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Slovo kazatele
Na  prvním  místě  žá-
dám,  aby  se  konaly
prosby, modlitby, pří-
mluvy,  díkůvzdání  za
všechny lidi… 

1 Tm 2,1  

Milí bratři a sestry,

téma  modliteb  je  mi
velmi  blízká.  Myslím,
že modlitby jsou vel-
mi  důležitou  součástí

našeho duchovního života a života sboru.
Modlitby nás přivádí  k Bohu, který jediný
má moc něco v naší situaci udělat. Přitom
se v modlitbě nemá nikdy jednat o nátlak
na Boha – aby udělal, to, co my chceme.
V modlitbě jde o hledání společenství s Bo-
hem – a to nás mění. Jde o to, abychom
hledali Jeho vůli. V modlitbách se můžeme
zapojit do toho, co Bůh chce konat. Když
se modlíme jedni za druhé, může nám to
pomoci  k odpuštění  a lásce  (když  se  při-
mlouvám  za  druhého,  potřebuji  pro  něj
chtít od Boha dobré, Boží dobrou vůli – to
právě vede k odpuštění  toho,  co se mezi
námi stalo; k lásce…. Můžeme vidět jeden
druhého jako stejně omilostněného hříšní-
ka), jednotě.

Rád bych nás všechny povzbudil k modlit-
bám i ve společenství  – při  bohoslužbách

a pátečním modlitebním setkání.

Zde  je  několik  modlitebních  předmětů
k našim  soukromým  a společným  modlit-
bám. Můžeme je mít i takto před očima ve
Zpravodaji.

Modleme  se  za  žáky  a studenty  -  aby
mohli  zdárně  dokončit  školní  rok  a složit
zkoušky,  které  je  ve  zkouškovém období
čekají.

Modleme se za to, abychom tam, kde jsme
– ve škole, na pracovišti, doma – byli svět-
lem a dobrým svědectví o Bohu.

Modleme se za BJB.

Modleme se za staré a nemocné bratry a
sestry z našeho sboru i  z okolních sborů
(Kristýnka Nováková, Petr Novotný, Iveta
Surovčeková..).  Modleme  se  za  rodinu
Honzíka Donáta, kterého si Pán povolal k
sobě.

Modleme  se  za  službu  jednotlivých  sbo-
rových  složek,  za  naplnění  Duchem Sva-
tým ke službě, aby budovala a oslavovala
Pána Ježíše.

Děkujme – každý konkrétně za to, co mohl
od  Pána  Ježíše  přijmout.  Pán  Ježíš  je
k nám dobrý.

Přeju Vám Boží požehnání při modlitbách.

David Sláma

Zamyšlení
Ježíšova modlitba za nás: Paradoxy

Velekněžské modlitby

Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě,
a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve
svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou
jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, za-
chovával jsem je v tvém jménu, které jsi

mi  dal;  ochránil  jsem  je,  takže  žádný
z nich  nezahynul,  kromě  toho,  který  byl
zavržen, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu
k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby
v sobě měli  plnost  mé radosti.  Dal  jsem
jim  tvé  slovo,  ale  svět  k nim  pojal
nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako
ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je
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vzal  ze  světa,  ale  abys  je  zachoval  od
zlého. J 17, 11 - 15

Možná jste sami zažili, nebo slyšeli násle-
dující  příběhy. Nasloucháte rodičům, kteří
řeší  problémy  svých  malých  dětí,  které
někdo odstrčil na pískovišti, jenže vy řeší-
te, že vaše ratolest před svatbou s někým
spí. Nasloucháte, jak někdo řeší problémy,
jakou pro  svoje  dítě  vybrat  střední  nebo
vysokou školu,  jenže vaše dítě  končí  zá-
kladku se čtyřkami a nemůže se dostat ani
na střední. Nebo po dvaceti letech výchovy
ve  vaší  křesťanské  rodině  vám  vaše  již
pokřtěné dítě oznámí, že s Bohem už ne-
chce mít nic společného. 

