  všem  v domě.  Tak  ať
svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše
dobré  skutky  a vzdali  slávu  vašemu Otci
v nebesích.

Matouš 5,13-16

Toto slovo je velice závažné pro učedníky
i celou církev Kristovu. Zde Pán Ježíš dává
pověření  svým  následovníkům.  Učedníci
a celá církev má být oknem, skrze které je
výhled až do nebe, k Pánu Bohu. Lidé mají
skrze nás dnes slavit Otce našeho, kterýž
jest  v nebesích.  Vidí  lidé  skrze  nás  Pána
Boha, vidí Jeho lásku, milost, odpuštění?

Jsme příčinou toho, aby lidé slavili nebes-
kého Boha? Máme svítit.

Svět  leží  ve  zlém,  ve  tmě.  Tato  tma  se
nedá  rozptýlit  žádnou  osvětou,  ekono-
mickou  prosperitou,  humanismem.  Tam,

2



listopad 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

kde není Ježíš Kristus, tam je tma. A tato
tma není jenom v totalitním systému, ale
je i v naprosté demokracii. Tam, kde není
Kristus,  je  tma,  ať  je  to  kdekoliv.  Máme
svítit: "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu
vašemu Otci v nebesích.“

"Vy jste sůl země". Je to jen jiný pohled na

stejnou  věc,  na  poslání  církve.  Sůl  dává
chuť jídlu, ale také chrání od hniloby, má
konzervující  moc,  účinek,  aby se nic  ne-
pokazilo. Takový je náš úkol ve světě. Jak
jsme splnili tento úkol?

Vlastimil Pospíšil
Zpráva kazatele o stavu sboru,

26. 2. 1990

Modlitebny
Naše první modlitebny 1948 – 1950

Počátky  historie  našeho  sboru  v Chebu
můžeme sledovat  od 29.  července 1947,
kdy se malá skupina osmi věřících mladých
a svobodných lidí  rozloučila se svým ma-
teřským  sborem  na  Svaté  Heleně  v Ru-
munsku a rozhodla se uposlechnout výzvu
československé vlády krajanům v zahrani-
čí,  aby  se  vrátili  do  vlasti.  Byli  to  bratři
Petr Černík, Štěpán Křivánek, Jiří Jelínek,
Štěpán  Sauer,  sestry  Olga  Boháčková
a Anna Klepáčková, manželé Alois a Anna
Černíkovi a několik přátel  sboru na Svaté
Heleně.

Jejich cesta vedla do reemigračního stře-
diska v Chebu, kde byli předěleni na práce
v různých  místech  západních  Čech,  do
Sokolova,  Hochgarthu  (Obora  u Šinde-
lové),  Šindelové,  Křižovatky  a Grandorfu
(Hradec  nad Svitavou).  V Chebu nezůstal
nikdo.  Byli  rozptýleni  a marně  hledali
nějaké baptistické sbory v okolí.

V říjnu  1947  přijeli  další  bratři  a sestry
z Rumunska:  rodina  Jakubovská  a sestra
Hermanová, kteří se usadili v Hazlově, se-
stry  Barbora  a Anna  Kučerovy  a rodina
bratra  Antonína  Sauera,  kteří  se  usadili
v Chebu.
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Od počátku roku 1948 se někteří z nich za-
čali  shromažďovat  v Šindelové  u bratra
Aloise Černíka, později  u bratra Jiřího Je-
línka a bratra Adolfa Křivánka.

Navštívil  je  bratr  Antonín  Sauer  z Chebu
a byl velmi potěšen, že se takto mladí lidé
shromažďují kolem Božího Slova. Ale velmi
na  ně  naléhal,  aby  se  přestěhovali  do
Chebu.  Ti,  kteří  v Chebu  bydleli,  se  se-
tkávali  u bratra  Antonína  Sauera  v bytě.
Bratr Sauer měl více zkušeností se službou
Božím Slovem. Toto jsou počátky duchovní
práce našeho sboru zde v Chebu.

Zjistili,  že  nejbližší  sbor  je  v Teplé.  Jeho
kazatelem byl v té době bratr Josef Pospí-
šil.  V říjnu  1948  se  s ním bratři  a sestry
z obcí  na Sokolovsku setkali  na  slavnosti
Díkůvzdání  za  úrodu  v Hanově.  Rozhovor
s bratrem  kazatelem  Pospíšilem  je  vedl
k tomu,  že  se  sešli  s místními  v Chebu
a rozhodli se, že se přestěhují do Chebu.

