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Slovo kazatele 
„Co člověk zaseje, to
také sklidí.“

Ga 6,7b

Milí bratři a sestry,
pomalu tu  bude jaro
a nové  setí  a sázení.
Kéž nám Bůh dá mi-
lost,  abychom  v na-
šem duchovním živo-
tě  zasévali  dobré

věci: lásku, milosrdenství, pomoc, svědec-
tví, pravdu… Abychom mohli sklidit dobré
ovoce – aby se mohlo sklidit na Božím poli,
k Boží slávě, aby Bůh měl radost, Boží krá-
lovství bylo rozšířeno.

Někdy sklízíme trpké ovoce toho, co jsme
zaseli  nedobrého,  co  nebylo  moudré.  To
znám z vlastní  zkušenosti.  Kéž  nám Bůh
dá milost, aby toho bylo co nejméně.

David Sláma

Úvodník
Naslouchejme Božímu hlasu
Bůh  přece  promluví  jednou  i podruhé,
a člověk to nepostřehne. Ve snu, ve vidění
nočním, když na lidi padá mrákota, v dří-
motě  na  lůžku,  tehdy  otvírá  lidem  ucho
a zpečeťuje  varování,  jež  jim  dal,  aby
člověka  odvedl  od  toho,  co  páchá,  aby
muže chránil před vypínavostí.

Job 33, 14–17

Stalo se to 16. ledna roku 2013 v Londýně.
Vrtulník, který letěl hodně nízko, se zachy-
til  za  jeřáb,  který  byl  přistavěný k pane-
láku, jež právě opravoval. Dva zaměstnan-
ci, kteří měli být v 7 hodin v práci na jeřá-

bu, zaspali a oba přišli do práce pozdě. Ri-
chard a Nick byli krok od smrti. V momen-
tě, kdy vrtulník narazil do jeřábu, byli oba
už v prostoru stavby a chystali se vylézt na
jeřáb.  Myslím,  že  řeč  o tom,  že  zasáhla
vyšší  moc,  je  na  místě.  Oba  dva  za-
městnanci dorazili  do práce v 7.45 hodin.
Neslyšeli  žádný náraz,  nic,  jen se spustil
alarm, a tak tušili,  že se něco stalo. Oba
dva později  řekli,  že to  byla  Boží  osobní
ochrana.
Druhý příběh, který vám budu vyprávět, je
můj  vlastní,  kterého jsem se osobně zú-
častnil.  Bylo  to  7.  června  předloňského
roku. Jel jsem s mladším bratrem do práce
a asi 3 kilometry před cílem se stala neho-
da.  Jelikož  jsme  přijeli  na  místo  nehody
nějakou minutu  poté,  zastavili  jsme,  po-
znali jsme auto našeho kolegy a chtěli mu
pomoct. Když jsme dorazili, zjistili jsme, že
pomoci už nemůžeme. Zeptal jsem se řidi-
če nákladního vozu, do kterého náš kolega
narazil, jestli nepotřebuje pomoc. Odpově-
děl, že ne, že děkuje. V práci jsem řekl mi-
strovi, že náš kolega nedorazí. On mi obra-
tem pověděl: „Mluvil jsem s ním před chví-
lí.  Říkal  mi,  že  zaspal.“  Odpověděl  jsem
mu, že už určitě nepřijede. Oznámil jsem
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to dalšímu kolegovi z práce. Zeptal se mě:
„A kde je ten druhý?“ „Který druhý? Já vi-
děl jenom toho jednoho.“ Tito dva totiž do
práce jezdili spolu. Jak jsem byl rád, když
jsem toho druhého asi  po hodině uviděl.
Ptal jsem se ho, kde byl, a on mi odpově-
děl,  že taky zaspal,  a proto  přijel  až  teď
sám.
Vyprávěl  jsem  vám  dva  příběhy,  které
měly  jednu  věc  společnou.  A tou  je  Boží
zásah.  Bůh  k nám  mluví.  Mluví  k nám
jednou  i podruhé.  Je  na  nás,  jestli  Ho
chceme slyšet  anebo  jestli  jsme správně

naladěni  na  to  jemné  varování,  napomí-
nání a kárání.
Vím, že se nám kolikrát nelíbí to, co nám
ten jemný Boží  hlas  říká.  Vzpomeňme si
třeba na Jonáše, který také dostal rozkaz,
aby šel do Ninive. Taky se mu to nelíbilo
a šel  úplně  někam  jinam,  úplně  někam,
kam ho zrovna v tu chvíli napadlo jít. Jen
ne zrovna tam, kam ho poslal Bůh.
Přál bych nám, abychom se snažili naslou-
chat,  když  k nám  Bůh  bude  mluvit,
a abychom s radostí konali to, co nám chce
říct.

Rudolf Hrůza

Zamyšlení
O cenzuře, kamenu úrazu a pokrytec-
tví

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto
město ležící na hoře.

Mat 5, 14

V souvislosti  s informacemi  ve  Zpravodaji
o současném dění  v BJB se objevil  názor,
který vyjadřuje obavu, že by mohly odradit
nevěřící a hledající, pokud by si přečetli, že
se v BJB dějí nepravosti, „jak se sbory há-
dají a jak jsou na sebe zlé“. S přáním, aby
sborový Zpravodaj nebyl přístupný na in-
ternetu  (nebo  pouze  pod  heslem),  ani
volně dostupný ve vestibulu v našem sbo-
ru.

Argumentuje  se  tím,  abychom  infor-
mováním  o dění  v BJB  nebyli  kamenem
úrazu  pro  ty,  kteří  mají  uvěřit,  jak  nám
řekl Pán Ježíš.

„Kámen  úrazu“ je  zajímavý  biblický
fenomén. Bible nám říká, že Pán Ježíš byl
sám kamenem úrazu pro své sousedy ve
svém domově:

Přišel do svého domova a učil  je v jejich
synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se
u toho  člověka  vzala  taková  moudrost
a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což
se  jeho  matka  nejmenuje  Maria  a jeho
bratři  Jakub,  Josef,  Šimon  a Juda?
A nejsou  všechny  jeho  sestry  u nás?

Odkud  to  tedy  ten  člověk  všecko  má?“
A byl jim kamenem úrazu.

Mat 13, 57 a Marek 6, 3

Bible také říká, že Pán Ježíš je kamenem
úrazu i pro tento svět:

Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím
je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli;  ten
se  stal  kamenem  úhelným‘,  ale  i ‚ka-
menem  úrazu a skálou  pádu‘.  Oni  při-
cházejí k pádu svým vzdorem proti slovu –
k tomu také byli určeni.

