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Svědkové

Ve Skutcích 1:1-8 čteme, co
se  dělo  po  Velikonocích  -
mezi vzkříšením Pána Ježíše
a  Jeho  nanebevzetím  a
sesláním  Ducha  Svatého.
Pán  Ježíš  mnoha  způsoby
dokazoval  učedníkům,  že  je
skutečně  živý.  Potřebovali

mít  jistotu,  aby  mohli  o  Jeho  vzkříšení
svědčit.

Pán Ježíš je také učil – o Božím království
a  přikázal  jim,  aby  zůstali  v Jeruzalémě,
dokud nebudou vyzbrojeni mocí z výsosti.
Byl to pro učedníky velmi důležitý čas. Pán
Ježíš je v něm připravoval na poslání být
svědky. Také jim mohl pomoci objasnit to,
čemu  nerozuměli.  Byla  to  právě  otázka
království. Mysleli asi, že když je Pán Ježíš
vzkříšen,  je  jasné,  že  je  Mesiášem,  tak
právě  teď  by  mohl  být  čas  obnovit
království  pro  Izrael.  Vždyť  je  sám  o
království vyučoval. Pán Ježíš jim objasnil,
že  čas  k obnově  takového  království  zná
Otec. Nemají se tím zaměstnávat, není to
teď důležité. Mají se zaměřit na to, co je
teď  důležité:  budou  zmocněni  Duchem
Svatým  a  budou  svědky  o  Pánu  Ježíši.
Začnou  v Jeruzalémě,  budou  pokračovat
přes  Samaří  až  na  konec  země.  Mají
dosvědčovat to, že Ježíš je vzkříšený, že je
Mesiáš,  že  přijde  podruhé.  Mají  hlásat
pokání  na odpuštění  hříchů.  Tak se bude
budovat Boží  království  – je pro všechny
lidi, je na celém světě, je duchovní povahy.

Tento úkol bude trvat až do té doby, dokud
nebude evangelium hlásáno do posledních
končin  země,  dokud  Pán  Ježíš  nepřijde
podruhé.

My  máme  také  podíl  na  tomto  úkolu.
Pokračujeme v něm, Pán Ježíš nás do něj
volá. Máme být Jeho svědky. To je náš úkol
tady na zemi. Jako učedníky nás Pán Ježíš
chce ujistit o svém vzkříšení, o tom, že je
skutečně  Bohem.  Skrze  Písmo nás  učí  o
svém království – jaké tam platí zákony…
Poslal  Ducha  Svatého,  abychom Jím  byli
zmocněni, abychom mohli být svědky.

Jak  svědčím  o  Pánu  Ježíši?  Jak  na  Něj
ukazuji?  Říkám  o  Něm  svým  přátelům,
sousedům…? Musím přiznat, že svědčím o
Pánu Ježíši  spíš  křesťanům a velmi  málo
svědčím nevěřícím. To není moc dobré. Jak
jste na tom vy? To je ale přece moje, naše
poslání, to je také účelem církve – svědčit
o Pánu Ježíši, přivádět k Němu další lidi.

Povzbuzením i napomenutím mi byla jedna
věta,  kterou  jsem četl:  „Svědectví  nemá
ukázat kolik jsem toho schopen udělat pro
Boha, ale má ukázat to, co Bůh udělal pro
nás.“  Modleme se  za  to,  abychom mohli
radostně  ukazovat  lidem  okolo  nás,  co
udělal Pán Ježíš na kříži. Buďme připraveni
odpovídat na otázky lidí.  Dá-li  Pán, bude
k tomu  příležitost  i  při  Noci  otevřených
kostelů.  Buďme také připraveni  svědčit  o
tom,  jaký  je  Pán,  svým  změněným
životem – aby to mohli vidět naši blízcí a
aby z toho vzešla Bohu sláva.

David Sláma - kazatel sboru

Úvahy 
Příčiny rozvodů

Ptáme-li  se  po  příčinách  vysoké  roz-
vodovosti v moderní a postmoderní době,

můžeme  k  otázce  přistoupit  z
nejrůznějších  hledisek  –  z  hlediska
psychologického,  právního,  sociálního,
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kulturního,  morálního,  náboženského,
politického…  Různým  faktorům  můžeme
přikládat různou váhu, a jelikož jde často o
oblasti, jež se z principu vymykají snahám
o  kvantifikaci,  nemůžeme  dospět  k
nějakým  jednoznačným  a  dokazatelným
tvrzením.  Nepochybně  se  shodneme  na
tom, že všechny tyto faktory jsou ve hře;
méně už bychom se shodli na tom, co je
příčina a co je následek.

Rád bych postupně uvedl několik faktorů,
které  považuji  za  klíčové,  ovšem  bez
nároku, že bych některý z nich označil za
„ten hlavní“. Současný svět je složitý a na
složité  otázky  existují  jen  zřídka  jedno-
duché odpovědi.

Jednu věc ale považuji za nespornou: Naše
epocha (a mám na mysli  jak dobu post-
moderní,  tak předchozí  dobu moderní) je
nejindividualističtější ze všech epoch, jimiž
lidstvo doposud procházelo.

Člověk je v centru pomyslných kruhů. Tím
nejmenším je bezprostřední rodina, násle-
duje  širší  rodina,  pak  dejme tomu obec,
kmen či klan, dále národ, a konečně snad
můžeme zmínit i civilizační okruh.

