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Slovo kazatele
„Kdyby s námi nemě-
la  být  tvá  přítom-
nost,  pak  nás  odtud
nevyváděj!“ Ex 33,15

Milí bratři a sestry,
toto  slovo  zaznělo  na
začátek  prázdnin.  Rád
bych ho zopakoval i na
začátku  školního  roku.

Nevíme, jaké budou dny, které jsou před
námi, co nás čeká. Školáci možná tuší, co
budou mít za předměty, jakým výzvám bu-
dou muset čelit. Ať už tušíme, co asi při-
jde, nebo ne, můžeme si vyprošovat Boží
přítomnost v našich životech. Pak nebude-

me muset čelit zkouškám, těžkým situacím
sami. Bůh je v životě tím nejdůležitějším.
Platí  zaslíbení:  „když  je  Bůh  s nám,  kdo
proti nám.“
Nechtějme ale  Boha brát  jako  toho,  kdo
nám  má  zajistit  úspěch  v životě,  zajistit
naše plány.  Chtějme spíše poslouchat to,
kam  nás  chce  vést  On,  co  On  chce,
abychom dělali.  Chtějme být s Ním a od-
straňujeme  to,  co  obecenství  s Bohem
brání, vyznávejme své hříchy a prosme za
odpuštění.
Přeji  Vám krásný nový školní  rok prožitý
v Boží blízkosti.

David Sláma

Odkaz Mistra Jana Husa
Odkaz Mistra Jana Husa
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali
vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili
svůj život, a následujte je ve víře!

Židům 13,8
6.  července jsme si  připomínali  památku
Mistra Jana z Husince. Jeho úsilí o nápravu
převrácené církve, jeho volání k návratu ke
Kristu v kázáních v Betlémské kapli.  Jeho
odhodlání držet Pravdu až do smrti. A také
nenávist církevních hodnostářů i světských
pánů vůči jinému porozumění Písmu svaté-
mu.  Jejich  nenávist  až  k smrti  vůči  těm,
kterým Duch svatý dal odvahu veřejně vy-
znat Krista, jako jedinou autoritu, ke které
má církev vzhlížet.
Ano, Mistr Jan nebyl sám. Ve stejné době
byl  v Kostnici  roku  1415  uvězněn  i jeho
přítel,  Mistr  Vysokého  učení  pražského,
profesor Karlovy Univerzity Jeroným Praž-
ský.  Jeho životní  pouť  byla složitější,  ale
i on zůstal věrný Pravdě až do smrti. Jeho
život  skončil  v plamenech  na  hranici

v Kostnici  30.  května  roku  1416.  Z vůle
„neomylných“ církevních autorit.
Naši  bratři  Jan  Hus  a Jeroným  Pražský
neumírali zbytečně. Svědectví jejich života
víry  bylo  povzbuzení  pro  další  generace.
Pán Bůh si je oba použil, aby mohla zapo-
čít  náprava  církve.  Stáli  na  počátku
mohutného  reformačního  proudu,  který
hledal  cestu  zpět  k Božímu  Slovu,
k osobnímu následování Krista. Do tohoto
reformačního proudu patříme i my, baptis-
té.  I pro  nás  byl  Mistr  Jan Hus svědkem
víry, jehož věrné následování Krista až do
smrti jsme si vždy připomínali.
Dnes, po šesti stech letech, se však zdá,
že  se  doba  mění.  Jako  by  byl  dnešnímu
směřování  baptistů  Jan  Hus  nějak  ne-
skladný. Slyšíme, že se Jan Hus sice za-
choval správně, ale že si ho dnes již nepři-
pomínáme.  Katolíkům jsme přece už  od-
pustili. A dnešní katolíci jsou jiní, než byli
tehdy. Proto prý není důvod si památku Mi-
stra Jana Husa připomínat.
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To je však veliké neporozumění odkazu Mi-
stra Jana Husa. Připomínat si Husovo upá-
lení  není  o nenávisti  a neodpuštění  kato-
líkům.  Vůbec  zde nejde  o katolíky.  Vždyť
Jan Hus byl katolický kněz. V té době byla
v Českých  zemích  a v Římském  císařství
jen  jedna církev,  katolická,  což  znamená
všeobecná. Nebylo to tedy tenkrát o tom,
že byli proti sobě MY a VY. Kdo z koho. Ne-
přítel  proti  nepříteli.  Všichni  byli  bratři
a sestry.  Šlo  o jednu  církev  a o to,  jaká
bude.

