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Slovo kazatele 
Hospodine, tvář tvou hledám…  Ž 27:8

Milí bratři a sestry,

kam letos pojedete? Někteří
se možná chystají na dovo-
lenou  do  zahraničí,  někteří
pojednou  někam  do  Čech.
Někteří  pojedou  na  tábory,
budou mít brigádu…

Ať  už  pojedeme  kamkoli  nebo  budeme
„jen“  doma a jezdit  do práce,  může nás
provázet verš z knihy Přísloví 3:5 a 6: „Dů-
věřuj Hospodinu celým srdce a na rozum-
nost svou se nespoléhej. Poznávej Ho na
všech svých cestách, On sám napřímí tvé
stezky.“  Ať  budeme  kdekoli,  buďme  tam
s Bohem. Můžeme Mu důvěřovat, spoléhat
na Něj.  Můžeme se snažit v tom, co nás
potká, ať to bude cokoli, poznávat Boha –
v kráse Jeho stvoření, které třeba budeme
vidět na cestách, ve všedních povinnostech
práce,  když  budeme  někým  obdarováni,
v tom,  když  budeme  muset  řešit  těžké

situace. V tom všem můžeme poznávat to,
jaký je Bůh.

Možná je tedy lepší  otázka: „s kým letos
pojedete?“

S tím souvisí i přání apoštola Pavla, které
mě  oslovilo  v souvislosti  s  prázdninami:
„proto  nám  nade  vše  záleží  na  tom,
abychom  se  Mu  líbili,  ať  už  odcházíme
domů,  nebo  zůstáváme  v cizině.“  (2  Kor
5:9) Pavel tady hovoří  o životě v těle na
zemi a o věčném životě s Bohem v nebi.
Protože víme, co nás čeká s Pánem Ježí-
šem po smrti, chceme se Mu líbit už tady
na zemi a být připraveni na Jeho příchod
nebo na to, až nás zavolá k Sobě. Můžeme
to vztáhnout i na cesty o letošních prázdni-
nách – chtějme se Bohu líbit, ať budeme
kdekoli.

Ať vás Pán chrání a vede.

David Sláma - kazatel sboru

Mistr Jan Hus 
Druhý červencový státní svátek – 6. čer-
vence – připomíná den upálení Mistra Jana
Husa. Jeho osobnost již téměř šest set let
čeří  hladinu  dějin,  a  to  nejen  dějin  čes-
kých,  ale  i  dějin  celého  protestantského
hnutí. Jeho přesvědčení o nutnosti nápravy
křesťanského života je natolik nadčasové,
že by si i v dnešních dnech jistě rychle zís-
kal řadu nepřátel, kdyby se svými názory
vystoupil na veřejnosti. Hus ve svém učení
vycházel z myšlenek oxfordského profeso-
ra  Johna  Wycleffa  (bývá  počešťováno  na
Jan Viklif). Stěžejní myšlenkou je, že pro
všechny křesťany platí pouze Boží zákony
(jejichž  souhrnem  je  známé  Desatero).

Pokud  zákon  (světský,  ale  i  církevní)
Desateru  neodpovídá,  nemusí  (či  neměl
by) ho člověk respektovat.

Vedle  kritiky  církve  se  Hus  za  svůj  ne-
dlouhý život projevil i jako velice schopný
vědec na poli teologie a lingvistiky a také
plodný  autor  řady,  v  dnešní  době  by  se
snad  dalo  říci  vědeckopopulárních  spisů.
Zasloužil se o překlad a popularizaci Bible;
při této práci jistě netušil, kolik těžkostí po
šesti  stoletích  způsobí  zavedením  diakri-
tických znamének v oblasti výpočetní tech-
niky.

Husův život v datech:
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1371 – narodil se (zřejmě) v Husinci u Pra-
chatic 

1390 – zahájil studie na Karlově univerzitě
v Praze 

1393 – dosáhl hodnosti bakaláře 

1396 – mistrem svobodných umění 

1404 – dosáhl hodnosti bakaláře teologie 

1398 – začíná vyučovat na artistické fakul-
tě 

1400 – vysvěcen na kněze 

1401 – do roku 1402 děkan artistické fa-
kulty 

1402 – stal se kazatelem v Betlémské kap-
li na Starém Městě pražském 

1409 – do roku 14 10 rektor univerzity v
Praze. Zhruba od 1408 stále silnější ideové
rozpory. 

1412 – protiodpustková aféra, ztráta pod-
pory Václava IV, interdikt nad Prahou, od-
jíždí na venkov 

1414 – odjezd na obecný koncil do Kostni-
ce, uvěznění 

1415 – 6. července v Kostnici upálen.

Jeho  smrt  posílila  v  českých  zemích  re-
formní  hnutí,  jež  přerostlo  v  období  hu-
sitských  válek  –  dnes  jedné  z
nejkontroverznějších kapitol českých dějin.

Katolická církev se v poslední době zabývá
otázkami Husovy rehabilitace. Některé sta-
ti  k  tomuto tématu si  můžete přečíst  na
serveru Katolík.

Ještě  si  připomeňme  několik  stěžejních
Husových spisů:

De orthographia Bohemica – o zjedno-
dušení  spřežkového  pravopisu  zavedením
diakritických znaků (Husova nabodeníčka)
-  není  zcela  jasné,  zda  autorem byl  Hus
osobně. 

O trojiem lidu řeč – proti středověkému
rozdělení lidu do tří vrstev (jistě nadčasové
i do dnešní doby). 

Sieť viery – nejpropracovanější teoretické
dílo  o  významu církve (vírou  se  lidé  za-
chraňují z hříchů, roli církve tu symbolizuje

ta síť) 

Knížky o svatokupectví – kritika prodeje
odpustků; to bylo solí v oči církvi, pro kte-
rou odpustky představovaly vítané příjmy. 

De  ecclesia  (O  církvi) –  latinsky,  teo-
retický spis o církvi vycházející z Viklefa. 

O šesti bludiech (De sex erroribus) 

Postila (z  lat.  “po  oněch  slovech”)  Vy-
loženie  sv.  čtení  nedělních  –  sborník  59
kázání napsal Hus již ve vyhnanství na Ko-
zím Hrádku  a  soustředil  v  nich  podstatu
svého  kazatelského  umění.  Každé  kázání
je  uvedeno  citací  určité  části  evangelia
(zpravidla 8 - 10 veršů) a pokračuje jeho
výkladem (proto “po oněch slovech”). 

Výklady viery, Desatera a Páteře – vý-
klad  hlavních  modliteb  Věřím  v  Boha  a
Otčenáš (lat. Pater noster - odtud zkomo-
leně  'Páteř')  a  také  Desatera  božích  při-
kázání – lidé se je učili nazpaměť, ale ne-
rozuměli obsahu. 

O Boji  duchovním –  zde  Hus  odmítá  i
spravedlivou  válku,  bojovat  je  třeba
duchovními zbraněmi.

Jan Hus 

O CÍRKVI (O TĚLE A O HLAVĚ CÍRKVE)

Dále je třeba si uvědomit, že Kristus je na-
zýván  hlavou  církve  proto,  že  je  nejdů-
stojnější osobou v lidském pokolení, udíle-
jící všem jeho údům pohyb a vnímání. Jako
je  totiž  u  člověka  hlava  nejvýznamnější
částí těla, rozuměj lidského, která udílí tělu
a jeho částem pohyb a vnímání a bez níž
nemůže  ani  tělo,  ani  žádný  jeho  úd  žít
vskutku přirozeným životem, tak Kristus,
jsa  pravý  bůh a  pravý  člověk,  je  osoba,
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která  udílí  duchovní  život  a  pohyb  své
církvi a každému jejímu údu a bez jejíhož
vlivu nemůže nikdo žít ani vnímat. A jako
jsou  v  lidské  hlavě  soustředěny  všechny
smysly,  tak  jsou  v  Kristu  „skryty  všecky
poklady moudrosti a známosti boží“, jak je
patrné  z  epištoly  ke  Kolossenským  2.
Shora vyslovená myšlenka je obsažena v
témže listu Apoštolově ke Kolossenským 1:
„Všecko skrze něho a v něm stvořeno jest.
A on jest přede všemi a všecko jím trvá. A
on  jest  hlava  těla  církve,  který  jest
počátek, prvorozený z mrtvých, aby on ve
všem měl  prvenství,  poněvadž se zalíbilo
bohu, aby v něm všecka plnost přebývala
a skrze něho aby smířil se sebou všecko.“

Jednotu pak těla církve ukazuje Apoštol v
1. listě Korintským 12, kde předně říká, že
„rozdílnost darů milosti, služeb a působení“
pochází od jednoho duchovního pána, kte-
rý působí ve všech. Milost totiž musí před-
cházet:  ona  je  začátek  služby  u
duchovních a začátek práce u laiků. Milost
pak dává duch. Pán přijímá službu a bůh
službu vyžaduje. „Jednomu,“ říká, „je du-
chem dána řeč moudrosti, jinému pak řeč
vědění  podle  téhož  ducha,  jinému víra  v
témž  duchu,  jinému  dar  uzdravovat  v
jednom  duchu,  jinému  konat  zázračné
skutky, jinému pak proroctví,  jinému pak
rozeznávání duchů, jinému dar mluvit růz-
nými jazyky a jinému výklad řečí.“ A zdá
se, že Apoštol přenáší důsledně toto deva-
tero v témž pořadí na lidi, kteří tyto dary
přijímají,  ftíká:  „Některé  ustanovil  bůh  v
církvi  předně  za  apoštoly,  druhé  za  pro-
roky, třetí za učitele, potom ustanovil divý,
dále  dary  uzdravování,  pomocné  služby,
správy, různé jazyky a výklady řečí.“ Toto
devatero je možno přizpůsobit dřívějšímu
výčtu.  A  na  témže  místě  říká  Apoštol,
srovnávaje tělo církve a jeho údy s přiro-
zeným  lidským  tělem:  „Neboť  jako  tělo
jedno jest  a  má mnoho údů,  ale  všecky
údy těla, ač je jich mnoho, jsou jedno tělo,
tak i Kristus.“

