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Slovo kazatele
„Proto  se  navzájem po-
vzbuzujete  a  buďte  je-
den druhému oporou.“ 1
Tes 5:11

Milí bratři a sestry,

znovu bych se rád vrátil
k verši,  který  nám  Bůh
poslal  do  tohoto  roku.

Chtěl bych povzbudit Vás, kteří můžete mít
zaměstnání,  nebo chodíte do školy.  Je to
velký a dar a příležitost být světlem a svě-
dectvím  každý  den  svým  kolegům  a
spolustudentům  v jejich  přirozeném
prostředí. Jo to vaše „kazatelna“.
Nevím, jak vaše okolí reaguje na svědectví
–  jestli  odmítavě,  bez  zájmu,  nebo
vstřícně.  Kéž nás neodradí  to,  že někteří
zájem nemají, odmítají, nebo jsou dokonce
nepřátelští.  Chtěl  bych  vás  povzbudit

k tomu, abyste se modlili za své spolupra-
covníky  a  známé,  za  ty,  koho  vám  Bůh
položí na srdce (a díky Bohu, že tak dělá-
te),  abyste  jim  svým  chováním  i  slovy
mohli svědčit o Bohu. Modleme se za to,
abychom se nechali použít při těch, které
nám Bůh pošle do cesty.
Chtěl  bych  povzbudit  i  vás,  kteří  už  ne-
pracujete, abyste se modlili za své sousedy
a  také  právě  za  bratry  a  sestry,  kteří
pracují,  aby  jim  Bůh  dal  sílu  být  v práci
dobrým světlem,  aby  obstáli  v nelehkých
situacích v práci.
Chtěl  bych takto povzbudit i  sebe, abych
se  modlil  za  lidi  a  sousedy  a  nechal  se
použít ke svědectví.
Kéž Bůh dá, abychom měli nový zájem o
to, aby lidé okolo nás mohli uvěřit v Pána
Ježíše,  a  kéž dá,  abychom, bude-li  chtít,
mohli vidět, jak se to děje.

David Sláma

Zamyšlení
„Někteří  umějí  běhat,  ale  jiným nezbývá
než jít a další se sotva šourají. Vžijme se
tedy do postavení druhých a pomáhejme
si navzájem. “ (Martin Luther)

Uvedený  citát  jsem  si  vypůjčil  z  belet-
rizované biografie,  kterou sepsal  anglický
autor Mike Fearon před třiceti lety (česky
vyd. Stefanos, 2002). Věta, kterou měl vy-
slovit Martin Luther v roce 1522, byla vě-
nována  tehdejším  dychtivým  reformáto-
rům. Ve Wittenbergu doslova řádili horlivci,
jimž  nebylo  zatěžko  ničit  sochy,  malby
nebo knihy. Všechno rychle – a hned!

Moudrému muži Lutherovi se projevy van-
dalismu nelíbily. Vyzýval ke zdrženlivosti a
k důstojnému jednání. Zřejmě se obával,

že každá další „hrrr akce“ může zhatit jeho
snahy o reformu. To, nad čím delší dobu
rozjímal  a  co  důkladně  promýšlel,  mohlo
být zničeno jen proto, že se několik jedinců
tak  trochu  zbláznilo.  „Dejte  lidem  čas,“
nabádal reformátor bratry,  jimž zářily oči
nadšením, že mohou být aktivní  součástí
změn.  Lutherův  zdravý  úsudek  měl
částečnou  odezvu,  avšak  na  zrychlené
extremisty ani jasné slovo neplatilo.

A právě tak to na světě občas chodí. Urodí
se myšlenka,  vize,  idea a různí  lidé si  ji
zpracují  všelijak.  Problém,  s  nímž  v
šestnáctém století zápasil stále inspirativní
reformátor  Martin  Luther,  není  pouze
zábleskem dávných časů. Také v novodo-
bých  dějinách  bychom  našli  několik
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příkladů, jak to vypadá, když se dostane
ke slovu horlivec. Známe to z učebnic dě-
jepisu, z historických knih, z filmů i z diva-
delních představení.

