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Milí bratři a milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty baptis-
tů, otevíráme společně nové 

číslo Zpravodaje Bratrské jednoty 
baptistů, ale po litoměřické konferenci 
můžeme říct, že i dalších sto let Bratr-
ské jednoty baptistů. Jak budou vypa-
dat, záleží do velké míry na nás všech. 
Osobně si však myslím, že tím nejlep-
ším způsobem, jak jít dopředu, je dr-
žet se toho dobrého, co jsme jako bap-
tisté přijali - tedy aktivního zapojení 
jednotlivců, kongregačního způsobu 
rozhodování na všech úrovních, a úcty 
a respektu k druhému. Pokud půjde-
me dále touto cestou, věřím, že najde-
me sami sebe.

V tomto čísle vám přinášíme po-
střehy a reakce jak účastníků, tak 
organizátorů litoměřické konference. 
Nechtěli jsme, aby šlo jen o nějakou 
historickou vzpomínku nebo oslavu, 
ale abychom dokázali ukázat na Ježí-
še Krista, který je stejný včera, dnes 
i na věky. O tom, jak se to podaři-
lo, si můžete přečíst v několika člán-
cích z různých pohledů. Jsme vděčni 
za společnou minulost obou Jednot  
a za ty, kteří nám kázali a vedli nás ve 
víře. Uvědomujeme si naši současnost 
se všemi jejími výzvami a společně se 
modlíme za naši budoucnost, aby byla 
budoucností podle Boží vůle.

Na obálce tohoto čísla najdete gra-
fiku podle jednoho z vítězných ob-
rázků ze soutěže MŮJ SBOR, kterou 
jsme vyhlásili pro děti z našich sborů. 
Jsme přesvědčeni o tom, že všechny 
generace jsou v Božím království dů-

ležité, a že se nedá mluvit o mladých 
lidech jen jako o budoucnosti církve, 
ale také jako o její důležité současnos-
ti. Přáli bychom si, abychom pro ně  
v našich sborech dokázali vytvořit bez-
pečný prostor pro jejich duchovní růst  
a abychom jim pro to dokázali připra-
vit podmínky.

O tom, kterým směrem se může 
ubírat další cesta Bratrské jedno-
ty baptistů, píše bratr Pavel Coufal 
ve svém článku - ukazuje na důleži-
té oblasti našeho společného života  
v Jednotě. Těmto tématům se chceme 
věnovat nejenom na příštím Sjezdu 
delegátů, ale také na třech setkáních 
se sbory, která se uskuteční v průběhu 
února a března.  

V rubrice Na návštěvě zavítáme do 
sboru neslyšících a budeme tak mít 
možnost lépe poznat jejich službu, 
v rámci zpráv ze sborů vděčně vzpo-
meneme výročí zlínského sboru a po-
díváme se, jak vypadá nově otevřený 
sbor v Olomouci.

Děkujeme Pánu za sto let, které 
jsou za námi, a modlíme se za to, co 
je před námi. Ať jsme v tom Božím 
nástrojem. 

úVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PřEDSEDy

Srdečně vás zdravím v novém 
roce 2020, milí čtenáři Zpravo-
daje Bratrské jednoty baptistů. 

Jsem rád, že se za ty dva roky naše-
ho Zpravodaje vytvořila skupina pra-
videlných čtenářů, které zajímá dění  
v naší Jednotě. A mám naději, že na-
šich čtenářů bude dále přibývat.

Přeji nám všem, aby rok 2020 byl 
Bohem požehnaný. Abychom pro-
žívali plnost Boží milosti, uměli ji  
s vděčností nejen přijímat pro sebe, 
ale také abychom uměli milostí žít  
v každodenním životě.

Dostal jsem několik ohlasů na 
můj krátký vánoční video pozdrav, 
směřovaný do našich sborů. Vesměs 
byly tyto ohlasy pozitivní, vyjadřující 
vděčnost Pánu Bohu. Vzal jsem váž-
ně i ohlas jednoho bratra, který mi ve 
svém pozdravu napsal, že nelze veške-
ré dění v BJB v uplynulém roce nazvat 
požehnaným a že nám víc sluší lítost.

Ano, k přelomu roku patří i po-
hled zpět k tomu, co jsme prožili  
v roce uplynulém. Je na místě, abychom  
v pokání vyznali před Pánem to, v čem 
jsme selhali, kde jsme nebyli dostateč-
ně věrní jeho Slovu, kde nám chyběla 
rozhodnost i trpělivost a láska, kde 
jsme nejednali z pevné důvěry v něho. 

Je na místě inventura vlastního srdce 
i života a já mám naději, že si ji kaž-
dý z nás v této době udělal. Opravdu 
jsme v minulém roce prožili jakýsi 
přelom, který naše Jednota za 100 let 
své existence dosud neprožila. Nebu-
du zabíhat do detailů, vše jsme popsali  
v našich předchozích zprávách. Jeden 
vyloučený sbor, který založil vlastní 
„denominaci“, dva sbory, které odešly 
z vlastního rozhodnutí a nyní fungu-
jí jako zapsané spolky, další dva sbo-
ry, které odchod z Jednoty ohlásily  
a nyní jen hledají právní formu, ja-
kou své rozhodnutí zrealizovat. Určitý 
předěl znamenalo také ukončení čin-
nosti naší školy Dorkas v Olomouci. 
Prošli jsme situacemi, které byly ne-
snadné a někdy i zraňující. Až jsem 
se někdy sám v sobě divil: Pán Ježíš 
o církvi říká, že ji vybuduje na skále 
a že ji nepřemohou ani pekelné brá-
ny (Mt 16,16-18), a přesto je církev 
tak křehká a zranitelná. Jen díky Boží 
milosti jsme tady. Za tuto Boží milost  
a ochranu i v těžkých dobách jsem 
Pánu vděčný.