Bratr kazatel Pospíšil pak jednal s bratrem
Antonínem  Sauerem  a domluvili  se,  že
pronajmou nějakou místnost pro shromaž-
ďování, aby se všichni vešli a mohli pozvat
i přátele, kteří by do rodin nešli. V listopa-
du  se  jim  podařilo  pronajmout  místnost
v Mánesově ulici č. 47. Byl to bývalý ku-

pecký krám v přízemí, jeho polohu vidíme
na fotografii na předchozí straně.

První velké shromáždění se v ní uskutečni-
lo  31.  prosince  1948.  Zúčastnili  se  ho
mnozí  přátelé  z okolí  Chebu.  Při  tomto
shromáždění  sloužil  bratr  kazatel  Vilém
Jersák, který na něj vzpomíná:

„V 19 hodin jsme měli shromáždění pro ty,
kteří by s dětmi nemohli zůstat do půlnoci.
Od 21 hodin jsme zahájili vlastní shromáž-
dění  na  ukončení  roku.  Sešlo  se  asi  pa-
desát bratří a sester, z Aše, Hazlova a Ho-
chgarthu.  Několik  mladých  posloužilo
osobním  svědectvím,  básněmi  a písněmi,
českými i rumunskými.

Četli  jsme  text  z Filipenským  3,14:
Zapomínaje  na  to,  co  je  za  mnou,
upřen  k  tomu,  co  je  přede  mnou,
běžím  k  cíli,  abych  získal  nebeskou
cenu,  jíž  je  Boží
povol
á
ní v Kristu Ježíši. 

Poukázal  jsem  na  minulost,  která  pos-
kytuje poučení i výstrahu pro budoucnost.
Povzbuzuje nás dále k usilovnému snažení
získat lepší život a dosáhnout cíle, jímž je
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život věčný.

O krátké  přestávce  jsme  se  občerstvili
čajem  a zákusky,  které  nám  připravily
pečlivé  sestry.  Cítili  jsme  rodinné  pouto
Boží lásky.

Po  přestávce  měl  bratr  Sauer  svědectví
a ukončil je vyzváním mladých lidí k násle-
dování  Pána  Ježíše.  Rozhodla  se  jedna
dívka. Po posledním svědectví bratra Petra
Černíka se na jeho výzvu vydal Pánu ještě
jeden mladík.

V modlitební chvíli, která byla po shromáž-
dění, se odevzdali Kristu ještě jedna dívka
a jeden mladík. Byli jsme šťastni, že jsme
na  sklonku  starého  roku  a na  počátku
nového roku mohli v modlitbách očekávat
na  Boha  a cítit  Jeho  požehnání.  V od-
poledním shromáždění na Nový rok jsme
opět  cítili  velikost  milosti  a lásky  Boží
k nám.“

Tolik  vzpomínky  bratra  kazatele  Viléma
Jersáka.  Sbor  v Chebu  postupně  rostl,
v roce 1949 bylo při křtu v Nebesích u Aše
pokřtěno 15 mladých lidí. Ze Svaté Heleny
se přistěhovalo několik dalších rodin. Proto
místnost v Mánesově ulici začala být malá.
Poslali  jsme proto  10. 12. 1949  Místnímu
národnímu výboru  v Chebu  na  Osídlovací
referát – Bytové oddělení tuto žádost:

Věc:  Žádost  o změnu  místnosti  pro
církevní účely

Žádáme  vás  zdvořile  o změnu  místnosti,
která nám dosud sloužila jako modlitebna
k našim církevním účelům. Místnost,  kte-
rou doposud máme v nájmu na Mánesově
třídě č.p. 47 – bývalý kupecký krám, jako
taková nevyhovuje. Nemůže pojmouti více
než 60 osob, takže v této místnosti tísní se

pravidelně až sto padesát osob. Z hlediska
zdravotního, jak pro kazatele, tak pro po-
slouchající,  jest  nadále  používání  této
místnosti naprosto nemožné.

Prosíme  vás  proto  o přidělení  místnosti
v Dlouhé ulici, v domě č.p. 12, 41 v příze-
mí. Je to bývalá jídelna SNB. Doufáme, že
v zájmu duchovní výstavby naší vlasti nám
vyjdete  urychleným  vyřízením  a přiděle-
ním místnosti vstříc.

