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Slovo kazatele
Milí bratři a sestry,
za  necelý  měsíc  budou
velikonoce.  Chceme  si
připomínat největší udá-
lost  dějin:  ukřižování  a
vzkříšení Pána Ježíše. To,
že Bůh se sklonil k nám,
vzal  na  sebe  tělo  a  na
svém  těle  vzal  naše
hříchy  a  vytrpěl  za  ně
trest,  který  patřil  nám.

Nikdo jiný pro nás nic takového neudělal.
„Nikdo  nemá  větší  lásku  než  ten,  kdo
položí život za své přátele.“ (Jan 15:13)
Znovu Mu za to děkujme.
Jeho  křížem  se  máme  chlubit  –  protože
díky  Jeho  smrti  jsme  smířeni  s Bohem,
můžeme  být  vysvobozeni  z viny  a  moci
hříchu,  máme  nový  život.  Máme  s tím
počítat  a  věřit  tomu,  žít  podle  toho.  „Já
však  se  zanic  nechci  chlubit  ničím,  leč
křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je
pro  mne  svět  ukřižován  a  já  pro  svět.“
(Gal 6:14) „Nevíte snad, že všichni, kteří
jsme  pokřtěni  v  Krista  Ježíše,  byli  jsme
pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem
spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom -
jako  Kristus  byl  vzkříšen  z  mrtvých
slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili
na  cestu  nového  života.  Jestliže  jsme

s ním sjednoceni, protože máme účast na
jeho  smrti,  jistě  budeme mít  účast  i  na
jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý
člověk  v  nás  byl  spolu  s  ním ukřižován,
aby  tělo  ovládané  hříchem bylo  zbaveno
moci a my už hříchu neotročili.  Tak i  vy
počítejte  s  tím,  že jste mrtvi  hříchu,  ale
živi Bohu v Kristu Ježíši.“ 
(Římanům 6:3-6,11)
Jeho kříž nás také vyzývá k novotě života,
kdy jsme tu pro Pána, připraveni  sloužit,
chválit Ho, poslouchat:  „Vždyť nás má ve
své moci láska Kristova - nás, kteří jsme
pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že
tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel
proto,  aby ti,  kteří  jsou naživu,  nežili  už
sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i
vstal.“  (2.  Korintským  5:14n) „Nechť
tedy  hřích  neovládá  vaše  smrtelné  tělo,
tak  abyste  poslouchali,  čeho  se  mu
zachce; ani nepropůjčujte hříchu své tělo
za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli
vyvedeni  ze  smrti  do  života,  propůjčujte
sami  sebe  a  své  tělo  Bohu  za  nástroj
spravedlnosti.“ (Římanům 6:12n)
Kéž  můžeme  prožít  tyto  velikonoce
v blízkosti  Pána Ježíše  a  můžeme Ho víc
poznat  a  prožít  sílu  Jeho  kříže  v našich
životech. On ať je oslaven.

David Sláma

Velikonoce
Poselství prázdného hrobu

Lidé si často na hrobní kámen dávají něja-
ký slavný citát nebo výrok, který vyjadřuje
jejich  osobnost.  Čím v  životě  byli,  čemu
věřili, nebo to, co pokládali za důležité. 

Když  Ježíš  Kristus  zemřel  před  více  než
dvěma tisíci lety, přivalili mu na hrob místo
nějakého  citátu  velký  kámen,  který  byl

střežen Římskými vojáky. 

O  Velikonocích  si  připomínáme to,  co  se
stalo po třech dnech od jeho smrti, a to je
jeho  vzkříšení.  Ano,  jeho  prázdný  hrob
mluví  více,  než  nějaký  citát,  protože  je
důkazem toho, že Ježíš Kristus je živý. 