Až  zhruba  do  osmnáctého  století  (a  na
venkově až do počátku století dvacátého)
lidé  vyrůstali  v  prostředí,  kde  se  celkem
organicky a  plynule  seznamovali  se stále
širším  okruhem.  Nejprve  poznali  nejužší
rodinu – matku, otce a sourozence – poz-
ději širší příbuzenstvo a nejbližší sousedy,
a  až  později  (pokud  vůbec)  širší
společnost.  Rodina  byla  ekonomickou
nezbytností a ráz života byl prostě takový,
že  bez  ochoty  ke  kompromisům  a  k
postupnému  přebírání  zodpovědnosti  za
život  vlastní  i  za  život  nejbližších  člověk
jednoduše neobstál.

Urbanizace  přinesla  rozpad  širší  rodiny.
Dítě sice zpravidla stále mělo více souro-
zenců,  ale mnohdy už neznalo prarodiče,
kteří zůstali bydlet na venkově, natož širší
rodinu  (bratrance,  sestřenice…).  Rodina
ovšem  stále  byla  základní  ekonomickou
jednotkou, zpravidla s dělbou práce. Otec
vydělával peníze, matka se starala o děti a

o  domácnost.  Starším  dětem,  mladým
lidem  a  dospělým  širší  rodinu  částečně
nahrazovaly různé zájmové spolky a mimo
jiné i církevní společenství.

Zvýšená  zaměstnanost  žen,  která
postupně  přinesla  i  jejich  ekonomickou
samostatnost, nebyla důsledkem nějakých
posunů ideologických či  kulturních,  nýbrž
důsledkem dvou světových válek (mluvíme
o  Evropě,  popř.  o  USA).  Jakmile  ovšem
byli  muž  i  žena  ekonomicky  soběstační,
nebylo  třeba,  aby  rodina  zůstávala
základní ekonomickou jednotkou. Chybějící
otce – arci jen po stránce finanční – začal
částečně suplovat stát. O tom, co to při-
neslo, si snad povíme později.

Děti,  které  přicházely  na  svět  zhruba od
poloviny dvacátého století (ale v některých
oblastech již dříve), zpravidla znaly už jen
„nukleární“  rodinu.  Ne  všechny  měly  to
štěstí,  že  babička  s  dědečkem  bydleli
někde  nablízku.  Některé  děti  sice  měly
bratrance a sestřenice, ale setkávaly se s
nimi jen sporadicky. Širší rodina byla těm-
to dětem (a jejich rodičům!) oporou spíše
výjimečně.

Dokud  děti  vyrůstaly  na  venkově,  pak
postupně  a  organicky  poznávaly  širší
společenství,  ale  stejně  postupně  a
organicky  přebíraly  svůj  díl  odpovědnosti
za  blaho  celku.  Rozhodně  nechci  dětství
pasáčků  a  husopasek  nějak  přikrášlovat.
Pouze  konstatuji,  že  děti  přebíraly  své
povinnosti postupně, přiměřeně věku, ale s
naprostou samozřejmostí. Kooperace a při-
jetí  vlastního místa ve společnosti  nebylo
něčím, o čem se diskutovalo, často to lidé
ani  nijak nereflektovali.  Tento  nedostatek
reflexe  za  žádnou  výhodu  neprohlašuji;
nutnost vycházet s druhými ovšem pova-
žuji za velkou přednost.

Vítězství individualismu

Zhruba od poloviny minulého století – a se
zvýšenou měrou od šedesátých let – posi-
loval individualismus. Pro takového Miltona
Friedmana  (Svoboda  a  kapitalismus)  už
společnost  tvoří  jen  jednotlivci  se  svými
zájmy – rodinu či národ považují pravicoví
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liberálové  za  jakési  nahodilosti  bez
hlubšího  významu.  Nadto  se  zrodil
feminismus,  který,  zda  se  mi,  apriorně
nepočítá s tím, že by vztah muže a ženy
mohl  a  měl  být  harmonický.  Mainstream
začal o vztahu muže a ženy uvažovat jako
o neustálém boji (ne náhodou se populární
kniha  populárního  českého  sexuologa
Miroslava Plzáka jmenuje Manželské judo).
Heslem doby se stala seberealizace. Blaho
a vůle individua se staly nejvyšší hodnotou
–  v  seberealizaci  mi  nesmí  nikdo  bránit,
ani  moji  nejbližší  ne.  Řečeno  bez  obalu:
Egoismus  byl  povýšen  na  princip.  S
životním partnerem vydržím,  jen když to
pro  mě  bude  výhodné.  Rodina,  která  už
dříve  přestala  být  ekonomickou
nezbytností, se stále více měnila na pouhý
soubor samostatných individuí (nutno říci,
že  soubor  mnohdy  velmi  malý,  protože
počet  dětí  neustále  klesal),  bez  jakékoli
„přidané hodnoty“, smím-li to tak říci. Na
okraj  poznamenám,  že  dokud  neproběhl
tento proces, bylo by nemyslitelné nazvat
svazek  dvou  osob  stejného  pohlaví
„manželstvím“.  Něco takového začalo být
možné, až když se zapomnělo, že rodina
souvisí  se  slovem  rodit,  a  že  výsledkem
spojení muže a ženy bývaly zpravidla děti,
které  potřebují  jak  otce,  tak  matku.
Zatímco dříve hrozilo, že rodiče se na děti
budou dívat pouze jako na pracovní  sílu,
nyní  hrozí,  že děti  budou považovány za
jakési  domácí  mazlíčky  (záliba  v  nichž
ovšem mnohdy poměrně  rychle  vyprchá)
nebo za zbytečnou přítěž. Co z toho plyne
pro další generace?

