
květen 2018 

číslo 5/2018 

Slovo kazatele
Velmi  jsem  se  v Pánu
zaradoval,  že  již  zase
rozkvetla  vaše  péče
o mne.

Fp 4,10

Milí bratři a sestry,
je  jaro  a vše  kvete
a zelená se (letos velice
rychle ). Je to nádhera

vidět  nejrůznější  stromy obsypané květy,
jarní  květiny,  listy  na  stromech  a keřích
svěže zelené.
Nádherné je, když může kvést i naše služ-
ba Bohu, služba pomoci lidem okolo nás,
kteří ji potřebují.
Jsem rád, že jsme se jako sbor mohli při-

dat ke sbírce pro chebský hospic, pro práci
v Turecku.  Že  bratři  a sestry,  kteří  mají
doma své nemocné a nemohoucí blízké, se
o ně starají.
Je  nádherné,  když  můžeme  prožít  lásku
a péči  druhých.  Každý  z nás  někdy  něco
potřebuje – ať už praktickou pomoc, nebo
povzbuzení,  potěšení,  potřebuje  se  svěřit
s problémem,  modlit  se…  Buďme  k sobě
navzájem  vnímaví,  vnímaví  k tomu,
k čemu nás Bůh vede, a služme si navzá-
jem v lásce.
Kéž může kvést naše láska k Bohu, k sobě
navzájem  i k lidem,  kteří  potřebují  spa-
sení.

David Sláma

Sborová misie 
Misie: Lego v Chebu
V sobotu 21. dubna se v našem sboru BJB
Cheb 1 uskutečnila velká misijní akce, kte-
rou jsme nazvali Lego party. Zúčastnily se
jí  děti  převážně  školního  věku  z věřících
i nevěřících rodin a také děti
z dětského  domova.  Děti
z našeho  sboru  mohly  po-
zvat  své  blízké  kamarády
a strávit  s nimi  den  plný
úkolů,  písní,  příběhů  –
a v neposlední  řadě  také
Lega. Hodně Lega.
Děti  jsme  rozdělili  do  šesti
týmů,  které  byly  označeny
čísly  a barvami.  V každém
týmu  bylo  přibližně  deset
dětí  a tři  vedoucí.  Všichni
vedoucí měli  na sobě trička
v barvě svého týmu a jejich
děti si na svá trička nalepily
nálepku také v barvách své-

ho  týmu.  Tyto  nálepky  byly  ve  větším
provedení i na přípravném stolu, který měl
každý  tým  k dispozici.  Děti  při  registraci
dostaly kromě nálepky i náramky s potis-
kem.
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Na  začátku  jsme  předvedli
hranou  scénku  a společně  za-
zpívali  pár písníček. Celá Lego
party  byla  zaměřena  na  téma
stavby  města  a stavitelství
obecně. Každý tým dostal  for-
mulář  „Stavební  povolení“  –
když ho otevřeli,  uviděli  sedm
volných políček a vedle nich ná-
zvy  různých  institucím  jejichž
razítka pro schválení  stavební-
ho  povolení  byla  potřebná.
V těchto institucích se nacháze-
la  jednotlivá  stanoviště,  kde
děti  plnily  nejrůznější  úkoly.
První stanoviště bylo zatloukání
hřebíků  na  zahradě  před  naším  sborem.
Pokud  děti  zatloukly  alespoň  tři  hřebíky,
dostaly od vedoucího stanoviště razítko do
stavebního povolení. A tak to pokračovalo
dál. Na druhém stanovišti musely překonat
opičí  dráhu,  kde  byly  schované  kostky
s nalepeným  písmenem  a děti  měly  tato
písmenka poskládat a zjistit tajenku. Třetí
stanoviště  se  nacházelo  u pošty  také
s luštěním tajenky,  čtvrté  stanoviště  bylo
u městské  knihovny.  Úkolem bylo  poznat