Nebylo by však správné a pravdivé, 
kdybych mlčel o těch dobrých věcech, 
které jsme v uplynulém roce směli  
v naší Jednotě prožít. Nechci o nich 
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mlčet proto, že z nich má vzejít slá-
va Pánu Bohu. Při svých návštěvách 
sborů vděčně vnímám vaši vzájemnou 
lásku i upřímnou službu Pánu. Jsem 
vděčný za práci všech, kdo se zapojují 
do našich odborů – mládeže, sester, 
misijního i odboru pro manželství  
a rodinu; za naše „cestující vzdělávání“ 
v rámci Vzdělávání na cestě; za práci 
Výkonného výboru i kanceláře. Mnozí 
bratři a sestry konají užitečnou a dob-
rou práci a vytváří tak „něco navíc“  
- službu, která nás spojuje mezi naši-
mi sbory.

Nemohu nezmínit konference, které 
se uskutečnily v minulém roce: kon-
ferenci mládeže v Praze, konferenci 
sester k 50. výročí obnovení práce ses-
ter, která se konala v Brně, dvě konfe-
rence odboru pro manželství a rodinu 
(Brno a Cheb) i podzimní konferenci 
misijního odboru ve Vysokém Mýtě.  
A samozřejmě chci vděčně vzpo-
menout i na velkou Česko-Sloven-
skou konferenci BJB „100 let spolu“  
v Litoměřicích, které se během 3 dnů 
zúčastnilo přes 700 bratrů a sester. 
Vidím ji jako Boží zázrak, zvlášť když 
jsem to prožíval poslední 2 roky ze 
strany organizátorů. Nebudu víc při-
dávat, protože se o této konferenci 
můžete dočíst z jiných příspěvků na 
dalších stránkách Zpravodaje.

K novému roku ovšem nepatří jen 
pohled zpět. Díváme se kupředu. 
Chceme hledět s vírou dál. S vírou  Pavel Coufal, předseda VV BJB

v našeho Pána a Spasitele Ježíše Kris-
ta. Věříme, že s námi stále počí-
tá ve svých plánech a že má pro nás  
i v dnešní době své poslání. Věříme, že 
jsme jím byli tak obohaceni, že máme 
co dávat dál lidem kolem nás.

Byl jsem pověřen Výkonným vý-
borem, abych v dalším článku shrnul 
rozhovory, které při našich setkáních 
vedeme a nastínil naše pohledy do 
budoucího společného života a služby 
BJB. Chceme se sdílet o tom, jak vi-
díme naši společnou cestu dál, nejen 
ve zbývajícím čase našeho volebního 
období, ale v dlouhodobějším hori-
zontu. Vyhlížíme Kristův příchod, ale 
dokud Pán nepřijde, naše služba jako 
BJB ještě neskončila. Chceme o na-
šich myšlenkách a vizích mluvit spolu 
s vámi, modlit se za ně, promýšlet je 
a dělat postupné kroky pro naplnění 
toho, na čem se shodneme. Kéž nás 
v tom vede Duch svatý a dává nám 
svoji moudrost, dar jednoty a chuť do 
společné práce na Božím díle. 
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STO LET PřED NáMI (?) 

téMa

Na úvod chci říct, že ten otaz-
ník v závorce je v nadpisu zá-
měrně. Nevíme ani to, co se 

s námi stane v další sekundě našeho 
života, takže nemůžeme vědět, co bude 
za sto let. Možná už přijde Pán a žád-
ná Bratrská jednota baptistů nebude. 
Možná už bude Pán zkoušet naše po-
zemské dílo ohněm a ukáže se, jestli 
jsme stavěli ze zlata, stříbra, nebo ze 
slámy (1K 3).

Ten otazník v nadpisu nás ale nemá 
primárně vést k pochybnostem ohled-
ně budoucnosti. Spíše by nás měl na-
směrovat k tomu, abychom obnovili 
naši touhu být spolu, abychom měli 
větší horlivost a lásku, upřímně vy-
tvářeli bratrsko-sesterské obecenství 
a snažili se naplňovat cíle a poslání, 
které nám dal Pán Ježíš na tomto svě-
tě: činit mu učedníky ze všech náro-
dů světa. Má nás povzbudit, abychom 
ještě více rozvinuli společné úsilí pro 
další období naší Jednoty. Toužíme 
jít dál, věřím, že společně, jako živá 
část Kristovy církve. Chceme se spo-
jit k novým výzvám v novém období. 
Věříme, že náš společný život i společ-

ná služba na Božím díle má hluboký 
smysl. Společně můžeme dosáhnout  
k Boží slávě větších věcí, než každý 
sbor sám za sebe.

Co bychom tedy měli dělat, aby-
chom ve druhém století života naší 
Jednoty překonali stagnaci a z Boží 
milosti prožívali zdravý duchovní 
růst?