A to  je  Husův  odkaz  pro  nás  do  dnešní
doby.  Náš  sbor  je  církví,  tak  jak  o tom
mluví Boží Slovo. Všichni jsme bratři a se-
stry. Husův odkaz nás varuje, že se i u nás
může  stát  to,  co  se  tehdy  odehrálo  na
Kostnickém koncilu. I my můžeme odsou-
dit a vyvrhnout ze svého společenství brat-
ra nebo sestru kvůli jeho snaze o nápravu
církve a návratu ke Kristu.
Už  víme,  jak  je  to  snadné.  Stačí  ukázat
prstem. Stačí obvinit, třeba i falešně, vložit
mu do úst, co nikdy neřekl a nehlásal. Tak,
jak  učinili  Mistru  Janovi.  Vyloučili  ho  ze

svého společenství  a vydali  ďáblu. Přesně
tak  to  tenkrát  zaznělo  v Kostnici.  Jak
snadné je to udělat i u nás ve sboru!
Přichází doba, kdy to může být samozřej-
mé.  Církevní  „hodnostáři“  vždycky  po-
třebují naprostou poslušnost svých oveček.
I v našem  sboru  se  můžeme  ocitnout
v Kostnici 1415. Proto máme mnoho zapo-
třebí si památku Mistra Jana Husa připomí-
nat.
Připomněli jsme si ji také v našem doros-
tu. Shlédli jsme film Jan Hus – Cesta bez
návratu. Pak jsme si o jeho cestě povídali.
Chtěli jsme na vlastní kůži alespoň trochu
prožít,  v jaké situaci  byl,  jak  se asi  cítil.
Udělali jsme si dobové kostýmy a vytvořili
živý  obraz  z koncilu  v Kostnici.  Nebyl  to
příjemný pocit.  Nikomu z nás se nechtělo
být  v kůži  Mistra  Jana  Husa.  Uvědomili
jsme  si,  jak  moc  musíme  být  stateční,
abychom  v našem  životě  obstáli  a drželi
Pravdu.  

Nástěnka dorostu k Husovu odkazu

Náš  živý  obraz  z Kostnice  1415  máme
uchovaný ve fotografiích, které nám budou
naši  zkušenost připomínat. Je i na obálce
časopisu ZIP a také na tematické nástěnce
dorostu.
Může se stát, že se někomu náš živý obraz
z Kostnice 1415 nebude líbit.  Je to drsný
výjev a také heslo DRŽ PRAVDU! se může
dotýkat  našeho  svědomí.  Na  jaké  straně
stojíme? Jsme ti  „neomylní“  soudci,  kteří
pro svoji „pravdu“ neváhají zničit člověka?

2



září 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Anebo  máme odvahu  Pravdu  držet  a vy-
znávat? Tyto otázky si toho večera odnášel
každý z nás. A v uších nám zněla Husova
slova:  „Protož,  věrný  křesťane,  hledej
pravdy, slyš pravdu,  uč se pravdě, miluj
pravdu,  prav  pravdu,  drž  pravdu,  braň
pravdy až do smrti.“
Husův odkaz je pro nás varováním, aby se
stejná situace neopakovala u nás ve sboru.
Je pro nás povzbuzením, abychom byli sta-
teční u víře, drželi Pravdu, kterou jsme po-
znali  v Pánu Ježíši  Kristu. Není to Pravda
katolická,  ani  baptistická,  ani  charisma-

