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Slovo kazatele 
Dar Ducha

Pán Ježíš  nám ve svém
Duchu dal veliký dar. Je
to  obrovská  čest,  že
v nás  může  díky  Jeho
milosti bydlet Boží Duch
Svatý, třetí  Osoba Troji-
ce. Ve starém zákoně byl
Boží  Duch  na  člověku,
přicházel,  aby  lidi

zmocňoval  k různým  úkolům  (krále,  ře-
meslníky, vůdce národa, proroky…). Poté,
co Pán Ježíš odešel do nebe a poslal svého
Ducha, žije v nás. Každý, kdo přijal Pána
Ježíše jako svého Pána a Zachránce a ne-
chal  se  očistit,  přijal  tento  nevyčíslitelný
dar:  „protože jste synové,  poslal  Bůh do
našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha vo-
lajícího Abba, Otče.“ (Gal 4:6)

Je to výsada, ale i výzva žít čistě: „Či snad
nevíte,  že  vaše  tělo  je  chrámem Ducha
Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte
od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás

zaplaceno  výkupné.  Proto  svým  tělem
oslavujete Boha.“ (1. Kor 6:19,20) Máme
žít  tak,  abychom  Ho  nezarmucovali  a
neuhašovali (Ef 4:30; 1. Tes 5:19).

Svým Duchem žije Pán Ježíš v nás, vede
nás  Jím.  On  nám připomíná  Jeho  slova,
oslavuje Pána Ježíše, spojuje nás s Otcem,
Pánem  Ježíšem  (Jn  14:23  a  26;  16:12-
15). Díky Jeho působení máme živé spole-
čenství s Bohem, víme, že jsme Boží děti
(Ř 8:15,16). On nám přivlastňuje vše, co
pro nás Pán Ježíš udělal. Zmocňuje nás ke
službě,  dává  své  dary  (1.  Kor  12-14;  Ř
12:6-8;  1.  Pt  4:10,11).  Pomáhá nám se
modlit  (Ř  8:26).  Usvědčuje nás  z hříchu,
dává sílu žít pro Pána Ježíše. A další a další
věci. Je to opravdu veliký dar.

Děkujme Bohu za tento Jeho nádherný dar.
Prosme za to, aby nás neustále naplňoval.
Moc  Ho  potřebujeme  pro  všechno,  co
v životě  děláme,  náš  život  s Bohem,
službu… (Ef 5:19).

David Sláma

Den matek
Druhá  květnová  neděle  patří  všem
maminkám

První zprávy o „předchůdci“ Svátku matek
sahají do Anglie 16. století.  Tehdy se to-
muto dni říkalo Mateřská neděle nebo Ne-
děle matek (Mothering Sunday) a slavil se
na počest všech anglických matek v období
zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní ob-
dobí od Velikonoc). 

V USA poprvé Den matek navrhla v roce
1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento
den míru. Na sklonku 19. století se Anna
Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11

dětí,  začala  angažovat  za  práva  matek.
Když zemřela, pokračovala v jejím započa-
tém úsilí její dcera, která požádala pastora
metodistické církve ve městě Grafton v Zá-
padní Virginii,  aby vykonal zvláštní boho-
službu na  počest  paní  Jarvisové  a  všech
matek světa.

V ROCE 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r.
1948 bez prostředků a zcela opuštěná ve
starobinci)  zahájila  kampaň  za  ustavení
Dne matek jako národního svátku. Dočkala
se v roce 1911. V roce 1914 byl Den ma-
tek prohlášen oficiálně za národní svátek -
den  veřejného  vyjádření  lásky  a  úcty
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matkám. Druhou květnovou neděli  matky
nepracovaly,  nevařily,  neuklízely.  Všechno
obstarávaly  děti,  které  navíc  maminky
ochotně  obsluhovaly.  Dospělí  posílali
matkám  pozdravy  a  blahopřání.  Občané
USA se  zdobili  květinou  -  bílou  ten,  kdo
maminku už neměl, a červenou ti ostatní.

NÁPAD OSLAVY Dne matek  do  Českoslo-
venska přišel kolem roku 1918, kdy zemi
navštěvovalo hodně lidí z USA, mezi nimi i
sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana
matek  a  dětí,  Červený  kříž,  Sokol,  Orel,
katolické spolky i  některé ženské komise
při  politických stranách.  „Maminku máme
každý jen jednu a je jediná, která nás ne-
sobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou
stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjde-
me slavit pod heslem Hold matkám,“ tak
začínala  výzva  v  Českém  slově  z  roku
1924.  Noviny  zvaly  na  oslavu  do  Stro-
movky, kde se konal jeden z prvních Dnů
matek u nás.

NEJVÍCE SE o oslavu Dne matek v bývalém

Československu  zasloužila  Alice  Masary-
ková. Ostatně není divu, protože její otec
T.  G.  Masaryk  na  svou matku vzpomínal
takto: „Matka na mne měla větší vliv než
otec...  Matka  byla  chytrá  a  moudrá...
Matka byla zbožná. Ráda chodila do koste-
la, ale neměla k tomu kdy, protože musela
dřít na rodinu...“

MATKA, která vychovala a vypěstovala ve
svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstáva-
la  v  minulosti  často  v  pozadí  a  nepo-
všimnuta.  Proto od samého zrodu tohoto
svátku  nikdo  nepopíral,  že  by  matkám
měly být více nakloněny zákony a že stát
by měl matkám a dětem hmotně pomáhat.
Nejen v tento sváteční den by si každý měl
připomenout  úctu  ke  každodenní  nevidi-
telné  péči  matek  o  novou  generaci,
pěstovat  smysl  pro  cenu dobrých  vztahů
mezi  mužem a  ženou  a  vytvořit  ovzduší
dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrá-
dá.

DEN MATEK V DATECH

Antika - v antickém Řecku byl slaven Den
matek,  který  vzdával  hold  ženám  jako
stvořitelkám života.

16.  století  -  v  Anglii  je  uctívána  tradice
„Mateřské neděle“, kdy bez ohledu na věk
a  společenské  postavení  byl  tento  jeden
den věnován setkání  dětí  se svými  mat-
kami.

1904 - Anna M. Jarvisová (1864 - 1948) se
stěhuje do Filadelfie (Pennsylvania, USA).