S úctou Bratrská jednota baptistů

Místní  národní  výbor  v Chebu  nám
5. 1. 1950  přidělil  Byt  o čtyřech
místnostech  a jedné  kuchyni  s příslušen-
stvím na náměstí Dr. Beneše č. 18 (dnes
náměstí  Krále  Jiřího  z Poděbrad).  Dům,
kde jsme měli  druhou modlitebnu,  je  na
fotografii na předchozí straně.

Bylo  to  období  velmi  krátkého  rozmachu
sboru,  který  dostal  systemizaci  (samo-
statnost)  sboru,  novou  modlitebnu,  bylo
založeno  sdružení  mládeže  a práci  vedl
mladý a zapálený bratr František Kolařík.

Ještě v lednu 1950 však byl bratr Kolařík
uvězněn a služba sboru byla velmi ztížena.

V červenci  1950  si  sbor  zvolil  kazatele
bratra Viléma Jersáka, který také pracoval
velmi usilovně. Práce se začala znovu roz-
víjet.  Sbor rostl  a modlitebna na náměstí
již tolik nevyhovovala.

Podařilo  se  najít  větší  a lépe  vyhovující
místnost  na  Stalinově  třídě  57.  Byla  to
modlitebna, o kterou jsme o sedm let poz-
ději  museli  bojovat  s úřady.  O tom  po-
jednává článek  Boj o modlitebnu,  který
vyšel v minulém čísle Zpravodaje.

Štěpán Křivánek

Dokumenty přidělení modlitebny
Na dalších stranách jsou dokumenty:

1. Žádost o změnu místnosti pro účely modlitebny

2. Dokument o přidělení bytu pro účely modlitebny
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Založení sboru
Dokumenty k založení sboru 

Od  našeho  prvního  shromáždění
v první modlitebně  v pronajaté  místnosti
v Mánesově  ulici,  které  se  konalo  31.
prosince 1948, uběhlo téměř devět měsí-
ců, než jsme získali  první  oficiální  úřední
povolení  k veřejným  shromážděním.  V té
době  jsme  byli  stanicí  pražského  bap-
tistického sboru. Povolení nám na krátkou
dobu  umožnilo  sloužit  formou  veřejných
shromáždění,  písněmi  a evangelizačním
kázáním na náměstí  i v parcích.  Žel,  tato
svoboda trvala velmi krátce. Následujících
čtyřicet let to již nebylo možné.

Druhý dokument z 20. ledna 1951, je ad-
resován Ústředí Bratrské jednoty baptistů.
Státní úřad pro věci církevní v něm uděluje
souhlas se zřízením náboženské obce Bra-
trské jednoty baptistů (Chelčického). 

Dokument můžeme považovat za schválení
založení samostatného sboru. Je zajímavé,
že jeho účinnost je stanovena zpětně od 1.
listopadu  1949,  tedy  o jeden  rok  a tři
měsíce. Může to být datum podání žádosti
o zřízení  sboru,  jejíž  kladné  vyřízení
zřejmě  trvalo  do  konce  ledna  1951.
V těchto letech po komunistickém převratu
se církevní politika komunisty ovládaného
Úřadu pro věci církevní i církevní legislativa
nepředvídatelně  proměňovala.  Proto  se
stalo,  že  sbor  fungoval  bez  oficiálního
schválení,  které  bylo  posléze  vydáno  se
zpětnou  platností.  I z tohoto  důvodu  si
připomínáme  založení  našeho  sboru  od
prvního  společného  shromáždění  31.
prosince  1948  v modlitebně  v Mánesově
ulici.

Štěpán Křivánek
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Státní souhlas 
Co byl Státní souhlas

Státní  souhlas  k výkonu  duchovenské
činnosti (často byl označován jen jako
státní souhlas) bylo rozhodnutí, kterým
v komunistickém Československu státní
úřady  povolovaly  kazatelům  výkon
jejich činnosti v duchovní správě, a kte-
ré bylo také podmínkou přiznání platu.

Rozhodnutí národních výborů o udělení,
případně odnětí státního souhlasu k vý-
konu duchovenské činnosti musela být
podepsána pověřeným místopředsedou
krajského  nebo  okresního  národního
výboru, následná rozhodnutí (např. pla-
tové výměry, přiznání přídavků na děti
apod.)  vyřizovali  tajemníci  pro  věci
církevní KNV nebo ONV.