S  extrémními  snaživci  (nejen  s  ná-
boženskými nebo politickými) se potýkáme
i v naší každodennosti. Poznáte je snadno:
jsou  to  ti,  co  by  vám  chtěli  radikálně
změnit  váš  život,  zvyky  či  prostředí,  v
němž  se  pohybujete.  Vůbec  neberou  v

úvahu,  že  svobodný  člověk  nemusí
přijmout  vše,  co  je  mu  vnucováno  a
diktováno.  Anebo  si  zvyká  déle,  než
poslové  změn  očekávají.  Řečeno  s
Lutherem:  „Nejdříve  musíte  získat  srdce
lidí.  Protože  získáte-li  srdce,  získali  jste
celého člověka.“

Jiří Karban

Evangelický týdeník 2016/8

Cesta do Izraele
Od Dan po Beer Ševu

3.Cesta na sever do Danu, k prameni Jor-
dánu a na  Golany

Po svátku Jom Kipur nás čekala první velká
cesta, vedoucí až na severní hranici Izrae-
le. Z Tiberias jsme vyjeli po silnici číslo 65,
která  vedla  nejprve  západním směrem a
potom se stáčela k severu. Na obzoru jsme
viděli  město  Nazaret,  které  má  v dnešní
době asi 70 tisíc obyvatel – Židů, křesťanů
a muslimů. Kamenné domy pochází větši-
nou z 19. a 20. století, kdy se město velmi
rychle rozrůstalo. V době života Pána Ježí-
še zde byla  bezvýznamná osada. I když
historie  Nazaretu  sahá  až  do  roku  900
př.n.l., Nazaret pro svoji nepatrnost  nebyl
uveden  ve  výčtu  osad  kmene  Zabulon
(kniha Jozue).

Nazaret - Kostel Zvěstování 

Na sever jsme pokračovali  po silnici  číslo
90, která vedla zpočátku hustě obydlenou

oblastí.  Je  zde  řada  městeček  a  osad,
jejichž obyvatelé se díky nedaleké hranici
s Libanonem  velmi  často  ocitají  ve  vá-
lečném  ohrožení.  Minimálně  dvakrát  do
roka dopadají na tato území rakety. Viděli
jsme  řadu  památníků,  které  připomínaly
místa  bojů.  Lidí,  kteří  zde  žijí,  se  často
ptají, proč tuto oblast neopustí a neodstě-
hují se. Jejich odpověď zní „Když tady ne-
budeme my, tak kdo?“

Památník s tanky

Silnice  pokračuje  údolím  Hula,  které  je
součástí  stejnojmenné  rezervace.  Tímto
údolím  vede  cesta  tažných  ptáků  z Eu-
roasie do Afriky a zpět. Dvakrát ročně táh-
ne  nad  územím  Izraele  asi  500  milionů
ptáků. Přes den především velcí ptáci jako
jeřábi,  pelikáni,  čápi  a  dravci,  v noci
drobné zpěvné ptactvo, které není závislé
na termodynamice ovzduší. Do Izraele jez-
dí  zájezdy,  které pozorují  tyto  ptáky,  jen
do údolí Hula je to 30 tisíc „pozorovatelů
ptáků“  ročně.  Hejna  tažných  ptáků  jsou
nebezpečná pro letadla, za posledních 25
let ztratil Izrael při střetu s ptáky 9 letadel.
Proto byl na území Izraele umístěn radar,
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jehož pomocí ornitologové sledují chování
ptačích  hejn,  dráhu  jejich  letu,  rychlost,
směr, výšku apod. Údaje předávají armádě
a  díky  těmto  informacím  se  snížil  počet
srážek s letadly o 76 %. 