1906 - zemřela matka Anny M. Jarvisové.
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1907 - při vzpomínce u příležitosti prvního
úmrtí  matky Anny Jarvisové vzniká myš-
lenka  vzniku  dne,  který  by  vzdal  hold
ženám - matkám.

1908 - první oficiální oslava Dne Matek ve
Filadelfii.

1909 - k oslavám Dne matek se připojilo
45 států USA a další země všech světových
kontinentů.

1913 - Kongres USA navrhl  slavit  každo-
ročně vždy druhou květnovou neděli  jako
národní svátek věnovaný matkám.

1914 - oslavy prvního národního Dne ma-
tek  oficiálně  vyhlásil  tehdejší  americký
prezident  Woodrow  Wilson.  Jako  symbol
poděkování matkám byla určena květina -
karafiát,  obvykle  doprovázena  vkusným
papírovým přáníčkem.

1923 - Den matek je poprvé slaven v Čes-
koslovensku.  Jeho  organizace  se  v  Brně
ujaly YWCA a ČSČK za podpory dalších or-
ganizací.

50.  léta  -  V  komunistickém  Českoslo-
vensku a ostatních proruských zemích jsou
oslavy  Dne  matek  nahrazeny  oslavami
Mezinárodního dne žen.

90. léta - obnovení tradice Dne matek je
dalším krokem přiblížení České republiky a
Slovenska vyspělým západoevropským ze-
mím.

1992 - znovu založená YWCA se rozhodla
obnovit  tradici  Dne  matek,  v  obchodním
domě  Kotva  organizuje  velký  happening.
Den matek opět vstupuje do všeobecného
podvědomí.

Nedělní besídka 
Časopis Vrabčáci a vlaštovky

Z  březnového  čísla  časopisu  Vrabčáci  a
vlaštovky  se  radovaly  děti  v  nedělní
besídce  v  baptistickém  sboru  Petra
Chelčického  v  Lovosicích,  kde  vyšlo  ve
verzi  s  vlastními  rubrikami  fotografií  a
zpráv z jejich nedělní besídky.

Na fotografii vidíme, jak se děti radují z časopisu.

Dostali jsme další radostnou zprávu o tom,
jak náš časopis Vrabčáci a vlaštovky přijí-
mají  malí  čtenáři.  Že  náš  časopis  velmi
rády čtou dvě děti na druhém konci naší
republiky, sedmiletý Kubík a jeho sestřička
Julinka.

Jsou to dvojčata a hlavně Kubík, který už
umí všechno dobře přečíst, ho všude bere
sebou a pořád si ho čte. Třeba jede s ma-
minkou autě a on jí to všechno čte.

A kdybyste slyšeli  ty otázky, na které se
ptá  maminky,  díky  tomu,  co  si  přečte.
Dokonce se jí ptal, jestli si ho může vzít do
školy. A také se pořád ptá na Pána Ježíše.

Kubík je vážně nemocný a tak věříme, že v
Pánu Ježíši nalezne oporu, útěchu i naději.
A jeho maminka také.

Prosíme  o  modlitby,  aby  Pán  Bůh  použil
náš  časopis  a  požehnal  jeho  malým  i
velkým čtenářům.

Kubík, nadšený čtenář našeho časopisu.
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Jeho sestřička Julinka s fenkou Molly včera u svého
dědečka na zahradě. V ruce drží novoroční číslo

našeho časopisu

Děti z velké besídky dostaly trička s mo-
tivem z komiksu BARNY a jeho kamarádi.
Dnes přišla od výrobce.

Na fotografiích je vidíte ještě nevyžehlená.
Jsou v různých barvách, podle toho, jakou
si děti vybraly.

Všechna trička jsou krásná, moc pěkné je
například zelené nebo fialové.

Květnové  číslo  časopisu  Vrabčáci  a  vlaš-
tovky  je  po  uzávěrce  a  připravuje  se ke
korekturám. Část čísla je věnována Svátku
maminek,  proto vyjde příští  pátek a děti
ho dostanou při příležitosti tohoto svátku.

Služba o Velikonocích

O velikonoční neděli  jsme my, děti  z ne-
dělní  besídky,  měly  vystoupení  ve
shromáždění.  Jmenovalo  se  Velikonoční
ráno  a  byl  to  příběh  o  tom,  co  se  stalo
tenkrát v neděli ráno o prvních Velikono-
cích.  Program jsme na naší besídce dlouho
pečlivě připravovaly.

Nejprve  jsme  se  musely  dobře  naučit
všechno, co v příběhu máme říkat. A také
básničky  a  písničky,  které  jsme  měly  v
pásmu hned potom.

Všechno jsme také natočily dopředu, pro-
tože  někteří,  hlavně  Sára  a  Eliška,  toho
měly  opravdu  hodně,  a  taky  proto,  aby
někdo  nechyběl,  kdyby  byl  v  neděli
nemocný.  Náš  technik  Pavel  Černík  to
všechno připravil, i hudbu a zvukové efe-
kty, takže to bylo moc pěkné.

Doma jsme si  s  maminkami a babičkami
připravily  oblečení,  abychom  vypadaly
podobně,  jak  to  tenkrát  v  Izraeli  nosili.
Sára nám pak pomáhala při oblékání před
vystoupením,  abychom  to  včas  stihly.
Všichni  jsme  byly  krásně  oblečeni  a  na
hlavách  jsme  měly  šátky,  jen  anděl  měl
bílé vlasy a zlatou hvězdu.

Také jsme si daly hodně záležet na nacvi-
čení příchodu a na to, co máme v průběhu
vystoupení dělat.

4



květen 2015 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Na prvním obrázku vidíte, jak my ženy při-
cházíme v neděli ráno ke hrobu. Neseme
hliněné  nádobky  se  vzácnými  mastmi,
abychom jimi  tělo  pána Ježíše  pomazaly.
Miška jako Marie pak naslouchala tomu, co
jí říká anděl. Ten je na druhém obrázku a
představuje ho Danielka v krásném kostý-
mu.

Další  ženy, Štěpánka, Anetka a Simonka,
čekaly před hrobem a napjatě naslouchaly
tomu, co si povídají anděl s Marií.

