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Slovo kazatele
„Hle, otevřel jsem před
tebou dveře a nikdo je
nemůže zavřít.“

Zj 3,8a

Milí bratři a sestry,

před časem jsme si při-
pomenuli  toto  slovo
z přední  strany  letoš-
ních  novoročních  hesel

při  modlitební  chvíli.  Souvisí  i s tím  i to,
o čem jsem psal  minulý měsíc úvodník –
abychom měli moudrost vykupovat čas.

Toto úžasné zaslíbení Pána Ježíše dává do
situace sboru ve Filadelfii v prvním století.
Dveře hovoří  o příležitosti,  možnosti,  kte-
rou Pán Ježíš připravil a dává ji. Pán Ježíš
má plán,  svou vůli  pro  každý sbor.  Jeho
vůlí je určitě posvěcení každého z nás, to,
aby lidé mohli uvěřit a být spaseni a další
konkrétní  věci.  Má i konkrétní  příležitosti,
jak  můžeme Jeho  vůli  naplnit.  Pán  Ježíš
k nám hovoří a chce nás vést.

Buďme citliví na hlas Pána Ježíše v naších
osobních životech, ptejme se Ho, co máme
dělat, jak nás chce použít. Pavel říká v do-
pise Efezským, že Bůh pro nás připravuje
dobré  skutky,  abychom v nich  chodili  (Ef
2,10).  Buďme  každý  den  připraveni  po-
slouchat, co po nás bude chtít.

Buďme takto připraveni konat, co pro nás
má Pán Ježíš připraveno i jako sbor (i kdy-
by  se  nám  zdálo,  že  na  to  nemáme)
a modleme se za to. Bůh může dát příleži-
tost, může promluvit skrze slovo, někoho
ze  sboru…  Musíme  se  modlit  za  rozpo-
znání, co je opravdu od Něj a co by bylo
jen tím, co chceme my (i když by to vypa-
dalo, že toto přece musíme využít…).

Kéž  nemusíme  promarnit  příležitosti  pro
službu,  svědectví,  pomoc  druhým,  které
nám  Bůh  dává,  ale  můžeme  vykupovat
čas.

David Sláma

O cirkusu a lásce
„Kdybych  mluvil  jazyky  lidskými  i anděl-
skými, ale lásku bych neměl, jsem jenom
dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem
tajemstvím a obsáhl všecko poznání,  ano
kdybych měl tak velikou víru, že bych hory
přenášel,  ale  lásku  bych  neměl,  nic
nejsem.

A kdybych  rozdal  všecko,  co  mám,  ano
kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lás-
ku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska
se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska  nejedná  nečestně,  nehledá  svůj

prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křiv-
dy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří,
láska má naději, láska vytrvá.

Láska  nikdy  nezanikne.  Proroctví  –  to
pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to
bude překonáno.

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše
prorokování  je  jen  částečné;  až  přijde
plnost, tehdy to, co je částečné, bude pře-
konáno.

Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě,
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smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako
dítě; když jsem se stal mužem, překonal
jsem to, co je dětinské.

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář. Nyní po-
znávám částečně, ale potom poznám plně,
jako Bůh zná mne.

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale nej-
větší z té trojice je láska.“

1. Korintským 13

Sestry  a bratři,  asi  všichni  dobře  známe
právě  přečtenou  velepíseň  na  lásku  od
apoštola Pavla. Ostatně tahle kapitola zřej-
mě  patří  k nejznámějším  místům  v Bibli.
Proto budu nyní trochu drzý a dovolím si
Pavlova  slova  překroutit.  Kdybych  mluvil
jazyky lidskými i andělskými, kdybych ro-
zuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno
poznání, kdybych hory přenášel, (1-2) pak
bych se dal k cirkusu. Jen považte – kdyby
tohle  všechno  Pavel  dovedl,  jak  báječná
cirkusová čísla by mohl předvádět! Jazyky
lidské a andělské by skvěle zapadly do vy-
stoupení  břichomluvců.  Znalost  proroctví
a tajemství by se zase dala šikovně zařadit
do  pásma jasnovidců  a kouzelníků.  A na-
konec by se Pavel nechal bezúhonně poží-
rat ohněm, majstrštyk, který zastíní poly-
kače  ohňů.  Kdyby  tohle  všechno  Pavel
dovedl,  stal  by  se  hvězdou  cirkusáckého
oboru.