Umění řešit konflikty

Pokud máme umět řešit konflikty, s nimiž
se  nevyhnutelně  potýká  každý  intenzivní
vztah, i ten nejkrásnější a při pohledu do
zpětného zrcátka nejzdařilejší, musíme se
to někde naučit. Jakmile společnost jednou
nastoupila  cestu  individualismu a  jakmile
přestalo  společenské  mínění  považovat
rozvod za něco nepatřičného, klesla i ocho-
ta manželské problémy řešit. Vždyť rozvod
je vlastně snadný! Ano, uvědomuji si, že v
dřívějších  dobách  mnohá manželství  pře-
trvávala jen za cenu,  že v něm jeden či
oba partneři  byli  dlouhodobě,  ne-li  trvale
nešťastní. Samo přetrvání manželství není
dokladem toho, že konflikty, s nimiž se po-
týkalo,  se  zdárně  vyřešily.  Když  spolu
manželé  vydrželi,  děti  byly  svědky  toho,
jak se konflikty řeší – ať už dobře, nebo
špatně.  Ano,  mnohdy  se  řešily  problémy
špatně  –  třeba  domácím  násilím.  To,  co
děti  doma  pochytily,  zpravidla  ve  svém
životě  opakovaly.  Pokud  je  ale  dnes  tak
častým řešením rozvod po předcházejícím
přerušení jakékoli smysluplné komunikace,
jaké sociální  dovednosti  si  pak asi  děti  z
domova  odnesou?  Není  divu,  že  rozvody
plodí  další  a ještě snazší  rozvody v další
generaci. Stručně řečeno, mnozí rodiče ne-
předají  dětem „know-how“,  jak  problémy
řešit. 

Manželství a romantika

Mám  přítele  Američana,  který  pochází  z
Minneapolis. Kdysi jsme se bavili  o ame-
rických městech a on mi řekl: „San Fran-
cisco  je  jako  dívka,  s  kterou  bych  chtěl
chodit. Minneapolis je jako dívka, kterou si
chceš vzít.“ Není třeba nějakých hluboko-
myslných  úvah,  abychom si  připustili,  že
romantické období  a dlouhodobý manžel-
ský život jsou dvě různé věci. Jedna moud-
rá  žena  mi  řekla:  „Uvažuješ-li  o  sňatku,
nepřemýšlej  jen  o  tom,  co  tě  přitahuje
dnes. Zkus se zamyslet nad tím, jaké to
bude, až budete oba o patnáct let starší.
Stále se ti  bude třást srdce radostí, až ji
uslyšíš přicházet a otvírat domovní dveře?“

Se  sexem  je  možno  začít  prakticky
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okamžitě, aniž by se partneři vůbec bavili
o  budoucnosti  svého  vztahu.  Obecně  se
přitom má za to, že vztah má být založen
na  romantické  lásce.  Lituji  každého,  kdo
romantickou  lásku  nepoznal.  Nicméně
předpoklad, že naše romantické city budou
v neztečené podobě trvat  po  celou dobu
manželství,  je  zcela  mylný.  Člověk  pro
manželství  potřebuje  jinou  motivaci  než
trvání romantických citů.

Dříve, kdy byl sexuální styk mimo manžel-
ství považován za nepřijatelný, se museli
lidé učit  něčemu, o čem se dnes ani ne-
mluví, a sice zdrženlivosti. Dnešní lidé mají
dojem, že jejich život je  kvalitnější,  pro-
tože sexuální zdrženlivost pěstovat nemu-
sí.  Ono ovšem dobývání  mělo svůj velmi
romantický  prvek  –  a  vedlejším účinkem
bylo, že mladý člověk se naučil ovládat a
chápat, že nemůže mít všechno hned. Ku-
podivu i  v  této oblasti  platí  rčení  „rychle
nabyl, rychle pozbyl“. Člověk zpravidla ob-
jektu své touhy přikládá tu  cenu,  kterou
musel vynaložit na jeho získání.

Představy,  že  vztah  má  cenu  jen  tehdy,
jedná-li se o romantickou lásku, je vydatně
živený  mainstreamovými  médii,  zejména
tedy televizí a filmem. (Za první republiky
to zřejmě byla „červená knihovna“.) Média
mají  velkou moc. Mnozí  lidé považují  vy-
prchání romantického okouzlení za pokyn k
rozchodu či rozvodu.