Máme na co navazovat, a máme se 
z čeho poučit. Nejde o to, že bychom 
měli začít dělat všechno jinak, ale aby-
chom navázali na to dobré a zdravé, co 
vychází z našich kořenů, rozvíjeli to, 
co děláme dobře, a zároveň odstranili 
to, co je uschlé a nenese žádné ovoce. 
Mezi to dobré a zdravé považujeme 
např. misijní a evangelizační horlivost 
předchozích generací, společnou práci 
v našich odborech a komisích, regio-
nální a celostátní setkávání kazatelů, 
vědomí spoluzodpovědnosti za život 
vlastního sboru (baptistická eklesio-
logie v praxi).

Mezi ty plané věci bychom mohli 
zařadit občas se projevující příliš vel-
ký individualismus jednotlivců i ně-
kterých sborů, zahledění se do sebe, 
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neustálou sebekritičnost a skeptický 
pohled na naši Jednotu a na smys-
luplnost společné práce. To dokáže 
znechutit lidi a uhasit plamen Ducha. 
Jako by nám někdy chyběla větší víra  
v Boha a jeho dílo mezi námi, ale  
i větší naděje. Možná se nedokáže-
me dostatečně povzbuzovat ve službě 
a neumíme vyjadřovat vděčnost za 
dobré věci, které mezi námi Pán Bůh 
koná.

Mezi tyto plané věci patří také ob-
čas zbytečné řečnění při společných 
jednáních na Sjezdech delegátů, mís-
to abychom se jasně postavili na poz-
nanou pravdu Božího slova. I na na-
šich sjezdech bychom měli trávit více 
času ve společných modlitbách, u Bo-
žího slova a při hlubším vzájemném 
sdílení. Jistě bychom pak mohli lépe 
nacházet Boží vůli pro nás a z těchto 
setkání odjížděli povzbuzeni, s novou 
chutí do sborové práce.

Také si musíme dávat pozor na naši 
teologickou roztříštěnost, na příliš 
velké zdůrazňování našich rozdílností 
v postojích a pohledech na výklad Pís-
ma, a soustředit se spíše na postupné 
budování duchovní jednoty názorů  
a přesvědčení, např. skrze vzdělávací 
konference, kurzy kazatelů, modliteb-
ní setkání apod. Jen tam, kde bratři 
bydlí svorně, dává Pán své požehnání 
(Ž 133).

Velkým tématem je podpora du-
chovního života sborů. Ano, naše 
sbory jsou samostatné a měly by pro-

kázat schopnost zajistit si svůj du-
chovní a materiální život. Přesto se 
některé sbory cítí spíše osamělé ve 
svých problémech a zápasech. Více 
to asi pociťují menší sbory, začínající 
sbory, nebo sbory, které už delší dobu 
neprožívají duchovní a početní růst  
z nových obrácených lidí. Možná 
někde převládá pocit stagnace, nebo 
bezradnost z toho, jak řešit nenadá-
lé situace. Občas se ozývá volání po 
pomoci z vnějšku, myšleno z naší 
Jednoty, nebo z Výkonného výboru. 
Kéž bychom se nestyděli otevřeně při-
znat, že pomoc potřebujeme a měli 
důvěru se se svými problémy otevřít,  
a to v součinnosti staršovstva a celého  
sboru.

V této oblasti má sborům pomáhat 
Výkonný výbor, a my se tohoto úko-
lu nezříkáme. Snažíme se pomáhat, 
jak můžeme. Zároveň vnímáme, že 
by bylo dobré k tomu vyčlenit kon-
krétní tým podpory sborů (např. ve 
formě komise), jehož cílem by bylo 
na požádání konkrétního sboru přijet  
a v delším časovém horizontu sbor 
doprovázet tak, aby prošel nutnými 
změnami. V tomto poradním týmu 
(např. tříčlenném) by měli být obda-
rovaní bratři kazatelé, kteří mají dlou-
holeté zkušenosti s prací v církvi. BJB 
by jim však také měla vytvořit k této 
práci potřebné prostředky a zázemí.

Jako Jednota bychom se měli také 
soustředit na podporu vzniku nových 
stanic a sborů. Každý sbor není v ob-
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dobí svého života, kdy by přemýšlel 
o založení nové stanice a měl na to 
síly. Přesto jsou sbory, které zakláda-
jí nebo by chtěly založit novou stanici 
(sbor). Výbornou pomocí je v tomto 
vyučování a sdílení, které poskytuje 
každoroční konference Misijního od-
boru nebo kurz Misie a evangelizace 
pořádaný v rámci Vzdělávání na cestě. 
Týmy zakladatelů sborů mají možnost 
získat dobré zkušenosti ve spolupráci 
se školením M4 v rámci Evangelikální 
aliance.

Naše Jednota by však měla vytvářet 
fond na podporu zakládání nových 
sborů (stanic). Tímto způsobem by-
chom měli pomáhat sborům a jejich 
misijním týmům v jejich finančních 
výdajích na misijní práci a na mzdu 
misijních pracovníků.