Učedníci  Petr  a  Jan  v  podání  Lukáška  a
Kubíka uslyšeli od žen zprávu, že Pán Ježíš
už v hrobě není, rozběhli se a utíkali se po-
dívat do hrobu. V hrobě však nikoho nena-
šli. Bylo tam jenom svinuté plátno, do kte-
rého byl Pán Ježíš zabalený. Když to Jan
uviděl, uvěřil, že Pán Ježíš žije.

Příběh Velikonoční ráno se nám všem vel-
mi líbil. Všechno to bylo tak, jak je to na-
psané  v  Bibli.  Vypravěčem  byla  Eliška  a
Pána Ježíše namluvila Sára. Obě to měly
moc krásné. Byla tam i krásná hudba, kte-
rá nás vzala za srdce.

Měly  jsme velkou radost,  že jsme mohly
našim  maminkám,  tatínkům,  babičkám  i
dědečkům, i ostatním vyprávět o tom, co
se stalo o Velikonocích.

Potom, když naše vyprávění skončilo, jsme
ještě zpívaly velikonoční písničky, které s
námi  nacvičila  Péťa,  a  říkaly  jsme
básničky.  Na  obrázku  vpravo  je  Anetka,
která zahrála na flétnu písničku.

Také děti z malé besídky měly své vystou-
pení. Říkaly velikonoční básničky a moc se
jim to povedlo. Vzadu za dětmi byla kulisa,
která  znázorňuje  prázdný  hrob,  kde  byl
Pán  Ježíš  pochovaný.  Kulisu  nám krásně
namalovala Janička.
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Všichni měli z našeho vystoupení opravdu
velikou  radost,  ale  my  víme,  že  největší
radost měl Pán Ježíš. 

Celý měsíc před Velikonocemi děti z velké
besídky vystřihovaly, lepily a stavěly model
scény u prázdného hrobu.

O  velikonoční  neděli  si  je  mohli  všichni
prohlédnout.

Modely jsou krásně udělané s velkou peč-
livostí, jak můžete vidět na fotografii:

Na malé nedělní besídce měli děti pěknou
pomůcku k velikonočnímu tématu, kterou
vyrobila Adélka:

Přípravy na Svátek maminek

Na  Svátek  maminek,  který  bude  druhou
neděli v květnu, připravují děti z velké be-
sídky program Broučci maminkám.

Při této příležitosti zveme na naše vystou-
pení i maminky s dětmi z našeho města,
které naše shromáždění nenavštěvují.

Vytiskli jsme plakáty s pozváním na Svátek
maminek v našem sboru k vylepení na pla-
kátovacích  sloupech  u  nádraží  a  na  pěší
zóně.

Obrázek na plakátu namalovala paní ma-
lířka Jana Neumannová, která nám na něj
prodala  licenci  k  mediální  propagaci  naší
služby.

Propagace služby nedělní besídky na Svá-
tek  maminek  Broučci  maminkám
prostřednictvím plakátů začala v neděli 27.
dubna.

První plakát byl vylepen v neděli ráno na
vchodové dveře v naší modlitebně. Na fo-
tografii je tento plakát se Sárou.

Naše plakáty u nádraží a na pěší zóně:
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Služba pro děti při shromáždění

V  neděli  19.  dubna  bylo  dopolední
shromáždění  věnováno  dětem  a  bratr
kazatel David Sláma měl pěkné kázání na
téma modlitba a vyslyšení modlitby. Velmi
pečlivě si ho připravil tak, aby bylo dětem
srozumitelné.

Hojně  při  kázání  využíval  multimediální
techniku,  od  promítaných  obrázků  na
plátno, přes malovaný obraz na karton až
po čtení  ukázky z  knihy.  Také použil  ilu-
strační příběhy.

Kázání bylo pestré, zajímavé a velmi sro-
zumitelné nejen dětem, ale i nám dospě-
lým.

Na  příkladu  semaforu  nám  bratr  kazatel
vysvětlil,  jak  reaguje  Pán  Bůh  na  naše
modlitby.  Zelená  -  naše  modlitba  je  v
souladu s Boží vůlí a Pán Bůh učiní i nad
naše očekávání. Žlutá - naše modlitba je v
souladu s Boží vůlí, ale ještě nenastal ten
správný čas a musíme počkat. Červená -
modlitba není v souladu s Boží vůlí a Pán
Bůh řekne NE!

Pěkné  slovo  k  dětem  měla  i  Veronika
Černíková.  Ptala  se  jich  na  jejich  životní
vzory a koho obdivují, kdo se jim líbí.

Připomněla jim, že náš největší vzor je Pán
Ježíš.

Pak se modlila za děti, aby se i pro ně stal
Pán Ježíš  největším vzorem a aby se od
něho  učily,  jak  ve  svém životě  jednat  a
chovat se k lidem.

Na nedělní besídce

V neděli 12. dubna měla tetička Bohunka
vyprávění na téma Tonoucí Petr. Moc pěkně
si vše připravila a dětem se to velmi líbilo.
Fotografie  zachycují  akční  část  s  lodí  na
rozbouřeném moři  a  vytváření  lodičky se
zlatým veršem.
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Děti na malé besídce rády zpívají:

a malují:

Sbírky v nedělní besídce

Sbírky v malé a velké nedělní besídce se v
průběhu školního roku zvyšovaly a v po-
sledních měsících jsou velmi dobré. I děti v
malé  besídce  nosí  na  besídku  do  sbírky
často i padesátikoruny.

Za poslední tři měsíce jsme v našich sbír-
kách vybrali celkem 6 327 Kč. Je to dobrý
základ na akce, které nás do konce školní-
ho roku ještě čekají.

Všechny sbírky Eliška a Sára pečlivě evidu-
jí v pokladní knize, společně s úhradami za
časopisy a dary pro nedělní besídku.

Dary pro nedělní besídku jsou však zatím
více  než  skrovné.  Věříme,  jich  bude  při-
bývat, abychom mohli naplnit a realizovat
náš rozpočet na rok 2015.

Děkujeme všem rodičům, učitelům a dár-
cům za vaši štědrost. Ať vám ji  Pán Bůh
požehná.

