
Březen 2014 

číslo 3/2014 

Slovo kazatele 
Hospodine, tvář tvou hledám…  Ž 27:8

Milí bratři a sestry,

když  jsem  přemýšlel  a
modlil  se  za  to,  jak  nás
oslovit  i  touto  formou,
vyvstalo  mi  na  mysli  toto
vyznání  Davida.  Je  to  jeho
odpověď  na  Boží  výzvu:

„Hledejte mě.“ Tak tuto výzvu předkládám
sobě  i  Vám.  Hledejme  Boha,  Jeho
přítomnost,  moudrost,  radu,  pokoj…
Hledejme  Jej  každý  pro  svůj  život.
Hledejme Jej během dne, každý den. Jen u
něj  je  vše,  co  právě  a  skutečně  po-
třebujeme. V Jeho přítomnosti je plnost ra-
dosti. Pro někoho je to povzbuzení v tom,
co už dělá, pro někoho možná nová výzva,
nebo obnova jeho hledání Boha, skutečné-
ho se upnutí celým srdce na Něj.

Hledejme Boha,  Jeho tvář  – to  znamená
Jeho  přítomnost  –  i  pro  naši  situaci  ve
sboru. Pro volby do staršovstva, pro naše
vztahy, pro službu dovnitř sboru i navenek
pro nevěřící lidi.

Proč  je  to  důležité?  Každý  máme  své
představy, jak by to mělo ve sboru vypa-

dat,  jaké  by  mělo  být  staršovstvo,  co
bychom měli dělat. I já mám takové před-
stavy. To je normální. Někdy jsou nám ale
naše představy na překážku. Když stavíme
svoje  představy  a  pochopení  proti  před-
stavám,  vidění  toho  druhého,  vznikají
rozkoly,  zranění,  dohady.  Můžeme  být
mrzutí,  dotčení,  že se nepřijal  právě náš
návrh…

Když  máme  hledat  Boží  tvář,  tak  při-
cházíme před Pána a hledáme, co chce On.
Dáváme Mu své plány a představy a ne-
cháme si  je  od  Něj  zkorigovat.  Hledáme
především,  co  potěší  Boží  srdce,  co  Ho
oslaví  (konkrétně  v naší  situaci).  Naslou-
cháme. Jsme před Bohem, v Jeho přítom-
nosti. Učíme se pouštět z rukou to naše…

Můžeme se modlit  sami doma i  spolu ve
sboru, hovořit spolu a spolu hledat, co Bůh
chce.

Když jsme v Boží přítomnosti, mění nás to.
Je to možná zdlouhavé, ale je to pomoc na
cestě k jednotě a pokoji.

Chtěl  bych  nás  tedy  pozvat  a  vyzvat:
hledejme Boha, Jeho tvář.

David Sláma - kazatel sboru

Z redakce
Milí bratři a sestry.

Po  několikatýdeních  pří-
pravách  jsme  pro  vás  při-
pravili  nový  sborový
zpravodaj. 

Chtěli bychom, aby se sbo-
rový  zpravodaj  stal  infor-
mačním  zdrojem  všech

složek  sboru.  Chceme  přinášet  zajímavé
úvahy,  svědectví  a  to  ne jen  z  prostředí

mimo  náš  sbor,  ale  především  z  našeho
sboru. Vždyť chceme mít náš zpravodaj. 

Dále bychom zde rádi viděli něco od mlá-
deže, dorostu, klubu a jiných. Chceme se
těšit i na svědectví bratří a sester z jejich
každodenního života.

V každém čísle by měl být přehled boho-
služeb včetně sloužících na další  měsíc  a
další  informace  vztahující  se  k  danému
měsíci.  Jde například o mimořádné akce,
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narozeniny a podobně.

Ve zpravodaji budou i kontakty na vše co
budete potřebovat okolo sboru.

Přejeme si,  aby zpravodaj v této podobě
byl přínosem a sbor se mohl nadále roz-
víjet.

Chceme  touto  cestou  požádat  všechny,
kteří mají cokoli na srdci a chtějí se o to
podělit,  aby  příspěvek  zaslali  na  email
zpravodajcheb@baptistcz.org,  nebo  ru-
kopis předali  br. kazateli  Davidu Slámovi,
nebo Tomáši Černkovi.

Za redakci Tomáš Černík 

Úvahy 
Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu.

Začíná už třetí  měsíc  roku 2014 a v mé
mysli často zní text z 2. Par. 29, 11, verš
pro  sbor  pro  rok  2013:  „Moji  synové,
nebuďte  teď  liknaví,  vždyť  vás  Hospodin
vyvolil,  abyste stáli  v  jeho službách,  byli
jeho sluhy a pálili mu kadidlo.“

Nezapomněli jsme na tento odkaz pro nás?
Provázel nás loňským rokem, řídili jsme se
jím?  Vnímali  jsme  úžasnou  výsadu  a
povzbuzení, že Hospodin se k nám sklonil
a  vyvolil  si  nás  za  své  děti?  „Jsem Boží
syn,  toť  chlouba  má,  kdo  rcete  šťasten
jako  já...“,  říká  nám  známá  píseň.  Tuto
zkutečnost zde na zemi plně nepochopíme
a  nedoceníme,  že  právě  nás  si  Pán  Bůh
vyvolil.  Bez  nějakých  zásluh  jen  ze  své
lásky. Vždyť kolem nás žije mnoho lidí, bez
víry a poznání Božích pravd. V Pánu Ježíši
Kristu  jsme  dostali  spasení,  záchranu  a
dědictví  věčného  života.  To  si  zaslouží
ochotně, věrně a s radostí MU sloužit.

