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Slovo kazatele 
„Blízko“

Milí bratři a sestry,

blíží se pomalu Velikonoce –
budou ještě až za měsíc, ale
čas běží velmi rychle.

Když je něco blízko, tak se
buď  nemůžeme  dočkat  a

přejeme si, aby už to bylo (dovolená, na-
rozeniny,  čekáme  na  dopis  od  milované
osoby…), nebo příliš nechceme, aby to už
nastalo - z něčeho, co je před námi může-
me mít obavy, strach (blížící se operace…),
bude to něco těžkého a nám se do toho
nechce a přejeme si,  abychom tím raději
nemuseli vůbec projít (písemky, stěhování,
nepříjemná návštěva…).

Jsou  blízko  Velikonoce.  Můžeme  se  při-
pravovat na dobu, kdy si připomínáme nej-
větší dílo Pána Ježíše, Jeho smrt za kaž-
dého člověka na kříži, odpuštění hříchů a
vzkříšení, dar nového života, porážku smr-
ti.

Je ještě jedno „blízko“, událost, která při-
chází: „Pán je blízko.“ (Fp 4:5) Pán Ježíš
znovu přijde, k soudu a ke spasení. Jak se
připravuji na tuto událost? Vnímáme, že je
to skutečně blízko – i když toto slovo už
platí několik staletí? Těšíme se na to, ne-
můžeme se dočkat, nebo bychom se tomu

raději vyhnuli?

Jak  se  můžeme připravovat  na  Jeho pří-
chod? Ve Filipským Pavel říká: „Radujte se
v  Pánu  vždycky,  znovu  říkám,  radujte
se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem.
Pán je blízko (před tím napomíná dvě pra-
covnice  sboru,  aby  dokázaly  opět  sloužit
spolu  a  zanechaly  sporů). Netrapte  se
žádnou  starostí,  ale  v  každé  modlitbě  a
prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé po-
myšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v
Kristu Ježíši.“ Máme přemýšlet o všem, co
je pravdivé, čestné, dobré a žít podle Boží-
ho slova. A Bůh pokoje bude s námi. (Fp
4:4-9)

Jakub  nás  povzbuzuje  k trpělivosti  a  vy-
trvalosti ve víře i utrpení: „I vy tedy trpě-
livě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť pří-
chod Páně je blízko.“ (Jk 5:8)

A  Petr  nás  vybízí:  „Konec  všech  věcí  je
blízko.  Žijte  proto  rozumně  a  střízlivě,
abyste byli  pohotoví  k modlitbám.“ (1 Pt
4:7)

Žijme tak, abychom byli připraveni na pří-
chod Pána Ježíše. „Což kdyby přišel dnes?“

David Sláma

Z knihovny
Ludmila Hallerová – Pod oblakem

Životopisy  mám  moc  ráda.  Jsou  to  živé
knihy  nebo  chcete-li  knihy  života.  A  tím
pádem pro mě mají velký význam.

Už název knihy je nádherný. Máme tu mi-
lost, že i my můžeme žít pod „Božím obla-
kem“. Haleluja!

Jen v krátkosti bych chtěla zmínit alespoň
několik  myšlenek,  které  mě  v této  knize
zaujaly, a které bych si ráda „přivlastnila“ i
v mém životě…

-Každý v životě chyboval. Ale do minulosti
se člověk vrátit  nemůže. Minulost změnit
nemůžeme. Co když jsme ale někomu ne-
vědomky  nebo  nechtěně  ublížili?  Jak  to



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu březen 2015

tedy napravit? Jak je povzbuzující, že náš
Pán žije mimo čas a  JE zároveň v minu-
losti, přítomnosti i budoucnosti! On jediný
má  přístup  k věcem,  které  se  někde
pokazily.  On  je  Pánem  času.  Nemusíme
Pánu předkládat jen naši přítomnost a bu-
doucnost,  ale dokonce i  naši  minulost se
všemi chybami a proviněními. To mě velmi
povzbudilo. 

Schází vám moudrost? Nebo snad pokora?
Nebo  něco  jiného?  Bible  říká  „…proste  a
bude vám dáno.“ Ale my i po modlitbách
zůstáváme stejní, stále jsme to my. A chy-
bou je, že čekáme pokoru „naservírovanou
na zlatém podnose“- jen ji  sebrat a mít.
Nebo  že  na  nás  moudrost  sestoupí  jako
mávnutím kouzelného proutku… Modlíte se
za odvahu ke svědectví? Pak nečekejte, že
z vás bude Billy  Graham! Ale čekejte,  že
vám dá brzy Pán Bůh do života různé pří-
ležitosti ke svědectví! Pán Bůh nám začne
dávat do života zkoušky ze všech možných
stran.  A  pokud  to  správně  pochopíme  a
spolehneme se na Pána Ježíše, s Jeho po-
mocí tu zkoušku zvládneme a jistě nás tato
zkouška musí obohatit. A změnit. Boží od-
povědí nám bude příležitost nebo chcete-li
zkouška. I to pro mě bylo hodně povzbu-
zující a otevřelo mi to oči.

Jedna známá sestry Hallerové od ní často
dostávala  nějaké  oblečení  pro  syna.
Jednou,  zřejmě  s dobrým  úmyslem,  při-
nesla krabici s oblečením sestře Hallerové

s tím, že „to třeba ještě někomu poslouží.“
Ale po otevření krabice se sestra Hallerová
zhrozila! To oblečení patřilo rovnou do po-
pelnice, tak bylo hrozné! Nechápala, proč
vůbec takové věci přinesla!? A víte, co jí
vrtalo  hlavou?  „Pane,  čemu  mě  chceš
tímhle naučit?“ To mě opravdu zaujalo. A
odpověď  přišla  okamžitě:  „Všecky  vaše
spravedlivé  skutky  jsou  jako  roucho
ohyzdné.“ Iz 64,6. To byla Boží odpověď.
To se mě hodně dotklo. Kdykoli se snažíme
udělat něco, co není vypůsobené Duchem
svatým,  ale  např.  naší  snahou  zalíbit  se
Pánu Bohu nebo udělat dojem na okolí – je
to,  jako  bychom  Pánu  Bohu  posílali  ta-
kovou  krabici  hadrů!  Co  se  honí  hlavou
vám,  když  se  někdo  zachová  podobně
„opovrženíhodně“?  Cítíte  snad  „spraved-
livý“ hněv? Cítíte pocit odsouzení? Nebo se
raději ptáte „Pane, čemu mě chceš tímhle
naučit?“ Ta otázka se mi moc líbila a ráda
bych ji  Pánu Bohu položila vždycky, když
budu v podobné situaci.