Na  fotografii  vidíte  celkovou  vybranou
částku pro kontrolu a sumarizaci sbírek za
poslední tři měsíce.
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Sbírku právě vybírá Lukášek

Jarní koncert

Na  našem  Jarním  koncertě  v  neděli  19.
dubna zpívaly  sóla  naše sestry  z  nedělní
besídky Péťa, Eliška a Sára, a Anetka hrála
na  flétnu.  Dále  účinkovaly  ještě  další
sestry  z  nedělní  besídky  -  sestra  Nikola,
která hrála sólo na příčnou flétnu a sestra
Zuzka, která přednesla v jedné písni recitál
svou krásnou slovenštinou.

Sestra Sára při sólu:

Sestra Eliška při sólu:

Sestra Peťa Táborská při sólu:

9
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Sestra Zuzka při svém recitálu: Sestra Nikola při hře na příčnou flétnu:

Zprávy z Mládeže
Hod beránka

Na bílou sobotu jsme se zúčastnili tradiční
akce pro děti a rodiče na Chebském hradě
– Hodu beránka. Mládežníci pomáhali s pří-
pravou, organizací a realizací celé akce. Do
akce  se  zapojily  také  děti  z Klubu  dobré
naděje a zazpívaly několik písní, které se
naučily.

Děti měly také možnost soutěžit na mnoha

stanovištích  o  dobroty  a  zkrátka  užít  si
mnoho legrace. 

Součástí programu byla také scénka s ve-
likonočním obsahem.

Akce  měla  zřejmě úspěch,  protože  účast
byla hojná.

Jarní koncert

Mládežníci byli  také součástí  jarního kon-
certu.

10
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Z našich pravidelných mládeží:

Už několik měsíců se věnujeme důležitým
starozákonním  postavám.  Nečekali  jsme,
jak  dobrodružná  a  inspirativní  pouť  to
bude.  Objevujeme společně  hloubku bib-
lických textů, které se nesnaží podat pouze
zajímavý obraz událostí.  Snažíme se roz-
poznávat,  co  texty  chtějí  říct  do  dnešní
doby, do situací, ve kterých se nacházíme,
a je úžasné, jak příběhy tak staré dokážou
být  tak  aktuální.  Je  krásné  rozpoznávat
napříč  celým  písmem  zprávu  o  Božím
zájmu  o  člověka  a  Jeho  vykupitelském
jednání.
V dubnu jsme se zabývali Jobem, králem
Jóšijášem a prorokem Izajášem a v příštím
měsíci bychom se rádi věnovali Ester, pro-
rokům  Jeremiáši,  Ezechieli  a  Danielovi.  
Mládeže probíhají každou sobotu od 18:00
a každý je srdečně zván! 

English Camp (4. – 11. 7.)

Jako  každoročně  jsme  se  pustili  do  or-
ganizace English Campu, na kterém spolu-
pracujeme  s Křesťanskou  akademií  mla-

dých a kalifornským sborem Grace Baptist
Church. Letos nás však čeká zlomový rok.
Po dlouholetém vedení Viktorem Jelínkem
se  hlavními  organizátory  stali  Luboš
Tomandl a Michal Kocum a vedení z USA je
také  kompletně  rozdílné.  O  to  více  bude
tedy  místo  pro  víru  a  spolehnutí  se  na
Hospodina, který má věc ve svých rukou. 

Akci pořádáme se zájmem vytvořit vztahy
s chebskými studenty a mít možnost sdílet
s nimi naše životy. Ve víře očekáváme, že
slovu, které studenty zasáhne, bude dáno
vzrůst. 

Prosíme tedy  sbor  o  modlitební  podporu,
bez  které  by  celou  akci  nebylo  možné
pořádat. Děkujeme.

Konference mládeže

Také  se  můžete  modlit  za  mládežnickou
konferenci,  kterou na konci října budeme
pořádat ve spoluprací s Odborem mládeže
BJB.

Klub dobré naděje
Milý sbore,

hlásíme  se  vám  z Klubu  dobré  naděje.
Událo se v něm několik nečekaných věcí.
Přibyl nám nový vedoucí – Mat Vallo. Je to
Američan,  který  bude  nějakou  dobu
v Chebu misijně působit.  Přidal  se k nám
z ničeho nic a myslím, že i po téměř dvou
měsících  jeho  spoluvedení  klubu  jsme
s Luckou stále překvapené a nemůžeme se
z toho  vzpamatovat.  Je  to  dar  od  Pána
Boha.  Má velké  srdce pro  děti,  a  i  když
každý mluvíme jinou řečí, ve službě si ro-
zumíme, jako kdyby s námi spolupracoval

už  roky.  Když  přišel  na  klub  poprvé,
povzbudila  nás  jeho  slova.  Řekl,  že  je
úžasné vidět, jak se děti, které zná z cheb-
ských  ulic,  na  klubu  modlí  a  zpívají
křesťanské písně.

Pán Bůh děti opravdu proměňuje. Někdy je
těžké děti  ukáznit  a  mít  trpělivost.  Jsme
moc rádi, že mohou do sboru chodit a dě-
kujeme,  že  i  rodiny  bydlící  ve  sborovém
domě  s nimi  mají  trpělivost.  Děti  totiž
mnohdy přichází ke sboru o několik hodin
dříve, než klub začíná.
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Nyní se na klubu zabýváme životem Pána
Ježíše. Všichni se vždycky těšíme na další
vyprávění,  které  oslovuje  jak  děti,  tak  i
nás vedoucí. Dojímá nás, když slyšíme, co
děti o Pánu Ježíši ví nebo na co se nás pta-
jí.  Největším  povzbuzením  jsou  pro  nás
jejich modlitby. Učí se jeden od druhého a
hodně v modlitbách myslí na děti, které na
klubu jsou nebo na ty, které na klubu být
nemohou.  Modlí  se  také  za  chudé  a
nemocné.