Vlastně by Pavel ani do cirkusu chodit ne-
musel.  Uplatnil  by  se  kdekoliv.  Celý  náš
svět totiž občas připomíná jeden velikán-
ský cirkus. Účastníme se jednoho nepřetr-
žitého  představení.  Probíhá  představení,
v němž  lidé  ukazují,  čeho  dosáhli.  Stačí
vzít  do  ruky  patřičnou  tiskovinu  (pokud
možno pestře barevnou) a už se to na nás
valí. Kdo je úspěšný, kdo mocný a vlivný,
kdo je bohatý, kdo slavný, kdo je krásný
a kdo silný, kdo je zábavný a kdo žádaný.
Podobně  se  také  my,  kteří  se  do  novin
zpravidla  nedostaneme,  rozhlížíme  po
svém  okolí.  V jak  skvostném  domě  kdo
bydlí,  v jak  rychlém  autě  jezdí,  na  jak
úžasnou  dovolenou  vyráží.  Dovednosti
a schopnosti,  výsledky  a výkony.  Copak

tohle není cirkus? Svět, kde se předvádí,
jaké kdo kousky umí. Někdo se jim naučil,
někomu  bylo  dáno  od  narození,  někdo
činnost jen tak předstírá, zatímco druhý se
doopravdy dře. Jenom vykázat, prokázat,
ukázat  své  výkony.  Vysoukat  ze  sebe
nějaký  výsledek  a podle  něho  být
odměněn  potleskem,  penězi,  veřejným
uznáním.  Když  už  jsem  přidrzle  začal
Pavlovy výroky překrucovat, učiním tak na
dokreslenou ještě jednou. Kdybych mluvil
všemožnými  jazyky,  kdybych  rozuměl
všem tajemstvím a kdybych hory přenášel,
tak  bych  se  výborně  uplatnil  v tomhle
světě podobném cirkusu.

Proč  vám  ale  pořád  vyprávím  o cirkuse?
Snadná odpověď. Tenkrát v prvním století,
když  se  pro  Bibli  sepisoval  Nový  zákon,
panoval  v korintském  sboru  pořádný
cirkus. Žádný div. Korint, přístav a velko-
město v jednom, byl trvalým či dočasným
domovem  rozmanitých  lidí.  V tamním
křesťanském sboru  (jednom z nejstarších
v Evropě)  se  rovněž  shromažďovali
všelijací  lidé.  Mnozí  z nich  si  pletli
křesťanské  společenství  s manéží.
Předváděli  se  jako  v cirkuse.  Korintští
křesťané  se  chovali  mírně  řečeno
popleteně.  Ježíšovo  evangelium  a zpráva
o zmrtvýchvstání  v nich  vyvolaly
obrovskou radost. Jenže radostné nadšení
bylo  zkaleno  cirkusáckými  manýrami.
Jeden přes druhého předváděli své kousky.
Čerství  věřící  se  chtěli  navzájem  oslnit
svou  duchovností,  tím,  co  všechno
provedou na sborové půdě. Chlubili se svý-
mi  náboženskými  výkony  a dovednostmi.
Předháněli  se,  přebíjeli  se  zážitky.
Trumfovali  se: Já dovedu tohle, heč, a ty
to nedovedeš. Já mluvím jazyky lidskými.
– Já andělskými. – No a já dokážu proro-
kovat.  –  Já  pro  změnu  rozumím  všem
tajemstvím. – Já mám zase víru, která po-
hne skálou. – To nic není, já umím krásně
zpívat.  –  Pche,  já  se  bezvadně  vyznám
v „Bibli“.  –  Kam  se  na  mne  všichni
hrabete,  já  pocházím  z jedinečně  zbožné
rodiny.  Divní  lidé.  Tolik  báječných  věcí
dostali od Pána Boha, a oni s nimi neumějí
zacházet!  Svatý  Boží  Duch  jim  vdechl