stopy  zvířátek  a vybrat  jednu  ze  tří
možností.  K dispozici  byla  také  kniha  se
všemi  různými  stopami  zvířat.  Páté
stanoviště byla  v kanceláři  našeho sboru,
kde  děti  měly  získat  klíče.  Předposlední
stanoviště bylo na hřišti, kde se plnily růz-
né  sportovní  aktivity.  Poslední  stanoviště

se nacházelo před naší modlitebnou. Stálo
tam opravdové hasičské auto,  které nám
poskytl  místní  sbor  dobrovolných  hasičů.
Zde  děti  vyplnily  tajenku  a následně  si
mohly prohlédnout celé hasičské auto, vy-
zkoušet si sedět za volantem a na cokoliv
se hasičů zeptat. Pro děti to byl obrovský
zážitek a velmi se na toto stanoviště těšily.
Kdo se jim může divit?
V poledne se podával výborný oběd, který
všem dětem moc chutnal. Uvařila jej sest-

ra  Marie  Černíková (s rozdáváním
jídla  pomáhaly  další  sestry).  Po
obědě se předalo slovo sestře Slá-
mové, která vyprávěla dětem pří-
běh z Bible o moudrém a hloupém
muži, kteří  si  stavěli  své příbytky
na různých základech. Sestra měla
příběh  moc  pěkně  zpracovaný
a používala názorné příklady. Děti
se do příběhu mohly i samy zapojit
(pomáhaly  vytvořit  pěkně  velkou
bouřku).  Po  biblickém  příběhu
jsme  společně  zazpívali  další
písně.
A pak  konečně  přišlo  vytoužené
stavění Lega. Celý týden před akcí
se v různých rodinách Lego třídilo,

aby  týmy  v jednotlivých  dílcích  neměly
zmatek a mohly se v něm alespoň trochu
vyznat.  Děti  stavěly  objekty  různých  in-
stitucí,  které  (ne)můžete  najít  ve  městě.
Skládaly  je  na svých přípravných stolech
a vytvořené  výrobky  odnášely  na  několik
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dohromady spojených stolů. Tak postupně
vytvořily obří město z Lega. Děti mohly na
stoly olepené papírem nakreslit ulice, silni-
ce a různé cesty, aby dodaly svému městu
na  opravdovosti.  Na  velkém  stolu  jsme
mohli  najít  prakticky  cokoliv.  Vyskytovaly
se tu hotely, domečky, policejní instituce,
bazény,  hotely  pro  zvířátka,  útulky,  roz-
hledny, auta, letadla, vesmírné lodě i cuk-
rárny.  Dětské  představivosti  se  zkrátka
meze nekladly a každý si mohl postavit, co
chtěl.  Během  stavění  se  k dětem  přidali
i dospělí, a tak se v závěru nenašel téměř
nikdo, kdo by za celý den alespoň nějakou
věc nepostavil. Všichni jsme se tak mohli
na chvíli vrátit do svých dětských let a je-
dinou naší starostí bylo někde najít ten je-
den jediný dílek, který jsme tak moc po-
třebovali  k dokončení  naší  dech  beroucí

stavby.
Na konci se na naše výrobky přišli podívat
rodiče dětí a probíhalo také závěrečné fo-
cení  týmů.  A potom  přišlo  velké  uklízení
celého velkého sálu naší  modlitebny,  kde

se akce skoro celou dobu odehrávala. Bylo
zapotřebí  výrobky  rozebrat  a přetřídit
jednotlivé dílky. Díky Pánu se ale do tohoto
třídění  zapojilo  mnoho  bratří  a sester,
a proto  jsme  za  chvíli  mohli  mít  Lego
roztříděné a zabalené. Pak se bratři pustili
do rozebírání všech stolů a stěhování lavic
zpět  na  své  předchozí  místo  a sestry  do
zametání,  uklízení  a luxování.  Brzy  bylo
díky ochotě všech uklizeno a připraveno na
nedělní kázání.
Lego  party  se  díky  našemu  milostivému
Pánu  vydařila.  Celý  den  jsme  měli  slu-
nečné a teplé počasí  a na stanovištích se
nikdo  nijak  vážně  nezranil.  Děti  se  mezi
sebou  snášely  dobře,  nedocházelo
k hádkám a všelijakým sporů, ba naopak –
dokázaly mezi sebou komunikovat, poradit
si  a pomoci  mladším,  když  bylo  potřeba.