Těch dobrých myšlenek sestry Hallerové je
v knize opravdu hodně. A jsem si jistá, že
každého osloví něco jiného. A tak bych vás
chtěla  povzbudit,  abyste  si  ji  určitě  pře-
četli. Věřím, že její životní zkušenosti bu-
dou i pro vás zajímavou inspirací.

Bohunka Bulíková
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Nedělní besídka 
Oslovil nás sponzor s tématem, které s be-
sídkou nesouvisí. Nabídl se, že sboru koupí
sadu s kalíšky pro večeři Páně.

Chce však zůstat v anonymitě, a proto by
si přál, aby tato iniciativa vzešla z nedělní
besídky.  Děkujeme  za  důvěru.  Můžeme
jeho návrh přednést sborovému shromáž-
dění k projednání.
Kalíšky  se  používají  v  řadě  baptistických
sborů (mimo jiné na Svaté Heleně, v Aši, v
Lovosicích atd.). V některých sborech pou-
žívají oba způsoby přijímání vína. Nejprve
procházejí kalíšky a za nimi jde sloužící s
kalichem, kdo chce přijímat kalich, dá zna-
mení rukou.
Co myslíte, stál by sbor o tento dar?

Časopis pro děti Vrabčáci a vlaštovky
v číslech
Zatím  vyšlo  šest  čísel  tohoto  časopisu.
První  dvě čísla měla 12 stran,  další  čísla
byla šestnácti stránková.
Práce  na  tvorbě  časopisu  si  vyžádala
celkem 342  hodin,  tisk  9  hodin.  Celkem
bylo  pro  vydání  všech  čísel  potřeba  351
hodin práce, což je 44 pracovních dnů po 8
hodinách.
Náklad časopisu se postupně zvyšoval  ze
40 ks na 70 ks, celkem bylo vytištěno 360
kusů.
Cena prvních dvou čísel byla 10 Kč, další
čtyři stály 15 Kč.
Náklady  na  tisk  časopisu  byly  mnohem
vyšší.  Velkou pomocí  pro  financování  ča-
sopisu  byli  dárci,  kteří  jeho  výrobu  do-

tovali.  Jsme  velmi  vděční  bratrovi  To-
mášovi  Černíkovi,  že  nám poskytuje  pro
tisk drahou laserovou tiskárnu zdarma. Čí-
selně  tedy  můžeme  vyjádřit  pouze
materiálové náklady (barvy a papír). Mate-
riálové náklady pro první čísla byly 17 Kč
za  kus,  po  rozšíření  na  16  stran  se  po-
stupně vyšplhaly až na 25 a 27 Kč za kus.

Celkové náklady na tisk všech čísel byl 8.
540  Kč.  Jen  zlomek  této  částky  uhradili
čtenáři, zbývající náklady byly uhrazeny z
darů dárců. Velká část nákladu sloužila pro
misijní účely.
Náklady na vkládané přílohy (záložky, zlaté
verše, tematické tisky) byly 1.370 Kč.
Předpokládané náklady na výrobu jednoho
ročníku tohoto časopisu (10 čísel), pokud
se nám jej  podaří  realizovat,  tak  mohou
dosáhnout částky 21.780 Kč.
Nemůžeme však zapomenout na obětavost
celého realizačního týmu a redakční rady,
jejichž práce se nedá vyčíslit ani zaplatit.
Bez jejich nadšení, obětavosti a zápalu pro
tuto službu by časopis nebyl.
Prosíme za modlitby za všechny, kteří se
na tvorbě časopisu podílí, aby měli dost sil
k této službě, a aby časopis byl k radosti a
k požehnání svým čtenářům.
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Hospodaření  nedělní  besídky  ve  2.
pololetí 2014
Počáteční hotovost ze sbírek besídky 

k 1.6.2014 6 412 Kč

Příjmy:

Sbírky z malé a velké besídky    4 942 Kč

Sbírka na vánoční dárky   4 100 Kč

Dary na zařízení, vybavení a akce 289 701 Kč

Příjmy celkem                                         305   155 Kč

Výdaje

Investice do zařízení 215 654 Kč

Investice do pomůcek 19 771 Kč

Náklady na Vánoce 2014 36 628 Kč

Náklady na časopis a tisky za 

září až prosinec 5 810 Kč

Náklady na akce Konec prázdnin 

a návštěvy 15 908 Kč

Výdaje celkem                                        293   771 Kč

Zůstatek hotovosti k 31.12.2014                11   384 Kč

Rozpočet Nedělní besídky na rok 2015
Hotovost k 1.1.2015 11 384 Kč

Předpokládané příjmy:

Sbírky v nedělní besídce 10 000 Kč

Sbírka na vánoční dárky 4 500 Kč

Předpokládané příjmy celkem                    25   884 Kč

Předpokládané výdaje:

Venkovní akce (grilování 3x) 30 000 Kč

Návštěvy starých lidí 1 000 Kč

Dárky pro děti k narozeninám 1 200 Kč

Vánoční dárky pro 40 dětí 10 000 Kč

Pořízení stanu 16 000 Kč

Drobný materiál (papíry, 

cartridge, apod.) 3 000 Kč

Časopis a tisky 22 000 Kč

Předpokládané výdaje celkem                    83   000 Kč

Předpokládaný deficit rozpočtu                   57   116 Kč

Věříme, že předpokládaný deficit rozpočtu
bude  uhrazen  z  jiných  zdrojů,  než  z
řádných příjmů besídky, aby se služba dě-
tem mohla dále dobře rozvíjet.