Vize pro manželství

Z  mnoha  příčin  rozvodů  zmíním  ještě
jednu, o niž se, zdá se mi, u nás prakticky
vůbec nemluví. Jsem přesvědčen o tom, že
manželskému svazku velmi prospívá, mají-
li  manželé  to,  čemu  říkám  „vize  pro
manželství“.  Ta dnes ale mnohým párům
zcela chybí.  Tato vize může být založena
na hlubokém přesvědčení, že manželství je
něco víc než pouhý součet dvou jedinců.
Bible  říká,  že  „budou  dva  jedno  tělo“,  a
nemá  tím  na  mysli  zdaleka  jen  sexuální
spojení.  Manželství  je  příležitostí  nejen  k
nikdy nekončícímu boji,  ale i  k  vytvoření

určitého harmonického celku,  do nějž lze
bezpečně přivádět děti, jimž oba manželé
vytvoří prostředí ke zdravému vývoji. Jsem
přesvědčen, že má-li vyrůst zdravý dospě-
lý člověk, potřebuje osmnáct let čerpat jak
mateřskou, tak otcovskou lásku. Netvrdím
tím, že děti, vychované pouze jedním z ro-
dičů, nemají v životě žádnou šanci. Ve sku-
tečnosti  ale  budou  muset  překonávat
hodně překážek. Statistiky jsou neúprosné
–  rozpadlá  manželství  plodí  poškozené
děti. Ty budou potřebovat častěji psychiat-
ra,  častěji  budou  mít  problémy se  záko-
nem,  a  mají  podstatně  menší  šanci,  že
sami zbudují trvale funkční manželství.

Pokud  lidé  takové  manželství  zbudovat
chtějí, potřebují k tomu patřičnou motivaci
a patřičné know-how. Dnes již motivací ne-
bude tlak okolí, tlak společnosti. Možná je
to dokonce dobře. Nicméně bez motivace
dobré  manželství  zbudovat  nelze.  Dobré
manželství  není  náhoda.  Je  to  umělecké
dílo.

Ještě poznámka na závěr. Mělo se za to, že
sexuální  revoluce  znamená  osvobození
především  pro  ženy.  Domnívám  se,  že
ženy nakonec tahají za kratší konec. Když
jsem shromažďoval statistiky pro svou kni-
hu  Vztahy,  sex,  rodina,  s  překvapením
jsem zjistil, že většina vysokoškolaček rodí
děti  v  manželství,  kdežto  ženy  s  nízkým
vzděláním a s nízkými příjmy rodí děti do
manželství jen výjimečně. Přitom tyto ženy
– častěji než vysokoškolačky – tvrdí, že by
se rády vdaly. Tyto ženy většinou nemají
vizi závratné osobní kariéry. Chybějí ovšem
muži,  kteří  by  byli  ochotni  si  je  vzít.
Společnost s muži nepočítá – a oni se zaří-
dili podle toho. Sex mohou mít bez závaz-
ků.  Vychovávat  děti  je  náročné.
Společnosti  jim  říká:  „Nevaž  se,  vodvaž
se“, a tak se nevážou.

Myslíte, že to může bez nějakého zásadní-
ho obratu dobře skončit? Já ne.

Dan Drápal

Institut Williama Wilberforce,

5. února 2014

4



Květen 2014 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Klub dobré naděje 
Klub dobré naděje pořádal v sobotu 12. 4.
2014 Velikonoční párty pro děti. Z mnoha
pozvaných  přišly  však  pouze  dvě  děti,  a
tak se jedna z našich vedoucích rozhodla,
že půjde děti najít sama. Hledala v parku v

1. Velikonoční párty

Městských  sadech  a  přivedla  celkem  12
dětí.  Bylo to Boží  vedení.  Na párty ještě
další  děti  z  parku  dorazily  samy,  takže
nakonec díky Bohu bylo ze dvou dětí  19
dětí. Byl to Boží zázrak! Od té doby se roz-
rostl i náš Klub dobré naděje. 

2. Autor: Péťa (10 let)

Od začátku školního roku ho navštěvovalo
asi  10  dětí,  ale  postupně  se  počet  dětí
ustálil na průměrně 2 děti v úterý a 2 děti
ve čtvrtek. Teď je dětí mnohem více. Jsme
vděčni Pánu Bohu za tento dar a zároveň si
uvědomujeme tu velkou výsadu mu slou-
žit.  Je  to  velká  zodpovědnost.  Sami
bychom to ale nikdy nezvládli. Už teď vidí-
me,  jak  se  Pán  Bůh  k  naší  službě  a  k
samotným dětem přiznává. Haleluja!

Za Klub dobré naděje Eva Horová

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)

Trn  do  nohy,  který  helenským  {Jak  staří
vyprávěli, žili helenští nejprv ve velmi dobré shodě:
katolíci i evangelíci sešil se v hostinci, sešli se na
stráži  (t.  j.  obecním  domě).  V  létě  u  stráže  a
rokovali a besedovali. Pak se ale začali  „hašteřit"
Kovařík a Čermák, oba evangelíci a oba silní. Oba
byli řádní občané. Kovařík měl hostinec. Kovařík se
přidržel Chorváta a Čermák se svou četnou rodinou
zůstal  věrný reformované církvi.  V té době se ty
dva tábory potíraly a na Heleně nebylo víc klidu.
Jouza si naříkal, že ho helenští trápí. Jednou, když
to nebylo k snesení, totiž jak se strana Petra Kova-
říka a Čermákova potíraly, řekl jim, že na Helenu