tická  ani  kalvínská.  Znovu si  připomínej-
me, že On řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda
i Život.“ (Jan 14,6)
On je ta Pravda, které se držme, které se
držme až do smrti. Pravda, která je Božím
tajemstvím.
„Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni
láskou  hluboce  pochopili  a plně  poznali
Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou
skryty  všechny  poklady  moudrosti  a po-
znání. Říkám to proto, aby vás nikdo ne-
oklamal líbivými řečmi.“ (Kol 2, 2 – 4)

Štěpán Křivánek

Reportáž
Drž pravdu!

Dne  9.  7.  2018  se  náš  sborový  dům
najednou ocitl  v Kostnici  roku 1415 a my
spolu s ním. Naším tématem totiž byl Jan
Hus a my jsme se rozhodli udělat takovou
krátkou výpravu do jeho života a do teh-
dejší doby, abychom si představili, jak moc
bylo  těžké  držet  pravdu  –  a skutečně  ji
udržet. Až do konce.

V této naší malé exkurzi nám pomohl film
Jan Hus – Cesta bez návratu. Ve filmu se

střídalo  mluvené  faktické  slovo  s hraným
a my jsme se toho tak mohli hodně dozvě-
dět.  Během přehrávání  filmu  bylo  v naší
besídkové + dorostové místnosti úplné ti-
cho. Pokud jsme si dřív neuměli představit,
jak to tenkrát muselo vypadat a co všech-
no  musel  Mistr  Jan  Hus  vytrpět,  teď  už
jsme měli rozhodně jasnější představu.

Po  filmu  následovalo  vyrábění  koruny
a čepic, abychom se mohli připravit na fo-
tografování.  Bylo  zapotřebí  vyrobit  kacíř-
skou čepici  pro  Jana  Husa,  čepice  všech
biskupů a církevních hodnostářů a korunu
pro  krále  Zikmunda.  Všichni  jsme  si  se
svými čepicemi dost vyhráli  a zároveň se
dozvěděli,  jak  přibližně  vypadaly  obleky
různých společenských vrstev. Podařilo se
nám  vypůjčit  si  černé  roucho  pro  Jana
Husa. Kat měl také speciální kostým a my
ostatní  jsme  si  vystačili  se  všelijak  ba-
revnými  dekami,  které  jsme  přes  sebe
přehodili a zachumlali se do nich.
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Po těchto přípravách následovalo rozdělání
ohně  na  zahradě  a mohlo  se  začít  fotit.
Snažili  jsme se  věrně  zachytit  atmosféru
toho  tíživého  okamžiku  i s omezenými
možnostmi, které jsme měli. Fotografování
bylo  i velice  dobrodružné,  protože  oheň
každou chvilku pohasínal a my museli vyu-
žít každé vteřiny.
Protože jsme už měli po tak náročné práci
vážně hlad, využili jsme ohně a rovnou si
upekli buřty. Po jídle jsme si sesedli a u zá-
padu  slunce  si  jen  tak  v klidu  povídali.
Deky se nám krásně hodily, protože už ne-
bylo úplně nejtepleji. Luky si pro nás při-

pravil  krásný  úvod  k modlitební  chvíli.
Modlili jsme se a kolem nás už byla úplná
tma, a myslím, že můžu mluvit za všechny,
když napíšu, že nám byl Pán blízko.

Na konci už jsme jen rychle uklidili a užili
jsme si při tom spoustu zábavy a legrace.
Byl to krásný a dlouhý den, kde jsme se
naučili, že stojí za to držet pravdu a konat
Boží  vůli.  Doufáme,  že  brzy  uspořádáme
další akci a zase se něco dozvíme o našem
Pánu. O tom, že udržet pravdu je sice ná-
ročné, ale má to smysl. Smysl vzhůru.