Před  nedávnem  nás  na  klubu  navštívila
Natálka  z dětského  domova,  která  už
pravidelně nemůže chodit.  Měli  jsme z ní
radost a bylo vidět, že i ona je mezi námi
opět ráda. Pokoušíme se obnovit spoluprá-
ci s dětským domovem, protože v něm teď
bydlí několik nových mladších dětí, ale za-
tím  se  nám  nedaří,  aby  děti  chodily
pravidelně.
Možná  si  vzpomínáte  na  Dušánka,  nej-
mladšího chlapečka z klubu. Ten se prý na
dlouhou  dobu  odstěhoval  do  Brna.  Ta-
kových ztrát jsme již zažili několik, zejmé-
na s dětmi z dětského domova. Je to vždy
smutné pro nás, ale snad dobré pro děti,

když budou patřit  do adoptivní  rodiny.  A
tak jsme rádi, že tyto děti, které přišly a
zase nás opustily, slyšely o Pánu Bohu. A
třeba ho jednou přijmou do svého srdce.
Třeba potkají  jiné křesťany nebo si vzpo-
menou na to, o čem v klubu slyšely. Věří-
me,  že  Pán  Bůh  má  pro  ně  plán.  Jen
bychom neměli zapomínat na modlitby za
děti. V tom já neumím být vytrvalá.

Na posledním klubu jsme mezi námi přiví-
tali dvě nové děti – sourozence Zuzanku a
Péťu. A víte, jak se k nám oba dostali? Při-
vedly je naše děti! Máme z toho velkou ra-
dost.

Zhruba na dva měsíce jsou teď v Chebu na
misii  dvě  sestry  –  jedna  z Rumunska,
druhá z Ameriky, a ty se k nám rovněž při-
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daly  jako  spoluvedoucí.  Stejně  jako
s Matem se s nimi  domlouváme anglicky.
Několikrát  byl  na  klubu  také  Dominik
Sauer jako pomoc s překladem.

Dá – li Pán, tak kromě pravidelných stře-
dečních  klubů  bychom  rádi  uspořádali
v květnu párty pro děti z města a v červnu
rozlučkovou Pizza  párty  pro  děti  z klubu,
kde jim chceme dát malé dárečky. O Ve-
likonocích  jsme  s dětmi  zpívali  na  Hodu
beránka, a tím jsme představili Klub dobré
naděje veřejnosti a také pozvali nové děti.

Rádi  bychom  věděli,  že  stojíte  našemu
klubu  po  boku.  Udělá  nám  radost,  když
nás na klub přijdete navštívit nebo za námi
přijdete  s nápadem  či  povzbudivým
slovem. Pokud máte nějaké negativní při-
pomínky,  také je  chceme slyšet.  Prosíme
též o modlitby za naše děti, ale i za další
nové děti; za čistotu a modrost nás vedou-
cích; za lásku a trpělivost k dětem; za vy-
trvalost a Boží vedení; za horlivost.

Eva Horová

Z historie sboru 
Dnes  se  vracíme  k  seriálu  „Z  historie
sboru  BJB  v  Chebu‟  a  uvádíme  jména
kazatelů a laických kazatelů.

Historický přehled kazatelů chebského
sboru 1950 - 1990

Vilém Jersák             
1. 9. 1950 - 7. 1952

Josef Pospíšil
1952 - 1956

administrátor

Karel Buba st.
16. 4. 1958 – 1. 7. 1966
administrátor

Štěpán Křivánek
1. 2. 1966 – 30. 4. 1975

Vilém Pospíšil           
1.9. 1975 - 30.4. 1977

Karel Kuc
1.5. 1977 - 30.12. 1979

František Hruza        
1.8.1980 - 30.9. 1988

Vlastimil Pospíšil
1.10. 1988 - ?
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Historický  přehled  laických  kazatelů
chebského sboru:

Antonín Sauer

František Kolařík

Josef Boháček

Štěpán Křivánek

Petr Černík st.

Štěpán Sauer

Vladimír Vacek

Karel Boháček st.

Matěj Hrůza

Petr Jelínek

Alois Sauer st.

Jan Mrázek st.

František Jelínek

Jan Kvasnička st.

Věroslav Jirman

Bohuslav Novák

Theofil Jersák

Jindřich Nesvarba

Václav Černík

Konec seriálu

Z historie Bratrské jednoty baptistů 
Petr Chelčický - O trojím lidu
pokračování z minulého čísla

Co je knězi do moci světské?

Můžeš namítnout: „Dobře by bylo,  kdyby
všichni byli takoví, ale neboť nejsou, je po-
třeba  světské  moci,  aby  zlé  přivedla  ke
spravedlnosti.“ Ano, z tohoto pohledu sluší
knížatům roucho spravedlnosti. Ale tvrdím:
Co je tomu knězi do moci světské, vždyť
ho Kristus poslal se Čtením kázat, aby pod
Jeho Správu uvedl lidi, které jsou Písmem
povolaní a ty přijmout jako věrné Kristovi?
A naopak, kdo se Písmu nepodvolí, má na
něj přivolat světskou moc? Vždyť kdo není
povolán  skrze  poučení  Písem,  nepřijme
Krista za svého Pána ani násilím, vždyť ani
němčině neporozumí člověk, který se vyu-
čil  pouze jazyku českému! Nehodnověrné
je  kázání  kněze  Kristova,  který  je

neschopen skrze  Čtení  přivést  mnohé  ke
Spravedlivosti  Kristově  a  volá  na  pomoc
světskou  moc.  Který  v  kostele  ohlašuje
hříchy cizoložných,  opilců a  jiných a nutí
moc,  aby  toto  potrestala.  A  třeba  se
dokonce  domnívá,  že  touto  akcí  kázání
prospívá. 

Naopak, s pohanem jej lze srovnat, vždyť
knížata pohanská mnohem snaživěji  tres-
tají cizoložství, vraždy, krádeže a všechny
nepokoje.  A  k  tomu  nepotřebují  žádná
kázání  knězova,  ale  činí  tak,  aby  pokoj
měli  v  lidu  a  tím  neutrpěli  škodu.  Tito
kněží  si  myslí,  jak  je  světská  moc
prospěšná křesťanské víře a ona při  tom
může klopýtat na obě nohy ve srovnaní se
spravedlností mocí pohanské.Vždyť pohané
sami od sebe nejsou líní zlých věcí trestat
a  tento  údajný  sluha  víry  Kristovi  úplně
stejně hříšníka v kládu vsadí. Když u po-
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hanů nalezneme dokonalejší spravedlnost,
tehdy je to všechno daleko od Krista. A co
tedy  kněz,  který  neuspěje  u  opilce  s
Písmem a skrze světskou moc ho připraví
svým kázáním do klády?