jezdit nebude a potrestal je tak, že dostali za faráře
Bodnára,  člověka  velmi  učeného,  ale  mnoho  pil,
takže  často  neměl  ani  rozum dobrý.  Byl  vdovec,
jeho  dvě  dcery  často  utíkaly  k  řídícímu  učiteli
Schlöglovi;  hrozil  jim  zastřelením.} zamýšlel
píchnout farář Jauza, jak prohlásil, uslyšev
o  vážném  odboji  vůči  němu,  začal
skutečně píchat. Od nového faráře, Lajoše
Bodnára, zakusili dost a dost. Nastoupil r.
1904. Vystupoval zjevně i skrytě proti těm,
kteří se od církve reformované oddělovali a
rozbroj  v  církvi  přenesl  se  i  na  obec.
Katolíci  si  zošklivili  rozvaděné bratry  tak,
že varovali své lidi před smíšenými sňatky:
Beranovi  ji  nedají,  ať  si  vezme  třeba
kozla...  I  evangelíkům,  věrným  refor-
mované  církvi,  čím  dál  tím  méně  se  na
Heleně  líbilo.  Bodnár  rád  kouřil  a  ze
sklenky  si  nahýbal.  Jednou  ztratil  jeho
duch  vládu  nad  rozumem.  Klepáček  byl
pandurem  a  s  uctivostí  nesl  mu  psaní.
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Kdoví,  o  čem  právě  snil...  Hřmotným
hlasem zakřikl: Hinaus! On, vždy úslužný,
obecní  sluha,  stál  u  dveří...  Slyším  křik.
Stojím u branky a najednou: Bác! To on po
něm střelil. A tak si řekli někteří:  Co, tady
v těch rozbrojích budeme dělat? Z rozporů,
ze  zlosti  35  numer  šlo  do  Bulharska,  *)
(39)

*) Pro neshody s církevními úřady odešlo jíž r. 1897
13 rodin do Bulharska.

Pitra odešel  do Srediště,  kde se mu zdál
život lehčí... Četli časopisy, v nich se vábilo
do  Bulharska,  šli  tam,  přišli,  chválili,  že
každý dostane 2 jochy na duši,  dva lidé,
muž a žena, dostanou 4 jochy, a nikdo ne-
dostane  víc  než  12  jochů,  20  let  bez
kontraktu,  a  potom jest  to  vaše...  A  ťeď
jest to jejich!

Co  se  od  kostela  oddělovali,  scházeli  se
sami  a  těšili  se slovem Božím a písněmi
duchovními  v  bývalé  ev.  hospodě  (od  r.
1898).  Jednou  přišel  mezi  ně  i  Bodnár.
Kovařík  měl  co  držet,  aby  to  unesl,  co
dostal od něho! Poručil, aby se zpíval žalm
42. Kostelních zpěvníků jsme neměli,  jen
na rychlo se některé sehnaly; a tak víc po
paměti jsme zpívali ten žalm. A když jsme
dozpívali, pan farář se zase rozkřikoval. Na
úřadě  žádal,  aby  nám  tato  shromáždění
zakázali. Nač mají kostel... ? A tak ti, co v
církvi byli a přec do kostela chodili nemohli
— Bodnár byl kamenem úrazu — dohodli
se a oznámili  mu jednoho dne hromadně
počtem  42  svůj  výstup  z  reformované
církve.  {Lajoš Bodnár,  napiv se  více než třeba,
býval nepříčetný, po lidech střílel. Své děti trýznil,
takže hladové často ochrany ve škole hledaly. Pro
své chování byl z Heleny přeložen, avšak následky
jeho  chování  se  ukázaly  v  tom,  že  dvě  třetiny
českých  reformovaných  vstoupily  do  spolku
Modrého kříže.} On nás hnal do Bělé Crkve.
Proč  jste  vystupovali,  ptali  se  nás?  My
proto  vystoupili,  že  v  církvi  byla  spoušť
veliká...  Kovářík  byl  naším  vůdcem.
Bodnár  a presbyterové byli  proti  nám. O
Kováříkovi  řekl,  že  jest  rebelant!  A
hejtman, když nás vyslechl, povídá: Vy s
ním nemějte  nic  více,  a  vy s  nimi  také.
Řekli  jsme  mu:  Hleďte,  pane  oberstuhl-

richter (okres, hejtmane), co máme dělat?
Nechal nás do 11. hod. čekat a pak nám
povídá: Víte co, já vás s ním smířím! Ale
my (40) mu řekli: Maďara nechceme. Mít
kazatele  Maďara,  to  jest  mít  bochník
chleba vedle,  co máme z  toho? A on se
ptá: A kam se dáte? Řekli jsme: Nikam. {V
ref. kostele: Česky se zpívalo, maďarská modlitba,
maďarský  text  i  kázání,  jen  otčenáš  se  modlil  z
papírku česky.}

Shromažďovat  se  nám  zakázali,  a  když
jsme prosili, tak nám svolili, ale že každé
shromáždění musíme napřed ohlásit a že k
nám vždycky někdo na kontrolu přijde. Jak
nám tato shromáždění byla vzácná a milá!
„Toužila jsem po shromáždění a byla jsem
v něm šťastna . . ."

Největší  radost  byla,  když  konečně přijel
kazatel z Čech. R. 1904 kazatel církve svo-
bodně-reformované  Josef  Kostomlatský  z
Brna na Moravě založil  tu sbor svobodně
reformovaný  a  Petr  Kýška  sloužil  v  něm
slovem  Božím.  Zavolali  si  ho  z  horních
Uher.  Aby  ho  nevyvedli  odtud  postrkem,
jak  se  mu  za  pana  Chorváta  už  stalo,
oženili ho tu. *)

*) Bodnár chtěl Kýšku vyšupovat!