Potřebujeme také nový systém 
vzdělávání kazatelů a pracovníků 
sborů. Nechceme zdvojovat vzdě-
lávání, které již existuje na různých 
seminářích a školách – s některými 
chceme nadále rozvíjet úzkou spolu-
práci (ETS Praha, TCM Heiligen-
kreuz, KTK UMB Banská Bystrica). 
Přesto jsou mezery, které potřebu-
jeme zaplnit. Chybí nám to, co jsme 
v minulosti měli v podobě vlastního 
baptistického semináře v Praze, poz-
ději Dálkového teologického semi-
náře nebo teologického oboru studia 
na Vyšší odborné škole sociální a te-
ologické Dorkas v Olomouci. Potře-
bujeme naše vzdělávání, které by bylo 

zasazeno do kontextu naší Jednoty, 
bylo by systematičtější a ucelenější, 
než jednotlivé roční kurzy Vzdělávání 
na cestě, i přesto, že by nedosahova-
lo úrovně bakalářského teologického 
studia. Mělo by být zaměřeno na sbo-
rové pracovníky, zejména na kazatele, 
sloužící ve sborech na plný úvazek, 
nebo při dalším zaměstnání. Mělo by 
se uskutečňovat opět dálkovou (dis-
tanční) formou studia, doplněnou 
společnými víkendovými setkávání-
mi a letním týdenním soustředěním 
(letní teologická škola, setkání ote-
vřené jak pro studenty teologie, tak 
pro kazatele). Věřím, že na to máme 
jak zkušené kazatele – vyučující, tak 
i finanční zdroje (po prodeji budovy 
školy Dorkas). Ve Výkonném výboru 
na této koncepci pracujeme a zároveň 
k této práci chceme obnovit (doplnit) 
komisi pro vzdělávání.

Sbory naší Jednoty by si měly ujas-
nit otázku ordinace v BJB. Žel se  
v posledních letech dostala naprosto 
na okraj našeho zájmu. Měli bychom 
tuto oblast znovu otevřít při našich 
rozhovorech, abychom došli k jednot-
nému postoji i jednotné praxi na na-
šich sborech. Stále věřím, že správně 
pojatá ordinace včetně celého procesu 
růstu a formování začínajících kazate-
lů by mohla přispět k rozvoji jednoty 
a posílení stability služby ve sborech 
i v celé BJB. Také je potřebná větší 
součinnost mezi studenty teologie, 
jejich sbory, Výkonným výborem  
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a komisí duchovní služby, abychom 
mohli zajistit lepší péči o ty, kteří se 
připravují do služby v našich sborech, 
poskytnout jim vedení a duchovní 
formování, a to i v kontextu našich 
baptistických zásad (tj. lektoráty stu-
dentů). Máme za to, že před nástu-
pem/při nástupu do služby kazatele by 
měl nový pracovník získat a prokázat 
základní teologické minimum znalos-
tí (nejen ve vlastním sboru, ale také 
např. v rámci komise duchovní služ-
by), a že by měl mít po nějakou dobu 
možnost být doprovázen zkušeným 
kazatelem (mentoring).

Vzdělávání na cestě, ve kterém již 
máme kurz Základy služby, Příprava 
kázání a vyučování a Misie a evange-
lizace, bychom chtěli rozvinout o kurz 
Pastorace, Služba mládeži, Služba dě-
tem a o kurz pro staršovstva.

Chtěli bychom také obnovit spo-
lečné vzdělávací konference v rámci 
naší Jednoty. Setkávat se ke vzájem-
nému společenství, povzbuzení, ale 
také zvláště ke studiu Božího slova, 
otevírání různých témat, která jsou 
pro nás zásadní a aktuální.

Také si chceme vyprosit, aby Pán 
povolal z našich sborů misionáře pro 
zahraniční misii, kteří by nešli do této 
služby jen na základě osobního prožití 
povolání, ale šli by s modlitbou a pod-
porou nás všech. To by opět předpo-
kládalo dlouhodobou součinnost sbo-
ru, Misijního odboru a Výkonného 
výboru BJB.

Závěrem bych chtěl říct, že se za 
tyto podněty modlíme. Pokud Hos-
podin nebude stavět tento dům (naši 
BJB), tak se budeme namáhat mar-
ně (Ž 127). Vyprosme si Boží milost, 
moudrost a vedení do dalšího období. 
Vyprosme si nové nadšení. Hovořme 
o těchto věcech mezi sebou, na sboro-
vých setkáních i ve staršovstvech. Jde 
o naši společnou službu. K rozhovoru 
a modlitbám o těchto tématech svo-
láváme společná setkání v regionech: 
v neděli 16. 2. ve sboru v Karlových 
Varech, 23. 2. v Praze 3 a 1. 3. v Olo-
mouci, vždy od 15 do 17 hodin. Sr-
dečně zveme všechny kazatele, starší 
sborů a všechny členy, kterým leží 
naše společná budoucnost na srdci.

Pavel Coufal
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VLADISLAV DušEK

Bratře, jaké to bylo přijet na mládež-
nickou konferenci? Jaký jsi z toho měl 
pocit?

Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, 
na vesnici, daleko od shromáždění. Do 
mládeže jsem se dostal poprvé až po 
maturitě v roce 1957. Na konference 
jsem začal jezdit až v devatenácti. Před 
šedesáti léty jsem patřil do vinohrad-
ské mládeže spolu s dětmi Šolcovými, 
dětmi Lehotzkých, Kaštánkových, 
Vožehových, Vláďou Hejlem a dal-
šími. Léta mých studií v Praze byla 
nejkrásnějšími léty mého života, kdy 
jsem poznával Boží lásku, sborový ži-
vot a učil se cestě víry. Na konferenci 
loni v březnu jsem se cítil jako za mla-
da, jako jeden z nich. Celý profesní 
život jsem učil a vychovával mladé lidi 
ve věku 15 až 19 let. Mám rád mladé 
lidi, rozumím jim, vím, co prožívají, 
vím i o nebezpečích pro ně. Modlil 

rozhovor

jsem se, abych jim řekl to podstatné, 
to důležité, a aby byl oslaven Pán Ježíš.
Když ses o pozvání dozvěděl, jaké bylo 
tvé očekávání?