1 Petra 2, 7 – 8

Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští
národové, kteří neusilovali o spravedlnost,
spravedlnosti  dosáhli,  a to  spravedlnosti
z víry;  Izrael  však,  který  usiloval
o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona
nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry,
nýbrž ze skutků. Narazili na  kámen úra-
zu, jak je psáno: ‚Hle, kladu na Siónu ká-
men úrazu a skálu pohoršení, ale kdo
v něho věří, nebude zahanben.‘

Řím 9, 30 – 33

Jediné,  co  kdy  Pán  Ježíš  řekl  o kamenu
úrazu, je zapsáno v Mat 16, 23:

Od  té  doby  začal  Ježíš  ukazovat  svým
učedníkům,  že  musí  jít  do  Jeruzaléma
a mnoho trpět od starších, velekněží a zá-
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koníků,  být  zabit  a třetího  dne  vzkříšen.
Petr si  ho vzal stranou a začal ho kárat:
„Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže
stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi
mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úra-
zu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale
z člověka!“

A to je ten problém těch v BJB, kteří tají
informace. Jsou kamenem úrazu pro svoji
touhu ovládat sbory svojí informační poli-
tikou.  Takové  smýšlení  není  z Boha,  ale
z člověka.

Téměř  polovina  sboru  v Lovosicích,  když
nenalezla pomoc u Výkonného výboru, po-
slala kazatelům sborů v BJB prosbu o po-
moc, zoufalé volání: „Zachraňte náš sbor!“

A co udělali? Oznámili z kazatelny, že jsme
obdrželi prosbu od členů Lovosického sbo-
ru,  kteří  chtějí  zůstat  v BJB? Ne.  Vyzvali
sbor,  abychom se za tuto situaci  modlili?
Ne. Neřekli  nic.  Někde dokonce oznamují
členům  sboru,  že  jim  některé  informace
schválně  nesdělují,  aby  jim  neublížily
(sic!). Zvykli si neinformovat sbory o tom,
co se jim do církevní politiky nehodí. Nedo-
držují  baptistické  zásady  ani  řády.  Jsou
proto kamenem úrazu pro mnohé.

Nyní,  místo  toho,  aby  činili  pokání  a od-
stranili příčinu pohoršení, která je v jejich
skutcích, chtějí zavést cenzuru Zpravodaje.
Chtějí, aby se ve sborech nic o dění v BJB
nedozvěděli.

Přitom  Zpravodaj  jenom  dělá  to,  co  je
jejich  práce.  Aby  pravdivě  a otevřeně
informovali o tom, co se děje v BJB. Je to
jejich  práce  i povinnost.  Místo  toho
pořádají  monstrózní  modlitební  akce  za
BJB.  A přitom lidem ani  neřeknou,  co  se
v BJB děje.

Musíme  si  uvědomit,  že  takovéto  uva-
žování je nebiblické.

Pán Ježíš říká v kázání na hoře:  „Vy jste
světlo světa. Nemůže zůstat skryto město
ležící na hoře.“

Právě  zatajování  informací  zavinilo,  že
v BJB  vznikla  tahle  nezdravá  atmosféra,

kdy se někteří nebojí porušovat řády a zá-
sady, dělat si se sbory co chtějí,  dělat si
svoji neblahou církevní politiku. Zatajování
informací  odporuje  nejen  Božímu  Slovu,
ale i dobrým mravům ve světě.

Církev  Kristova  má  být  čistá  a viditelná.
Průhledná  a čirá  jako  studánka.  Není  to
tajný  spolek.  Veřejné  napomenutí  a ve-
řejné vyznávání hříchů je základním před-
pokladem zdravé církve. A největším svě-
dectvím těm, kteří mají uvěřit. Je to dobrý
příklad pro ně, hodný následování.

Cenzura je hrozné pokrytectví. Tajit pravdu
o nás před světem? Vždyť utajovaný hřích
plodí další hříchy. Jen vyznaný hřích je ke
spasení.

Co tím dokážeme, když budeme tajit hří-
chy  v církvi  před  nevěřícími  a dělat  se
lepšími?  Myslíme  si,  že  nevěřící  uvěří?
Myslíme si,  že nevěřící  uvěří  kvůli  tomu,
když  si  budou  myslet,  že  věřící  nehřeší?
Opravdu si myslíme, že nevěřící uvěří kvůli
našim modrým očím, jak se jim budeme
pokrytecky  předvádět?  Jak  bláhové!  A co
pak, až se všechno dozví? Jak jim to vy-
světlíme?  Cenzura  je  manipulace  s lidmi.
Sociální inženýrství. Není to pravdivý život
křesťana.

Pán Ježíš nás varuje, dělat se lepšími, než
jsme:

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci!
Podobáte  se  obíleným  hrobům,  které
zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné
lidských  kostí  a všelijaké  nečistoty.  Tak
i vy  se  navenek  zdáte  lidem spravedliví,
ale  uvnitř  jste  samé  pokrytectví  a ne-
pravost.

Mat. 23, 27 – 27

Ano, to je cesta do pekla. A ti, kteří všech-
no tají, vedou po ní sbory BJB už léta. To
má nedozírně devastující následky. Nikoho
se pak nebojí, dělají si se sbory, co chtějí.
Spoléhají se, že se to utají.

Ale žádné utajování nepomůže. Pán Ježíš
nás varuje:
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Mějte se na pozoru před kvasem farizeů,
to  jest  před  pokrytectvím.  Není  nic  za-
haleného,  co  nebude  jednou  odhaleno,
a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto
vše, co jste řekli  ve tmě, bude slyšet na
světle,  co  jste  šeptem  mluvili  v tajných
úkrytech, bude se hlásat ze střech.

Luk 12, 1 – 3

Lidé chtějí slyšet pravdu. A Pán Bůh si vž-
dycky najde cestu, aby vyšla najevo (viz
příběh Ananiáše a Safiry Skut 5, 1- 11).

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby vi-
děli vaše dobré skutky a vzdali slávu vaše-
mu Otci v nebesích.

Mat 5, 16

Proto  neusilujme  o cenzuru  a neutajujme
pravdu o sobě a svých skutcích. Nebuďme
pokrytci.  Usilujme  o vyznání  hříchů
a o pokání. Usilujme o to, aby naše skutky
byly  dobré,  abychom se  za  ně  nemuseli
stydět. Před lidmi ani před Pánem. Prosme
našeho  Pána,  aby  nám  k tomu  dal  sílu
a zmocnění Duchem svatým.

Štěpán Křivánek

Z historie Bible kralické
Cenzura knihy neumlčela

Bible kralická, kancionály a další knihy pro
povzbuzení  duchovního  života  nekatolíků
se  již  od  prvopočátků  reformace  stávaly
terčem nejrůznějších cenzorských zásahů.

Vnitřní titul bratrského kancionálu Písně duchovní
evangelistské z Písem svatých (Kralice, 1615)

První seznam zakázaných svazků, církevně
uznaný  Index  librorum prohibitorum,  za-
hrnoval veškerá díla s kacířskou, antikato-
lickou nebo náboženskou tematikou, která
mohla  podle  katolických  hodnostářů  při-
vést věřící na scestí.

