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Slovo kazatele
Kdo  uvěří  a přijme
křest,  bude  spasen.
Mk 16,16a

Milí bratři a sestry,

dá-li  Pán,  budeme
moci  ve sboru prožít
slavnost  křtu.  Je  to
vždycky velký zázrak
a radost,  když
člověka  Pán  Ježíš

přitáhne  k Sobě,  když  se  znovu  narodí,
uvěří. Když touží svou víru vyjádřit křtem.
Je nádherné vidět lidi, kteří uvěří, růst ve
vztahu s Pánem Ježíšem, slyšet je modlit
se a sledovat jejich první kroky víry.

Křest  je  výrazem víry  a také  poslušnosti
Pánu Ježíši. Je to nádherné vyznání pro lidi

a také  pro  neviditelný  svět,  který  se  na
nás dívá – o víře, o Boží moci, milosti. Je
to velká oslava Pána Ježíše.

Modleme  se  za  křtěnce,  vyprošujme  jim
Boží  milost  pro  život s Ním,  Boží  vedení,
ochranu. To, aby Pána Ježíše milovali z ce-
lého  srdce  a poslouchali  Ho.  Za  službu,
kterou jim Bůh chce dát a dává.

Modleme  se  za  křestní  shromáždění,  ať
může být k Boží slávě. I za to, aby ještě
další, kteří ještě neuvěřili, nebo váhají se
křtem, se mohli připojit a vykročit za Pá-
nem Ježíšem.

Kéž i my dříve pokřtění Pánu Ježíši důvěřu-
jeme a následujeme Ho – jak jsme to v kř-
titelnici vyznávali – celým svým životem.

David Sláma

Zamyšlení
O psech, lidech a netvorech

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista,
našeho Pána slávy, nesmíte dělat  rozdíly
mezi lidmi.

Jakub 2,1

Jeden tatínek koupil svým dětem psa. Na
tom by nebylo nic divného. Děti psy milují
a každé touží mít svého krásného pejska.
Budete se divit, ale nebyl to krásný pejsek.
Koupil  jim  anglického  buldoka.  Kdo  ang-
lického buldoka neznáte, můžete si ho pro-
hlédnout na titulní fotografii. Anglický bul-
dok  opravdu  není  krásný  pes.  Každý  se
divil: „Proč jsi koupil dětem tak ošklivého
psa?“  A tatínek  jim  odpovídal:  „Aby  děti
objevily  za  ošklivou  tváří  spoustu  lásky.
A aby v budoucnu neposuzovaly lidi podle
toho, jak vypadají.“

Možná nad tím kroutíme hlavou.  Ale čím
víc o tom přemýšlíme, tím více zjišťujeme,
že  i nám  už  mnoho  „buldoků“  přeběhlo
přes  cestu.  I my  jsme už  potkali  mnoho
lidí, které jsme posuzovali unáhleně, podle
toho, jak vypadali.

Mohli  být  nepěkní,  nevzhlední,  oškliví,
šilhaví,  bezzubí,  poďobaní,  tlustí,  hubení,
postižení, nemocní, mladí i staří. Mohli se
nám zdát odporní,  mohlo nám z nich být
nevolno nebo dokonce špatně. Mohli jsme
se jim vyhýbat obloukem, nedívat se na ně
a prchat z jejich blízkosti.

A přece  můžeme být  znovu a znovu pře-
kvapováni tím, že právě takoví lidé, které
nemůžeme ani vystát, nám mohou pomo-
ci, když to nejvíc potřebujeme.
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Možná,  že  ve  sboru  máme  bratra  nebo
sestru,  kteří  jsou  nám krajně  nepříjemní
a nesympatičtí.  A nemusí  ani  být  vyslo-
veně nevzhlední.  Třeba jen proto, že ne-
patří do naší rodiny, nebo nám říkají svůj
názor přímo, nebo jen proto, že mají něja-
ký dar, který my nemáme. Nemůžeme je
vystát,  nemáme  radost  z jejich  služby,
nikdy je nepovzbudíme, ale raději na nich
hledáme  chyby,  abychom  je  mohli  před
ostatními  zdeptat,  ponížit,  seřvat.  Až  do
dne,  kdy  nám  právě  oni  mohou  pomoci
v zoufalé situaci.

Jak  často  v životě  posuzujeme  člověka
podle toho, jak vypadá? Jak často se ne-
cháme  ovládnout  svévolnou  domněnkou,
povrchním pocitem, unáhleným názorem?
Jak často si stavíme vlastní zdi k některým
lidem, živíme předsudky a antipatie?

Takové unáhlené soudy, předpojatosti, po-
vrchní  mínění  jsou  krajně  nebezpečné.
Protože ty  druhé  hanobí  a ponižují.  Kolik
z nich jsme již takto hluboce zranili? V ko-
lika z nich jsme pokořili jejich lidskou dů-
stojnost?

Předsudky  jsou  jako  ostrý  meč,  kterým
způsobujeme druhým rány, které se těžko
hojí.

Jak to změnit? Ten tatínek by nám doporu-
čil: „Kupte si buldoka.“ Jiný by navrhl: „Dí-
vejte se spolu se svými dětmi na pohádku

Panna a netvor.  Ať  pochopíte,  že  i netvor
může být krásný princ. A že krásný princ
může být netvor.“

Boží Slovo nám říká, abychom se začali dí-
vat na své bližní jinýma očima. Božíma oči-
ma.  On  vidí  člověka  takového,  jaký  je.
A miluje ho. Vidí všechny jeho zvláštnosti,
vlohy  a schopnostmi.  Každý  člověk  je
v jeho  očích  jedinečný.  Každý  člověk  je
hoden lásky. Pán Ježíš není přijímač osob,
nedělá mezi lidmi rozdíly. Položil svůj život
na kříži za  všechny, za každého člověka.
Aby nikdo nezahynul, ale každý, kdo mu
uvěří, aby měl život věčný.

A dává nám důrazný příkaz:

Jak byste chtěli,  aby lidé jednali  s vámi,
tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je
celý Zákon i Proroci.

Matouš 7,12

Tento  příkaz  nás  chrání,  abychom  se
navzájem nezraňovali. Abychom si neubli-
žovali předpojatým míněním, abychom se
nezabíjeli předsudky.

Mluvme o druhých tak, jak bychom chtěli,
aby mluvili o nás. Chovejme se k nim tak,
jak bychom chtěli, aby se chovali k nám.

Ať se naše slova i naše činy vyznačují lás-
kou  a úctou.  Láskou  k lidem  kolem  nás
a úctou k jejich důstojnosti.

Štěpán Křivánek
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Zamyšlení
Ohlédnutí za rokem 2018

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou
spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto
podobenství:

„Dva  muži  vstoupili  do  chrámu,  aby  se
modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.

Farizeus se postavil a takto se sám u sebe
modlil:  ‚Bože,  děkuji  ti,  že  nejsem  jako
ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložní-
ci, nebo i jako tento celník. Postím se dva-
krát za týden a dávám desátky ze všeho,
co získám.‘

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil
se  ani  oči  k nebi  pozdvihnout;  bil  se  do
prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou
hříšným.‘

Pravím  vám,  že  ten  celník  se  vrátil
ospravedlněn do svého domu, a ne farize-
us.  Neboť  každý,  kdo se povyšuje,  bude
ponížen,  a kdo  se  ponižuje,  bude  po-
výšen.“

Lukáš 18, 9 – 14

Náš sbor je v pohledech víry pestrý. Vedle
tradičního baptistického vyznání, ke kte-
rému se náš sbor oficiálně i historicky hlásí
(s důrazy  na  svobodu  svědomí,  svr-
chovanost sboru,  svobodné společenství),
se  zde  setkáváme  s dědictvím  refor-
mované evangelické zbožnosti (s důrazy
na formální  zbožnost,  na autoritu vedou-
cích  a uzavřenost  společenství),  s dědic-
tvím  svobodné   reformované   evange-
lické a pietistické zbožnosti (s důrazy na
horlivost, vnitřní uzavřenost a vnější znaky
víry),  ojediněle  se  u nás  objevují  i vlivy
neokalvinistické (s důrazy  na  výlučnost
vlastního pochopení Písma, na silné autori-
ty, radikální odmítání baptistických zásad)
a charismatické (důrazy na duchovní au-
tority,  chvály,  skupinkový  sbor,  snahu
pravidelně  spolupracovat  s Křesťanským
společenstvím  a jinými  charismatickými
skupinami).

Staršovstvo do jisté míry tyto různé pohle-
dy víry  ve sboru zrcadlí.  Je  to  nesnadná

situace.  Uvědomujeme  si,  že  z lidského
pohledu  může  být  naše  různost  velkým
zdrojem  neporozumění  a konfliktů.  Roz-
dílnost  pojetí  víry  členů  našeho  sboru
může ve svých důsledcích nakonec vést až
k rozdělení  sboru.  Z Božího  pohledu  je
však i v tak nesnadné situaci naděje. Pán
Bůh  nám dává  naději,  že  navzdory  naší
různosti, přece jen můžeme spolupracovat
na díle Páně.

