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Slovo kazatele 
„…  vytrvejme  v běhu,  jak  je  nám
uloženo,  s pohledem  upřeným  na
Ježíše…‟ Žd 12,1-2

Už jenom měsíc…! Uzavřou
se známky,  bude poslední
den  školního  roku  a
prázdniny.  Všichni  školáci
to  asi  toužebně  vyhlíží.
Jenže  je  to  až  za  měsíc.
Během toho měsíce budou

muset  ještě  napsat  několik  písemek,
zvládnout  zkoušení,  někteří  možná
příjímací  zkoušky  na  vysokou  školu…
Musí  vydržet,  vytrvat,  ještě  se  učit,  i
když  je  venku tak  hezky,  mít  sílu  do
finiše, aby to na konci bylo dobré.

Nejen  školáci  potřebují  vytrvalost.
Každý,  kdo  prožívá  nějakou  těžkost
v životě,  rodině  nebo  práci,  je
uprostřed  náročného  úkolu,  potřebuje
vytrvalost.  I  každý,  kdo  prochází
nějakou zkouškou v životě, pokušením.
Potřebujeme vytrvalost, abychom prošli
zkouškou,  mohli  odpočinout.  Abychom
mohli říci, když se obrátíme pohledem
do  minulosti,  že  je  dobře,  že  jsme
vytrvali.

Chtěl bych povzbudit všechny, kdo mají
před sebou ten poslední měsíc školy (a
vysokoškoláky  ve  zkouškovém),  aby
měli vytrvalost se učit a počítali s Boží
pomocí.

Chtěl bych povzbudit všechny vás, kteří
procházíte  těžkým  obdobím  v rodině,
v práci,  procházíte  pokušením,  abyste
byli  vytrvalí,  nevzdali  to.  Abychom

nezůstali  na  cestě  za  Pánem Ježíšem
stát.

Vytrvalost je víc než jen zatnout zuby,
snažit  se  jít  dál.  Ve  vytrvalosti  je
důvěra, že Bůh má mě, okolnosti, vše
co  se  mi  děje,  pod  kontrolou.  Že
nedopustí  víc,  než  dokážu  snést,  že
dává hranice těžkostem, že je se mnou
a dá mi potřebnou milost a sílu obstát. 

Vytrvalí  může být  jedině „s  pohledem
upřeným  na  Ježíše‟  –  na  Toho,  kdo
vede naši víru od začátku a dovede ji
až  do  konce.  Můžeme  důvěřovat,  že
nás provede vším a udrží ve své ruce.
Máme  vidět  také  zkoušky,  kterými
prošel, když byl zde na zemi. Když se
díváme na to, čím prošel On, pomůže
nám to – zjistíme, že nám Pán rozumí,
protože  také  prošel  utrpením.  Když
uvidíme Jeho vytrvalost,  pomůže nám
to v naší vytrvalosti. Pán Ježíš hleděl na
cíl, na to, co přinese Jeho smrt na kříži
– odpuštění a vykoupení lidí, proto byl
ochoten vytrvat. Když budeme vidět cíl
– nebe, skutečnou Boží slávu, vítězství,
dodá nám to vytrvalosti.

K vytrvalosti je také potřeba to, co říká
začátek prvního verše: odhodit všechnu
přítěž,  hřích,  který  se  nás  snadno
přichytí.  Pak  nemůžeme  běžet,  táhne
nás to k zemi. Je něco, co nám brání ve
vytrvalosti?  Co  odvádí  naší  pozornost
od povinností ve škole, bere sílu a chuť
do  života  s Bohem?  Kéž  to  můžeme
odhodit.

David Sláma
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Úvahy 
Marie Frydrychová - Střežené město

Zapomněli  jste  už,  jaké  to  bylo  za
komunismu?

Nebo jste v té době nežili a nikdy jste na
vlastní  kůži  nezažili  pronásledování  pro
svou víru a věrnost Pánu Ježíši?

Pak je tato knížka právě pro vás! Máme tu
výhodu,  že  je  ve  sborové  knihovně!
Zkoušela jsem ji sehnat přes internet, ale
bohužel bez úspěchu…

Kniha  popisuje  některé  životní  momenty
Jiřího  D.  –  člena  baptistického  sboru
v Brně.  Přijal  jako  svůj  úkol  od  Boha
pořizovat  nahrávky  z kázání,  koncertů  a
dalších  akcí,  které  se  konaly  v totalitní
době. 

Všichni  víme,  že  se  máme  spoléhat  na
Pána Boha a ne na své vlastní síly. Ale jak
často  v takových  konkrétních  situacích
selháváme!