2



březen 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

takovou  spoustu  darů,  a oni  si  je  každý
nechávají  sám pro sebe.  Jen se  vytahují
místo toho, aby se navzájem obohacovali.
Dobrá Boží obdarování zneužili k nedobrým
účelům.  Řevnivost  a vychloubání,
předvádění a okukování se.

Když se apoštol  Pavel  doslechl  o cirkuse,
jenž  se  v Korintu  rozpoutal,  byl  z toho
upřímně  nešťastný.  Sedl  a napsal  dopis.
Zamýšlí se v něm nad duchovními dary, jež
provázejí  křesťanskou  víru.  Zamýšlí  se
také nad soužitím bratří a sester ve sboru.
A mezi  tyto  své  úvahy  vložil  onu  nád-
hernou velepíseň  o lásce.  Kdybych mluvil
jazyky lidskými i andělskými, kdybych ro-
zuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno
poznání,  kdybych  ve  víře  hory  přenášel,
kdybych dokonce sám sebe vydal  k upá-
lení,  ale  lásku  bych  neměl,  nic  nejsem.
Pavel  se  nehodlá  zapojovat  do  žádného
cirkusu.  On  ví,  co  je  důležité  pro  lidské
soužití.  Smyslem není bližní přetrumfnout
a oslnit,  smyslem je mít bližní  rád. Umět
se s lidmi podělit o svá obdarování, nikoliv
dělat si z lidí diváky a obdivné tleskače pro
vlastní kumšty. Život je více než předvádě-
ní a porovnávání se. Pro pěkné a pořádné
soužití je nezbytná láska.

Pavel  se nenechal  zavléci  do náboženské
manéže.  Místo  aby  se  okázale  předváděl
uprostřed cirkusového stanu, raději  stany
šil, což bylo jeho řemeslo. Žil prostě a při-
tom  hlásal  evangelium.  Poněvadž  o tom,
jak je láska pro lidi důležitá, se Pavel do-
zvěděl právě z evangelia. Pochopil, oč Ježí-
šovi šlo. Aby si lidé odpouštěli a pomáhali
si,  aby  se  lidé  společně  radovali  z Boží
péče a těšili se, že od Pána Boha už mezi
nás přichází nový svět, v němž nebude ani
násilí, ani pláč, ani smrt. Pavel pochopil, že
Ježíši  Kristu  záleželo  na  soužití  v lásce.
V lásce  nikoliv  žádostivé,  nýbrž  v lásce
obětavé. Tahle láska má místo v budoucím
světě,  je  to  perspektivní  způsob  života,
který se vyplatí. Již teď se vyplatí. Láska
přináší  svobodu  od  nutnosti  být  viděn.
Svobodu  od  nutnosti  být  uznáván  a ob-
divován. Díky Kristu se nemusíme předvá-
dět  v cirkuse  dnešního  světa,  nemusíme

čekat  na  potlesk  a uznání  od  druhých.
Naše  hodnota  nespočívá  v našich
výkonech. Pro Boha je směrodatná láska.
On nás má rád bez ohledu na naše výkony
a schopnosti. Zajímá se o nás, i když jsme
zrovna  nešikovní,  slabí  a pro  lidské
publikum nezajímaví.