První index oficiálně vydal papež Pavel IV.
roku  1559,  poté  co  nařídil  inkvizitorům,
aby seznam nevhodných knih sestavili.

Na  zmíněném seznamu  se  postupně  ob-
jevila  celá  řada  knih  reformátorů,  Bratr-
ských kancionálů,  ale  také včetně někte-
rých katolickou církví neuznaných překladů
Bible,  například  Bible  Kralické.  Z českých
autorů figurovala na indexu například díla
Václava Budovce z Budova.

Za  nejstarší  tištěný  seznam  zakázaných
knih je považována v Čechách publikovaná
redakce  papeže  Klementa  VIII.,  kterou
z iniciativy  arcibiskupa  Zbyňka  Berky
z Dubé  vytiskl  v Praze  roku  1596  Václav
Martin z Jenčic.

Nejznámějším dílem je v tomto směru do-
zajista  práce  jezuity  Antonína  Koniáše
(1691-1760), který ve svých indexech zo-
hlednil  potřeby  domácích  cenzorů,  neboť
dřívější  seznamy  zakázané  literatury  ob-
sahovaly pouze zahraniční knižní produkci.
Páter  Koniáš  byl  přesvědčen  o pravosti
katolické  víry,  které  Tovaryšstvo  Ježíšovo
sloužilo.  Zároveň věřil,  že Luterovo učení
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jsou bludy, které mají „jeho ovečky“ svést
na  scestí.  Jako  „správný  pastýř“  byl
odhodlaný toto nedopustit. Žil v době, kdy
už se více než lidé pálily knihy, coby zdroj
pomýlených  myšlenek  a rozporů  s církví.
Páter  Koniáš  se  v tomto  potírání  „hlasu
nepřítele“ skutečně činil.

Badatel  J.  Emler  napsal  již  v roce  1868
v časopise  Památky  archaeologické
a místopisné1  článek  o působení  cenzora
jezuity Koniáše v Čechách:

„Páter Ant. Koniáš chlubíval se prý, že sám
60.000 kněh českých spálil. Zprávu tu za
novější  doby  někteří  spisovatelé  za  pře-
hnanou a přílišnou pokládají. Buď si tomu
jakkoli, ale na cestách svých po archivech
Českých dosti  jsme se o tom přesvědčili,
jak horlivě Koniáš po knihách kacířských se
sháněl a knihy české vůbec za kacířstvím
podezřelé pokládal. Staré kancionály bed-
livě  prohlížel,  v některých  řádky,  v jiných
pak  celé  strany  černou  barvou  zamazal,
a buď na začátku neb na konci vlastní ru-
kou  poznamenal  (jako  v Pelhřimově),  že
censuru  tu  vykonal.  Z úředního  aktu  po-
znáváme, že Koniáš ani peněz nešetřil, aby
kněh kaciřských snadněji se mohl dopíditi.
(Akt ten čten byl ve schůzi archaeologické
dne 27. dubna 1866 a nemohl v sešitu 1.
již býti  otištěn. Red.) Za válek Friedricha
II.  s Marií  Terezií,  zvláště pak za osazení
Čech Karlem VII. a spojenci jeho francouz-
skými,  dostalo  se  do  Čech  i do  Prahy
tajným nekatolikůmm z ciziny mnoho kněh
skrze židy a některé kněhkupce. Když pak
koncem roku 1744 židé z Prahy a z králov-
ství Českého pro spojení své s nepřítelem
vypovězeni byli (Časopis musea království
Českého  1866,  s.  155-178),  bylo  se
obávati, aby odcházejíce z Čech, kněh ne-
katolických  za  levnější  peníz  neprodali.
Aby se tak nestalo, žádal pater missiona-
rius Antonius Konias Soc. Jesu2  na místo-
držitelích  Českých  dovolení,  aby
u kněhkupců takové podezřelé, pohoršlivé
knihy mohl vybrati a od kněh dobrých od-
děliti,  kněhkupci  pak  aby  povinni  byli,
kněhy  podezřelé  lacino  jemu  prodati.
Místodržitelé,  vyhovujíce  Koniášově  hor-

livosti, vydali dne 19. ledna 1745 patent,
nařizujíce  majitelům  takových  kněh,  i ži-
dovským i křesťanským, aby nechali pate-
ra Koniáše knihy o víře a o sektářství pro-
hlednouti, ty pak, které podezřelými a po-
horšlivými býti usoudí, aby mu lacino pro-
dali,  poněvadž  by  beztoho  takové  knihy
zabaveny býti  měly.  U koho by knihy ta-
kové  po  uplynutí  14ti  dní  byly  nalezeny,
tomu  pohroženo  zabavením  kněh  nebo
přísným potrestáním. Jak mnoho kněh Ko-
niáš tenkráte sehnal, není povědomo, ale
o horlivosti  u vyhledávání  kněh  podezře-
lých patent dotčený jistě zřetelně svědčí.“

Koniáš Antonín
Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající 1749

Díky  pečlivým  záznamům,  které  Koniáš
pravidelně posílal svým nadřízeným, máme
dobrou  představu,  kolik  knih  odevzdal
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ohni. Ačkoliv se Koniáš v článku J. Emlera
chlubí 60 000 spálenými knihami, ve sku-
tečnosti jich patrně byla zhruba polovina.
Pro jejich rozpoznávání vydal Koniáš roku
1729 Klíč kacířské bludy k rozeznávání
otvírající, k vykořenění zamykající2. Šlo
o seznam evangelické a protikatolické lite-
ratury, umožňující rozpoznat, zda je daná
kniha  v pořádku,  nebo  „na  indexu“.
Jednalo se o ucelený katalog, díky kterému
se do dnešních dnů dochoval přehled za-
kázané literatury.

Páter  Koniáš  zemřel  27.  října  1760
v Praze. Dvacet jedna let po jeho smrti vy-
dal  císař Josef  II.  Toleranční  patent,  kte-
rým stát dal nekatolíkům možnost přihlásit
se do některé ze dvou povolených evange-
lických církví.

Poslední soupis zakázaných děl vyšel roku
1948. Oficiálně ho katolická církev zrušila
až  v roce  1966 vyhlášením papeže  Pavla
VI. Ovšem četba zakázaných děl byla i na-
dále  hříchem,  čtenářům  již  jen  nehrozil
žádný církevní trest.

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek

1 Památky archaeologické a místopisné, organ Ar-
chaeologického  sboru  Musea  království  Českého
a Historického spolku v Praze, ročník 7, 1868

2 z Tovaryšstva Ježíšova – Jezuita

3 Kljč Kacýřské Bludy K rozeznánj otwjragjcý K wy-
kořeněnj zamjtagjcý. Aneb Registřjk Některých
bludných pohorssliwých podezřelých neb zapowě-
děných Kněh, s předcházegjcými aučinliwými
Prostředky, s kterými pohorssliwé, a sskodliwé Kni-
hy wyskaumati, a wykořenjti se mohau. Na Swětlo
wydaný. S Dowolenjm Duchownj Wrchnosti.