A  dostáváme  nové  úkoly.  Jednotlivci  i
společenství církve. 2. Kor. 5, 19 „V Kristu
Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem
jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto
smíření.“

Nesme radostnou zprávu v  Pánu Ježíši  a
nebuďme liknaví, váhaví, neochotně plnící,
neohlížejme se na druhé. Ne můj bratr, ale
já budu stát na věčnosti před Pánem života
a  smrti  a  já  se  budu  zodpovídat  za  čas
milosti,  zda  pro  starání  se  a  trápení  mi
nezůstal čas pro práci na Božím díle.

Boží  slovo  nás  povzbuzuje:  Joz.  1.  5-6
„Nenechám  tě  klesnout  a  neopustím  tě.
Buď rozhodný a udatný.“

Proto nám všem přeji plnou důvěru v toto
zaslíbení. Buďme závislí na Boží lásce, aby
nás  budovala  a  vedla  k  ochotné  službě
Pánu pánů, abychom jako sůl v jídle „ztrá-
celi se“ a zpříjemňovali Boží vůní své okolí.

V lásce Marienka Jelínková

Svědectví 
Chceme se vrátit k v únoru (10. – 16. úno-
ra  2014)   proběhlém  Národním  týdnu
manželství následujícím článkem.

(pozn. red.)

Manželství - ano nebo ne?
Podle řecké mytologie jsme my lidé měli
původně  čtyři  ruce,  čtyři  nohy  a  jednu
hlavu se dvěma obličeji. Protože se nejvyš-
ší řecký bůh Zeus bál, že by autorita bohů
mohla být těmito bytostmi ohrožena, roz-
hodl se tyto lidi  rozpůlit  ve dví. Odsoudil
nás  tak  k  tomu,  abychom  hledali  svou

druhou polovinu, od které jsme byli oddě-
leni  –  naši  ztracenou  „spřízněnou  duši“.
Kupodivu dnes mnoho lidí staví svou naději
manželského štěstí na tomto předpokladu.

Manželství – ano nebo ne? A proč? V ce-
lých dějinách lidstva bylo manželství stře-
dem lidského života. A i když se počet lidí
v manželství v naší společnosti snížil, pro-
cento  těch,  kteří  doufají,  že  se  vezmou,
vůbec  neklesl.  Touha  po  manželství  je  v
nás hluboce zakořeněna.

Jenže  spousta  mladých  mužů  se  nechce
oženit, dokud nenajdou někoho, kdo je s
nimi velmi kompatibilní – kdo je bude se-
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xuálně  přitahovat  a  nebude  se  je  snažit
měnit. Hledají někoho, kdo se bude hodit
do jejich života a bude je milovat, aniž by
museli  na  sobě  pracovat.  Mladé  ženy
nejsou  nijak  pozadu.  Jejich  nároky  jsou
rovněž  přehnané.  Chtějí  manžela,  se
kterým  budou  emočně  i  sexuálně
spokojeny  a  jenž  jim  umožní,  aby  „byly
samy sebou“. Snad nikdy v historii nebyla
společnost  naplněna  takovými
idealistickými  představami  o  tom,  jak  by
měl vypadat manžel/manželka.

Když spolu chodili, tak se Zuzce na Tondovi
líbilo, jakou má schopnost soustředit se a
dotáhnout věci do konce. Dnes, když jsou
manželé,  ji  dovádí k šílenství  skutečnost,
že je workoholikem a je neustále pryč. To-
máš  obdivoval  na  Jitce,  že  je  schopna
navázat přátelství téměř s kýmkoli.  Nyní,
když jsou svoji, ho frustruje, že se věnuje
více svým přátelům než jemu. Když spolu
chodili, obdivovala Andrea na Markovi jeho
neuvěřitelný smysl pro humor. Nyní jí coby
manželku dráždí jeho věčné žvanění, neu-
mí ta ústa zavřít.

Mor zvaný kompatibilita

„Kompatibilita“ mezi dvěma lidmi, která je
podsouvaná různými filmy i časopisy, pů-
sobí jako mor. Jde jen o to najít spřízněný
protějšek,  se  kterým budete  šťastní.  Za-
znívají věty jako: Chci se rozvést. Asi jsem
se zmýlil, to není ta pravá. Nebo: V létě se
vdávám, protože ho miluju. Pokud se však
věci  změní,  rozvedu se bez váhání.  Roz-
vodovost  se  během  posledních  desetiletí
zdvojnásobila a rozvod se pomalu ale jistě
stává normou.

Lidé řeší dilema, kdy buď budou svobodní
a  osamocení,  nebo  ženatí  a  frustrovaní.
Díky tomu často směřují  k  něčemu mezi
manželstvím a příležitostmi k sexu – mají
sexuálního  partnera/partnerku,  možná
spolu i  žijí.  Vždyť žít  spolu před manžel-
stvím může zlepšit šanci na dobrou volbu
manželství, jestli jste kompatibilní – jestli
je  „chemie“  mezi  vámi  dostatečně  silná.
Opravdu?

Ovlivněni  pornografickým  průmyslem
mohou  muži  odkládat  svatbu  se  svou
nynější  partnerkou  v  naději,  že  nakonec
přece jen najdou kombinaci spřízněné duše
a krásky k pohledání. Vskrytu frustrované
ženy zase žijí  s  vnitřním podezřením,  že
stejně nikdy nenaleznou tu správnou oso-
bu. Stále více lidí odkládá svatbu a přehlíží
skvělé  potenciální  protějšky,  protože
nejsou „dost dobří“. Život jde dál a my se
například dozvídáme, že více než polovina
prvorozených  dětí  se  u  nás  rodí  mimo
manželství...

Manželství  bývalo  veřejnou  institucí  pro
obecné dobro, nyní je soukromou dohodou
k uspokojení jednotlivců. Dřívější náhledy
na manželství jsou považovány za zastara-
lé,  zatímco  nové  vnímání  má  „osvobo-
zovat“. Skutečně? Žel nás nechává v pasti
mezi  nerealistickými  touhami  a  panickou
hrůzou z manželství.