Je však třeba poznamenat, že je trojí sho-
da a trojí rozdíl mezi údy těla mystického a
těla  lidského.  Neboť  jako  údy  vytvářejí
jedno tělo, s nímž duše je spojena, a dále

jako  každý  úd  je  potřebný  kterémukoli
druhému údu, když si navzájem pomáhají
ve  svých  úkolech,  tak  je  tomu  i  s  údy
církve silou  společenství  a  poutem lásky.
Za třetí pak, jako se údy těla věnují svým
úkolům,  tak  i  údové  církve,  neboť  podle
Chrysostoma ve spise Nedokončený výklad
na  Matoušovo  evangelium  (De  opere
imperfecto) „člověk je jako kniha, do níž je
vepsáno  celé  křesťanské  náboženství“.
Jako je tedy úzká souvislost mezi hlavou a
nohama, tak jsou spolu spojeny rozum a
cit.  A  jako  každý  úd,  ušlechtilý  nebo
neušlechtilý,  slouží  duchu  bez  vzájemné
svárlivosti,  tak  každý  úd  církve  slouží
Kristu bez svárlivosti, kdo je vyšší a kdo je
podřízený.  A  jako  se  vynikající  údy
nechlubí  svou  ušlechtilostí,  ale  plní  svůj
úkol, jak je duše řídí, k vzájemné podpoře
všech údů,  tak tomu má být  i  mezi  údy
církve. A jako oči a tvář nejsou při svých
úkonech  zakryty,  aby  zahalené  neuvedly
člověka v potupu a nepřivodily jeho zkázu,
tak Kristus a apoštolově, naplněni zápalem
lásky, ale zcela prosti zápalu žádostivosti,
nezahalili  se  po  způsobu  světských  lidí
časnými  věcmi.  A  takovýma  očima  mají
být i jejich náměstkové, všichni duchovní.
Avšak  méně  ušlechtilé  údy,  za  které  se
stydíme,  jsou  více  utajeny  a  složitěji  a
jemněji  přikryty.  A  tak  je  tomu  s  údy
hodnými opovržení, skrze něž se vyměšují
výkaly církve.

Rozdíl  pak  mezi  údy  těchto  těl  lze  určit
takto: První je v tom, že jsou-li části církve
spolu spojeny milostí, neohlížejí se na po-
stavení nebo umístění polohy těla, jak to
činí lidské údy. Druhý rozdíl je v tom, že
jde-li  o  údy mystické,  není  rozpor,  nýbrž
důslednost v tom, že jeden úd koná úkoly
různých druhů. Člověk je totiž jakýsi celek,
a proto se sluší, aby horlivě pracoval, seč
je. Třetí rozdíl je v tom, že i když do údů
církve proudí síly z Krista, jako do údů těla
proudí  síly  z duše a teprve jimi  nabývají
povahy údů, přece ono proudění je první a
činnost údů je dobrovolná, z milosti  sdě-
lená a záslužná.

Dále je třeba poznamenat, že jako je lec-
cos v lidském těle, co není součástí samé-
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ho těla,  například slina, hlen, výkal,  hnis
nebo moč, a to nepatří k tělu, poněvadž to
není součástí těla, něco jiného však je být
v těle lidském součástí, jako je každý jeho
úd: v tomto smyslu je něco v mystickém
těle Kristově, jímž je církev, a přece to ne-
patří  k  církvi,  poněvadž to není  její  sou-
částí,  právě  tak  jako  každý  předzvěděný
křesťan, který musí být jako výkal z tohoto
těla nakonec vyvržen. A tak je něco jiného
patřit k církvi a něco jiného být v církvi.

A  zřejmě  z  toho  neplyne  závěr:  Jestliže
všichni křesťané jsou v církvi, tedy patří k
církvi, nýbrž naopak. Neboť víme, že plevel
roste  mezi  obilím,  že  se  havran  živí  na
témže humně s holubicí a že pleva je vná-
šena do stodoly se zrním. A přece je ne-
překlenutelný rozdíl mezi těmito věcmi, jak
jsme to znázornili na lidském těle. Tak si to
máme představovat i o svaté matce církvi.
K tomu směřuje text z 1. epištoly Janovy
2, kde je řečeno: „Nyní antikristové mnozí
povstali. Z nás vyšli, ale nebyli z nás,“ to
znamená: z naší společnosti odešli  - tato
glosa se čte v oddíle O pokání (De peniten-
tia) v distinkci 5 - podle milosti předurčení
k životu. Neboť kdyby byli z nás, zajisté by
byli  zůstali  s námi.  Jako totiž  přebytek z
jídla vychází  i  z hmotných údů, ač přece
není z nich, tak vyvrhelové církve, to jest
lidé předzvědění,  vycházejí  z ní; a nebyli
přece z ní jako její části, poněvadž žádná
její část nemůže od ní nakonec odpadnout,
protože „láska“ předurčení, která ji  samu
poutá, „nikdy neodpadá“, jak říká Apoštol
v 1. epištole ke Korintským 13. A to do-
tvrzuje Apoštol  v listě Římanům 8 slovy:
„Víme pak, že milujícím boha všecky věci
napomáhají  k  dobrému,  totiž  těm,kteří
podle  úradku  jeho,“  rozuměj  předurčení,
„povoláni jsou k svatosti. Neboť o kterých
to předzvěděl, ty i předurčil, aby byli při-
podobněni obrazu syna jeho, takže on je
prvorozený mezi mnohými bratřími. Které
pak předurčil, ty i povolal, a které povolal,
ty i ospravedlnil.“ A na závěr dlouhého dů-
kazu říká jménem předurčených: „Jsem si
jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani
mocnosti,  ani  síly,  ani  přítomné věci,  ani
budoucí,  ani  úděs,  ani  hlubokost,  ani

žádné  jiné  stvoření  nebude  moci  nás
odloučiti od lásky boží, která jest v Kristu
Ježíši, pánu našem.“

Ještě je třeba poznamenat, jak mnozí říka-
jí,  že  je  čtverý  poměr  křesťanů  k  svaté
matce církvi. Jedni totiž jsou v církvi podle
jména  i  skutečně,  jako  předurčení
křesťané,  poslušní  Krista.  Druzí  nejsou  v
církvi ani skutečně, ani podle jména, jako
předzvědění pohané. Třetí jsou v církvi to-
liko podle jména, jako předzvědění pokryt-
ci. A čtvrtí jsou v církvi skutečně, ačkoli se
zdá,  že  podle  jména jsou mimo ni,  jako
předurčení křesťané, které chtějí pochopo-
vé Antikristovi odsoudit před tváři církve.
Tak zajisté odsoudili velekněží a farizeové
našeho  vykupitele  k  nejpotupnější  smrti
jako nějakého rouhače a tedy kacíře, „kte-
rý  byl  předurčeným synem božím“  (Řím.
1).

Dále  jest  poznamenat,  že  žádné  místo
nebo  lidská  volba  nedělá  člověka  údem
svaté církve obecné, nýbrž božské předur-
čení a to se vztahuje na každého, kdo vy-
trvale následuje Krista v lásce. Neboť pod-
le Augustinova spisu O předurčení svátých
(De praedestinatione sanctorum) je před-
určení  vyvolením  z  milosti  božské  vůle,
nebo  jak  se  obecně  říká:  „předurčení  je
přípravou  milosti“  v  přítomném  čase  a
slávy  v  čase  budoucím.  Podle  spisu  O
pokání (De penitentia), distinkce 4, je dvo-
jí předurčení. „Jedno, kterým člověk je zde
předzřízen  k  přijetí  spravedlnosti  a  od-
puštění  hříchů,“  avšak  nikoli  k  dosažení
života slávy. A na toto předurčení se hodí
druhá  definice  svrchu  uvedená.  Druhé
předurčení je to, „kterým je člověk předur-
čen  k  dosažení  života  věčného  v  bu-
doucnosti“.  Teprve  po  tomto  předurčení
následuje první, a nikoli naopak. Neboť je-
li  kdo  předurčen  k  věčnému  životu,  vy-
plývá z toho důsledek, že je tedy předur-
čen k spravedlnosti. A dosahuje-li věčného
života,  tedy  dosáhl  spravedlnosti.  Tento
soud nelze obrátit. Mnozí totiž mají účast
na  spravedlnosti  už  nyní,  ale  protože  se
jim nedostává vytrvalosti, nemají podíl na
věčném životě.
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Úvahy 
MARIE SVATOŠOVÁ

„Náhody a náhodičky“

Tato  malá  knížečka  mě  utvrdila
v důslednosti,  jak  nahlížet  na různé udá-
losti v mém životě.

M. Svatošová předkládá různé „náhody“ ze
svého života s krátkým zamyšlením a citá-
tem nebo veršem z Bible.

Občas se přihodí něco – jak se říká – „co
by člověk nevymyslel“. A myslíme tím, že
se stane něco zvláštního, pro co sami ne-
máme  logické  vysvětlení.  Nebo  jakási
„souhra  náhod“  nám  dopomůže,  někdy
naopak  zkomplikuje  naši  cestu.  Mám  na
mysli  i  ty  nejobyčejnější  záležitosti…
(ujel/neujel vám autobus? atd. atd.)

Jak to máte s náhodami?

Jsem přesvědčená,  že  náhody neexistují.
To by totiž znamenalo, že se v našem živo-
tě děje něco,  o čem Bůh neví  a  to  není
pravda. 

Bible  to  ukazuje  na  více  místech  -např.
Mat. 10, 29-31 „Neprodávají se dva vrabci
za haléř? A ani  jeden z nich nepadne na
zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak
jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Ne-
bojte se tedy; máte větší cenu než mnoho
vrabců.“

Ani v Bibli nemá slovo „náhoda“ místo!

Až se vám příště přihodí něco zvláštního,
ať už krásného nebo naopak bolestivého,
zkuste v tom vidět vzkaz od Boha určený
jenom a právě vám.

Je  to  úžasná  a  nádherná  výsada  nás
Božích dětí.

Bůh, všemocný Stvořitel a Pán, „Jsem kte-
rý jsem“, posílá vzkazy právě tobě.

Nechtěj to schovat pod nálepku „náhoda“.

Ošidíš tím jen sám sebe a svůj skutečný
život s Bohem.

Bohunka Bulíková

Z našeho sboru

Chci něco říci o mém synu Pavlovi. Zemřel
doma  30.  5.  2014.  Velice  miloval  svou
rodnou zemi. Když poprvé po emigraci při-
jel zpět a byl už na českém území, vystou-
pil z auta, sklonil se a políbil svou českou
zemi.  Děkoval  Pánu Bohu,  že je  opět  ve
své rodné vlasti. Stále doufal a věřil, že se
zase  do  svého  domova  vrátí.  „Až  děti
dostudují,  vrátím  se,“  říkával,  „  a  budu
opět bydlet v Chebu.“ Ale rodina nechtěla.
Pavel  se cítil  zklamaný,  ale  nechtěl  kvůli

tomu rodinu trhat.