Prázdný hrob k nám mluví i  dnes a jeho
poselství je:
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POSELSTVÍ O VÍTĚZSTVÍ

Byl  Pátek  a  začínala  Sobota.  Ježíš  právě
zemřel a s ním zemřelo mnoho snů, které
lidé  měli.  Oni  přišli,  aby  viděli,  jestli
sestoupí  z  kříže  a  ukáže  všem,  že  se
nemýlili a že on je ten pravý Mesiáš. Velký
Pátek  pro  ně  nebyl  velký,  protože
odcházeli domů zklamaní. Ježíš byl položen
do hrobu vytesaného ve skále a tak velmi
smutně  skončil  den  pro  mnohé,  kteří
v Pátek  očekávali  happy  end  (šťastný
konec).  Ženy,  které  přišly  s  Ježíšem
z Galileje,  si  už  v  pátek  připravily  vonné
masti a oleje a prvního dne po sobotě šly
ke  hrobu.  Když  se  přiblížily  ke  hrobu,
zjistily, že je prázdný. Nevěděly, co si mají
myslet. Možná, že se spletly, ale najednou
se  jim  zjevili  dva  andělé,  řkouce:  „Proč
hledáte  živého  mezi  mrtvými?  Není  zde,
byl vzkříšen!“.

Poselství  prázdného  hrobu  je  poselstvím
o vítězství nad smrtí. To je ten zázrak, na
který čekali, ale nestal se, když oni chtěli,
nýbrž když Pán Bůh chtěl. Prvního dne po
sobotě by málokdo čekal, že se může něco
stát.  Každý  se  možná  vzpamatovával  ze
smutného víkendu na Golgotském kříži. V
neděli  se však stal největší  zázrak, který
se  udál  v  Jeruzalémě.  Ježíš  zvítězil  nad
smrtí  -  vstal  z  hrobu,  protože  Bůh  ho
vzkřísil. Smrt už není ten strašlivý a taju-
plný nepřítel.  Smrt byla přemožena. A to
je  velikonoční  poselství:  Ježíš  Kristus  je
živý! Smrt pohltila od Adama už tolik lidí a
nikdo,  kromě Ježíše nad smrtí  nezvítězil.
Ježíšův hrob je na světě jedinečný, protože
Ježíšovo tělo tam není. On vstal z mrtvých
podle písem, aby dal věčný život každému,
kdo v něho věří. Poselství prázdného hrobu
je také:

POSELSTVÍ O NADĚJI

Hroby na hřbitově jsou poselstvím smutku,
pláče a připomínky, že člověk je prach a v
prach  se  navrátí.  Obvykle,  když  jsme  u
hrobu někoho, koho jsme měli rádi, vrací
se nám ten člověk ve vzpomínkách, a jako
bychom ho viděli před sebou, jak mluví a
je plný života, ale žel jsou to jenom vzpo-
mínky. Tak i ženy šly první den po sobotě

ke hrobu toho, kterého měly rády, a kte-
rého následovaly. Ale byly bezradné a mu-
selo jim být dvakrát smutno. Jednou proto,
že Pán Ježíš zemřel a teď ho ani nemohou
nalézt mrtvého. Ale andělé jim řekli: „Proč
hledáte živého tam, kde jsou jen mrtví?“

Všechny hroby jsou plné mrtvých lidí, ale
hrob Pána Ježíše je prázdný a to je posel-
ství a naděje pro tento svět. Ježíš ukázal
celému světu,  že existuje život i  za hro-
bem a jeho prázdný hrob je toho důkazem.
Mnoha  lidem  tato  slova  připadají  jako
blouznění a nevěří tomu. Ale Petr se rozbě-
hl k hrobu a viděl, že je to pravda: Ježíš
žije! Jestli je někdo nadějí tohoto hříšného
světa, je to Ježíš Kristus, protože On ze-
mřel a vstal z mrtvých, a kdo v něho věří a
přijímá tuto pravdu, má jistotu, že jednou
bude ve slávě s ním. Ježíš řekl: „Já jsem
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří
ve mne, neumře navěky.“

Věříš  tomu? Být živ  i  po smrti  je otázka
víry v Ježíše zde na zemi. Jenom ON mohl
říci taková slova. Proto smrt není pro věří-
cího člověka konec naděje, ale je přechod
ze  smrti  k  věčnému  životu.  A  o  tom je
velikonoční  zvěst:  Ježíš  byl  vzkříšen a je
nadějí pro každého, kdo v něho věří.