Manželství  totiž  člověka  obnažuje.  Je
nejzranitelnějším vztahem, který existuje.
V něm jsme vystaveni druhé osobě takoví,
jací  opravdu  jsme.  V  manželství  se
projevují  všechny  naše  vzájemné  od-
lišnosti a rozdílnosti. A od doby, kdy Eva v
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ráji jedla zapovězené ovoce ze stromu po-
znání dobrého a zlého, nám naše „nahota“
v  manželství  dělá  velké  problémy,  nikdo
totiž  není  bez  chyby.  Nedostatky  druhé
strany  jsou  záhy  příliš  velkým  soustem,
zatímco svá vlastní selhání přiznáváme ne-
radi.  Je  nám  nepříjemně,  když  nám  je
někdo připomíná.

Necháme  se  proto  raději  unášet  „vzne-
šeným“  ideálem  romantické  dokonalosti,
jehož dopad je  kontraproduktivní,  přináší
frustraci,  zklamání,  rezignaci.  Mnozí  pak
nejsou ochotni bojovat ani dělat kompro-
misy. Když jejich očekávání není naplněno,
z manželství utíkají. Možná i do manželství
je přivedla snaha utéci  sami před sebou,
možná  chtěli  zamaskovat,  kým  ve  sku-
tečnosti  jsou.  Očekávali,  že  v  manželství
budou vypadat lépe.  Nikoli  že manželství
odhalí jejich slabé stránky. Existuje nějaká
cesta z této pasti?

Manželství vyžaduje velké úsilí

Lidé  mají  tendenci  nechat  si  vtisknout
„moderní“  představu  o  manželství,  o
manželovi/manželce a o lásce obecně. Tato
představa, kterou si  zafixovali,  pak jejich
manželství  škodí.  Problémy  nejsou  vý-
sledkem dysfunkčního  manželství,  nejsou
chybou  osoby,  kterou  jsme  si  vzali.
Problémy mají svůj kořen v našem postoji
k manželství.

Pokud jsme například přesvědčeni, že náš
manžel/manželka je s námi, abychom vy-
padali lépe, místo abychom vnímali, že je s
námi,  aby  nám  nastavil/a  zrcadlo  a  po-
mohl/a vidět, kým opravdu jsme, budeme
považovat své manželství za omyl pokaž-
dé, když bude odhalena nějaká naše chy-
ba.

Chybné uvažování přináší vždy špatné vý-
sledky. Kdykoli se očekávání liší od každo-
denní  zkušenosti,  dostáváme  se  do
emočního  tlaku.  Děje  se  tak  například,
pokud se domníváme, že nám manželství
má dát štěstí a lásku, místo aby nás učilo
milovat  se  navzájem  a  čelit  těm  nejod-
pornějším stránkám sama sebe. Manželství

nás samo o sobě nezlepší, může nám však
pomoci se rozvíjet.

Manželství  je  nádherné,  ale  náročné.  Je
plné radosti a síly – a taky krve, potu a slz,
pokořujících porážek a vyčerpávajících ví-
tězství. Žádné manželství se nedá popsat
jako pohádka, která se stala skutečností,
ne,  není  procházkou  růžovým  sadem.
Manželství  od  nás  hodně  vyžaduje,  ale
ještě víc nám může dát.

Četné  výzkumy  potvrzují,  že  manželství
přináší  do  života  mnohonásobný  užitek.
Lidé  v  manželství  vykazují  vyšší  stupeň
spokojenosti se svými životy než svobodní,
rozvedení nebo ti, kteří žijí na „psí knížku“.
Děti,  které vyrostou v  manželských rodi-
nách s oběma rodiči, jsou na tom lépe než
ty,  které  nemají  takovou  příležitost.
Vyrůstat v úplné rodině a žít v manželství
posiluje kvalitu lidského života.

Dobré  manželství  však  představuje  tolik
práce, že nevíme kde začít. Bible v tomto
ohledu  má  jasno.  Inspirujte  se  jiným
druhem lásky,  kterou  představil  Ježíš  ke
svým lidem. Jinými slovy: Dělejte pro svou
manželku to,  co Ježíš  dělal  pro druhé,  a
zbytek se poddá. Taková láska nepřichází
sama  od  sebe.  Podobně  jako  se  nerodí
profesionální sportovci, byť mají sebevětší
talent.  Aby mohli  dosáhnout dobrých vý-
sledků, musí podstoupit disciplínu a hodně
na sobě pracovat. Tak i  manželství  vyža-
duje velké úsilí.  Naše povaha je plná de-
fektů  a  je  absurdní  očekávat,  že  život  v
lásce  a  harmonii  s  jinou  lidskou  bytostí
bude snadný.

Na  výběru  partnera/partnerky  záleží,  ale
nenalhávejme si, že úspěch manželství zá-
leží  v  tom,  že máme nalézt  tu  správnou
osobu. Naopak, klíč je v tom, jak se naučit
žít dobře s člověkem, kterého jsme si vy-
brali.  Filmy,  písně,  romány  a  televizní
pořady  nám často  vštěpují  myšlenku,  že
pravá láska přichází sama, když se setká-
me s  tou  pravou osobou.  Výsledkem ta-
kové perspektivy je  zoufalství  a  rozvody.
Úspěšné manželství  však není  výsledkem
toho, že jsme si vzali tu správnou osobu,
ale toho, že děláme správné věci a za své
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rozhodnutí  jsme  ochotni  nést  zodpo-
vědnost.

Vztah muže a ženy je prostorem, ve kte-
rém se rozhoduje o životě většiny lidí. Buď
muž a žena najdou v tomto vztahu cestu k

sobě, k Bohu i bližním, nebo zůstanou ne-
dospělí a jejich vztah umře...