Ve staršovstvu jsme v loňském roce o ta-
kovou  vzájemnou  spolupráci  usilovali.
S Boží pomocí se mohly uskutečnit některé
misijní akce, na kterých se podíleli mnozí
členové našeho sboru. Vidíme, že vzájem-
ná spolupráce všech členů sboru je cestou,
jak spolu ve sboru žít  a jak spolu sloužit
Bohu a lidem. Není to snadná cesta. Snazší
je  bořit  spolupráci,  prosazovat  ve  sboru
jen  svůj  pohled  na  úkor  ostatních,  nebo
být pasivní, nic nedělat.

Jsme-li členy baptistického sboru, mělo by
pro nás být samozřejmostí, hlásit se k bib-
lickým baptistickým zásadám a podle nich
také jednat.  Každý  člen  sboru  by  si  měl
udělat  vlastní  duchovní  audit,  kontrolu
svých  postojů  víry.  Přemýšlejme  o tom,
jaké máme své pojetí víry a jak přijímáme
baptistické  zásady,  ke  kterým  jsme  se
vstupem  do  sboru  přihlásili  a zavázali.
Jsme-li  členy  baptistického  sboru,  je
mravné a čestné dodržovat sborový řád
a baptistické zásady.

V roce  2019  stojíme  na  rozcestí.  Máme
před sebou dvě cesty. Je na nás, kterou si
vybereme.  Budeme-li  s Boží  pomocí  usi-
lovat o spolupráci na díle Páně, pak může-
me společně v pokoji překonávat svoji růz-
nost,  společně  stát  ve  službě.  Budeme-li
ve sboru prosazovat svůj vlastní pohled na
úkor jiných, budeme-li svými činy a slovy
narušovat každou snahu o spolupráci, bu-
deme-li  svévolně  narušovat  baptistický
charakter  sboru,  nevyhnutelně  to  povede
k nepokoji,  ke  svárům,  bojům a nakonec
i k rozdělení sboru. Tak, jak k tomu v po-
slední  době  dochází  v Bratrské  jednotě
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baptistů.  Prosme  Pána,  aby  nás  zmocnil
k působení pokoje, ke vzájemné spolupráci
i k respektování baptistické identity našeho
sboru.

Blaze  těm,  kdo  působí  pokoj,  neboť  oni
budou nazvání syny Božími.

Mat 5, 7

Děkujeme Vám za Vaše modlitby za star-
šovstvo,  za podporu a mnohá povzbuzení
v naší  službě a prosíme, abyste nás nesli
na modlitbách i v roce 2019.

Štěpán Křivánek

tajemník staršovstva

Z historie baptistů v Chebu
Druhy   zbožnosti   formující   sbor
v Chebu

Zbožnost chebských baptistů byla ovlivně-
na  především  vírou  předků,  jejíž  kořeny
sahají  hluboko  do  minulosti.  První  stopy
lze  zachytit  na  počátku  devatenáctého
století  mezi  nekatolickými  kolonisty,  kteří
se usídlili na Svaté Heleně v odlehlém po-
hraničním  území  Banátu  v tehdejším  ra-
kousko-uherském Sedmihradsku. Kolonisté
se hlásili k Reformované církvi evangelické
helvetského vyznání. Téměř o sto let poz-
ději  se část evangelíků rozhodla reagovat
na  misii  Svobodné  reformované  evange-
lické  církve  a přijmout  její  důrazy.  Obě
evangelické  skupiny v průběhu dvacátého
století vstoupily do baptistického sboru na
Svaté Heleně. Kromě evangelických rodin,
které se v roce 1897 vystěhovaly do obce
Vojvodova  v Bulharsku,  kde  přijaly  péči
Evangelické  metodistické  církve,  někteří
z nich  se  později  stali  darbisty.  Po  ree-
migraci  do  Československa  pak  našli
duchovní  domov v Evangelické církvi  me-
todistické  a v církvi  Křesťanské  sbory.
V posledních  desetiletích  ovlivňuje
zbožnost  chebských  baptistů  také  cha-
rismatické  hnutí  a neokalvinistické  vliv
v BJB.  O historických  kořenech  a sou-
časných vlivech se více dozvíme na násle-
dujících stránkách.

Reformovaní evangelíci

Nahlédneme-li do vzdálené historie našeho
sboru, pak zjistíme, že prvními osídlenci na
Svaté  Heleně  byli  reformovaní  evangelíci
helvetského  vyznání  ze  středních  a
středovýchodních  Čech  (hlavně  z okolí
Čáslavska).1 Byla  to  jedna  ze  dvou
protestantských církví,  ke  které se mohli

nekatolíci  veřejně  přihlásit  po  vydání
tolerančního  patentu  13.  října  1781
Josefem II.

Evangelický kostel na Svaté Heleně z r. 1897

Reformovaní evangelíci se na Svaté Heleně
vymezovali vůči katolíkům svým vyznáním,
školním vyučováním dětí, svěcením jiných
svátků  a uzavíráním  sňatků  pouze  mezi
sebou.  V jiných  činnostech  s katolíky
spolupracovali,  například  pomáhali  kato-
líkům postavit katolický kostel (1879). Re-
formovaní  evangelíci  si  po  dlouhou  dobu
konali  své  bohoslužby  sami  v provizorní
modlitebně  a až  roku  1897  si  ze  svých
sbírek postavili evangelický kostel. Dvakrát
do roka evangelický sbor navštěvoval re-
formovaný  farář  Vincenc  Jauza  ze  sboru
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v srbské  Klopodii  (Klopotín),  pod  jehož
církevní správu evangelický sbor na Svaté
Heleně spadal. Pobožnosti jinak vykonával
Matěj  Trnka,  později  jeho  zeť  Švejda
a později  jeho syn Josef, a to až do roku
1898. Ještě v 90. letech 19. století byli na
Svaté Heleně pouze katolíci a reformovaní
evangelíci.

Sbor reformovaných evangelíků pod vlivem
misie České svobodné reformované církve
a baptistů postupně slábl, až v roce 1979
posledních  23  členů  podepsalo  smlouvu
s baptistickým  sborem  na  Svaté  Heleně
o předání evangelického kostela. Tím sply-
nuli  s baptisty  a evangelický  reformovaný
sbor na Svaté Heleně zanikl.

Reformované vyznání
Reformované vyznání (nebo také kalvinis-
té)  vzešlo  ze  švýcarské  reformace  16.
století,  která byla spojená s Janem Kal-
vínem.  Vyznávají  na  základě  Bible  (sola
scriptura) spasení z Boží milosti (sola gra-
tia), které člověk přijímá vírou (sola fide).
Svou víru  reformovaní  definují  v  helvet-
ském  vyznání  víry.  Zdůrazňují  svr-
chovanou Boží  vládu nad světem. Jejich
bohoslužby byly prosté, zbaveny ceremo-
nií. Důležitým výrazem víry byla návštěva
kostela,  kázání  faráře a  společné zpěvy.
Nedělní  bohoslužby  doplňovaly  domácí
pobožnosti  -  čtení  Bible,  modlitby  a
společný  zpěv.  Projevem  reformované
zbožnosti byla konfesní uzavřenost vůči ji-
ným vyznáním.  Sbor  vedli  starší,  někdy
se proto reformovaní nazývali presbyteri-
áni. Evangelíci helvetského (reformované-
ho)  vyznání  jsou  dnes  součástí  dnešní
Českobratrské církve evangelické, do kte-
ré se v prosinci 1918 spojili  s evangelíky
augsburského  (luterského)  vyznání.
Helvetskou konfesi vyznává i Církev bratr-
ská.

Svobodní reformovaní evangelíci

Na přelomu let 1890 až 1900 došlo k roz-
dělení reformovaného evangelického sboru
na  Svaté  Heleně.  Předcházelo  tomu  po-
zvání  faráře  Chorváta  z Čech,  který  byl
z České  svobodné  reformované  církve,

a byl ve spojení s probuzeneckým spolkem
Modrý  kríž2 ve  Staré  Turé  na  Slovensku.
Farář  Chorvát  přinesl  do  evangelického
sboru  probuzeneckou  zbožnost  do-
provázenou  asketickou  morálkou  (odmí-
táním alkoholu, karbanu, zábavy) a oslovil
velkou  část  reformovaných  evangelíků.
Probuzenečtí evangelíci pak nahlíželi na re-
formované  jako  na  nevěřící  a ve  sboru
vznikaly věroučné nepokoje a spory.

Klopodijský farář Jouza se postavil proti fa-
ráři  Chorvátovi  a za ním stála část refor-
movaných  evangelíků.  Na  pozvání  faráře
Chorváta přišel z Modrého kríže3 ze Staré
Turé misijní pracovník Peter Kyška. Ten se
na  Svaté  Heleně  oženil  a zapojil  se  do
duchovní práce. Spory ve sboru se vyost-
řily  natolik,  že  v roce  1897  opustilo  51
svobodných  reformovaných  evangelických
rodin  Svatou Helenu a vystěhovalo se do
Bulharska,  obce  Vojvodovo.  Vystěhování
do Bulharska v následujících letech pokra-
čovalo.