S  tímto  rozpočtem  seznámíme  sborové
shromáždění a sbor bude mít možnost se
rozhodnout, zda nedělní besídku podpoří, v
čem a v jaké výši.

Je to prostor i pro dárce, kteří mohou pod-
pořit konkrétní akci nebo potřebu nedělní
besídky.

Ve  vestibulu  umístíme  schránku  na  dary
pro nedělní besídku, do které budou moci
dárci vložit obálku s dary pro tuto službu
nebo i pro konkrétní akci nebo potřebu.

Návštěva u sestry Sofie Hrůzové

V neděli 15. února odpoledne navštívili děti
z nedělní besídky sestru Sofii Hrůzovou.

Na  začátku  ji  přivítaly,  popřály  jí  pevné
zdraví a Boží požehnání a předaly jí dáreč-
ky: nakreslené obrázky a dárkovou tašku s
malými dárky.

Pak jsme prababičce Štěpánky a Simonky
řekli, že ji máme rádi a že ji má rád také
Pán Ježíš, který je ten dobrý pastýř. Stará
se o ni a ochraňuje ji a bude s ní pořád v
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každé době. Zná ji podle jména a babička
ho také dobře zná. To je důvod k radosti a
k nové naději do dalších dnů.

Pak jsme všichni Pánu Ježíši poděkovali za
prababičku  a  poprosili,  aby  byla  dobré
mysli,  plná  radosti  a  vděčnosti  za  každý
nový den. Babička Sofie byla celá dojatá a
utírala si slzičky.

Pak  měli  děti  svůj  program,  zazpívali  jí
písničky,  řekly  básničku  a  zahrály na
flétnu. Babičce se to moc líbilo a byla ráda.
Pozvala děti  k bohatě prostřenému stolu,
aby  si  pochutnaly  na  připravených
dobrotách.

Děti jí přitom vyprávěly, co dělají na besíd-
ce,  jak  používají  deníčky,  do  kterých  si
kreslí, co dobrého a krásného minulý týden
prožily nebo co se jim nepodařilo, a jak to
napravili.

Babička Sofie nás všechny překvapila tím,
že si také píše svůj deníček a přinesla nám
ho ukázat. Přečetla z něj úryvky, co prožila
na nový rok a co ji oslovilo. Moc se nám to
líbilo.

Čas ale neúprosně letěl a tak jsme se mu-
seli  zase  loučit.  Babička  dala  dětem  na
cestu sladkosti a zamávala nám na rozlou-
čenou. Návštěva u babičky Sofie se nám
moc líbila.

Počátek  února  2015  byl  pro  náš  časopis
pro děti z nedělní besídky Vrabčáci a vlaš-
tovky dalším historickým okamžikem. Vy-
šel totiž nejen v originálním vydání pro ne-

dělní  besídku ve sboru BJB v Chebu,  ale
vyšla  i  jeho  mutace  pro  nedělní  besídku
baptistického Sboru Petra  Chelčického na
Lovosicku.

Redakční  radu  této  verze  časopisu  tvoří
Monika Donátová a Bára Barháčová.  Tisk
realizovala tiskárna Apollo Print v Lovosi-
cích.

Redakční rada převzala podle naší dohody
obecný obsah časopisu do svého vydání a
stránky, které informovaly o interních ak-
cích  chebské  nedělní  besídky,  nahradila
informacemi  a  fotografiemi  z  nedělní  be-
sídky Sboru Petra Chelčického, aby jejich
číslo  bylo  pro  jejich  děti  stejně  osobní  a
blízké, jako je pro naše děti.

Na fotografiích můžete vidět ukázky z ob-
sahu  časopisu,  který  vytvořila  redakční
rada v Lovosicích.

Přejeme  malým  i  velkým  čtenářům  v
partnerské  besídce  a  Sboru  Petra  Chel-
čického hodně radosti a Božího požehnání
z  jejich  časopisu.  A  těšíme  se  na  další
dobrou spolupráci.
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V březnovém čísle časopisu Vrabčáci a
vlaštovky  se  poprvé  objeví  rubrika
Naše přátelství. Obsahuje rozhovory, ve
kterých  se  čtenářům  představí  dvě  děti,
Simonka z našeho sboru a Šarlotka ze sbo-
ru Petra Chelčického v Lovosicích.

Děti tak budou mít příležitost se tímto způ-
sobem na dálku  poznávat.  Věříme,  že  si
tak  rozšíří  obzor,  že  existují  i  další  bap-
tistické sbory, ve kterých jsou děti,  které
také chodí do nedělní besídky.

Třeba jednou, až budou v mládeži, si bu-
dou alespoň trošku povědomé.

Je to první vlaštovka spontánní mezi sbo-
rové  spolupráce  v  BJB  naší  nedělní  be-
sídky. Věříme, že nebude poslední. 

V neděli 8. února jsme měli na velké
besídce téma Úzká a široká cesta.

Děti  nejprve  říkaly,  co  všechno  je  hřích,
nezapomněly na neposlušnost,  lež,  hrubé
vyjadřování  o  druhých,  ubližování,  poru-
šování  zákonů,  porušování  vyhlášky  o
provozu silničních vozidel, loupež, vraždu a
další.

Potom jednotlivé hříchy napsaly na lísteč-
ky, které připevnily na velký těžký plný ba-
toh.

Pak si batoh vyzkoušely, jak je těžké s ta-
kovým  břemenem  hříchů  žít.  Vyzkoušely
si, že po široké cestě a skrze širokou bránu
s hříchy projdou docela dobře.

Ale projít s nimi úzkou branou, to už nešlo.
Aby mohly úzkou bránou projít, musely si
kleknout (být pokorné), poprosit Pána Ježí-
še, aby jim hříchy odpustil a teprve potom
mohly úzkou bránou projít.