Zříceniny hradu Ladislavova   

Na  Heleně  bylo  jaro.  Vánek  duchovního
probuzení působil v srdcích lidských veliké
proměny.  Klouzačky  a  větry,  neschůdné
cesty  nemohly  zabránit  lidem,  aby  při-
cházeli  vždy hojněji  do shromáždění.  Při-
cházeli i katolíci, nic nedadouce na to, že
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se jim přivoláválo: Nechoď tam, učarují těl

Lid činil pokání a věřící navzájem si hříchy
vyznávali, odprošovali se.

Bodnár, dříve profesor, prý Slovan jménem
Bednář,cmusel Helenu opustit.  Byl vlastní
církvi pohoršením, senior pro hanbu ho od-
volal.  Nástupce,  Németh Sandor  (N.  Ale-
xandr) zajišťoval s počátku pokojný vývoj
v církvi i obci. Pracoval potichu, pak zřej-
mě - pro maďarský národ. Založil pro dítky
maďarskou (41) zahrádku  {Pěstounkou byla
sestra  Bakova.  Malé  děti  donucovala  bitím,  aby
česky nemluvily, rodiče příčinou toho děti do školky
neposílali a farář Nemeth vynucoval návštěvu ma-
teřské školky pokutami peněžitými, neb v té době
byl předsedou místní školní rady. Toto jednání vy-
volalo velké roztrpčení mezi lidem — ale Nemeth
měl  za  sebou  maďarské  četníky.} a  těšil  se z
toho  velice,  slyšel-li  děti  po  maďarsku
žvatlat.  R.  1911  přijel  na  Helenu  farář
Prudký z Olomouce kázat, ale on mu to za-
kázal.  Přišel  a  nebyl  přijmut.  {Pan  farář
Prudký z Olomouce oznámil mu svůj příjezd na He-
lenu česky, a jelikož to nemohl přečíst, dal to číst
řídícímu učiteli Schlöglovi, i odpověď velmi ostrou
dal si napsat. Když pan Prudký přijel, zajel k Čer-
mákovým. To byl jediný přítel faráře Nemetha, an
měl Čermák hostinec, a Németh tam propíjel celý
příjem.  Čermáková  přijala  pana  Prudkého,  ne-
vlídně.  Paní  řídící  Schlöglová,  když  viděla  pana
Prudkého přijíždět, šla k Čermákovým pro něho a
přivě tam přišla, když Čermáková řekla, že oni tady
svého faráře mají, a tak, co prý chce . . . Paní řídící
odvedla  pana  faráře  k  Schlöglovým  do  školy.
Cestou potkali Németha,  který se choval k panu
Prudkému  velmi  nešetrně.  S  paní  řídicí  šel  pan
Prudký ke starému Kovaříkovi, který byl ve mlýně
v t. zv. Englicku při potůčku Alibég a četl bibli. Zval
upřímně pana Prudkého, aby zůstal, i paní řídící ho
zdržovalala. Její muž byl tenkrát v Berzásce a měl
přijet, rád by ho byl poznal, ale on se nedal zdržet
a odjel. A jen odjel, už sem příšli četníci, pro které
poslal farář Németh.}

Ani nocleh mu nedali. Navštívil jen Kova-
říka ve mlýně. Četl si v bibli. Z Prahy přijel
Dr. Auerhán a byl u Schlögla ve škole. Jeho
děd  byl  u  hraničářského  pluku  oficírem.
Něco tady fotografoval.  Farář  Németh ho
udal.  O  Schlöglovi  řekl,  že  tu  udržuje
panslavismus. A jací to byli nejprv {Németh
Sandor byl ukrutný a zuřivý Maďar, člověk mravně
zvrhlý. Vytýkal Janu Schlöglovi, že děti k sobě láká,
aby je odnárodnil. Jeho žena nemohouc snésti jeho

chováni, ukončila život svůj v hluboké studni. Slovo
Boží  vykládal  v  jazyku  maďarském,  později
rumunském, ale lid mu nerozuměl. V kostele padly
roztrpčeně výkřiky: My nejsme Rumuni, ale Češi! V
české  osadě  a  v  české  církvi  ať  se  káže  Česky.
Chceme bohoslužby v jazyku mateřském, a ne v
tom,  jakému  nerozumíme.  Avšak  nebylo  věřícím
vyhoněno  a  tak  i  to  zavážilo,  ze  z  církve
reformováné  vystoupili  všichni  až  na  7  rodin.
Németh Sandor, bývalý profesor theologie, opilec a
člověk  zvrhlý,  dílo  zkázy  dokonal.  Nenáviděl  vše
české a  později  i  učitele  Schlögla,  a  jeho  rodinu
pronásledoval.} přátelé (42): tehdy se spojili
katolíci  a  špatní  evangelíci  proti  věřícím.
Schlöglovi (Janu) nic nedokázali. Přesadili
jej  do  Senteše  a  tam  byl  pod  stráží,  v
soukromém  domě  pod  vojákem.  {Napiatý
poměr mezi správcem škoiy Schlöglem a farářem
Némethem trval  do roku 1914,  kdy Schlögl  jako
podezřelý a nespolehlivý z trestu byl přeložen do
Senteše  u  Segedina.  Zde  byl  pod  policejním
dohledem.}