Evangelický sbor poté v roce 1904 opustili
další  členové4,  bylo  to  na  čtyřicet  refor-
movaných  evangelíků.  Zprvu  se  scházeli
po  rodinách,  později  měli  vlastní
modlitebnu. Sloužil jim laický kazatel Peter
Kyška.  Na  Heleně  byli  mylně  nazýváni
adventisty  nebo  nazarény,  kteří  tehdy
působili  v Dolních Uhrách,  ačkoliv  s jejich
vyznáním  neměli  mnoho  společného.
Dnešní  dědičkou  Svobodné  reformované
církve  české  je  Církev  bratrská.  Josef
Hříbek  z c.  k.  státní  vyšší  reálky  v  Telči
navštívil Svatou Helenu v roce 1913 a tak-
to popisuje jejich modlitebnu:

Nazareni mají zde svoji modlitebnu, která
jest obyčejný domek, ležící v dolejší části
vesnice. V domku jsou lavice, na nichž se-
dají vyznavači této víry.

Uprostřed  jest  podstavec,  odkud  hlásá
slovo  boží  ten,  koho  Duch  svatý  osvítil.
Nemají totiž nazareni kněze. Věří v zása-
du,  že  člověk  nesmí  býti  prostředníkem
mezi bližními a Bohem. Jejich hlavní sna-
hou jest, vykonávati přikázání Kristovo do
poslední písmeny a neděli oddělovat Bohu
modlením5.
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Kazatel svobodných Peter Kyška

Svobodní  reformovaní  byli  velcí  horlivci
a zapálení pro misijní službu. Jejich heslem
bylo  Každý  křesťan  evangelistou.  Vnitřně
byli konfesně uzavření ale navenek misijně
velmi aktivní. Projevem jejich zbožnosti byl
velký důraz na vnější morálku, kterou se
vymezovali vůči „nevěřícím“ reformovaným
evangelíkům6.  Peter Kyška zavedl večerní
biblické  a modlitební  shromáždění,  které
později přejal i baptistický sbor.

Stanislav Klíma popisuje situaci  na Svaté
Heleně  v roce  1923,  kdy  zde  vedle  sebe
existovala čtyři křesťanská vyznání:

Obec  má  dva  kostelíky:  katolický
a evangelický. Katolíky navštěvuje jednou
za čtvrt  roku německý kněz z Nové Mol-
davy.  Evangelíci  mají  farářem  od  roku
1924 Pavla Patočka. Shromažďují se však
ještě  ve  zvláštních  shromážděních  Mod-
rého  Kříže,  kde jim káže  rolník  (Slovák)
Peter  Kyška.  Baptistickým  kazatelem  je
rolník Ferdinad Křivánek. Čechové banátští

jsou  náboženství  většinou  katolického.
Pouze na Svaté Heleně jsou z poloviny též
evangelíci  (321),  členové  Modrého  kříže
(64) a baptisté (40) 7.

Svobodná evangelická církev česká
Počátky církve spadají do let 1860–1880,
kdy v oblasti východních Čech proběhlo li-
dové  probuzení.  To  v roce  1868  vedlo
k založení sboru první Svobodné evange-
lické  církve  české  v Bystrém v Orlických
horách bratrem Janem Balcarem. K jeho
ustavení přispěla i Svobodná církev skot-
ská,  působící  v sousedním  Prusku  (dnes
Polsko). Následně přibyl v Praze sbor Svo-
bodné církve reformované, který byl ovo-
cem působení  amerických kongregačních
misionářů z Bostonu, kterou vedl kazatel
Alois  Adlof. K ustavení nové církve došlo
3.  června  1880  v Praze.  Obě  církve  se
spojily  do jediné Svobodné církve refor-
mované, která dále rostla. 

Svobodný reformovaný sbor se začal roz-
padat  po založení  baptistického sboru na
Svaté Heleně. Postupně se velká část svo-
bodných  přidala  k baptistům,  někteří  se
vrátili  k reformovaným  evangelíkům.
V průběhu  času  se  však  i oni  přidávali
k baptistům,  až  přestala  skupina  svo-
bodných evangelíků existovat.

Baptisté

Baptistický sbor na Svaté Heleně vznikl ze
svobodných  reformovaných  evangelíků.
Zpočátku si sloužili sami, laickými kazateli
byli  Ferdinand  Křivánek  starší,  Václav
Černík  starší  a Josef  Boháček.  Sbor  pak
postupně  přijal  všechny  svobodné  refor-
mované evangelíky, které vedl kazatel Pe-
ter Kyška, a posléze přijal i všechny refor-
mované  evangelíky  helvetského  vyznání.
Každý  z nich  si  k baptistům  přinesl  svoji
formu víry, ve které vyrostl a důrazy, které
přijal za správné. Jediným a hlavním pojít-
kem této  různosti  zpočátku  byl  jen  bap-
tistický důraz na křest dospělých osob.

Při prvních kontaktech prvních baptistů ze
Svaté Heleny, kteří se navrátili do Česko-
slovenska v roce 1947 – 1949, hledali he-
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lenští  baptisté  české  baptisty.  Nalezli  je
v baptistickém  sboru  v Teplé  a ve  sboru
v Praze na Vinohradech. Na začátku roku
1949 se stali kazatelskou stanicí pražského
vinohradského sboru a za jejich velké pod-
pory  se  mohli  na  konci  roku  1949  stát
i samostatným  sborem  Československých
baptistů. Vstoupili tak do společenství, kte-
ré mělo již svou dlouhou tradici a také dů-
razy svého vyznání, které souznívaly s dů-
razy baptistů na celém světě.

Baptistický kostel na Svaté Heleně z r. 1937

Byly to baptistické zásady  svoboda svě-
domí,   svrchovanost   místních   sborů,
všeobecné kněžství věřících,  živý Kris-
tus zjevený v Písmu jako nejvyšší auto-
rita. Tyto důrazy byly pro navrátilce nové.

Dodnes se musí někteří chebští baptisté při
hledání  své  baptistické identity  nesnadně
vyrovnávat  s historickou  zátěží  refor-
movaného  a svobodného  reformovaného
vyznání, které jejich předci vyznávali.

Baptismus
Baptisté se hlásí k radikálnímu křídlu pro-
testantské reformace,  které v 16.  století
začalo udělovat křest teprve v okamžiku,
kdy byl věřící schopen osobně a vědomě
vyznat svou víru (baptisté tedy nekřtí ne-
mluvňata).  Pokud  byl  křesťan  pokřtěn
jako malé dítě, byl (a je) u baptistů znovu
křtěn až poté, kdy sám za sebe svobodně
vyznal křesťanskou víru. Pro tuto praxi se

jim  dostalo  označení  anabaptisté  čili
novokřtěnci.  Pro  své  přesvědčení  byli
novokřtěnci  pronásledováni.  Baptisté  se
nikdy  nechtějí  pokoušet  přivést  někoho
k víře  donucením.  Rozhodnutí  víry  musí
učinit  každý  naprosto  dobrovolně.  Právě
mezi  baptisty  vzniklo  jedno  z prvních
hnutí  za  náboženskou  svobodu  –  vy-
znávají,  že před Bohem je za svůj život
zodpovědný  každý  sám za  sebe.  Vzhle-
dem k tomu, že odmítají  jakékoliv  násilí
ve  věcech  svědomí,  požadují  také  dů-
slednou  odluku  církve  od  státu.  Každý
baptista je misionářem. Misie znamená ší-
ření  radostné  zvěsti  –  evangelia  o Boží
lásce, o odpuštění hříchů a věčném životě
díky oběti Pána Ježíše Krista. Misie však
také  zahrnuje  ochranu  slabých  a bez-
mocných,  pomoc  v nouzi,  šíření  pokoje.
Obojí, sociální pomoc i evangelizace, jsou
nedílnou  součástí  misie.  Baptisté  chtějí
i tímto  způsobem  vyjádřit,  že  v Ježíši
Kristu mohou všichni nalézt plný život.

Charismatické hnutí

Počátek  charisma-
tického  hnutí  u nás
sahá  do  osmdesá-
tých  let  minulého
století,  kdy  evan-
gelický vikář Daniel
Drápal založil v Pra-
ze  na  Maninách
v Holešovicích  cha-
rismatický  sbor
Křesťanská  společ-
nost  Maniny.  Vedle
letničních důrazů na

zvláštní  dary  Ducha  svatého  (mluvení,
jazyky,  uzdravování,  proroctví  apod.)
čerpal  z literatury  charismatických  autorů
(Derek  Prince  apod.)  a vytyčil  novému
sboru cíl, provádět „misii“ ve sborech pro-
testantských církví a denominací.

Jako duchovní autorita a mezidenominační
apoštol  měl  velký  vliv  na věřící  studenty
vysokých  škol,  kteří  studovali  v Praze
a hojně Maniny navštěvovali. Ze sboru na
Maninách  postupně  vznikla  Církev
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křesťanské společenství.

První studenti z našeho sboru se na Mani-
nách  seznamovali  s charismatickým  uče-
ním  na  přelomu  devadesátých  let.
V našem sboru se pokoušeli působit tajně
a opatrně  získávali  stoupence  charisma-
tického hnutí v mládeži bez vědomí kaza-
tele sboru a staršovstva. Časem se jejich
činnost prozradila a staršovstvo rázně za-
kročilo8.  To  vedlo  charismatiky  k ještě
opatrnějšímu tajnému působení.

Část charismatiků posléze odešla po rozdě-
lení sboru v roce 1996 do druhého sboru.
Pokoušela  se  tam  prosadit  charismatické
učení  do  sborového  vyučování,  někteří
tajně  vyjednávali  o sloučení  se  sborem
Církve křesťanské společenství. To se ne-
podařilo  pro  charismatickou  nezralost
druhého sboru9.

