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Slovo kazatele 
Prázdniny  končí.  Před  námi
je  nový  školní  rok.  Děti
čekají  nové  předměty  ve
škole,  kroužky,  pro  některé
to  bude  možná  nové
prostředí  na  vysoké  škole,
nové výzvy…

I  ve  sboru  nás  čekají  nové,  nebo  staro-
nové  věci  –  začne  nedělní  besídka
(s novými učiteli, kteří doplní ty stávající),
začne se scházet mládež,  pěvecké sbory,
dětský klub…

Ve  všech  výzvách,  nových  i  starých
povinnostech,  si  můžeme  přivlastnit
zaslíbení Pána Ježíše: „hle, já jsem s vámi
po  všechny  dny“  (Mt  28:20).  Od  Něj
můžeme čerpat všechnu sílu, moudrost a
pomoc, kterou budeme potřebovat.

Zároveň  nás  ale  Pán  Ježíš  zve:  „pojď  a
následuj mne.“ Kéž nežijeme jen pro sebe
v tom smyslu:  „mám svůj život,  starosti,
plány  –  Pane,  pomoz  mi  je  realizovat,
odstraň překážky…“, ale ve smyslu: „Pane,
tady jsem, veď mne. Co chceš Ty, abych
dělal,  jsem Ti  k dispozici  se svou školou,
prací, dovednostmi, časem…“

A při vší práci a službě nezapomeňme, že
náš cíl není tady na zemi, ale že čekáme
příchod  Pána  Ježíše.  „Buďme  jako  lidé,
kteří  čekají  svého  Pána“  (Lk  12:36a).
Přiznám se, že na to často nemyslím. Kéž
nás to Pán učí a opravdu tak žijeme – jen
to  dá  totiž  správnou  perspektivu  naší
práci, starostem i touhám.

David Sláma

Slovo k rodičům
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od
tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával
právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil
se svým Bohem.

Micheáš 6, 8

Ve filmu Skřivánci na niti, který se odehrává v
padesátých letech, v době krutých persekucí,
kdy byli lidé zatýkáni za maličkosti, se hlavní
hrdina  bezelstně  odvažuje  zeptat  komunis-
tického ministra kultury: "My bysme rádi vědě-
li, kde je Mlíkař a kde je Profesor filosofie a vů-
bec kam se poděly všechny ty zlatý starý časy,
kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli
rádi."

Jak nadčasová je  to  otázka! Dnes žijeme ve
svobodné  zemi  a  přesto,  jak  neúprosně  nás
oslovuje  právě  dnes.  Naše  společnost  velmi
zhrubla.  Sledujeme-li  jednání  politiků,  vyjad-
řování celebrit i obyčejných lidí, bývá to často

až neuvěřitelná vulgarita, hrubost a agresivní
jednání,  které  nám  média  dnes  a  denně
servírují.  Nevychovaná ulice  se stala normou
pro  vyjadřování  svých  názorů  a  jednání  s
lidmi.

Je mi smutno, když se my křesťané přizpůso-
bujeme  tomuto  světu  a  dopouštíme,  aby  se
světská hrubost a agresivita usazovala v na-
šich domovech a přelévala se do našeho sboru.

Budeme-li  parafrázovat  úvodní  otázku,  tak
bychom se měli ptát: "Kam se ztratila láska a
kde je úcta k druhému a vůbec kam se poděly
všechny  ty  zlatý  starý  časy,  kdy  si  jeden
druhýho vážil a kdy se lidi měli v rodinách a ve
sboru rádi?"

Sbor je naše duchovní rodina. Nemělo by být
rozdílu mezi bratry a sestrami ve sboru a sou-
rozenci či partnery v naší rodině. My, rodiče,
neseme odpovědnost za to, jakou atmosféru v
našich  rodinách  vytváříme.  Pán  Bůh  po  nás
žádá křesťanské minimum:
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- Zachovávejme právo. Neupírejme svým dě-
tem  ani  dalším  členům  rodiny  nebo  sboru
jejich  právo  na  vlastní  názor  ani  na  chybná
rozhodnutí. Je to příležitost, aby se z vlastních
chyb poučili.

