
Duben 2014 

číslo 4/2014 

Slovo kazatele 
Když se naplňovaly dny, kdy měl být
vzat  vzhůru,  upjal  svou mysl  k cestě
do Jeruzaléma…         Lk 9,51

Blížíme  se  k období
Velikonoc, kdy si, dá-li Pán,
budeme  připomínat  Jeho
smrt a vzkříšení.

V tomto verši píše Lukáš, že
když  už  se  blížil  čas,  kdy
měl  Pán  Ježíš  odejít  zpět

k Otci, tak upnul svou mysl k Jeruzalému.
Věděl, co Ho tam čeká. Že odchod k Otci
jde přes kříž. Že ho čeká odmítnutí, zrada,
zatčení,  vydání  pohanům,  bičování,
posměch  a  krutá,  bolestivá  smrt.  Přesto
tam  šel  –  upnul  na  to  svou  mysl,  byl
rozhodnutý  a  s rozhodností  konal.  A  to
Lukáš zaznamenává už v deváté kapitole.

Je před námi dalších 10 kapitol do vjezdu
do Jeruzaléma a velikonočních událostí  –
všechny  vlastně  hovoří  o  cestě  ke  kříži.
Myslím si,  že  tato  rozhodnost,  vytrvalost
Pána  Ježíše  jít  vstříc  kříži  svědčí  o  Jeho
velké  lásce  k nám.  Chtěl  nás  zachránit,
neuhnul z cesty bolesti. Díky tomu, že Pán
Ježíš  došel  do  Jeruzaléma,  že  šel  až  na
kříž,  nám  mohou  být  odpuštěny  naše
hříchy, můžeme být smířeni s Otcem, být
Jeho dětmi.

Když  jsme  v tomto  období  před
Velikonocemi, zahleďme se na Pána Ježíše,
chvalme  Ho,  obdivujeme  Ho  –  za  to
s jakou láskou a vytrvalostí šel až na kříž a
nenechal se od této cesty odvést. Chvalme
Ho za  to,  že  přišel  na  zem,  aby  za  nás
položil svůj život.

David Sláma - kazatel sboru

Úvaha
Autorita kazatelské služby

Rozvaha  nad  autoritou  kazatelské  služby
má dvojí úskalí. První se týká slova autori-
ta. V běžném jazykovém úzu není význam
tohoto slova zřetelný. Etymologický rozbor
ukazuje směrem k hodnověrnosti. Z latin-
ského  au(c)toritas  –  platnost,
hodnověrnost.

Historicky  je  však  tento  pojem  vázán  k
tematice moci a forem jejího uplatňování.
Co tedy vlastně myslíme, když mluvíme o
autoritě?

Druhým  úskalím  je  pojem  kazatelství.
Nový zákon předkládá na různých místech
velmi rozmanité podoby církevních služeb
(1Kor 1426, Ef 4:11, 1Tim 3 kap... ) Pojetí

kazatelské  služby,  které  se  prosadilo  v

baptistickém  prostředí,  není  biblickou
daností, ale plodem dlouholetého tradiční-
ho  procesu.  Biblická  argumentace  je  v
takové  chvíli  nejednoznačná  a  může  být
snadno zneužita.

Kněz vs. Kazatel

Starozákonní  pojetí  kněžské  služby  vy-
cházelo z předpokladu, že určitá část Boží-
ho lidu je Hospodinem samotným povolána
k  specifické  roli  prostředníků  mezi
člověkem  a  Bohem.  Kultická  činnost
nabývala svou platnost jedině prostřednic-
tvím této skupiny náboženských „profesio-
nálů“.  Nový zákon takové pojetí  kněžství
odmítá  a  pokládá  za  Kristem překonané.
Jediným  potřebným  a  možným
prostředníkem  se  stal  sám  Ježíš  Kristus
(viz Žd 5-9 kapitola). Všichni křesťané jsou
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pak povoláni za jeho kněžstvo (1 Pt 2:9).