Ptáci v údolí Hula

Naše  cesta  pokračovala  kolem  severní
hranice  Izraele,  do  přírodní  rezervace
k  pramenům řeky Dan (arabsky Leddan),
která  vzniká  z mnoha  pramenů  na  místě
biblického města Dan. V této části Izraele
jsou  ještě  říčky  Ayun  a  Snir  (arabsky
Hasbani), které přitékají z Libanonu a řeka
Hermon (arabsky  Banias),  která  pramení
v jeskyni  pod  štíty  Hermonu  (2759m).
Řeka Hermon teče po celý rok, v zimě je
její koryto přeplněné vodou, ale nejvodna-
tější  je  řeka  Dan,  která  měla  dostatek
vody, přestože bylo září. Hermon se spo-

juje  s řekou  Dan  a  společně  s řekou
Hasbani tvoří v údolí Hula jednu z nejzná-

mějších a  nejuctívanějších světových řek,
řeku Jordán. Jméno Jordán hebrejsky Jar-
den, vychází ze slova „jarad“ to je „sestu-
pující“. Jordán je 251 km dlouhá řeka, kte-
rá od svých pramenů k Mrtvému moři kles-
ne o 951 m. Jordán vtéká do Galilejského
jezera, hladina jezera je asi – 212m , na
jižním konci jezera řeka vytéká a teče do
Mrtvého  moře.  Jordán  je  pro  Izrael  a
Palestinská území nejdůležitějším zdrojem
vody. 

Přírodní jezírko na řece Dan 

Od  pramene Dan cesta vedla do Tel Dan,
kde bylo kdysi starověké město Lajíš. Pán
Bůh dal Izraeli území od Dan až po Beer-
šebu (1.Par.21,2), tak se jmenovala i naše
poznávací cesta. Pokolení Dan dostalo pů-
vodně při  rozdělení  země území  západně
od  území  Benjamina  s městy  Sorea,
Eštaól,  Ajalón,  Elón,  ….(Jozue  19,40-46;
21 – 5,23,24 a Sd 5,17). Danovci měli pří-
stup  ke  Středozemnímu  moři,  ale  byli
Amorejskými praobyvateli  zatlačeni až do
hor (Sd 1,34). Také na ně doráželi Filištín-
ští.  Za  soudce  Samsona,  se  pokolení
ubránilo,  ale  potom  museli  hledat  nové
území. Vyslali zvědy a ti objevili Lajíšskou
zemi, jejíž obyvatelstvo bylo velmi mírumi-
lovné  a  bezstarostné  (Sd  18).  Danovci
území  dobyli,  město  vypálili  a  na  jeho
místě  postavili  nové  město,  které  poj-
menovali Dan podle praotce Dana. Cestou
do  Lajíše  vzali  sošku  se  svatyně  Míky  a
této  sošce,  které  se  klaněli,   postavili
novou svatyni. 
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Hradby kolem Tel Dan

Při vstupu do města podstavec pod trůn  

Po  smrti  krále  Šalamouna  se  v roce  933
př.n.l.   Izrael rozpadl na severní Izrael  a
Judsko, králem severního Izraele  se stal
bývalý  služebník  Šalamouna,  Jarobeám
(I.Král.11,26-40),    králem  Judska  byl
Šalamounův  syn  Rechabeám.  Král
Jarobeám  se  odvrátil  od  Hospodina,  ze
strachu,  aby  lidé  nechodili  do  chrámu  v
Jeruzalémě  a  nerozhodli  se  připojit
k Judskému  království,   nechal  udělat  2
zlaté býčky. Jednoho dal na oltář v Bét-elu
a druhého v Dan a řekl lidem: „Už jste se
dost  nachodili  do  Jeruzaléma.  Zde  jsou
tvoji  bohové,  Izraeli,  kteří  tě  vyvedli
z Egyptské země“. (I.Král. 12,25-33).