Obě dcery skončily vysokou školu. Jedna je
doktorkou,  psycholožkou a druhá pracuje
ve školce jako vedoucí.

Pavel  ale  onemocněl  těžkou,  zákeřnou
nemocí,  ze  které  už  nebylo  naděje  na
uzdravení.  Byla to svalová nemoc. Po in-
tenzivním  vyšetření  a  všech  lékařských
zkouškách nebylo naděje na uzdravení. On
ještě stále doufal, že to bude lepší. Toužil,
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aby mohl vidět krásnou modlitebnu v Aši –
v Aši  se totiž  narodil.  Také se toužil  stát
kazatelem…

Říkala jsem mu do telefonu, že ho všichni
bratři  a  sestry  pozdravují  a  modlí  se  za
něj.  Byl  rád a těšil  se,  že o Velikonocích
přijede. Nemohl ale. Potom myslel, že by
to  mohlo  vyjít  na  den  matek.  Ale  už
nemohl.

Moc si přál být na slavnosti otevření modli-
tebny v Aši, ale už sám cítil, že to možné
nebude. Nemohl dýchat, tak mu museli dát
přístroj na pomoc v dýchání. Nemohl se už
sám  postavit  a  chodit.  Volal  mi  a  řekl:
„Maminko,  mám malé  přání,  když  budeš

v Aši, buď tak hodná, a pozdravuje všech-
ny ve sboru. Já už cítím, že mě Pán Bůh
volá.  Můj  život  zde  končí.  Do  Aše  už
nepojedu. Ale uvidím vás všechny v nebi.“

Doma se  večer  sešli,  chtěl  jim  ještě  říci
něco na rozloučenou. Ale všichni se rozpla-
kali. Poslal je spát, jen se s nimi ještě po-
modlil. Řekl, že už to do rána nevydrží.

Ráno šla manželka za ním, ale byl už bez-
vládný. V noci zemřel.

Růženka Sauerová

Poznámka:  Sauerovi  bydleli  v Aši  a  br.
Štěpán,  otec  br.  Pavla  zde  sloužil  jako
laický kazatel.

Nedělní besídka 
Koncepce velké besídky pro školní rok
2014 – 2015

Byl jsem osloven bratrem
kazatelem  i  sestrami
z besídky,  abych  pomohl
ve službě dětem ve velké
besídce, ze které na konci
tohoto  školního  roku  od-
cházejí dvě dosud sloužící
sestry.  Tuto  výzvu  jsem
určitou  dobu  zvažoval  a

ptal se, zda je to Boží vůle pro mě. Přijal
jsem  Slovo,  že  odpověď  spočívá  v tom,
zda  naleznu  jednotu  v pohledu  na  tuto
službu s dalšími sloužícími, se širším rea-
lizačním  týmem i  podporu  staršovstva  a
celého sboru. Proto vznikla i tato koncep-
ce,  kterou  vám  předkládám,  abyste  byli
otevřeně  informováni,  jakým směrem by
měla být služba ve velké besídce v příštím
školním roce rozvíjena. Jednotu s ostatní-
mi sloužícími i podporu bratra kazatele a
staršovstva jsem nalezl,  a proto jsem se
rozhodl  tuto  službu  pro  příští  školní  rok
přijmout. Prosím proto sbor o podporu a o
modlitby za tuto službu a za všechny, kteří
s dětmi pracují.

Štěpán Křivánek
1. Forma vyučování
Ve velké besídce jsou nyní děti od 5 do 9
let. Tento věkový rozdíl je příliš velký pro

vyučování  objemných  faktografických  a
encyklopedických znalostí  z Bible.  Přizpů-
sobí-li se objem učiva nejmladším, pak se
budou nejstarší nudit, přizpůsobí-li se nej-
starším, pak nejmladší budou zaostávat a
rezignují. Srovnávání znalostí formou testů
by  nahrávalo  jen  nejvyspělejším  a  stu-
dijním typům.
Proto  koncepce  velké  besídky  pro  příští
školní rok počítá s tím, že obsahem učiva
budou na biblickém základě témata, která
budou  srozumitelná  všem  dětem.  Půjde
spíše  o  vyučování  zkušenostní  než  infor-
mativní. Zkušenost je stejná nebo podobná
všem  dětem,  ať  velkým  nebo  menším,
nedá se poměřit,  hodnotit  její  kvalita ani
bodovat pomyslná úspěšnost. Zkušenost je
vlastní  jak biblickým svědkům, tak učite-
lům i dětem.

Naším  cílem  bude,  naučit  se  poměřovat
naše vlastní zkušenosti s biblickou zvěstí a
učit  se  jít  vstříc  novým zkušenostem ve
světle Božího Slova.
Děti tedy nebudou mít tolik biblických en-
cyklopedických  znalostí,  ale  měly  by  se
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naučit  nahlížet  do  svého  života  optikou
Písma.  Tomu  se  přizpůsobí  i  formy  vyu-
čování.

2. Cíl služby
Při hledání vhodné formy vyučování jsme
došli  k  závěru,  že  pro  naši  skupinu  dětí
bude přínosné, pokusit se zaměřit děti více
na  každodenní  praktické  zkušenosti  nežli
na  pouhé memorování  křesťanské teorie.
Řekli jsme si, že naším cílem bude, učit se
poměřovat naše vlastní  zkušenosti  s  bib-
lickou zvěstí  a snažit  se jít  vstříc  novým
zkušenostem ve světle Božího Slova.

Obecně  tedy  tento  cíl  naší  služby  dětem
můžeme definovat jako CHOZENÍ S JEŽÍ-
ŠEM. Přitom však máme stále na zřeteli,
že děti ještě nejsou obrácenými a vědomě
rozhodnutými  křesťany.  Toto  chození  se
tedy více podobá chození učedníků s Ježí-
šem před velikonočními událostmi. Učední-
ci Pána Ježíše postupně poznávali, učili se
rozumět jeho Slovu a získávali s Ním kaž-
dodenní zkušenosti. Teprve později, a kaž-
dý ve svém čase (Petr dříve, Tomáš pozdě-
ji) uvěřili v Pána Ježíše a přijali Ho za své-
ho Spasitele.
Podobně i naše děti by měly mít příležitost
poznávat  Pána  Ježíše  ve  velké  besídce
skrze Boží Slovo, učit se Jeho Slovo apli-
kovat  ve  svém  životě  a  získávat  s  Ním
první  zkušenosti.  Takovéto  CHOZENÍ  se
spíše než zralému následování podobá po-
čátkům budování vztahu, hledání porozu-
mění,  poznávání  sebe  i  Jeho  milujícího
Srdce.  Aby  byly  připraveny  na  tu  svoji
chvíli, kdy se jich Boží Duch dotkne a při-
jde jejich chvíle rozhodnutí.

3. Teologie
Každé  křesťanské  vyučování  se  chtě  ne-
chtě  pohybuje  v  nějakém  teologickém
rámci. Vlastně každý křesťan má svá vlast-
ní  teologická  východiska  v  pohledu  na
Písmo, ať uvědoměle nebo bezděky přijímá
za svou nějakou teologickou konstrukci  a
snaží  se  její  obecné  zásady  dodržovat.
Jsou  to  pravidla  a  principy,  které  se  u
většiny  křesťanů  více  projevují  v  prak-
tickém jednání  než  v  teologických  disku-
sích.
Při vyučování dětí ve velké besídce bude-
me vycházet z tradičních baptistických zá-
sad a principů, tak jak je z Božího Slova
vyrozuměly generace našich předků.
Stěžejní  zásadou,  která  se  prakticky
projeví v přístupu k dětem, je princip svo-
body  svědomí.  Mimo  jiné  znamená,  že  i
děti mají být svobodné ve svém svědomí a
nesmí  být  tlačeny  k  žádným  duchovním
rozhodnutím  a  praktikám,  které  nevy-
cházejí  z  jejich  vlastní  vůle  a  vlastního
svobodného rozhodnutí. V duchovních vě-
cech je vyloučen jakýkoli nátlak, manipula-
ce  nebo  znásilňování  dětské  duše,  byť  v
zájmu jakéhosi  jejich  "dobra".  Respekt  k
jejich svobodě svědomí se budeme snažit
doplňovat osobním příkladem a spolehnu-
tím na práci Ducha svatého. 

Děti  by  se  měly  postupně  prakticky  a
vhodnou  formou  přiměřenou  jejich  věku
seznamovat i s dalšími baptistickými zása-
dami a principy, aby jim porozuměly a po-
znaly jejich vliv na život sboru. Jsou to na-
příklad:  Křest  dospělých na vyznání  víry,
osobní víra a následování Krista, přijímání
chleba  i  vína při  Večeři  Páně,  všeobecné
kněžství  věřících,  společné  rozhodování
hlasováním, že nejvyšší autoritou naší víry
a praxe je Pán Ježíš Kristus, přítomný své
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církvi skrze Ducha svatého, apod.
Při  odchodu do dorostu by děti  měly mít
alespoň malé povědomí o teologickém za-
kotvení sboru a v čem spočívá jeho bap-
tistická identita.

4. Dětská misie
Z uvedeného teologického rámce bude vy-
cházet i náš přístup k dětské misii v besíd-
ce. Velkou touhou nás všech je, aby naše
děti uvěřily v Pána Ježíše Krista jako svého
osobního Spasitele, vyznávaly mu své hří-
chy, činily pokání a rozhodly se jej násle-
dovat po celý svůj život.
Současně věříme, že každé dítě má svoji
individuální cestu k Bohu, kterou nemůže-
me lidskými prostředky uměle urychlovat,
k  tomuto  rozhodnutí  jej  dotlačovat  nebo
mu je naplánovat či nadiktovat.
Věříme, že základem misijního působení v
besídce je zvěstování. Biblické zvěstování
Evangelia  dětem,  formou  vhodnou  jejich
vnímání a porozumění.
Očekáváme, že Duch svatý naše nedoko-
nalé zvěstování použije a bude se dotýkat
dětských srdcí.