Jakákoli služba v církvi (včetně kazatelské)
je přístupná všem bez rozdílu a je závislá
pouze na Božím obdarování a vůli  spole-
čenství  =  princip  všeobecného  kněžství.
Kazatel  není  knězem  o  nic  více  a  o  nic
méně, než ostatní členové sboru. Nemá k
Bohu  „blíže“.  To  se  odráží  také  ve  sku-
tečnosti,  že  svátosti  křtu  a  večeře  Páně
nejsou  vnímány  jako  kultická  činnost
platná pouze tehdy, když ji koná kazatel.
Každý křesťan je stejnou měrou uzpůsoben
k  zvěstování,  slavení  svátostí,  pastoraci,
diakonii i misii.

„Přijetí  pastýře  Krista  znamená  naprosté
zrušení  veškeré  falešné autoritativnosti  a
nepodložené autority u kazatele i u všech
členů  sboru.“  Josef  Smolík:  Pastýřská
péče, Kalich 1991, str. 131

Autorita Božího Slova vs. autorita kazatele

Skutečná autorita (důvěryhodnost) kazate-
le sboru nevychází z jeho osoby, ale z dů-
věryhodného Božího Slova. Kazatel stojí ve
službě tohoto Slova, sám se staví pod jeho
moc.  Slovem  soudu  je  souzen  a  slovem
milosti  ospravedlňován  společně  s  celým
sborovým  společenstvím.  Touha  po  „za-
jištění“ a posílení autority kazatele svědčí o
nedůvěře v Boží Slovo. O nedůvěře v to, že
Boží  Slovo  skutečně  člověka  samo  za-
sahuje a vede k proměně života a k po-
slušnosti.

Jan Calvin k tomu píše: „…Moc, již Písmo
připisuje  pastýřům,  jest  cele  vyhrazena
službě Slova, a v ní je také obsažena. Kris-
tus  tuto  moc  nesvěřil  ve  vlastním  slova
smyslu lidem, nýbrž svému Slovu.“ Vzdě-
lání ve víře, Kalich 1953, str. 60.

Volání  po  posílení  autority  kazatele  také
často může maskovat touhu po moci. Mo-
censké  pojetí  autority  se  vyznačuje  od-
mítnutím  otevřenosti,  odmítnutím  kritiky,
netransparentností  rozhodovacího procesu
a  oslabením  mechanismů  kontroly.
Trefným  způsobem  o  této  otázce  mluví
Zdeněk Vojtíšek: „Nositelé autority bývají
mistry  ve  vymýšlení  nejrůznějších
zbožných výmluv, jimiž se kritizovatelnost

snaží  omezit:  mluví  o  „nebratrskosti“
kritiky,  vyžadují  „biblickou  správnost“
postupu  kritizování,  argumentují
převráceně  používanými  biblickými  verši
(„Nevztáhneš  ruku  na  pomazaného
Hospodinova“)  apod.  To  vše  (a  mnohé
jiné)  je  třeba  odmítnout  jako  triky  těch,
kdo  ne-chtějí  být  kritizováni.  Nositelům
zdravé autority kritika nevadí, naopak ji v
pokor-ném  vědo-mí  vlastní  lidské
omezenosti vítají.“

Otázka osobní integrity kazatele

U  reformních  hnutí  se  velmi  často  ob-
jevovala otázka, zda může být bohoslužeb-
ný  život  církve  veden  „nehodným
knězem“.  Myšlenka,  že  křest  a  večeře
Páně  nejsou  plnohodnotně  vysluhovány,
pokud  není  vysluhující  dokonale  bezú-
honný, se objevila již ve 4. století v Africe
– tzv. doketismus. K takovému pochopení
se  ve  značné  většině  přiklonili  husité  a
také stará Jednota bratrská. Luterská re-
formace  představu  „svatého“  kněze  od-
mítla.  Luther ve své úvaze nad slavením
večeře Páně říká: „Také tobě málo po tom
buď, jak mnoho svatý jest ten, kterýž tobě
podává, neboť tato svátost není toho, kte-
rýž ji podává…“ O církvi svaté, Lutherova
společnost 2005, str. 89