Když jsi mě poprvé oslovil a pozval, 
tak mě hned napadlo, že to nezvlád-
nu pro různá omezení. Ale věřil jsem, 
že Pán Bůh může posílit a zmocnit. 
Jenomže ty ses nezmínil o duchov-
ních obrech. A udělal jsi dobře. To 
bych pozvání nepřijal, protože se za 
takového nepokládám. Jsem obyčejný 
křesťan s mnohými nedostatky, žiju 
jen z Boží milosti, ale snažím se být 
užitečný na Božím díle. Očekávání 
bylo opatrné, ale prožil jsem s mládeží 
něco, co bylo nádherné a požehnané, 
nad očekávání.
Když jsme na konference zvali bratry  
a sestry, chtěli jsme slyšet o jejich zku-
šenostech. Přece jen s Pánem ušli něko-
likanásobně víc než my mladí. Bratře, 

Součástí konference mládeže v březnu 2019 bylo i setkání s jedenácti 
staršími členy BJB (+/- 70 a výše věku). Těchto několik bratrů a se-
ster reprezentovalo křesťany, jejichž život a víra jsou pro nás vzorem,  

a kteří žijí v naší současnosti. Jedním z pozvaných byl i bratr Vladislav Dušek.
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dokázal by ses s námi podělit o to, co 
bylo v tvém duchovním životě objevené? 
Co ses na cestě s Pánem naučil, nebo 
dozvěděl, a co později výrazně formo-
valo tvoji další duchovní cestu?

Naučil jsem se, že je třeba držet se 
stáda, neodběhnout od něho do lesí-
ka ochutnat porost jahod, malin, bo-
růvčí. Tam je vlk, který trhá mladou 
i dospělou ovci. Že je třeba držet se 
Božího slova tak, jak je napsané, zdra-
vého, pravdivého učení, jak mu vě-
řili naši otcové. Že je třeba ve sboru 
sloužit a mít radost ze služby, dávat  
a mít radost z dávání, že se dá žít a vyjít  
i z méně než 90% příjmu. Že milovat 
znamená obětovat se, že děti musí vi-
dět víru svých rodičů v praxi. Že Bůh 
se nade mnou slituje, když budu po-
korným.
A co jsi pověděl tvojí skupince mládež-
níků?

Řekl jsem jim tyto moje zkušenos-
ti a zásady a tato moje doporučení:  
I když se vám v životě přihodí cokoliv, 
tak se stále držte Božího lidu. Návrat, 
to není selhání, ale příležitost začít 
znovu. Láska je víc než spravedlnost, 
proto odpouštějte - sobě, sourozen-
cům, rodičům, ve škole, ve sboru,  
v manželství. Odmítejte nabídky svě-
ta - alkohol, drogy, kouření, tancová-
ní, zbavte se závislosti na mobilu, na 
hrách, na internetu. Zdrojem obživy 
je práce, nepůjčujte si peníze, neza-
dlužujte se. Používejte slova, která ne-
zraňují, ale povzbuzují, buďte laskaví, 

ochotní, ohleduplní, pracovití, služte 
ve sboru. Zachovejte čistotu života 
před manželstvím (těla i duše), od-
mítejte zlo, konejte dobro. Pán o vás 
ví, miluje vás a vychovává, vás mladé 
i nás dozrávající. Moje skupinka bylo 
pozorná a vděčná. Dal jsem jim i pří-
ležitost k dotazům.
Jaké životní události pro tebe byly nej-
zásadnější?

Že jsem jako dítě ve válce v Rusku 
nezemřel (můj mladší dvouletý bratr 
zemřel), že rodiče přede mnou oteví-
rali Bibli a vedli mě k bázni před Hos-
podinem, že jsem vírou přijal Pána 
Ježíše a dal se pokřtít (v 19ti letech) 
a Pán mi při křtu řekl: „Nikdy tě ne-
nechám, nikdy tě neopustím a nikdy 
se tě nezřeknu.“ (Žd 13,5b), že jsem si 
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vzal za manželku věřící a sloužící dívku 
Katku, že jsem v práci na střední škole 
za totality nezapřel víru, Krista, sbor, 
že jsem se 60 let ve sborech v Praze, 
Žatci a v Aši zapojoval do služby tak 
jak bylo potřeba a jak jsem uměl.

Měl jsi nějaký duchovní vzor? Měl jsi 
i ty nějakého obra, ke kterému jsi vzhlí-
žel?

Ano, byli to kazatelé evangelia, bra-
tři Miloš Šolc nejstarší, ThDr. Pavel 
Titěra, Ján Kriška, František Kolařík. 

V závěru chci ještě povědět, že jsem 
vděčný za to, že mi Pán dopřál být po 
padesáti letech znovu na konferenci 
mládeže, vděčný za velký počet pří-
tomných mládežníků, za dobrou or-
ganizaci, hodnotný program a vzácné 

slovo večerního kázání. Radoval jsem 
se, že na konferenci byla i moje tři 
vnoučata. Bylo to zdařilé a požehna-
né setkání mladých. Mládež je dar 
od Pána Boha, pro církev, pro sbory. 
Važme si naší mládeže a jejich snahy 
sloužit. Myslím, že žijí ve složitějším 
čase, nežli jsme žili my před půl stole-
tím. Mějme je rádi a buďme jim dob-
rým příkladem.
Děkuji za rozhovor a přeji hojnost po-
žehnání i ve zdraví, abys tak svým živo-
tem i nadále byl povzbuzením mnohým 
na cestě s Pánem.