A chceš-li hlouběji porozumět, co moc dělá
s  vírou  Kristovou  nebo  co  udělat  může,
analyzuj  názory  těchto  kněží,  ač  oni  je
pokládají  za  pravé.  Jak  mnozí  od  víry
Kristovi  chválí  a  oslavují  světskou  moc,
jako  by  ona  byla  smyslem  a  naplněním
učení Kristova. Však nikdo z nich nemůže
ukázat jakýkoliv větší užitek světské moci
víře Kristově. Jiní kněží obhajují světskou
moc,  jejich  války  a  soudy,  zákonem
židovským,  nebo  svou  svévoli.  A  když  ji
ospravedlňují při trestání hříšníků, tehdy je
chválí  jako  nejpilnější  učedníky  Kristovi.
Ale  když  u  vší  té  píle  nepřinese  jejich
snaha  víře  Kristově  žádný  prospěch,  tak
tam žádný prospěch prostě není. 

A tak říkám: Kdybyste světskou moc nemí-
chali k víře, pevněji by víra stála, protože
ovoce plnosti  víry nezávisí  na moci svět-
ské, ale naopak, uzpůsobuje člověka doko-
nale přes svědomí v celém jeho životě. A
tak je nic,  co zmůže moc, ve srovnání s
tím, co zmůže víra.   Ano,  vím, že apoš-

tolové a po nich i další svatí lidé obraceli
ke Kristu také mocné světa, aby je vyučili
v cestě Kristově, ale nikde v Písmu, ani v
kázání kohokoliv, jsem neslyšel, že by si lid
křesťanský ustanovil  krále ve jménu víry
Kristovi.  A  to  až  do  doby,  kdy  Silvestr
obrátil  na víru  římského císaře, který si
ponechal vše, co v moci pohanské držel. A
tak  moc  římského  císařství  se  postavila
pod víru, podobně také v dalších zemích.
Ale  také  je  nám  známo,  že  skrze  tu
světskou  moc  pronikl  do  církve  Kristové
antikrist a ta veliká nevěstka, co sedí na
římském  stolci,  všechny  své  jedy  mohla
volně  rozšířit.  Neboť  tato  moc  byla  do
církve přijata i s poctami, zbožími a práv,
jak  je  dříve  u  pohanství  požívala.  A  ta
sama  moc  pak  obdarovala  kněze  lény;
sama  falešně  víru  přijala  a  teď  úplatky
kněze o víru připravila.

A tak je nic, co zmůže násilí...

Osobně  se  domnívám,  že  kdyby  se  vše
odehrálo v pravdě, že by Silvestr spíše cí-
saře do hola odřel, než by od něho přijal
dary. A když se tedy takhle falešně sjedno-
tila světská moc s duchovenstvem, začalo
kněžstvo růst v bohatství a cti tohoto svě-
ta.  A  jak  tak  k  vrcholku  dorostli,  pak
všechny  jedy,  ve  kterých  si  ďábel  tak
libuje, skrze žehnání a sladké řeči na svět
vylili.  A  když  ta  zmalovaná  prostitutka
svou všechnu sílu převzala od moci svět-
ské,  pak v  souladu se svou neslýchanou
oplzlostí  začala s tou mocí líbat,  milovat,
tulit  se,  žehnaje  a  pochlebujíce,  vše  od-
poušťaje a všech svých náboženství účast-
níce se. A tak se všemi pozemskými králi
smilnila, pokoušela, vždy moci povyšovala,
až nakonec se nemohlo o ní říkat:

 „Stran církve svaté náměstek božství,“ ale
spíše  pravdivěji:  „Třetí  strana  pekla  a
náměstek Lucipera pyšného, který se ne-
pokoří ani Bohu, ani lidem...“

A  toto  přešpatné  spojení  dvojího  lidu  v
církvi Kristově, kteří jsou největšími nepřá-
teli Jeho Kříže, popírá chudý a bolestiplný
život  Pána  Ježíše  Krista  a  Jeho  upřímné
učení.  Když  se  tato  pohanská  moc  do
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církve  přijala,  přijal  se  i  všechen  svět.
Jakmile  tito  mocní  nepoctivě  vnikli  do
církve,  kdo  je  takový  člověk,  aby  ho  do
církve  nepustili?  Lichváři  a  kupci  si  u
kostelů  připlatili,  kněze  ornáty  a  platy
uplatili,  vylichvili  a  kněží  je  na  oplátku
blahoslavili,  neboť  jejich  dary  svá  břicha
nasytili.   Proto  když  takhle  celý  svět  vír
přijal,  bylo  třeba  Písmo  překroutit,  aby
všechny  uspokojili  a  cestu  spasení  jim
zajistili.  A  to  je  důvod  úpadku  víry  a
výkladu  písma,  protože  chtěje  zajistit
spásu  celému světu,  aby  celý  svět  mohl
být slaven jako církev svatá, choť Kristova.
I  když  celý  svět  nikdy  nepoznal  a  ani
nepozná Pána našeho, přesto byl falešnými
knězi  do církve přijat,  aby tito kněží  byli
světem přijati a v pokoji v něm žili.

Z  výše  uvedeného  můžeš  poznat,  že  je
zcela v rozporu kázat jako Kristovo učení,
že  Bůh ustanovil  nad Svým Lidem krále,
nebo  pána,  aby  skrze  královskou  moc
církev  věrně  u  víry  stála.  Že  oklamaný
kněz pustil  císaře dírou, a ne dveřmi,   k
víře  Kristově,  a  uznal  jej  pánem  nad
křesťanským lidem, byť jsou tyto dva světy
nesmírně od sebe vzdáleny.