Také  organizace  všech  vedou-
cích  byla  přesná  a vše  mohlo
víceméně  fungovat,  jak  mělo.
Když někdo něco slíbil, hned to
také udělal. Doufáme, že tak na
nás mohly děti vidět vzájemnou
Kristovu lásku a Jeho sílu,  bez
které bychom nic nezvládli.
Myslím,  že  tato  akce  vzbudila
nadšení  mnohých pro  práci  na
Kristově  díle.  Mohli  jsme  se
přesvědčit,  že  se  vzájemnou
láskou  a komunikací  můžeme
posloužit  dětem.  A alespoň  na
nějakou chvíli jsme si opět vy-
zkoušeli  vidět  svět  dětskýma
očima. Tento svět ale nemusíme

vidět jen při nějaké misijní akci pro děti.
Všichni jsme totiž stále dětmi. Božími dět-
mi.

Eliška Hrůzová
1. Sbor BJB v Chebu

O Bibli
Hermeneutika aneb Jak číst Bibli s po-
rozuměním
„Žádnou  hermeneutiku  nepotřebuji,  beru
Bibli prostě tak, jak je“, „Modlím se a Duch
svatý mi ukáže, jak Bibli rozumět“, „Vysta-
čím  si  se  zdravým  selským  rozumem“,

„Bibli nemusím vykládat; stačí ji číst a dě-
lat  to,  co  říká“  –  takové  a podobné  ná-
mitky můžeme někdy slyšet jako výraz od-
mítnutí  hermeneutiky.  Rozumím  tomu.
Sám jsem uvěřil v prostředí, které se vy-
mezovalo vůči teologii. Byl jsem učen přijí-
mat celou Bibli jako Boží slovo (tento po-
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stoj  jsem  dodnes  neopustil)  a věřil  jsem
tomu, že s pomocí Ducha svatého porozu-
mím všem jejím tajemstvím (tento postoj
jsem během let mírně korigoval).
Základní  problém  výkladu  Bible  spočívá
v tom, že byla napsána před dvěma tisíci-
letími, v jazycích, kterými se dnes nemlu-
ví,  v kultuře,  o níž  máme  jen  omezené
informace,  a byla  směřována  do  spe-
cifických situací,  o nichž máme jen ome-
zené  znalosti.  Pokud  si  tyto  skutečnosti
čestně  nepřiznáme,  přistupujeme  k Bibli
s vlastním předporozuměním: Při jejím vý-
kladu  uplatňujeme  fantazii,  jež  byla  for-
mována našimi oblíbenými kazateli, kniha-
mi, které jsme četli, zkrátka celým naším
dosavadním křesťanským životem. Jinými
slovy – uplatňujeme hermeneutiku vlastní,
spontánní a velmi subjektivní. Duch svatý
hraje svou roli v tom, že Boží slovo se pro
nás stává živým a oslovuje nás, ale chce-
me-li Bibli vykládat zodpovědně, je zapo-
třebí přeci jen trochu víc.
Všichni se shodneme na tom, že Ježíšova
slova z Matouše 5,29–30 „Jestliže tě svádí
tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč…“ vy-
kládáme  obrazně.  Ježíš  použil  nadsázku.
Jenže… Na základě čeho stanovíme, že jde
o nadsázku?  Budeme-li  sami  k sobě
upřímní,  tak  jenom  proto,  že  tento
požadavek je prostě příliš krutý na to, aby
byl  myšlen  doslovně  a abychom  jej
vykonali.  V tomto případě naštěstí  máme
pravdu.  Je však mnoho míst,  kde to  tak
jasné  není.  Co  třeba  Ježíšovo  slovo
k bohatému mládenci: „Jdi, prodej všechno
a rozdej  chudým“  (Mt  19,21).  Co  nás
opravňuje  určit,  zda  je  Ježíšův  příkaz
všeobecný  či  konkrétně  mířený
oslovenému jedinci, zda jej máme chápat
jako  varování  před  chamtivostí,  anebo
jasnou výzvu k redukci osobního majetku?
Zkušený  křesťan  pravděpodobně  nalezne
správnou  odpověď,  jenže  to  už  vlastně
koná hermeneutiku.
Hermeneutika bývá označována jako „teo-
rie výkladu, teorie interpretace, v dnešním
pojetí  pak  teorie  porozumění“  (prof.  Petr
Pokorný). Hovoří se o ní jako o dovednosti,
která je na pomezí vědy a umění.