-  Milujme  milosrdenství.  Mějme  lásku  a  sli-

tování,  cvičme se v empatii,  vžívejme se do
pocitů  našich  dětí,  partnerů  a  sourozenců  v
Kristu, nebuďme jako svět agresivní a nezra-
ňujme je svým jednáním ani svými slovy.

-  Pokorně  choďme  se  svým  Bohem.  Pokora
znamená potlačit své ego, neprosazovat to, co
chce moje já, pokora vede k sebeobětování, k
sebevydání  pro  druhé,  pro  jejich  dobro  a  k
jejich radosti.

My, rodiče, máme zodpovědnost za naše děti,
protože  se  od  nás  učí  a  napodobují  naše
chování. Jaké budou ony, takové budou jednou
jejich rodiny a takový bude i náš sbor. Máme
odpovědnost před Bohem za naše jednání i za
naše slova. Važme si proto jeden druhého více
než sebe a usilujme o to, aby v našich rodi-
nách i v našem sboru vládla Boží láska, právo,
milosrdenství a pokora.

Štěpán Křivánek 

Zprávy z nedělní besídky 
Rekonstrukce místnosti

V průběhu  prázdnin  proběhla  rekonstrukce
místnosti pro velkou besídku. Byla vyměněna
podlahová  krytina,  vyměněna  stará  sedačka
a dvě křesla za novější, bylo vymalováno, na-
instalováno osvětlení místnosti, instalována in-
teraktivní tabule, opatřeny tři nové skříně, za-
veden síťový kabel, instalován počítač, tiskár-
na,  zvuková  soustava,  zatemňovací  rolety  a
nově zámky pro obě vyučovací místnosti.

Původní stav místnosti

Místnost po rekonstrukci

Sedací nábytek byl opatřen otočnými kolečky:

Nábytek je tedy možno snadno přestavět dle potře-
by: 
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Kapacita místnosti pro sezení je 12 - 15 dospě-
lých, u dětí je to ještě více. 

Interaktivní  tabuli  zle  používat  i  pro  flanelo-
grafové nebo magnetické obrázky:

Nové skříňky slouží pro uložení pomůcek pro
nedělní besídku, dorost a klub dobré naděje:

Na  rekonstrukci  místnosti  se  podíleli  učitelé,
rodiče  dětí  i  přátelé  nedělní  besídky:  Petr
Hrůza, Pavel Černík, Tomáš Černík, Adéla Slá-
mová, Marie Sauerová, Ferdinand Sauer, Jitka
Hlaváčová, Lukáš Hlaváč, a další.

Sestry M. Sauerová a A. Slámová vybírají látku
pro potahy sedačky a křesel:

Bratr Ferdinand Sauer instaluje osvětlení:

Instalace  PC,  sítí  a  elektroniky  provedl  bratr
Pavel Černík:

Nyní  probíhají  intenzivní  práce na digitalizaci
materiálů pro besídku. Zvláštní poděkování pro
Pavel  Černík,  který  naskenoval  biblické
omalovánky  a  pro Jíťa  Hlaváčová  Slavková,
která pracuje na jejich grafické úpravě, čištění
a výběru dalších omalovánek k digitalizaci. Ná-
sledovat budou další materiály, pásma, písnič-
ky,  zpěvníčky  apod.  Jsme  tak  svědky  histo-
rického okamžiku v životě našeho sboru. Výu-
kové  materiály  pro  děti  tak  budou  snadno
dostupné v digitální podobě všem, kteří pracují
s dětmi. Pokud máte doma podobné materiály
pro děti, které by bylo dobré digitalizovat, pro-
síme, abyste nám je poskytli.
Rolety byly nainstalovány na okna i dveře. Ro-
lety mají z vnější strany stříbrnou vrstvu, která
odráží  teplo  i  světlo.  Snižují  tak  teplotu  v
místnosti  v  horkých  dnech  a  také  vytvoří
téměř  dokonalé  zatemnění  pro  promítání
křesťanských filmů.