Charismatické proudy
Branhamismus
Cesarea Opava
Dobrá zpráva Jablonec
Emerging church
Fontain Trust
Hnutí církevního růstu
Hnutí pozdního deště
Hnutí proroků
Hnutí víry
Hnutí Vinice
Charismatická obnova
Ichtus
Ježíš přijde Brno
KAM
KMS
Království nyní
Křesťanské společenství
Kurzy Alfa

Charismatici  vnímají  svůj  pohled  víry
exklusivně a na necharismatické  křesťany
a sbory  nahlížejí  jako  na  duchovně
mrtvé10.  Pěstují  duchovní  zážitky,  které
však  mohou  mít  psychické  následky11.
Zejména  v souvislosti  s rozvinutou  cha-
rismatickou  démonologií  může  dojít
v extrémních  případech i k rozpadu osob-
nosti.  Pocit  exkluzivity  a touha  po  zá-
žitkovém křesťanství  však bývají  pro  ně-

které mladé osobnostně nezralé  křesťany
velmi přitažlivé. Pocit výjimečnosti a emo-
cionální zážitky jsou pro mládež přitažlivé
i z potřeby vymezit se vůči starší generaci
rodičů a prarodičů, na jejichž praktikování
víry mladí lidé vždy nahlížejí velmi kriticky.

Charismatické aktivity 
Charismatické konference
Modlitební řetěz
Časopis Život víry
Skupinky ve sborech
Duchovní boj a vymítání

Stoupenci  charismatického hnutí  se v na-
šem sboru nacházejí dodnes. Kromě důra-
zu na zvláštní dary Ducha svatého kladou
důraz  na  křest  Duchem  svatým,  přijetí
daru  mluvení  jazyky,  domácí  skupinky,
prožitky  při  chválách  a snahu  pravidelně
spolupracovat  s Křesťanským  společen-
stvím. Jejich činnost je nenápadná a půso-
bí spíše na osobní rovině. Vzdáleným cílem
charismatického hnutí  je  zrušení  denomi-
nací  a spojení  sborů  v jeden  místní  sbor.
Jsou  velmi  vstřícní  vůči  Římskokatolické
církvi, v níž působí Katolická charismatická
obnova, která má podobné důrazy a cíle.
Jsou  otevření  pro  spolupráci  s ostatními
členy sboru.

Zdálo by se, že charismatické hnutí přináší
vizi tolik očekávaného smíření mezi konfe-
semi,  církvemi  a denominacemi  (smě-
řování k univerzální  církvi).  Charismatické
hnutí je však roztříštěné v mnohých prou-
dech.  Charismatické  sbory  mají  tendenci
se rozpadat na menší nezávislé skupinky,
které  následují  silného  vůdce,  proroka,
apoštola nebo jinou silnou autoritu.

Neokalvinistický proud

Neokalvinismus je  na mapě křesťanských
proudů poměrně nový fenomén. Odkazuje
se na některá dogmata středověkého re-
formátora Jana Kalvína, ale čerpá i z poz-
dějších  kalvínských  autorů  (například
pozdní  teologie  Charlese  Spurgeona).
Neokalvinismus, který v poslední době pů-
sobíl v BJB, čerpá hlavně z prací Johna F.
MacArthura, který působí jako pastor v ka-
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lifornském sboru Grace Community Church
v Sun Valley v USA.

John MacArthur

Sbor Grace Community Church vyslal před
několika lety do ČR svého misionáře Lance
Robertse.  Tento  „misionář“  se  usadil  ve
sboru  BJB  Kroměříži  a založil  zde  Český
biblický institut. Jeho prostřednictvím zís-
kává stoupence neokalvinistické zbožnosti
ve sborech v BJB. Školí  k neokalvinistické
zbožnosti mládež, laické pracovníky i kaza-
tele sborů. Překládá do českého jazyka li-
teraturu  Johna  MacArthura  a nabízí  ji  na
sborech,  konferencích  mládeže  i po  in-
ternetu.
„Misie“  obrácená do již  existujících  sborů
BJB přinesla své ovoce, vedoucí čtyř sborů
– BJB Kroměříž, BJB Jablonec, BJB Kuřim
a BJB  Lovosice  –  oznámili  na  podzimní
Radě  zástupců  sborů  BJB,  že  odcházejí
z BJB. Sbor v Lovosicích neměl potřebnou
většinu, aby mohl legálně z BJB odejít, ale
kazatel Chumchal ujistil zástupce na RZS,
že udělá všechno pro to, aby sbor odešel.
Neokalvinismem je zasažena stanice Jílové
u Děčína a částečně zřejmě i sousední sbor
v Žatci. Sbor BJB v Aši s neokalvinistický-
mi  sbory  zpočátku  spolupracoval,  spolu-
podepsal jejich první prohlášení a účastnil
se akcí ve Slezské církvi evangelické aug-
sburského vyznání na severní Moravě, se

kterou spolupracují neokalvinisté ze sboru
BJB v Kroměříži12. K rozhodnutí čtyř sborů
vystoupit z BJB se však nepřipojil.
Neokalvinistické sbory mají sektářské rysy,
které se vyznačují silnou autoritou kazate-
le,  prosazováním  literatury  Johna  Mac-
Arthura, školením členů sboru na ČBI, od-
mítáním a vytěsňováním členů, kteří s tě-
mito důrazy nesouhlasí, jako hříšníků. Cí-
lem  je  vytvořit  sbor,  který  bude  podle
neokalvinistických zásad svatý, bez jiného
smýšlení. Stejný důvod uvádějí tyto sbory
i pro  svůj  odchod z BJB s tím,  že  BJB je
veskrze  hříšná  a tudíž  v ní  nemohou
setrvat.  Svoje  důrazy  odůvodňují  verši
z Bible, které vytrhávají ze souvislosti bib-
lické zvěsti a osobují si právo, že jejich vý-
klad  Bible  je  jediný  správný.  Vyhledávají
témata,  na  která  by  slyšely  i další  sbory
BJB,  která  pak  zveličují  a dezinterpretují
tak, aby vyvolali v BJB rozkol. Způsob zís-
kávání  stoupenců  i vlivu  ve  sborech
a v BJB je politický, je podporován meto-
dicky i finančně ze sboru Grace Community
Church v USA.

Neokalvinismus
Neokalvinismus říká: svoji spásu už nikdy
neztratíš,  neboj se!  Bůh dávno vše pře-
dem zařídil. Kdo bude, či nebude spasen,
a koho  spasí,  toho  přivede  až  do  vítěz-
ného konce. Z člověka padá břímě odpo-
vědnosti a pocit viny. Nikdo nestraší hroz-
nou představou odpadlictví. Bůh už dávno
předurčil  toho, kdo má být spasen a za-
chráněn.  Není  to  na tobě.  Krom Bohem
darované víry není třeba žádného dalšího
úsilí na svoji spásu, což by znamenalo zá-
služnictví a zákonictví.  Vlastní rozhodnutí
pro Krista se nepočítá, hříšník toho není
schopen,  a pokud by  byl,  jednalo  by  se
o spásu z vlastního úsilí. Duchovně mrtvý
člověk  je  nenávratně  ztracen  a nemůže
reagovat  na  Boží  výzvu.  Pokání  činí  až
spasený člověk a proto člověk nemůže být
spasen skrze pokání13.

Podporu těmto aktivitám poskytuje i eme-
ritní kazatel Miloš Šolc starší. Jeho syn Mi-
loš Šolc je misionářem jiného amerického

9



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu únor 2019

neokalvinistického  uskupení,  které  u nás
působí v Liberci jako Czech Free Presbyte-
rian  Mission.  Založil  sbor  Svobodné
presbyterní církve. Miloš Šolc III. neokalvi-
nistické sbory v BJB podporuje, má pouze
výhrady k jejich orientaci jen na Johna Ma-
cArthura14.
Historické dědictví i novodobé vlivy způso-
bují značnou různost pohledů víry u cheb-
ských  baptistů.  Ta  byla  příčinou  pnutí
v dobách  blízkých  i vzdálenějších.  Tato
rozdílnost  zbožnosti  je  pro  současnou
generaci baptistů velkou výzvou. Výzvou,
zda  dokážeme  navzdory  všem  těm
konfesním  důrazům spolupracovat  a pra-
covat společně na díle Páně.