Nechápete, kde jste udělali chybu, nechá-
pete, proč se to stalo zrovna vám, když jiní
lidé se sboru vždy dávali přednost chalupě
a závodnímu  sportu  svých  dětí,  sbor  pro
ně byl tím posledním, co řešili, a přesto se
jejich děti na rozdíl od těch vašich následu-
jí Krista. Nechápete, nevidíte v tom všem
logiku a cítíte vinu. Nebo jednoho dne na
adresu svých dětí slyšíte diagnózu „nemoc
vašeho  dítěte  je  neléčitelná“.  V těchto
a mnoha  dalších  příkladech  se  zračí  hlu-
boká bezmoc.  Už  svým dětem nemůžete
pomoci.  Už  je  neochráníte  jako  kdysi  na
pískovišti  nebo když doslali  rýmu. Nechci
vzbuzovat  pochmurnou  náladu.  Jen  chci
ukázat na následující,  co mi vrtá hlavou,
když  čtu  následující  dvě  záhadné  věty
z Velekněžské modlitby: 

První:  Dokud  jsem  byl  s nimi,  ochránil
jsem  je.  Jakoby  Ježíš  předjímal,  že  na-
stane  chvíle,  kdy  odejde,  nebude  s nimi
a už učedníky neochrání, podobně jako my
jednou již neochráníme svoje děti. 

Druhá:  Ježíš  se  modlí,  podobně  jako  se
modlíme my za druhé ale  i za  sebe.  Za-
chovej je od zlého. Řečtina zde má obecné
slovo pro zlo – pornéo, od toho je třeba
naše slovo pornografie. Latina má ex malo.
V češtině  známe  maligní  nádor.  Tedy
uchovej je od zla, až budou ve světě, který
je  zlý,  který  je  maligní.  Jenže  byla  tato
modlitba po té, co odešel k Otci, vyslyše-
na? Pokud se vrátíme do analogie s dětmi,
pak uchovej je od zlého, znamená, ať se

jim  vyhýbají  nemoci,  zlý  kamarádi,
nespravedliví  učitelé,  špatná  životní
rozhodnutí, úrazy atd. 

Jenže  jak  tomu bylo  s těmi,  za  které  se
Ježíš modlí? Skoro všichni budou postupně
popraveni, prožijí těžké životy a zlo se jich
bude dotýkat v plné síle. Kdybych byl reži-
sér  a psal  životopis  třeba  Petra,  pak  po-
slední  záběr  by byl,  jak  je  Petr  na kříži,
podle tradice hlavou dolů, trpí a opakuje si
slova svého Pána, který se kdysi přimlou-
val u svého nebeského Otce, aby byl Petr
zachován  od  zlého.  Pak  by  byl  otevřený
konec  a diváci  by  byli  ponecháni  ve
zmatku, co tedy svojí modlitbou Ježíš mys-
lel? Jako by platilo, že jestli se něco nevy-
plní,  pak je  to  Ježíšova přímluva,  aby je
Otec  v nebesích  uchoval  od  zlého.  Nebo
vyplní? 

Dovolím  se  zde  zdánlivý  odskok.  Někdy
přemýšlím nad Žalmy, a to konkrétně nad
těmi,  které  tvrdí,  že  Hospodin  sesílá  na
svůj lid dobro a požehnání. Když třeba čtu
Žalm  121:  Pozvedám  své  oči  k horám:
Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází
od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Ne-
dopustí,  aby  uklouzla  tvá  noha,  nedříme
ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí
ten,  jenž  chrání  Izraele.  Přemýšlím,  jak
tohle  četli  Židé,  když  ně  přicházel  jeden
pogrom  za  druhým,  když  mizeli  v ply-
nových komorách. Když pozvedali svoje oči
k horám – přesně jak je to v tomto Žalmu,
kde čteme, že Bůh je chrání, že nedříme
a nespí. Jak si to v sobě srovnali? Že Bůh
zrovna dříme nebo dokonce spí? Na to se
snaží najít odpověď Jobovi přátelé, odpo-
věď hledají a hledali i další. Na to se ptali
Ježíše poté,  co věž v Siloe zabila  několik
lidí.  Zhřešili  ti,  co  zůstali  v troskách?
A vrátíme-li se zpět k Janovi – proč je Ježíš
nezachoval od zlého? A má vůbec moc za-
chovat nás? Jak se modlit? 