Tým učitelů
Rádi bychom rodičům dětí a přátelům nedělní
besídky představili tým, který bude v nastáva-
jícím školním roce sloužit dětem v nedělní be-
sídce.

3

https://www.facebook.com/pavel.cernik.52
https://www.facebook.com/jita.hlavacovaslavkova


Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu září 2014

V malé besídce to jsou sestry Nikki Boháčková
a Zuzka Boháčková.

Ve velké besídce sestry Bohumila Bulíková, Eli-
sabeta Kovaříková, Sára Hrůzová, Petra Černí-
ková a br. Štěpán Křivánek.

Službu zpěvem budou  mít  na starosti  sestry
Péťa Táborská,  Anet Eliášová a pomáhat  jim
bude Sára Hrůzová.

Prosíme o modlitby za celý tým i za jednotliv-
ce, za jednotu a zmocnění ke službě.

Setkání se staršovstvem
V  úterý  14.  srpna  jsme  měli  setkání
staršovstva  našeho  sboru  s  učiteli  nedělní
besídky a chtěli  bychom rodiče dětí  i  přátele
nedělní  besídky  informovat  o  výsledcích
setkání:

• staršovstvu jsme stručně představili ně-
které body koncepce, zejména odpolední klub
nedělní  besídky.  Staršovstvo  vyjádřilo  plnou
podporu této formě setkávání.

• poprosili jsme o projednání přesunu od-
poledního  shromáždění  na  16.  hodinu  pokud
možno již od 31.8.2014, aby mohl odpolední
klub dobře fungovat. Staršovstvo bude o tom
jednat se sborem.

• po diskusi ohledně funkce vedoucího ne-
dělní  besídky  nám  staršovstvo  doporučilo,

abychom  se  domluvili  na  výběru  kontaktní
osoby,  která  bude  besídku  zastupovat  při
jednání staršovstva se složkami sboru

• navrhli  jsme  staršovstvu  možnost  za-
koupení stanu pro 40 osob, který by sloužil ce-
lému sboru  a  sborovým složkám včetně  be-
sídky  pro  venkovní  akce.  Staršovstvo  to
projedná.

• na závěr setkání jsme navštívili místnost
pro velkou besídku, která je v závěru rekon-
strukce.  Představili  jsme  staršovstvu  mul-
tifunkční  tabuli  a  její  možnosti.  Staršovstvo
mohlo vidět možnosti použití flanelografu a ob-
rázků na magnetickém principu, promítání tex-
tů a not písniček, videoklipu, videozáznamu z
minulého  shromáždění  a  promítání  ani-
movaných biblických příběhů.

Setkání bylo ukončeno modlitbami za učitele a
službu dětem v nastávajícím školním roce.

Děkujeme staršovstvu sboru za plnou podporu
a mnohá povzbuzení k této službě.

Poprázdninové grilování

Na  konci  prázdni  v  neděli  31.8.2014 po  od-
poledním  shromáždění  se  uskuteční  na  sbo-
rové zahradě vedle modlitebny poprázdninové
grilování pro děti, rodiče a učitele malé a velké
besídky a dorostu.  Kromě grilování bude pro
děti  a  rodiče  připraven  i  soutěžní  program
program (kvíz dětí a rodičů Znám tě dobře?,
běh  v  pytlích,  turnaj  v  pétanque,  bublinová
show, kreslení křídami).