V roce  745  př.n.l.  nastoupil  na  asyrský
trůn Tiglatpilesar III a začal dobývat území
okolních  zemí.  Zavedl  politiku  masové
deportace  z dobytých  území,  dobyl  Dan,
Galileu  a  Transjordánsko.  Jeho  nástupce
Salmanasar  V  v roce  722-721  dobyl
Samaří a následující rok Sargon II likvidaci
severního  království  dokončil.  Vystěhoval
Izraelce do Asýrie a do jeho měst přivedl
lid  z Babylóna,  Kútu,…(2.Kr.  17.  kap.  a
kap. 18,9-12).

Místo, kde byl oltář se zlatým býčkem

Z Dan naše cesta pokračovala -    kousek
za  Tel  Dan (tj.  mohylou Dan)  je  hranice
s Libanonem  a  Sýrií.  Procházeli  jsme
kolem  zbytků  zákopů  z poslední  války  a
viděli obdělávaná pole na izraelské straně
hranice.  Potom  jsme  autobusem
pokračovali  po  legendární  silnici  číslo  98,
která vede po Golanských výšinách, až na
horu Bental, kde se v roce 1973 bojovalo o
budoucnost Izraele.

Hora Bental
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Opevnění na hoře Bental

Došli  jsme  až  k hranici  Izraele  –  viděli
jsme  obdělávané  zelené  území,  základny
vojenských  jednotek  OSN,  opuštěnou
starou    Kunejtru  v Sýrii  a  v dáli  novou
Kunejtru,  u  které  se  dle  oblaků  kouře  a
dunění  bojovalo.  Na  obzoru  byly  vidět
obrysy Damašku.

Na hranicích

Na  zpáteční  cestě  byla  zastávka  u
starověké pevnosti na vrcholu Gamla, kde
se roku 67 n.l. Židé bránili římské přesile.
Před dobytím pevnosti Římany po dlouhém
obléhání,  židovské  obyvatelstvo  zvolilo,
než se dostat do zajetí, raději smrt skokem
do hluboké propasti.  Zahynulo asi  5 tisíc
lidí  –  muži,  ženy,  děti.  Nad  pevností  je
pozdější křesťanské osídlení.

Gamla

Věra Černíková
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Nedělní besídka

Miška s Danielkou. 

Miška  nám  povídala  o  své  spolužačce,
která  si  při  bruslení  zlomila  ruku.  Za
spolužačku jsme se pak modlili, aby ji Pán
Bůh uzdravil. Danielka nám zas vyprávěla,
jak se dozvěděla, že bude nosit brýle.

Anetka s Darinkou 

Anetka nám vyprávěla o svých úspěších s
flétnovým souborem. 

Štěpánka s Anetkou 

Štěpánka  nám  vyprávěla,  jak  byla  na
kontrole  u  pana  doktora  a  jak  je  zase
zdravá. Emotikona smile Anetka nám ještě
povídala, že dostane rovnátka. Modlili jsme
se  za  ni,  aby  jí  to  moc  nebolelo  a  aby
mohla mít zuby zase v pořádku.

Bětuška nám povídala o Obžalobě s Pánem
Ježíšem a Barabáši.

Plakát pro velikonoční službu naší nedělní
besídky a dorostu. Vymyslely ho Eliška a
Adélka. Moc se jim povedl.
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Lukášek  nám  povídal  o  svém  výletu  s
rodinou do nákupního centra v Německu.

Danielka nám vyprávěla o svém přespání u
Mišky a Kubíka a také o výletu do Plesné,
kde se jí moc líbilo.

Bohunka nám zas pověděla příběh o poušti
a hodinkách a povzbudila nás, že Pán Bůh
je sice neviditelný, ale pořád dělá zázraky
a řídí celou planetu.

Sára nám vyprávěla, jak si přes prázdniny
uvědomila,  jak  rychle  ubíhá  čas  a  jak
pouze Bůh je Pánem času.