E.  Wiesel,  známý  židovský  autor,  který
přežil Osvětim po všem, co zažil, napsal:
„Nikdy jsem neztratil víru, bylo by to moc
jednoduché, ale má víra je raněná“. Přes
to, co učedníci prožili, nevypadá, že jejich
víra byla raněná. Jenže kde brali sílu? Proč
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museli  umírat  jako  mučedníci?  Co  tedy
znamená, zachovej nás od zlého? Za co se
Ježíš modlí? Ochrání nás, když neochránil
své  blízké?  Ve  velekněžské  modlitbě  je
mnoho  a mnoho  námětů,  ale  vyberu  je-
den, který snad na otázku trochu odpoví-
dá.  Otče, chci,  aby také ti,  které jsi  mi
dal, byli se mnou tam, kde jsem já. 

Ježíš se modlí za to, aby byli, tak kde je
on.  Co  to  vlastně  znamená?  Erns  Kase-
mann – německý protestantský teolog, na-
psal: Křesťany všech věků netrápí ze vše-
ho  nejvíc  zákonictví,  nedostatek  víry  či
teologické spory. Nejvíc je trápí sám Ježíš.
Kdykoli  se  na  scéně  objeví  Ježíš,  církev
panikaří,  neboť  se  bojí  chaosu,  který  při
jeho příchodu nastává. Když je církev kon-
frontována  s Ježíšem,  otřásá  se  v zákla-
dech. Církevní tradice a zákony se pokusily
Ježíše ochočit. Dnes mnoho církví přežívá,
protože se to podařilo. Jenže je třeba do-
dat, že si neochočili Ježíše, ale jakousi jeho
karikaturu. 

Ježíš se modlí, aby učedníci byli tam, kde
je  on…  Jenže  slovy  Kasemanna  když  se
toto stane, církev panikaří, protože se bojí
chaosu, který při příchodu Ježíše nastává.
Takže skutečného Ježíše ani nechce. 

Co to znamená být tam, kde je Ježíš ukážu
na obrazu dvou teologií  a přístupů k víře,
na  dvou pojetí  Boha,  Ježíše,  Ducha sva-
tého,  církve.  Je  to  obraz  tzv.  osadnické
a průkopnické teologie, který popsal ame-
rický  spisovatel  Wes  Seelinger  v knize
Western  Theology  (v našem  jazyce
kontrast  osadníci  – průkopníci  najdete v:
Manning B., Uchvácen Kristem, Praha: Ná-
vrat  Domů 2007,  s.  50  –  52).  Ta  první,
osadnická,  vypadá  bezpečně,  ale  v ko-
nečném  důsledku  je  zlá,  maligní  a třeba
dodat  slovy  velekněžské  modlitby,  chraň
nás od tohoto zla.

Osadnická  teologie  vnímá  církev  jako
soudní budovu. Základ je stabilita, jistota,
předvídatelnost a řád. Druhá, průkopnická,
vnímá  církev  jako  krytý  vůz,  kde  vedle
sebe lidé spí, bojují, umírají a hlavně jsou
na cestě. Je jim ve voze občas nepohod-
lně, ale dobrodružství je více než pohodlí.

V osadnické teologii hraje Bůh roli starosty.
Nikdo  ho  moc  nevidí  a nikdo  ho  moc
nezná,  ale  každý  ví,  že  tam  někde  je,
protože ve městě vládne pořádek. 