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek

1) Svoboda J.  – Stručné dějiny rumunských
Čechů  v Banátu,  Českoslovensé  velvyslanectví
v Bucharestu, Rumunsko
2) Členům Modrého kríže přezdívali nazareni.
Proti  Modrému  kříži  stál  katolický  učitel  Schlögl
a zvláště  varoval  katolíky před členstvím. Varoval
před  vlky  v beránčí  kůži  a lidem  přimlouval,  aby
s věrou neobchodovali jako kluci s kudlami. V. Mí-
čan, Za chlebem vezdejším, 1931, str. 37
3) Modrý kríž není církví, ale spolkem, jehož
účelem  jest  ostřízlivění  lidu,  vymoci  ho  ne  silou
člověka,  ale  silou  Ježíše  Krista  z moci  alkoholu
a pout ďáblových. V. Míčan, Za chlebem vezdejším,
1931, str. 37
4) „Bratři přestali být bratřími! Kostel již ne-
byl kostelem! S bolestí, hořkostí a lítostí chodili ko-
lem kostela, fary, kolem stavení sousedů. Hněvat
se, plakat, odpouštět – odejít na jiný konec světa –
ach jak to  byly velké vnitřní  boje!“  V.  Míčan,  Za
chlebem vezdejším, 1931, str. 38
5) Josef  Hříbek,  České  osady  na  srbských
a rumunských hranicích, 1914, str. 3
6) „A přece  život  působil.  Uchvacovali  svým
tichým, vzorným domácím a pobožným způsobem.
Nepili, nekouřili, v karty nehráli. Nedá se popřít, že
se  někdy  ukázal  i koukol  v pšenici…  ale  to  vždy

mimo Helenu, někde na trhu, ve společnosti zlé.“ V.
Míčan, Za chlebem vezdejším, 1931, str. 37
7) Stanislav  Klíma,  Čechové  a Slováci  za
hranicemi, Praha 1925, str. 125
8) Na páteční biblické hodině byla přednáška
o Charismatickém hnutí  (Štěpán  Křivánek)  a sdě-
lení postoje staršovstva (Petr Jelínek)
9) Odpověď staršovstva Křesťanského spole-
čenství  tajným vyjednavačům Miroslavovi  Křiván-
kovi a Janu Mrázkovi ml. v roce 1997
10) Časté  interpentinence  ze  strany  členů
Křesťanského společenství vůči členům baptistické-
ho  sboru  v letech  1980  až  2010.  Dnes  již  takto
otevřeně nemluví.
11) Někdy bývají  dle  pastoračních  zkušeností
tyto psychické následky dlouhodobé nebo trvalé.
12) „Sbor BJB v Aši navázal vřelou spolupráci
se Slezskou církví  evangelickou augsburského vy-
znání  (SCEAV).  Kazatel  Alois  Boháček  byl  v loň-
ském roce hlavním řečníkem festivalu XcamP ur-
čeného  mládeži  SCEAV.“  Zpravodaj  baptistických
sborů 2/2017, str. 28; „Na konci září se uskutečnila
první  z naplánovaných  „regionálek”  na  Moravě.
Tento  rok  v ekumenické  spolupráci  mezi  BJB
Kroměříž  a SCEAV  Třanovice.  Pozvání  na  tuto
konferenci  využili  mládežníci  z velké dálky,  napříč
regiony,  nejen  z Prahy,  Žatce,  ale  dokonce  až
z Aše.“ Zpravodaj BJB 1/2018, str. 65
13) Aleš Franc – Kalvinismus na vzestupu
14) „Celé  téma  se  nás  dotýká  rovněž  velmi
osobně, a to s ohledem na současné dění v Bratr-
ské jednotě baptistů, ze které pocházíme, a od kte-
ré  jsme  se  museli  v poslušnosti  Pánu  oddělit.
V současné  době  z BJB  vystupuje  5  z jejich
nejkonzervativnějších  sborů,  a to  pro  její  veliký
úpadek,  plynoucí  z dlouhodobého  kompromisu.
Nutno dodat, že ti, co teď vystupují, se v tomto ne-
čistém  spolku  „patlali“  dalších  11  let,  i když  vše
bylo jasné již tenkrát a i mnohem dříve. Co se týče
vystoupení  5  sborů,  sice  hodnotíme  jako  krok
správným směrem, ale zároveň smutně vnímáme,
že jejich návrat ke stezkám starým je stále neú-
plný,  zejména  pro  svazky  s novokalvinistickými
skupinami, které se sice odkazují na vzácné předky
ve víře, ale v praxi popírají a pošlapávají mnohé, za
čím  tito  muži  Boží  minulosti  stáli.“  Kazatel  Miloš
Šolc III., Zdroj: www.izachar.cz/presvedceni-nehe-
miasovo-eliasibovo/#more-1945

Glosa 
Jak odejít z BJB?

Neklamte se,  Bohu se  nikdo  nebude po-
smívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Galatským 6, 7

Na podzimní Radě zástupců sborů v Brně
prohlásili  zástupci  čtyř  sborů  před  celým

plénem,  že  jejich  sbory  vystupují  z BJB.
Předseda  VV  BJB  bratr  Pavel  Coufal  to
v časopise  Rozsévač  komentoval  slovy:
„Začátkem listopadu  2018  nám na  Radě
zástupců sborů oznámily 4 sbory a jedna
stanice svůj úmysl odejít z Bratrské jedno-
ty baptistů. Prožívali jsme to bolestivě, ale
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rozloučili jsme se v pokoji a s modlitbou.“

Od té doby uplynulo několik měsíců a je ti-
cho po pěšině. I v našem sboru se ozývají
hlasy, jak to tedy je? Nikdo nic neví, co se
s těmi  sbory  děje.  Ozývají  se  otázky,  na
které nejsou odpovědi. Výkonný výbor BJB
mlčí. Náš kazatel nic neví, staršovstvo také
ne.  Mlčí  i sbory,  které  z BJB  svým  ve-
řejným prohlášením vystoupily, a které ko-
luje na internetu.

Až  ve  zprávě  z jednání  VV  BJB  dne
15. 1. 2019 se objevuje  následující  infor-
mace: Bratr tajemník informoval o tom, že
žádný se sborů, které oznámily na RZS v
Brně svůj odchod z BJB, zatím své člen-
ství v BJB neukončil, a ani o to VV ne-
požádal. Stejně tak členové sboru Děčín
ve stanici Jílové nadále zůstávají členy dě-
čínského sboru. 

VV se zabýval  situací  ve sboru Lovosice,

ve kterém zatím nedošlo k hlasování o vy-
stoupení  z BJB.  VV považuje za důležité,
aby se o tomto rozhodnutí hlasovalo a do-
šlo  pro  členy  sboru  k vyjasnění  bu-
doucnosti celého sboru.

Tak je to tedy jasné. Ony čtyři sbory stále
zůstávají v BJB. Mělo prohlášení čtyř sborů
na RZS jen propagandistický záměr? Chtěli
si  tím  jen  získat  „mediální“  pozornost
v ostatních sborech BJB? Nebo jsou i jiné

důvody,  proč  váhají
s oficiální  žádostí  na
VV  BJB,  aby  byly
jejich  sborové  sub-
jekty v BJB zrušeny?
Naznačuje  to  infor-
mace  tajemníka  VV
BJB  ve  zprávě
z jednání VV BJB dne
27. 11. 2018:

Každé  z těchto  spo-
lečenství  je  v jiné
situaci (včetně stani-
ce  sboru  BJB  Děčín
v Jílové),  a proto
i další  kroky  budou
následovat  jednot-
livě.  VV  respektuje
právo  sborů  na  od-
chod  z BJB,  pokud
si  toto  rozhodnutí
schválí  nejméně
2/3  všech  členů
sboru.

To vysvětluje mnohé.
Vypadá  to,  že  pro-
hlášení  o  vystoupení
z  BJB  bylo  uspě-
chané.  Žádné  ofici-

ální  žádosti  pro  Výkonný  výbor  o  vys-
toupení sborů z BJB nebyly připravené. Ani
nemohly být.  Některé sbory rozhodnutí o
vystoupení  nemají.  Bojuje  se  o  sbor  v
Lovosicích,  ale  zřejmě  i  v  Děčíně,  jehož
stanice Jílové je citována jako „pátý sbor“.
Slyšíme, že ve sboru v Děčíně je to tak půl
na půl. Boj ještě není dobojován.

Lovosice jsou na tom podobně. Před Radou
zástupců sborů proběhlo v Lovosicích hla-
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Společné foto kazatelů a starších pěti sborů, kteří se rozhodli odejít z BJB
První řada zleva:
Petr  Klepáček  ml.  (Lovosice),  Miloš  Šolc  (Jablonec),  Štěpán  Klepáček  (Lovosice),
Milan Bulák (Děčín, stanice Jílové), Alois Klepáček (Kroměříž)
Druhá řada zleva:
Václav Chumchal (Lovosice),  Tomáš Ilgner (Kuřim), Roman Klusák (Lovosice),  Jan
Zavřel (Děčín, stanice Jílové), Karel Hýsek (Jablonec)
Třetí řada zleva:
Ludvík Tvrdý (Jablonec), Radek Kolařík (Kuřim), Petr Bača (Jablonec), Martin Husár
(Jablonec), Milan Němeček (Lovosice), Jonathan Moorhead (Kuřim)  
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sování o vystoupení z BJB. Podle svědectví
přítomných vedení sboru dalo hlasovat bez
předchozího oznámení,  bez lhůty na roz-
myšlenou a hlasovat se mohlo pouze ANO
nebo NE,  zdržet se hlasování  nebylo  pří-
pustné. Hlasování dopadlo mírnou většinou
PRO  vystoupení  z BJB.  Poté  se  rozvinula
diskuse  a zazněly  protesty,  že  to  nebylo
fér, takto znenadání nechat hlasovat o pro
sbor tak zásadní věci. Na to bylo hlasování
anulováno a k dalšímu hlasování již nedo-
šlo.  Mezitím,  7. 1. 2019,  obdržel  VV  BJB
prohlášení podepsaných členů sborů, kteří
si přejí, aby sbor v Lovosících v BJB zůstal.
Vedení  sboru  mělo  odmítnout  přijet  na
jednání  o vzniklé  situaci  na  VV  v Praze.
Proto se VV chystá do Lovosic. Není však
jisté, zda bude ještě o čem jednat. Zdá se,
že  je  lovosický  sbor  rozdělen.  V pátek
2. 2. 2019  obdržely  sbory  i jednotlivci
v BJB  „Návrh   členů   sboru   BJB
v Lovosicích  pro  Sjezd  delegátů“.  Zní
takto:

Milí bratři a sestry,

v příloze vám zasíláme návrh členů sboru
BJB  Lovosice  pro  Sjezd  delegátů  2019
s podpisy. Prosíme vás o podporu, aby se
vzniklá situace v lovosickém sboru vyřešila
a náš sbor mohl i nadále být členem Bratr-
ské jednoty baptistů.