Tento výklad ukazuje, jak hluboce zbloudi-
lá je víra, že skutky moci a její podstaty
plynou z Božího zákona a z Jeho Vůle, že
církev Kristova potřebuje tuto  pohanskou
sílu, aby násilím v Jeho Jméně krev ve vál-
kách  prolévala,  trestala  podle  žalob
duchovních skutky Starého Zákona, podle
práva  pohanského  popravovala,  věšela,
topila, stínala, lámala kolem, vězně v za-
pomnění nechala hnít, o hlavu druhé při-
pravovala, loupila, šířila bolest, násilí, po-
robu.  A  protože  tato  moc  se  přidala  do
Kristova Učení, činí se toto vše v Ježíšově
Jménu. A tak Krista, který vylil svou krev
za hříšné lidi, obohatil Silvestr mocí svět-
skou, která v Božím Jméně krev z lidí cedi-
la v bojích a jiných smrtích. A toto všechno
se  oslavuje  jako  ovoce  víry  Kristovi.  Na
proti  tomu  my  věříme,  že  Kristus  nás
nemocí a ponížením svého kříže osvobodil
z moci ďábla a tak nemůžeme s tímto sou-
hlasit.  Tato  falešná  učení  jsou  přidány  k
Zákonu  Kristovému,  avšak  jedině  tento

Zákon je životem lidu.  Jestliže  jsou však
ovoce násilí ovocem zákona, tehdy násilí je
našim životem.

Apoštol Pavel a učení o Trojím Lidu...

Možná jsi pobouřen tím, co čteš a namítáš:
„Však  Svatý  Pavel,  apoštol  Kristův,  lépe
než  ty  rozuměl  požadavkům  víry  a  on
přikazuje  křesťanům,  aby  se  poddávaly
vyšší moci. A toto jeho tvrzení je pravdivé
a od Boha, že jinak to nemůže být. Toto
Bůh ustanovil a kdo se moci protiví, Boží
Vůli se protiví. A když toto je Vůle Boží, jak
to, že v nich život není?“ Ano, zde apoštol
Pavel ukazuje poměr mezi mocí a křesťany
a přikazuje věrným, aby se poddaly svět-
ským  zákonům  a  báli  se  meče  jeho.  K
tomu však pravím: Ano, to je pravdivé při-
kázání apoštolovo, ale je potřeba respek-
tovat kontext,  komu  a z jakého důvodu
toto píše. Ve své epištole poučuje  věrné v
Římě, věrné původem římského, židovské-
ho  i  pohanského.  Věrným,  kteří  uvěřili
Bohu  pro  apoštolovo  kázání.  Z  epištoly
nelze vyvodit, že by psal mocným a vyzívá
je,  aby  víru  Boží  bránili.  Ano,  věrné  učí
tomu, aby vrchnost poslouchala jako Kris-
ta. Ale jedná se o křesťany podřízené po-
hanské vládě římského císaře, která sama
bez  víry  pronásledovala  věřící  a  krev
mnohých svatých má na svědomí.  Až poz-
ději se římský císař přihlásil k víře. A tak je
velký rozdíl,  když apoštol  křesťanům při-
kazuje,  aby moc nepřátelského císaře nad
sebou  strpěl,  ve  srovnání  s  dnešním  fa-
lešným učením. 

Apoštol toto přikazuje z dobrých příčin jak
pro dobro lidu, tak pro dobro moci. A proč
by věrní křesťané, kteří jsou Milostí Pána
Ježíše Krista osvobozeni od  mocí satana a
břemen Starého zákona, neměli být osvo-
bození  také z  břemen světské vrchnosti?
Tvrdí se, že vrchnost má odlišnou podstatu
než ďábel  a Starý zákon, a proto se věrný
nevyjímá  z  její  roboty,  ale  přikazuje  se
poddat  se  jí.  Ale  samotný  Pavel
neustanovuje moc meče nad věrnými, toto
není  Zákon  Kristův,  aby  moc  meče  se
přiložila na hrdlo křesťanů. Protože Kristus
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své  ovečky  vykoupil  od  Zákona
Odstrašování,  je nelogické tvrdit,  že přes
učení  apoštola druhý odstrašující  meč na
ně  přivolal.  Vždyť  která  moc  postihuje
všechny,  ač  jsou  pod  Zákonem  Božím,
nebo nejsou, křesťany či pohany, než moc
odstrašujícího  meče?  Pro  toto  násilí  se
nikdo nemůže hnout z místa, než jaké mu
meč ukáže. Apoštolova slova patří věrným
sborům, které žijí  na panstvích pohanské
vrchnosti,  aby  jim  v  dobrých  věcech
poddáni  byli,  jak  z  pokory,  která  sluší
sluhům Kristovým, tak pro to, že tato moc
byla  zřízena  Bohem,  jak  bylo  výše
ukázáno,  aby  Jeho  Řád,  který  musí  být
mezi lidem, byl mocí vynucován a aby byl
zaručen  lidem  život  ve  spravedlnosti  a
bezpečí. A tak apoštol káže: Ne jenom pro
strach,  ale  i  pro  své  svědomí  poddáni
buďte.  Říká:  „Ne  jenom pro  strach,“  pro
strach  z  hněvu  meče,  ale  „i  pro  své
svědomí“, neboť moc je odpovědna přinést
lidem mír a bezpráví sama nečinit.  A tak
cokoliv  vrchnost  v  této  odpovědnosti
přikazuje,  to  přikazuje  i  Bůh.  A  když
křesťan pohrdá povinnostem, které vedou
k pokoji a spravedlnosti, a nechce je konat
jenom proto, že je přikazuje vrchnost, ten
také  Bohem  pohrdá  a  potupuje  Jeho
Přikázání.  Takovýto  člověk  ztrácí  dobré
svědomí, protože se protiví Bohu. Naopak
člověk,  který  se  podřizuje  povinnostem,
které  vyplívají  z  odpovědnosti  vrchnosti
před Bohem, se Bohu líbí.

Je však třeba jasně a otevřeně napsat, že
ne  vše,  co  vrchnost  z  této  odpovědnosti
přikazuje, pro Boha přikazuje. Naopak, jen
pro vlastní užitek káže lidu nemoudrému,
aby  ze spravedlnosti  žili, a ne ze zločinů.
Ale Bůh proto, že sám je Pravdivý a Pravdu
miluje,  přikazuje  člověku  poctivý  život,
právo velké i malé. Jak velký je rozdíl mezi
motivací  Boha  a  motivací  knížat!  Ano,

stejně  reagují  na  křivdu  bližního:  to
rozhněvá jak Boha, tak vrchnost.  Ale hněv
Boha  a  hněv  vrchnosti  pramení  úplně
někde jinde. A tak, kdo se v tomto protiví
knížatům, protiví se Bohu a kdo vykonává
povinnosti  spravedlnosti  k  vrchnosti,  na-
plňuje tím předně spravedlnost k Bohu. A
tak věrný, který pro své svědomí naslou-
chá Bohu, obdrží i přízeň knížat.