Konečně přišlo i na faráře Németha. Odjel
do Moldavy za úřední  věcí,  t.  j.  podávat
zprávu  o  věřících.  Večer  přijel  kočiáš,
kostelník přistavil k vozu stoličku, avšak na
vozu  nic  se  nehnulo.  Kdo  máš  dvo-
jíctihodného pána... ? Byl pryč. Druhý den
ráno přivezl ho Rumun. {V korbě, v dlouhé, z
prken stlučené bedně, ve které vozí tamní lid hnůj
na pole.} Byl rozjařen, on i kočiáš, vylítl z
vozu. Musel odejít pryč, církevní úřady ho
přeložily. {V záhybech u Heleny se saně převrhly
a farář Németh se kutálel  jako sud dolů, kde se
zadržel  za  keře.  Kočí  běžel  domů pro  provazy  a
řetězy,  provaz ovázal  okolo  prsou,  jednoho koně
vypřáhl a přivázal řetěz s provazem k postraňkům,
koně pobídnul a faráře po sněhu zase na cestu k
saním  přitáhl.  Saně  nahnul,  tělo  do  saní  svalil,
přikryl  a  jelo  se  dál.  Vyhledával  styk  s  muži  za
zvláštních  okolností.  Toto  vše  oznámil  Schlögl
reform.  biskupu  Futó  Zoltánovi  jednak  osobně,
jednak písemně. Németh byl místa zbaven a z fa-
rářského stavu vyloučen.} V r. 1913 stal se u
seniora písařem. (43)

Helena osiřela. Bez svátostí a duchovního
jsme byli 8 let. S jakou radostí vítali jsme
Pavla  Potočka,  reformovaného kazatele  v
Peregu.  Český  kazatel,  české slovo  Boží!
Lid se hrnul do kostela. Posluchačů bývalo
50 až 100, o svátcích přes 200 až k třem
stům. Jen když lidé odešli do lesa na sáhy
na celý měsíc, bývalo v kostele lidi málo,
tak třicet. Na sbor dávala každá rodina tak

7



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu Květen 2014

50 lei ročně. Kazatel Potoček se do nových
poměrů záhy vpravil. {Potoček se vpravuje do
zdejší  práce (na  Heleně)  a koná pěkné  dílo.  Jen
jeho plat jest malý a k životu jest potřebí mnoho
peněz. (Z dopisu nadřízeného církevního úřadu.)}
Za rok působení pokřtil 25 dětí ve stáří do
3 let, konfirmoval 35 dítek od 12 do 19 let.
Pohřbů rmoho neměl,  dva,  tři  do roka.  I
katolíci ho měli kádi. Přijel na visitaci řím-
sko-katolický  biskup  z  Temešváru  a  náš
kazatel se staršími šel ho do obce přivítat.
{(43) Jest to náboženská zdvořilost v Uhrách, že
církevního  hodnostáře  kteréhokoliv  vyznání  chodí
vítat zástupcové jiných  vyznání v obci.} Biskup
přívětivě se usmál a prohodil: Po ovocích
poznáte je!

Rozprávěl jsem s kazatelem Pavlem Pato-
čkem  na  Heleně  o  jeho  práci  v  Peregu.
Vedl žalobu na sbor... S každým člověkem
chci  žíti  v  míru.  Já  jsem pro  mír,  vojny
nenávidím,  jsem  jí  syt,  málem  by  mne
stála  šibenici,  *)  smrt  v  nemocnicích.
Kdybys  byl  kazatelem v  praksi  trvale  na
svém sboru, jistě jinak bys vše viděl. Zkus
to, vezmi roční dovolenou, a jdi si na poušť
- potom mi dáš více za pravdu... Nedávno
byla  na  Peregu  česká  evang.  svatba:
maďarské pozvánky,  na vozech jezdili  po
vsi,  s  láhvemi  (44)  mávali...,  muzice  se
dalo 4000 lei, mimo jídla a pití; ta chodila
vyhrávat...  Chceš-li  touto  hnijící  hladinou
duchovně  a  národnostně  pohnout,  musíš
bez bázně a směle ukázat jim na hříchy...
opilství a obžerství, karban a pustý tanec v
krčmě  evang.  hospody  v  sousedství,
přílišné kouření, hrubost, nenávist a msta:
ať si nedělají z Pána Boha blázny, že duch
Českých  bratří  nemůže  dopustit  dáti  děti
odcizit někomu, kdo nezná mateřské řeči a
ducha Písma svatého. Jsou-li žně, na pole
bez láhve kořalky se nejde: 1 díl lihu za 50
lei  a  dva  díly  vody,  to  je  ta  nejslabší...
Kdybych neměl biblickou víru, dávno by mi
zpřeráželi  všechny  ideály...  Člověka
vyženou na pustinu a pak - živ se třeba
kobylkami  a  medem  lesním.  P.....  mi
napsal ještě nedávno, že oni ke mně necítí
žádných  povinností  a  že  kazatelem  stal
jsem se proti jejich vůli. Jak mi psal jeden
farář: Klanět se jejich ukydaným podolkům