Základní  hermeneutika,  kterou  by  měl
zvládat  pro  vlastní  potřebu  každý  čtenář
Bible,  stojí  na  několika  jednoduchých
pravidlech:
Boží  slovo  nemůže  znamenat  nic  jiného,
než co znamenalo pro tehdejšího poslucha-
če.  Pisatelé  Bible  byli  inteligentní  lidé
a psali konkrétním čtenářům tak, aby jim
rozuměli.  Pokud  tedy  chceme  porozumět
textu, první otázka hermeneutiky zní „Jak
konkrétnímu  textu  rozuměl  tehdejší  ad-
resát?“ Konkrétní verš mne může oslovit,
inspirovat  k nějakému  skutku,  nově
promluvit do života, ale to nemusí být jeho
výklad. Výklad Slova se odráží od exegeze,
tedy od toho, že se ptáme, jak mu rozuměl
původní čtenář.
Boží  slovo  vykládáme  v jeho  kontextu.
Mezi  lidmi  je  oblíbené  čtení  jednotlivých
veršů  –  vhodně  zvolený  verš  často  má
podobu moudrého úsloví,  úderného hesla
či jednoduché formulace duchovní pravdy.
Jenže každý verš autor pronesl (nebo na-
psal) v určitých konkrétních souvislostech,
které pochopíme, pokud si přečteme delší
úsek;  minimálně celý  odstavec,  zpravidla
více  odstavců  před  a za  textem,  nejlépe
celou biblickou knihu. Příkladem může být
text v Mt 16,24: „Amen, pravím vám, že
někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti,
dokud nespatří Syna člověka přicházejícího
se svým královstvím.“
V rámci  verše  samotného  odpověď
nenalezneme – učinit závěr, že někteří ne-
zemřou, dokud Ježíš nepřijde, je evidentně
nesmyslný.  Odpověď  však  nalezneme při
čtení následující kapitoly, kde se popisuje,
jak na tzv. hoře proměnění tři z učedníků
viděli  Pána Ježíše v nebeské slávě.  Velmi
často můžeme nalézt význam textu v jeho
kontextu.
Uvedený příklad popisoval práci s tzv. lite-
rárním  kontextem.  Kromě  něj  existuje
ještě kontext historický. Zde si již nevysta-
číme s pouhou Biblí, je dobré sáhnout po
pomocné literatuře. Ti, kteří alespoň občas
slouží  slovem, by měli mít dobrý biblický
slovník, úvod ke Starému a Novému záko-
nu,  popřípadě  ještě  nějaký  komentář.
V poslední době se na knižních pultech ob-