Pán Bůh nám ve chvílích rozhodování  totiž
většinou připravuje až „bláznivé‟ varianty
a  často  po  nás  chce,  abychom zvolili  tu
z našeho  pohledu  nejvíce  „bláznivou‟,
nejméně vhodnou a nejméně praktickou –
ale pokud je to skutečně Boží vůle, pak si
buďte jisti, že je to ta nejlepší cesta.

Pán Bůh po nás chce, abychom se nebáli
udělat  krok  do  neznáma,  tam  kde

z vlastních sil či prostředků nemáme šanci
– jedině tam se může odehrát Boží zázrak!

Naše  životy,  naše  rodiny  mohou  být
„střežená  města‟  –  střežená  samotným
Bohem – pokud je skutečně svěříme Bohu.
Záleží jen na nás, kolik zázraků dovolíme
Pánu Bohu v našich životech uskutečnit!

Tato kniha je plná takových zázraků a také
toho,  co  jim  předcházelo  –  kroků
poslušnosti,  víry  a  odvahy  zvolit  si  ty
„nejbláznivější‟  a  z lidského  pohledu
nejméně vhodné varianty.

Jsem  si  jistá,  že  pro  vás  bude  velkým
povzbuzením tak jako pro mě.

Bohunka Bulíková

Krátká „ochutnávka‟ z knihy:

„Člověče,  proč  ty  jako  elektrotechnik
nesloužíš svými znalostmi Bohu ?‟ zeptal
se mě.

„Když já nemám na čem. Nemám žádné
zařízení  a  hlavně  peníze….  Kde  já  bych
sehnal deset tisíc?‟

Podíval  se  na  mě  pronikavým,  vážným
pohledem:

„Ty nemáš kolena?‟

Žalm 127

Ze staršovstva 
Usnesení SD BJB v Olomouci dne 26.4.2014

1. SD vzal na vědomí zprávu tajemníka VV o plnění usnesení SD 20. 4. 2013 v
Chebu.

2. SD vzal na vědomí zprávu předsedy a tajemníka VV BJB a zprávy komisí a
odborů BJB a zprávu za VOŠSaT Dorkas za rok 2013.

3. SD schválil zprávu o hospodaření a revizní zprávu VOŠSaT Dorkas za rok
2013.

4. SD přijal zprávu revizní komise BJB a schválil hospodaření VV BJB za rok
2013.

5. SD pověřuje VV, aby od ministerstva kultury vyžádal písemné stanovisko
ohledně způsobu nakládání s dotačními prostředky.
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6. SD schválil řád Odboru pro manželství a rodinu a pověřil VV zařazením fon-
du OMR do fondovního hospodaření.

7. SD rozdělil kladný hospodářský výsledek za rok 2013 takto: podpůrný fond
53.946 Kč, stavební fond 700.000 Kč a misijní fond 100.000 Kč.

8. SD schválil rozpočet na rok 2014.

9. SD rozhodl o ustavení finanční komise, která zpracuje návrh rozpočtu na rok
2015 a předloží návrh odměňování zaměstnanců VV BJB. VV ve spolupráci  se
sbory  vytvoří  kandidátku  pro  finanční  komisi.  SD  pověřuje  nadcházející  RZS
volbou finanční komise.

10. SD přijal do svazku sborů BJB Myanmarské křesťanské společenství v ČR.

11. SD přijal do svazku sborů BJB česky mluvící baptistický sbor v Plzni.

12. SD rozhodl, aby z rozpočtu kanceláře BJB byl po dobu 4 let poskytován dar
Sboru  BJB  Myanmarské  křesťanské  společenství  z  výše  jejich  členského
příspěvku: 80% v roce 2014, 60% v roce 2015, 40% v roce 2016, 20% v roce
2017.

13. SD  rozhodl  o  prodloužení  podpory  arménského  misionáře  Arama
Kachatryana o 3 roky ve snižující se výši: první rok 1200 EUR, druhý rok 800
EUR, třetí rok 400 EUR.

Poznámka tajemníka VV: V bodě č. 12 tohoto usnesení jsou omylem uvedeny
špatné roky poskytování daru. V návrhu VV, který byl beze změn schválen je uve-
deno poskytování  daru sboru BJB Myanmarské křesťanské společenství  takto:
80% v roce 2015, 60% v roce 2016, 40% v roce 2017, 20% v roce 2018.

Návrhová komise souhlasí s provedenou opravou tajemníka VV.