Petr Činčala

 http://www.tydenmanzelstvi.cz

ilustrace: Madla Jakešová

Ze staršovstva 
Na staršovstvech jsme se v minulém obdo-
bí zaobírali následujícími tématy:

 setkání s volební komisí ohledně pří-
prav voleb do staršovstva

 hledání možných kandidátů

 setkání  s  br.  Fénešem  ohledně  žá-
dosti o prodloužení nájemní smlouvy 

 rozhovor  o  jeho  misijní  činnosti  a
plánech  do  budoucna  s  misijní  skupinou
YWAM (Mládež s posláním)

Naše mládež 
Zdravíme vás bratří a sestry z mládeže. Chtěli bychom se s vámi poděli o to, co pro

nás znamená mládež

Mládež  pro  nás  znamená  společně
strávený čas s Bohem. Je to naše druhá
rodina. Mládež je místo, kde můžeme být
sami  sebou.   Místo,  kde  můžeme  být
otevření, důvěřovat si a svěřovat se navzá-
jem. Místo, kde se lidé cítí vítáni. Pro ně-
které  cesta  poznání,  pro  některé  místo,
kde se seznámili  s  Bohem a pro některé
místo, kde svůj vztah s Bohem zpevňují.
Mládež pro nás znamená dar od Boha, kte-
rého si moc vážíme. 

Za mládež Lucka Růžičková

Ze světa baptistů 
Odluka  v  naší  současné

situaci

Na první pohled se zdá, že otázka „zá-
kona o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi“ byla hlavním
tématem v rozhovorech,  vedených uvnitř
BJB v uplynulém roce. Tomu alespoň na-
svědčuje intenzita, s jakou bylo toto téma
zastoupeno na jednáních RZS, SD a při se-
tkáních kazatelů.  Do určité míry je tento
zájem o projednávaný a posléze schválený
zákon pochopitelný.  Přeci  jen se jedná o
významný okamžik v novodobých dějinách
vztahu mezi státem a církvemi na našem

území.  Z konzervativně baptistického po-
hledu je ovšem jistě na pováženou, že má
tento  zákon tak  výrazný  (ať  už  domnělý
nebo skutečný) dopad na život a sebepo-
chopení  českých  baptistických  sborů.  Už
jen to, že hlavní myšlenkové zápasy čes-
kých baptistů nevyvolává a neformuje stu-
dium  Písma,  ale  aktuální  změna  státní
legislativy, svědčí o současné vysoké míře
naší závislosti na státní moci.

S trochou optimismu a naděje ale ne-
musíme tento stav hned pokládat za tra-
gický.  Situace,  do  které  jsme byli  histo-
ricky vtlačeni, může se snad pro nás stát
také  skutečným  Božím  darem,  pokud  ji
dokážeme přijmout jako teologický impuls

5

http://www.tydenmanzelstvi.cz/


Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu Březen 2014

a využít ji k nové sebereflexi. A to ať už
konkrétní  důsledky  přijetí  tohoto  zákona
budou  jakékoliv.  Oblastí,  která  se  přímo
vnucuje k takovému novému promyšlení,
je  pochopitelně  zejména  jeden  ze  zá-
kladních principů baptistické tradice – od-
luka církve od státu.

Je nepochybné, že zákon o vyrovnání
se nějakým způsobem principu odluky do-
týká. Méně zřetelné už ovšem je jakým. V
tomto  ohledu  se  napříč  sbory  BJB
dlouhodobě ozývaly protichůdné hlasy. Pro
jedny je baptistické angažmá ve věci „vy-
rovnání“ jasným a definitivním odmítnutím
odluky a takto také završením postupného
sebe-popření českého baptistického hnutí.
Jiní zase vyjadřují naději, že přijetí zákona
konečně  povede  k  plnější,  i  když  pouze
majetkové,  odluce  BJB  od  státu.  Jaké
otázky  tedy  současná situace vyvolává  a
co by bylo dobré mít v následujícím období
na paměti?

Předně je nezbytné alespoň v hrubých
konturách  připomínat  a  ujasňovat,  jaká
jsou východiska a teologické motivy prin-
cipu odluky. Historický kontext, ve kterém
myšlenka odluka vznikala, byl výrazně od-
lišný od našeho dnešního. Ať už budeme
vnímat jako relevantní křtěnecký impuls v
šestnáctém  století,  nebo  vlastní  vznik
prvních baptistických sborů ve století  se-
dmnáctém,  v  obou  případech  hrála  jistě
velkou roli  zkušenost pronásledované ná-
boženské  menšiny.  Spojení  církevních  a
světských mocenských struktur s cílem po-
tlačení  křtěneckého a  baptistického  hnutí
zcela nahrazovalo argumentaci  z Písma a
odhalovalo tak, že státní církev, v rozporu
se svou rétorikou, Písmo nepřijímá za nej-
vyšší autoritu.

Bylo by ale nedorozuměním a neade-
kvátním zúžením, kdybychom princip odlu-
ky  začali  vnímat  a  vykládat  jen  jako
„ochranu“  ohrožených  náboženských
menšin  proti  vnější  moci.  Ohrožení  bylo
jistě důležitým východiskem, ale promýš-
lení  odluky  daleko  tento  motiv  přesáhlo.
Ústřední místo v něm totiž hrála myšlenka
svrchované  moci  Ježíše  Krista,  která  ne-
může a nemá být nijak dále dělena či pod-
miňována.  Církev,  pokud  chce  být  sku-

tečnou církví,  musí  se  ve  svém životě  –
tedy  ve  všech  momentech  svého  roz-
hodování  –  podřizovat  této  moci  Vzkří-
šeného. Zde, a nikoli ve světě, musí hledat
odpovědi na to, co a jak má být v církvi
konáno. Odluka je tak v prvé řadě svědec-
tvím o důvěře a poslušnosti, se kterou se
církev podřizuje Kristu. Je svědeckou (mi-
sijní) charakteristikou církve.