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

Zdeněk Vojtíšek -  Docent  na katedře re-
ligionistiky  Husitské  teologické  fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sou-
časným  náboženstvím,  a  to  především
novými náboženskými hnutími a jejich in-
terakcí  s  většinovými  společnostmi,
a nověji též milenialismem a rolí spirituali-
ty v psychoterapii.

Redakce

Druhý díl studie 

Evangelikalismus – protestantské
křesťanství přizpůsobené situaci ná-

boženského pluralismu

První díl

Vznik fundamentalismu

Pro  evangelikály  ale  nebyla  pentekostální
inovace ve vlastních řadách jedinou výzvou,
jíž  na  začátku  20.  století  čelili.  Pro  svou
typickou úctu k Písmu jako „božímu slovu“
se  stále  rozhodněji  vymezovali  vůči  tzv.
liberální teologii, která podle nich svým kri-
tickým přístupem k Bibli zpochybňovala zá-

7



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu duben 2016

kladní křesťanské nauky. Ohrožení své víry
pociťovali evangelikálové ve stále větší míře
také  ze  strany  Darwinovy  evoluční  teorie,
kvůli  společenským změnám (např.  libera-
lizaci  genderových  rolí),  v  důsledku  tlaku
populární kultury apod. Těmto jevům čelili
někteří  z nich zdůrazňováním přesvědčení,
že Bible je cele inspirována samotným Bo-
hem a je proto neomylná a bezvýhradně zá-
vazná  v  doslovném významu.  Evangeliká-
lové ve Spojených státech v této situaci stá-
le více naslouchali Darbyho učení dispenza-
cionalismu. 

Příklonem značné části amerických evange-
likálů  dispenzacionalismu se otevřela cesta
ke vzniku fundamentalistického hnutí  mezi
nimi. Ke stanovení nepřekročitelných funda-
mentů své víry měli někteří evangelikálové
blízko už podstatně dříve. Například již roku
1878  formulovali  v  opozici  vůči  liberální
teologii  tzv.  Niagarské vyznání  víry (přijali
ho na jedné z výše zmíněných niagarských
biblických konferencí). 

Tuto tendenci dovršila série dvanácti brožur
názvem Základy  a  s  podtitulem Svědectví
pravdě,  vydávaných  v  letech  1910–15.  Z
devadesáti  článků,  které  brožury  ob-
sahovaly  a  které  byly  napsány  známými
evangelikálními autory, jich byla asi třetina
věnována  otázce  Bible  jako  Bohem  inspi-
rovaného  Slova,  ostatní  pak  prosazovaly
konzervativní  přístup  k  takovým otázkám,
jakými je Ježíšovo narození z panny, zázra-
ky,  vzkříšení,  stvoření  světa  a  podobně.
Brožury  byly  distribuovány  nejprve  mezi
evangelikální duchovní,  později  byly k dis-
pozici všem zájemcům  anglosaském světě.
Jejich vydání a distribuci zdarma v nákladu
asi tří milionů financovali ropní podnikatelé
bratři Milton (1838–1923) a Lyman (1840–
1923) Stewartovi.

Věroučná  pozice  Základů  byla  atraktivní
nejen pro část evangelikálů (především pro
dispenzacionalisty,  příslušníky  hnutí  sva-
tosti),  ale  i  pro  část  učednického  hnutí
(zvaného také hnutí obnovy nebo campbel-
lité).  To  vzniklo  na  začátku  19.  století  ve
Spojených  státech  v  určité  opozici  vůči
evangelikalismu  kvůli  tomu,  že  jednotlivé
evangelikální  denominace  při  své  rozsáhlé