Ze dne: 29.4.2014

David Hejzlar 

Milan Vimpel

Naše mládež 
Změny v květnu:

Akce Zet posunuta o týden -> prohodí se
s Martinovým programem o chrámu v SZ

Odvolání Joela Staaba -> místo něj bude
mít  program na  anděly  a  démony  David
Sláma

Program mládeže na červen:

7. 6.  modlitba – Péťa T. (s někým?) 
14. 6.  Martin volné téma
15. 6. služba ml. ve dvojce
21. 6. Ester svatba – mládež není
28. 6. Party na konci šk. roku. – Lubin -
organizace

• organizovaný program (všechno ven-

ku): 
◦ slovo – Martin
◦ chvály – kytara u ohně
◦ hry – to přijde spontánně

• palačinky (ať lidi donesou, co je po-
třeba) – udělají je holky doma

• p. Utíkal – steaky! (domluvit s Ada-
mem)

• event na facebooku – předběžně zji-
stit počet lidí

• od 15:00
• pozvat E-Club (dát vědět Michalovi)

Ostatní:
• Příští setkání ohledně léta – anketa
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◦ Program na léto – neřešit v rámci
setkání CC

• Září večeře + fotky + shrnutí roku
• Volba  vedoucího  –  fáze  doschva-

lování staršovstvem

LÉTO
Všechny akce jsou společné s E-Clubem
Každou neděli frisbee celé léto
27. 6. společná grilovačka na konci šk.  

roku – EC + YG
28. 6. výlet - Seeberg - Lubin
4.-6.7. voda + možná menší akce – Mar-

tin + Michal
(13.) 15. – 20. 7. City camp
26. 7. letní kino – Viktor

plátno
generátor Vláďa Hartman?

27. 7. pocampové setkání + září + 
konference

  2. 8. lanové centrum Cheb - Verča
130/osobou

  9. 8. výlet Karlovy Vary – Tři kříže – 
Peťa Č.

16. 8. grilovačka – Malý sál – Martin 
21.-23. 8.  UNITED + možná menší akce
29. 8. první E-Club 

30. 8. Goodbye léto party – Lubink

Akce pro chlapy – 22. 7. nebo někdy v tom
týdnu

• Konference
• Rozhodnout se do konce léta
• Na  brněnské  konferenci  se  bude

hlasovat  o  místě  konání  další
konference

• Přemýšlet do půlky léta, modlit se a
uvidíme

Naše mládež

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)

Nepřátelů  Božích  pořádků  krásné  církve
jsem si nevšímal a málokdy někam jsem
šel. Měl jsem tam jen několik lidí. Bývalý
kurátor Václav Kobera a dědeček Kalousek,
to  jsou  ti  nejlepší  lidé  ve  sboru.  Starý
Kalousek jest  nejsčetlejší  mezi  Čechy,  on
sem přišel z Čech a znal Pelíška, Janatu,
Kozáka, Císaře a jiné. Ti mně rozuměli a
dávali mně za pravdu: Kdo přijímá proroka
ve jménu proroka, odplatu proroka vezme;
a  kdož  přijímá  spravedlivého  ve  jménu
spravedlivého, odplatu spravedlivého vez-
me.

Kopanec jest však tím bolestnější, pracuje-
li někdo za hranicemi nehonorován, kamž
ho vyzvali k práci, ale bez nároků a práv,
závidějíce mu s pomstychtivou povýšeností
i ten titul, více méně čestný . . .

Nu, jdi a pracuj. Již máš svou odměnu: Ta-
kovej  (46) chodí  světem, protože se ne-
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může  doma  uživit  .  .  .  Větě  raději  ubí-
rám . . . Po druhé tam ani nejezdi.

Faráři  Streleczskému  mohu  děkovati,  že
mne  vyhrabal  z  haraburdí  demagogie,
sprosťáctví,  jaké  není  možné  ani  mezi
divochy . . .

Zůstanu-li na Heleně, záleží jen na finanční
stránce. S mojí paní jsme na tu práci do-
platili přes 20.000 lei nejméně (ročné).

Církev  svobodně-reformovaná  pod  ve-
dením evangelisty Petra Kýšky vyvíjela se
samostatně. Navštívil jsem jej, abych mu
vyřídil pozdrav od br. kaz. Dostála z Brna.
Nenuceně dali jsme se do hovoru. Odmítl
poznámku br. Potocka: „On chce kázat jen
věřícím a světákům kázat nechce . . ." „To
jest  obvinění  nepravé.  Já  v  kázáni  káži
evangelium,  kázeň  konal  jsem
soukromně . . . Patnáct let to bylo pěkné,
Pán dal probuzení i mezi katolíky, ale teď
jsem si řekl: Ať si každý dělá, jak sám nej-
lépe umí . . . Pán Bůh mi dítky uklidil, ne-
mám o ně strachu, svět by mi je zkazil,
vím, že jsou u něho skryty, aspoň tam ne-
budu sám, až tam přijdu . . ." „U něho jest
velká citlivost, on bolest natahuje", podotkl
k tomu kazatel Potoček. Odpověděl na to
smutně:  „To  jest  má  slabá,  nedobrá
stránka.  Byl  jsem  tak  soužen,  že  jsem
prosil: Bože, vyprosť mne . . .   