Dopis  korintským  křesťanům  Pavel  píše
z vlastní  zkušenosti.  Milí  Korinťané,  obra-
cím se na vás jako posel lásky. Chci vám
předat,  co  jsem sám zakusil.  Zažil  jsem
lásku, která mne potkala. Ježíš Nazaretský
mne přesvědčil, že můj život má cenu. Ne-
honím se za  světobornými  skutky,  abych
se zalíbil. Bůh si mne, stejně jako vás, ob-
líbil  takového,  jaký  jsem.  Jsem jeho  mi-
lované dítě, on má pro mne místo v tomto
světě a počítá se mnou i pro svět budoucí.
I vy  jste  milováni,  proto  žijte  uprostřed
světa v lásce. Anebo opravdu chcete žít ve
světě, kde jeden na druhého vytahuje své
dovednosti  a přebíjí  se  výkony?  Opravdu
chcete žít ve světě, kde jsou ceněni pouze
ti lidé, kteří vyniknou? Vždyť kdybych vyni-
kl  v tomto  světáckém  cirkuse,  ale  lásku
bych neměl, nic mi to neprospěje.

Sestry  a bratři,  Pavel  nám předkládá  vy-
datný  souhrn  vlastností  lásky.  Láska  má
pro  něho  zcela  jasnou  podobu.  Pavel  se
totiž  s bezpodmínečnou  láskou  setkal
u Ježíše.  Právě  u Krista  se  učil,  co  zna-
mená žít  s láskou k bližním,  co  znamená
žít  s láskou  k Bohu,  co  znamená  žít  ve
společenství  lásky.  Pán  Ježíš  nám  lásku
předložil jako možnost, jako Boží možnost
pro  náš  život.  Když  budeme  zanedlouho
během postního  období  po několik  týdnů
vyhlížet  k velikonocům,  připomínejme  si
Ježíšův  příběh.  Ježíš  Kristus  nebyl  cirku-
sák. Nepředváděl, co všechno dovede. Ne-
dělal ze sebe machra, který touží po ob-
divu. Na cestě do Jeruzaléma Ježíše čekalo
nepochopení,  loučení  s přáteli,  strach,
samota, urážky, bolest, kříž. Podstoupil to
kvůli  nám. Obzvlášť  předvelikonoční  úsek
Ježíšova života je výmluvným svědectvím
o lásce.  O nepromarněné  možnosti.  Svě-
dectví  o uskutečněné  možnosti  milovat
bližní a Boha.
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Když čteme Pavlovu píseň o lásce, nehle-
dejme  v ní  složitosti.  Za  každou  opě-
vovanou vlastností  lásky lze vidět  Krista.
On nás má v lásce a to, co jej potkalo, pot-
kalo  jej  kvůli  nám.  On  sám sebe  vydal,
prošel tím krvavým martýriem, aby potvr-
dil, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,
láska  se  nevychloubá  a není  domýšlivá.
Láska  nejedná  nečestně,  nehledá  svůj
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křiv-
dy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky
se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, lás-
ka vydrží, láska věří, láska má naději, lás-
ka vytrvá. (4-7) Já věřím, že Ježíš šel na
smrt  z lásky.  A jelikož  ta  jeho láska byla
tak  obrovská,  nešlo  ji  prostě  zabít  a vy-
mazat. Zavřít do hrobu. Bůh vzkřísil Ježíše,
neboť láska vytrvá.

Před námi se otevírá cesta lásky. Jsou to
činy k Božímu i lidskému prospěchu. Kaž-
dý, kdo následuje Ježíše Krista, se sám ne-
může lásce vyhnout. Představuji si, že až
to  tady  jednou všechno skončí,  přijdeme