Pohled na současné světové, ale i čes-
ké baptistické hnutí ukazuje, že princip od-
luky  může  spojovat  jinak  velmi  rozdílně
orientované sbory. Při tom je ovšem nutné
zdůraznit,  že se tak děje na základě od-
lišných motivací. Na jedné straně tak mů-
žeme  vidět  sbory  principiálně  otevřené,
odmítající  vydělování  církve  ze  světa  a
toužící po aktivním, ale přitom nezávislém
a svědeckém vztahu ke společnosti. Jejich
pozice je začasté vnímána jako „liberální“,
což ovšem samo o sobě nemusí znamenat
odmítnutí tradičních baptistických principů.
Pro takto „otevřená“ společenství je odluka
podmínkou  svobodného  a  odpovědného
vyznávání  a  nezbytným východiskem pro
jakýkoli  smysluplný  vztah  k  většinové
společnosti  a  širší  ekumeně.  Na  druhé
straně ale princip odluky obvykle přijímají
také sbory ovlivněné fundamentalismem a
landmarkismem,  vnímající  odluku  jako
realizaci radikálního odmítnutí světa, jeho
kultury,  politiky  a  myšlenkových  proudů.
Tedy  všeho  toho,  co  fundamentalisté
vnímají  jako  hříšné  a  zavrženíhodné
struktury.  Tak  je  princip  odluky  dalším
příkladem  toho,  jak  základní  postoje
baptismu  mohou  spojovat  velmi  rozdílná
společenství.

Zásadním momentem teologie odluky,
který, jak mám za to, nám dnes výrazně
uniká, je skutečnost, že se jedná o odluku
církve. To v baptistické perspektivě ale ne-
může znamenat nic jiného, než společen-
ství  místního  sboru.  Odluka  je  odpo-
vědnost  a  svědecká  příležitost  místního
sboru, nikoliv nadsborových struktur. Proto
je  také  nedorozuměním,  když  dnes  tak
často  a  s  takovým  zápalem  mluvíme  o
odluce BJB. Jednota, zvláště pak jednota,
která  v  sobě  zahrnuje  tak  rozmanité
společenství  sborů,  není  místem,  na
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kterém  by  měla  být  otázka  odluky
rozhodnuta.  Stejně  tak  tímto  místem
nejsou  ani  jednotliví  členové  sborů  –
například formou jakéhosi  referenda BJB.
Pokud  bereme  vážně  vyznání,  že  místní
sbor je úplná, Bohem založená a povolaná
církev  Ježíše  Krista,  pak  musíme  také
uznat  tomuto  sboru  právo  a  povinnost,
rozhodnout  samostatně  o  otázce  odluky.
Jistě  se  tak  nebude  dít  bez  vzájemných
rozhovorů,  argumentace,  poměřování
postojů uvnitř BJB. Místem rozhodnutí ale
nakonec  vždy  bude  místní  sbor.  A  tuto
skutečnost nemůže zatemnit ani  to,  že v

současnosti  BJB  fakticky  vystupuje  ve
vztahu ke státu  jako struktura nadřízená
sborům  –  jako  denominace  ve  smyslu
lidové církve.

Situace, ve které se nacházíme je sice
rozporuplná a v mnohém riskantní, přesto
je ale ve vztahu k odluce novou příležitostí
uchopit naši duchovní tradici vážněji a od-
povědněji. Za to můžeme být Bohu vděční.

Jáchym Gondáš

(Článek  převzat  z  www.bjb.cz a  byl  autorem
současně odeslán k uveřejnění v časopise Rozsévač)

Z historie 
Při  procházkách  zákoutími  internetu  lze
nalézt spoustu zajímavých materiálů o če-
ších v jižním Banátu a specificky o Svaté
Heleně, které jsou především málo známé.
V  povědomí  mnohých  z  nás  je  spousta
publikací  o  Svaté  Heleně.  Přesto  ale
existují  materiály,  které  se  zabývají  pře-
devším vírou svatohelenských. Je známé,
že  většina  českých  vesnic  v  rumunském
banátu je katolická. Až na jedinou výjimku
a tou je Svatá Helena, kde byli a stále jsou
významnou  složkou  protestanté,  nejdříve
evangelíci, později baptisté. O tom všem,
proč a jak se to stalo bych vám rád zde na
pokračování  přetiskl  co  budu moci.  Ještě
dříve nežli sem dám materiály o příchodu
protestantů  do  osady  Svatá  Helena
dovoluji si vložit jistě pro mnohé zajímavé
povídání o evangelizaci na Svaté Heleně.

Tomáš Černík 

Za chlebem vezdejším
Evangelisační  návštěva  československých  osad
evangelických v Rumunsku. 

(Podle rukopisu z roku 1925)

Napsal Vladimír Míčan,

tajemník Biblické jednoty.

Ve společnosti  naší  byla  od Aradu mladá
sestra Albinka Dušková, švakrová kazatele
Pavla Poťočka na Sv. Heleně.

Vyšel  nám se svítilnou  naproti.  Telegram

došel  před  naším  příchodem.  Cesta  ve
tmě, která nám od Coroniny působila sta-
rosti  i  úzkost,  byla  korunována šťastným
výsledkem.  Kde  v  Coronině  přespat?  U
popa, v selském stavení? Pop jest hodný
muž,  v  selském  stavení...  Ach,  tam  ve
světnici  se  jim kouřilo,  až  běda...  Venku
byl říjnový, chladný večer.

Jak jsme byli rádi, že jsme mezi svými na
Heleně! Osada Sv. Helena začala před 100
lety, {Učiteli Janu Schlöglovi vyprávěli o počátcích
dědové: Děd po matce, který jako 10ti letý hošík
přišel na Helenu s otcem svým do těchto pralesů z
Uhlíř. Janovic, pad děd Václav Růžička, Jos. Šibal,
Urbánek, Čermák, Marie Krtková a jiní.