O státní  souhlas  žádala  církev  nebo
sbor  národní  výbor  (běžní  kazatelé),
případně Státní  úřad pro věci  církevní
nebo  vládu  (funkcionáři  ústředí  BJB).
Státní úřady jeho udělování a odnímání
běžně používaly k vydírání duchovních,
jejich  přemisťování  v rámci  republiky
(souhlas byl zpravidla udělen pro určité
místo) či k jejich odstranění z duchovní
správy.

Pokud  kazatel  vykonával  své  povolání
bez státního souhlasu, nebyly mu při-
znány  „osobní  požitky“  (zejména  plat
a následně důchod). Zároveň byl i dále
perzekuován:  působení  bez  státního
souhlasu  bylo  obvykle  kvalifikováno
jako  trestný  čin  maření  dozoru  nad
církvemi  a náboženskými  společnostmi

(par.  178  trestního  zákona,  zrušen
k 31.  1.  1990,  lidově  nazývaný
"mařena").  Tohoto  trestného  činu  se
dopouštěl  i kazatel,  který  by  vykonal
nějaký duchovní úkon mimo místo, pro
něž  byl  jeho  souhlas  vyměřen  (často
např.  vysluhování  Památky  Večeře
Páně).

Udělení státního souhlasu bylo podmí-
něno složením slibu věrnosti republice:

„Slibuji  na  svou  čest  a svědomí,  že
budu  věren  Československé  republice
a jejímu lidově demokratickému zřízení
a že nepodniknu nic,  co by bylo proti
jejím  zájmům,  bezpečnosti  a celist-
vosti. Budu jako občan lidově demokra-
tického  státu  plnit  svědomitě  po-
vinnosti,  jež  vyplývají  z mého  posta-
vení,  a vynasnažím se podle svých sil
podporovat budovatelské úsilí směřující
k blahu lidu.“

Souhlasy byly udělovány na základě §
1 a 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospo-
dářském  zabezpečení  církví  a ná-
boženských  společností  státem,  který
byl  účinný v období  1.  listopadu 1949
do  20.  listopadu  1992,  a nařízení  č.
223/1949  Sb.  vlády  Československé
republiky, o hospodářském zabezpečení
náboženských společností státem.

Štěpán Křivánek

Příklad  udělení  státního  souhlasu  pro
laického kazatele:
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Příklad udělení státního souhlasu pro kazatele sboru:

11
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Příklad Státního souhlasu při změně laických kazatelů:

Příklad vydírání státním souhlasem:

12



listopad 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

70. výročí sboru
Historie  sboru  BJB  v Chebu  1947  –
1990

První  knižní  zpracování  historie  našeho
baptistického  sboru  v Chebu  zachycuje
nejdůležitější  události  v období  komunis-
tického útlaku v letech 1947 až 1990. Po
krátkém  nahlédnutí  ke  kořenům  v bap-
tistickém  sboru  na  Svaté  Heleně  v Ru-
munsku  je  můžeme sledovat  od  počátků
poválečného osídlování okolí Chebu kraja-
ny z rumunského Banátu a polské Volyně,
od  založení  kazatelské  stanice  pražského

vinohradského sboru v Chebu a následné-
ho vzniku samostatného sboru.

Nepředstavitelnou tíhu doby komunistické
diktatury  čtenáři  evokuje  přední  strana
obálky.  Temné  pozadí  s dobovým
konfekčním  vzorem  symbolizuje  krutou
temnotu a mřížoví duchovního i skutečné-
ho  žaláře  nelítostného  režimu.  Červená
linka nám připomíná, že náš sbor nezůstal
ponechán Zlu napospas. Jako červená nit
se celou jeho historií vine Boží milost, sku-
tečnost, že Pán Bůh má všechno ve svých
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rukou a že své dílo koná v každém čase.

Z Jeho Milosti  může svítit  čistým světlem
Boží lásky i název publikace Historie sbo-
ru  BJB  v Chebu.  Svítí  jako  světlo
v temnotách, jako svědectví o statečnosti,
lásce,  víře  a  naději  našich  předků,  kteří
tuto dobu prožívali. A to je i smysl dobové
fotografie nad červenou linkou. Zachycuje
hudební  kroužek  tamburáš  z padesátých
let  dvacátého  století.  Připomíná  nám
semknutost  a  odhodlání  našich  bratří  a
sester  v době  nejtěžší.  Připomíná  nám
jejich vzájemnou podporu a vědomí, že je-
den  druhého  potřebují.  A  v neposlední
řadě nám připomíná, že i v nejtěžších chví-
lích  útlaku  neumlkli  a  nepřestali  chválit
svého Pána.