před Hospodina a budeme se zodpovídat.
„Lidi,  co  z vás  zůstalo?“  Nebudeme  do-
tazováni  na  jazyky,  jimiž  jsme  mluvili.
Nikdo  se  nás  nezeptá  na  hory  kamení
a hlíny, které jsme v dobré víře přenesli při
stavbách  domů a kostelů.  Nebudeme do-
tazováni  na  dešifrovaná  proroctví  a od-
halená  tajemství.  Zdali  jsme  věřili  kato-
licky,  evangelicky  nebo  jehovisticky.  Zda
jsme  měli  naději  bláhově  pověrčivou  či
biblicky  čistou.  Nebudeme  dotazováni  na
procestované  země,  na  vydělané  peníze,
na najeté kilometry, na všechny ty kousky,
jimiž jsme přispěli do celosvětového cirku-
su. Tohle všechno nestojí  u Ježíše za pří-
lišnou  pozornost.  On  miloval,  a když
přemohl smrt, ukázalo se, že láska má bu-
doucnost. Na konci dnů proto budeme do-
tazováni na lásku. Neboť zůstává víra, na-
děje a láska – ale největší  z té trojice je
láska.

Amen.

Jiří Tengler

Z Bratrské jednoty baptistů
Stanovisko sboru BJB v Praze 4 Na Topol-
ce  k usnesení  SD  BJB  2017,  schválené
sborovým shromážděním 25. února 2018.
Jedná  se  o stanovisko,  ke  kterému  sbor
vybízel e-mail od bratra Pavla Coufala ze
dne 24. ledna 2018.

V Praze 25. února 2018

Milé sestry a bratři,

srdečně vás  zdravíme v předvelikonočním
období roku 2018. V několika bodech vám
předkládáme postoj našeho sboru k usne-
sení  č.  18  Sjezdu  delegátů  2017.  *)
Předkládáme jej s modlitbou a touhou, že
bude na sborech projednán s ohledem na
vážnost současného dění, v jehož pozadí si
všichni uvědomujeme možný rozkol v BJB.
Upínáme se však k naději v Kristu a s tím-
to  zřetelem  nabízíme  tato  následující
vyjádření.

1. Cítíme se být součástí BJB, z níž s ohle-
dem na svůj svědecký úkol nechceme od-
cházet.

2.  Naším  postojem  nezpochybňujeme
manželství mezi mužem a ženou.

3. Ve vztahu k LGBT lidem zastáváme pře-
devším misijní a pastorační přístup.

4. Cestu vpřed ze současné nelehké situa-
ce  v BJB  vidíme  v ustavení  a aktivním
zapojení smírčí komise.

Naše svědectví Ježíši Kristu je založeno na
Jeho slovu, jímž nás vybízí, abychom mi-
lovali  „Hospodina,  Boha  svého,  celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí“, a abychom milovali „svého bližního
jako sami sebe.“ (Mt 22,37—40). Protože
jde o poselství Písma, kterým se nechává-
me vést,  a které je závazné pro všechny
křesťany včetně baptistů, nevidíme důvod,
proč  bychom  měli  opouštět  společenství
sborů BJB.

Z tohoto  Kristova  naléhavého  požadavku
vyrozumíváme,  že  křesťana  nečiní
křesťanem pouze takové či onaké odpovědi
na otázky týkající se lidí, kteří jsou v ně-
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čem  jiní  než  my.  Vyznání  našeho  sboru
proto  nemůžeme  zúžit  do  jediné
formulace,  která  by  vyjadřovala,  že
„praktikovaná homosexualita je hřích“, ani
do  formulace,  která  by  říkala
„praktikovaná  homosexualita  není  hřích“.
Náš sbor vychází z toho, že manželství je
svazek  mezi  mužem  a ženou.  Proto
nezastává  ani  maximálně  vstřícný  postoj
a tedy  neučinil  rozhodnutí  podporovat
manželství  stejnopohlavních  párů.  Na
druhou  stranu  jsme  nezaujali  ani  postoj
maximálně  odmítavý,  protože  nechceme
nikomu  bránit,  aby  se  v našem  sboru
setkal s Pánem Ježíšem Kristem.

