
Milé sestry v Čechách a na Slovensku, 

zdravím vás přáním pokoje v Pánu Ježíši Kristu. 1. – 3. května 2015 se, dá-li Pán, setkáme na 

Konferenci v Praze. Součástí pátečního večerního programu bude i stručné představení 

uprchlíků z Barmy v České republice. V rámci Bratrské jednoty baptistů existují dva barmské 

sbory, které tito uprchlíci zformovali. V každém z nich se mluví jiných jazykem. Konference 

sester se zúčastní sestry z Křesťanského bratrského sboru Čjinů, mluvící čjinským jazykem.  

V rámci tohoto představení, a jako projev jejich přijetí mezi nás, bychom s nimi chtěly 

zazpívat jednu píseň v jejich jazyce. Budeme rády, pokud se k nám přidáte. Je to ale zcela na 

vás a vašem rozhodnutí. 

V případě, že se přidáte, tak jsou pro vás zde dvě textové přílohy a jeden internetový odkaz. 

V první příloze najdete neumělý pokus o překlad do češtiny. Není to dokonalý překlad, 

protože má plnit pouze informativní funkci, abyste věděly, o čem zpíváte. 

V druhé příloze je text písně. Jak uvidíte, jsou tam dva druhy textu. Normálním písmem je 

napsán originální text písně. Tučnou kurzívou pak výslovnost. Některá slova se vyslovují 

stejně jako v češtině, některá ne. Při zpěvu proto sledujte text v tučné kurzívě. 

Internetový odkaz obsahuje nahrávku tří čjinských písní. Ta „naše“ je ta prostřední, začíná v 

čase 3:25. Nahrávku vám zasíláme, abyste slyšely melodii té písně, a aby vám pomohla 

v nacvičování. Počítáme s tím, že si píseň nacvičíte ve vašem sesterském kroužku. Společný 

nácvik není možný. Nahrávku si prosím uložte do počítače, protože ve službě Úschovna.cz 

vydrží pouze omezenou dobu. 

Nejde o to umět tu píseň dokonale, ale být schopné zpívat ji s našimi čjinskými sestrami. 

Věřím, že nás práce na společném díle sblíží a přinese nám požehnání. Pokud by nebylo něco 

jasného, tak neváhejte kontaktovat sestru H.Včelákovou (helen.vcelak@gmail.com) nebo 

sestru I.Procházkovou (iveta.prochazkova@baptist.cz). 

Přejeme vám mnoho požehnání. 

 

 

 

 

 