S první  stranou  obálky  kontrastuje  její
zadní strana, která nám připomíná události
na  konci  roku  1989  a  na  počátku  roku
1990.  Pán Bůh nám tehdy dal  velký dar
svobody. Náš sbor nezůstal uzavřený mezi
zdmi  nové  modlitebny.  Okamžitě,  ještě
v revolučních  dnech  v prosinci  1989,  or-
ganizuje  sbírku  pro  trpící  v Rumunsku  a
vysílá bratry s dary do nebezpečných ob-
lastí  po  převratu  neklidného  Rumunska.
Ale sbor také vychází z modlitebny ven a
slouží o Vánocích 1989 v dětském domově
a v domově důchodců, jak vidíme na foto-

grafiích na vnitřní zadní straně obálky.

Vyprávění o historii našeho sboru nejprve
zachycuje  krátké  období  doznívající  ná-
boženské  svobody  v Československu
v roce  1948  a  možnosti  pořádat  veřejná
shromáždění  na  náměstí  a  v parcích.  To
však velmi brzy přechází do temných pa-
desátých let, která sbor v Chebu velmi bo-
lestně zasáhla. Politické oteplení ve druhé
polovině šedesátých let umožňuje, aby se
sbor  mohl  znovu  nadechnout  a  prožívat
chvíle neočekávaných možností. 

Poté projdeme obdobím dusivé normaliza-
ce let  sedmdesátých a osmdesátých.  Vy-
právění  končí  v  době měknoucí  diktatury
proletariátu na přelomu devadesátých let. 

Je  doplněno  statistickými  údaji  o  růstu
sboru  v různých  obdobích  a  životopisy
kazatelů, kteří ve sboru v letech 1947 až
1990  sloužili.  Obrazová  část  obsahuje
dobové fotografie, plné vzpomínek ze sbo-
rového života.

Publikace vychází v roce, kdy si připomíná-
me 70. výročí založení sboru BJB v Chebu.
Čtenářům bude k dispozici za 50 Kč již od
pátku,  16.  listopadu 2018 v 18 hodin  na
prvním vzpomínkovém shromáždění  k 70.
výročí založení sboru BJB v Chebu. 

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek

Br. Adolf Křivánek 
Vzpomínka na bratra Adolfa Křivánka

Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kte-
ří v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby
odpočinuli  od  prací  svých,  skutkové  pak
jejich jdou za nimi. Zj 14,13

V sobotu 13.  října jsme se v naší  modli-
tebně  rozloučili  s naším  milým  bratrem
Adolfem Křivánkem, který odešel ke své-
mu Pánu dne 7. 10. 2018 ve svých 94 le-
tech.

Bratr patřil k zakládajícím členům našeho
sboru. Ještě dříve, než sbor vznikl, v roce
1948,  otevřel  svoji  rodinu  bratřím  a se-
strám v Hochgarthu (dnes Obora u Šinde-
lové),  aby  se  mohli  scházet  k Božímu
Slovu a k modlitbám.
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S vděčností  také  vzpomínáme  na
bratrovu  pracovitost  a řemeslnou
zdatnost,  které  s velkým  zaujetím
využíval při stavbě nové modlitebny.
S láskou  vzpomínáme  na  jeho  milý
úsměv  a laskavé  srdce.  Byl  nám
povzbuzením  a příkladem  pokory,
věrnosti a obětavosti.

Z našeho sboru 
FINANCE k 30.09.2018

Stav pokladny :  Kč                  2068,00
Stav pastelka          :  Kč                  3746,00
Stav účtu                                     :  Kč                  176 751,00

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, jelikož obsahuje více stránek. Průměrný měsíční dar od člena od
počátku roku (členů 139) je 483.- 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 na sborový provoz, energie, opravy. Tzv. členský příspěvek se odvádí
na provoz kanceláře VV (580,-/rok/člen) a dále pak na podpůrný fond (55,-/rok/člen) a
na volitelný (v našem sboru bylo schválen stavební) fond (55,-/rok/člen) – celkem tedy
členský příspěvek 690,-  ročně se odvádí  na VV,  celkem za sbor 95 910,-.  Na větší
opravy (fasáda, stavební úpravy …) a další mimořádné potřeby (ukrajina , rc pastelka
… ) jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní účely.