ptal se Jordan Haller
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KáZáNÍ

Není to tak dávno, co jsme na 
adventním věnci zapálili prv-
ní svíčku. Podle tradice každá  

z těch svíček a s nimi i jednotlivé ad-
ventní neděle nosí jméno a význam. 
Ta první svíce se jmenuje „svíce pro-
roků“ na památku starozákonních 
proroků, především Izaiáše, kteří vy-
hlíželi narození světla. Světla, které 
přemůže temnotu, která nás obklo-
puje a které nemůžeme utéct. Protože 
tma není pouze kolem nás, ale uděla-
la si hnízdo i v nás samotných. Čtyři 
týdny nato jsme si připomněli naroze-
ní Ježíše Krista, našeho Pána, kterého 
tma nedokázala pohltit, a naopak on 
tmu přemohl. První svíčka představu-
je naději, že tma pomine a očekávání 
na Kristův příchod. Během adventu se 
máme zastavit, podívat se na své životy 
a pojmenovat věci, které brání Kristo-
vu příchodu. 

Ale to už se dnes zdá jako zaprášená 
vzpomínka. Podle církevního kalen-
dáře vánoční období skončilo nejbližší 
neděli po 6. lednu na svátek křtu Páně 
(12. ledna). I ti největší milovníci 

vánočních výzdob již dávno vyhodili 
stromečky a odložili dekorace zase na 
další rok. 

Přiznám se, že advent je mé nej-
oblíbenější období v církevním roce. 
Zima je pro mě plná křesťanské 
nostalgie, možná protože jsem uvěřil  
v zimních měsících, a tak je pro mě 
jakýmsi návratem k počátku. Pama-
tuji si, jak jsem se v noci procházel 
zasněžených Chebem a nechal v sobě 
doznívat a pracovat slova jednoho ká-
zání, které mě „duchovně dokleplo“. 
Vždy, když ucítím první mrazivé dny 
a chladný vzduch začne štípat ve tvá-
ři, připomíná se mi až fyzicky na těle 
milost a odpuštění Boží, kterou jsem 
kdysi mohl poprvé přijmout. Vše se 
ve mně nějak zpomalí a dokážu se víc 
soustředit na Boží hřejivou náruč.  
I krajina se mi zdá tišší a plná očeká-
vání na Boží dotek. Chápu, že mnozí 
tuto moji zimní sentimentalitu ne-
sdílíte a už se nemůžete dočkat, až se 
konečně zase oteplí. A tak vás, možná 
mimosezóně, potrápím rozjímáním  
o očekávání na Kristův příchod. 

EFEZSKýM 5,8-16
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Advent by pro křesťany měl být sva-
tým obdobím, posvátným časem, kdy 
se vnitřně připravujeme na Kristův 
příchod (latinsky adventus). Jakousi 
dobou, kdy se snažíme znovu nastavit 
vnitřní kompas našeho srdce ke zdroji 
světla. Připomenout si naše vyznání 
víry a rozhodnutí odevzdat svůj život 
do Božích rukou. Znovu nechat vy-
kalibrovat svůj charakter, touhy, přá-
ní, obavy, prostě život, a naladit se na 
tempo, kterým tluče Božího srdce. 
Nenechat se pohltit tmou. Dokonce, 
jak jsme četli: „Nemít žádnou účast 
na neplodných skutcích tmy“, ale žít 
jako děti světla. Možná se některých 
věcí vzdát a jiné naopak přibrat. Zno-
vu se narodit.

Advent je čtyřtýdenní koncent-
rovaný zápas o naši víru, ale nejsou 
„adventní otázky“ o stavu naší víry 
na místě i dnes? Co se ve mně pere 
s Kristovou vládou? Co ve mně brání 
Kristovu příchodu? Jaké jsou nástrahy 
mého srdce. Moje uzavřenost, pali-
čatost, pýcha? V čem mám kamenné 
srdce? To jsou otázky, na které se  
v adventu soustředíme, nicméně by 
nám neměly být neznámé ani dnes. 
Znovu se narodit jako děti světla.  
A znovu a znovu přijímat Kristovu 
vládu, přestože Vánoce jsou již dávno 
za námi.

Protiklad světla a tmy je v Bibli ob-
líbená metafora. Záměrně vyhrocené 
černobílé vidění světa. Zde, v páté 
kapitole listu Efezským, představuje 

přechod ze tmy do světla drastický 
zlom v životě lidí, kteří se stali křes-
ťany a přijali křest. „Kdysi jste byli 
tmou, ale nyní jste světlem v Pánu.“ 
Epištola připomíná křesťanům v Efe-
zu, že se stali nejen příjemci Božího 
světla, ale také, že přece se i oni sami 
stali „světlem v Pánu“, když přijali 
víru a křest a narodili se znovu. Jako 
Měsíc odráží světlo Slunce, i křesťané 
odrážejí světlo svého Pána. Jsou pro-
spěšní společnosti, ve které žijí. Při-
nášejí ovoce světla do životů bližních, 
které jim Pán dává. Ovoce světla jsou, 
jak jsme četli: dobrota, spravedlnost  
a pravda.

I dnes nám zní pozvání. Všem ma-
ličkým z nás, kterým se zdá, že se 
naše víra odebrala k dlouhému zim-
nímu spánku. Možná jsme se nechali 
strhnout trochu jiným směrem, tře-
ba jsme se nechali moc zaneprázdnit 
svými povinnostmi, nebo jsme se na 
Pána poslední dobou prostě vykašla-
li. „Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň  
z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Člo-
věče, vezmi vážně to, co zpečetil tvůj 
křest.