Baptistické zásady
Znásilňování svobody svědomí

Svoboda svědomí patří mezi biblické bap-
tistické  zásady,  které  si  baptisté  střeží
jako vzácný poklad. Naši  předci,  kteří  se
v roce 1823 přistěhovali na Svatou Helenu
v Banátu  v Rumunsku,  byli  čerství  refor-
movaní  evangelíci.  Do  Evangelické  refor-
mované  církve  se  mohli  přihlásit  až  po
roce 1781, kdy rakouský císař Josef II vy-
dal Toleranční patent, kterým uznal pouze
dvě  evangelické  církve,  luterského
a helvetského  vyznání.  V době  předtole-
ranční byli mnozí z našich předků tajnými
Českými  bratry,  utrakvisty,  husity  nebo
jiné nekatolické víry. Pokud byli prozrazeni
nebo  podezřelí  z kacířství,  museli  se
podrobit  výslechům,  které  znásilňovaly
jejich svobodu svědomí. Byli pod hrozbou
trestů  tělesných,  majetkových  (zabavení
všeho  majetku),  vyhnanství  do  Sedmi-
hradska  a odebrání  dětí  k převýchově
v katolických rodinách. Někteří z nich pod-
lehli  tlaku  katolických  kněží  a panské
správy a podepsali tzv. revers1, ve kterém
se zříkali  své  víry  a podřizovali  duchovní
moci katolické církve. Zde je jeden histo-
rický příklad znásilnění svobody svědomí.
Je z východních Čech,  kde v té  době žili

i naši předkové, kteří se o sedmdesát let
později stěhovali na Svatou Helenu..

1750, d. 28. srpna. – Revers Matěje Kopis-
ty, ze vsi Radimě2, ve věcech víry.

Já Matěj Kopista ze vsi Radymně, poddaný
k panství  Rosickému,  věku  svého  40  let
pod  správu  duchovní  patřící  k děkanství
skutečskému před [:  od vysoce důstojné
arcibiskupské  konsistoře  pra(ž)ské:]
zřízeným a ustanoveným komissařem ve-
lebným panem děkanem skuteckým Janem
Felixem Chuchelským3  u přítomnosti pánův
svědkův  Vácslava  Petrusa,  Antonína  Ko-
houta,  radních  města  Skuče,  Vácslava
Štaudy,  Jozefa  Poláčka,  sousedův  téhož
města, a Jana Fialy z Luže, klečíce a mají-
ce před očima svýma svato:

Svaté evangelia, kterých vlastníma rukama
se  dotýkám,  uznávajíc,  že  žádný  spasen
býti  nemůže mimo víry (té),  kterou drží,
věří a vyučuje svatá katolická a apoštolská
církev  římská,  proti  které  že  jsem těžce
zhřešil a zbloudil, vyznávám, želím a lituji,
nebo jsem skrze mnoho let při sobě choval
a četl  knihy  kacířské,  jejich  kacířských
bludův  jsem  se  přidržel  a jim  věřil,
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jmenovitě  pak  a zejména  věřil  jsem,  že
pod  obojím  přijímání  nám  k spasení  po-
třebné jest, zpověď obecní kacířskou myslil
jsem spravedlivou býti, ostatkům svatých,
ano  i svatým  počestnost  vzdávati  že  se
nemá,  římský  papež  že  nás  náležitou
cestou k spasení nevede a nevyučuje, oběť
mše svaté nyní  že nám nic  platna nejní,
poněvadž již  jednou sám Krystus  za nás
obětován  byl;  taky  strany  počtu  svátostí
jsem  pochyboval,  v kterýchžto  bludech
skrze mnohá léta jsem trval, až v nich vy-
zrazen  a dostižen  jsem  byl  tak,  jakž  to
examen4 proti mně ustanovený obsahuje.

Pročež nyní uznávaje mou velikou chybu,
prohřešení  a blud,  naproti  tomu  pak
o pravdě  samospasitedlné  víry  katolické
jsa ujištěn a ubezpečen, upřimným srdcem
a beze vší lsti odříkám se, proklínám a za-
mítám všecky vejš jmenované bludy a ka-
cířstva, kterých jsem se přidržel a v ně vě-
řil, ano vesměs jiné všecky bludy kacířské
a sektářské učení,  která svatosvaté kato-
lické a apoštolské římské církvi se protivě-
jí,  zamítám,  zavrhuji.  Přísahám,  že  nyní
s celým srdcem vždycky budoucně až do
mé smrti pevně věřiti budu až do mé smrti
všecko  to,  co  zachovává,  drží,  věří  a učí
svatá církev katolická.  Přísahám také,  že
budoucně  nebudu  věřiti,  ani  mluviti  ani
psáti, ani čísti, předešlých aneb jakých ji-
ných kacířských bludův, neb toho, což by
proti církvi svatý katolický bylo, aniž také
s podezdřelýma v kacířstvu žádné schůzky,
přátelstvo, obcování neb jednání míti  ne-
budu,  anobrž  jestli  že  někoho  takového
býti  uznám,  neb  o něm  zvím,  toho
duchovní vrchnosti tu, kde toho času byd-
leti  a pod  správu  duchovní  patřiti  budu,
neprodleně vyjevím a přednesu.

Přísahám  taky  a slibuju  vyplniti  všeliké
pokuty a tresty, které mně od vysoce dů-
stojné konsistoře pra(ž)ské,  neb jmenem
jejím uložené neb vyměřené jsou neb bu-
dou;  kdybych  pak [:  čehož,  Bože,  ucho-
vej: ]  něco  z těchto  mých  přísah  a při-
povědí  zrušil  a nezachoval,  poddávám se
všelikým pokutám a trestům, které od S.

S.  sněmuv  a církve  svaté  pravidel
a ustanovení obecných, a obzvláštních pro-
ti takovým přestupníkům uložené a vyhlá-
šené  jsou,  k čemuž  mně dopomahej  Pán
Bůh  všemohoucí,  a tato  svatá  evangelia,
kterých se vlastníma rukama dotýkám.

Já  Matěj  Kopista  všech  jmenovaných
bludův jsem se odřekl, přisáhl, připověděl,
a sebe zavázal,  toto  reversální  upsání  od
sebe  dal,  vlastní  rukou  podepsal,  a od
slova do slova v chrámu Páně skuteckým
Na  nebevzetí  blahoslavené  Rodičky  Boží
ústy vlastníma jsem vyřekl dne 28. Augusti
roku 1750.