Najde-li Boží volání u našich dětí odezvu,
chceme být připraveni na individuální roz-
hovor na toto téma s dítětem, pokud nás o
to s důvěrou požádá.
Nejsme však jedinými, kdo jsou připraveni,
s  nimi  o  otázce  spasení  hovořit.  Rodiče
nebo prarodiče mívají s dítětem zpravidla
důvěrnější vztah a i  oni mohou v takové
chvíli dítěti pomoci.
Proto nás misijní touha volá především a v
první řadě k modlitbám za naše děti. Nás
sloužící i rodiče a prarodiče dětí a v nepo-
slední řadě celý náš sbor.

Naše misijní  touha se netýká jen dětí  ze
sboru, které do besídky chodí, ale i jejich
přátel, kamarádů a i jejich rodičů. Chceme
usilovat o to, aby nedělní besídka byla pro
ně atraktivním a zároveň příjemným spole-
čenstvím radosti a lásky. Tím nemáme na
mysli  účelové  projevy  lásky  typu  "love
bombing", která rychle pomíjí, když je účel
splněn a dítě je získáno. Toužíme po tom,
aby  v  naší  besídce  vládla  opravdová  a
trvalá Boží Láska.

5. Služba zpěvem
Zpěv je velmi důležitý pro všestranný roz-
voj dětí. Málo se ví o tom, že hudební vý-
voj dítěte probíhá vlastně od jejich naro-
zení  a  s  největší  pravděpodobností  již  i
před narozením. Mladší školní věk je vedle
předškolního věku nejdynamičtějším obdo-
bím v hudebním vývoji dětí.

Kromě toho  má zpěv  blahodárný  vliv  na
dětskou  psychiku.  Umožňuje  jim  citový
rozvoj a blahodárně působí na jejich emo-
cionální  stabilitu.  Duchovní  písně  jim
umožňují uchopit biblické poselství zjedno-
dušeným  a  srozumitelnějším  způsobem.
Přispívají i k rozvoji osobního vztahu s Bo-
hem.
Jsme vděční za sestry, které se službě zpě-
vem v nedělní besídce věnují. Jsou velkou
pomocí  i  nám sloužícím,  kteří  dar  zpěvu
máme ne tak rozvinutý  nebo  jej,  jako v
mém  případě,  postrádáme  vůbec.  Přáli
bychom  si,  aby  naše  sestry,  které  zpěv
dětí  vedou,  v  této  službě  pokračovaly  a
dále ji rozvíjely. 
Budeme  se  společně  snažit  tuto  službu
podporovat a hledat  i  další  možnosti  pro
její zdokonalování.
Vedle nácviku společných písní pro vystou-
pení  besídky  při  shromážděních,  bychom
rádi  umožnili  dětem v průběhu besídky i
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spontánní  zpívání,  které  by  mohlo  oddě-
lovat jednotlivé části průběhu besídky, při
kterém by se děti spontánně rozvíjet své
hudební  dovednosti  (flétničky,  perkuse,
pohyb, hudební klipy apod.). Takovéto zpí-
vání  by nebylo zaměřeno jako nácvik na
vystoupení, ale bylo by více zpíváním pro
radost a uvolnění.

6. Služba ve sboru
Služba  dětí  ve  sboru  při  tradičních  svá-
tečních příležitostech je důležitou součástí
činnosti  nedělní  besídky.  Je  přínosná  jak
pro sbor, tak pro děti samotné. Sbor přijí-
má užitek poselství Božího slova z úst nej-
menších  a  děti  poznávají,  co  obnáší ten-
to druh služby Bohu a lidem.

Chceme se snažit ve službě dětí ve sboru i
nadále  pokračovat  a  rozvíjet  ji  tak,  aby
byla k užitku sboru, dětem i k Boží slávě.
Přáli  bychom si,  aby se na přípravě této
služby  podíleli  i  rodiče  a  přátelé  nedělní
besídky, ať při nácviku, či technickou nebo
modlitební  podporou.  Pro  tuto  službu  by
bylo přínosné, kdyby se podařilo do ní za-
pojit  i  multimediální  a  interaktivní  po-
můcky a prostředky, které jsou dětem blíz-
ké  a  pomáhají  zlepšit  názornost  biblické
zvěsti. Budeme vděčni za každou podanou
ruku, která nám při přípravě programů po-
může.
Uvědomujeme si, že tato služba bývá pro
děti velmi náročná a někdy i stresující. Bu-
deme usilovat  o  to,  abychom tyto  nega-
tivní  dopady  co  nejvíce  eliminovali,  aby
děti měly dost času na domácí přípravu a
nácvik programu, aby program byl co nej-
více  přizpůsoben  jejich  mentálním
schopnostem a aby se na službu těšily a z
ní se radovaly. Toužíme po tom, aby tato

služba byla pro ně svátkem a nedočkavě
očekávanou  slavností,  a  aby  nikomu
nepřinesla  traumatizující  zážitek  na  celý
život.
Současně však vidíme, že služba ve sboru
není  a neměla by být pro děti  jedinou a
absolutní prioritou a chtěli bychom ji vyva-
žovat  dalšími  vhodnými  aktivitami  a  po-
vzbuzovat děti k zájmu o vlastní duchovní
život i ve všedních dnech.

7. Spolupráce s rodiči a přáteli
V naší službě dětem v besídce nechceme a
ani nemůžeme zůstat osamoceni. Nechce-
me se uzavírat do soukromé komunity ani
stát v této službě bez pomoci jako kůl  v
plotě, bez jediného slova podpory.
Službu dětem v besídce koncipujeme jako
týmovou práci. Pracujeme na tom, aby se
tým sloužících postupně rozšířil. Zveme ke
spolupráci  i  přátele nedělní  besídky,  kteří
se na výchově dětí přímo nepodílí, ale jsou
ochotni  pomoci  ať  technickou,  finanční
nebo modlitební podporou.
Přátelé nedělní besídky jsou pro nás velmi
důležitou  součástí  širšího  realizačního
týmu. Přáli bychom si, aby se jejich řady
dále rozšiřovaly. Ideální by bylo, kdyby ne-
dělní  besídka  měla  trvalou  a  intenzívní
podporu  celého  sboru.  Proto  se  budeme
snažit  činnost  nedělní  besídky  našemu
sboru  přibližovat,  zpřístupňovat  a  častěji
ho o besídce informovat.
Jedním z informačních kanálů je například
facebooková skupina Vrabčáci a vlaštovky.
Jejím posláním je být v úzkém a častějším
kontaktu s rodiči dětí a přáteli nedělní be-
sídky. Dalším důležitým informačním kaná-
lem  je  i  Sborový  zpravodaj.  Budeme  se
snažit  hledat a využívat i  další  možnosti,
jak o službě a potřebách nedělní besídky
informovat.
Spolupráci s rodiči dětí bychom chtěli roz-
víjet  i  osobní formou. Bylo by velmi uži-
tečné, kdyby se děti z besídky mohly s ro-
dinami  svých  vrstevníků  alespoň  jednou
setkat,  nejlépe při nějaké vhodné příleži-
tosti,  například při  společné oslavě naro-
zenin v rodině oslavence. Pro takovou pří-
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ležitost  bychom  rádi  připravili  i  naro-
zeninový program, pokud by si  to  rodiče
přáli.
Společné  oslavy  narozenin  vidíme  jako
(samozřejmě dobrovolnou) přínosnou for-
mu ke sbližování dětí i k případnému se-
známení pozvaných kamarádů či spolužáků
oslavence s nedělní besídkou. Uvítáme od
rodičů i další návrhy na společné akce dětí
s rodiči.

Spolupráce  s  rodiči  a  přáteli  nedělní  be-
sídky má zásadní význam pro naši službu
dětem.

8. Připravované investice
Připravili  jsme  a  chceme  postupně  rea-
lizovat  některé  změny  pro  zlepšení
prostředí, ve kterém velká nedělní besídka
probíhá  i  pro  rozšíření  možností  práce  s
dětmi. Jsou to především tyto záměry:
-  Výměna  opotřebovaného  koberce  v
místnosti pro velkou besídku za zateplenou
podlahovou krytinu a kobercové předložky.
Termín realizace se předpokládá na konci
června.
-  Vyřazení  opotřebovaného  sedacího  ná-
bytku (2  sedačky a  2 křesla)  a  doplnění
novějším nábytkem. Termín realizace je do
konce srpna. Pokud byste měli k dispozici
nepotřebnou zachovalou sedací  soupravu,
bude vítána.
- Zhotovení nového čalounění pro zachova-
lé  kusy sedacího  nábytku.  Termín  prove-
dení je do konce srpna.
- Instalace interaktivní tabule v místnosti
pro velkou besídku. Termín realizace před-
pokládáme v první polovině července.
- Pořízení notebooku a příslušenství pro in-
teraktivní  tabuli.  Termín realizace je sou-
běžný s instalací tabule.
-  Pořízení  perkusních  příp.  jiných  jedno-
duchých nástrojů pro zpívánky při besídce.
Darované nástroje jsou vítány.

Tyto investice bychom chtěli  financovat z
darů, aby byl sborový rozpočet zatížen jen
minimálně.  Proto budeme vděční  za kaž-
dou finanční pomoc.
Po instalaci interaktivní tabule bude probí-
hat  kurz,  který  nás  naučí  tabuli  ovládat,
používat  a  připravovat  pro  ni  tematické
podklady.  Je  to  příležitost  pro  všechny,
kteří mají zájem se s touto formou práce
seznámit.
Uvítáme  i  mladé  perspektivní  zájemce  o
službu s dětmi, ale i  aktivní  sloužící  z ji-
ných  složek  sboru  (klub,  dorost,  mládež,
sestry atd.), kteří mají představu o využití
této pomůcky pro svoji činnost a touhu se
naučit  s  ní  pracovat.  Po  zaškolení  a
domluvě  o  pravidlech  používání  by  jim
mohla také sloužit.