Akce by mohla posloužit k seznámení se rodičů
dětí s novými učiteli, k popovídání a ke sblížení
se s případnými dětmi a rodiči, které by byly
našimi dětmi na akci pozvány.
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Dorost
Od  29. 6. do 4. 7. 2014 byl celý dorost na tá-
boře v chatě Načetín. Každé ráno a každý ve-
čer jsme si povídali o Bohu a lidech, kteří Mu
sloužili, zpívali a celý den hráli hry, u kterých
jsme museli hodně přemýšlet nebo využít fy-
zickou sílu. 

Mě nejvíce  zaujalo  každovečerní  vyprávění  o
Hudsonu Taylorovi a ostatních misionářích. Tito
lidé věrně sloužili Bohu až do své smrti, věřili
Mu a věděli, že se o ně Hospodin postará. Bez
reptání a zbytečných starostí se vydávali i na
druhý konec světa, třeba do Indie nebo Číny,
přestože byli fyzicky slabí, nemocní a zpočátku
neměli  vůbec žádné peníze. Žili  v chudobě a
často neměli co jíst. V některých případech si
dokonce museli změnit vzhled, aby jim nevěří-
cí  lidé  lépe  naslouchali  a  nepovažovali  je  za

cizince. 

Také  mě  oslovila  misionářka  Gladys  Ayl-
wardová,  kterou  lidé  odsuzovali  pro  její
drobnou postavu. Gladys se stala misionářkou
a odjela do Číny, kde převedla sto dětí  přes
hory – a ani jedno neztratila. Zajímavý byl i
příběh Amy Carmichaelové, která jela do Indie,
ale spadla do jámy a zlomila si nohu. Nikdy se
zcela neuzdravila, proto psala knihy o své prá-
ci.  Hudson  Taylor  byl  také  hodně  nemocný,
avšak nepřestával sloužit Bohu. To se mi velice
líbilo – já bych tohle nedokázala! 

Z  tábora  jsme  si  odnesli  zážitky  a  mnoho
nových znalostí, které bychom rádi použili i v
každodenním životě.

Eliška Hrůzová

Perličky z nedělní besídky
Maminka: „Děti, konec hraní! Všechno uklidit a spát! A nejdřív mi ještě řekněte, jaký máte veršíček na
zítra do besídky!“
Maruška: „Cti otce svého i matku zlou…“

Tetička se ptá dětí, co se jim v loňské besídce líbilo.
Pepíček: „Mě se nejvíc líbil příběh Samsung a Dalila.“

Rodinka na dovolené v Chorvatsku.
Davídek vyleze z vody a smutně povídá: „Pán Ježíš měl těžký dětství.“
„Pročpak?“,  ptá se udiveně maminka.
„No, všechny děti se koupaly a hrály si v moři, jen on furt po něm jenom chodil…“

„Mami?,“ ptá se malý Pavlík „Víš, že v době Pána Ježíše už znali Coca Colu a Pepsi Colu?“
„Jak jsi na to prosím tě přišel?“
„No, píše to přece v Bibli, jak to dnes říkal strýček kazatel: …to čiňte, kolikrát Coly píti budete…“

Rozhovor 
Ve sborové práci se někdy hodně vysoko cení služ-
by, které jsou hodně vidět, jsou na očích anebo je
máme  za  více  „duchovní,“  například  zpěv  při
shromáždění,  a často zapomínáme, že bez jiných

služeb, které nejsou tak na očích a třeba ani ne-
bývají tak ceněné, by ty ceněné služby nefungovaly
nebo by nemohly  tak  dobře  posloužit.  Při  rekon-

strukci místnosti pro nedělní besídku a dorost byla
nainstalována nová zařízení a pomůcky, jako inter-
aktivní tabule, počítač, tiskárna, síť LAN a zvukový
systém. Tyto složité instalace prováděl náš technik
bratr Pavel Černík. Bez jeho obětavé práce bychom
nemohli  tuto  složitou  techniku  používat,  protože
bez  správného  zapojení,  nainstalování  a  vyladění
by nefungovala. Zeptali jsme se bratra Pavla, aby
nám vysvětlil některé věci, kterým rozumíme málo
nebo vůbec.