V průkopnické teologii hraje Bůh roli vůdce
výpravy. Je se svými lidmi, pevně je vede,
občas sestoupí z vozu, aby jej pomohl vy-
tlačit z bláta. 

V osadnické teologii hraje Ježíš roli šerifa,
kterého poslal starosta. Dbá na dodržování
zákonů, a pokud je někdo nedodržuje, po-
trestá  ho.  V průkopnické  teologii  hraje
Ježíš  roli  zvěda.  Vyjíždí  dopředu,  hledá,
kam jít  a hlavně  inspiruje  průkopníky  na
další  cestě.  V osadnické  teologii  hraje  D.
sv. roli děvčete ze saloonu, která unavené
osadníky občas podrbe pod bradou a po-
skytne jim útěchu. 

V průkopnické teologii hraje D. sv. roli lov-
ce bizonů, který přináší čerstvé maso. Je
to trochu podivná, divoká postava a někdy
si průkopníci nejsou jistí, co udělá příště.
V neděli občas jezdí strašit osadníky, kteří
chodí do města na zmrzlinu. 

V osadnické  teologii  hraje  křesťan  roli
osadníka.  Bojí  se  otevřené  a neznámé
hranice. Bojí  se starosty a vyhýbá se še-
rifovy.  Jeho  heslem  je  bezpečnost  pře-
devším. 

V průkopnické  teologii  hraje  křesťan  roli
průkopníka.  Touží  po  novém  životě,  po
nových  neznámých  prostorech.  Umírá
v botách  na  nohou.  Je  mu  líto  osadníků
a snaží se jim povědět, že život na cestě je
radostný a dává pocit naplnění. 

V osadnické  teologii  hraje  duchovní  roli
bankéře a je to velmi vážený člověk, který
uchovává v trezoru veškeré cennosti. 

V průkopnické teologii  hraje duchovní  roli
kuchaře,  který  porcuje  to,  co  mu opatřil
lovec bizonů. Nikdy si neplete svoje poslání
s posláním vůdce výpravy, zvěda nebo lov-
ce bizonů. Ví, že je jen jedním z průkopní-
ků, který se naučil vařit. 

V osadnické  teologii  znamená  víra  věřit
v bezpečnost města. 
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V průkopnické  teologii  je  víra  duchem
dobrodružství.  Je  to  odvaha vydat  se  na
cestu. 

V osadnické teologii je hřích porušení řádu,
v průkopnické teologii je hřích touha vrátit
se  zpět.  Osadnická  teologie  chápe  spásu
jako  život  poblíž  soudní  budovy,  prů-
kopnická chápe spásu jako důvěru ve vůd-
ce výpravy, radost, že lze putovat do ne-
známa, je to následování zvěda a živení se
masem, které dodává lovec bizonů. 

Ježíš  ve  velekněžské  modlitbě  prosí,  ať
jsou jeho učedníci tam, kde je on, což ne-
musí  a většinou  ani  neznamená  bezpečí,
pohodlí a předvídatelnost. Jenže uprostřed
nepohodlí,  někdy  bolesti  a zápasů,  dává
sílu,  abychom pozvedli  hlavu  a nenechali
se převálcovat skepsí, negativismem a bo-
lestí.  Konkrétně to znamená vyrazit  nebo
pokračovat  na cestě  životem s ním ať  to
stojí cokoli. Znamená to méně spekulovat
nad riziky a více počítat s jeho přítomností
a mocí. Je to cesta podobná cestě ve voze
– na první pohled nejistá, nevím, kde bu-
deme  večer  tábořit,  dokonce  ani  nevím,
zda dojedu tam, kam chci, ale je to cesta
s ním a blízko němu. 