9. Využívání technického zázemí
Technické zázemí pro službu dětem v be-
sídce představují prostory v podkroví sbo-
rového domu a jejich vybavení.
Vybavení  místnosti  pro  velkou  besídku
bude částečně obnoveno a doplněno velký-
mi  investicemi  do  rekonstrukce  podlahy
(nová betonová stěrka a zateplená krytina)
a  zejména  drahými  didaktickými  pomůc-
kami (interaktivní tabule, projektor s ultra-
krátkou projekční vzdáleností, reprodukto-
ry, zesilovač, počítač, tiskárna).
Chceme,  aby  obě  místnosti  pro  besídku
byly i nadále multifunkční, ale vzhledem k
těmto předpokládaným velkým investicím
není možné, aby byly polyfunkční.
Znamená to, že by tyto obě místnosti měly
nadále sloužit  všem sborovým složkám a
aktivitám,  které  se  věnují  službě  dětem
(besídky,  dorost,  kluby) a aktivitám edu-
kačním (sestry, mládež, maminky, školení,
atd.).
Jiné nesouvisející needukační aktivity (ne-
organizované zábavy, provizorní ubytování,
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spontánní  akce,  apod.)  by  toto  zázemí
neúčelně  opotřebovávaly  a  neúměrně
zvyšovaly riziko poškození tohoto drahého
zařízení.
Pokud sborové shromáždění má zájem na
poskytování  ubytovacích  služeb  externích
skupin,  chceme  iniciovat  audit  všech
místností ve sborovém domě a urychlenou
úpravu  vhodných  prostor,  aby  ubytovací
služby  měly  svoje  komplexní  zázemí,
včetně  kuchyňského  koutu,  umývárny,
sprch a toalet. Do té doby, než budou tyto
úpravy provedeny, může být sociální záze-
mí besídky (sprcha, kuchyň) i nadále pro
tyto účely k dispozici.
Edukační  sborové složky a aktivity,  které
budou mít zájem využívat nové technické
zázemí v besídce, vyčlení odpovědné oso-
by,  které  budou  vyškoleny  pro  používání
této techniky. Tyto poučené osoby ponesou
i hmotnou odpovědnost za používaná za-
řízení. Budou zaznamenávat stav techniky
do  provozní  knihy,  aby  byla  možnost
zpětné kontroly a zjištění doby využití pro
záruční účely.
Obě místnosti budou z důvodu ochrany a
pojištění vybavení zabezpečeny a přístup k
zařízení budou mít pouze odpovědné osoby
zainteresovaných složek. Nebude dovoleno
předat klíče jiným nepoučeným osobám a
nechat je bez dozoru pohrávat si s tech-
nickým zařízením.

Přáli  bychom  si,  aby  provozní  řád  a
pravidla  používání  byly  odpovědně  do-
držovány, a aby umožnily dlouhodobé bez-
problémové  využívání  této  techniky  k
užitku  a  požehnání  všech  složek  sboru,
které je budou ke své službě potřebovat.

10. Sborová multimediální knihovna
Interaktivní  tabule  přinese  do  sborové

služby  nové didaktické  možnosti.  Umožní
sloužícím pracovníkům vytvářet  různé in-
teraktivní  soubory,  zpracovávající  celou
paletu  různých  témat  z  různých  oblastí
sborového života a služby.
Uvědomujeme si, že naše povolání k této
službě je časově omezené.  Jednou,  dříve
nebo později, naše práce skončí a po nás
přijdou další noví sloužící. Bylo by škoda,
kdyby  museli  začínat  od  nuly,  bez
možnosti se inspirovat nebo čerpat ze zku-
šeností  a práce předchozí  generace.  Bylo
by škoda, kdyby množství našich příprav v
datové podobě bylo použito jednou,  dva-
krát a pak přišlo nazmar.
Proto cítíme jako velmi potřebné hned na
počátku  této  práce  založit  sborovou  da-
tovou a multimediální knihovnu. Společný
archiv  souborů,  které  by byly  kdykoliv  k
dispozici každému, kdo bude něco z těchto
dat ke své službě potřebovat.
Sborová  multimediální  knihovna  by  měla
shromažďovat zejména vytvořené soubory
CFF pro interaktivní  tabule,  databáze ob-
rázků,  ilustrativních  fotografií,  zvukové
soubory,  nahrávky  duchovních  písní,  vy-
stoupení  dětí  a  mládeže,  videoklipy  hu-
dební, biblické i naučné, křesťanské filmy
pro děti, mládež, manželské páry, a další
potřebný obsah.
Nejvhodnější  pro  tuto  knihovnu  by  byla
forma sborového cloudu. Tedy centrálního
datového  úložiště,  do  kterého  bychom
mohli snadno online ukládat naše přípravy
a materiály, a ze kterého by byla tato data
jednoduše  a  rychle  k  dispozici  pro  vyu-
čování i pro vystoupení při shromážděních.
Sborový cloud by měl také umožnit přístup
ze  smartphonů  nebo  tabletů  do  veřejně
přístupných  adresářů  s  duchovním multi-
mediálním obsahem všem členům a přáte-
lům sboru  prostřednictvím zaheslovaného
přístupu wifi ve všech prostorech modliteb-
ny  i  sborového  domu.  Zároveň  by  měl
umožňovat  i  připojení  po  internetu  z
domácích počítačů pro obohacení  progra-
mu domácích bohoslužeb a života  našich
rodin.
Věříme, že tento projekt může být velkým
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přínosem pro celý sbor. Budeme vděčni na-
šim bratrům technikům, kteří jsou přátelé
nedělní besídky, když nám pomohou uvést
sborovou multimediální knihovnu do živo-
ta. Budeme vděční, když náš sbor rozezná
potenciál a přínos tohoto projektu a plně
jej podpoří.

11. Struktura nedělních setkání velké
besídky
V této chvíli jsme se již dostali do fáze, kdy
se  koncepce  začíná  z  principiálních  teo-
retických východisek postupně přetavovat
do  konkrétních  detailů  a  nápadů,  které
můžeme společně poskládávat dohromady.
Struktura  nedělních  setkání  by  měla  být
pružná a reagovat na aktuální situaci, na-
příklad Slovo k dětem nebo Večeři Páně při
nedělním shromáždění, potřebu nácviku na
program dětí a podobně.
Přesto bude mít některé základní kameny,
které by měly být součástí každého našeho
setkání, aby bylo možno zvládnout i roční
program pro vystoupení nedělní besídky.
Zde předkládáme základní náčrt struktury
každého  setkání  s  předpokládaným  ča-
sovým rozvrhem jednotlivých sekvencí:
5. min. Zpívánky (zpívání pro radost s ná-
stroji)
10. min. Povídání s dětmi o zkušenostech z
týdne
5. min. Modlitby
5. min. Zpívánky
10. min. Vyprávěnky (téma dne)
5. min. Zpívánky (+ sbírka)
15. min. Aktivity k tématu (interaktivní 

tabule, kreslení, atd.)
5. min. Biblický verš k tématu
10. min. Radovánky (sociální hry)
20. min. Nácvik písní pro společné 
vystoupení
Trvání jednotlivých sekvencí, které vyžadu-
jí  pozornost  dětí,  je  stanoveno na  maxi-
mální hranici jejich schopnosti soustředění.
Budeme se snažit  reagovat  na jejich ak-
tuální  schopnost  vnímání  přizpůsobením
jejich délky.
Výhodu této struktury spatřujeme i v tom,
že  ji  lze  poskládat  podle  potřeby  jako
stavebnici a v případě časové nouze použít
jen její nejdůležitější stavební kameny tak,
aby děti nepřišly o hlavní jádro setkání.
I  tak  očekáváme,  že  budeme  hodně
bojovat s časem, který máme v neděli  k
dispozici (90 minut, popřípadě 60 minut).
Hodila by se nám ještě jedna hodina navíc,
aby  si  děti  všechny připravené "dobroty"
vychutnaly.
Proto uvažujeme i  o možnosti,  vyzkoušet
ještě odpolední besídku pro větší děti pa-
ralelně se shromážděním, na níž by si děti
zopakovaly  dopolední  téma  společným
shlédnutím  animovaného  filmu  na  pro-
bírané téma (25 min.) a zbývajících 35 mi-
nut by věnovaly Radovánkám.

Výhodou toto řešení by mohlo být to,  že
rodiče  by  "museli"  jít  s  dětmi  i  na  od-
polední  (večerní)  shromáždění,  tudíž
bychom  nemuseli  organizovat  doprovod
dětí,  místnost  pro  besídku  by  byla  v  té
době volná, opakování formou animované-
ho filmu je účinnější a zábavné, děti by se
více socializovali v besídce, bylo by tam i
více času na plánování případných dalších
akcí mimo nedělní setkání nebo v případě
potřeby tento celý čas využít pro zkoušku
před vystoupením.
Velmi bychom uvítali, kdybyste jak rodiče,
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tak i učitelé a přátelé z jiných složek připo-
mínkovali tuto základní strukturu nedělních
setkání  velké  besídky  i  námět  s  od-
poledním "klubem" nedělní besídky. Vašich
připomínek si  budeme vážit  a  budou pro
nás inspirací.

13. Motivační nástroje
Největším motivačním nástrojem je Láska.
Láska upřímná, bezpodmínečná a sebe vy-
dávající. Láska Boží. Toužíme po tom, aby
Boží Láska se mezi námi v besídce rozhoj-
ňovala. Aby děti poznaly, že naplňuje naše
srdce  a  že  je  základem  našeho  malého
společenství. Ona by měla být hlavním dů-
vodem, aby se děti těšily na setkání v be-
sídce a rády do ní chodily.

Dalším dobrým důvodem by měl být pestrý
a zajímavý program. Kazatel Jednoty bra-
trské a učitel národů Jan Amos Komenský
objevil pro děti motivaci ve své době revo-
luční  a  dodnes  nepřekonanou:  ŠKOLA
HROU. Chceme rozvíjet tento pedagogický
princip  i  v  nedělní  besídce.  Součástí
programu besídky by měly být hry vzdě-
lávací v Božím Slově, hry sociální pro roz-
víjení  osobnosti  dětí  a  jejich  zdravému
vztahu k vrstevníkům i k dospělým, a také
hry  zábavné,  k  odreagování  a  uvolnění
stresu.
Připravili  jsme  pro  děti  také  motivační
samolepky,  které  můžete  vidět  na  ilu-
stračním obrázku. Jsou to hvězdičky nebo
smajlíci. Děti by je neměly dostávat za od-
měnu, protože besídka nebude mít charak-
ter školního vyučování, ale rodinného se-
tkání.  Budou je dostávat za docházku do
besídky nebo za účast na akcích besídky.
Budou si je moci nalepovat do svých besíd-
kových deníčků a věříme, že se u nich roz-
vine sběratelská vášeň a že budou chybět
co nejméně.

Další formou motivace budou děrovací sr-
díčka nebo hvězdičky, které budeme použí-
vat k proděrování stránky v deníčku, když
se dítě rozhodne, rozdělit se s námi o ně-
jakou svoji zkušenost v týdnu.
V neposlední řadě bude jistě vítanou mo-
tivací malé občerstvení (pití, ovoce), které
určitě k rodinnému setkání patří.
Tyto podpůrné motivační nástroje se bude-
me  snažit  obměňovat  a  rozvíjet,  podle
toho, jak budou účinné.