Tolik nových technických zařízení pro děti v besídce
je skoro technická revoluce. Ale musí být v besídce
zrovna ten počítač?

Do besídky se nově nainstalovala výborná vyučova-
cí pomůcka - interaktivní tabule. Ta vlastně funguje
jako  velký  monitor  počítače.  Obraz  z počítače se
přenáší  kabelem  a  promítá  se  na  tabuli  pomocí
projektoru. Tabule je propojená s počítačem ještě
dalším  kabelem,  který  přenáší  doteky  na  tabuli

5



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu září 2014

prstem  nebo  perem,  aby  počítač  věděl  přesná
místa doteků a podle nich reagoval, tak, jako rea-
guje kurzor na monitoru na akce myší. Proto je po-
třeba mít počítač. Ten vytváří interaktivitu celé sou-
stavy. Navíc po skončení výuky besídky je možné
obsah vytvořený na tabuli vytisknout dětem pomocí
počítače  na  tiskárně.  V  besídce  je  také  nain-
stalováno  výborné  ozvučení  pro  počítač,  které
může posloužit  na  promítání  obrázků pro výklad,
textů a not písní, nebo křesťanských naučných fil-
mů.

Někdo si může myslet, že počítač je špatná věc a
že může dětem v besídce ublížit.

Myslím si,  že počítač může sloužit  k dobrým, ale
také i ke špatným věcem. Počítač je nástroj, stejně
jako třeba motorová pila. Kdo s ní neumí zacházet
nebo s ní nechce dobře zacházet, tak může udělat
masakr. Na druhou stranu v dobrých rukou udělá
pila spoustu užitečné práce. Stejně tak je to i s po-
čítačem. Myslím si, že pokud se používá rozumně a
s dobrým úmyslem, tak je to dobrý pomocník. Vě-
řím, že učitelé besídky a dorostu jsou odpovědní
lidé a že počítač bude dětem dobře sloužit.

K čemu je dobré připojení počítače do LAN sítě?

V dnešní době je tato síť velmi důležitá. Přes ni se
totiž  připojujeme k  dalším počítačům ve sboru a
také i k internetu, který dnes mnoho z nás používá
k práci každý den. Na internetu můžeme třeba hle-
dat podklady pro výuku dětí, ale také například sle-
dovat internetové vysílání bohoslužeb našeho sbo-
ru, ale i z dalších sborů.

Je ještě nějaké využití LAN připojení, než k přístupu
na internet?

Samozřejmě. V našem sboru se využívá například
pro ovládání různých zařízení, která jsou potřebná
při  naší  nedělní  bohoslužbě.  Používá  se  také  pro
spojení  a  využívání  sborového  serveru.  Také
plánujeme toto připojení využít pro rozvod televiz-
ního  přenosu  našich  bohoslužeb  a  zvuku  do  od-
lehlých částí sborového domu. Například do malého
sálu, kuchyně ve sklepě, ale také do malé besídky
a do kuchyně vedle besídky, kde bude koutek pro
maminky s malými dětmi.

K čemu slouží ten sborový server?

Sborový server je počítač, který je stále zapnutý.
Náš  sbor  ho  využívá  například  pro  zpracování  a
uchování záznamu našich bohoslužeb. Běží na něm
i internetová stránka, na které je možné bohosluž-
by  přehrávat  kdekoli  a  kdykoli.  Na  serveru  také
plánujeme  v  nejbližší  době  vytvořit  uložiště  pro
všechny  vyučující  ve  sboru.  Budou  si  zde  moci
ukládat a sdílet své materiály pro výuku s dalšími
složkami sboru.

Dalo ti hodně práce všechno zapojit, nainstalovat a
vytvořit rozvod po besídce a jiných prostorech na-
šeho sboru?