Obec  Sv.  Helena leží  na  levém břehu Dunaje  as
600  metrů  nad  hladinou  této  řeky.  Planina,  na
které  leží,  jmenuje  se  Pojána Alibég a jest  částí
Karpat. Obec nemá pramenité vody. Dešťová voda
svádí se do studní, kde v létě vysýchá a v zimě vy-
mrzá. Pramenitá voda dováží se zdaleka v sudech.
Vypukne-li oheň, není čím hasit. Lid zachraňuje jen
to, co se zachránit dá. Učitel Jan Schlögl usiloval o
zřízení  vodovodu.  Válka  to  překazila.  Sesbírané
peníze převzal notár Kugel. Kam přišly, neví se.

Od Sv. Heleny na sever leží: Gernik (Weizenried), 3
hodiny od Heleny, od něho na východ Rovensko,
od  toho  na  východ  Šumice,  od  Šumice  na
severozápad  leží  Nový  Karansebeš,  nedaleko  od
Karansebeše. Toto jméno dostalo místo od Římanů,
když jim spadl vůz do Sebeše (cara in Sebes).

Od  Sv.  Heleny  na  západ  leží:  Krušice,  nedaleko
Belé Crkve Fabián čili Ablián čili Csehfalva (Česká
ves). Nedaleko jest Klopodie.

Od  Sv.  Heleny  na  východ  leží:  Bigr  čili
Schnellersruhe, od Bigru na jih jest Eibenthal. Zde
jsou doly na uhlí. Od Eibenthalu na východojih při
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hradské, t. j. silnici Szechényiho leží Starý Župánek
(od St. Ršavy asi 5—6 km) a za St. Ršavou 10—12
km jest Nový Župánek.

V Gerniku jest katol. farářem Chorvat. Má prý ženu
z obce (za kuchařku?).

Kázal jsem na Heleně v neděli (třikrát) a v pondělí
dne 4. a 5. října 1925.} vypráví lid. Ze začátku
bylo  20  čísel.  Původní  osada  (27)  byla
Elisabeth,  Lisbeta.  Hrůza  a  Pitra  byli  u
kyrysarů.  Byl  tady  nějaký  Manďara,
původní  jméno  Manzary,  prý  Řek,
pomaďarštělé Mangyarli,  {Maďarli,  Magyarly,
Manžáry,  Manzary,  obchodník  dřevem  v
Temešváru, podle jiných žil později v Oravici, najal
lesy  od vlády za 20 až  36 krejc.  za jitro,  dřevo
prodával  a  půdu  vládě  odevzdával.} Mandžárli,
—  ten  byl  oficír  nad  vojáky  a  měl
spachtovaný  les.  Vozil  dříví  k  Dunaji.  *)
Pitra si  tu schoval  na garině,  t.  j.  louce,
peníze.  Doma  byli  oba,  Pitra  i  Hrůza,
podruhové.  O  místo  u  hospodáře  přišel.
Fabrik  nebylo.  Přijel  sem  a  odtud  psal
lidem,  že  je  tady  dobře,  že  mají  tady
okenice zelené, stropy pěkně vyřezávané...
Oni  mu  uvěřili.  On  byl  šibal.  Všude  byl
prales.  {V hustém, velkém pralese měl si každý
najít  místo  a  začít  s  kácením  stromů.  Dřeva  si
mohli vzít, kolik kdo chtěl a potřeboval.} Bydleli
pod zemí, v boudách... Okenice zelené, to
bylo tak, že se koukali přes les na zelené
stráně, a stropy vyřezávané, to bylo kou-
kat  se  přes  les  od  země  nahoru.  Cesta
trvala  6  neděl.  Přijeli  sem  s  koníkem  z
Čech,  ale  nevěděli,  co  jsou  to  v  Uhrách
mouchy. Ty trvají  dva měsíce, jsou malé,
ty uštípají. Uštípaly jim koně, nasadily se
jim do nozder.  To se musí koně namazat
dehtem. (28)  {Mušky nalezou dobytku do úst,
nosu, očí a uštípou ho. Dobytek i lid se maže proti
muškám  katránem, jakýms druhem kolomaze.}

*) Sáhové dříví z cís.-král. lesů 14. pohran. pluku.

Na Helenu se jezdilo (t. j. stěhovalo se) po
několik let. První evangelíci na Heleně byli
Pitrové a Urbánek. Šibalové byli katolíky. V
kraji  lidí  nebylo  a  ti,  co  byli,  ti  se  u
Manžarlína neosvědčili. Poslal proto agenty
do  Čech.  Matěj  Plachý,  byl  u  vojska  če-
tařem, šel do Čech, aby nějaké přivedl. Ti
první jeli lodí *) z Vídně do Staré Moldavy.
Tam je vysadili  a  usadili  je  u  Nové Mol-
davy.  Říkali  tam:  Pojana  — Alibegh.  **)

Byli to dřevaři, stolaři, kováři. To bylo roku
1820. 