Shromáždění nám úředně zakázali. Ustydla
láska  mnohých.  Nemohli  jsme  se
posilovat . . . Ale jak se dnes naši lidé cho-
vají,  nic  jiného  si  nezasloužíme.  Slyšeli
jsme dost, Bůh nám slovo své ještě dává,
ale mnozí  z našich bratří  jsou na nebez-
pečné cestě. Modlitebna jest nás všech, to
jsme měli kontrakt z dřívějška. Teď šli ně-
kteří  k  baptistům a  tak  jsme  s  nimi  po
dobrém uzavřeli smlouvou, že modlitebnu
nesmí zadlužit.  Baptisté chtěli,  abych jim
kázal, ale nemohl jsem. Jak já (47) mám
svým  lidem,  kteří  mnou  povrhují,  slovo
Boží  kázat?  Já  žehnám  jejich  (baptistů)
práci,  ale  ne  tady  kde  jest  církev,  slovo
Páně! Pro Rumunsko jsou baptisté požeh-
náním . . .{Nejvíce k baptistům přistupují Rumu-
ni z řecko-katolické a pravoslavné církve.}

Tak jest mi to nebe blíž, že už tam mám

předdavek, tři syny . . . Jeden umřel večer,
druhý ráno, a jeden na třetí  den. Dostali
jsme se sirotky soucit, že jsme byli tak Bo-
hem navštíveni . . ."

Vzpomínky . . ? Jsou sladké, ale k posledu
vše zhořklo tak, že to pro veřejnost není.
Jsou to vzpomínky více církevní,  vývoj  a
zánik svobodně reformované církve, a pak
nynější stav.

Tělesný i duchovní život velice vázne. Lidé
si většinou nelibují ve světle a pravdě, ale
v tmě a nepravosti. Myslím, že míti čas jen
pro  časné  věci  nemluví  o  dobrém  stavu
duše. A mému srdci se stýská. Mám přání
být uvolněn od lidí.  Ani  tušení  nemůžete
mít o stavu zdejších lidí. Všichni hledají jen
věcí tělesných. Spícím těžko přijde slyšet o
probuzení a nemají mne rádi. Musí se dát
veliký pozor, aby se o běžných hříších ne-
mluvilo,  osobně  nekáralo,  a  co  se  děje,
zvláště od mládeže, stydno i myslit na to.
Upřímným  duším  přijde  než  trápit  duši
svou  hleděním  a  slyšením  nade  vším  a
není  co  jiného  činit.  Nenajde  se  nikoho,
kdo by se proti všemu zlu ozval. A i to na
mne působí  skličujícím dojmem. Učím se
tím větší závislosti na Pánu. On mne posi-
luje a je také osvítí a obživí. Na pohled se
zdá všechno marné, ale my chodíme u víře
a rozséváme semínka pro věčnou žeň. Hlu-
boce se kořím před svým Pánem a stydím
za takové životy. Cítím, že Bůh musí svým
způsobem  promluvit!  Kéž již  promluví  a
zastaví všelikou tu bezbožnost. (48)

Veliký jest rozdíl  mezi prací Páně dříve a
nyní. Ale už je to zde vše smutné, nebo se
všechno obrací  zády k Bohu a Jeho vůli,
hledá  se  jen  to  viditelné,  pomíjející.
Kdybych neměl mého drahého Pána a Jeho
slovo,  příklad,  nebylo  by  možno  obstáti.
On nesl. On mlčel. On zemřel.

Severní  část  Svaté  Heleny    V  přítomné
době  bylo  by  mi  snadněji  do  otevřené
země se položiti a skrýti očím lidským nežli
slovo Boží  hlásati.  Ta bezbožnost,  křivda,
ubližování,  spiknutí  lidská  nezná  mezí.
Ďáblu  nemůže  se  podařit  mne  nějak
osobně zmýlit,  tak  snáší  na mne potupu
odvšelikud, a že nemám tady ani jednoho
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upřímného bratra, jenž by v můj prospěch
promluvil, není jínáč než sehnout hlavu a
trpět. Všichni mi dopřejí zlého. Pro mne je
nejlépe hluchým i slepým i němým se uči-
nit. Vy nemůžete mít ani tušení o nynějším
duchovním  stavu  zdejších  lidí.  Stavem  a
divným jednáním se mnou našich lidí jsem
v  mysli  nyní  rozrušen.  Ovšem  osobně
mému duchu to nic neškodí, než že všech-
ny velice lituji a přemýšlím, čím mohl bych
jim prospěti. Bůh zná, že potřebuji brou-
šení.  Ale  v  tom ve všem udatně vítězím
skrze toho, kterýž mne zamiloval. On mne
zná,  pomůže  a  zachová.  V  té  ruce  Otce
mého mám se nevýslovně dobře. Po čase
to  zas  přejde,  slunce rozrazí  mraky a  je
dobře.