Naučili jsme se, že každý den děláme roz-
hodnutí,  zda  uděláme  něco  špatného
(zhřešíme)  nebo  se  rozhodneme  pro
dobro. V životě nás čeká i jedno velké a
důležité rozhodnutí: Jestli budeme chtít jít
celý  život  širokou  cestou  nebo  se  roz-
hodneme následovat Pána Ježíše a jít úz-
kou cestou.

Je to vážné rozhodnutí  a neměli  bychom
jej dělat lehkomyslně. Musíme počítat i  s
tím, že následovat Pána Ježíše není zábava
a legrace, ale můžeme procházet i ústrky,
těžkostmi nebo i utrpením.

Pro předvelikonoční období připravila
redakce časopisu Vrabčáci a vlaštovky
dětem překvapení.

V  neděli   29.  února  dostanou  s  novým
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březnovým  číslem  vystřihovací  papírový
model Velikonoční ráno. Je to velikonoční
scéna vzkříšení Pána Ježíše, kterou si děti
mohou samy nebo s pomocí rodičů vystří-
hat, sestavit a slepit.

Výsledný model dětem přiblíží tuto důleži-

tou  součást  velikonočních  svátků.  O
velikonoční neděli chceme ve shromáždění
uspořádat výstavku těchto modelů našich
dětí ve shromáždění. Bude to malý příspě-
vek nedělní besídky k programu o těchto
svátcích.

Předpokládáme,  že  model  budou  stavět
děti  z  velké  besídky.  Ale  kdyby  o  něj
projevili zájem i rodiče dětí z malé besídky,
že by ho pro své děti chtěli postavit, mů-
žeme jej  pro ně vytisknout.  Prosíme při-
hlaste  se  u  mě  soukromou  zprávou,
abychom s vámi při tisku počítali.

Věříme, že se dětem stavba modelu bude
líbit  a že to bude příležitost i  pro rodiče,
aby si s nimi o velikonočním příběhu dobře
popovídali.

Sborová práce
Pomoc na Ukrajinu.

Od konce roku 2014 do konce ledna 2015
probíhal v našem sboru sběr oblečení a ji-
ných  potřeb  pro  lidi,  kteří  jsou  zasaženi
válkou  na  Ukrajině.  Pomoc  budou  dis-
tribuovat sbory na Ukrajině. 

Ukázalo se, jak obětaví umíme být a sešlo
celkem přes dvě tuny materiálu, který byl
zabalen do asi 120 velkých pytlů. 

Předpokládalo se, že se vše odveze jednou
dodávkou.  Nakonec  muselo  odjet  ještě
jedno auto, protože dodávka byla naplněna
po strop a stále zbývalo asi 20 pytlů. 

3. února odvezli bratři David Sláma, Tomáš
Černík, Vašek Růžička st. a Vašek Růžička
ml. do Pleteného Újezdu, kde nás uvítali a

po vyložení i pohostil bratr Michail Grytsyk
s manželkou ze sboru BJB Praha 3 Vinný
kmen. Jak vypadá potom následný odvoz
na Ukrajinu ukazuje obrázek z cesty bratří
z našeho rusky hovořícího sboru v Praze,
která se uskutečnila asi 14 dní před naším
odvozem materiálu.
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Schůzka sborových složek

1. února se uskutečnila již druhá schůzka
zástupců  sborových  složek.  Na  těchto
schůzkách se koordinuje služba ve sboru.
Řeší  se  termíny  akcí,  formy  služby  a
eventuální potřeby a součinnost při službě
ve sboru. Takto například na minulé schůz-
ce  došlo  ke  shodě  na  potřebě  nákupu
várnice na čaj pro společné sborové akce a
tato várnice se nakoupila.  

Na této schůzce jsme opět řešili službu ve
sboru na první pololetí tohoto roku. Shodli
jsme se na tom, aby jednotlivé složky vyu-
žívali  sborový  zpravodaj  jako  výbornou
možnost komunikace se sborem. 

Řešila  se  možnost  dělat  odpolední
shromáždění v malém sále. V malém sálu
je absence zařízení pro vysílání shromáž-
dění  do  internetu,  a  protože  odpolední
shromáždění jsou sledována, zařadili jsme
do  plánu  investic  vybudování  ozvučení  a
vysílání  z  malého  sálu  nejen  kvůli
eventuálnímu  odpolednímu  shromáždění,
ale také kvůli možnosti vysílat i jiné akce z
malého sálu, jako je mládež a další.

Řešila se i otázka potřeb mládeže. Vyžadují
možnost přespání různých hostů. Doposud
spali v besídce, což se ukazuje jako zcela
nevhodné kvůli malým dětem. Mládeži by
se hodil prostor pro řešení tohoto problé-
mu, např. byt v podkroví, který se uvolní.  

Ještě se řešila vhodnost času odpoledního
shromáždění  v  16 hodin.  Ne všem se to
hodí. 

Kdo na této schůzce byl, je patrné z foto-
grafií, fotil Tomáš Černík.

Sesterský kroužek

Pozvánka ne sesterskou konferenci:

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ ODBOR
SESTER v ČR 

Na Topolce 14,  Praha 4, 140 00 

                                                              
,,……vy  jste  byly  povolané  Ježíšem  Kris-
tem.“ Řím. 1-6b

Drahé sestry,

pomalu  se  přibližuje  termín  naší  každo-
roční sesterské konference a já Vás všech-
ny co nejsrdečněji chci pozvat jménem Od-
boru sester ČR a SR ve spolupráci se sbo-
rem v Praze 3 na Vinohradech, Vinohrad-
ská 68,  kde se společná česko-slovenská
sesterská konference bude konat ve dnech
1. 5. - 3. 5. 2015

Téma konference: K čemu jsme povolané?