Do dalších důsledků jsou tyto úvahy rozve-
deny v  otázkách  týkajících  se  osobní  in-
tegrity kazatele. Je zřejmé, že na kazateli
leží  váha  odpovědnosti  za  to,  aby  nebyl
pohoršením  svým  posluchačům,  a  nestál
tak v cestě Božímu Slovu. V tomto smyslu
je potřebnou a nepostradatelnou osobní in-
tegritou  vytrvalý  zápas  víry.  Jako  každý
jiný člověk,  také kazatel  v tomto zápase
může  a  bude  selhávat.  Jako  každý  jiný
člověk je také kazatel volán k tomu, aby
svá selhání vyznával a spoléhal se na od-
pouštějící  Boží milost. Římanům 3:21-23:
„Nyní  však  je  zjevena  Boží  spravedlnost
bez zákona, dosvědčovaná zákonem i pro-
roky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše
Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž roz-
dílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží
slávy.“

Osobní integrita kazatele nemůže být za-
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měňována za poslušnost společenských a
církevnických  konvencí.  Věrnost  Božímu
Slovu často vede právě k porušení konven-
cí, k jejich kritice a transformaci. Prorocký
rozměr  kazatelské  služby  je  programově
nekonvenční a nesmí být umlčen frázemi
typu: „Takto se to nedělá, takto se nemlu-
ví…“

Autorita kazatelské služby a její limity

Mocenské  tendence  k  zneužití  autority
kazatelské služby musí být ve společenství
sboru adekvátním způsobem tlumeny. Nej-
podstatnějším z nástrojů, kterými se sbor
brání  proti  zneužití  autority,  je  otevřená
kontrola  a  možnost  kritiky.  Nezastupi-
telnou roli v této věci hraje sborové star-
šovstvo,  které  má  kazateli  poskytovat
nejen  oporu,  ale  také  kritickou  zpětnou
vazbu.  Staršovstvo,  které  slouží  pouze
jako  tým  kazatelových  asistentů,  ve  své
službě selhává.

Funkční pojistkou proti zneužití autority je
také důsledné uplatňování  principu  všeo-
becného  kněžství  –  jak  v  oblasti  kázání,
tak i v pastoraci, vysluhování svátostí…

Jan  Blahoslav  v  knize  Vady  kazatelů
oslovuje kazatele Jednoty bratrské: „Kdo-
pak jsou ti, kterýmž představen, zdali ne
tobě rovní bratři tvoji, tak dobří jako i ty,
snad lepší  v  něčem. Nemáš přes  ně nic,
neníť,  proč  by  se  nad  ně  výšiti,  jimi
pohrdati,  čeládka  Páně,  témuž  jako  i  ty
Pánu a snad někdy i platněji, mileji sloužící
než ty. Správcem tě ustanovili, nevyvyšuj

se, ale buď jako jeden z nich, totiž ani v
řeči  ani  v  skutcích  vysoké  mysli
neprokazuj!“

Výběr některých biblických míst:

Židům 13:17 Poslouchejte ty, kteří vás ve-
dou, a podřizujte se jim, protože oni  bdí
nad vámi a budou se za vás zodpovídat.
Kéž to mohou činit s radostí,  a ne s ná-
řkem; to by vám nebylo na prospěch.

K tomu ovšem také:

Koloským  3:22  Otroci,  poslouchejte  ve
všem  své  pozemské  pány,  nejen  naoko,
abyste se jim po lidsku zalíbili,  nýbrž  ze
srdce, v bázni Páně.

Matouš 17:5 Ještě nedomluvil, a hle, svět-
lý  oblak  je  zastínil  a  z  oblaku  promluvil
hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého
jsem si vyvolil; toho poslouchejte."

2.  Korintským 13:10  Píšu  vám to  proto,
abych,  až  přijdu,  nemusel  být  přísný  na
základě  pravomoci,  kterou  mi  přece  Pán
dal k budování, nikoli k boření.