V tomto  přemýšlení  nám  jde  na  prvním
místě o pastorační a misijní přístup, který
vidíme  v Kristově  jednání  s druhými,  jak
nám o něm svědčí Písmo. Jsme si vědomi,
že  jako  sbory  BJB  se  v misijním  úsilí
i pastorační práci budeme s LGBT lidmi na-
dále  potkávat.  Proto  chceme  tuto  sku-
tečnost  s modlitbou  a bázní  před  Bohem
hluboce promýšlet. Převažující přesvědčení
baptistů od jejich počátků je, že přestože
se místní společenství nechává oslovit také
porozuměním  ostatních  sborů  i církví,  to
zásadní promýšlení se děje uvnitř místního
sboru.  K tomuto  pochopení  se  ve  své
ústavě hlásí také BJB.

Poněvadž  jsme  v našem  postoji  většinou
sborů  nebyli  pochopeni  a jsme  vyzýváni
k pokání  nebo odchodu z BJB,  vidíme ře-
šení nastalé situace v ustavení smírčí  ko-
mise.  Ta  by  měla  prozkoumat  všechny
okolnosti  současného  sporu  a nedorozu-
mění, a navrhnout kroky, které by vedly ke
smíru.

Smírčí komise je podle našich společných
pravidel  standardním  nástrojem  ukot-

veným  v Organizačním  řádu  BJB  (C,  XI.
a dále  B,  I.8.).  Jsme  si  vědomi  vážnosti
současné  situace  v BJB,  a proto  chceme
vybídnout Výkonný výbor, aby v této věci
požádal  o pomoc  EBF  a v případě,  že  již
byla nabídnuta, aby jí využil.

V trvající naději a pokoře před Pánem, se-
stry  a bratři  sboru  BJB  v Praze  4
Na Topolce

_________

*) Znění  usnesení  č.  18 Sjezdu delegátů
BJB 2017

Delegáti  sborů  BJB  v souvislosti  s disku-
tovaným postojem sboru BJB Praha 4, Na
Pankráci  vyjadřují  toto  stanovisko  svých
sborů:

1.  Manželství,  jako  svazek  muže  a ženy
považujeme  za  Bohem  ustanovený  řád,
potvrzený mnoha výroky Písma. Jakékoliv
jiné  formy  mimomanželských  a partner-
ských  sexuálních  vztahů  považujeme  za
hřích  a porušení  jasných  biblických
příkazů.

2.  Odmítáme  postoj  pankráckého  sboru,
který  výrokem  svého  kazatele  a dopisy
sborům výše uvedený postoj zpochybňuje
a praktikovanou homosexualitu nepovažuje
za hřích.

3.  Vyzýváme  pankrácký  sbor,  aby  činil
pokání  ze  svého  postoje  k praktikované
homosexualitě v duchu Písma a oznámil to
všem sborům.

4. V případě, že pankrácký sbor tuto výzvu
odmítne a setrvá ve svých postojích, navr-
hujeme,  aby následný SD jednal  o ukon-
čení  jeho  členství  ve  svazku  sborů  BJB,
podle Organizačního řádu, bod B/6k.

Modlitební řetěz BJB  
březen 2018

10. týden (5. – 11. března) České Budě-
jovice

➢ Modlíme se za zachování sboru, aby
byl  funkční  a pokračoval  v misijních

aktivitách  minimálně  jako  doposud.
Máme na mysli  především pořádání
Dětského příměstského tábora.

➢ Za touhu, aby se dál rozvíjel sborový
život,  především  osobní  zapojení
a nasazení všech členů.
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➢ Za modlitební život a úsilí. Za pokoru
a pokání, které by vedlo k duchovní-
mu  a početnímu  růstu  sboru.
Předpoklady,  příležitosti  a potřeby
jsou v našem okolí značné.

➢ Za duchovní  vedení  sboru; staršov-
stvo,  kazatele  a pracovníky  s dětmi
a mládeží.