A to,  že  můžeme být  spolu,  je  tak  silná
motivace,  že  navzdory  všem  rizikům  do
vozu  nasednu  a pojedu  v něm.  A až  na
cestě  najednou  poznávám  další  bratry
a sestry,  poznávám vůdce výpravy  – ne-

beského  otce,  poznávám  úplně  nové  di-
menze  života.  Ty  jsou  tak  úžasné,  že
i když  je  cesta  někdy  nepříjemná,  nikdy
bych  neměnil  a znovu  chci  do  vozu
usednout, protože chci být s Ježíšem, slovy
velekněžské modlitby jsem tam, kde je on.
A tato zkušenost je vlastně nesdělitelná. 

Když Ježíš řekne, ať jsou tam, kde jsem já,
pak  stejnou  modlitbu  můžeme a musíme
prosit za CB za naše sbory. Ať jsme tam,
kde  je  Ježíš.  Ježíš  je  tam,  kde  dochází
k pokání, k novým rozhodnutím víry, k od-
puštění, k překračování našich komfortních
zón kvůli následování Krista. Je v trpících,
v opuštěných,  v hledajících.  Je v temných
oblastech našich životů a sborů, pokud ho
tam  pustíme.  A nejen  to,  kam  přichází,
tam dává světlo. 

Začal  jsem  otázkou,  jak  se  Ježíš  myslel
svojí prosbu za to, aby učedníky a nás Bůh
zachoval od zlého, když jeho věrné zlo po-
tkalo. Možná tak, že to nejhorší, co se nám
jako jednotlivcům i jako církvi může stát,
není,  že  se  nebudeme  mít  dobře,  že  se
dostatečně nezabezpečíme, ale když nebu-
deme  tam,  kde  je  on.  A o to,  myslím,
v budoucnu  v našich  konkrétních  kontex-
tech a situacích povedeme zápasy. 

Moje modlitba je, abychom v těchto zápa-
sech obstáli.

David Novák
Zdroj: http://david-novak.blogspot.cz/ 

Nedělní besídka 
Den matek 

2017
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Děti z naší nedělní besídky udělaly velkou
radost  svým  programem  ke  Dni  matek
babičkám a dědečkům v Domově seniorů v
Dragounské  ulici  v  Chebu.  Senioři  jejich
písničky  a  básničky  odměnili  častým
potleskem  a  hlasitými  slovy  chvály.
Nakonec  jim  děti  předaly  kytičky  a
přáníčka.

Senioři  na  nás  čekali  dlouho  před  14.
hodinou. Nakonec se na nás přišlo podívat
třicet diváků

Bratr kazatel při přivítání

Rozdávání kytiček

Babičky poslouchají 

Rozdávání kytiček
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Z Bratrské jednoty baptistů
70 let výročí založení Sboru BJB v Lovosicích

Ve dnech  19.  -  21.  května  2017  proběhlo
slavnostní  shromáždění  při  příležitosti  70
letého  výročí  založení  Sboru  BJB  v
Lovosicích.

V  pátek  od  18:30  se  uskutečnilo
vzpomínkové  shromáždění  na  roky  1947-
1986, v sobotu od 18:30 bylo vzpomínkové
shromáždění na roky 1987-2016 a v neděli
od  9:30  byla  slavnostní  dopolední
bohoslužba,  společný  oběd  a  od  14:00
odpolední  bohoslužba  s  ordinací  bratra
kazatele  V  Chumchala.  Proti  této  ordinaci
zaslaly sborům zamítavá stanoviska 2. sbor
BJB v Chebu, sbor BJB Praha 4 a br. kazatel
Radek Pospíšil, člen Výkonného výboru BJB.
Jako důvody uvádějí, že veřejné výroky br.
kazatele  V.  Chumchala  jsou  ve  zjevném
rozporu  s  ordinačním  řádem  a  slibem,  ve
kterém ordinovaný  kazatel  veřejně  slibuje,
že  bude  své  práci  dbát  ústavy,  řádů  a
usnesení  BJB,  vést  sbor  k  zachovávání
jednoty,  snášenlivosti,  lásce  a  spolupráci  s
jinými  baptistickými  sbory  i  k  vědomí
spoluzodpovědnosti  za  celou  BJB,  a  že  si
bude vážit si křesťanů z jiných denominací,
spolupracovat  s  nimi  ve  společných

oblastech, ke vzájemné úctě, snášenlivosti,
lásce  a  spolupráci  vést  i  sbor,  v  němž  je
ustaven za kazatele.