Chceme se společně zamýšlet nad tím, co
říká  Boží  slovo  o  povolání  ženy.  Uvě-
domovat si,  k   čemu nás Pán Bůh povo-
lává.  Naším nejdůležitějším povoláním je
žít  v co  nejbližším  osobním  vztahu  s Pá-
nem Ježíšem Kristem.  Hlavním povoláním
zůstává povolání k tomu, abychom někým
byly  a  potom  abychom  něco  dělaly.  Ve
středu našeho života musí  stát  Pán Ježíš
Kristus, ne splněné úkoly.

Jak víte, v loňském roce došlo ke změnám
ve způsobu přihlašování a platby konferen-
ce. Také  letos se budete přihlašovat přes
internetové stránky.
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Z historie sboru 
Pokračujeme v krátkém seriálu s názvem
„Z historie  sboru BJB v Chebu‟. 

Historie  sboru  BJB  v  Chebu  -  7.  Třtinou
nalomenou

Božímu  lidu  v  Chebu  však  není  dopřáno
dlouho žít v plésání a radování. Na cestě
za Pánem přicházejí i zkoušky. Ta, která na
sbor  dolehla  počátkem  roku  1975,  byla
pořádně těžká. V březnu 1975 byl odebrán
státní  souhlas  ke  službě  Božím  slovem
bratru kazateli Štěpánu Křivánkovi a třem
laickým kazatelům: Petru Jelínkovi,  Aloisi
Sauerovi a Františku Jelínkovi. Tato zkouš-
ka sborem otřásla, ale práce se úplně ne-
zastavila.  Vedení  se  ujali  bratři  Antonín
Sauer, Jan Mrázek a Štěpán Sauer. Kolem
nich se semkli další bratři a sestry. Všichni
věrně a obětavě sloužili při shromážděních,
která se konala pravidelně a nikdy nebyla
přerušena. 

V této kritické době sbor vyjednává s Ob-
lastní  radou  starších  o  obsazení  sboru
novým kazatelem. Pro nedostatek kazatelů
sbor požádal bratra Viléma Pospíšila, kaza-
tele ve výslužbě, aby se dočasně ujal prá-
ce, než se najde trvalé řešení. Po uvážení
situace bratr Vilém Pospíšil dává souhlas k
jednání  na příslušných úřadech a je  roz-
hodnut  ujmout  se  práce na krátký,  blíže
neurčený čas, pokud mu to jeho zdravotní
stav dovolí. Ve sboru je velmi laskavě uví-
tán i se svou manželkou dne 15. září 1975.
Byl pro ně upraven byt v části sborového
domu, propůjčen nábytek a zařízeny i jiné
drobné věci pro zpříjemnění pobytu.

V listopadu 1975 byl udělen státní souhlas
ke službě laickým kazatelům bratřím Bo-
huslavu  Novákovi,  Theofilu  Jersákovi  a
Jindřichu Nesvarbovi. Bratři byli ihned za-
pojeni  do sborové práce Božím slovem v
Chebu  i  na  stanicích.  Po  letech  tučných
však přicházejí léta slabší. V roce 1975 po-
prvé  po  letech  stav  členů  nevzrostl,  ale
naopak se zmenšil.  Projevuje se útlum a
stagnace.  Život  některých  mladých  členů
není  podle  Božích  norem,  ale  stává  se
světáckým, opouštějí společná shromáždě-
ní.  V rodinách dorůstají  neobrácené děti.
Mnozí z přátel přestali chodit do shromáž-
dění.

Bratr kazatel  Vilém Pospíšil  stál věrně ve
službě až do dubna 1977. V těžkých chví-
lích  neúnavně  přinášel  slovo  povzbuzení,
ukazoval  na  jistotu  nové,  věčné  Bu-
doucnosti. Sbor se s ním rozloučil se slza-
mi díků a vděčnosti.

Po  dlouhém  jednání  o  obsazení  sboru
novým kazatelem, přichází do Chebu v dů-
sledku  trojvýměny  kazatelů  bratr  kazatel
Karel  Kuc.  Přejímá sbor,  na kterém stále
leží stín přerušené práce. Zdá se, že sbor
není připraven teoreticky ani prakticky čelit
ateistické  výchově  ve  společnosti.  Velké
procento  dětí  se  ztrácí  ve  světě.  Jsou
problémy  ve  smíšených  manželstvích.
Polevil i modlitební život.

Po necelém roku společné práce neklidnou
hladinu sboru rozrušila zpráva, že sbor zů-
stane opět bez kazatele. Bratr kazatel Kuc
se chce vrátit  zpět  do  tepelského  sboru.
Celý rok zápasí  bratři  a sestry o to,  aby
Boží dílo nebylo narušeno.

Nejistota odchodu kazatele však stále zů-
stávala v popředí. Teprve v roce 1979 se
uskutečnily  volby  nového kazatele  sboru.
Většinou hlasů byl  zvolen bratr  František
Hruza.  Bratr  kazatel  Kuc  odchází  31.12.
1979. Sbor zůstal sedm měsíců bez kaza-
tele. Do příchodu bratra kazatele Hruzy za
veškerou sborovou činnost odpovídal eme-
ritní kazatel bratr Štěpán Křivánek.

Pokračování příště.
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Z historie Bratrské jednoty baptistů 
Na  tomto  místě  chceme  nadále  přinášet
historické materiály, které mají souvislost
s naší Bratrskou jednotou baptistů. A nyní
máme připraven  materiál  od  Petra  Chel-
čického.

Petr  Chelčický  (asi
1390 –  asi  1460 -
Jižní  Čechy)  byl
spisovatel,  překla-
datel  a  radikální
český náboženský a
sociální  myslitel,  je
považován  za
jednoho  z  nejvý-
znamnějších  před-
stavitelů  české  re-
formace.  Petrovi
náboženští  dědi-
cové  založili  ke

konci jeho života v Kunvaldu Jednotu bra-
trskou. Za první republiky bylo v Českoslo-
vensku  ustaveno  sdružení  baptistických
sborů  s  názvem  Bratrská  jednota  Chel-
čického.  Chelčického  jméno  v  názvu
jednoty mělo zásadní význam. Vytvořil se
tak myšlenkový most mezi baptisty a čes-
kým předchůdcem reformace, který dříve
než sami baptisté kázal myšlenky, na než
kladli  baptisté  velký  důraz.  Jednou z  ta-
kovýchto  myšlenek  byla  radikální  odluka
církve  a  státu  a  požadavek  svobodného
školství.  Název Bratrská jednota baptistů
byl přijat na počátku 50. let.