misii – podle názoru učedníků – příliš trvaly
na důležitosti svých specifických tradic, ná-
zvů, zvyků, vůdců apod. Z této výhrady vy-
plývá snaha příslušníků tohoto hnutí přísně
sledovat takový model křesťanského života,
který je na základě Nového zákona možné
předpokládat   prvotní  církve  Ježíšových
učedníků. Navzdory kritice hlavních evange-
likálních denominací  neslo učednické hnutí
od počátku řadu vangelikálních rysů a navíc
se po celé 19. století evangelikalismu přibli-
žovalo.  Byla  to především jižní,  konzerva-
tivní část tohoto hnutí, pojmenovaná Církve
Kristovy, která podobně jako část evange-
likálů  pozitivně  reagovala  na program Zá-
kladů.  Při  vzniku  fundamentalismu  tak
učednické  hnutí  (hnutí  obnovy)  definitivně
vplynulo do evangelikálního proudu. Dodnes
v  něm  ovšem  tvoří  specifickou  část  s
některými charakteristickými důrazy.

Evangelikální  fundamentalismus  se  kon-
stituoval  a  přelomu desátých  a  dvacátých
let 20. století. Příslušníkům nově vznikající-
ho hnutí dal roku 1920 jméno „fundamenta-
listé“  baptistický  kazatel  redaktor  funda-
mentalisticky  zaměřeného  týdeníku  Lee
Curtis Laws (1868–1946). Pro nově vznika-
jící  baštu  amerického  fundamentalismu,
jižní a jihovýchodní státy, v nichž dominují
baptisté,  zavedl  roku  1924  novinář  Henry
Louis  Mencken  (1880–1956)  pejorativní
označení „biblický pás“.

Také na přelomu desátých a dvacátých let
20. století vytvořili američtí fundamentalisté
z různých denominací  několik organizací  a
založili  několik  časopisů,  s  jejichž  pomocí
bránili svá konzervativní přesvědčení a úto-
čili  na  teologický  liberalismus.  Do  oprav-
dového ostrého střetu američtí fundamenta-
listé ovšem vstoupili nikoli s teology, nýbrž
v  podstatě  s  celou  nefundamentalistickou
částí  veřejnosti.  Místem  tohoto  střetu  byl
tzv.  „opičí  proces“  v  Daytonu  ve  státě
Tennessee v červenci roku 1925. Za velkého
zájmu  médií  zde  byl  souzen  učitel  pří-
rodovědy John T. Scopes, obžalovaný z pře-
kročení tzv. Butlerova zákona. Tento zákon,
přijatý v Tennessee v dubnu téhož roku, za-
kazoval výuku každé teorie, jež by popírala
stvoření člověka popsané v Bibli (zrušen byl
až roku 1967).
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Soudní proces se vyznačoval teatrálním ver-
bálním  zápasem  mezi  fundamentalistickou
obžalobou  a  obhajobou  hájící  liberální
občanské  hodnoty.  Přestože  byl  Scopes
nakonec  uznán  vinným  a  odsouzen  k
symbolické pokutě, skutečnými poraženými
byli fundamentalisté. Po zesměšnění svého
mluvčího v soudním procesu byli po dlouhá
desetiletí  kulturně  marginalizováni  a
samotný  výraz  „fundamentalismus“  získal
pejorativní  nádech.  Na  svou  marginalizaci
fundamentalisté  reagovali  značnou
podezíravostí vůči vzdělávacímu systému a
kultuře vůbec,  krajním případě i příklonem
nacionalistickým   rasistickým  postojům.
Symbolem  rezervovaného  postoje
fundamentalistů vůči zbytku společnosti se
staly  výrazy  „světský“  a  „světskost“
(Balmer  1993:  95),  nesoucí  negativní
konotace.  Fundamentalismus  sice  nikdy
neovládl  celé  spektrum  evangelikálů,  v

obranném postoji a v jisté míře společenské
izolace se ovšem ocitli všichni.