4



květen 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

jevuje  stále  více  komentářů  zaměřených
na  konkrétní  knihu  (třeba  na  Janovo
evangelium),  popřípadě  na  celý  Nový
a Starý zákon. Historický kontext nám po-
může rozumět době, zvykům, okolnostem
a souvislostem, které mohou být pro poro-
zumění  Božího  slova  cenné.  Dozvíme  se
například, co bylo „ucho jehly“ nebo jakou
cenu měla láhev nardové masti.
Další  pravidlo,  které  si  zde  uvedeme,  se
týká literárního stylu, jenž je v konkrétním
případě použit. Víme, že Bible osahuje vy-
právění, poezii, mudrosloví, proroctví, vě-
roučné  texty.  Když  čteme  evangelia,  je
dobré vědět, jak se pracuje s podobenství-
mi  –  vyhneme  se  tím  nesprávným
závěrům.  Každý  literární  styl  má  svá
pravidla:  Například  věroučný  text  for-
muluje  duchovní  pravdy  jinak  než  třeba
poezie v Žalmech.
Hermeneutika hledá aplikaci původního vý-
znamu pro dnešní dobu. Například list Ří-
manům  ve  14.  kapitole  rozebírá,  jak  se
stavět  k různým  pokrmům.  Tyto  otázky
jsou (alespoň v naší společnosti) dnes ne-
aktuální,  ale  neznamená  to,  že  by  toto
slovo bylo pro nás zbytečné. Je zapotřebí
objevit,  co  je  zde  základním  principem,
a pak  nalézt  vhodnou  analogii  pro  sou-
časnou  situaci.  Jádrem  textu  je  tvrzení
„nebýt kamenem úrazu pro svého bratra“
– a to se dá aplikovat do řady rozličných

situací i dnes.
Na závěr uvedu, jak můžeme Bibli používat
chybně:  Jestliže  základem  správné  her-
meneutiky je exegeze, pak jejím opakem
je  eisegeze.  Předpona  exe- znamená
„směrem ven“, teprve skutečným porozu-
měním textu učiníme závěr. Předpona eise-
znamená  naopak  „směrem  dovnitř“.  Ei-
segeze charakterizuje takový přístup k Bib-
li,  kdy vím, co chci  říci,  a hledám pro to
v Bibli zdůvodnění. Oblékám své myšlenky
do biblických veršů. To je ale falešné pou-
žití Božího slova!
Hermeneutika rozhodně není žádný přepy-
ch – pokud by se Bible psala v dnešní kul-
tuře, tak naši potomci za pár tisíc let bu-
dou potřebovat hermeneutiku stejně jako
dnes  my,  protože  kultura  a myšlení  se
mění.  Někdy  máme  problém  porozumět
světu našich dětí – jak chceme porozumět
kultuře staré více než 2000 let?
Pro hlubší porozumění otázkám hermeneu-
tiky  Vám  doporučuji  knihu  Jak  číst  Bibli
s porozuměním, kterou napsali Gordon D.
Fee a Douglas Stuart. Kniha je na knižních
pultech  již  mnoho  let  (v současnosti  ve
třetím  vydání),  stále  je  však  aktuální
a svým způsobem nepřekonaná.  Křesťan,
který to s Božím slovem myslí vážně, by ji
měl mít povinně!

Martin Moldan

Ze staršovstva
Ohlédnutí za Sjezdem delegátů BJB
Nejsledovanějším  bodem  jednání  břez-
nového  Sjezdu  delegátů  bylo  hlasování
o návrzích třech sborů na vyloučení praž-
ského  pankráckého  sboru.  Zde  jsou
k tomu stručná fakta: Sjezd delegátů ne-
vyloučil pražský sbor Na Topolce z Bratrské
jednoty  baptistů.  O jejím  vyloučení  hla-
soval  dvakrát.  K vyloučení  Topolky  bylo
třeba  48  delegátů.  Při  prvním  hlasování
bylo pro vyloučení jen 45 delegátů, proto
Topolka nebyla z BJB vyloučena. Přesto se
hlasovalo  o jejím vyloučení  i podruhé.  Při
druhém hlasování  o stejném návrhu  bylo
pro vyloučení už jen 19 delegátů. Po hla-
sování  byla  však  zpochybněna  usnášení-