Konference Neboj se, toliko věř 2017

Letos proběhla v Praze ve sboru Na Topolce
již  druhá  konference  Sítě  víry  (sborů
Chelčického,  v  Liberci  a  Praze  4)  s
charakteristickým  názvem  „Neboj  se,  tolik
věř“.  Název  těchto  konferencí  je  velice
výstižným pro dnešní dobu. Povzbuzuje nás
k  odvaze  v  následování  Ježíše  Krista.  Volá
nás vyjít za Kristem i na místa neprošlapaná
a neprobádaná, kde jsou nuzní lidé, kam se
dnes církev mnohdy zdráhá vykročit. Jedním
takovým  neprobádaným  místem  je
pastorace  lidí,  kteří  pro  svou  jinakost  či
menšinovou orientaci zažívají v církvích i ve
společnosti těžkosti. V předvečer konference
proto náš sbor uspořádal setkání s bratrem
farářem Ondřejem Kolářem ze sboru ČCE z
Kobylis,  který  nám  vyprávěl  o  svých
pastoračních zkušenostech z působení mezi
LGBT křesťany.

Na  konferenci  samotné  nejprve  promluvil
host z Evangelické teologické fakulty,  bratr
Pavel  Hošek,  který  hovořil  o  současných
výzvách  pro  křesťany.  Zmínil  mezi  jiným
podnětnou myšlenku, že výzvy současného
světa a společnosti, s kterými se potkáváme,
je možné vnímat jako ty, které nám sesílá
samotný Bůh. Dotkl se rovněž teologické šíře
dnešního  křesťanstva,  k  čemuž  použil
příznačných  termínů  „základáři“  a
„svobodáři.“  Druhý  host,  bratr  Pavel
Vychopeň, poté hovořil na téma typické pro
baptistickou  tradici,  což  je  téma  svobody
svědomí.  Toto  téma připomněl  na  příkladu
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jednoho z otců zakladatelů baptistů v Anglii,
Thomase  Helwyse  (1575-1616).  Zdůraznil,
že Helwysův odkaz o tom, že každá víra má
své  místo  pod  sluncem,  je  stále  živým
odkazem  i  pro  dnešní  dobu.  Proto  se
baptisté dosud zasazují o to, aby víra ať už
židovská, křesťanská, muslimská i jakákoliv
jiná nebyla upírána nikomu.

Odpoledne  následoval  výlet  do  Hleďsebe  v
Nelahozevsi, do míst, kde vznikl vůbec první
baptistický sbor. Sestra Slávka Švehlová ze
sboru  BJB  Na  Vinohradech  velice  poutavě
posluchačům  přiblížila  ony  první  začátky
baptistů v Čechách. Bylo objevné slyšet, že
jedni  z  prvních  baptistů  v  Čechách  měli
židovské  kořeny.  Z  domu,  kde  se  konalo
první shromáždění, jsme se přesunuli k řece,
kde jsme si vyslechli příběh z knížky Václava
Hendricha  Počátky  baptistů  v  Čechách  o
potížích baptistů při jejich prvních křtech ve
Vltavě,  které  se  z  důvodu  pronásledování
musely  konat  tajně  v  noci.  Sestra  Slávka
Švehlová  připomněla  přítomnost  ideových
předchůdců baptistů na zdejším území již od
13.  století,  jimiž  byli  novokřtěnci
(anabaptisté).