Antonín Fr. Joz. Kohout         Matěj Kopista5

Vácslav Petrus

Buďme vděčni  našemu Pánu  za  svobodu
svědomí,  kterou  z Jeho  milosti  můžeme
prožívat a prosme Ho a konejme všechno
pro to, aby svoboda svědomí nebyla v na-
šich sborech ani v naší společnosti znásil-
ňována.

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek

1 závazné písemné prohlášení
2 Radim, ves u Luže, blízko města Skutče.
3 Jan Felix Chuchelský z Nestajova, rodák chrudim-
ský,  byl  prvním  farářem  krounským,  působil
v Chocni, pak ve Skutči, kdež byl od r. 1749 do r.
1782 děkanem, od r. 1750 též prvním vikářem sku-
tečského  vikariátu,  též  byl  čestným  kanovníkem
vyšehradským, zemřel r. 1782 ve Skutči. Viz o něm
Karla  Adámka Chrudimsko str.  73,  K.  V.  Adámka
stať  Děkanství  skutečské  v časopisu  Společnosti
přátel starožitností českých VIII, str. 136.
4 výslech
5 Matěje Kopistu, rolníka z Radimě, uvádí Jan Felix
Chuchelský  z Nestajova  mezi  vyšetřovanci,  kteří
byli soudem arcibiskupským r. 1750 pro čtení kacíř-
ských  knih  a pro  zavrhování  různých  článků  víry
katolické odsouzení  a vyobcováni  jako kacíři  lute-
ránsko husitští. (Acta missionum de poenitcntia ab
annis  1740  etc.  v Arcibiskupském  archivu  praž-
ském.)
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Knihy 
Dnes  vám  představíme  dvě  knihy,  které
překládala a napsala sestra Ivana Kultová
ze sboru BJB Cvikov.

C. S. Lewis – Svědectví o zármutku

Jaký vlastně máme důvod věřit  tomu, že
Bůh je „dobrý"? Cožpak nás všechno,  co
vidíme,  nenutí  věřit  v naprostý opak? Má
utrpení nějaký smysl?

Známý britský  spisovatel  se  emocionálně
vyrovnává se smrtí své ženy. Otázky, které
se  zdály  být  uspokojivě  zodpovězeny,
znovu  vyvstávají  ve  své  trýznivé  a bo-
lestné podobě.

Lewisova  tragická  zkušenost,  které  se
úvahy dotýkají, byla ztvárněna v Britském
filmu „Krajina stínů“.

Kniha zpracovává deníkové záznamy auto-
ra, kde se především vypisuje ze svých po-
citů a bolesti.

Kniha vyšla původně pod pseudonymem N.
W. Clerk, protože Lewis si přál znemožnit
identifikaci autora.

Na cestě životem

Básně této sbírky vznikaly především pří-
ležitostně, pro osobní evangelizaci, pasto-

raci,  případně  též  sborové  programy
a právě k těmto účelům – krom potěšení –
by měly sloužit  svým čtenářům při  jejich
osobní či sborové službě. Lze je podle po-
třeby  a konkrétní  situace  (např.  podle
toho, zda adresátem je muž či žena apod.)
pozměňovat, upravovat, zhudebňovat, dra-
matizovat apod. a dávat dál.

Bude ovšem dobré, když úpravy zachovají
rytmus a rým.  Pokud by čtenář  některou
z básní  chtěl  někomu  posloužit  a po-
třebnou úpravu by raději svěřil mně, ať mi
laskavě  napíše  na  adresu  ivana.kulto-
va@seznam.cz a může se na mne obrátit
i v případě, že by potřeboval novou báseň
do jiné situace, na kterou se žádný z textů
v knížce přímo nehodí.  Bude-li  to v mých
silách, ráda mu ji napíšu.

Především toužím po tom, aby sbírka po-
sloužila Boží slávě, záchraně dosud nespa-
sených  a povzbuzení  a pomoci  v různých
situacích.

Ivana Kultová
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Ivana  Kultová,  PhDr
se narodila v Praze r.
1946 v nevěřící rodi-
ně. Boha začala hle-
dat na vysoké škole,
nejprve  –  vzhledem
k původu  ze  strany
otce  –  v židovském
prostředí,  později
nalezla  Pána  Ježíše
jako osobního Spasi-

tele a Pána a domov víry v evangelikálním
křesťanství.  Znovuzrození  prožila  v roce

1981.  Na  Filosofické  fakultě  Univerzity
Karlovy  vystudovala  postupně  obory
hebraistika-latina  a rómština-etnologie.
Pracovala v Encyklopedickém, Orientálním
a Pedagogickém  ústavu  Akademie  věd
a jako zahraniční referentka ve Svazu in-
validů, v roce 1979 přešla do plného inva-
lidního důchodu. Jako bezdětná vdova žije
v Kunraticích u Cvikova v křesťanské rodi-
ně a věnuje se překladům, recenzím a po-
moci v hospodářství hostitelské rodiny. Je
členkou  sboru  Bratrské  jednoty  baptistů
ve Cvikově.

Listárna
Ohlasy čtenářů Zpravodaje

Na poslední  číslo
našeho   Zpravo-
daje jsme dostali
mnoho  kladných
ohlasů od našich
čtenářů.
S mnohými  díky,
zejména za glosu
Jak odejít z BJB

k odchodu  tří  sborů  z BJB  a o situaci  ve
sboru BJB Lovosice, ale také článek Druhy
zbožnosti  formující  sbor  v Chebu
a další  články,  se  ozvali  kazatelé  i řadoví
členové  sborů  BJB  ve  Cvikově,  v Liberci,
v Litoměřicích,  v Olomouci,  v Praze  na
Vinohradech  a Na  Pankráci,  v Teplé,  ve
Vsetíně.
Vedle velké vděčnosti za informace o dění
v BJB,  které všem v Jednotě tak chybějí,
vyjadřují  i svoje  pocity  z konfliktů,  které
odchod  neokalvinistických  sborů  do-
provázejí.  Namátkou  vybíráme  jen  pár
úryvků:
„…obdržela Váš skvělý ZPRAVODAJ s mno-
ha informacemi o situaci, která mě v naší
BJB trápí.“
„..  Úplně jsem z toho neokalvinismu, za-
sahujícího i lidi mi blízké z vlastní rodiny,
onemocněla..“
„Není to SNADNÉ, ALE NÁSLEDUJEME BE-
RÁNKA,  KTERÝ  JE  ZÁROVEŇ  zosobněná
PRAVDA  a dal  nám  Ducha  do  veškeré
pravdy uvádějícího. NE abychom se proto

nad bloudící povyšovali, ale se za ně mod-
lili a žehnali jim. Je mi jich VELICE líto.“
„Ještě  jednou  moc  za  Zpravodaj  děkuji.
Smím ho poslat některým mně blízkým li-
dem?“
„Vyjadřuji  svůj  hluboký  smutek  a bolest
z toho,  kam  dovedli  neokalvinisté  sbor
v Lovosicích…“
„Děkujeme  za  příspěvky  ve  zpravodaji.
Bylo  to  pro  nás  velmi  přínosné.  Velmi
komplexně popsané a bez jakékoliv zášti,
věcné, s nadhledem a dobrými výzvami“
Za všechny zveřejňujeme krátkou zprávu
od sestry Ivany Kultové:
Milí sourozenci,
moc děkuji za krásný, důkladný a precizní
časopis.  A pokud  jde  o to  smutné  dění
(a „nedění“) v BJB – Pán nám buď všem
milostiv.
Velice zdravím Slámovy. Adélka je z naše-
ho sboru.