Na  jedné  straně  úspěch  a  růst,  na  druhé
straně ovšem posun ke kulturní periferii při-
nesla americkým evangelikálům také probu-
zenecká  misie  té  doby.  Reprezentoval  ji
bývalý  slavný  hráč  baseballu  Billy  Sunday
1862–1935), který se zvláště v letech první
světové války stal neméně slavným evange-
listou.  Charakteristickým  rysem  jeho  vy-
stoupení byl  živý řečový projev využívající
lidový jazyk plný barvitých metafor a příbě-
hů  a  doprovázený  živými  gesty,  do  nichž
Sunday zapojoval celé tělo. Spolu s dalšími
evangelikály  se  Sunday  stal  vášnivým
vlastencem  a  zastáncem  prohibice.  Ne-
slavný konec prohibice na začátku třicátých
let  opět  přispěl  k  nepříliš  pozitivnímu vní-
mání evangelikálů veřejností.

Pokračování příště

Z našeho sboru
Setkání staršovstva a zástupců sborových složek

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

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

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

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

David Sláma

Z Bratské jednoty baptistů
Informace  Výkonného  výboru  BJB  č.
2/2016

1. Informace z jednání VV dne 15.
března 2016

Br.  Kern  informoval  o  návštěvě  čjinské
skupinky  v Poděbradech  a  sborů:  Teplá,
Děčín  –  Křešice,  Broumov,  Kraslice,
Šumperk, Žatec. 

VV pověřil br. Kerna zastupováním BJB na
výroční  valné  schůzi  České  biblické
společnosti  spolu  s naším  zástupcem  ve
výboru ČBS br.kaz. Matysem.

VV  schválil  bezplatné  rozdání  zbývajících
kusů  Slov  života  2016  na  nadcházejícím
SD nebo kazatelském kurzu.

VV se seznámil s výsledkem sbírky na po-
moc Ukrajině, která celkem činí  369 715
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Kč. Po odečtení již poskytnuté zálohy (200
tisíc Kč) byla Ukrajinské baptistické jedno-
tě odeslána částka 169 715 Kč. VV tímto
chce  poděkovat  sborům  a  jednotlivcům,
kteří přispěli do sbírky.

VV byl informován o tom, že EBM (Evrop-
ská baptistická misie) hledá misionáře do
zemí  Sierra  Leone,  Centrální  Kamerun  a
Mosambik.  Zájemci  mohou  případně
kontaktovat misijní odbor a bratra Novosa-
da.

VV  diskutoval  vhodnost  změny  pravidel
podpůrného  fondu  na  základě  zprávy  br.
Kerna.  Vzhledem k tomu,  že je  zde více
podnětů k řešení (otázka ordinace kazate-
le,  úprava  délky  a  formy  požadované
praxe,  doplnění  výslovné možnosti  vyplá-
cení  vánočního  příspěvku),  budou  tyto
podněty zpracovány pro podzimní RZS.

VV diskutoval o aktuální finanční situaci na
Stavebním fondu a vzhledem k předpoklá-
danému zájmu ze strany sborů upozorňuje
případné zájemce o stavební půjčku, aby
odeslaly své žádosti na letošní rok nejpoz-
ději  do  12.  června  (do  termínu  příštího
jednání VV).

VV schválil připravené dokumenty ohledně
statusu  školské  rady  a  jejího  volebního
řádu. Návrhem statusu školy se bude za-
bývat  na  svém dalším jednání.  VV  přijal
také zprávu rady ŠPO o aktuální situaci ve
škole a formulování poslání školy.

VV se dále zabýval přípravou kurzu kazate-
lů, který proběhne od 10. do 12. května v
centru Immanuel. Na kurz jsou zváni kaza-
telé,  misijní  pracovníci  sborů  i  studenti
teologie  a  kazatelé  v  důchodu.  Kromě
pravidelného programu budou hosty bratři
Daniel  Fajfr  (předseda ERC a CB), Marek
Macák  (seminář  pro  kazatele  o  sborové
pastoraci) a Jiří Unger (tajemník ČEA s té-

matem aktuálních změn a situaci v české
společnosti).