Ono se to tak stává . . . 
Když není vítr, není rosy . . .

Co Pán kdysi  vsel  do duše,  roste k Jeho
slávě. To jinak nejde! Boží věci musí se jen
rozmáhati. Ale ovzduší a okolnosti nejsou
potěšné.  Jen naděje sílí.  Kdo by přišel  v
neděli  a  podle  toho  soudil,  ovšem by  to
přijal za duchovní pokrok a snad i duchovní
život znamenal, ale kteří vidíme věci blíž,
toužíme po něčem jiném. Ale nebudem se
žalovat. Tak říkám: Jen v naději, v slzách
sejeme drahé símě. Snad kdo přijdou po
nás,  budou  kliditi  užitek.  Cítím,  že  mám
jen  (49)  obětavě  sloužit.  Vše  vyžaduje
opatrnosti, bedlivosti, víry, lásky a modli-
teb.

Krásnou vinici Boží, kterou r. 1904 oplotil
kazatel  Kostomlatský,  okopával  a  šlechtil
dom. evangelista Petr Kýška {Kýška žil velmi
správně, vedl svůj lid dobře a dobře se jim i vedlo,

ale vlastní lidé uštvali  Kýšku, že jim víc nekázal.
Kýška zakazoval toulky mládeže, napomínal, chtěl,
aby mládež vedla život příkladný, a tak se jim stal
nepohodlný, začali proti němu reptat, až je nechal.
Jeho to velmi trápilo. Říkám opět, Kýška žil podle
písma, rodina jeho byla vzor pořádku, ale lid ho též
tupil. Nyní chodějí, jeden sem, druhý tam. Před 25
—30  lety  říkal  hlavní  služný,  že  Helena  jest
nejpořádnější obec v celém okresu . . . nyní, buď
Bohu žalováno, lid není již moc hodný. I v těch nej-
lepších rodinách chtěli mne uctít pálenou slivovicí,
což mne překvapilo . . . (Sch — ová.)} a přátelé
z Čech, Urbánek a Porter z Prahy, Chráska,
evangelista mezi Slovinci  {Nyní  jest  kazate-
lem  Jednoty  českobratrské  v  Kyjově  na  Mor.},
Kristina Royová, učitel Chorvát ze St. Turé,
Roháček a Činčurák ze Slovenska, Dostál z
Brna a jiní . . . vepř zryl ji, zvěř spásla ji
(Ž. 80, 14). Jedna ze sester po večerní po-
božnosti,  šeptem  si  mně  požalovala:
Stýská  se  nám  po  takových  shromáždě-
ních. Mělo by být víc lásky, kázně, mělo by
se to zase spojit. Mladí nevidí příkladu. 

Jak mi  líto  bylo pádu tohoto sboru.  Proč
ustydla  láska  mnohých,  proč  opustili  tu
svou první lásku? Jen ještě v některých ro-
dinách tato první láska žije. A tyto rodiny
jsou potokem vody živé na poušti vyprah-
lé: Člověk (muž, syn) mi umřel. Povídám
jí: Neodcházej ode mne Bětka, buďme jako
Rut  a  Noemi.  Já  jsem  ji  dala  všecko
kontraktně  upsat,  a  ona  mi  neubližuje,
nemá to srdce.

Ó soužená, vichřicí zmítaná, potěšení zba-
vená .  .  .  (50) tak možno psáti  nejen o
církvi, ale také o církevní škole na Heleně.

Mezi českými osadami v Banátě měla Hele-
na  první  školu.  Místnosti  školní  byly  v
obecním domě, v t. zv. Stráži. Vyučování
bylo  naznačováno  zvonem.  Mládež  byla
„upovědoměna", že jest již čas býti ve ško-
le. Učilo se brzy zrána a po poledni a od
podzimu do jara.