Eliška Hrůzová

Dorost
Poslední prázdninový dorost v Kostnici

reportáž

V úterý 21. 8. jsme měli poslední prázdni-
nový dorost před začátkem školy.  Ten se
opět nesl v duchu Jana Husa a jeho životní
cesty – tentokrát jsme se ale více zaměřili
na jeho přítele, který byl v Kostnici s ním
a který  byl  také  upálen  –  na  Jeronýma

Pražského.  Nejdříve  jsme  si  pustili  film,
který sledoval osudy Jeronýma. Dozvěděli
jsme  se  tak,  kdo  to  vlastně  byl  a co
všechno prožil.

Po filmu jsme popřáli Lukášovi k narozeni-
nám a předali mu od dorostu dárky. Doufá-
me, že měl  z našich přání  a dárků Lukáš
radost a že na dorostu s námi ještě něja-
kou chvilku vydrží.
A pak následovala bojovka, jež nesla název
Cesta do Kostnice léta Páně 1414. Nebyla
ještě  noc  a některé  dorosťáky  to  kvůli
tomu zmátlo – ale bojovka nebyla vůbec
jednoduchá, přestože probíhala ve dne! 

4



září 2018 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Náhle jsme se ocitli v době působení Jana
Husa  a vydali  se  na  strastiplnou  cestu,
abychom udrželi s Boží pomocí pravdu. Če-
kalo nás osm stanovišť, která jsme museli
překonat a u kterých jsme si pověděli dů-
ležité  mezníky  v Husově  životě.  To  však
nebylo všechno. Protože jsme byli bojovní-
ci za pravdu a mnoho lidí nás kvůli našemu
přesvědčení  nemělo  v lásce,  mohlo  se
jednoduše stát, že nás nepřátelé napadnou
a zraní  nějakou naši  sestru  či  bratra.  Na
konci  každého  stanoviště  jsme  tedy
s pomocí pingpongových míčků losovali jak
jméno  sestry  nebo  bratra,  tak  i zranění.

Mezi  míčky,  na  kterých  byla  napsána
postižená část těla, byl ale i jeden vzácný
míček, na kterém bylo napsáno uzdravení.
I ten  jsme  jako  zázrakem  vylosovali
a mohli  tak  uzdravit  Mišku,  která  přišla
o ruku  i nohu  a bylo  pro  ni  těžké  se
pohybovat.

Z bojovky  jsme  se  vrátili  hladoví  a vy-
čerpaní, a proto jsme se pustili do rozdě-
lávání ohně a připravování naší večeře. Po
špekáčcích a sladkých amerických s’mores
jsme si začali povídat a užívali si zapadají-
cího slunce. Dostali jsme také nový časopis
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ZIP, který jsme si začali hned u ohně pro-
hlížet  a pátrat,  co se v něm všechno na-
chází.

Slunce rychle zapadalo a brzy nám začala
být zima. Proto jsme se zachumlali do dek,
které jsme si s sebou přinesli, a posadili se
kolem  ohně.  Za  chvilku  jsme  se  zahřáli
a bylo nám společně dobře. Oheň pomalu
dohasínal a my jsme si povídali, vyprávěli
si, plánovali. A v hluboké tmě jsme se také
modlili.  Děkovali  jsme  Pánu  za  krásné
prázdniny a za tak požehnaný čas strávený
dohromady.  Prosili  jsme  také  za  nový
školní  rok  a za  všechno,  co  nás  čeká
a z čeho máme možná strach.

Jsme  vděční  našemu  Pánu,  že  nás  celé
prázdniny opatroval a držel ve své náruči.
Že se nikomu nemuselo nic zlého stát a že
se o nás Pán tak dobře stará. Prosíme Ho,
abychom mohli  přes  další  školní  rok  po-
slouchat  a konat  Jeho  vůli  a být  všude
tam, kde budeme, dobrým světlem. Prosí-
me  Ho,  abychom  se  nikdy  nemuseli  za
Jeho  pravdu  stydět,  ale  naopak  ji  mohli
hlásat dál. Abychom se jako Jan Hus ne-
museli bát a věrně Pánu celým svým srd-
cem sloužili.