Návrh  členů  sboru  BJB  Lovosice  pro
Sjezd delegátů BJB 26. – 27. 4. 2019

My,  níže  podepsaní  členové  sboru  BJB
Lovosice, jsme písemně vyjádřili svoji vůli,
aby sbor BJB Lovosice i nadále zůstal sou-
částí  Bratrské jednoty baptistů. Naše vy-
jádření  jsme  zaslali  Výkonnému  výboru
BJB dne 7. 1. 2019.  Zbývající  část  členů
sboru BJB Lovosice, která usiluje o vystou-
pení  sboru  z BJB  a o získání  sborového
majetku,  nemá  potřebnou  většinu,  aby
tento záměr legalizovala. Proto podáváme
návrh, aby SD rozhodl, že sbor BJB Lovo-
sice nadále tvoří  členové, kteří  chtějí  zů-
stat  v BJB  a že  tento  sbor  disponuje  se
svým majetkem i nadále v plné míře. SD
tyto podepsané členy akceptuje jako svr-
chované  správce  sboru  BJB  Lovosice.  Ti
kteří  na  poslední  RZS  ústy  br.  kazatele

Chumchala prohlásili,  že z BJB odcházejí,
tímto prohlášením již nejsou součástí sbo-
ru  BJB  Lovosice  a nemohou  za  sbor
jednat.  SD  pověřuje  VV  BJB,  aby  zařídil
právní  náležitosti  při  úřední  změně  sta-
tutárních orgánů sboru BJB Lovosice a aby
jejich suverenitu respektoval.

Bratr kazatel Chumchal, který na RZS sli-
boval,  že  rozhodnutí  svého  sboru  získá,
tedy  nemá  potřebnou  většinu,  aby  mohl
lovosický  sbor  z BJB  vystoupit.  Jemu
a s ním  odcházejícím  členům  tedy  nikdo
nebrání ze sboru v Lovosicích odejít. Je to
věc  jejich  svobody  svědomí.  Zůstávající
členové sboru žádají Sjezd delegátů, jako
rozhodující orgán BJB, aby sbor v Lovosi-
cích  nezrušil,  ale  zachoval  i nadále  a re-
spektoval  zůstávající  členy  jako  svr-
chované správce sboru. Sjezd delegátů má
podle  Ústavy  BJB  pravomoc  o zachování
sboru v Lovosicích rozhodnout.

Je pozoruhodné, že Výkonný výbor BJB vě-
děl  celý  měsíc  o rozhodnutí  podepsaných
členů sboru, že chtějí nadále v BJB zůstat,
ale nekonal. Je otázkou, proč VV BJB neu-
siloval o zachování sboru BJB v Lovosicích
s těmi, kteří chtějí v BJB zůstat.

Pro  neokalvinisty  v Lovosicích,  kteří  ka-
tegoricky  prohlásili,  že  „s vědomím  plné
podřízenosti  Pánu  Církve se  rozhodli  ve
svých  sborech  uskutečnit  kroky  vedoucí
k vystoupení ze svazku sborů sdružených
do Bratrské jednoty baptistů“ z důvodů, že
„svatá povinnost skutečného věřícího vůči
lidem, kteří tvrdí, že jsou křesťany, ale po-
pírají  Pánovo  Slovo  a odmítají  základy
evangelia, je vyjít z jejich středu“, je tato
situace  zkouškou,  nakolik  vážně  berou
svoje prohlášení a svoje svaté přesvědčení
víry a zda jsou pro svoji víru ochotni něco
obětovat, třeba mrzký mamon, jakým jistě
je i majetek lovosického sboru.

Jiná  otázka  je,  proč  sbory  v Kroměříži,
Kuřimi a Jablonci  váhají  s oficiální  žádostí
o zrušení  sborů  kvůli  vystoupení  z BJB.
V Kuřimi  a Jablonci  hlasování  proběhla
a VV jejich výsledek PRO vystoupení z BJB
akceptuje. V Kroměříži měli drobný zádrhel
s nekorektním způsobem hlasování,  které
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proběhlo  nadvakrát  a výsledky  byly
oznámeny až na dalším shromáždění. Ale
tento problém je spíše kosmetický, lze jej
obratem  odstranit.  Sbor  v Kroměříži
dokonce již v říjnu 2018 zaregistroval za-
psaný  spolek  Biblické  společenství
křesťanů  Kroměříž,  z.  s.,  IČ  07533454.
Sbor  v Kuřimi  zaregistroval  dne
28. 12. 2018  zapsaný  spolek  Křesťané
Kuřím,  z.  s.,  IČ  07706791.  Je  to  jedna
z možností,  jak  dál  existovat  jako
právnická osoba, na kterou může VV BJB
po vystoupení sboru z BJB a zaplacení pří-
slušné daně státu, převést majetek sboru
(neboť takto převedený majetek podle zá-
kona již neslouží k církevním účelům).

Na co tedy tyto sbory čekají? Možná,  že
čekají, jak dopadne sbor v Lovosicích, po-
případě v Děčíně.  Možná čekají,  že jejich
prohlášení s sebou strhne další sbory BJB,
třeba Aš, Žatec a další. Možná s nimi pilně

vyjednávají. Možná, že důvodem je i limit
300  podpisů  pro  získání  registrace  nové
církevní osoby dle církevního zákona. Chy-
bí-li jim potřebné podpisy, pak by pro ně
mohlo  být  vystoupení  z BJB  krokem  do
nicoty.

Vidíme,  že  není  snadné  z BJB  vystoupit.
Tedy pokud si chce nedostačující menšina
vzít sborový majetek s sebou. Brání tomu
nejen  církevní  zákon.  Ale  také  normy
mravní a etické. Chce-li sbor odejít z BJB,
měl  by  mít  v ideálním  případě  souhlas
100%  členů.  Jinak  vyvstává  otázka,  co
s těmi, kteří odejít nechtějí? Vyhodit je na
ulici?  Je  to  křesťanské?  Soudit  se  s nimi
o majetek? Je to křesťanské? Vyloučit je ze
sboru? Je to křesťanské?

Modleme se za to, aby v Bratrské jednotě
baptistů  byla  každému  dopřána  svoboda
svědomí a aby nikomu nebylo křivděno.

Štěpán Křivánek

Klub pro děti
Založení Klubu Stopaři

Pán Bůh nám položil na srdce sloužit dě-
tem formou dětského klubu. Podobný klub
v našem  sboru  před  dvěma  roky  ne-
pravidelně fungoval. Cítíme, že tato služba
dětem chybí. Bylo by pro ně přínosné, se-
tkávat se spolu ve volném čase a prožívat
společenství  při  klubové  činnosti  s dů-
razem na výchovu v Božím Slově.

Pán Bůh nás volá této službě, proto se za
ni modlíme a připravujeme se na ni. Chtěli
bychom vás poprosit o modlitební podporu
za tuto službu, aby ji Pán požehnal a použil
pro své dílo.

Na  výročním  sborovém  shromáždění
bychom  chtěli  dát  návrh,  aby  sbor  tuto
službu podpořil a přijal ji jako složku naše-
ho sboru.

Chtěli bychom začít sloužit dětem ve věku
zhruba 5 – 8 let,  tedy pro děti  mladšího
školního  věku,  mohli  by  jej  navštěvovat
i děti,  které  nejsou  z našeho  sboru.  Klub
by  se  jmenoval  Klub  Stopaři.  Název

odkazuje  na  činnost  klubu  v přírodě  i na
hledání  dobrého  směru  v životě  a násle-
dování stop Pána Ježíše Krista.

Činnost klubu
Chtěli bychom většinu času trávit s dětmi
venku.  Pro  některá  setkání  bychom  rádi
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využili místnosti pro nedělní besídku a do-
rost v čase, kdy by byla volná. Náplní na-
šich setkávání bude rozvoj fyzické kondice
dětí,  budování  křesťanského  charakteru
a morálních  hodnot,  vztah  k přírodě,  bu-
dování přátelství mezi dětmi a sdílení bib-
lického  poselství.  Chtěli  bychom  dětem
a rodičům  nabídnout  alternativu  k mimo-
školním  kroužkům,  které  nemají
křesťanský  důraz.  Předpokládáme,  že
schůzky klubu Stopaři by byly dvě hodiny
týdně. Jednou měsíčně bychom chtěli mít
akci  s výletem  do  přírody,  kde  bychom
chtěli  rozvíjet  tábornické  dovednosti
a umožnit  dětem  strávit  spolu  delší  čas.
Jednou  za  čas  bychom  chtěli  mít
víkendovou akci na nějaké biblické téma.

Předpokládané  finanční  náklady  činnosti
klubu Stopaři nejsou vysoké. Prakticky nic
nepotřebujeme.  Myslíme  si,  že  rozpočet
z klubových sbírek by mohl být podobný,
jaký má besídka nebo dorost. Rodiče dětí
by  hradili  členský  příspěvek  ca.  200
Kč/rok, který také zahrnuje pojištění dětí,
které je povinné.