1.  Timoteovi  5:17-18 Starším, kteří  svou
službu konají dobře, ať se dostane dvojná-
sobné  odměny,  zvláště  těm,  kteří  nesou
břemeno kázání a vyučování. Neboť Písmo
praví:  'Nedáš  náhubek  dobytčeti,  když
mlátí obilí', a jinde: 'Dělník si zaslouží svou
mzdu'.

1 Petrova 5:2-4 Starejte se jako pastýři o
Boží  stádce  u  vás,  ne  z  donucení,  ale
dobrovolně,  jak  to  Bůh žádá,  ne  z  nízké
zištnosti,  ale s horlivou ochotou, ne jako
páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale
buďte  jim příkladem. Když se pak ukáže
nejvyšší  pastýř,  dostane  se  vám  ne-
vadnoucího vavřínu slávy.

Lukáš 22:25-27 Řekl jim: "Králové panují
nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si
říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je
mezi  vámi největší,  buď jako poslední,  a
kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.
Neboť  kdo  je  větší:  ten,  kdo  sedí  za
stolem,  či  ten,  kdo  obsluhuje?  Zdali  ne
ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi
vámi jako ten, který slouží.

Jáchym Gondáš
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Z historie 
Za chlebem vezdejším
Evangelisační  návštěva  československých  osad
evangelických v Rumunsku. 

(Podle rukopisu z roku 1925)

Napsal Vladimír Míčan, tajemník Biblické jednoty.

(Pokračování z minulého čísla)

Helena a Lisbeta byly od sebe půl hodiny
(1 km).  Lisbeta byla založena v údolí  ze
čtyř  stran uzavřeném, Helena  vysoko na
horách. Obě osady dostaly jméno (32) po
dcerách  Manžarlína.  V  Lisbetě   se   Češi
dobře neměli. Rumuni jim dělali  zle. Moc
se  jim  toho  ztrácelo.  Čechy  z  Lisbety
vyhnala voda. Neměli co pít. Helenští zvali
Iisbetské k sobě: Pojďte k nám, ať jest nás
víc! *) Rumuni odtáhli do Coroniny. Lisbe-
ta  jest  úplně  opuštěna,  jen  na  jednom
místě  krčí  se  ku  stráni  malá,  rozpadlá
chaloupka, kde kuchyně byla nepochybně
nejen světnicí, ale i útulkem pro drůbež.

Údolí Alibég

Češi na Heleně žíjí od r. 1820. Od r. 1821
vede se již matrika (vojenská). První české
rodiny se nastěhovaly v r. 1824. S počátku
bylo  na  Heleně  350  duší.  Dnes  čítá  900
duší. Reformovaná církev česká čítá asi 50
rodin a 250 poplatných duší. Katolíků jest
asi  500,  ostatní  jsou  svobodně-refor-
movaní, baptisté, bez vyznání.

*) Z Lisbety (Lizabeta, Elisabethfeld) se stěhovali
na Helenu asi r. 1847. Na opuštěných místech mají
helenští dosud své ovocné zahrady.

Správu obce vedl starosta a 6 přísežných
senátorů.  Nad  pokojem  v  obci  dohlížela
pafrula. Byla-li v obci pranice, dělal pořá-
dek starosta. Rozkázal hospodu vyklidit a
dostavit se zítra na obecní soud. Tam uložil
tresty. Jeho slovu dodávala vážnosti rych-
tářská hůl. Obecnímu sluhovi se říká i dnes
pandur.

Obecní  patrula  scházela  se  k  večeru  v
obecním domě. Hlídku mělo ve dne v noci
až  5  mužů.  Obecnímu domu říká  se po-
savad "Stráž". Má-li jíti někdo k starostovi,
neřekne jinak, než že jde na Stráž. Dříve
muži  po  kostele  chodívali  na  Stráž,  aby
tam vyslechli befél (Befehl, vojenský roz-
kaz). Otcové naši byli hraničáři, vzpomíná
stále lid.