Přinášíme vám v dnešním čísle první část
traktátu  Petra  Chelčického  s  názvem  „O
trojím lidu“. 

Traktát  „O  trojím lidu“  odsuzuje  učení  o
dělení  společnosti  na  tři  stavy  –  moc
duchovní, moc světská a prostý lid. Zákla-
dem je Bible, kde se píše o rovnosti lidí.

Tento  traktát  přepracoval  do  srozumi-
telnější formy Václav Müller (http://bohu-
a.svetu.cz/).

Redakce

O trojím lidu

Požádal jsi mě, abych ti napsal něco málo
o učení rozdělující  lid na tři  stránky, kte-
réžto se vyhlašuje jako vůle Kristova. Po-
chybuji,  že mám k tomuto dost poznání,
ale pro tebe tak učiním. Ale předem tě va-
ruji:  Neumím  být  stručný.  Píšeš  mi,  že
skrze  stručnost  bys  mohl  porozumět  i
mnohem  složitějším  věcem,  než  mému
psaní.   

Ale toto je pro mne těžké. Tyto věci, tak
jak jim rozumím, nemohu popsat krátce,
to je jako bych měl pěti kameny postavit
velké město. Vždyť pěti kameny nepoložíš
ani základ jediného domu!

Jsem si jist, že to, co Kristus požaduje od
duchovních  i  lidu,  víš  sám  i  bez  mého
psaní. Proto se budu snažit moc nerozepi-
sovat.

Ale nebyl jsem si  jistý tvým povědomí o
stavu  světské  moci.  Prostudoval  jsem  si
spisy všech táborských kněží i mistrů praž-
ských,  které se objevili  od počátků bojů.
Kdo ví, kdo a co o moci světské ještě na-
psal  či  napíše.  Protože  existuje  takové
kvantum spisů a filozofování,  nemíním tě
nimi zaneprázdňovat.  Neboť každý z nich
ví své o světském stavu, kde je však toho
míra a konec? Ale některých jejich názorů
se přece jen dotknu.

Nejprve však ukážu,  na čem je založena
moc:  Na  hrůze,  kterou  budí.  Moc  se
projevuje bezcitností, hrozí, nadává, nási-
lím se prosazuje, uvězňuje, bije i zabíjí. A
takovouto moc světskou Samotný Bůh od
počátku ustanovil  ve všech národech pro
Svůj  Řád,  který  země  potřebuje  a  který
Bůh  vyžaduje  ode  všech.  Ale  tvrdím,  že
mezi  těmito  národy  existuje  jedna  vý-
jimka,  ve  které  Bůh  vyhlásil  přímo  Svůj
Zákon.  Neboť  je  psáno:  "Všem národům
ustanovil  Panovník  knížete  nebo  vladaře,
jenom Izrael je pod přímou Boží vládou."

Izrael Bůh tedy nesvěřil žádnému králi na
zemi, protože sám chtěl nad ním kralovat.
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V Písmu je zjeveno, že od chvíle příchodu
do zaslíbené země až do doby Saula nebyl
žádný panovník Bohem nastolen. Ale když
Izraelský  lid  sám od  sebe volal  po  králi,
tehdy  řekl  Bůh  proroku  Samuelovi:
,,Vyslyš hlas tohoto lidu,  neboť nepohrdli
pouze  tebou,  když  žádali  krále,  ale  také
mne zavrhli, abych již nad nimi nekraloval.
K  tomuto  směřovali  jejich  skutky  již  od
toho dne, když jsem je vyvedl z Egypta". A
když  pak  tomuto  lidu  Samuel  kázal  a
vyčítal jim, že zle učinili, když místo Boha
chtějí  mít  krále  nad  sebou,  tehdy  lid,
polekán  jeho  řečí,  řekl:  ,,Nade  všechny
hříchy jsme se  dnes  provinili,  když  jsme
žádali o panování krále."

Faksimile jedné stránky ze spisů Petra Chelčického

Takže teď vidíme, že podle Bible nad těmi
národy,  kde  nevládne  Boží  moc,  Bůh
ustanovil moc odstrašující s mečem, aby s
tímto  odstrašujícím  mečem  pásl  nepo-
slušné a nemoudré lidi, ale Jákoba vyvolil
za  výjimečný  lid,  aby  v  pokoji  byl
spravován ve všem dobrém, dokud Izrael
sám tímto nepohrdl, když si zvolil poddan-

ství králi.

Dále  si  musíme  ukázat,  že  když  David
(nebo jiný židovsky král) byl nastolen, teh-
dy byl Zákonem pověřen, aby skrze moc
svého  meče  prosazoval,  co  žádá  Zákon.
Jeho povinností bylo také vojensky bránit
Židovský Zákon proti jeho nepřátelům.    

Tentýž Zákon žádal smrt za hříchy a také
jiné  mnohé  menší  tresty  podle  pravidla:
Oko za oko, zub za zub. Všemi těmito úko-
ly Zákonem přikázané se pověřila králova
moc a král mohl být legitimně povolán.   

Také  i  Kristus  ve  svém  zákoně  přináší
ustanovení a příkazy, které může světská
moc naplnit. Z tohoto úhlu pohledu nelze
říci,  že  král  nemůže  spravedlivě  a  svatě
stát na skutcích Zákona Kristova. Jestliže
je zákon změněn a my jsme vysvobozeni
skrze Milost Našeho Pána Ježíše Krista od
zákona smrti a podléháme zákonu milosti,
pak tedy zjišťujme, na čem v Kristu moc
založíme!