a  když  ne,  tak  se  mstí...  Proč  nepřijali
slovo  Boží:  Nebude-liť  hojnější
spravedlnost  vaše  nežli  zákonníků  a
farizeů,  nikoli  nevejdete  do  království
nebeského.  Slyšeli  jste,  že  říkáno  jest
starým:  Nezabiješ.  Pakli  by  kdo  zabil,
povinen trpěti  soud. Ale jáť pravím vám:
Že každý, kdož se hněvá na bratra svého
bez příčiny, musí trpěti soud. Kdož by řekl
bratru svému: Rácha, povinen bude před
radou státi. A kdož by řekl: Blázne, musí
pekelný  ohen  trpěti...  Slyšeli  jste,  že
říkáno  bylo  starým:  Nezcizoložíš.  Ale  jáť
pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl
na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v
srdci  svém.  Slyšeli  jste,  že  říkáno  bylo:
Oko za oko,  zub za zub.  Jáť  pak pravím
vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li
tě  kdo  v  pravé  líce  tvé,  nasaď  jemu  i
druhého...  Milujte  nepřáteli  své,  dobro-
řečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte
nenávidícím (45) vás, a modlete se za ty,
kteříž vás utiskují a vám se protiví... Proč
mne  vzali  v  nenávist,  když  jsem  jim
zvěstoval  slovo  Boží:  Ale  kterak  budou
vzývati  toho,  v  kteréhož  neuvěřili?  A
kterak  uvěří  tomu,  o  němž  neslyšeli?  A
kterak uslyší bez kazatele? A kterak kázati
budou,  jestliže  nebudou  posláni?  Jakož
psáno  jest:  Jak  krásné  nohy  zvěstujících
pokoj, zvěstujících dobré věci. Ale nevšich-
ni  uposlechli  evangelium. — Ale proti  Iz-
raeli dí: Přes celý děn roztahoval jsem ruce
své k lidu nepovolnému a protivnému... Je
to odměna prorokova, brojí-li  proti  zlu, a
dostane z  bytu na tři  dny výpověď? Do-
pustil  jsem  se  zlého,  četl-li  jsem  ve
shromážděni  z  Písma:  Bože  můj,  Bože
můj, pročež jsi mne opustil? Všichni, kteříž
mne vidí, posmívají se mi, pošklebuji se, a
hlavami  potřásají...  Nevzdalujž  se  ode
mne, nebo soužení  blízké jest,  a nemám
spomocníka...  Což nesměl  jsem k svému
potěšení si připomínati: A nebojte se těch,
kteříž mordují tělo, ale duše nemohou za-
mordovati.. ?

*) Jest čsl. Legionářem.

Pokračování v příštím zpravodaji.
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Modlitební předměty 
• za nemocné a zarmoucené, 
• 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 Klub dobré naděje,
• za všechny sborové složky.

Narozeniny a výročí
Eliášová Regina 9. května 
Růžičková Alžběta 11. května 
Kovařík Štěpán 12. května 
Kvasničková Jana 14. května 
Hrůza Václav (Venda) 18. května 
Boháčková Nikola 25. května 
Křivánková Marie (Rudy) 27. května 
Jelínek Štěpán 30. května 
Hrůza František 31. května 

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

Plánované akce v roce 2014 
2. - 4. května Konference sester
3. - 5. června Kurz kazatelů 
14. června Konference Rozsievače 

(Brno)
27. září Procházkova přednáška 

(Praha)

24. - 26. října Československá konference 
mládeže (Brno)

1. listopadu Rada zástupců sborů
15. listopadu Teologické kolokvium 

(Praha)

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) 

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 
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Obrazem
Na  Boží  hod  velikonoční  odpoledne  jsme  mohli  slyšet  naše  zpěváky.  Z  koncertu  přinášíme
několik fotografií.
 
Pěvecký sbor našich sester a bratří

Daniel Eliáš a Tomáš Hrůza

Petra Táborská a Alena Hrůzová
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Upoutávka
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Program na březen 2014 
Čtvrtek 1. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 2. května 2014 16:30 Dorost 
Pátek 2. května 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 2. května 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 3. května 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 4. května 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

Slovo k Dětem
Kázání: br. David Sláma

Neděle 4. května 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Úterý 6. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 8. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 9. května 2014 16:30 Dorost 
Pátek 9. května 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář) 
Pátek 9. května 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 10. května 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 11. května 2014 9:00 Nedělní shromáždění Den Matek

Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle 11. května 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 11. května 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
Úterý 13. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 15. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 16. května 2014 16:30 Dorost 
Pátek 16. května 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 16. května 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 17. května 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 18. května 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma

br. Gothard Novák
br. Benjamin Jelínek

Kázání: br. David Sláma
Neděle 18. května 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Úterý 20. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 22. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 23. května 2014 16:30 Dorost 
Pátek 23. května 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 23. května 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Pátek 23. května 2014 Noc otevřených kostelů
Sobota 24. května 2014 18:00 Setkání mládeže
Neděle 25. května 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 25. května 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Hrůza a

br. Daniel Táborský
Úterý 27. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 29. května 2014 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 30. května 2014 16:30 Dorost 
Pátek 30. května 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 30. května 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 31. května 2014 18:00 Setkání mládeže

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 27. 4. 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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