POSELSTVÍ O RADOSTI

Prázdný hrob je nejen poselstvím o vítěz-
ství a naději, ale také poselstvím o radosti.
Jestli pátek byl dnem smutku, pak neděle
je den vzkříšení a den radosti. Učedníci už
se nemusí stydět, že následovali mrtvého
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Mesiáše,  ale  mohou  vyjít  ven  ze  skrýše
a stát  se  oznamovateli  jeho  vzkříšeni.
Kámen  byl  odvalen  ne  proto,  aby  Ježíš
mohl ven z hrobu, ale aby učedníci mohli
jít  dovnitř  a  přesvědčit  se,  že  Ježíš  tam
není. Pán Bůh odvalil kámen ne proto, aby
Jeho Syn mohl vstát z hrobu, ale abychom
my  věděli,  že  on  tam  už  není.  A  to  je
důvod k radosti pro Kristovu církev všude
po  světě.  To,  co  Pán  Bůh  chce,  je,
abychom  se  scházeli  každou  neděli  a
oslavovali  Kristovo  vzkříšení.  Pro  některé
lidi vzkříšení není tak důležité, a proto, si
to připomínají jen jednou za rok a někteří
možná  vůbec.  Římanům  a  veleknězům
Ježíšovo vzkříšení  nezpůsobilo radost,  ale
starost. Přemýšleli, jak tuto pravdu zatajit
podplacením vojáků, kteří hlídali hrob. Ale
vzkříšení  se  nedá  zatajit,  tak  jako  se
nedala zatajit smrt.

Prázdný hrob je poselstvím také o radosti,
že  uctíváme  živého  Boha.  Většina  svě-
tových náboženství uctívá nějakého velké-
ho,  ale  mrtvého vůdce,  zakladatele  nebo
filozofa.  Křesťanství  prohlašuje  svoji  víru
v živého  a  zmrtvýchvstalého  Spasitele.
Jeden  misionář  vysvětloval  tuto  pravdu
nějakým lidem takto:  „Představme si,  že

cestuji a dostanu se na místo, kde se cesta
rozdvojuje  na  dva  směry.  Hledám  tam
nějakého průvodce a najdu tam dva: jeden
je mrtvý a jeden živý. Kterého z nich bych
se měl se zeptat na směr, mrtvého nebo
živého?“  Lidé  mu  odpovídali:  „Živého!“
Potom  misionář  řekl:  „Proč  následujete
vůdce, který je mrtvý, místo Krista, který
je živý?“

My nemáme mrtvého Boha, nýbrž živého.
My  nemusíme  chodit  k  hrobu  a  litovat
Kristovu smrt, ale můžeme chodit k hrobu
a radovat se z jeho vzkříšení. Milý čtenáři,
na závěr tě chci vyzvat k přemýšlení nad
smyslem  Velikonoc.  Nejsou  jen  tradicí  a
svátkem,  který  se  každoročně  opakuje.
Nesou  velké  poselství  pro  život  a  bu-
doucnost  každého  z  nás.  Středem
Velikonoc je smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
To  vše  se  stalo  o  Velikonocích  z  lásky
k tobě. 

Ano, Bůh tě miluje a chce ti dát svobodu
z otroctví hříchu. Proto věř v Ježíše Krista,
rozhodni se pro Něho a On ti dá vítězství
nad smrtí, naději v každé situaci a trvající
radost.

Nick Lica

kazatel sboru BJB Karlovy Vary

Nedělní besídka
Malá besídka:

Téma: David, pastýř a král 

Nácvik Žalmů 23 - Hodpodin je můj Pastýř
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Velká Besídka.

Anetka  vypráví  o  koncertu  v  Císařských
lázních

Bohunka  si  pro  podobenství  o  rozsévači
připravila krásný interaktivní program, kde
děti pracovaly se semínky. 

Nakonec si  každý mohl  zasít  semínka do
své misky a odnést si ji domů. Ději se o ně
budou starat, dokud nevyrostou 

Na pokračování 
Přinášíme  pokračování  nového  krátkého
seriálu,  od Zdenka Vojtíška o evangelika-
lismu.