Toto si  tedy přeje apoštol,  aby věrní  pro
hněv  těchto  pohanských  vrchností  plnili
povinnosti  vedoucí  k  této  spravedlnosti,
aby svou víru nepošpinili,  kdyby odpírali.
Neboť tak by mohli ve svých pohanských
pánech  vzbudit  dojem,  že  ta  víra
křesťanská je šibalstvím, které se nechce
poddat, a tak by je pro malou věc pobudili
proti sobě i proti své víře.  A proto apoštol
takto napomíná věrné žijící na pohanském
území  pod pohanskou vrchností.  Aby pro
dobrou pověst strpěli nad sebou krále, aby
nepohoršovali špatnými příklady, aby víru
nepošpinili z malicherných příčin. Ale toto
neplatí  pro  zboží  mimo  takovýchto  zlých
pohanů.  Apoštol  neustanovuje křesťanský
odstrašující meč nad bratry v Kristu. Vždyť
také  lid  Staré  Smlouvy stál  před  Bohem
původně  svobodný  bez  pána,  sám  Bůh
chtěl nad nimi panovat. A kdyby lid tímto
nepohrdl,  neměl  by nad  sebou krále.  Oč
více lid křesťanský, který Svou krví vykou-
pil! Bůh sám zůstává králem v domu Jáko-
ba na věky, jak sám praví,  že je králem
pravdy. Jákob slyší Hlas Jeho a poslouchá
Svého krále, a tak ne pouze na tomto svě-
tě  živ  bude,  ale  získává  život  věčný.  Z
tohoto výkladu tedy plyne, že apoštol svou
epištolou neoznačuje moc s mečem za Zá-
kon Kristův, neustanovuje pány nad věrný-
mi, ale z potřebných příčin napomíná je k
poslušností  k  pohanským vrchnostem, na
jejichž zboží žijí.

Pokračování příště.

Úvaha 
Kdo  je  opravdový  křesťan  -  a  kdo
odpadlík od Krista?

Jak to poznáte?

1. Křesťan  je  člověk  věřící  a  jednající
podle  Krista,  protože  v  něj  věří  a
miluje  ho  ve  svých bližních.   Může
dělat chyby i omyly, ale přiznává je,
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uznává  řád  Desatera  a  řád
Kristových  dvou  největších
přikázáních.

2. Odpadlíka považuji za ty, kteří milují
především  sebe,  bojí  se  o  sebe.
Proto  tak  rádi  lžou,  vymýšlí  si  o
druhých,  přikazují  jiným,  vytvářejí
biče na druhé, aby je mohli tupit a
ovládat. Odpadlík je pro mne člověk,
který nemiluje Boha a bližní, ale svůj
zvláštní  svět  výmyslů  a  představ.
Pokud mají svědčit pravdou o Kristu
(a je to nepohodlné) nebo pravdivě
odpovídat  na  nepohodlné  otázky,
mlčí  a  utíkají  od  pravdy  nebo  ji
překrucují,  často  s  urážkami  těch,
kdo se pravdy dotýkají. 

Pravý  kristovec  obětuje  pro  pravdu  vždy
jen  sebe,  falešný  křesťan  obětuje  pro

pravdu kohokoliv jiného, jenom ne sebe. 

Aneb život pro Krista a bližní (láska, která
za lásku ke Kristu i druhým položí i život v
pravdě atd.), nebo život pro své dobro se
zapíráním Krista a druhých při konkrétních
situacích (ochrana svého já)?

A  když  se  navenek  projevuje  JÁ  JÁ
jismem, tak má v srdci sebestřednost. 

A  sebestřednost  mu  nedovoluje  slyšet
pravdu  o  sobě  samém,  což  z  něho  činí
člověka urážlivého a nesmiřitelného.

Pak mu nezbývá nic jiného, než sebe sama
povýšit a vystoupit na vlastní piedestal, a
svou hranou slušností sebe sama dávat za
vzor.

Co jiného mu ostatně zbývá, když doposud
ani nepoznal, že ve víře je spása.

Převzato z GS

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 BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

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

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

Sborová oznámení
    1.-3. 5. Konference sester v Praze, služba pěveckého sboru při konferenci
      10. 5. Den matek
12.-14. 5. Česko-Slovenský kurz kazatelů v Račkové dolině
      29. 5. Noc otevřených kostelů
      31. 5. Grilování (besídka?)

18



květen 2015 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Plán sborový aktivit 
      21. 6. Ukončení školního roku - grilování

Program na březen 2015 
Pátek  1. květen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  1. květen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 2. květen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 3. květen 2015 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: ses. Marie Jelínková

 Kázání: br. Gothard Novák
Středa 6. květen 2015 16:30 Skupinka sester

17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 7. květen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  8. květen 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  8. květen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota 9. květen 2015 18:00 pracovní klub nedělní besídky 
Sobota 9. květen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  10. květen 2015 9:00 Den matek Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 10. květen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 10. květen 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 10. květen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 13. květen 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 14. květen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   15. květen 2015 16:30 Dorost
Pátek  15. květen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  15. květen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Sobota 16. květen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 17. květen 2015 9:00 Nanebevzetí Večeře Páně: br. Daniel Táborský

br. Petr Černík
Slovo k dětem:ses. Petra Táborská

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 17. květen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 17. květen 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 20. květen 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 21. květen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   22. květen 2015 16:30 Dorost
Pátek  22. květen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. květen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 23. květen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 24. květen 2015 9:00 Seslání Ducha Svatého Modlitební: br. Daniel Táborský

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 24. květen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 24. květen 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 24. květen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 27. květen 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 28. květen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   29. květen 2015 16:30 Dorost
Pátek  29. květen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  29. květen 2015 19:00 Noc kostelů

19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
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Sobota 30. květen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 31. květen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Nikola Boháčková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 31. květen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 31. květen 2015 16:00 Klub nedělní besídky

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/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:

http://podcastcheb.baptistcz.org/

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: Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední
neděli  v  měsíci  na  další  měsíc.  Toto  číslo  vyšlo  3.  května  2015.  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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