Četli jsme, že máme „vykupovat 
čas“. Není to divně znějící sousloví?  
- „Vykupovat čas.“ Proč by čas po-
třeboval vykoupit? Je snad čas něčí 
otrok, aby musel být z otroctví vy-
koupen? Otrok potřebuje vykoupit, 
ale čas? Není čas veličina, která prostě 
neutrálně plyne?

I bibličtí překladatelé se s tímto 
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veršem různě perou. Zdá se, že (ale-
spoň v češtině) existují dva výklady 
tohoto místa. 

Jedna skupina překladů nás různě 
burcuje a motivuje k tomu, abychom 
něco udělali se svým životem, s časem, 
který máme na této zemi prožít. (Pře-
kládají jako: využívejte, nepromarně-
te.) Vnímá čas jako neutrální veličinu, 
kterou prostě nějak využijme, nebo 
ne. Takové to: „No, tak neflákej se 
člověče, zaber, snaž se.“ Je to jakýsi 
morální apel na lidské svědomí, abych 
se sebou něco udělal a něco ze mně 
bylo. Něco na tom je. Kolik času strá-
víme zbytečnostmi, které nepřinášejí 
žádný užitek? Kolik času jen tak pro-
flákáme a promrháme? Prokrastinace 
je populární slovo. Nebylo by lepší  
a zbožnější čas, který nám byl dál, vy-
užít nějak smysluplněji?

Druhý výklad (a myslím, že origi-
nálu věrnější) jde jiným směrem. Drží 
se řeckého - ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν 
- „vykupujte čas“. Vnímá čas (respek-
tive svět) jako potemnělé místo, kte-
ré je potřeba osvětlit Božím světlem. 
Proměnit, osvobodit z otroctví. Jako 
Kristus vykoupil nás, zaplatil za nás 
svou krví, vyzývá nás, abychom my 
vykupovali tento věk. Vykoupili, „pla-
tili“ svým časem, energií, prostředky, 
snahou.

Ten první výklad byl víc zaměřený 
na nás, co my uděláme sami se se-
bou. Tento výklad nás volá do šeré-
ho a šedého světa, ve kterém žijeme, 

abychom do děj přinášeli ovoce svět-
la: dobrotu, spravedlnost a pravdu. 
To, myslím, znamená ono: „nemějte 
žádnou účast na neplodných skutcích 
tmy, spíše je usvědčujte.“

Usvědčovat temnotu z toho, že je 
temnota. Nazývat zlo zlem a přinášet 
Kristovu dobrotu. Nespravedlnost ne-
spravedlností a přinášení spravedlnost. 
Nepřijímat lži světa, ale přinášet prav-
du. Být střípkem Kristova evangelia  
v oblastech světa, které jsou ještě za-
tím na neosvícené strana spektra.

Martin Stepanenko

Narodil se v roce 1990 v Chebu do 
nekřesťanské rodiny. Uvěřil v zimě 2007 
a po studiu na gymnáziu šel studovat 
teologii na ETF UK v Praze. Během 
studií začal být aktivní v mládeži i ve 
sboru a postupně vykrystalizoval do 
místního kazatele. V druhém chebském 
sboru působí od roku 2016. Je velice 
šťastně ženatý.
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INFORMACE Z VV

1. Odbor mládeže

Na setkání VV byl k rozhovoru po-
zván Jordan Haller. Mluvil o prvním 
setkání nové rady Odboru mládeže, ze 
které má radost, a vnímá nové nadše-
ní této rady pro službu mladým lidem 
v BJB. Informoval VV o přípravách 
konference mládeže, která by měla být 
příští rok ve Vikýřovicích v termínu 
30. 10. - 1. 11. a má se zaměřit na 
téma Evangelium a svět. Uvažuje se 
o názvu „Tady a teď“. Rada Odbo-
ru mládeže společně s vikýřovickým 
sborem zvažuje o oslovení několika 
hlavních řečníků, v případě zahranič-
ního hosta souhlasí VV s příspěvkem 
10.000 Kč na jeho cestovné a leten-
ky. Bratr dále informoval o přípra-
vách letního mládežnického tábora, 
který se uskuteční v termínu 23. - 29. 
8. 2020 v areálu WOL v Černé Hoře. 
Předběžná kapacita je cca 80 - 90 účast-
níků. VV souhlasí s finanční podporou  

Informace z jednání VV BJB ze dne 3. prosince 2019

10.000 Kč, aby byl tábor finančně 
dostupný. Setkání vedoucích mláde-
ží Kompas se bude konat opět v září 
v termínu 18. - 20. 9. 2020, místa  
a termíny regionálních setkání mlá-
deže budou upřesněna. VV dále od-
souhlasil pracovní cestu br. Hallera 
na konferenci EBF pro pracovníky  
s mládeží do Estonska, společné  
s ním možná pojedou další dva členové 
rady Odboru mládeže, kteří by si sami 
hradili letenky, poplatek byl zaplacen  
z fondu mládeže. 