V okolí žijí Srbové a Rumuni. Srbové byli v
kraji osazeni smlouvou, kterou učinil císař
Leopold s knížetem srbským o pomoc: Já
Turka vyženu, ale dáš (33) mi na každou
hlavu 10 jochů pole! A Srbi vytáhli a sázeli
Turka z pole. Tak se tu v kraji kolem Bělé
Crkve  {V Bělé Crkvi, Bílých Kostelích, žijí češi v
menším  počtu.  Mají  tu  též  spolek.  Knihovníkem
spolku je pan Schneider. Z Heleny jede se do Belé
Crkve lodí do Baziáše, odtud vozem do Sokolovce a
pak pěšky neb vozem do Bělé Crkve. (Dnes v Jugo-
slávii.)} nahoru  usadili.  Okresnímu  městu
Nové Moldavě, Moldava Nuova neřekne se
dnes ani jinak než Bosňák.

Našich bratří  u víře zaujal se nejprve re-
form.  farář  Karel  Nádor  z  Debeláče  ve
vojenské hranici. Sloužil jim jednou ročně
po řadu let. Matriku katolíků i evangelíků,
také  pokladní  knihu  vedl  s  počátku
vojenský úřad vojenské hranice. Musely si
číst z postil. To dělal kromě jiných zvláště
Matěj Trnka a jeho syn Josef až do r. 1898.
Jakou radost měli, když k nim začal jezdit
duchovní českého jazyka Václav Mikulášek
(Vencl  Miklosy),  rodák  z  Nosislavě,  farář
při  sboru  česko-německo-maďarském  v
Klopodii (Klopo-tíně). Vděčni byli i za služ-
bu Slova, kterou jim po jeho smrti konal
jeho zeť Vincenc Jauza z Klopodie. Ten do-
jížděl čtyřikrát ročně.
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Byl katoliockým  knězem. Pro  dílo  Páně
nebyl s počátku dozrálý. Řekl panu učiteli
Schlöglovi: Já jsem ten úřad na sebe vzal,
ale v srdci jsem to, co jsem byl . . . {Jak se
ducovně vyvinul,  viz  poznámku na str.  65 a str.
70.}

Avšak  jejich  radost  byla  největší,  když
první český duchovní mezi nimi se usadil.
Byl  to  vikář  čáslavský  Antonín  Svoboda.
Vřele  ho  helenským  doporučil  vrchní
církevní rada Dr. Heřman z Tardy ve Vídni.
Vykonával  nejen  služby  Boží,  ale  byl  zá-
roveň školních dětí učitelem. Bylo-li za fa-
ráře  Jau-  (34)  zy  zvykem,  že  po  Večeři
Páně šlo se do hospody a hrály se karty -
pan farář Jouza zahrál  si  s  nimi  -  nastal
nyní příchodem Svobodovým do sboru zce-
la jiný život. Káral pití, tanec, karban, chtěl
život  podle  slova Božího,  nekřtil  dětí  ne-
manželských, neviděl-li pokání rodičky, ne-
oddal holky s evangelíkem, světákem. Ne-
probuzení  evangelíci  zahrnuli  ho  svou
nenávistí až k smrti. Podávali naň stížnosti,
jednu po druhé.