Tímto  výše  uvedeným  výkladem,  který
ještě níže rozvedu, jsem tě chtěl  vyzvat,
abys sám posoudil, jestli jde Zákon Kristův
v  prolévání  krve  ve  stopách  Zákona
Starého. Jestliže se tedy nebojíš, pak jdi a
jasně ukaž králům, knížat a pánům cestu
Kristova  Zákona  a  oni  se,  naplňujíc  tuto
cestu, jistě stanou svatými. Když tedy vez-
meš Písmo ze Staré nebo Nové smlouvy,
jakékoliv místo, kde se podle tvého názoru
jasně a zřetelně v Kristu ustanovují páni a
knížata,  pak  se  ujistíš,  že  jim  legitimně
schvaluješ  jejich  pravomoc  podle  popisu
práce z Kristova Učení. Jestliže tedy tvrdíš,
že tento Trojí Lid tvoří Tělo Kristovo, pak
tedy  říkej  i  to,  že  toto  tělo  má  být
spravováno  právě  Zákonem  Kristovým!
Jestliže  si  Ježíš  vybral  tělo  z  takového
trojího  lidu,  pak  tedy  Zákonodárce  svěřil
ruce tohoto těla světské moci, aby mečem
prospívala  ostatním  údům.  Ale  tento  vý-
klad nemá oporu ve víře v Krista, ani v Pís-
mu Svatém zjeveným Duchem Svatým, ale
nyní  mnozí kněží a duchovní jej takto vy-
kládají,  aby  druhé  oklamali.  Vždyť  přece
kdo je pod Zákonem Kristovým, má jistotu
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spasení,  tam směřuje cesta Zákona a to
mají  kazatelé  v  lidech  povzbuzovat  a
ukazovat!  Protože  kdyby  víra  Kristova
pověřila moc bojem a trestáním, proč by
Kristus  měnil  zákon  židovský  za  jiný
duchovní? Jestliže by chtěl, aby se v Jeho

Jménu sekalo, věšelo, topilo, pálilo a jinak
krev  z  lidí  cedilo,  jaká  by tedy byla  ona
změna  z  krvavých  požadavků  předešlé
smlouvy?

Pokračování příště.

Z výkonného výbou BJB 
Informace Výkonného výboru BJB

č. 1/2015

1. Informace z jednání VV dne 26. led-
na 2015

Předseda informoval  o  návštěvách sborů.
VV  následně  hovořil  o  aktuálním  životě
sborů Litoměřice, Děčín, České Budějovice
a stanic v Bělé pod Bezdězem a Valašském
Meziříčí.

VV projednával záležitosti časopisu Rozsé-
vač. Novým předsedou redakční rady je br.
Szolles, šéfredaktorkou časopisu je sestra
Marie Horáčková a jejím zástupcem je br.
Stano Král. Redakční rada žádá VV o pří-
spěvek na doplacení ztráty na poštovném
za rok 2014 ve výši 17.400 Kč. VV v této
souvislosti  požádal o přehled hospodaření
Rozsévače za rok 2014 a o případném pří-
spěvku rozhodne na základě těchto údajů.

Br.  předseda  Kern  informoval  o  přehledu
ordinovaných kazatelů Jednoty. VV rozhodl
znovu podat návrh sjezdu delegátů na do-
plnění  komise  duchovní  služby  o  bratra
Erika Polohu a bratra Radka Pospíšila. Br.
Kern však osloví další případné ordinované
kazatele, zda by byli ochotni se zapojit v
práci této komise.

VV byl informován, že bratr Jaroslav Pospí-
šil kazatel sboru v Teplé bude končit službu
ke konci  roku 2015. Kromě tohoto sboru
hledají  kazatele  také  sbory  v  Děčíně  a
Vikýřovicích.

VV  byl  informován  o  žádosti  třebenické
stanice Sboru BJB v Praze 4, tedy sboru
Petra Chelčického, o vstup do BJB. Br. Šíp
odpoví  sboru  ohledně  formulace  této  žá-
dosti a postupu podle našich řádů.

Br. Jackanič informoval o přípravách kurzu
Vzdělávání  na  cestě,  který  připravuje  VV
ve spolupráci s br. Pavlem Coufalem. Bratr
Jackanič připraví do příštího setkání návrh
rozpočtu kurzu na rok 2015.

Br. Jackanič informoval o přípravě nájemní
smlouvy pro školu Dorkas v Olomouci. VV
doporučuje  do  smlouvy  zavést  odpo-
vědnost  nájemce  za  provozování  školy  a
dodržení  všech  stavebních  a  bezpečnost-
ních  předpisů,  které  souvisí  s  provo-
zováním budovy.

Br. Šíp informoval VV o chystané sborové
ordinaci br. Kučery za diákona Sboru BJB v
Kraslicích pro službu ve věznicích. Br. Šíp
zastoupí VV na této bohoslužbě.

Br.  Jackanič  poděkoval  za  příspěvek  na
uspořádání  československé  konference
mládeže v Brně, ale vzhledem k tomu, že
Odbor  mládeže  obdržel  v  minulém  roce
větší množství příspěvků ze strany sborů v
souvislosti s výzvou zaslanou na sbory, je
Odbor schopen ztrátu pokrýt v rámci svého
hospodaření. Příspěvek z rozpočtu kance-
láře VV tedy bude vrácen v plné výši.

VV schválil  záměr  uveřejnění  Slov  života
2015  v  elektronické  podobě  (PDF/EPUB)
na stránkách BJB.

VV projednal a předběžně odsouhlasil ně-
které své návrhy pro sjezd delegátů:

1)  návrh  na  nenávratnou půjčku  ve výši
500.000 Kč pro sbor v Teplé (s ohledem na
vysoký kladný hospodářský výsledek kan-
celáře VV),

2) návrh na sestavení zpěvníkové komise
za účelem vzniku nového zpěvníku BJB,

3)  návrh  zahájit  přípravu  transformace
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Rady zástupců sborů (RZS) na Sjezd de-
legátů (SD) v řádech BJB.