Ladislav Moses
14.10.18
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Z Bratrské jednoty baptistů
Modlitební řetěz BJB

listopad 2018

45. týden / 5. - 11. listopadu / Vsetín

Ke společným modlitbám předkládáme náměty pro jednotlivé dny v týdnu:

„Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z
Jeruzaléma do Babylónu: 5 Stavějte domy a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jezte
jejich plody. 6 Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte
své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. 7 Usilujte
o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu,
neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jer 29,4 -7

PONDĚLÍ - BOHOSLUŽBA VŠEDNÍHO DNE

Prosme,  abychom  uměli  být  vnímaví,  abychom  Boží  přítomnost  a  milost  dokázali
rozpoznávat právě uprostřed všedního dne, aby otevíral naše oči. Prosme o to, aby náš
každodenní život mohl být pro lidi kolem nás bohoslužbou odkazující k Němu.

ÚTERÝ - DEN SLOVA

Děkujme za to, že Pán Bůh přichází do našich společenství a oslovuje nás i skrze službu
ostatních. Děkujme za to, že posílá své slovo tak, jak jej potřebujeme. Prosme o milost,
aby  Pán otevíral  před  námi  své slovo,  aby  nás  Bůh skrze  ně oslovoval,  prosme za
požehnání zvěstovaného slova, které zazní tento týden v našich shromážděních.

STŘEDA - DEN SPOLEČNÝCH MODLITEB ZA NAŠE DĚTI A NAŠE RODINY.
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Mysleme na naše děti, na jejich ochranu ve školách a tam, kde jsou, na jejich duchovní
prospěch a vývoj, za jejich duchovní život s Bohem. Prosme, aby jim Pán Bůh dával
rozpoznávat nebezpečí na jejich cestách i sílu se jim bránit.

ČTVRTEK - DEN SPOLEČNÝCH MODLITEB ZA CÍRKEV VE SVĚTĚ

Děkujme za to,  že nám Pán Bůh dopřává čas  svobodného vyznávámí  a zvěstování,
modleme se za ty,  kteří  jsou pro svou víru pronásledováni.  Modleme se za Izrael  a
přimlouvejme se za pokoj v této oblasti. Modleme se za službu Duchovní služby Armády
České republiky a za br. Ivoše Stanka a jeho službu na misi v Afghanistánu i za jeho
službu dlouhodobě.

PÁTEK - DEN SPOLEČNÝCH MODLITEB ZA SLUŽBU LIDEM KOLEM NÁS

Prosme, aby nám Pán Bůh dával milost rozpoznávat a také využívat příležitosti k pomoci
a ke svědectví lidem kolem nás, i za odvahu k jejich oslovení a pozvání , modleme se za
"pokoj města" do kterého nás Pán Bůh postavil . Prosme za to, aby Pán Bůh ochránil
naši zemi před náporem novodobých ideologií , aby lidé rozpoznali jejich nebezpečí.

SOBOTA - DEN SPOLEČNÝCH MODLITEB ZA SBORY , ZA SPOLEČNOU SLUŽBU

Prosme za požehnání  a  vedení  při  práci  na společném zpěvníku,  a  také za ochotné
spolupracovníky, aby práce mohla jít dobře kupředu.

NEDĚLE - DEN VDĚČNOSTI

Děkujme za to, co jsme od Pána Boha přijali a v čem jsme rozpoznávali jeho blízkost,
požehnání, vedení, lásku a milost. Děkujme za věci, které jsme minulý týden přijímali.
Děkujme za vyslyšené prosby, za ochranu před zlým. Děkujme za dar společenství sboru
i širšího společenství církve. Mysleme na všechny potřebné našich sborů, na ty, kteří
jsou nemocní, kteří se nedostanou do shromáždění, kteří jsou zarmoucení.

46. týden / 12. - 18. listopadu / Vysoké Mýto

• Jsme vděčni za fungující  služby ve chvalách,  besídkách, dorostu a mládeži,  za
domácí skupinky i malé misijní skupinky, a modlíme se za povolání a růst dalších
služebníků.

• Prosíme  za  požehnání  a  rozvoj  nově  vzniklé  stanice  v  Hradci  Králové,  kde
pracujeme i s neslyšícími.