Na  vaše  otázky  vám  na  sborovém
shromáždění  rádi  odpovíme.  Děkujeme
vám za vaši podporu této službě a prosíme
za vaše modlitby.

Roman Frimel
Radka Frimelová
Štěpán Křivánek

Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace z jednání Výkonného výbo-
ru BJB dne 15. 1. 2019

VV  na  svém  prvním  letošním  jednání
projednal priority a úkoly pro tento kalen-
dářní rok. Jsou před námi otázky spojené
s ukončením studia na škole Dorkas, výzvy
v oblasti  vzdělávání budoucích pracovníků
sborů a misijní projekty sborů BJB. Budou
pokračovat dále také jednání se sbory, kte-
ré se rozhodly ukončit svoje členství v BJB
a VV bude nápomocný tam, kde tyto roz-
hovory stále probíhají.

VV  vyhlašuje  den  modliteb  za  BJB  a za
naši  společnou  službu  a to  na  neděli  7.
dubna 2019. Prosíme sbory, aby se k této
výzvě přidaly v rámci dopoledních bohoslu-
žeb  v ten  den  a vyzvaly  členy  sborů
k jednodennímu dobrovolnému půstu. Zve-
me pak všechny členy sborů k modlitbám
v neděli  odpoledne od 16 hodin.  Opět se
sejdeme na třech místech v naší republice,
setkání  povedou  členové  VV.  Bližší  infor-
mace  a podněty  k modlitbám  budou  na
sbory zaslány v průběhu února.

V letošním roce se bude po mnoha letech
konat  SD  jako  dvoudenní  a to  v termínu
26.  a 27.  dubna  2019  v Praze.  Jako  VV
vnímáme potřebu více času pro vzájemné
rozhovory nejenom o konkrétních návrzích,
ale také o všech oblastech společné služby,

a proto  vyzýváme  všechny  delegáty
k účasti na obou dnech jednání Sjezdu.

Modlíme  se  také  za  konferenci  100  let
spolu,  která  se  uskuteční  na  konci  října
v Litoměřicích.  Bude  to  příležitost  se
ohlédnout  zpět  do  minulosti,  hovořit
otevřeně o naší současnosti a modlit se za
budoucnost  služby  obou  jednot  v České
republice i na Slovensku. Tématem celého
víkendu jsou verše z listu Židům (13, 7 –
8) s odkazem na osobu Ježíše Krista, který
je tentýž včera, dnes i na věky.

Podrobnější informace k programu najdete
průběžně  na  www.stoletspolu.cz.  Při-
hlašování na konferenci bude spuštěno 1.
května 2019.

Sbory

Bratr tajemník informoval o tom, že žádný
se sborů,  které  oznámily  na  RZS v Brně
svůj  odchod  z BJB,  zatím  své  členství
v BJB neukončil, a ani o to VV nepožádal.
Stejně tak členové sboru Děčín ve stanici
Jílové  nadále  zůstávají  členy  děčínského
sboru. Tajemník je bude znovu kontaktovat
s dotazem na předpokládaný termín ukon-
čení jejich členství.

VV se zabýval situací ve sboru Lovosice, ve
kterém  zatím  nedošlo  k hlasování  o vy-
stoupení  z BJB.  VV  považuje  za  důležité,
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aby se o tomto rozhodnutí hlasovalo a do-
šlo  pro  členy  sboru  k vyjasnění  bu-
doucnosti  celého  sboru.  VV  navrhne  zá-
stupcům  sboru  možné  termíny  pro
společné  jednání  VV,  všech  členů  a sbo-
rového staršovstva.

Bratr  předseda  informoval  o návštěvách
sboru Praha 6 a Valašského Meziříčí (stani-
ce sboru Vsetín), kde mohl posloužit a vést
rozhovor se sborem. V Praze 6 se schází
menší skupinka cca 8 lidí, která i přes svůj
menší počet chce zůstat samostatným sbo-
rem. Se zástupci sboru se řešila komunika-
ce  s BJB  a došlo  k domluvě  o výměně
kontaktní  osoby za  sbor.  Společenství  ve
Valašském  Meziříčí  se  schází  společně
s Křesťanskými  sbory  v pronajatých
prostorách; má touhu dál misijně sloužit.

Bratr  tajemník informoval  o své návštěvě
suchdolského  sboru,  kde  vedl  rozhovor
s kazatelem  a staršími.  V rámci  návštěvy
proběhl  také  rozhovor  s dalšími  zájemci
z členů  a přátel  sboru  o možné  výstavbě
nové  modlitebny  nebo  případné  rekon-
strukci stávajících prostor.

Ohledně  registrace  Společenství  bap-
tistických  sborů  nedošlo  zatím  k novému
posunu, tato nová náboženská společnost
nebyla dosud Ministerstvem kultury schvá-
lena.  Pokud by se tak stalo do letošního
SD,  vyzve  VV  k jednání  zástupce  sboru
Praha 4, kteří o tuto registraci požádali. VV
i nadále nesouhlasí s tím, aby bylo možné
členství  sborů  BJB  ve  více  baptistických
jednotách  (ve  smyslu  registrovaných  ná-
boženských společností) a v tomto smyslu
také podá návrh pro SD.

Odbory, komise, účelová zařízení

Bratři  tajemník  s předsedou  se  zúčastnili
setkání rady Odboru mládeže, kde osobně
vysvětlovali  členům  Rady  výzvu  VV
k ukončení členství těch, kteří jsou ze sbo-
rů, které z BJB již odchází. VV rozumí služ-
bu  v rámci  odborů  ve  smyslu  zodpo-
vědnosti  před  sbory  v konkrétní  oblasti
společné práce, a proto nepovažuje jejich
další  službu  za  správnou.  Bratři  Tomáš
Ilgner (Kuřim) a Mojmír Adámek (Kromě-

říž) po zvážení přijali nabídku ukončit svoji
službu v radě k termínu konání konference
mládeže  v Praze  a informovali  o tom
písemně  VV,  bratr  Václav  Chumchal
(Lovosice)  se  nemohl  zúčastnit  tohoto
rozhovoru  a informoval  VV,  že  otázku
svého  členství  nechává  zatím  otevřenou,
vzhledem  k situaci  lovosického  sboru.
Bratřím,  kteří  své  členství  v radě  končí,
děkuje  VV  za  jejich  vstřícnost  a ochotu
ohledně  celé  záležitosti  společně
komunikovat.

Bratr  tajemník  informoval  VV  o jednání
rady  ŠPO  Dorkas  a otázkách  spojených
s ukončením studijního programu na škole.
VV se v rozhovoru shodl v tom, že navrhne
SD  ukončení  činnosti  školy  Dorkas
k 31.12.2019  a vzhledem k tomu,  že  ne-
přišla žádná konkrétní nabídka na převzetí
akreditace oboru, tak ke stejnému termínu
navrhne také ukončení akreditace jako ta-
kové. Bratr tajemník bude nyní ve spolu-
práci se zaměstnanci školy a kanceláře VV
zjišťovat  možnosti  prodeje  školní  budovy
a v případě  konkrétních  zájemců  navrhne
SD  prodej  této  budovy,  který  by  mohl
proběhnout  v květnu  /  červnu  letošního
roku.

Bratr  tajemník  dále  informoval  o tom,  že
svoje  členství  v radě  školy  ukončila
k 31. 12. 2018 její dlouholetá členka sest-
ra Eva Šviráková. Za její vysoce odbornou
a obětavou službu jí za VV BJB děkujeme.
Jako novou členku rady ŠPO navrhuje VV
sestru  Ivetu  Procházkovou,  její  členství
v radě musí schválit příští SD.

Sestra Švehlová informovala o plánovaném
jednání historické komise, které proběhne
9. 2., na kterém by mělo dojít k ujasnění si
stavu přípravy knihy o historii BJB i dalších
možnostech jednotlivých členů komise se
na této službě podílet.

Bratr  Pavel  Novosad  informoval  o pří-
pravách kurzu o misii, který bude probíhat
v rámci  Vzdělávání  na  cestě  ve  školním
roce  2019/20.  Bratři  Pavel  Novosad
a Daniel  Kuc  připravili  základní  návrh,
o kterém  VV  diskutoval.  Další  přípravné
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setkání  ohledně  tohoto  nového  kurzu  se
bude konat 28. 2., konkrétní podoba bude
představena  sborům  nejpozději  na  SD
v Praze.

Ostatní

VV  děkuje  sborům,  které  se  zapojily  do
příprav evangelizačního koncertního turné
Rodrigo  Rodrigueze,  které  proběhlo  na
konci loňského roku. Děkujeme také bratru
Jiřímu  Boháčkovi,  který  byl  do  celé  or-
ganizace nejvíce zapojen.

VV projednal přípravu kurzu kazatelů. Bra-
tr Pavel Hanes na základě vybraných textů
z RZS doporučuje jejich upřesnění na tyto
biblické oddíly (Ge 1-3, Iz 11: 1-10 a Ř 9-
11)  a předpokládá,  že  účastníci  kurzu
s nimi budou dopředu seznámeni. Přihláš-
ky na sbory a podrobnější program budou
zaslány v březnu po jednání VV.