V Pánově lásce
Ivana Kultová

ze sboru Cvikov

Děkujeme vám všem za vaše mnohá po-
vzbuzení  a prosíme vás  za  modlitby,  aby
náš  Zpravodaj  s Boží  pomocí  obstál  ve
všech  protivenstvích,  které  mu  neokalvi-
nisté  a jejich  sympatizanti  připravují.  Ať
vám  Pán  žehná,  dává  vám  svoji  lásku
a odvahu ke svědeckému životu.

Štěpán Křivánek
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Zamyšlení 

Služba sester Božím Slovem

Některé sestry v našem sboru si dělají vý-
čitky, když slouží Božím Slovem ve sboru
v úvodech  k modlitebním  chvílím.  Říkají,
že „když jdou sloužit za kazatelnu, že tím
hřeší“. Přesto slouží dál. Zdůvodňují si to
tím, že „muži selhali, a proto je musí za-
stoupit ženy“. Je to zřetelný vliv neokalvi-
nistického učení o službě žen. My baptisté
věříme, že Pán Bůh skrze Ducha svatého
může povolat ke své službě muže i ženu.
V historii i našeho sboru byla služba sester
ve  staršovstvu  i za  kazatelnou  přijímána
s vděčností.  Dokonce  mívaly  sestry
pravidelnou  službu,  při  níž  vedly  jedno
celé shromáždění. Následující příspěvek od
sestry Kultové ze sboru BJB Cvikov je po-
vzbuzením  pro  všechny  sestry,  které
neokalvinictické  učení  zviklalo  v povolání
sloužit Božím Slovem.

Moje milá Ester,
byla jsem moc ráda, že jsi včera na můj
dotaz, zda tedy není Martina opravdu Bo-

hem  povolaná  kazatelka,  odpověděla
kladně.  Předpokládám, že  si  tedy už ne-
myslíš, že Boží povolání i pro ženy v tomto
směru neexistuje?

Kdykoli slyším Martinu kázat – a samozřej-
mě nejen tehdy – musím myslet s bolestí
na  všechny  ty  sestry  v BJB  (a i v jiných
podobně  zaměřených  církvích,  například
v CB), které jsou Pánem podobně povolány
do téže služby a neméně (možná dokonce
více) pro ni obdarovány, ale kvůli  postoji
svých sborů ji  nemohou vykonávat (nebo
jen s omezením, například v besídce nebo
ve  chvalách),  případně  samy se  o ni  ani
nehlásí a když jim taková myšlenka přijde,
tak  ji  –  naprogramovány  tím  postojem
sborů  a zakořeněnými  předsudky  –  za-
hánějí v domnění, že je to nějaké „ďáblovo
pokoušení k pýše“, ačkoli se může jednat
o skutečné Boží povolání. I Martina, jak mi
jednou řekla,  toto  své povolání  zpočátku
odmítala, až později poznala, že je oprav-
du od Boha – a díky němu nalezla ve svém
sboru podpůrné prostředí, což je opravdu
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žel velice vzácný případ. A jak jistě uznáš,
a jak bylo patrné zrovna z včerejšího kázá-
ní,  může právě nepřenosný ženský este-
tický  a emotivní  přístup,  správně  biblicky
nasměrovaný, být v kázání pro posluchače
velkým přínosem, a to zdaleka nejen pro
děti nebo pro nějaké skupinky sester, ný-
brž  pro  všechny,  tedy  i pro  muže.  Pavel
sice píše, že starší ženy a vdovy mají vyu-
čovat mladice, což je určitě zvlášť vhodné
vzhledem  k jejich  zkušenostem,  ale  není
tím  řečeno,  že  by  už  neměly  vyučovat
nikoho jiného. Tím, co píše jinde, totiž že
nemají učit – zvlášť když dále je řečeno, že
nemají vládnout nad mužem – se zřejmě
myslí nějaké beztaktní poučování vlastního
manžela, zvláště na veřejnosti, s jakým se
asi v tom i jinak duchovně problematickém
sboru v Korintě setkal, tedy něco podobné-
ho,  jako jak si  počínala  Míkal  vůči  Davi-
dovi,  když  tančil  před  truhlou  smlouvy.
Určitě  tím  nemyslí  vážné  a uctivé  vyu-
čování,  jako  když  třeba  Priscilla,  stejně
jako  její  manžel,  vyučovala  Apolla,  nebo
když ony starší ženy vyučují mladice, ale
ani jakékoli jiné poctivé vyučování kohokoli
jiného. Vždyť poctivý učitel – ani učitelka –

nikdy  nechce  „vládnout“  svým  poslucha-
čům, naopak jim svým vyučováním napo-
máhá k samostatnému rozletu a vzestupu
(četlas  třeba  krásnou  „Annu ze  zeleného
domu“ a její četná pokračování?) a je rád,
když  jej  pak  dokonce  svými  znalostmi,
osobním vzrůstem i pozitivním vlivem na
veřejnost předstihnou.

Pavel také nezakazuje kázání sester; vždyť
počítá  s jejich  veřejným  prorokováním  –
a co jiného je prorokování než spontánní,
přímo na místě Bohem inspirované kázání?
Myslím, že předem připravené psané kázá-
ní,  které  sám  nezmiňuje,  se  z toho
spontánního vyvinulo až později, v souvis-
losti  s legalizací  a postupující  instituciona-
lizací církve.

Když říká, že ženy nemají v církvi „mluvit“
(jak  se  to  podle  mne  nesprávně,  s ten-
denčně zevšeobecňujícím významem pře-
kládá),  pak  říká,  že  nemá  mluvit  ne-
vhodně,  rušivě,  žvanit,  žvatlat.  Myslí  tím
drbání,  šuškání,  vyrušování,  skákání  do
řeči, nevhodné vyptávání přímo na místě,
které si podle něj mají nechat až na doma
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– tedy zase nějaké nevhodné projevy, s ni-
miž  se  setkal  v tom  nevyzrálém  sboru
a které by určitě kritizoval i u mužů, kdyby
u nich  na  to  narazil.  Nešlo  o mluvení
obecně  a vůbec  už  ne  o vážnou  službu
Slovem (jak by potom mohly ženy proro-
kovat?).  Argumentovat  pro  mužský  šovi-
nismus tím nesprávným překládáním slova
obecně  ve  smyslu  „mluvit“  či  dokonce
„kázat“  je  asi  podobně  nepatřičné,  jako
když se vegetariáni odvolávají na přikázání
Desatera „Nezabiješ“: hebrejština tam uží-
vá slova, kterého se v Bibli neužívá pro za-
bíjení zvířat, nýbrž výhradně lidí.