Silnice Széchényiho 

Druhých bylo víc.  Jeli  na vozech přes  tu
velkou  vodu,  ***)  přes  uherskou  nížinu.
Cestou jich několik umřelo, několik se jich
také narodilo. Ty usadili v Pojana-Gerniku.
To bylo r. 1823. Češi dostali kopce. Usadili
se v Lisbetě, Heleně (1822—25), Gerniku,
Šumici,  Csehfalva  (Česká  ves,  Fabián,
Ablián),  Krušíce  (v  Krušici  jest  polovina
Čechů a  polovina  Srbů,  ale  rychtáře  volí
obyčejně  Čecha),  Biger,  {Na  planině  Ciobia
hor  leží  malá,  ryze  česká  osada  Schnellersruhe,
jinak  Biger  nazvaná.  Obyvatelé  jsou  zemědělci,
horníci (báníci), dřevaři. Obec tato jest od silnice
při Dunaji 16—17 km vzdálená. Má českou školu a
kostelík. Jméno Schnellersruhe odvozeno od toho,
že v lese přenocoval polní podmaršálek Schneller,
když přišel zkoumat podmínky, za kterých by se tu
dala  založiti  nová osada.  Z Bigru pocházel  učitel
Adam Mleziva.  Byl vychován v Požešíně.  Po jeho
smrti r. 1899 vyučoval po dobu zimní, od listopadu
do 1.  března,  rolník  Petr  Šnajdr.  Za toto  období
dostával od každého žáka jako plat — 10 litrů žita
a  1  litr  fazul.  Osada  počítá  500  duší.  Kraj  jest
neúrodný. Lidé chodí pracovati do uhelných dolů na
„Kozel", a „Širočinu". Pole byla obklopena pralesy,
odkud divá zvěř, které jest v kraji dosti, vycházela
na  pole  živiti  se  zrnem  tam  zasetým  aneb
plodinami tam zasázenými. — Dvě hodiny od Bígru
jest Eibenthal. Obec má německé jméno, obyvatelé
však jsou Češi.  V obci  jsou uhelné doly. Čítá asi
600 duší.

Za  pohořím Greben na levém břehu  Dunaje  jest
vesnička Svinica. Obyvatelé jsou Srbové, žije tu též
něco  málo  Čechů.  Nedaleko  vesnice  jsou  zbytky
pevnosti  římského  původu  Trikules  s  třemi
mohutnými  věžemi,  z  nichž  jedna  stavěna  jest
přímo z  Dunaje  na  skále.  Na pravém břehu jest
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srbská ves Milanovac. Nedaleko od ní jsou zříceniny
pevnosti Taliate.

Za pevností Trikule jest rumunská ves Plaviševica.
Na sever od ní vede cesta do hor, kde jest česká
osada Eibenthal, založená Čechy r. 1829. Doluje se
tu uhlí. Vozí se k Dunaji do Hluboťiny, rozsáhlého
údolí, kde se nakládá na vlečňáky.

Na levém břehu jest  vesnička  Dubová,  bydlí  zde
Rumuni i Češi.

Na Golu vrchu či Delu Golu jest tabule Trojanova,
císaře římského, který si r. 100 po Kr. razil v těchto
horách s vojskem cestu.} 
*) Po Dunaji  se cestovalo na pramicích, cesta trvala 2
měsíce.

**) Ali Beg, turecký generál, který pospíchal s velkou si-
lou na pomoc své armádě, bojující u Bělehradu. Údolí u
Heleny nazývá se Alibegovým. Na náhorní planině, tam
kde jest dnes Sv. Helena, se svým vojskem odpočíval.

***) Dunaj, viz zmínku o stěhování do Peregu, str. 9.

Vesnička Dubová

Udvárszaláš (obec (29) jest zčásti česká),
Nový a Starý Župánek, Nový Karansebeš,
Lupková (Hor. a Dol. Lupková jsou vesnice
srbské, kam se v poslední čas přistěhovalo
několik  českých  rodin),  Rovensko,  Ei-
benthal, Frauenwiese. Katolíci byli od Do-
mažlic,  Červeného  Kostelce,  Uhlířských
Janovic, Sázavy, Čáslavě, Boleslavě, Libně,
evangelíci  byli  z  církve  nebuželské,  Ho-
řátve, Kšel, Libic, Velimi.  ) Co agenti sli-
bovali, to jen slibovali! To byla těžká práce
vykácet les a zasít.  ) První rok nic nevy-
rostlo. Mnoho jich utíkalo do Velkého Sre-
diště, Sordok. A koho chytli, toho (30) ka-
rabáčovali.*)  Kdo  nemohl  utéci,  zůstal.
Chtěli, aby tu byli. **) Z Maďarů zůstal tu
(na  Heleně)  jen  Danča,  ostatní  vymřeli,
naposled Gönyi Michal ***) Co máme, to
máme po našich dědičných dědečkách . . .

Dědeček Eliáš vyprávěl svému vnuku Aloi-
sovi,  že  „bývali"  na  Lisbetě,  kde  měli
jednoduché podzemní boudy, a že se jim
tam nedařilo, z druhé strany, že nenážívali
(nevycházeli)  dobře  se  sousedy  Rumuny,
ale  co  nejvíce,  že přišla touha na ně po
bývalé  vlasti,  v  měsíci  dubnu,  na rok se
nepamatuje, udělali si hostinu, boudy roz-
házeli, a sebrali se, chtěli putovat do Čech,
v tom ale pohraniční vojsko jím zabránilo,
a donutilo je, že se museli vrátlti zase tam,
kde bývali,  ale již se neusadili  v Lisbetě,
ale v nynější osadě, Sv. Heleně. 

V r. 1827 Maďarli zastavil kácení, kantinky,
t.  j.  zvláštní  obchody  zbožím  pro  lid,
zrušil . . . Osadníci byli vystaveni největší
hrůze. Z Lizabety i  Heleny vyslali  několik
mužů ke kumpanii do Srbského Požežína,
kde  prosili  setníka,  aby  přijati  byli  do
Vojenského hraničního svazku. #) Ujal se
jich  plukovník  Drasenovič,  Chorvat,  který
nahodile zajel do Požežína (31) k přehlídce
poměrů ve Vojenské hranici. *) Vděčně mu
líbali  ruku.  Podal  hlášení  podmaršálkovi
hraběti Schnellerovi v Temešváru, že kraj
jest řídce obyďlen, není dostatek vojenské-
ho dorostu a  proto  doporučuje,  aby Češi
byli  do  svazku  vojenské  hranice  přijati.
Dvorní válečná rada ve Vídni tento návrh
schválila.  Helena  se  stála  hraniční  obcí
(Grenz-Station).  Do  Čech  bylo  psáno  na
gubernium,  aby  bylo  dovoleno  lidem  do
Banátu  se  stěhovat  (1823—25).
Osadníkům slibováno  6  až  9  až  12  jíter
půdy a místo pro dům se zahradou. Daní
nemusí  po  10  let  platit.  Každých  14  dní
měli  týždenní  službu u  Dunaje.  Heslo  se
řeklo u setniny v Srbské Požeženě. Jídlo si
brali s sebou.