Jeden  bratr  se  cítil  celou  konferencí  a
odpoledním vyprávěním natolik osloven, že
požádal  bratra  kazatele  Jana  Koukala  –  v

duchu  otázky  etiopského  dvořana  Filipovi
„Zde  je  voda,  co  mi  brání,  abych  byl
pokřtěn?“  –  aby  mohl  svou  víru  v  Krista
vyznat  na místě křtem. O křtu na vyznání
víry již přemýšlel delší dobu a nyní nazrála
ta chvíle. Vyhledali jsme tedy vhodné mělké
místo,  kam bylo  možné  do  řeky  vstoupit;
bratří  přinesli  odněkud  poblíž  stolek,  který
posloužil  jako stůl k večeři Páně. Manželka
křtěného  bratra  měla  sebou  chléb,  někdo
další  přinesl  víno  a  jiný  sklenici,  která
posloužila jako kalich. V posledu ještě další
bratr vytáhl z batohu Bibli. Měli jsme tak vše
připravené  ke  slavnostnímu  shromáždění.
Před křtem bratr vydal svědectví, na základě
něhož  byl  na  vyznání  své  víry  bratrem
kazatelem  Janem  Koukalem  pokřtěn.
Následovala památka svaté Večeře Páně, při
níž jsme zpívali píseň Mistra Jana Husa Jezu
Kriste,  Štědrý  kněže.  Bohoslužebné
shromáždění jsme zakončili modlitební chvílí,
při  níž  proběhlo  požehnání  se  vzkládáním
rukou.

Při  letošní  konferenci  zakončené
bohoslužebným  shromážděním  se  křtem
jsme intenzivně zakoušeli,  že  Duch Boží  si
neklade meze, ale věje, kam chce. Pokud se
Jím necháme vést, připraví nám překvapení
a  radostné  chvíle  i  uprostřed  nepohodlí  a
zápasů nynějších časů.

Modlitební předměty 
za nemocné, 
za ty, kteří pomáhají nemocným, aby
zvládli náročnost jejich služby,
za staršovstvo a jejich službu,
za br. kazatele a jeho službu,
za mládež a její vedení,

za nedělní besídku,
za Klub dobré naděje,
za celou církev, 
za všechny sborové složky,
za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

10



červen 2017 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Oznámení 
30. 5. – 1. 6. kurz kazatelů

9. 6. od 19:00 – 24:00 Noc kostelů

10. 6. Vzdělávání na cestě

11. 6. v 15:00 společný křest se 2. sborem

Narozeniny a výročí
 Hrůzová Anna (Frant.) 6. červen

 Hrůzová Eliška 10. červen

 Hrůza František (Anny) 11. červen

 Křivánek Alois 12. červen

 Bulíková Bohumila 17. červen

 Kovařík Ruda 19. červen

 Schmiedl Ctibor 20. červen

 Jelínková Marie 30. červen

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

Program na červen 2017 
Čtvrtek 1. červen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 1. červen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  2. červen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 2. červen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 3. červen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 3. červen 2017 18:00 Mládež

Neděle 4. červen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Ferdinand Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Neděle 4. červen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Úterý 6. červen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 8. červen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 8. červen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  9. červen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 9. červen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Pátek 9. červen 2017 19:00 Noc otevřených kostelů

Sobota 10. červen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 10. červen 2017 18:00 Mládež

Neděle 11. červen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. Milan Kern

Neděle 11. červen 2017 15:00 Křest
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Úterý 13. červen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 15. červen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 15. červen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  16. červen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 16. červen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 17. červen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 17. červen 2017 18:00 Mládež

Neděle 18. červen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Služba besídky k ukončení školního roku

Neděle 18. červen 2017 16:00 Rozloučení se školním rokem (besídka a sbor)

Úterý 20. červen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 22. červen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 22. červen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  23. červen 2017 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  23. červen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 24. červen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 24. červen 2017 18:00 Mládež

Neděle 25. červen 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Eliáš František
 Kázání: br. Václav Černík

Neděle 25. červen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 25. červen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák 

Čtvrtek 29. červen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  30. červen 2017 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  30. červen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

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

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

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

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

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

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 4. června 2017. 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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