Až  do  r.  1861  posílali  reformovaní  bratří
svoje dítky do obecní školy, která vystavě-
na byla z příkazu velitelství hraničářského
pluku v Temešváru. Reformovaná církevní
škola  zahájila  vyučování  v  r.  1862.
Vojenské velitelství  s  počátku bránilo po-
stavení  reform.  církevní  školy  a  katolíci
rovněž.  Zdálo  se  oběma  zřízení  reform.
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církevní školy v tak malé obci zbytečnosti.
Dříve  než  škola,  byl  tu  církevní
reformovaný učitel Ignác Bukáček. Přišel r.
1862. Když škola byla postavena, bylo tu
27 čísel evangelických. Je to pravda, že ho
ovládlla  kořalka,  že  musel  dáti  círk.
úřadům revers,  že zanechá pití?  *)  Jeho
žena byla sestrou Dra Tardy ve Vídni. Po
něm přišel  Bedřich  Čížek  z  Libic,  vzal  si
dceru  hostinského  za  ženu,  podkopal  si
zdlaví  a  umřel,  pak  přišel  Ferdinand
Španiel. I peřiny prodal a propil. Pak přišel
Antonín Kořen, byl spokojený, ale plat měl
malý,  pak  Gustav  Španiel,  prohřešil  se
proti  VII.  přikázání,  pro  hanbu  dal
výpověď.  Ve  všech  učitelích  jsme  se
zklamali. (51)

*) I v životě věřícího bývá dosti ostnů. Milý bratr
vyprávěl, jak po léta trpěl ukrutnou bolestí hlavy.
Vedle  lůžka  ve  skříni  byl  otruštík.  kterým  přikr-
movál koně. Bál se, aby si  nezoufal.  Pravil  ženě:
Dej to někam, abych o tom nevěděI. Ďábel mu na-
šeptával: Ty hloupý, nač by ses trápil? Stačí málo
— a budeš z bolestí vysvobozen!

A tomuto bratru dán osten do těla, aby se nad míru
nepovyšoval: první církevní učitel, sbírky pro círk.
školu v Čechách a na Moravě a pod.

Nejkrásněji učiteloval Antonín Svoboda, vi-
kář,  a Jan Chorvát (1894); ale to již byl
západ  slunce  pro  reformovanou  školu.
Roku  1896  zanikla  jednak  nedostatkem
učitelských  sil,  jednak  peněz.  Z  církevní
školy stala se fara.

A tak se děti reformované po letech zase
vrátily  do  školy  katolické.  Musela  býti
rozšířena.  Roku  1912  převzal  ji  uherský
stát.  Od té  doby vyučovalo  se  v  ní  ma-
ďarsky.  Pokud  byla  škola  pod  vojenskou
správou učilo se v ní česky a německy, od
vyrovnání  s  Uhrami  pokud  byla  státem
uherským podporována česky a maďarsky
a po vydání Apponyiho zákona (Kdo žije v
Maďarsku  je  Maďar  a  musí  maďarsky
znát),  jen  maďarsky.  Tehdy  zřízena  byla
také škola opakovací pro děti od 12 do 14
let v neděli a ve svátek!

Prvním učitelem na Heleně byl Kovářík, ale
nebyl  odborně  vzdělán.  Byl  vyučen  tkal-
cem  a  vyučoval  dítky  ponejvíce  v  zimě.
{Učil  jen  v  zimě  a  děti  sedávaly  na  zem.} V  českém

jazyku neměl ani slabikáře, ani jiné školní
knihy.  Na  lípová  prkna  vyryl  jednotlivá
písmena,  jednotlivá slova,  ba i  celé  věty
(příslovy). Tyto tabule sloužily k vyučování
školnímu. Na půdě školy nalezl tato prkna
jako dítě Alois Eliáš {Za uherské vlády, byv věrný své-
mu národnímu původu, byl jako Pansláv pronásledován. Avšak i
nyní, kdy jako správce maďarské chlapecké školy v R. S. na Slo-
vensku  vede  mládež  i  učitelský  sbor  k  oddanosti  k  Českoslo-
venské  vlasti,  jest  odpůrci  pronásledován,  život  jest  mu  strp-
čován, před úřady jest osočován. Vlivem zlých lidí byl jeho ro-
dinný život po 25 a půl letech rozvrácen. Žena z návodu nepřátel
našeho národa žádala ho, aby se zapřísahal, že více pro blaho
Československé republiky pracovati  nebude, pakli  ano. aby žil
sám. „Cítím se býti zde v tak nebezpečném kraji opuštěným, ne-
mám, komu bych si postěžoval, kdo by mne vyvedl z těžkých myš-
lenek. Poctivým národním pracovníkům jest  zdejší  chléb velmi
hořký a proto očekáváme od vás synů, kterým jest dopřán tišší
život: dejte nám mravní podporu, rozehřejte naše srdce, které již
pomalu zemdlívá, bratrskou lásku, a my se vám odměníme na
poli národním. S námi se nedožijete hanby. Věrnost za věrnost,

bratrství za bratrství, důvěru za důvěru!‟}, t. č. správce
školy v Rimavské Sobotě. (52)

Petr Kovařík a Petr Kýška   

Kovářík učil až do smrti r. 1849 {Karel Černík
a Hrůza, učitelé-laici, učili děti evangelické, Šibal,
rol., učil děti katolické.}. Po něm byl učitelem
Fr. Kroupa, byl místa zbaven. Na to působil
na škole učitel J. Holeš.