Abys, milá Ester, rozuměla, oč mi jde: ne
o mne – sama mám zcela určitě jiné po-
slání než veřejnou službu slovem – ale ani
o nějaká „práva žen“, protože před Bohem
my lidé, muži ani ženy, nemáme právo na
nic: všechno je jen jeho milost a jeho svo-
bodné, tedy i na lidských tradicích – a tedy
i na mužském šovinismu (který  žel  často
negativně  pokřivuje  i myšlení  žen)  –  ne-
závislé  rozhodování.  Jde  mi  jednak o za-
bránění  bezpráví  mužů  vůči  ženám,  ale
především  o neuhašování  Ducha,  který
kam chce, věje a povolává, koho ráčí po-
volat.

Když v některém sboru nebudou ve star-
šovstvu a mezi kazateli žádné sestry, pro-
tože tam Pán svým Duchem povolal pouze
muže, kdežto v jiném sboru budou (a bu-
dou  třeba  tvořit  i celé  staršovstvo),  pro-
tože  je  tam  Bůh  povolal,  bude  to
v pořádku. A nejvíc v pořádku to bude teh-
dy, až takovéto krajní jevy všeobecně pře-
stanou vyvolávat emoce.

Ale když dojde k jiným, ne Bohem, nýbrž
lidmi vyvolaným krajnostem – když v ně-
kterém sboru  budou  některé  ženy  (nebo
i někteří  muži!)  zastávat  tyto  funkce  ne
z Božího povolání, nýbrž na základě sebe-
prosazení nebo nějakých v zoufalství zave-
dených „kvót“, nebo když v jiném sboru –
podle dnes běžné praxe – nebudou žádné
ženy  ve  staršovstvu  a mezi  kazateli  ne
proto, že by tam žádná nebyla Bohem po-
volána, nýbrž proto, že těm povolaným to

sbor nedovolil  nebo si ani samy netroufly
se  k takovému svému povolání  přiznat  –
pak to v pořádku NENÍ a NEBUDE.

Ještě  k tvrzení  některých,  že  ženy  kaza-
telky  se  zákonitě  stávají  lesbami:  podle
mne  jde  o optický  psychologický  klam.
Jsou  ženy  lesby  a jsou  ženy  kazatelky  –
oba  jevy  jsou  nápadné  –  a když  někdy
dojde  k průniku  obojího  (což  se  opravdu
může stát), je to ještě nápadnější a stává
se to snadným argumentem pro odpůrce
služby žen. Muži jsou kazateli běžně, to se
považuje za normální, a když někdy dojde
k průniku  obojího  tam  –  muž  je  kazatel
a zároveň gay – projde to bez povšimnutí,
nebo se o tom někdy taktně mlčí. (Ačkoli
někdy  díky  Bohu  také  ne  –  vysoký  ně-
mecký církevní představitel, který zastává
homosexualitu,  vyvolal  pohoršení  svou
předpokládanou  -  nebo  dokonce  usku-
tečněnou, už nevím – účastí na výročních
oslavách Bible kralické v Kunvaldě.) Pokud
to přece vyvolá rozruch a pohoršení,  pak
ne do té míry, jako když jde o ženy. Ne-
vím, zda je víc gayů nebo leseb; myslím,
že to bude asi vyrovnané, že rozdíl  bude
spíš v zaměření – že u mužů jde spíš o vá-
šeň  a nemají  problém  s promiskuitou,
kdežto ženám jde většinou o stálost, něhu
a intimitu,  tedy  o náhražku  skutečného
manželství.  Existuje  však  jiná  sexuální
úchylka,  v níž  myslím  muži  jednoznačně
převažují, a to je závislost na pornografii.
Je,  pokud  je  mi  známo,  dost  rozšířená
mezi  kazateli  –  někteří  z ní  činili  pokání,
jiní s ní zápasí a další v ní jsou zřejmě do-
sud až po uši. A přece nikdo – leda možná
nějaké vyšinuté feministky (jenže kde by
se vzaly mezi znovuzrozenými křesťany?)
– nekřičí: Muž kazatel je zákonitě závislý
na pornografii! Pryč s muži kazateli – ženy
na jejich místo! Chápeš, milá Ester, jak by
takový  pokřik  vůči  službě  mužů  byl  ab-
surdní.  A podobná  výše  zmíněná  argu-
mentace  proti  službě  žen  má  být
v pořádku?

Argumentovat  tím,  že  ženy  nemají  být
kazatelkami, staršími apod., protože jejich
hlavním povoláním je rodina a domácnost,
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je  asi  podobné,  jako  se  kdysi  argumen-
tovalo proti stoupenkyním ženského vyšší-
ho vzdělání či kvalifikovaného zaměstnáni
a proti sufražetkám1. Jenže i zde platí: jsou
ženy povolané Bohem buď k jednomu (ve-
řejná politická a jiná činnost, vyšší studium
a kvalifikované  zaměstnání  nebo  právě
církevní  služba ve staršovstvu, ve vedení
sboru a v řadách kazatelů), nebo k druhé-
mu  (rodina  a domácnost)  –  a jsou  ženy
Pánem povolané, obdarované a zmocněné
k tomu, aby požehnaně vykonávaly obojí.
Myslím, že právě Martina, její  požehnaná
služba ve sboru i její krásná, vyspělá a po
všech stránkách dobře opečovávaná rodina
je v tom zářným příkladem.

Zkrátka – Duch vane, kam chce, je nebib-
lické mu bránit. Výslovné Boží požadavky
na  kteréhokoli  služebníka  na  jakémkoli
stupni služby jsou dva – aby byl do této
služby opravdu povolán Bohem a aby vedl
posvěcený život (což v případě, že má ro-
dinu, zahrnuje vzornou péči i o ni, a to se
zdárnými výsledky).  Žádná další  omezení
a podmínky  si  Bůh  neklade  –  tedy  ani
omezení ve smyslu pohlaví.

Velice děkuji za zamyšlení a, jak doufám,
za pochopení.

Ivana

1Sufražetka je označení radikální bojovnice za poli-
tická práva žen, zejména za rozšíření všeobecného
hlasovacího práva (anglicky suffrage) i na ženy.