VV  projednal  dotazník  ohledně  výhledu
kazatelské služby na sborech v rámci příš-
tích 5 let. Prosíme všechny sbory BJB, aby
tento  dotazník  vyplnily  do  konce  února
2019, abychom mohli jako VV pro SD při-
pravit  přehled  potřeb  v rámci  vzdělávání
nových pracovníků. Jsme si vědomi toho,
že je náročné přesně určit, jak bude podo-
ba sboru vypadat za 5 let, ale chceme, aby
se  všechna  staršovstva  pokusila  o tento
odhad a pomohla tak společnému rozhovo-
ru o potřebách BJB. Dotazník najdete zde
–  https://goo.gl/forms/kmUWB8aE0W-
Vyn2jw2

Bratr  tajemník  informoval  o přípravách
konference 100 let spolu a plánovaném se-
tkání  programového týmu 23.  1.  v Brně,
na kterém má dojít k upřesnění programu
konference.

VV souhlasí s tím, aby Slova života 2020
byla  složena  z úvah  br.  kazatele  Milana
Kerna.  Během  tohoto  roku  bude  možné
promyslet, jak dále pokračovat ve Slovech
života  v dalších  letech,  a zda  je  i nadále
zájem sborů  na  obsahu  Slov  života  pra-
covat společně. V letošním roce jsou také
poprvé dostupné úvahy ve formě aplikace
pro mobilní telefon (zatím jen pro systém

Android).

Ekumena

Bratr  Coufal  informoval  o novoroční  eku-
menické  slavnosti,  které  se  zúčastnil  za
BJB  ve  sboru  CB  Černošice.  Podle  nové
domluvy se nyní budou střídat podoby této
novoroční  slavnosti  mezi  církvemi  sdru-
ženými v ERC a farnostmi ŘKC.

Bratr tajemník informoval o nově zřízeném
Registru nemocničních kaplanů, ke které-
mu došlo na základě smlouvy mezi  ERC,
ČBK  a Ministerstvem  zdravotnictví.  Do
tohoto  registru  budou  zavedeni  všichni
nemocniční  kaplani,  kteří  mají  pověření
vlastní církve k výkonu této duchovní služ-
by.  S registrací  jsou  také  spojeny  poža-
davky  na  vysokoškolské  vzdělání  jednot-
livých  pracovníků,  více  podrobností  sdělí
na vyžádání kancelář VV BJB. Tento registr
(a s ním  spojená  potřeba  kvalifikace)  se
týká  pouze  duchovních,  kteří  jsou  přímo
zaměstnanci nemocnic, dobrovolná služba
v nemocnicích, nebo návštěvy členů sboru
a přátel kazateli sborů tím nejsou dotčeny.

Bratři  předseda  a tajemník  informovali
o iniciativě  ERC  připravit  ekumenické
shromáždění pokání k výročí bitvy na Bílé
hoře v roce 2020. Zástupci  BJB se v této
otázce  zatím  zdrželi,  v případě
konkrétnější  podoby  tohoto  shromáždění
budou  sbory  informovány  a požádány
o rozhodnutí, zda se k iniciativě připojit.

Finance

VV schválil pro SD návrh rozdělení Platové-
ho fondu na fond kanceláře a fond sborů,
a návrh na vznik nového Vzdělávacího fon-
du.  Dále  pak  hovořil  o nutnosti  navýšení
příspěvků  členů  sborů.  Rozhodli  jsme  se
však v tomto roce zatím návrh nepodávat
a spojit  ho  až  s konkrétním  rozhodnutím
SD v roce 2020 o počtu pracovníků kance-
láře VV.

Na  žádost  Rozsévače  bylo  odsouhlaseno
hrazení cestovného členům redakční rady,
kteří  o to  požádají.  Rozhodnutí  je  zatím
platné pouze pro rok 2019.
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VV schválil změnu úvazků pro sbor Uher-
ské Hradiště (snížení o 0,5 pro bratra Mi-
roslava Čížka),  prodloužil  úvazek 0,6 pro
bratra  Bogdana  Yablinského  a odsouhlasil
změnu v rámci Kraslic a převedení plného
úvazku pro  bratra  Karla  Kučeru jako mi-
sijního pracovníka sboru.

VV schválil na návrh bratra Erika Polohy fi-
nanční podporu pro baptistické sbory v Tu-
recku ve výši 2000€ z rozpočtu kanceláře.

Dále  pak  VV schválil  finanční  pomoc  pro
sbor neslyšících pro 2 bratry na konferenci
v Maďarsku pro pastory a vedoucí, kteří se
věnují  službě  mezi  neslyšícími.  Jedná  se
o celkovou  podporu  230€  (50%  z nákla-
dů).

VV schválil zahraniční cestu bratří předse-
dy  a tajemníka  na  koncil  EBF,  který  se
koná  letos  v září  ve  skotském  městě
Edinburg.

VV  odsouhlasil  prodloužení  doby  splácení
stavební půjčky sboru BJB Vysoké Mýto ze
4 na 5 let.

Bratr  tajemník  informoval  o předběžném
výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši
cca 570 000 Kč.

Informace z kanceláře VV

Upozorňujeme členy sborů, že Slova života
pro letošní rok 2019 jsou dostupná zdarma

ve  formě  mobilní  aplikace  pro  systém
Android. Aplikaci si můžete nainstalovat na
této adrese – https://play.google.com/sto-
re/apps/details? id=cz.bjb.slovazivota

Na  konci  roku  2018  došlo  k vyčerpání
většiny  dotací  pro  druhé  úvazky  sborů.
Vzhledem k tomu, že byly zároveň některé
úvazky ukončeny nebo sníženy, je možné
žádat  o další  dotace  i v tomto  roce,  ale
pouze za podmínky, že k datu žádosti bu-
dou k dispozici  volné  finanční  prostředky.
Doporučujeme proto sborům, které o dota-
ci  uvažují,  aby s předstihem kontaktovaly
kancelář  VV  za  účelem  výpočtu  ke
konkrétnímu  datu.  V případě,  že  budou
více  žádostí  nad  současný  stav,  navrhne
VV  pro  SD  systémové  řešení  všech
druhých úvazků.

Na začátku ledna byly vystaveny a na sbo-
ry  zaslány  faktury  za  předplatné  a poš-
tovné  časopisu  Rozsévač  na  rok  2019.
Pokud se k vám nedostaly, rádi vám zašle-
me opis. Prosíme o brzkou úhradu, pokud
jste tak ještě neučinili. Prosíme dále o za-
slání vyplněného formuláře se statistickými
údaji sborů do 31. 1. 2019.

V doprodeji nabízíme publikaci Slova života
2019 za cenu 90 Kč. V případě sborových
objednávek nebudeme účtovat poštovné.

Jan Jackanič tajemník VV BJB

Modlitební řetěz BJB
Únor 2019

6. týden / 4. – 10. února / Sbor neslyšících

7. týden / 11. – 17. února / Broumov
• Děkujeme Pánu Ježíši Kristu za trpě-

livost  a milost,  kterou  můžeme
prožívat.

• Děkujeme,  že  na  nás  v Broumově
nezapomíná  a pomáhá  zvládat  po-
třebné věci.

• Prosíme o moudrost, jak žít jako Boží
děti  a umět  nést  evangelium
spoluobčanům.

8. týden / 18. – 24. února / Cvikov

• za vystrojení Duchem Svatým doros-
tu a mládeže

• za  pomazání  při  zvěstování  Božího
Slova

• za Lásku a vzájemnou soudržnost
• za kolaudaci sborového domu
• za novou fasádu sborového domu

9. týden / 25. února – 3. března / Výkonný
výbor

• za moudrost a Boží vedení při řešení
mnoha úkolů, spojených s naší služ-
bou sborům BJB

• za duchovní požehnání pro celou naši
Jednotu
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• za  přípravu  a požehnání  říjnové
konference "100 let spolu"

• za průběh společného dne modliteb
BJB (7. dubna)

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 církev, 

● za všechny sborové složky,

● za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Oznámení 
● 17. 2. Národní týden manželství

Narozeniny a výročí
Jelínek František
Hrůza Václav
Volinová Margita
Hrůza Štěpán
Růžička Václav
Eliáš Václav
Sauer Antonín
Hrůzová Libuše
Jelínková Terezie
Boháčková Olga
Huňátová Marie

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

Program na únor 2018 

Pátek  1. únor 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 1. únor 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 2. únor 2018 16:00 Dorost 

Neděle 3. únor 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 3. únor 2018 16:00 Alianční týden modliteb Kázání: br. David Sláma

Středa 6. únor 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 7. únor 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  8. únor 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 8. únor 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 9. únor 2018 16:00 Dorost 
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Neděle 10. únor 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 10. únor 2018 15:00 Křestní shromáždění

Středa 13. únor 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 14. únor 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  15. únor 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  15. únor 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 16. únor 2018 16:00 Dorost 

Neděle 17. únor 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 17. únor 2018 16:00 Setkání sester, Setkání bratrů 

Středa 20. únor 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 21. únor 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  22. únor 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. únor 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 23. únor 2018 16:00 Dorost 

Neděle 24. únor 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Roman Frimel
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 24. únor 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 24. únor 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Středa 27. únor 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 28. únor 2018 17:00 Klub dobré naděje

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

Číslo účtu sboru: 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 10. února 2019. 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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