Všechny tyto hořkosti snášela s ním věrně
jeho  žena,  která  pro  svou  náboženskou
ryzost  a  ženskou  hrdost  přišla  do  náhlé
srážky s farářem Jauzou. Přijel jednou na
zimu  a  ve  farním  příbytku  Svobodových
zapálil si zcela  nenucené doutník. U nich v
bytě to vždycky jen vonělo. Paní vikářová
otevřela  okno  a  vzdálila  se.  Farář  Jauza
popadl čepici a odešel . . . A nyní měl pří-
ležitost,  aby si  vyrovnal  svůj  spor.  Jauza
naznačil Svobodovi, že z Heleny musí ode-
jít. Lid vida, že ztrácí kazatele i učitele, ne-
chtěl.  Avšak vůle faráře byla  silnější  než
vikáře z Čech, kterého ohlásil Jauza u bis-
kupa  (superintendenta)  jen  jako  vyko-
navatele  modliteb.  Jednou  přijel  opět
Jauza,  aby  svátostmi  posloužil.  Zdálo  by
se, že co žádal po lidu, aby na stůl Páně se
připravil, stalo se i při něm. Vikář Svoboda
se staršími a lidem vyšel mu v ústrety. Ko-
řen  hořkosti  podrostl  srdce  Jauzovo  tak
hluboko, že se nedovedl ovládnout a zvo-
lal: Jak se tu zdržujete, kdo vás platí? Já
mysle , že už jste dávno pryč! Chtě nechtě
musel Svoboda odejit. Jak rádi by ho za-

drželi. Lidé říkali: Máme přece fond . . . ale
zřekli se, {Úmyslu něco z něho vyplatit.} každý
se bál o kabát, aby mu ho nezatrhli. Jouza
si  vzal  za záminku, že Svoboda ne  umí
maďarsky  (35).  Zbavili  ho  místa  jak
kazatele  tak  i  učitele.  My  jsme  pro  něj
všichni plakali, až na zem padali. Z Jouzy
se stal velký maďaron. {Za vikáře Svobody —
na  škole  církevní  -  se  povinně  maďarsky
nevyučovalo, proto ani Jouza nemohl nunit vikáře
Svobodu, aby maďarsky uměl. Jouza byl prý člověk
dobrák, Čech tělem i duší, ač sloužil oddaně státu
uherskému. Byl uherský „služitel". Jouza byl velmi
vzdělaný, v kázání byl dobrý řečník i karatel lidu. V
kostele mluvil krásně česky. Na Heléně prý nikdy v
maďarštině  nemluvil.  Když  byl  Jouza  farářem  v
Klopodii, byl zvolen do Čech, ale nešel.} Za jeho
času přivedl to tak, že se z nás stali velcí
Maďaři. Naváděl, aby se vše vedlo po ma-
ďarsku.  Někteří  věřili  Maďarům  víc  než
pravdě.

Žena  Svobodova  stála  jednou  na  gangu
(pavlači) a povídala nám: Jestli se neobrá-
títe na některou misii, tak zahynete!

Rada,  kterou  dala  paní  vikářová  Svo-
bodová byla užita. Opravdoví bratři pozna-
li, že sbor jejich snahám po krásné církvi
Pána Ježíše porozuměti nechce a proto se
obrátili  na  misii  svobodně-reformované
církve v  Praze,  aby  jim vyslala  kazatele.
Kazatel přišel v osobě pana Chorváta. Ten
nám i slovem Božím sloužil.  Ten byl jako
Svoboda,  nechtěl  se  světem  smířenstvo
(kompromis).  A  tak  zase  na  Chorváta
chodili  žalovat.  Církev  Chorváta
vypověděla, ale my jsme si jej jako učitele
nechali.  Jouza  přijel  a  po  uvítání  povídá
Chorvátovi: Tak vy ještě tady? Však se o
to postarám! Jouza dal dopis Šibalovi pro
Stuhlrichtra.  {Oberstuhlrichter,  rumunsky  dnes
primpretor, hlavní slušný, u nás okresní hejtman.
Notár = berní úředník.} A tak Jouza byl toho
původcem,  že  Chorvát  musel  odejít.
Jednou k ránu přišlo 18 četníků, obstoupili
faru  a  na  obecním  domě  zavřeli  učitele
(36)  Chorváta  i  jeho  pomocníka  Petra
Kýšku. To byl velký výslech! Když výslech
byl skončen, řekl četník, co to vyšetřoval:
Já na něm žádné viny nenalézám. Takové
vysvědčení s vyznamenáním jako má on,
jsem v ruce ještě neměl . . . Jeden z bratří
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se pamatuje ještě, jak k tomu dodal: Proč
těm  volům  tady  sloužíte?  Já  sám  jsem
poddán, já musím vydržet až pod krk. Já
bych  vám  přál,  abyste  těm  ničemným
lidem tady nesloužili. Všichni vás chtějí, a
všichni  vás  obžalovali  (z  novot,  z
nazarenství).  {Členům Modrého kříže přezdívali
nazareni.  Evangelíci  do  spolku  rychle  vstupovali.
Proti Modr. kříži stál učitel Schlögl a zvláště varoval
katolíky  před  členstvím.  Varoval  církevníky  před
vlky v beránčí kůži a lidem přimlouval, aby věrou
neobchodovali jako kluci kudlami . . . (Jak velký to
omyl.  Modrý  kříž  není  církví,  ale  spolkem,  jehož
účelem  jest  ostřízlivění  lidu,  vymoci  ho  ne  silou
člověka, ale silou Ježíše Krísta z moci alkoholu a
pout ďáblových.) A přece život působil. Uchvacovali
svým  tichým,  vzorným  domácím  a  pobožným
životem. Nepili, nekouřili, v karty nehráli. Nedá se
popřít, že se někdy ukázal i koukol v pšenici . . .
ale  to  vždy  mimo  Helenu,  někde  na  trhu  ve
společnosti zlé.}