Ano, celkem ano. Každá technická činnost dá hodně
práce a potřebuje hodně času. Ale rád pracuji pro
náš sbor, a proto mi to nevadí a rád budu pracovat
dál. V besídce je potřeba ještě dodělat nějaké ma-
ličkosti, které by měly být hotovy v průběhu září.
Jelikož mám náročnou práci u mého otce, zbývá mi
na  to  málo  času.  Proto  ve  sboru  pracuji  jen  po
chvilkách v mém volném čase.

Ještě jednou ti děkujeme za tvoji pomoc a přejeme
ti Boží požehnání v další službě.

-šk-

Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace Výkonného výboru BJB č. 3/2014

1. Informace z jednání VV dne 23. června 2014
Předseda  informoval  o  návštěvách sborů.  VV  ná-
sledně hovořil o aktuálním životě sborů v Aši, Lovo-
sicích, Vysokém Mýtě, Uherském Hradišti, Praze 6.
Dále o životě nového sboru Myanmarského spole-
čenství.
VV pokračoval v jednání a schválil vyslání br. kaz.
Ivana Stanka do služby vojenského kaplana Armá-
dy ČR. Br. Stanko byl osobně účasten na jednání
VV. Kandidaturu br. Stanka mezitím již předběžně
schválilo  i  ekumenické společenství  (ERC a ČBK).
Protože  služba  vojenského  kaplana  přesahuje
jednotlivý sbor BJB inicioval VV ordinačního řízení s
br. Stankem, na jehož základě byla doporučena or-
dinace ke kazatelské službě. VV připravuje ordinaci
br. Stanka na podzimní Radu zástupců sborů (RZS).
Br. Novosad informoval o své cestě do Turecka, kde
spolu  s  tajemníkem  Evropské  baptistické  misie
(EBM)  zjišťovali  možnosti  spolupráce  s  místními
baptistickými sbory. Sbory budou podrobněji infor-

movány o možnostech návštěv a pomoci tureckým
sborům např.  v  Rozsévači  nebo na internetových
stránkách  BJB.  I  v  rámci  konference  mládeže  a
konference  misijního  odboru  bude  nabídnuta  zá-
jemcům možnost se připojit k této službě a třeba i
pouhou návštěvou povzbudit místní baptisty.
VV jednal o žádostech o sociální výpomoc z pod-
půrného  fondu.  V  souladu  s  Pravidly  fondovního
hospodaření rozhodl VV o sociálním příspěvku dvě-
ma kazatelům sborů BJB a studentovi teologie.
VV vzal na vědomí informaci o ukončení pracovního
poměru  misijní  pracovnice  v  ostravském sboru  a
schválil  dotaci  na novou pastorační a misijní  pra-
covnici od 1. srpna 2014.
VV schválil rozdělení zbytku daru z Československé
konvence v USA a Kanadě na práci mezi menšina-
mi. Částka 8000 Kč zůstane jako rezerva pro práci
s Romy v Brně, částka 18000 Kč bude poskytnuta
čjinské skupině jako příspěvek na letní tábory. Roz-
dělení částky bude záležet na počtu a výši jednot-
livých žádostí.
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VV připravil harmonogram akcí na rok 2014. Jako
místa konání navrhujeme tato: pro RZS v letošním
roce sbor v Karlových Varech, pro SD v roce 2015
sbor v Aši a pro RZS 2015 sbor ve Zlíně.
VV projednal přípravu volby finanční komise, která
má proběhnout  v  listopadu  na  RZS.  Vzhledem k
tomu, že přišly návrhy pouze z jednoho sboru a bez
jakékoliv charakteristiky kandidátů, bude VV nadále
vyhledávat vhodné kandidáty na základě usnesení
SD  v  Olomouci.  Sborům připomínáme,  že  pokud
navrhnou  kandidáta,  je  nutné  zaslat  alespoň
stručnou charakteristiku tohoto kandidáta.
VV projednal  přípravu Slov života na rok 2015 a
pověřil br. Jackaniče v koordinaci dalšího postupu.
Předseda informoval o přípravách knihy Joni a Ken.
Již  byla  dokončena  závěrečná  korektura  a  kniha
bude připravována k tisku.
Tajemník informoval o kontrole topného systému na
škole  Dorkas,  kterou  z  podnětu  VV  provedl  br.
Hrůza z Žatce. Br. Hrůza navrhuje výměnu čerpadel
a další drobné úpravy. Ve věci bude VV dále jednat
s vedením školy.
VV obdržel žádost školy Dorkas o účasti zástupců
VV na akcích školy. Na přijímacím řízení zastoupí
zřizovatele br. Novasad, na začátku školního roku
br. Kern a na adaptačním pobytu pro studenty br.