14. Sociální služba dětí
Mezi základní křesťanské i lidské hodnoty
patří  úcta ke stáří.  Stáří  je něco, co nás
čeká všechny, nejen nás rodiče, ale i naše
děti, a dále potom i další generace, které
budou naše děti vychovávat.
Je tradicí, že děti z některých mateřských
školek navštěvují domovy pro seniory. Při-
praví  si  pro  staré  lidi  básničky,  písničky
nebo nějaké  výtvarné  dárečky.  Rozdávají
tak radost starým, osamělým lidem. Sami
se  při  tom  učí  poznávat,  že  stáří,
nemohoucnost a nemoci k životu patří. Učí
se úctě ke starým lidem. A také tomu, že
pro ně mohou něco udělat  a  přinést  jim
tak trochu radosti.
Takovou sociální službu dětí bychom chtěli
v  naší  besídce  postupně  také  rozvinout.
Chtěli bychom to však vzít tak trochu z na-
šeho sborového konce. Děti mají své ba-
bičky a prababičky. U nich bychom chtěli
začít,  aby  se  děti  naučily,  zbavit  se
ostychu, a že potřebují lásku k těm, které
navštěvují.
Dále bychom se chtěli zaměřit na návštěvy
starých bratří a sester, kteří do rodin dětí
nepatří.  Ať  žijí  sami,  ve  svých  rodinách
nebo v penzionu pro seniory.
Myslíme si,  že služba členům a přátelům
sboru by měla být pro naše děti na prvním
místě.  Je to služba,  která může obohatit
obě strany. Naši senioři jistě pookřejí, když
je navštíví děti ze sboru, a děti mohou od
nich  uslyšet  nejedno  zajímavé  a  poučné
vyprávění ze života a svědectví o životě s
Pánem Ježíšem.
Ideální  čas pro takové návštěvy by mohl
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být v neděli po odpoledním shromáždění. V
průběhu  odpoledního  klubu  nedělní  be-
sídky bychom si  připravili  program a dá-
rečky pro toho, koho navštívíme, a rodiče
budou  po  shromáždění  mobilní,  aby  děti
dovezli do místa návštěvy a po jejím skon-
čení zase odvezli domů. Tím by nám velmi
pomohli s přesunem dětí, které pro odvoz
autem potřebují autosedačky. Mezičas ro-
diče určitě dobře využijí, třeba k vlastním

nedělním návštěvám příbuzenstva.
Pokud se nám podaří, najít pochopení u ro-
dičů, abychom tuto službu dětí mohli roz-
víjet, věříme, že si ji děti oblíbí. A až ode-
jdou  do  dorostu,  budou  připraveny  roz-
dávat radost i starým lidem, kteří do naše-
ho sboru dosud nikdy nepřišli.

15. P2P aneb Péče o učitelský potěr
Služba  dětem  v  nedělní  besídce  je  ná-
ročná.  Vyžaduje nejen nadšení  a lásku k
dětem, ale i  zkušenosti,  praxi  a neustále
vzdělávání.  Nemůže  ani  spočívat  na
jednom nebo dvou sloužících. Jejich síly a
časové možnosti nejsou neomezené.
Proto  je  důležité,  vytvořit  v  této  službě
tým spolupracovníků,  který  umožní  zátěž
této služby rozložit co nejrovnoměrněji na
více lidí.  Aby se služba nezastavila, nebo
nevrátila do bodu nula, když klíčoví sloužící
z nějakého důvodu ze služby odejdou.
Je naší velkou touhou, aby realizační tým
pro  službu  v  naší  besídce  byl  silný  a
umožnil vzájemné zastoupení i kontinuální
pokračování  této  služby.  Chceme  se  na
toto  téma zaměřit  a  silný  realizační  tým
postupně vybudovat.
V našem sboru jsme pro službu dětem vy-
chovali  hodně  mladých  obdarovaných
sester. Ve velké míře jsme však o ně zase
postupně  přišli,  když  se  vdaly  do  jiného
sboru, kde ve své práci pokračují. Musíme

tedy počítat s tím, že zkušených sloužících
nikdy nebude dost.
Proto  považujeme  za  nezbytné,  věnovat
velkou péči výchově učitelského dorostu. A
to velká příležitost pro P2P. Služba "peer to
peer"  (P2P)  znamená  doslova  "rovný  s
rovným".

Jejím smyslem je,  zapojit  do realizačního
týmu o něco starší vrstevníky dětí, kteří se
při službě odpovídající jejich schopnostem
postupně učí základům práce s dětmi a po-
stupně získávají první zkušenosti. Perspek-
tivně  se  pak  mohou  v  relativně  mladém
mládežnickém věku stát plnohodnotnými a
zkušenými pracovníky s dětmi.
Výhodou této služby P2P je i  skutečnost,
že  děti  přijímají  své  o  něco  starší
vrstevníky  a  jimi  sdělované  poselství
mnohem  otevřeněji,  než  od  dospělých.
Jsou pro ně přirozenými vzory, které touží
vzhledem  k  jejich  věku  brzy  napodobit.
Zároveň  se  tím  besídka  více  přiblíží  ro-
dinnému modelu,  ve kterém mohou plnit
roli starších sourozenců.
Do služby P2P jsem byl osobně povolán v
dorostovém  věku,  který  je  pro  ni  nej-
vhodnější.  Adepti  by  měli  být  obrácení
křesťané, kteří se rozhodli následovat Pána
Ježíše. Měli by také mít dobrý vztah k dě-
tem,  mít  obdarování  ke  zpěvu  a  na  hu-
dební nástroje, a hlavně mít touhu v této
službě pracovat.
Jejich  činnost  v  besídce  bude  pomocná:
nejdrobnější služby, příprava pomůcek, ob-
čerstvení, pomoc nejmenším dětem při ak-
tivitách,  podpora  zpěvu  při  zpívánkách,
drobné  práce  při  přípravě  programu,
osobní příklad pro děti.
K naší velké radosti nám Pán Bůh mezitím
připravil  prvního  služebníka  P2P.  Je  to
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sestra Sára Hůzová, která má obdarování,
touhu i nadšení se do této služby zapojit.
Od září nám bude pomáhat ve velké besíd-
ce.
Prosíme o modlitby za ni i za to, aby Pán
Bůh přivedl  do besídky i  další  zájemce o
tuto službu. Naším tajným a neskromným
přáním je,  kdyby mezi  nimi  byl  i  nějaký
ten bratr. Věříme, že Pán Bůh má své plá-
ny i v této věci.

16. Modlitební podpora
A to nejdůležitější na konec: Prosíme celý
sbor o modlitby za nás sloužící dětem, za

děti,  za jejich rodiče i  za přátele nedělní
besídky, bez jejichž pomoci  se neobejde-
me.

Z historie 
Dostali jsme se na konec tohoto miniseriá-
lu  o  evangelizační  návštěvě  v  českoslo-
venských osadách v Rumunsku. Pokusíme
se  pro  vás  připravit  něco  dalšího.  Pokud
máte  někdo  jakékoli  zajímavé  materiály
vztahující se k historickým kořenům naše-
ho sboru, prosím ozvěte se mi.

Tomáš Černík 

Za chlebem vezdejším
Evangelisační  návštěva  československých  osad
evangelických v Rumunsku. 

(Podle rukopisu z roku 1925)

Napsal Vladimír Míčan, tajemník Biblické jednoty.

Po něm stal se učitelem jeho nejmladší syn
Jindřich, a když odešel do Nové Moldavy,
učil jeho bratr Jan. {Po smrti Jindřicha Schlögla
(15. prosince 1897) působil na škole v Heleně jeho
nejmladší syn Jindřich, a když byl přeložen na stát-
ní školu novomoldavskou (t. č. v Temešváru profe-
sorem na reálce), nastoupil nejstarší syn Schlöglův
Jan,  narozený na Heleně 1. května 1871. Nejprv
chodil do školy k svému otci, později ztrávil 2 roky
na  škole  v  Bohdanči  u  Pardubic.  Z  rozkazu  ma-
ďarské vlády byl otec přinucen odtud jej vzít a je-
likož maďarského jazyka neznal, byl dán na vzdě-
láni  k  reformovanému  faráři  Vincentu  Jouzovi,
rodem Čechu, v Klopodii. Po roce skládal zkoušku v
Bělé Crkvi do II. tř. latinské školy. Učitelský ústav
vystudoval v Aradě. Jako učitel působil na škole v
Heleně od 1. srpna 1900 do 14. srpna 1914. Snažil
se vyzbrojit  děti  pro zápas životní  a probouzet a
udržovat v nich lásku k národu, z kterého otcové
vyšli.  Lid  a  zvlášťě  mládež  učil  katolickému
církevnímu a národnímu zpěvu.

Za něho stará škola byla opravena a rozšířena, ne-

boť  pro  velký  počet  dětí  nestačila.  Děti  refor-
mované chodily do školy katolické, neb svého uči-
tele  neměly  a  helenský  sbor  reformovaný  vydr-
žovat ho nemohl.

Notár  Kugel  s  reform.  farářem  Némethem  se
všemožně snažili,  aby škola byla postátněna, což
se jim v r. 1912 podařilo. Németh prosadil, že i ve-
černí vyučování českého zpěvu v místnosti  školní
bylo zakázáno. Učitel Schlögl učil nyní v bytě. Byl
to  život  nesnesitelný,  plný  pronásledování  a
udávání, ale on setrval a neustoupil. Za vlastizradu
bylo mu pokládáno, že sousedům předčítal z čes-
kých  novin  a  z  dějin  národa  českého.  Za  velké
provinění se mu kladlo, že svých pět dětí posílal do
českých škol v Čechách.

Stará  škola  nestačila,  prodal  tedy  svůj  dům  ku
zřízení  druhé  obecné  školy.  Po  zestátnění  druhé
školy byl na ni přidělen učitel Bak Aladár (padl u
Sadagory v Haliči). Byl to mladík nezkušený, zuřivý
Maďar,  povahy  výbojné,  nesnášenlivé,  v  jednání
neústupný, ba drzý. Usiloval jen o to, aby v krátké
době udělal z helenských Čechů Magyar ember —
jen Maďar jest člověk . . .