schopnost  sjezdu.  Během  druhého  hla-
sování  totiž  delegáti  některých  sborů
spěšně  opouštěli  sál.  Podle  součtu  hlasů
tak  chyběl  jeden  delegát,  aby  byl  sjezd
usnášeníschopný.  I kdyby však  byl  příto-
men, tak by pouhých 20 hlasů pro návrh
nestačilo k vyloučení Topolky. Zpochybnění
posledního  hlasování  vneslo  do  posjez-
dového dění zmatky. Některé sbory chtějí
svolat Mimořádný sjezd delegátů a na něm
znovu hlasovat o vyloučení Topolky.
Na sjezdu také proběhla diskuse k tomuto
hlasování. Při ní bylo poukázáno na to, že
podle platných řádů BJB je hlasování o vy-
loučení  Topolky  protiústavní.  Jablonecký
sbor totiž ke svému návrhu na vyloučení
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Topolky otevřeně řekl, že „tady nejde o ho-
mosexuální jednání, jde o rozdílný přístup
a chápání Písma.“ Vyloučení sboru na zá-
kladě  názoru,  pohledu  a výkladu  Písma
však  odporuje  článku  č.  7,  Zásad
a stanovisek,  které  jsou  součástí  Ústavy
BJB:  „Věříme,  že  každý  místní  sbor  má
svobodu  a odpovědnost  hledat  a nalézat,
co je Kristovou vůlí v jeho vlastním životě
a díle. Každý sbor je ve své odpovědnosti
zcela svobodný.“
Některé sbory také vyjádřily svoje obavy
z dalšího  vývoje  v BJB.  Druhý  chebský
sbor se ptal, jaký důvod pro vyloučení sbo-
ru bude další a kde se to vylučování sborů
zastaví. Stejně i liberecký sbor chtěl vědět,
kdo zaručí,  že za rok nebudou vyloučeny
další sbory. Lovosický sbor odpověděl,  že
to  neskončí,  že  mají  povinnost  očistit
církev a nemohou zaručit,  že nebude vy-
loučen další  sbor.  Podle  platných řádů je
však vylučování sborů kvůli jejich názorům
protiústavní.
Uvědomili  jsme  si,  že  se  v BJB  nalézají
sbory,  které  svými  návrhy  na  vylučování
sborů  a podporou  těchto  návrhů,  nepřijí-
mají  a nerealizují  platné  Zásady
a stanoviska BJB, Organizační řád a Ústavu
BJB, jak jim to Ústava BJB ukládá a ke kte-
rým se při vstupu do BJB zavázaly.
Tyto sbory by proto měly přehodnotit svoje
dobrovolné  připojení  ke  sborům  sdru-
ženým  v BJB.  Pokud  na  základě  svého
nového  teologického  směřování  nemohou
přijímat  a uskutečňovat  společné  platné
Zásady  a stanoviska  BJB  a necítí  se  jimi
vázány, pak mohou svobodně opustit sdru-
žení  sborů  v BJB.  Je  to  právně,  eticky
i společensky vysoce mravný a kristovský
způsob  řešení  vnitřního  rozporu  těchto
sborů.  Právně  nečisté,  neetické  a nekris-
tovské je zůstat a vnášet do BJB nepokoj,
sváry  a rozkol  nerespektováním  a poru-
šováním  společně  domluvených  pravidel
vzájemné mezisborové spolupráce v BJB.
Druhým  právně  čistým  a etickým  způso-
bem řešení vnitřního rozporu těchto míst-
ních sborů mezi svým novým teologickým
směřováním a stávajícími Zásadami a řády