Jackanič.
VV odsouhlasil pracovní cestu br. Jackaniče do Bra-
tislavy k přípravě československé konference mlá-
deže.
VV se zabýval informací získanou z jednoho ze sbo-
rů  BJB  ohledně  údajného  legislativního  omezení
možnosti přispívat dary na provoz církve. Vyzývá-
me sbory, které se s tímto výkladem setkaly, aby
se obrátily na Kancelář VV a tajemník zajistí vypra-
cování odborného posouzení a stanoviska k této zá-
ležitosti.
Předseda informoval VV, že br. Marek Žitný z Brna
byl zvolen vedoucím Odboru pro manželství a rodi-
nu BJB. Volbu předsedy Odboru musí ještě podle
organizačního řádu schválit také nejbližší SD.

2. Informace z Kanceláře VV
Připomínáme sborům, které čerpaly finanční příspě-
vek na misijní aktivity z Konvence, že je třeba na-
psat po skončení akce stručnou zprávu a případně
přiložit fotografie.
Připomínáme, že v kanceláři došlo ke zrušení třech
telefonních  čísel  z  důvodu  úspory  finančních
prostředků. Zachováno bylo původní telefonní číslo:
241 434 256.
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 nedělní besídku,
• za Klub dobré naděje,
• za celou BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
Růžičková Emilie 2. září 
Křivánková Libuše 5. září
Eliáš František 6. září  
Mosesová Ilona 6. září  
Fischerová Květa 8. září  
Jelínková Alžběta 10. září 
Černíková Martina 12. září  
Pospíšilová Eliška 18. září 
Růžička Václav ml. 22. září 

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

Plánované akce v roce 2014 
27. 9. Procházkova přednáška 

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

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

Sborová oznámení
• Odpolední shromáždění je nyní nově od 16 hodin. 
• 13. září v 15 hodin párty dětského misijního klubu.
• Ve sboru v Aši je 28. září od 9 hodin a od 14 hodin díkuvzdání.
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Program na září 2014 
Pátek    5. září 2014 16:30 Dorost
Pátek    5. září 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    5. září 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle  7. září 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Huňátová
Kázání: br. Gothard Novák

Neděle  7. září 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 7. září 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Pátek  12. září 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  12. září 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Neděle 14. září 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza
 Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 14. září 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Daniel Táborský
                                                                                              br. Alois Sauer
Neděle 14. září 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 14. září 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 17. září 2014 17:00 Dětský misijní klub

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

Neděle 21. září 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. David Sláma
br. František Eliáš
br. Václav Růžička

                                                                                             Slovo k dětem:ses. Petra Černíková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 21. září 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 21. září 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 24. září 2014 17:00 Dětský misijní klub

Pátek   26. září 2014 16:30 Dorost
Pátek   26. září 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek   26. září 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 28. září 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Lucie Růžičková
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 28. září 2014 14:00 Díkůvzdání ve sboru BJB v Aši
Neděle 28. září 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 28. září 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

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 31. 8. 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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