Hrad krále Ladislava nad vesničkou Coroniny   

O příchod učitele Jana Chorváta na Helenu
se  velice  zasloužil  kurátor  Kovářík.  Byl
zednickým mistrem {Učil lidi stavět z kamene.
Skrovné chatrče, nejprv ze dřeva, později z hlíny,
míšené  s  plevami  a  slamou a  mezi  desky  stlou-
kané, ustoupily dnes vesměs pěkným domům zdě-
ným,  krytým  buď  šindelem  neb  taškami.} Byl
hospodským na evangelické hospodě. Mi-
loval církev reformovanou. O jeho manžel-
ce se praví, že horovala pro fond duchovní-
ho. On první založil do fondu stovku. Kurá-
tor  Kovářík  poznal  svůj  hřích  a  opustiv
všecko — evang. hospodu — šel za Ježí-
šem. Lidem pití nepodal, karbanu netrpěl,
tanců nepořádal. Hospodu zavřel . . . I co

toto  bude?  Nebylo  evangelické
hospody . . . nebyla náděj na dávku z ní.
Duchovní se vybýval (37) z intresů (úro-
ků), co budeme dělat? Ve fondu bylo skoro
nic.  Farář  Jouza  povolal  muziku  a  tan-
covalo se.

Někteří očekávali, co misie v Praze udělá,
když byl pan učitel Chorvat vypovězen, jiní
se  vystěhovali  do  Bulharska  do  Sela  Voj
vodova  u  Rahovy  a  dali  se  pod  ochranu
methodistů.

Neděle byla smutná. Jíti mezi ty, co nám
vyhnali kazatele? Rozkolu nedalo se již za-
bránit. Od r. 1904 zůstal veliký kancionál
Cithara sanctorum v kostele od mnohých
opuštěn. Ležel na stolu Páně . . . A právě
proto,  že  ustrnul  na  dřevě  *)  a  nebyl  v
srdcích,  marně  připomínal  své  poslání,
jaké mu určil superintendenta českého h.
v. (helvetského vyznání) náměstek:

A  neopíjejte  se  vínem,  v  němž  jest
prostopášnost, ale naplněni buďte duchem,
mluvíce  sobě  vespolek  v  žalmích,  a  ve
chválách, a v písních duchovních, zpívajíce
a plesajíce v srdcích svých Pánu, díky činí-
ce vždycky ze všeho ve jménu Pána naše-
ho Jezukrista Bohu a Otci, Efez. 5, 18-21.

Těmito  slovy  apoštolskými  věnuji  tento
zpěvník svým milým spolubratřím svatohe-
lenským v Banátě.