Eliška Hrůzová

Pastelka

Rodinné centrum PASTELKA slavnostně za-
hájilo  nový školní  rok ve čtvrtek 6.  září.
Setkání  se  zúčastnilo  na  třicet  dětí
převážně  předškolního  věku.  Slavnostní
zahájení bylo také oslavou prvního výročí
činnosti Rodinného centra PASTELKA. Děti
a maminky  si  pochutnali  na  narozeni-
novém dortu PASTELKY. Pak se zapojily do
výtvarné činnosti  na téma příběhu žabky
Kuňkalky a společně si s chutí zazpívali be-
sídkové  písničky.  Nakonec  se  těšily  na
divadlo. Sestry z PASTELKY jim zahrály pří-
běh  o hodných  zvířátkách,  kterým  zlý
medvěd zbořil domeček a jak zvířátky na-

konec  našla  nový  domov  v PASTELCE.
Slavnost  se  vydařila  a všem  nám  bylo
spolu dobře. Byli jsme vděční, že Pán Bůh
zařídil i krásné počasí. Prosíme o modlitby
za  službu  PASTELKY  a za  všechny  děti
a maminky, které ji navštěvují.
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Misijní odbor
Misijní odbor

Dne 4. září jsme se sešli, abychom ofici-
álně  založili  Misijní  odbor  našeho  sboru.
Projednali jsme a schválili stanovy odboru
a zvolili stálé členy vedení odboru. Koordi-
nátorem  byl  jednohlasně  zvolen  bratr
Lukáš Hlaváč. Zástupcem koordinátora MO
byl  také  jednohlasně  zvolen  bratr  Pavel
Černík.  Přejeme  oběma  bratřím,  aby  jim
Pán Bůh dal zmocnění a sílu ke službě. Slí-
bili jsme jim, že je budeme s celým naším
sborem podporovat, pomáhat jim a modlit
se za ně, aby nebyli ve službě sami. Potom
jsme projednali sborové misijní akce, které
nás v tomto školním roce čekají. Také jsme
s bratrem Petrem Brahou projednali detaily
příprav Konference Dětské misie, která se
uskuteční v našem sboru 15. září.

Misijní odbor již před svým založením při-
pravoval v našem sboru misijní akce. Bylo
to LEGO Párty, Noc kostelů a Shromáždění
na konec školního roku. Pomáhal také při
slavnosti  otevření  Rodinného  centra
PASTELKA do nového školního roku. Prosí-
me vás o modlitby za tuto službu a za ak-
tivní  pomoc  v jednotlivých  misijních  ak-
cích.  Více  informací  o proběhlých  a při-
pravovaných akcích najdete na Facebooku
ve skupině Misijní odbor BJB Cheb.

Štěpán Křivánek

Milí bratři a setry,

v úterý  4.  9.  se  v 18:30  uskutečnilo
ohlašované setkání, na kterém byl ustano-
ven misijní odbor našeho sboru, tak jsme
jeho vznik  odsouhlasili  na  výročním sbo-
rovém shromáždění.

Na tomto setkání jsme se se modlili za mi-
sijní práci sboru, přemýšleli nad možnost-
mi  akcí,  které  bychom  mohli  využít  ke
zvěstování  evangelia  svému  okolí.  Také
jsme  hovořili  o organizačních  pravidlech
fungování  odboru.  Níže  předkládáme
pravidla, která byla na setkání přijata.

Za  koordinátora  byl  zvolen  bratr  Lukáš
Hlaváč, zástupcem br. Pavel Černík.