V roce 1914 byl návštěvou u Schlögla Pražan, je-
hož  otec  byl  dlouhá léta  v  Bělé  Crkvi  nadlesním
ještě v době Vojenské hranice. Ve společnosti obou
byl zdejší rodák Dvořák, který přijel as Bulharska.
Vyprávěl  o  válce  bulharsko-turecké,  kterou  sám
prodělal.  Učitel  Bak  pod okny naslouchal.  Jelikož
česky  nerozuměl,  vstoupil  do  světnice  a  učitel
Schlögl  mu  vyprávěl  maďarsky  líčení  Dvořákovo.
Bak s Némethem a Kuglem udali na Schlögla, že se
u něho konají protistátní schůzky. Schlögl byl místa
správce  školy  na  Heleně  zbaven  a  přeložem  do
Senteše.  Vyrozumění  dostal  o  prázdninách  v  r.
1914, když dlel na letním bytě u dětí v Čechách. Po
dlouhé jízdě dostal se do Senteše . . . avšak místo
ve škole nastoupil na frontě — při vypuknutí svě-
tové války, jako pansláv z trestu vřazen jako býva-
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lý aktivní důstojník do armády v poli. Byl s pátým
pěším  maďarským  plukem  v  Segedíně  poslán  k
Užoku, později k Černovicím, k Dněstru a do Besa-
rabie. Válečnými útrapami vysílen byl uznán za ne-
způsobilého k vojenské službě. Vrátiv se po roce na
dovolenou, prosadil u uherského ministerstva vyu-
čování rehabilitaci, byl dosazen za zástupce školy
ryze maďarského města Senteše pod podmínkou,
že své děti, které navštěvovaly české školy v Če-
chách,  dá  do  školy  maďarské.  Byl  donucen  vzíti
děti ze škol v Čechách dol Senteše, jinak mu bylo
pohroženo, že ztratí službu. V Senteši prožil v. r.
1918—19 hrůzy maďarského bolševismu.

„Za bolševického násilí byl jsem o všecko okraden.
Jako  Čech  byl  jsem  maďarským  bolševikům  v
Senteši  zrazen a měl  jsem býti  pověšen.  Opustil
jsem všechno a v zimní dobu na Štědrý večer se
svou ženou pres zmrzlou Tisu uprchl. Bůh jest mi
svědkem, s jakým nadšením a jakou láskou jsem
na Slovensko spěchal,  bych má léta poslední vě-
noval národu, který od mládí byl mi tak milým a
který jsem od svého útlého mládí tak miloval. Mohl
jsem klidně žíti  v Maďarsku, kde jsem měl svoje
domy, pole, celé hospodářství; prodal jsem to."

Roku 1919 byl přijat do služeb našeho státu a zna-
lost maďarského jazyka ustanoven do pohraničního
městečka Čeklýsu u Bratislavy, odkud později pak
jel do Uher do Senteše, aby si přestěhoval bytové
zařízení, které měl u své 85leté matky. Cesta tato
stala  se  mu  osudnour,  neboť  tam  byl  zatčen  a
uvězněn v Segedíně a konečně na zakročení naší
vlády po pětiměsíčním vězení propuštěn na svobo-
du. Proč byl učitel Schlögl tak krutě pronásledován,
vězněn? Jen proto, že lnul k českému národu již v
útlém věku největší láskou a úctou, že byl tělem i
duší  Čechem a panslávem a že po  25letém ma-
ďarském útisku  nepomaďarštil  sebe  a  nedopustil
pomaďarštit  svých  dětí.  Když  byl  zatčen,  roz-
nemohly se z pěti dítek nezaopatřených čtyři a na
dovršení této tragedie ulehla i jeho choť. Pět měsí-
ců pověstného maďarského žaláře hlodalo na jeho
zdraví a přec se nelekal ničeho, ani smrti, která na
něj  u  Maďarů  čekala.  „Na  růžích  jsem  neměl
ustláno. Zašil jsem trpkostí dost a přece jsem zů-
stal tím, čím jsem až dnes.“

,,O  krásná,  velmi  krásná  cnost  jest  hýti  dobrým
vlastencem,  ale  doplácí  člověk  na  to  za  svoje
upřimné  snahy.  Byl  jsem  dost  často  ve  stavu
zoufání, žádná opora a žádné zastání, ještě mně i
přítěžovali ti, od kterých jsem toho nejméně oče-
kával. Bylo to utrpení a jen a jen pronásledování, a
proč? Že jsem byl Čech. Toho jsem nikdy a nikde
nezapřel.“

Po odchodu Schlöglově byl učitelem na Heleně Jan
Karban, dipl. učitel, rodák z Bigru, po něm nastou-
pili učitelé rumunští.

*

Pan uč. Karban už dva roky jest v Naďlaku učite-

lem.  Zde byli  minulý  rok (1927)  dva mladíci  ru-
munští,  kteří  však nebyli  zde oblíbeni.  V r.  1928
byla  zde  učitelkou  jedna  dívka  z  Coroniny,  jejíž
matka jest Češka, tak česky umí. V r. 1929 přišel
na Helenu český učitel Ladislav Šrubář.} Pro své
národní  přesvědčení,  školskou  výchovu
(55)  v  duchu  národním  (učil  po  nášsky,
nášskýrn  způsobem),  mužnost  a  ne-
ochvějnost,  byl  uherskou  vládou  jako
„Pansláv“  pronásledován,  za  války  jako
politicky  podezřelý,  byl  pod  vojenským
dohledem.  Do  (56)  horních  Uher  (na
Slovensko)  se  z  pochopitelných  důvodů
nedostal,  ač  o  to  žádal.  Vzdoroval  všem
pronásledováním  statečně,  stál  pevně  a
neoblomně.  Ve  své  ženě  měl  mocnou
oporu.  Břímě  života  pomáhala  mu  nésti
celou silou své šlechetné duše. V úředních
maďarských  záznamech  byl  veden  jako
živel méně spolehlivý a proto na Slovensku
vyučovati  nesměl. Ještě (57) po převratu
byl  uherskou  vládou  žalářován,  za  vlády
bolševiků až k smrti ohrožen.

Dunaj v Kamenných vratech 

Praví-li evangelíci, že při odchodu Chorva-
tově padali lidé lítosti na zem, praví katolí-
ci o učitelích Schlöglových, zvláště o synu
Janovi { Schlögl se staral o obec, kde bylo potře-
ba šel prosit k úřadům. Když měli nějaké nedorozu-
mění s úřady, pozval úředníky k sobě, uhostil je a
věc se urovnala. Byl též v obecní radě, ale pak se
helenští v r. 1912 přichytili notáře Kugla a faráře
Németha  a  Schlögla  z  obecní  rady  vysadili  a  na
jeho místo dali Némeťha; ten pak jim předpisoval a
s notářem dělali, co chtěli.

Kugel žid byl na oko přívětivý, ochotný, ale úlisný.
Přestěhoval se z Gerníku do Moldavy. Získal si lid.
Důvěry lidu využil ve svůj prospěch. Byl prohnaný
pokrytec a šidolid. Lid vydíral. Vyšší úředníky pod-
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plácel, takže lid ve válce se práva nedovolal. Byl po
převratě lidem ztrýzněn a vržen do Dunaje.

Samuel  Kugel,  rodem od Myjavy,  odrodilec a re-
form.  farář  Lajoš  Bodnár,  zuřivý  čechožrout,  byli
nepřáteli Schlöglovými.}, že zlatými slovy vryli
své jméno do srdcí mnohých synů a dcer
tamějších a jich jméno budou vždy s dě-
kováním si  připomínati.  [Alois  Eliáš  {Stu-
doval v roce 1899—1903 v Levicích. Na studie mu
dopomohl učitel Jindřich Schlögl.}.

Zkoušky ve škole konaly se před komisí. S
počátku chodili sem z Požeženy. Hejtman,
děd  Dra  Auerhána,  doktor  s  rychtářem
chodili vyslýchat dítky. Kdo se učil, o tom
říkali:  Ten  půjde,  do  školy  do  Požeženy.
Tam bylo velitelství  setniny. Tam ho tedy
vzali. Z Černíka se stal vrchní inženýr, mě-
řil  dráhu v Turecku,  Karel  Dobiáš byl  při
dráze  přednostou  stanice,  v  Segedíně  se
oženil. Na školy je nedali rodiče, to je dali
ti vojenští páni studovat.

Ti měli ten život lehčí  {Zpeněžit se nic nedá,
vše spotřebujeme doma, a velice by byl vítán i ne-
patrný příjem, ale není kde vydělat. Mouku máme
svoji,  nemáme bídu,  ale  o  peníze  máme bídu tu
největší. Nejen, že tvrdá jest práce naše, ale i úřa-
dy  neznají  milosrdenství.  Daně  máme  slíbené
zvětšené o 20 %. Mnohým již teď hrozí hlad, a což
do nového! Lid by rád pracoval a nemá kde, proto
utíká tam, kde se mu dveře otvírají.

Majer, t. j. velký dvůr, tu není ani jeden. Lid se živí
chovem  dobytka.  Půda  jest  prostoupena  žilami
skal. Pěstuje se žito, pšenice, oves, brambory a ku-
kuřice.

Druhý  transport  do  jižní  Ameriky  se  připravuje.
Dnes  již,  čekají  svých  vyslanců  z  Temešváru  od
agentů.  Už  to  tu  není  za  život.  (Transport  Ame-
rikánů trhl se zpět.)}. Co se tu namoří lidé i
dobytek  (58)  {Ženy  a  děti  pracují  na  polích,
muži chodí za výdělky na sáhy; na zádech nosí se-
mena  i  mrvu.}.  Taková  sfráň,  že  se  nedá
orat. To jsou muka, taková prudká štráň.

Večerní kázání těšilo se zvláštní pozornosti.
Bylo poslední a proto nejvzácnější. Bratří a
sestry  {Sestry Pitrovy, co byly u Vás v poslední
večer na návštěvě se mnou, jsou duše milující Pána
a jsou to spolutrosečníci sboru Jednoty českobratr-
ské. Vzpomínají s láskou a vděčností na službu Vaši
mezi námi. To slovo Boží jim stále zní v mysli. 28.
II. 1926.} zahrnovali mne zvláštní přízní. Je-
den bratr se nám nabízel,  že nás zavede
vozem do Klopodie. Za svítání vyjedeme a
večer již tam budeme. Rád bych užil jeho
laskovosti  — cestování  hornatou  krajinou
od rána do večera by mne zajímalo — ale
manželka moje putovala ve dvou osobách
a obával jsem se, aby jí to snad neuškodi-
lo. Již jen cestou z Heleny do Staré Mol-
davy zakusili jsme příhod dost . . . prudké
zatáčky,  cesta  přímo podle  rokle,  vůz  se
často  nakloňoval  .  .  .  V  hodinách  od-
poledních dojeli jsme lodí do St. Ršavy. Po-
všiml si nás kočí a zval nás rumunsky, ma-
ďarsky,  německy,  abychom  jeli  s  ním  a
prohlédli si na ostrůvku v Dunaji tureckou
mešitu.  Drže  hodinky  v  ruce,  (59)  roz-
mlouval jsem se ženou. Začal i on Česky.
Avšak doba odjezdu se blížila . . .

Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace Výkonného výboru BJB

č. 2/2014
1. Informace z jednání VV

 dne 12. května 2014
Předseda informoval  o  návštěvách sborů.  VV
následně  hovořil  o  aktuálním  životě  sborů
Kroměříž,  Vikýřovice,  Teplá,  Děčín,  Karlovy
Vary.
VV se v rozhovoru vrátil k sjezdu delegátů a
projednal úkoly z něj plynoucí. Zejména se za-
býval úkolem usnesení, který ukládá následují-
cí: SD rozhodl o ustavení finanční komise, kte-
rá  zpracuje  návrh  rozpočtu  na  rok  2015  a
předloží  návrh  odměňování  zaměstnanců  VV
BJB. VV ve spolupráci se sbory vytvoří kandi-

dátku  pro  finanční  komisi.  SD  pověřuje
nadcházející RZS volbou finanční komise.

VV  navrhuje,  aby  finanční  komise  byla  pěti-
členná s jedním náhradníkem. Dále VV navr-
huje, aby funkční období komise bylo čtyřleté
(v  případě  první  komise  4,5  roku).  VV  tedy
žádá sbory, aby do 16.6.2014 nominovali kan-
didáty do finanční komise BJB. Spolu s návrhy
zašlete  i  stručnou  charakteristiku  kandidáta.
Na základě návrhů sborů a návrhů VV připraví
VV kandidátku pro RZS.

VV dále projednal program nadcházejícího kur-
zu kazatelů BJB, který bude zaslán na sbory.

VV pokračoval v rozhovoru o vzdělávání v BJB.
Přípravný rozhovor s kazateli proběhne v rámci
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kurzu  kazatelů  v  Chotěboři.  Žádáme  tedy
kazatele, aby ještě před konáním kurzu poslali
emailem své případné podněty ke vzdělávání v
BJB do kanceláře VV.

VV jednal o možnosti vyslání kazatele BJB do
služby vojenského kaplana Armády ČR. Zájem
projevil  br.  kazatel  Ivan  Stanko,  který  již
vstoupil  do  jednání  s  organizací  vojenských
kaplanů. VV se s br. Stankem setká a projedná
podrobnosti  jeho případné služby.  VV pověřil
br.předsedu, aby v souladu s požadavky eku-
menického  společenství,  které  je  garantem
služby vojenských kaplanů, inicioval jednání o
ordinaci br. Stanka.

VV opět jednal o stavu budovy školy Dorkas v
Olomouci. VV byl informován o přetrvávajícím
problému s topením. Zabývat se tím bude br.
tajemník.

VV schválil stavební půjčku Sboru BJB ve Zlíně
ve  výši  1,2  mil.  Kč.  Po  jejím  poskytnutí  na
stavebním fondu zůstává přibližně 400 tis.Kč.

VV projednal zastoupení BJB na akcích Evrop-
ské  baptistické  federace  (EBF)  a  Světového
svazu baptistů (BWA). Na koncil EBF je vyslán
br.  tajemník  a  ses.  Procházková,  která  je
laickým členem koncilu. Na koncil BWA nevyšle
VV svého zástupce.

VV byl informován o výrazném pokročení prací
na  digitalizaci  zvukových  záznamů  z  archivu
VV,  které  provádí  br.  Jan  Juříček spolu  s  br.
Mirkem Grindlerem. Jedná se  zejména o zá-
znamy  z  konferencí  a  jiných  akcí  BJB.  Po
dokončení  záznamy  budou  zájemcům  pří-
stupné v kanceláři.

VV  jednal  o  koncepci  využívání  státního  pří-
spěvku  na  činnost  církve.  Tajemník  předložil
dopis adresovaný ministru kultury ČR, ve kte-
rém žádá stanovisko k využívání příspěvku na
činnost církve.

VV  na  základě  rozhovoru  o  koncepci  finan-
cování  navrhuje  tento  harmonogram  roz-
hodování o financování BJB:

2014

• RZS - schválení finanční komise

• RZS - diskuze o návrhu VV na koncepční
řešení platů při snižování dotací od státu

2015

• SD - rozhodnutí o koncepci řešení platů
s platností od 1. 1. 2016

• RZS  -  diskuze  o  koncepci  VV  (počet
úvazků a financování kanceláře, nasta-
vení výše a struktury členských příspěv-
ků)

2016

• SD - rozhodnutí o koncepci VV

2017

• volba VV s ohledem na schválenou kon-
cepci z roku 2016

2. Informace z Kanceláře VV

Kazatelům připomínáme, že v termínu 3. – 5.
června se koná v Chotěboři kurz kazatelů BJB.
Poslední termín pro přihlášky je 25.5.2014.

V kanceláři došlo ke zrušení třech telefonních
čísel  z  důvodu úspory finančních  prostředků.
Zachováno  bylo  původní  telefonní  číslo:  241
434 256.

Připomínáme sborům, které si budou zřizovat
datovou schránku, že v některých případech je
ze strany ministerstva vnitra požadován výpis
z rejstříku církví obsahující  osobní údaje sta-
tutárního orgánu (správce sboru). Tento výpis
s osobními údaji vyžadují i některé banky při
zřízení nového účtu. Pro získání tohoto výpisu
se obraťte na Kancelář VV.

Z daru Československé baptistické konvence v
USA a Kanadě jsme zakoupili pro misijní účely
Nové Zákony a Bible. Sbory, které pořádají mi-
sijní aktivity, je mohou zdarma využít. V přípa-
dě zájmu se obracejte na Kancelář VV.

Komise Krizového fondu informuje, že rozhodla
poskytnout z fondu finanční pomoc ve výši 100
tis.  Kč  na  pomoc  při  povodních  v  Srbsku  a
Bosně.  Finanční  prostředky  poskytneme
prostřednictvím Evropské baptistické federace.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

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 celou BJB, 
• za všechny sborové složky.
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Narozeniny a výročí
Eliáš Ferdinand 1. červenec 
Černíková Petra 5. červenec 
Klepáčková Emilie 6. červenec 
Křivánková Marie (K) 7. červenec 
Hrůza Miroslav 7. červenec 
Sauerová Regina 8. červenec 
Hrůzová Marie 8. červenec 
Boháček Mirek 14. červenec 
Eliášová Ester 14. červenec 
Kovařík Petr 16. červenec 
Novák Gothard 17. červenec 
Černík Václav Ing 19. červenec 
Hlaváč Lukáš 19. červenec 
Slámová Adéla 20. červenec 
Eliášová Marie 26. červenec 
Hrůzová Lenka 27. červenec 
Černíková Sofie 28. červenec 
Eliášová Anca 28. červenec 
Černík Tomáš 29. červenec 

Hrůza Petr 2. srpen
Kovaříková Vlasta 5. srpen
Hájková Anna 11. srpen
Kovaříková Elisabeta 13. srpen
Eliášová Aneta 14. srpen
Křivánek Pavel 15. srpen
Sauer Alois (Štěpka) 16. srpen
Mosesová Erika 20. srpen
Táborský Daniel 21. srpen
Moses Ladislav ing 27. srpen
Horová Eva 27. srpen
Jagobová Eliška 28. srpen
Hrůzová Anna (Josefa) 29. srpen

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

Plánované akce v roce 2014 
21. 2. - 23. 2. KOMPAS - Setkání 

vedoucích mládeží (Praha)
26. 4 Sjezd delegátů (Olomouc)
2. 5. - 4. 5. Konference sester
3. 6. - 5. 6. Kurz kazatelů 
14. 6. Konference Rozsievače (Brno)
29. 7. - 4. 7. Pobyt dorostu Chata Načetín

15. 7. - 20. 7. CityCamp Cheb
27. 9. Procházkova přednáška 

(Praha)
24. 10. - 26. 10. Československá konference 

mládeže (Brno)
1. 11. Rada zástupců sborů
15. 11. Teologické kolokvium (Praha)

Pravidelně přes prázdniny
Pátek 18:00 Modlitební hodina 

(v kanceláři sboru)
Pátek 19:00 Biblická hodina

Neděle 9:00 Ranní Bohoslužba
Neděle 18:00 Odpolední Bohoslužba
Neděle 15:00 Stanice Tři Sekery-sudá N 

Program na červenec a srpen 2014 
Pátek    4. července 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    4. července 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle  6. července 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Hrůza Alois
Kázání: br. David Sláma

Neděle  6. července 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  11. července 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  11. července 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 13. července 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 13. července 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 13. července 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  18. července 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  18. července 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Neděle 20. července 2014 9:00 Nedělní shromáždění Služba mládeže po City Campu
Neděle 20. července 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
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Pátek   25. července 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek   25. července 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 27. července 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma
br. Gothard Novák
br. Benajmin Jelínek

Kázání: br. David Sláma
Neděle 27. července 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 27. července 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pátek    1. srpna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    1. srpna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Neděle   3. srpna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Štěpán Kovařík
Kázání: br. David Sláma

Neděle   3. srpna 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. David Sláma

Pátek    8. srpna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    8. srpna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 10. srpna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle 10. srpna 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. David Sláma
Neděle      10. srpna 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  15. srpna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek 15. srpna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 17. srpna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Mar. Jelínková
Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 17. srpna 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:        br. Gothard Novák

Pátek       22. srpna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek       22. srpna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Neděle 24. srpna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma
br. František Jelínek
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 24. srpna 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. Václav Černík
Neděle      10. srpna 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  29. srpna 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  29. srpna 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 31. srpna 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Eva Horová
                              Zahájení šk. roku Kázání: br. David Sláma

Neděle 31. srpna 2014 18:00 Nedělní shromáždění Kázání:         br. David Sláma

Náš sbor na internetu 
Sborové web. 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 Bohosluž-

by 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 100 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 5. 7. 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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