Zdeněk  Vojtíšek  -  Docent  na  katedře
religionistiky  Husitské  teologické  fakulty
Univerzity  Karlovy  v  Praze.  Zabývá  se
současným náboženstvím, a to především
novými  náboženskými  hnutími  a  jejich
interakcí  s  většinovými  společnostmi,
a nověji  též  milenialismem  a  rolí
spirituality v psychoterapii.

Redakce

Impuls pentekostalismu

Na  přelomu  19.  a  20.  století  se  začínají
projevovat  nenápadné  začátky  pente-
kostálního  (nebo též  letničního)  hnutí,  jež

se pak během 20. století rozvinulo do nej-
významnějšího  proudu  evangelikalismu.
První  pentekostální  (letniční)  křesťané byli
příslušníky  hnutí  svatosti  a  spolu  s  tímto
hnutím věřili, že křesťan má na své cestě ke
svatosti prožít „křest svatým Duchem“ jako
druhé  požehnání  od  Boha.  Evangelikálové
v hnutí  svatosti  stejně  jako  raní
pentekostalisté  věřili  v  možnost
nadpřirozeného  uzdravení  a  používali  také
obraz „druhých  Letnic“.  Navazovali  tak  na
jeden  z  významů,  které  nese  křesťanský
svátek Letnic  (řecky  pentekosté),  a  to  na
„vylití  svatého  Ducha“,  tedy  na
nadpřirozené okolnosti vzniku církve během
prvních Letnic po Ježíšově zmrtvýchvstání.
Pentekostalisté stejně jako příslušníci hnutí
svatosti  očekávali,  že  nastanou  „druhé
Letnice“, že se tak stane těsně před druhým
příchodem Krista a že obě tyto události jsou
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již  velmi  blízko.  Novým  „vylitím  Ducha“
během  „druhých  Letnic“  měla  být  církev
obnovena do svatosti a připravena tak pro
vstup do Božího království.

Ovšem  zatímco  hnutí  svatosti  chápalo
„křest  Duchem  svatým“  jako  událost
(požehnání),  kdy  člověk  díky  Boží  milosti
získává  schopnost  mravného  a  užitečného
způsobu života, pro rodící se pentekostální
hnutí  znamenal  „křest  Duchem  svatým“
přístup k nadpřirozeným schopnostem. Mezi
tyto nadpřirozené „dary Boží milosti“ (řecky
charismata)  patří  prorokování  a  jeho
výklad, činění divů a zázraků, uzdravování,
schopnost  modlit  se  neznámým  (tzv.
andělským)  jazykem,  schopnost  výkladu
smyslu  takto  pronášené  modlitby  apod.
Právě  schopnost  modlit  se  neznámým
jazykem  (tzv.  glosolálie)  se
v pentekostalismu stala důkazem, že daný
křesťan  byl  „pokřtěn  svatým  Duchem“.
Glosolálie  a  ostatní  nadpřirozené
schopnosti,  které se podle Nového zákona
objevovaly  v  prvotní  křesťanské  církvi  po
prvním  svátku  Letnic  a  které  se  údajně
projevovaly  i  mezi  pentekostalisty,  jim
posloužily  jako  přesvědčivé  znamení,  že
nastaly „druhé Letnice“ a že se Kristus záhy
navrátí.

Přesvědčení,  že  křesťan  má  prožít  dvě
základní  zkušenosti  (znovuzrození  a  křest

svatým Duchem) a že viditelnou manifestací
křtu svatým Duchem je glosolálie, charakte-
rizuje pentekostální zbožnost nejzřetelněji a
odlišuje ji od jiných podob evangelikalismu.
Křest  svatým  Duchem  otevírá  pente-
kostálnímu  křesťanovi  přístup  k  dalším
darům  milosti  (charismatům).  Ve  svém
celém  životě  má  prožívat  přítomnost  a
vedení svatým Duchem a být tak zmocněn
k účinnému, zvláště misijnímu působení ve
svém  okolí.  Právě  zázračné  projevy
působení  svatého  Ducha  mají  být
přesvědčivými  důkazy  Boha  a  sloužit  tak
misii.  Role  svatého  Ducha  je  tedy
v pentekostální  teologii  větší  než
v dosavadním evangelikalismu, zaměřeném
spíše na osobu Ježíše Krista a na spasení
díky víře v něho.