Velkou pomocí tohoto odboru by mělo být
to, že bude někdo, kdo bude mít na srdci
organizaci  duchovní  i praktické  části
misijních akcí a pomůže lépe napnout síly
k práci na tom, do čeho nás Bůh volá.

Chtěl  bych  také  povzbudit  všechny  nás
k tomu, abychom vnímali jako misii nejen
akce  ve  sboru  jednou za  čas,  ale  i naše
každodenní  svědectví  lidem  v práci,  ve
škole,  v rodinách  a známým,  aby  mohli
skrze náš život a i svědectví  poznat Pána
Ježíše.

David Sláma

Řád Misijního odboru

sboru Bratrské jednoty baptistů
v Chebu

A. Poslání Misijního odboru

Misijní  odbor  slouží  ke  spojení  sil  všech
složek sboru pro realizaci konkrétní misijní
akce sboru

B. Organizační struktura Misijního od-
boru

a) Členové Misijního odboru

 1. Na činnosti Misijního odboru
se může podílet každý člen sboru Bratrské
jednoty baptistů v Chebu.

 2.  Stálými  členy Misijního od-
boru jsou koordinátor, jeho zástupce a po-
věřený zástupce staršovstva.
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 3. Zakládající setkání Misijního
odboru sboru svolává kazatel  sboru nebo
pověřený člen staršovstva.

b) Volby stálých členů Misijního
odboru

1.  Na  zakládajícím  setkání
účastníci  zvolí  koordinátora  odboru  a zá-
stupce koordinátora. Staršovstvo následně
pověří svého zástupce v odboru.

2. Voleb se účastní všichni pří-
tomní, kteří navrhují kandidáty.

3. Zvoleni jsou kandidáti s nej-
vyšším počtem hlasů.

4.  Volební  období  činí  čtyři
roky.  V případě  rezignace  v průběhu  vo-
lebního období proběhnou doplňovací vol-
by.

C. Činnost Misijního odboru

a) Setkání Misijního odboru

1.  Koordinátor  nebo  jeho  zá-
stupce  svolávají  setkání  Misijního  odboru
podle potřeby nebo na podnět členů odbo-
ru, staršovstva nebo kazatele sboru.

2.  Setkání  Misijního  odboru
slouží  k přípravám  na  sborovou  misijní
akci.

3.  Přípravná  setkání  zahrnují
návrhy  na  misijní  akce  sboru,  plánování
průběhu konkrétní  misijní  akce,  rozdělení
služeb  a společné  modlitby  za  při-
pravovanou misijní akci

4.  Koordinátor  nebo  jeho  zá-
stupce  shromažďují  návrhy  přítomných
členů  sboru,  společně  formulují  program
akce a její časový plán.

5.  Koordinátor  nebo  jeho  zá-
stupce pořizují zápis z přípravného setkání,
který  rozešlou  všem  účastníkům  setkání
a členům sborového staršovstva.

b) Hospodaření Misijního odboru

6. Koordinátor sestaví společně
s týmem  Misijního  odboru  finanční  plán
konkrétní misijní akce.

7.  Rozpočet  misijní  akce
konzultuje koordinátor Misijního odboru se
staršovstvem sboru a předkládá ho sboru
ke schválení.

8.  Pokladník  Misijního  odboru
Provádí  vyúčtování,  přijímá  a eviduje
doklady a provádí zpětné vyúčtování účet-
nímu sboru.

c) Realizace misijní akce

1. Misijní akce sboru se účastní
jednotlivé složky sboru podle potřeby.

2. Složky sboru si zpravidla při-
pravují svoje služby na misijní akci samo-
statně.

3. Koordinátor a jeho zástupce
pomáhají složkám sladit společnou službu
a komunikaci pro realizaci misijní akce.

4.  Koordinátor  zodpovídá  za
plnění  finančního plánu v průběhu misijní
akce.  Případné  vícenáklady  průběžně
konzultuje se staršovstvem.