Br. Novosad informoval o plánovaném se-
tkání misijního odboru (MO) v kanceláři VV
v pondělí 9. února 2015. MO připravuje v
květnu misijně-poznávací cestu do Turecka
s  návštěvou  tří  místních  baptistických
sborů. Cesty se zúčastní 6 účastníků.

MO navrhuje VV podporu služby kazatele
tureckého sboru částkou 1200 euro ročně
z fondu MO od roku 2015 na dobu 5 let.
VV s tímto návrhem souhlasí.

2. Informace z Kanceláře VV

Žádáme sbory, aby neprodleně zaslaly na
účet  krizového  fondu  výtěžek  sbírky  na
podporu  práce  s  uprchlíky  ze  Sýrie.  Dě-
kujeme.

Připomínáme,  že  na  webu  www.bjb.cz
naleznete  kalendář  akcí  na  rok  2015.
Kazatele  zvláště  upozorňujeme,  že  12.  -
14. května se koná česko-slovenský kurz
kazatelů  v  Ráčkově  dolině.  Jak  budou
pokračovat přípravy, budeme vám sdělovat
další informace.

Kazatelům,  správcům  sborů,  předsedům
odborů a komisí připomínáme, že nejpoz-
ději do 9. března je třeba zaslat zprávy pro
sjezdové materiály. Zároveň připomínáme,
že do tohoto data mohou sbory, odbory a
komise zasílat návrhy pro sjezd delegátů.

V souvislosti se sjezdem delegátů přikládá-
me i výzvu nominační komise:

Milí kazatelé, milí správci sborů,

na SD by měla být zvolena nová revizní
komise. Zatím však pořád máme jen dva
vhodné kandidáty, kteří by byli ochotní po
dobu následujících čtyř let být členy komi-
se.

Prosím proto ještě jednou, abyste se za-
mysleli, a pokud někoho vhodného ve sbo-
ru máte, tak abyste dali vědět mně na ad-
resu  zdenekpokorny68@gmail.com  nebo
komukoli  ze  členů  nominační  komise
(Blahoslav Fajmon, Jindřich Pospíšil, Radek
Pospíšil, Václav Černík).

S přáním pokoje

Zdenek Pokorný

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

Modlitební předměty 
• za nemocné, 
• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za staršovstvo a jejich službu,
• za br. kazatele a jeho službu,
• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,
• za Klub dobré naděje,
• za celou BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
Rusinková Mária 5. březen 
Eliášová Anna 7. březen 
Jelínek Benjamín 10. březen   
Kvasničková Barbora 14. březen    
Jirmanová Alžběta 18. březen  
Kovaříková Olga 21. březen   
Táborská Petra 23. březen  
Černíková Dana 26. březen  
Kovaříková Olina 31. březen

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí
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Sborová oznámení
  6. 3. v 19:00 shromáždění při Světovém modlitebním dnu sester; součástí je i sbírka
na potřeby sester ve světě

22. 3. v 15:00 koncert Kazatelského kvartetu; prosíme o modlitby za službu Kvartetu
16. - 22. 3. (v Jablonci nad Nisou, Lovosicích, Žatci, Karlových Varech a Aši), aby Bůh
skrze písně i slovo působil a oslavil se.

Plán sborových aktivit 
13. 2. přednáška o manželství br. Darko Králik

22. 2. V 15:00 – výroční sborové shromáždění

23. 2. V 10:00 regionální setkání kazatelů Západočeského kraje v Chebu

6. 3. V 19:00 – Světový modlitební den sester

16.-20. 3. Služba Kaz. kvartetu (Jablonec, Lovosice, Žatec, Karlovy Vary, Aš) 

22. 3. V 16:00 (možná to bude dřív) – služba Kazatelského kvartetu

3. 4. Velký pátek

4. 4. Hod Beránka (Chebský hrad)

5. 4. Neděle vzkříšení

6. 4. Velikonoční pondělí; odpolední výlet na Zelenou horu

18. 4. Sjezd delegátů v Aši

20.-27. 4. Služba Kazatelského kvartetu v Rumunsku (okolí Sv. Heleny)

1.-3. 5. Konference sester v Praze, služba pěveckého sboru při konferenci

10. 5. Den matek

12.-14. 5. Česko-Slovenský kurz kazatelů v Račkové dolině

29. 5. Noc otevřených kostelů

31. 5. Grilování (besídka?)

21. 6. Ukončení školního roku - grilování

Program na březen 2015 
Neděle  1. březen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 1. březen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Středa 4. březen 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 5. březen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   6. březen 2015 16:30 Dorost
Pátek  6. březen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  6. březen 2015 19:00 Světový den modliteb sester
Sobota 7. březen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 8. březen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. Václav Černík
Neděle 8. březen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Služba: br. Alois Sauer
Neděle 8. březen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
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Středa 11. březen 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 12. březen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   13. březen 2015 16:30 Dorost
Pátek  13. březen 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  13. březen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Alois Sauer 
Sobota 14. březen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  15. březen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák

br. Alois Sauer
Slovo k dětem:ses. Lucie Růžičková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 15. březen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 15. březen 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 18. březen 2015 17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 19. březen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   20. březen 2015 16:30 Dorost
Pátek  20. březen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  20. březen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 21. březen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 22. březen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Věra Černíková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 22. březen 2015 15:00 Koncert „Kazatelský kvartet“
Neděle 22. březen 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 25. březen 2015 17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 26. březen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   27. březen 2015 16:30 Dorost
Pátek  27. březen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  27. březen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 28. březen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 29. březen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Zuzka Boháčková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 29. březen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 29. březen 2015 16:00 Klub nedělní besídky

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

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a v 16
hodin: http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:

http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

350 02 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz

íslo ú tu: Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Korektury: Eliška Hrůzová. 

Vychází  v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední neděli  v  měsíci  na další  měsíc.  Toto číslo vyšlo 1. března 2015.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu  zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční
rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 

15

mailto:zpravodajcheb@baptistcz.org
mailto:david.slam@centrum.cz
http://podcastcheb.baptistcz.org/
http://cheb.baptistcz.org/


Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu březen 2015

16