Svobodnému  působení  svatého  Ducha  je
přizpůsobena také  pentekostální  bohosluž-
ba.  Dává  proto  velký  prostor  pro  osobní
vyjádření vztahu k Bohu a pro zážitek půso-
bení svatého Ducha. Takové vyjádření může
mít  podobu  spontánního  kázání,  zpěvu,
modlitby, glosolálie, tělesných pohybů (tan-
ce, pozvedání rukou atd.),  proroctví  apod.
Součástí  bohoslužby  bývá  nadpřirozené
uzdravování přikládáním rukou k nemocným
místům  těla  i  dalšími  způsoby.  Emočně
bohatá atmosféra pentekostální bohoslužby
povzbuzuje  účastníky  k  entuziastickému
přístupu i  k běžným životním činnostem a
k vědomí  vítězství  nad  nepříznivými
životními  okolnostmi.  To  je  možná jedním
z důvodů,  proč  pentekostalismus ve  svých
začátcích  zasahoval  především  chudší
městskou populaci.

Spíše  symbolicky  vyznačují  sami  pente-
kostalisté  počátek  svého  hnutí  datem
1. 1. 1901,  kdy  metodistická  studentka
Agnes Ozmanová (1870–1837) byla údajně
pokřtěna svatým Duchem a začala se modlit
v  neznámém,  andělském  jazyce.  Zpráva
o tom přišla z biblické školy Bethel v Topece
v americkém státě Kansas, kterou založil a
vedl  Charles  Fox  Parham  (1873–1929),
evangelista  působící  v  hnutí  svatosti.  Par-
ham sice na základě této události  vytvořil
naukové základy vznikajícího pentekostalis-
mu, ale rozhodující impuls a faktický začá-
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tek hnutí  je spojen spíše s afroamerickým
kazatelem Williamem J. Seymourem (1870–
1922).  Ten  se  roku  1905  stal  studentem
jiné Parhamovy biblické školy a následující-
ho roku začal  v  Los Angeles kázat  o křtu
svatým  Duchem,  glosolálii  a  dalších
nadpřirozených darech Boží milosti. 

Podnítil  tím  tzv.  probuzení  v  ulici  Azusa.
Z kaple  v  této  ulici  v  chudé  čtvrti  Los
Angeles se pentekostalismus díky množství
návštěvníků  rozšířil  po  celých  Spojených
státech,  téměř  ihned  se  hlavně  díky
norským  misionářům  dostal  do  Evropy  a
v průběhu  první  poloviny  20.  století
v podstatě  do celého světa.  Ve  Spojených
státech  ještě  roku  1906  přijala
pentekostální  typ  zbožnosti  Církev  Boha
v Kristu, do té doby působící v rámci hnutí
svatosti,  a  časem  vyrostla  v  největší
afroamerickou pentekostální církev. Největší
bělošskou  pentekostální  církví  se  nejen
ve Spojených státech, ale časem i na celém
světě  stala  církev  Shromáždění  Boží.
Vznikla  roku  1914  spojením  několika
menších pentekostálních denominací.

Zatímco ve Spojených státech pentekostální
církve  utvořily  svou  platformu  v  rámci
evangelikalismu docela hladce, v Evropě se
pentekostálním  důrazům  někteří  evange-
likálové  silně  bránili.  Situace  se  vyhrotila
zvláště v Německu: projevy této zbožnosti
na probuzeneckém shromáždění  v Kasselu
pořadatelé považovali za natolik skandální,
že ho nechali rozpustit policií. Tzv. kasselské
jazykové hnutí se ale i tak stalo společně s 

působením původně probuzeneckého pasto-
ra Jonathana A. A. Paula (1853–1931) zá-
kladem pentekostalismu v německy hovoří-
cích  zemích.  Probuzenečtí  evangelikálové
Paula podezírali z hlásání toho, že křesťané
mohou  dosáhnout  bezhříšnosti  již  za
pozemského života,  a  toto  učení  společně
s naukami  pentekostalismu  na  berlínské
schůzce  roku  1909  odmítli  v  ostře
formulovaném prohlášení. Jejich výhrady se
němečtí pentekostalisté pokusili vysvětlit už
za  dva  týdny  tzv.  mühlheimským
prohlášením,  roztržce  s  ostatními
evangelikály ale nezabránili (Vojtíšek 2012).