➢ Náš sbor má problém v soustředění
se na literu zákona a uniká nám tak
život z Ducha.

11. týden (12. – 18. Března) Děčín
➢ Prosba  za  vedení  Duchem  svatým,

bez něj se neumíme modlit.
➢ Výchova romských pastorů (Děčín –

Boletice; Děčín ul.  Zelená; Benešov
n/Ploučnicí).

12. týden (19. – 25. března) Cheb I
➢ za  horlivou  lásku  k Pánu  Ježíši

a k sobě navzájem ve sboru,

➢ za jednotu,
➢ za  misijní  a sociální  aktivity  sboru

(misijní  dětský  klub,  rodinné
centrum  Pastelka,  za  osobní
svědectví na pracovišti, ve škole)

13. týden (26. března – 1. dubna) Cheb II
➢ vedení našeho sboru,
➢ skupinky ve sboru,
➢ vhodné prostory,
➢ nové impulzy pro naši službu,
➢ za vztahy a krize v našich rodinách
➢ za  mládež,  English  camp  a English

Club
➢ za sirotčinec Fonelisco v Tanzánii
➢ za studenty v našem sboru
➢ za práci s dětmi v besídce a dorostu
➢ za ty, kdo přicházejí mezi nás
➢ za naše nemocné a za ty, kteří o ně

pečují

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

evangelium okolo nás.

Oznámení 
● 4. března od 15:00 Výroční sborové shromáždění
● 23. – 25. března Evangelizace s br. Jaroslavem Pospíšilem
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Narozeniny a výročí
 Rusinková Mária 5. březen

 Eliášová Anna 7. březen

 Frimelová Radka 7. březen

 Hrůzová Alena (Vendova) 9. březen

 Jelínek Benjamín 10. březen

 Kvasničková Barbora 14. březen

 Jirmanová Alžběta 18. březen

 Bulík Otakar 19. 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.

Program na březen 2018 

Čtvrtek 1. březen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 1. březen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  2. březen 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 2. březen 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 3. březen 2018 16:30 Dorost 
Sobota 3. březen 2018 18:00 Mládež

Neděle 4. březen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 4. březen 2018 15:00 Výroční sborové shromáždění  

Čtvrtek 8. březen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 8. březen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 9. březen 2018 18:00 Koncert dechového orchestru a pěveckého sboru z Temešváru - Aš

Sobota 10. březen 2018 16:30 Dorost 
Sobota 10. březen 2018 18:00 Mládež

Neděle 11. březen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 11. březen 2018 16:00 Světový den modliteb sester
Neděle 11. březen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 15. březen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 15. březen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  16. březen 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 16. březen 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
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Sobota 17. březen 2018 16:30 Dorost 
Sobota 17. březen 2018 18:00 Mládež

Neděle 18. březen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma
Neděle 18. březen 2018 15:00 Sborové shromáždění  

Čtvrtek 22. březen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 22. březen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  23. březen 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  23. březen 2018 18:00 Evangelizační shromáždění Kázání:            br. Jaroslav Pospíšil

Sobota 24. březen 2018 18:00 Evangelizační shromáždění Kázání:            br. Jaroslav Pospíšil

Neděle 25. březen 2018 9:30 Evangelizační shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
     Kázání:            br. Jaroslav Pospíšil

Neděle 25. březen 2018 16:00 Nedělní shromáždění      Kázání:            br. David Sláma
Neděle 25. březen 2018 14:00 Tři Sekery      Kázání:       br. Gothard Novák 

Čtvrtek 29. březen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 29. březen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  30. březen 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  30. březen 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 31. březen 2018 16:30 Dorost 
Sobota 31. březen 2018 18:00 Mládež

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:

http://cheb.baptistcz.org 

Vysílání  bohoslužeb  každou  neděli  v
9:30 hodin a v 16 hodin:

http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:

https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):

http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

350 02 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

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

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/080

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 4. březena 2018. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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