Od r. 1863 působil na škole (katolické) uči-
tel Jindřich Schlögl {Po zemřelém Matěji Kova-
říkovi následoval v r. 1849/50 učitel Frant. Kroupa,
rozený v Jaroměřicích, a po jeho odchodu zkoušený
učitel J. Holeš, který na Heleně působil od r. 1852
až do r. 1862, kdy vystřídán byl Jindřichem Schlö-
glem, roz., v Retové u Ústí nad  Orlicí. Tam děd i
otec byli učiteli. Jeho bratr byl kaplanem v Sezemi-
cích. Na přímluvu Františka Unzeitiga, t. č. děkana
v  Gerníku  (patronát  nad  farou  měla  vojenská
hranice  =  císařská  vláda),  rodáka   z  České
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Třebové, dostal se na osiřelou školu ve Sv. Heleně
v  hodnosti  c.  k.  hraničářského  učitele.  Kromě
svobodného bytu dostával 6 sáhů dřeva a 8 zl. 33
kr.  měsíčního  platu,  10  měr  pšenice,  10  měr
kukuřice, 10 měr bramborů.  V r. 1874 po zrušení
vojenské hranice byla škola podporována uherskou
vládou a Schlögl dostával 300 zl. ročně s pětiletými
přídavky.  V  r.  1879.  dal  podnět  ku  stavbě
katolického  kostela.  Katolickou  bohoslužbu  v
helenské filiálce vykonával farář Unzeitig, po něm
farář Špaček z Gerníku třikrát do roka. Do Gerníku
bylo  5—6  hodin,  proto  zvláště  v  zimě  konával
Schlögl  křty,  pohřby,  nedělní  a  sváteční  služby
Boží.  (Církevní  katolické  dva  zvony,  zavěšené  u
školy, byty darem Mandžárliho.)}. Založil obecní
knihovnu  {Lid  jest  milovníkem  četby.  Jelikož
mládež  navštěvuje  nyní  školy  rumunské,  jest
obava,  že  potomstvo  bude  mluvit  jednou
rumunsky, bylo by proto velmi dobré, aby v obci
byla zřízena veřejná česká knihovna. Jistě by se za
tyto dárky nesla  k nebesům nejedna  modlitba i
hornatého kraje Karpat v české řeči za blaho a zdar
národa Komenského a Husova. (Návrh krajana.)}
pěstoval  (53)  včely,  zahrádku,  ovocnou
školku.  Ve  svém dorně měl  hostinec  pro
katolické  občany  a  obchod  smíšeným
zbožím. Vyměřoval a dělával často práce,
které spadaly v obor inženýra. Byl to jeho
vedlejší  příjem  k  malému  platu
učitelskému.  Zemřel  na  Heleně  r.  1897,
stár jsa 56 let.

Dva  vychovatelé  v  obci,  učitel  katolík
Jindřich  Schlögl  a  učitel  evangelík  Jan
Chorvát  — a přece  shody mezi  nimi  ne-
bylo. Názor na život a účel života je rozdě-

loval. Naproti tomu mezi reformovaným fa-
rářem Vincentem Jauzou a katolickým uči-
telem  Schlöglem  (otcem)  byl  poměr
přátelský: kdykoliv přijel Jauza na Helenu,
vždy se sešli,  pobesedovali  si,  zahráli  si,
porozprávěli  o  poměrech  v  obci,  v  kato-
lické i reformované církvi — učitel evange-
lík Chorvát zůstával stranou. On takových
zábav a besed nemiloval, ba on tím přímo
pohrdal.  Nepřátelství  vzrostlo,  když
Chorvát  žehral,  napomínal,  varoval,  před
vášnivou  láskou,  volným  manželstvím  a
pod. Věřící dali mu za pravdu. Hlas lidu od-
suzoval  zvláště  toho,  kdo  dlouho  žil  v
nežehnaném manželství.  Byly z toho řeči
po vsi! . . . Je to ten náš člověk, co svou
zákonní  ženu zavrhl  a  s  jinou  se spolčil,
aneb někdo mimo nasi církev? Obec si ho
vážila, škola ctila . . .