Vzájemná ostražitost  či  kritika  byla  běžná
ještě  mnoho  desetiletí,  a  to  nejen  v  Ně-
mecku,  ale  v  podstatě  všude,  kde  pente-
kostální  a  nepentekostální  evangelikálové
působili  vedle sebe. Ostatní evangelikálové
se od pentekostalistů někdy přímo distan-
covali.  Okrajovým jevem,  ale  zároveň ná-
zornou ilustrací této situace je např. fakt, že
z názvu výše zmíněné Pentekostální církve
Nazaretského byl roku 1919 odstraněn vý-
raz „pentekostální“.  Evangelikálové z hnutí
svatosti totiž tento výraz již tehdy pociťovali
jako zavádějící. Také dispenzacionalisté ob-
vykle  odmítají,  že  by  v  současné  šesté
dispenzaci mohly být přítomny nadpřirozené
duchovní  dary,  zvláště  glosolálie.  Základní
učení  pentekostalistů  tak  podle  nich  není
opodstatněné.   

Zdeněk Vojtíšek

Pokračování příště

Z našeho sboru
Setkání staršovstva a zástupců sborových složek

Setkali jsme se v neděli 14. 2. ve dvě hodiny v prostorách besídky. Chtěli jsme se vzájemně
informovat  o  chystaných  akcích  jednotlivých  složek,  aby  se  nám  nepřekrývaly  termíny  a
abychom věděli o důležitých sborových akcích.

Také jsme se  sdíleli  o  duchovních potřebách,  radostech a  i  problémech,  kterým čelíme při
službě. A také jsme mluvili o materiálních potřebách.

Jsem moc rád, že jsme se mohli sejít, sdílet se a také se za sebe vzájemně modlit, povzbuzovat
se.

Plán akcí by měl být dostupný na internetových stránkách sboru. Jako staršovstvo bychom se
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také rádi setkávali se zástupci jednotlivých sborových složek zvlášť, abychom mohli hovořit
více do hloubky o službě a být pomocí pro ty, kteří ve sboru slouží.

David Sláma

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.

Narozeniny a výročí
 Rusinková Mária 5. březen 
 Eliášová Anna 7. březen
 Alena Hrůzová 9. 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.

Sborová oznámení
• - 6. 3. 2016 v 15:00 Výroční sborová hodina – hlídání dětí se zajistí
• - 25. 3. 2016 – 28. 3. 2016 Velikonoce

Program na březen 2016 
Středa 2. březen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 3. březen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 3. březen 2016  17:00 Klub dobré naděje
Pátek  4. březen 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  4. březen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 5. březen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 6. březen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 6. březen 2016 15:00 Výroční sborová hodina
Neděle 6. březen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Čtvrtek 10. březen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  11. březen 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  11. březen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Alois Sauer
Sobota 12. březen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle  13. březen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. Václav Černík
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Neděle 13. březen 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. Gothard Novák
Neděle 13. březen 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 13. březen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Alois Sauer

Středa 16. březen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 17. březen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 17. březen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  18. březen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  18. březen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota 19. březen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 20. březen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský

br. Gothard Novák
Slovo k dětem: ses. Lucie Růžičková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 20. březen 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. David Sláma
Neděle 20. březen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 23. březen 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 24. březen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 24. březen 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  25. březen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  25. březen 2016 19:00 Velký pátek Výklad: br. David Sláma

Sobota 26. březen 2016 18:00 Setkání mládeže

Neděle27. březen 2016 9:00 Neděle vzkříšení Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle27. březen 2016 16:00 Služba besídky a dorostu
Neděle 27. březen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pondělí 28. březen 2016 10:00 velikonoční pondělí Modlitební: ses. Marie Jelínková
Kázání: br. David Sláma

Středa 30. březen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 31. březen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 31. březen 2016 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/ 

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
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 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 6. března 2016. 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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