• Prosíme za stanici v Pusté Rybné a rozvíjející se službu pro děti – nedělní škola.

• Prosíme za misijní aktivity – English camp a dětský tábor.

• Prosíme za práci mezi dívkami na výchovném ústavu, za šíření Boží lásky a pomoci
do jejich životů.

• Prosíme za podporu projektu "Zastávka na znamení". Jde o nelehkou službu při
znovunavracení lidí z okraje společnosti do práce a života bez závislostí. Modlíme
se za vytrvalost Božích služebníků, zlepšení ubytovacích možností a za vytržení
konkrétních lidí z démonických vlivů.

47. týden / 19. - 25. listopadu / Zlín

• za čitelný a věrohodný svědecký život všech členů sboru

• za probíhající kurz Objevování křesťanství, kde je několik hledajících a za rozjezd
téhož kurzu v Otrokovicích
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• za  chystané aktivity  v  Otrokovicích  (after  party  pro  účastníky  English  Campu,
adventní bohoslužba)

• za právě probíhající hledání partnerského sboru pro práci na zakládání sboru v
Otrokovicích

48. týden / 26. listopadu – 2. prosince / 

Čsl. Konvence v USA a Kanadě

• Boží vedení a moudrost v rozhodnutích, které musí vedení Konvence dělat.

• Hledáme nové místo ke společnému setkávání, které by nám sloužilo více let. Na
současném místě je to už organizačně náročné.

Sv. Helena (Rumunsko)

• Jsme vděční Pánu, že na nás myslíte a jste připravení se za nás přimlouvat, modlit
se za naše problémy a potřebné věci.

1. Za jednoho mladého českého kazatele  a  mladé služebníky Boží,  kteří  by
přispěli k dílu.

2. Za zachování českého sboru v Rumunsku skrze příchod nových členů.

3. Za český sbor Církev Páně, který je a zůstává svědectvím pro české turisty,
kteří jej mnohokrát navštěvují a mají možnost slyšet evangelium.

4. Za misii, kterou působí sbor v české osadě na Rovensku.

Oznámení 
●  3. 11. RZS v Brně
●  4. 11. Světový den modliteb sester v 16:00
● 16. 11. Slavnost 70. výročí sboru, shromáždění v 18:00
● 17. 11. Slavnost 70. výročí sboru: setkání „starší“ mládeže od 10:00, společné

shromáždění od 17:00
● 18.  11.  Slavnost  70.  výročí  sboru:  9:30  bohoslužby,  společný  oběd,  14:00

společné bohoslužby

Narozeniny a výročí v listopadu
Sauer Alois
Boháčková Ráchel
Černíková Veronika
Černík Adolf
Sláma David
Sauerová Růžena
Hrůzová Sára Karolína
Hrůzová Amálka
Růžička Štěpán
Černík Petr
Moses Reinhold
Křivánek Štěpán
Hrůza Tomáš
Růžičková Lenka

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

Program na listopad 2018 
Pátek  2. listopad 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 2. listopad 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 3. listopad 2018 16:00 Dorost 

Neděle 4. listopad 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 4. listopad 2018 16:00 Světový den modliteb sester

Středa 7. listopad 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  9. listopad 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 9. listopad 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 10. listopad 2018 16:00 Dorost 

Neděle 11. listopad 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Václav Černík

vyprošení požehnání pro Jonáška Hrůzu
Kázání: br. David Sláma

Neděle 11. listopad 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 11. listopad 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 14. listopad 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  16. listopad 2018 18:00 Slavnost 70. výročí sboru Kázání: br. David Sláma

Sobota 17. listopad 2018 10:00 Setkání „starší“ mládeže
Sobota 17. listopad 2018 17:00 Slavnost 70. výročí sboru Společné shromáždění

Neděle 18. listopad 2018 9:30 Slavnost 70. výročí sboru Kázání: br. Milan Kern
společný oběd

Neděle 18. listopad 2018 14:00 Slavnost 70. výročí sboru Kázání: br. Pavel Coufal

Středa 21. listopad 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  23. listopad 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 23. listopad 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 24. listopad 2018 16:00 Dorost 

Neděle 25. listopad 2018 9:30 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Ladislav Moses
 Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 25. listopad 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 25. listopad 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 28. listopad 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  30. listopad 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 30. listopad 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu listopad 2018

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 4. listopadu 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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