Josef  Kubeš,  superintendenta  čes.  H.V.
nám. V Kšelích, 18. května 1863

Bratří přestali být bratřími! Kostel již nebyl
kostelem!  S  bolestí,  hořkostí  a  lítostí
chodili  kolem kostela, fary, kolem stavení
sousedů. Hněvat se, plakat, odpouštět —
odejít na jiný konec světa — ach, to byly
velké vnitřní boje! (38)

*)  Církevní  zpěvák  (ponášel  farářům  bibli  a
zpěvník)  z  Cithary  předpovídal  při  zpěvu  ve
shromáždění.

Pokračování v příštím zpravodaji.
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Modlitební předměty 
• Za  zarmoucenou  rodinu  po  ses.

Drahušce Křivánkové,
• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za nové staršovstvo a jejich službu,
• za br. kazatele a jeho službu,
• za mládež a její vedení,
• za Klub dobré naděje,
• za  službu  kazatelského  kvartetu,

který  bude sloužit  v  termínu od  3.
dubna 2014 do 9. dubna 2014 bude
sloužit  Kazatelský  kvartet  (bratři
kazatelé  Alois  Boháček,  Petr  Bača,

David Sláma a Nick Lica) ve sborech
Brno,  Bernolákovo,  Nadlak,  Nadab,
Svatá Helena, 

• za  regionální  mládežnickou
konferenci  v  Bezdružicích  od  11.
dubna 2014 do 13. dubna  2014,

• za přípravu velikonočních svátků a za
službu  která  bude  konána  (Hod
beránka,  koncert  pěveckého  sboru
sester a bratří)

• za všechny sborové složky.

Narozeniny a výročí
Hlaváčová Jitka 2. dubna 
Jelínková Dáša 3. dubna
Sauerová Marie (Lojza) 7. dubna
Zelenková Daniela 7. dubna
Sauerová Marie (Ferd) 8. dubna
Jelínková Berta 13. dubna
Sauerová Žofie 21. dubna
Černíková Kateřina 23. dubna
Novák Jan 27. dubna
Černíková Etelka 28. dubna
Klepáček Alois 29. dubna
Bell Jiří 29. dubna

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

Pravidelně 
Úterý 17:00 Dětský Klub dobré naděje
Čtvrtek 17:00 Dětský Klub dobré naděje
Pátek 17:30 Dorost
Pátek 18:00 Modlitební hodina 

(v kanceláři sboru)
Pátek 19:00 Biblická hodina

Sobota  18:00 Setkání mládeže
Neděle 9:00 Ranní Bohoslužba
Neděle 15:00 Odpolední Bohoslužba
Neděle 14:00 Stanice Tři Sekery 

(sudá neděle v měsíci) 

Program na duben 2014 
Úterý 1. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 3. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 4. dubna 2014 16:30 Dorost 
Pátek 4. dubna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 4. dubna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák
Sobota 5. dubna 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 6. dubna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Slovo k dětem 

Služba mládeže
Neděle 6. dubna 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
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Úterý 8. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 10. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 11. dubna 2014 16:30 Dorost 
Pátek 11. dubna 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek 11. dubna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 12. dubna 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 13. dubna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

Kázání: br. David Sláma
Neděle 13. dubna 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 13. dubna 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Úterý 15. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 17. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 18. dubna 2014 16:30 Dorost 
Pátek 18. dubna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 18. dubna 2014 19:00 Velkopáteční shromáždění br. David Sláma
Sobota 19. dubna 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 20. dubna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma

br. Jan Kvasnička
br. Petr Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 20. dubna 2014 15:00 Nedělní shromáždění Velikonoční koncert

Úterý 22. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 24. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 25. dubna 2014 16:30 Dorost 
Pátek 25. dubna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 25. dubna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 26. dubna 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 27. dubna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marienka Jelínková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 27. dubna 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 27. dubna 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Úterý 29. dubna 2014 17:00 Klub dobré naděje

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

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a
v 15 hodin v zimním období nebo v 18 hodin
v letním  období:  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
35002 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692

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

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Lukáš Hlaváč, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 30. 3. 2014. 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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