Všichni Češi — a osadníci vůbec — v Lisbe-
tě,  Heleně a okolních vesnicích  udělali  t.
zv.  Vermögensgemeinde a  měli  právo  na
lesy. V čas Maďarska dostávala z Vermö-
gensgemeindekassa  {Až  do  zániku  Vojenské
hranice vedla správu a rozpočty v obcích vojenská
vrchnost.  Zrušením  Vojenské  hranice  byl
pohraniční majetek rozdílen na obce. Rozsáhlé lesy
byly vymítěny, jistina rozdělena jednak mezi obce,
jednak  uložena  na  podporu  chudých  studujících,
stavbu  škol,  kostelů,  opravy  a  pod.  (Obecná
pokladnice.)
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Vermögengemeinde,  obec  se  společným
majetkem; který spravoval výbor bývalého srbsko-
banátského  pohraničního,  společného  obecného
majetku.} vždy  některá  obec  podporu,
jednou  katolíci,  jednou  evangelíci.  Dnes
tomu tak není  — My nedostáváme, zuby
nejsou, ale pysky jsou.
*) V Eibentálu (Jeventálu) byl lid přistěhovalý, poddán
vojensky  setnině  ve  St.  Ršavě,  setníkem  nemilosrdně
tyrán, bit důtkami a pod.

**) Zavázali se ku práci a podmínky museli plnit.

***) Před Čechy byIa na Heleně malá kolonie uherská:
Zbytky  rodin:  Danes.  Poslední  Maďar  na  Heleně  se
jmenoval Gönyi. Potomek nezůstal žádný. Z Němců zů-
stal na Heleně Götz.

#) 13. rumunsko-banátský hraničářský pluk v Karanse-
beši,  14.  illyrsko-  (t.  j.  srbsko-)  banátský  hraničářský
pluk v Bělé Crkvi.  Stejnokroj  hraničářů: Bílá kabanice,
bílé kalhoty, černé onučky a opásky.

Pokračování v příštím zpravodaji.

Modlitební předměty 
• Za nemocné (ses. Drahuška Křiván-

ková) 
• Za  ty,  kteří  pomáhají  nemocným,

aby zvládli náročnost jejich služby
• Za staršovstvo a jejich službu
• Za br. kazatele a jeho službu
• Za  volby  do  staršovstva.  Víme  že

volby  jsou  provázeny  nedostatkem
těch  kteří  by  byli  povoláni  do  této
služby.

• Za mládež a její vedení
• Za Klub dobré naděje
• Za situaci v celé BJB, která je složitá
• Za všechny sborové složky

Narozeniny a výročí
Rusinková Mária 5. března 1969
Eliášová Anna 7. března 1964
Jelínek Benjamín 10. března 1969
Eliáš Samuel 13. března 1990
Kvasničková Barbora 14. března 1955
Jirmanová Alžběta 18. března 1938
Kovaříková Olga 21. března 1945
Táborská Petra 23. března 1998
Černíková Dana 26. března 1935
Kovaříková Olina 31. března 1967

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

Správcovství sboru 

Plánované akce v roce 2014 

Pravidelně 
Úterý - 17:00 Dětský klub Dobré naděje
Čtvrtek - 17:00 Dětský klub Dobré naděje
Pátek - 17:30 Dorost
Pátek - 18:00 Modlitební hodina 
(v kanceláři sboru)
Pátek - 19:00 Biblická hodina

Sobota - 18:00 Setkání mládeže
Neděle - 9:00 Ranní Bohoslužba
Neděle - 15:00 Odpolední Bohoslužba
Stanice Tři Sekery 
Neděle - 14:00 (sudá neděle v měsíci) 
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Program na březen 2014 
Neděle 2. března 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík

Slovo k dětem
Kázání: br. David Sláma

Neděle 2. března 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Úterý 4. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 6. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 7. března 2014 16:30 Dorost 
Pátek 7. března 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 7. března 2014 19:00 Biblická hodina Světový modlitební den žen
Sobota 8. března 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 9. března 2014 9:00 Nedělní shromáždění Služba mládeže
Neděle 9. března 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 9. března 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Bohuslav Novák
Úterý 11. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 13. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 14. března 2014 16:30 Dorost 
Pátek 14. března 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek 14. března 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 15. března 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 16. března 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma

br. František Jelínek
br. Benjamin Jelínek

Kázání: br. David Sláma
Neděle 16. března 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Úterý 18. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 20. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 21. března 2014 16:30 Dorost 
Pátek 21. března 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 21. března 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 22. března 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 23. března 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Huňátová

Kázání: br. David Sláma
Neděle 23. března 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 23. března 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma
Úterý 25. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 27. března 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 28. března 2014 16:30 Dorost 
Pátek 28. března 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 28. března 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 29. března 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 30. března 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 30. března 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Náš sbor na internetu 
Sborové webové stránky: 
http://cheb.baptistcz.org/

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a 
v 15 hodin v zimním období nebo v18 hodin v 
letním období: http://cheb.baptistcz.org/ 

odkaz Bohoslužby OnLine  Přímý přenos →
bohoslužby

Záznamy bohoslužeb:
http://podcastcheb.baptistcz.org/
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Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
35002 Cheb
Tel:
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele:
E-mail:

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji  vnitřní potřebu vydává
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma,
atd. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc.
Toto číslo vyšlo 24.  1. 2014. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu  xxx@xxxx.xx
nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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