5.  Překročí-li  vícenáklady
částku 20.000 Kč, musí je schválit sborové
shromáždění, které na žádost koordinátora
svolává staršovstvo.

D. Misijní odbor a sbor

1. Sbor modlitebně podporuje misijní
odbor i každou misijní akci.

2.  Sbor poskytuje Misijnímu odboru
finanční  zabezpečení  dle  rozpočtu  misijní
akce.

3.  Koordinátor  informuje  sbor
o činnosti  Misijního  odboru  po  každé  mi-
sijní akci a souhrnnou zprávou pro výroční
shromáždění. Součástí zprávy je i přehled
nákladů na jednotlivé misijní akce.
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Prázdninové grilování 
V sobotu 11. srpna uspořádali bratři Lukáš
a Filip sborové grilování. 

Prožili  jsme  spolu  krásný  podvečer  ve
společném obecenství a rozhovorech.

Nový časopis
Časopis ZIP
S velikou  radostí  a vděčností  vám  ozna-
mujeme, že jsme pro vás  připravili  nový
časopis. Jmenuje se ZIP a je určený všem
nejen věkem mladým čtenářům.
V úvodu se od Elišky dozvíme, proč se ča-
sopis jmenuje ZIP a co nás v něm čeká.

Hlavní  téma  prvního  čísla  je  „Odpuštění
a odsouzení“. Uvádí nás do něj dramatická

povídka „On, já a písek“.  Po ní následuje
historická  reportáž  od  Petra  z Mladoňovic
„Poslední den Mistra Jana z Husince“. Hu-
sovo téma dobře zpracovává naše recenze
filmu Jan Hus - Cesta bez návratu. Po ní si
můžeme  přečíst  reportáž  z našeho
prázdninového  dorostu  „Drž  pravdu!“
a prohlédnout si řadu fotografií z této udá-
losti.  Potom  nás  čeká  napínavá  povídka
„Poutník“.  Co  se  stane,  když  do  zapadlé
malé  vesničky  kdesi  v Čechách  přijde
úplně neznámý muž a o každém obyvateli
ví  naprosto všechno? A kdo to je vlastně
poutník?  Až si  povídku pozorně přečtěte,
možná najdete na tyto otázky odpovědi…
Prvním čísle  ZIPu  si  můžete  také přečíst
recenzi knihy „Zlodějka knih“ a třeba se in-
spirovat k přečtení tohoto dojemného díla,
kde odsouzení a odpuštění je možno nalézt
skoro na každé stránce. Následuje repor-
táž  o posledním dorostu  ve  školním roce
2017/2018  ve  Františkových  Lázních.
Reportáž  je  doplněna  fotografiemi  plných
krásných  vzpomínek.  Milovníkům  kres-
lených příběhů nabízíme hned dva – jeden
s názvem  „Quo  vadis“  (česky  „Kam
kráčíš?“)  vypráví  o Římském  impériu  za
vlády  císaře  Nera  a o krutém  pronásle-
dování prvních křesťanů. Ten druhý, který
se  jmenuje  „Příběhy  z Bible“,  je  z pera
jednoho  z největších  talentů  kreslených
příběhů Nestora Redonda. Můžete se také
těšit  pokračování  seriálu  „Haló?  Bože?“
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z doby 2.  světové války a koncentračního
tábora.
První číslo ZIPu má šedesát stran. Nejprve
ho dostaly naše děti na prázdninovém do-
rostu  a poté  bude  k dispozici  i dalším
čtenářům pod nástěnkou dorostu.
První číslo vyšlo 21. srpna. Časopis můžete

darovat svým přátelům a pozvat je do na-
šeho sborového společenství.
Přejeme novému časopisu, aby si jej Pán
Bůh použil k radosti a k povzbuzení našich
čtenářů.