VV bude iniciovat setkání se zástupci IMB
ve spolupráci  s  bratry z Misijního odboru
(br.  Vladimír Zeman a Pavel Novosad) za
účelem zlepšení komunikace a spolupráce
při výběru nových lokalit působení misio-
nářů IMB. 

VV diskutoval  zaslané návrhy ze sborů a
projednal znění návrhů VV pro SD.

2. Informace z Kanceláře VV

Konference BJB v Brně

Ve dnech  3.  -  5.  června 2016  proběhne
Konference BJB v Brně. Podrobný program,
seznam seminářů a online registrace je od
1.  března  k  dispozici  na  webové  stránce
www.bjb.cz/konference.

Účast na konferenci je zdarma s možností
objednání  placeného  stravování  a  uby-
tování nebo možnosti přespání v rodinách
brněnského sboru (zde je počet míst ome-
zen). Prosíme o bezplatnou registraci také
účastníky ze sborů, kteří si neobjednávají
ubytování ani stravování - pomůže nám to
v  odhadu  celkového  počtu  účastníků  se-
tkání.

 Kurz kazatelů BJB

Letošní  kurz  kazatelů  proběhne  opět  v
centru Immanuel od 10. do 12. května, za-
čátek programu je v úterý večer společnou
večeří.  Na sbory bude zaslán podrobnější
program společně s  přihláškou.  Účast  na
kurzu je zdarma pro kazatele, misijní pra-
covníky, studenty teologie i kazatele v dů-
chodu. Prosíme zástupce sborů o oznámení
tohoto  pozvání  těm,  kterých  se  týká  v
rámci jejich sborů

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

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

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

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

evengelium okolo nás.
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Narozeniny a výročí
 Hlaváčová Jitka 2. duben 
 Jelínková Dáša 3. duben
 Sauerová Marie (Lojzy) 7. duben
 Zelenková Daniela 7. duben
 Sauerová Marie (Ferd.) 8. duben
 Jelínková Berta 13. duben
 Sauerová Žofie 21. duben
 Černíková Kateřina 23. duben
 Novák Jan 27. duben 
 Černíková Etelka 28. duben
 Klepáček Alois 29. duben

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

Sborová oznámení
• 15. – 17. 4. Regionální konference mládeže v Aši

• 17. 4. v 16:00 Sborová hodina k materiálům pro Sjezd Delegátů

• 23. 4. Sjezd delegátů Praha

Program na duben 2016 
Pátek 1. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  1. duben 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  1. duben 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 2. duben 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 3. duben 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 3. duben 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. Václav Černík
Neděle 3. duben 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 6. duben 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 7. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 7. duben 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 8. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  8. duben 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  8. duben 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 9. duben 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle  10. duben 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Zuzka Boháčková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 10. duben 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. David Sláma
Neděle 10. duben 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 10. duben 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 13. duben 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 14. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 14. duben 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  15. duben 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  15. duben 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík 
Sobota 16. duben 2016 18:00 Setkání mládeže
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Neděle 17. duben 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Gothard Novák

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

Neděle 17. duben 2016 16:00 Sborová hodina k materiálům pro Sjezd Delegátů
Neděle 17. duben 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 20. duben 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 21. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 21. duben 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 22. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  22. duben 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. duben 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 23. duben 2016 18:00 Setkání mládeže

Neděle 24. duben 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Štěpán Kovařík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 24. duben 2016 16:00 Nedělní shromáždění
Neděle 24. duben 2016 15:00 Tři Sekery

služba pěveckého sboru Kázání: br. David Sláma

Středa 27. duben 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 28. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 28. duben 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 29. duben 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  29. duben 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  29. duben 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota 30. duben 2016 18:00 Setkání mládeže

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/UCpFx
N_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 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 3. dubna 2016. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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