Žaloby na Chorváta se množily. Jednou pro
to,  podruhé  pro  ono.  Jouza  odsoudil
Chorváta k mlčení, ať čte z postile a neká-
že více.

Přátelství  mezi  Jouzou  a  Schlöglem  (ot-
cem)  sílilo,  nepřátelství  Schlöglovo  k
Chorvátovi rostlo. Vzájemný poměr se jen
a jen přiostřoval a to tím více, že Schlögl
(otec)  byl  od  úřadů  pověřen,  aby  za-
držoval,  otvíral  a  přehlížel  došlé  dopisy
Chorvátovy. (54)

Pokračování v příštím zpravodaji.

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 Klub dobré naděje,
• za všechny sborové složky.
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Narozeniny a výročí
Hrůzová Anna (Frant.) 6. června 
Křivánek Alois 12. června 
Bulíková Bohumila 17. června 
Kovařík Ruda 19. června 
Schmiedl Ctibor 20. června 
Jelínková Marie 30. června 

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

Správcovství sboru 
Poradenskou  firmou  Optimal  Energy  nám  byla  nabídnuta  fixace  cen  plynu  pro  rok  2015  -  2016.
Staršovstvo sboru se dohodlo, aby byla této firmě dána plná moc pro uskutečnění hromadné poptávky u
obchodníka  s  plynem, firmou Aramex Energy.  Dne  29.  května 2014 přišla  od poradenské firmy tato
zpráva:

Vážený zákazníku

pro  r.  2015 a  2016 vám byla  vyjednána  cena  799 Kč/MWh a  nulový  měsíční  plat,  bez  DPH a  bez
distribuce.

Období fixace této ceny bylo podle Vámi zaslané plné moci.

Dodatek ke smlouvě  jsem podepsal ve dvou originálech a předal ke zpracování na Armex Energy,

Jeden z nich by Vám měl přijít zpět potvrzený od Armexu poštou, přibližně do 6 týdnů.

přeji Vám hezký den

Jiří Aron
energetický poradce

Plánované akce v roce 2014 
21. - 23. února KOMPAS - Setkání 

vedoucích mládeží 
(Praha)

26. dubna Sjezd delegátů 
(Olomouc)

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 18:00 Odpolední Bohoslužba
Neděle 15:00 Stanice Tři Sekery 

(sudá neděle v měsíci) 
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Pozvánky
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Program na červen 2014 
Neděle 1. června 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Nikola Boháčková

Slovo k dětem: ses. Petra Táborská
Nanebevzetí Páně Kázání: br. David Sláma

Neděle 1. června 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Úterý 3. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Čtvrtek 5. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 6. června 2014 16:30 Dorost 
Pátek 6. června 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 6. června 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 7. června 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 8. června 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Jelínek
Letnice Kázání: br. David Sláma

Neděle 8. června 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 8. června 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Úterý 10. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Čtvrtek 12. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 13. června 2014 16:30 Dorost 
Pátek 13. června 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek 13. června 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 14. června 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 15. června 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Huňátová
Kázání: br. David Sláma

Neděle 15. června 2014 18:00 Shromáždění není – Otevření modlitebny v Aši

Úterý 17. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Čtvrtek 19. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 20. června 2014 16:30 Dorost 
Pátek 20. června 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 20. června 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 21. června 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 22. června 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma
br. Petr Černík
br. Daniel Táborský

Den Otců Kázání: br. David Sláma
Neděle 22. června 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 22. června 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Úterý 24. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Čtvrtek 26. června 2014 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 27. června 2014 16:30 Dorost 
Pátek 27. června 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 27. června 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 28. června 2014 18:00 Setkání mládeže

Neděle 29. června 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Věra Černíková
Ukončení šk. roku Kázání: br. David Sláma

Neděle 29. června 2014 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. D. Sláma a br. F. Eliáš
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Oznámení 
1. června 2014  Nanebevzetí Páně

8. června 2014  Letnice

13. a 14. června 2014  vždy od 18 hodin Vzpomínka na 65 let práce v Aši

15. června 2014 v 9 hodin a ve 14 hodin Slavnostní otevření modlitebny v Aši

21. června 2014 v 10 hodin Svatební shromáždění ses. Ester Eliášové a br. Petra Hanáka

29. června 2014 Ukončení školního roku

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

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a
v 15 hodin v zimním období nebo v 18 hodin
v letním  období:  http://cheb.baptistcz.org/

odkaz  Bohoslužby  OnLine   Přímý  přenos→
bohoslužby

Záznamy bohoslužeb:
http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
35002 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692

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

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Lukáš Hlaváč, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 80 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 1. 6. 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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