Nedopouštěním  služby  k  tomu  Pánem
povolaných  sester  jako  kazatelek,
starších,  vedoucích  sborů  a  nadsbo-
rových složek apod. se děje trojí újma a
křivda, a to:

1) těmto sestrám samotným, když jsou
připraveny poslušně, věrně a s vážností
vykonávat jim svěřené povolání, ale není
jim to umožněno;

2) členům a návštěvníkům sboru,  kteří
jsou tak ochuzeni jak o osobní přínos té
či  oné sestry,  tak o specifiku ženského
úhlu pohledu a empatického přínosu jako
takového, který není nahraditelný příno-
sem mužským (což jistě platí i naopak);

3)  Pánu,  jehož  dary  a  povolání  jsou
neodvolatelná  (Římanům  11,29;  nebo
podle  formulace  Bible  Kralické:  Darů
zajisté svých a povolání Bůh nelituje) a
který trpí, když vanutí Ducha svatého a
jeho vůle nejsou respektovány.

 

Článek od sestry Ivany Kultové 
o službě sester Božím Slovem vyšel v časopise

Rozsévač 9/12
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Báseň
Ať Pán Ti, sestro naše milá,
žehná, Tvou službu potvrdí,

vždyť jenom v něm je pravdy síla,
má srdce lásky ve hrudi.

                                                     
Předsudky lidské Ducha silou

ať zruší, světlem zářícím;
kéž by se srdce probudila¨
poplatná pouhým tradicím!

                                                    
Vždyť z kamení dá otcům syny,
z úst nemluvňátek důkaz sil;
že ustoupit má, kdo je jiný.

to si jen člověk vymyslil.
                                                    

Tož ať jej poznávají mnozí,
péčí Tvé lásky rostou v něm,
nic ať Tvou službu neohrozí,

ať Pán ji chrání v jménu svém.
                                                   

Ať plaší v srdcích nedůvěru,
sám skrze skutky hovoří,

ať církev v spravedlivém směru
si pravý pohled vytvoří.

                                                   
Vždyť, koho Pán sám povolává,

lidský soud nemá omezit.
Kéž z toho vzejde jemu sláva
ať spravedlivou církev pravá

konečně naučí se být.
                                                   

Pak přestanou v ní dávné spory,
nic cenného se neztratí;
přenášet víra bude hory
a svět se k Pánu obrátí.

Milé sestře Lydii Kucové k instalaci pro kazatelskou
službu dne 22. května 2016

Ivana Kultová

Modlitební řetěz BJB
Březen 2019

10.  týden  (4.  –  10.  března)  České
Budějovice

• Znovu prožít velkolepost a úžasnost
Boží  přítomnosti.  Oživení  osobního
vztahu  s  Bohem  a  vzájemných
vztahů ve sboru.

• Modlitba  za  pracovníky  s  dětmi  a
mládeží.  Chceme  i  letos  pořádat
dětský příměstský tábor.

• Za osobní a společné svědectví lidem
kolem nás - misie a evangelizace.

11. týden (11. – 17. března) Děčín
• Duchovní  sjednocení  se  stanicí  v

Jílovém.
• Hledání  způsobu  služby  přátelům

členů sboru.
12. týden (18. - 24. března) Cheb I

• vděčnost  Bohu  za  70  let  existence
sboru

• vděčnost za ochotné služebníky
• prosby  za  milost  růstu  do  podoby

Pána Ježíše
• prosby za jednotu, službu ve sboru,

misijní aktivity
13. týden (25. - 31. března) Cheb II

• za vedení našeho sboru
• za skupinky ve sboru
• za vhodné prostory
• za nové impulzy pro naši službu
• za vztahy a krize v našich rodinách
• za mládež a English club
• za sirotčinec Fonelisco v Tanzanii
• za studenty
• za práci s dětmi v dorostu a besídce
• za ty, kdo přicházejí mezi nás
• za naše nemocné

Komentář
V minulém Zpravodaji v závěru glosy br. Štěpána Křivánka zazněly otázky, které (i když
to tak asi nemyslel) vyznívají jako spekulace o tom, že sbor v Aši také může vystoupit z
BJB. Proto bych chtěl říci, že mě a br. Nováka požádal br. kazatel a předseda staršovstva
br.  Libor  Pospíšil  o  setkání,  kde  chtěli  tato  podezření  vyvrátit:  nespolupracují  s
neokalvínskými sbory, naopak je napomenuli a vyzývali, aby z BJB neodcházely. I když
glosa nemusela být míněna zle, přece jen mohla poškodit jméno našeho sousedního
sboru. Vidím to jako nešťastné a je mi to líto.

David Sláma
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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 a dorost,
• za Klub dobré naděje,
• za celou církev, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Oznámení 
• 3. 3. v 15:00 Výroční sborové shromáždění
• 17.  3.  v  15:00  Sborová  hodina  k  návrhům  vzešlým  z  Výročního  sborového

shromáždění
• 31. 3. mění se čas na „letní“
• 6. 4. Den pro rodinu – přednášky o výchově. Pořádá Odbor pro rodinu BJB
• 7. 4. v 16:00 modlitební setkání za BJB

Narozeniny a výročí
Rusinková Mária
Eliášová Anna
Frimelová Radka
Hrůzová Alena (Vendova)
Jelínek Benjamín
Kvasničková Barbora
Jirmanová Alžběta
Bulík Otakar
Kovaříková Olga
Sauerová Petra
Černíková Dana
Kovaříková Olina

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

Program na březen 2019 
Pátek  1. březen 2019 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 1. březen 2019 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 2. březen 2019 16:00 Dorost 

Neděle 3. březen 2019 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 3. březen 2019 15:00 Výroční sborové shromáždění

Středa 6. březen 2019 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 7. březen 2019 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  8. březen 2019 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 8. březen 2019 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 9. březen 2019 16:00 Dorost 

Neděle 10. březen 2019 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Věra Černíková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 10. březen 2019 15:00 Světový den modliteb sester
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Středa 13. březen 2019 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 14. březen 2019 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  15. březen 2019 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  15. březen 2019 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 16. březen 2019 16:00 Dorost 

Neděle 17. březen 2019 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 17. březen 2019 15:00 Sborová hodina k návrhům z Výročního sborové shromáždění

Středa 20. březen 2019 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 21. březen 2019 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  22. březen 2019 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. březen 2019 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 23. březen 2019 16:00 Dorost 

Neděle 24. březen 2019 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Ferdinand Eliáš
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 24. březen 2019 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 24. březen 2019 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Středa 27. březen 2019 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 28. březen 2019 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  29. březen 2019 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  29. březen 2019 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 30. březen 2019 16:00 Dorost 

Neděle 31. březen 2019 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Václav Hrůza
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 31. březen 2019 16:00 Setkání sester a bratří

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání  bohoslužeb  každou  neděli  v  9
hodin a v 16 hodin:
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

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

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 
E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz
Číslo účtu sboru: 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tereza Jelínková, Ladislav Moses, Tomáš Černík. Vychází v

nákladu 70 výtisků zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. 
Toto číslo vyšlo 3. březena 2019. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete

předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
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