Eliška a Štěpa

Finance 
Stav pokladny:  Kč 23,00

účtu:  Kč 221 906,00

Uvádím  jen  součty  předkontací  –  sumář  jednotlivých  kolonek  na  něž  jsou  peníze  určeny.
Podrobný  přehled  (  detaily  předkontací,  peněžní  deník,  pokladní  a bankovní  doklady  )  byl
rozeslán do emailů, jelikož obsahuje více stránek. Průměrný měsíční dar od člena od počátku
roku (členů 139) je 483.- Kč (nejsou započítávány sbírky na konkrétní účely a náhodné dary ,
protože se nedají předvídat nejen do rozpočtu na rok ). Peníze na konkrétní účely jsou zahrnuty
do stavu účtů. Průměrný měsíční dar od člena by měl být 800,- Kč měsíčně na sborový provoz,
energie,  opravy.  Tzv.  členský  příspěvek  se  odvádí  na  provoz  kanceláře  VV  (580,-/rok/člen)
a dále  pak  na  podpůrný  fond  (55,-/rok/člen)  a na  volitelný  (v našem  sboru  bylo  schválen
stavební) fond (55,-/rok/člen) – celkem tedy členský příspěvek 690,- ročně se odvádí na VV,
celkem za  sbor  95 910,-.  Na  větší  opravy  (fasáda,  stavební  úpravy  …)  a další  mimořádné
potřeby (ukrajina , rc pastelka … ) jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní účely.    

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 a dorost,
● za Klub dobré naděje,
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● za celou církev,
● za všechny sborové složky,

● za  to,  abychom  dokázali  hlásat
evangelium okolo nás.

Oznámení 
● 1. 9. svatební shromáždění Petra Táborská a Dominik Sauer, 11:00
● 2. 9. zahájení školního roku
● 15. 9. svatba Evička Horová a Otto Menhart
● 15. 9. konference Dětské misie v prostorech našeho sboru
● 17. – 23. 9. výjezd Kazatelského Tria do Srbska
● 30. 9. Díkuvzdání v Aši (9:30 a 14:00)

Narozeniny a výročí
 Růžičková Emilie
 Eliáš František
 Mosesová Ilona

 Fischerová Květa
 Jelínková Alžběta
 Černíková Martina
 Pospíšilová Eliška
 Hrůzová Alenka

 Růžička Václav ml.

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

Program na září 2018 

Neděle 2. září 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 2. září 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 6. září 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  7. září 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 7. září 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 8. září 2018 16:00 Dorost 
Sobota 8. září 2018 18:00 Mládež

Neděle 9. září 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 9. září 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 9. září 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 13. září 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  14. září 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  14. září 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 15. září 2018         16:00 Dorost 
Sobota 15. září 2018 18:00 Mládež

Neděle 16. září 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. Gothard Novák

vyprošení požehnání pro Vendulku Slámovou
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Kázání: br. Jaroslav Pospíšil
Neděle 16. září 2018 16:00 Nedělní shromáždění  Kázání:         br. David Sláma

Čtvrtek 20. září 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  21. září 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  21. září 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 22. září 2018 16:00 Dorost 
Sobota 22. září 2018 18:00 Mládež

Neděle 23. září 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Ladislav Moses
Kázání:       br. Alois Sauer

Neděle 23. září 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 23. září 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Čtvrtek 27. září 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  28. září 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  28. září 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 29. září 2018 16:00 Dorost 
Sobota 29. září 2018 18:00 Mládež

Neděle 31. září 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková
Kázání:       br. David Sláma

Neděle 31. září 2018 14:00 Díkuvzdání v Aši

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:

http://cheb.baptistcz.org 

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9:30
hodin a v 16 hodin:

http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:

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

Archív sborových zpravodajů (pdf):

http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Setkání staršovstva
Pokud je potřeba, prosím neváhejte se s námi spojit a domluvit si setkání i mimo tato
pravidelná setkání staršovstva.

Děkujeme a prosíme za modlitby za službu staršovstva a za celý sbor.

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

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

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/080

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

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 9. září 2018. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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