BJB,  je  cesta  řádných  změn  řádů  BJB.
K tomu je třeba získat ústavní většinu de-
legátů  na  SD.  Tyto  sbory  pak  mohou
změnit  naše  kongregační  zřízení  BJB  na
presbyterně-synodní.  Tedy změnit  BJB ve
standardní  církev  dle  kalvínské  nebo
evangelikálně-charismatické teologie. Sou-
částí této změny pak bude možné změnit
služebnou  úlohu  VV  BJB  na  autoritativní
církevní orgán, zavést kontrolu teologické-
ho směřování místních sborů, přinutit sbo-
ry a jejich členy přijmout jedno teologické
směřování, jedno přesně sepsané vyznání
víry,  jedinou  politiku  vůči  jiným  církvím
a další  teologické,  organizační  a kázeňské
nástroje. Tento způsob přeměny BJB by byl
právně stejně čistý, jako způsob první.
Cítíme,  že BJB dnes  stojí  na rozcestí.  Je
rozdělená na tři části. Je zde skupina sborů
kalvínské teologie (Kroměříž, Kuřim, Lovo-
sice, Jablonec, Aš), která chce BJB očistit
od všech sborů, jež jejich teologii nesdílí.
Dále  je  zde  skupina
evengelikálně-charismatických  sborů
kolem brněnského sboru,  která  sní  spolu
s předsedou VV BJB o tom, aby BJB nebyla
„střechou“ pro samostatné sbory (de facto
zrušit kongregační uspořádání BJB) a stát
se evangelikální  církví  (např.  typu Církve
bratrské nebo Křesťanského společenství).
A pak zde jsou sbory, které chtějí zachovat
dosavadní  uspořádání  a platné  řády  BJB
dle  baptistických  zásad  a principů.  Toto
rozdělení  BJB  vede  k jejímu  rozpadu.
Vyjádřil  to  na sjezdu i předseda VV BJB:
„Jestli  se  nevzpamatujeme,  tak  se
rozpadneme.  A možná,  že  už  se
rozpadáme.  Mohou  vzniknout  dvě,  tři
jednoty  baptistů,  čtyři,  pět,  já  nevím
kolik.“  Zdá  se,  že  rozpad  BJB  je
nevyhnutelný.
Modleme se,  abychom rozeznali  Boží  vůli
pro  náš  sbor.  Vždy  jsme  hájili  svobodu
svědomí  a nezasahovali  jsme  ostatním
sborům v BJB do jejich služby na Boží vini-
ci. Zůstaneme věrni biblickým baptistickým
zásadám?
Štěpán Křivánek
tajemník staršovstva
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Modlitební předměty 
● za nemocné,
● za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

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

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

evangelium okolo nás.

Oznámení 
●   6. 5. služba kazatele a mládeže v Kraslicích
● 13. 5. Den matek
● 25. 5. Noc otevřených kostelů (od 19:00)

Narozeniny a výročí
 Kozák Adam 3. květen
 Růžičková Alžběta 11. květen
 Kovařík Štěpán 12. květen
 Kvasničková Jana 14. květen
 Hrůza Václav (Venda) 18. květen
 Boháčková Nikola 25. květen
 Křivánková Marie (Rudy) 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.

Program na květen 2018 

Čtvrtek 3. květen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 3. květen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  4. květen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 4. květen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 5. květen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 5. květen 2018 18:00 Mládež

Neděle 6. květen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. Václav Černík

Neděle 6. květen 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 10. květen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 10. květen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  11. květen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 11. květen 2018 19:00 Koncert br. Slávka Klecandra

Sobota 12. květen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 12. květen 2018 18:00 Mládež

Neděle 13. květen 2018 9:30 Den matek, Nanebevzetí Pána Ježíše Krista
Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma
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Neděle 13. květen 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. David Sláma
Neděle 13. květen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Čtvrtek 17. květen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 17. květen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  18. květen 2018 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  18. květen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 19. květen 2018        16:00 Dorost 
Sobota 19. květen 2018 18:00 Mládež

Neděle 20. květen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
(po bohoslužbě Sborové shromáždění) br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma
Neděle 20. květen 2018 16:00 Setkání sester a setkání bratří.

Čtvrtek 24. květen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 24. květen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  25. květen 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  25. květen 2018 18:00 Biblická hodina - Noc kostelů - Výklad: br. David Sláma

Sobota 26. květen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 26. květen 2018 18:00 Mládež

Neděle 27. květen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohunka Bulíková
Kázání:       br. David Sláma

Neděle 27. květen 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 27. květen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9:30
hodin a v 16 hodin:
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

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

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

Setkání staršovstva
6. dubna a 27. dubna vždy po Biblické hodině (cca ve 20:00).
Pokud je potřeba, prosím neváhejte se s námi spojit a domluvit si setkání i mimo tato
pravidelná setkání staršovstva.
Děkujeme a prosíme za modlitby za službu staršovstva a za celý sbor.

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 781779319/080

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 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 6. května 2018. 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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