2. Konference 100 let spolu

VV je vděčný za proběhlou konfe-
renci v Litoměřicích, děkujeme všem 
organizátorům, a především litomě-
řickému sboru, kterému bratr před-
seda pošle děkovný dopis. Jsme rádi, 
že jsme mohli spolu se slovenskou 
Jednotou vzpomenout na naši historii  
a připomenout si Boží milost, která 

Bratr tajemník v rámci modlitebního úvodu informoval členy VV, že v příštím ob-
dobí již nebude kandidovat. Rozhodl se tak z důvodu náročnosti posledního období, 
ale také kvůli nezájmu o společnou práci, který v poslední době v BJB vnímá. Podle 
svých možností chce pomoci s hledáním svého nástupce.
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nás doprovázela na jeho díle. Jsme 
vděčni za službu JASu i dalších hu-
debních skupin, mezigenerační pro-
pojení a výhled pro obě Jednoty do 
budoucnosti. Tajemník informoval  
o vyúčtování konference, celko-
vé náklady byly 713.000 Kč, příjmy 
pak 444.000 Kč. Rozdíl bude hrazen  
z rozpočtu kanceláře podle schvále-
ného rozpočtu, zároveň jsme přijali 
nabídku slovenské BJB, která se chce 
také dodatečně podílet na nákladech 
akce. 
3. Hodnocení RZS 

VV hodnotil RZS, na které zazněly 
informace ohledně budoucí vize BJB, 
možností vzdělávání a financování 
společné práce. Vnímáme jako VV, 
že rozhovor není především o finan-
cích, ale o důvodech pro společnou 
práci a konkrétních projektech. VV 
proto zašle do konce ledna na sbory 
své podněty a svolá tři setkání v regi-
onech, kde bude příležitost diskutovat 
o návrzích a modlit se za rozhodování 
SD. Termíny setkání budou 16. úno-
ra (západní Čechy), 23. února (Praha)  
a 1. března (Morava) vždy od 15 do 17 
hodin, konkrétní místa budou upřes-
něna po domluvě se sbory. Tajemník 
informoval o komunikaci s korejským 
sborem, který se představil na RZS, 
a který plánuje podat na příští SD 
žádost o členství v BJB. V lednu se 
setkají a proberou formální náležitosti 
této žádosti. 

4. Rozvoj další práce BJB

Výkonný výbor vedl rozhovor  
o vizi pro BJB. V rozhovoru bude 
pokračovat na dvoudenním setkání  
v lednu 2020 a podněty zašle sborům 
do konce ledna, aby na ně bylo mož-
né reagovat do dubnového SD, který 
bude opět dvoudenní. Jeho první část 
bychom chtěli věnovat právě tomuto 
rozhovoru o další podobě BJB. 

5. Škola Dorkas

Tajemník informoval o aktuální si-
tuaci. Chystá se podpis kupní smlou-
vy a řeší se otázky odprodeje majetku 
a knihovny. Předseda vybral knihy, 
které budou zachovány pro potřeby 
BJB, provizorní knihovna vznikne 
v hostovském pokoji v rámci kan-
celáře VV. VV souhlasí s darováním 
zbytkové literatury Jednotě bratrské 
(knihy se sociální tématikou) a čás-
ti teologické literatury do VOŠMaT  
v Kolíně (Apoštolské církvi). Ostatní 
vybavení bude darováno metodistické 
diakonii, případně dalším zájemcům. 
Použitelné vybavení se budeme snažit 
dále prodat sborům nebo jednotliv-
cům, kteří mají zájem. VV také vy-
slovil souhlas s prodejem služebního 
bytu v Olomouci řediteli školy, Petro-
vi Hlaváčkovi, za tržní odhadní cenu, 
samotný prodej musí ale schválit SD. 
Zaměstnanci VOŠ Dorkas ukončí 
svůj pracovní poměr k 31. 12. 2019, 
tajemník školy br. Jaroslav Pípal bude 
pokračovat v administrativní práci  
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v průběhu ledna a zajistí převod na 
nového zřizovatele (mzdy, vyúčtování 
dotací, atd.). Tajemník dále informo-
val o jednání s daňovým poradcem, 
při prodeji je nutné počítat s odpisem 
pořizovací ceny, provizí aukční agen-
tuře, daní z příjmu a dalšími náklady. 
Vyšší hospodářský výsledek dává také 
možnost odepsání finančního majet-
ku (smlouva dřívějšího VV na využití 
Bělé pod Bezdězem). Z výsledného 
hospodářského výsledku bude mož-
né podle předchozího rozhodnutí SD 
převést 10% pro účely misijního fon-
du. Br. Novosad prohovoří s misijním 
odborem možnosti využití těchto pro-
středků (především na účely zakládání 
nových sborů) a seznámí nás s nimi 
na příštím jednání VV. Do SD by pak 
mělo proběhnout setkání s celým mi-
sijním odborem za účelem přípravy 
společného návrhu pro SD. 
6. Finance

Tajemník navrhuje možnost vyu-
žití získaných financí z prodeje Dor-
kas pro zakoupení nájemních bytů  
v Praze, příjem z nájmů by pak mohl 
sloužit pro financování práce BJB,  
a v případě nového vzdělávacího pro-
jektu by mohlo dojít k jejich zhod-
nocení a prodeji. Konkrétní návrh 
připraví pro VV a SD ve spolupráci 
s finanční komisí. Tajemník dále in-
formoval o žádosti EBF na připojení 
se ke sbírkám na Ukrajinu a Sýrii,  
v tomto roce jsme se rozhodli se neza-

pojovat a reagovat případně příště na 
konkrétní potřeby v obou zemích. 
7. Sbory

Tajemník informoval o dopise ze 
sboru Praha 4 s návrhy ohledně změny 
nájemní smlouvy kanceláře Výkonné-
ho výboru, VV souhlasí s variantou č. 
2, tedy zkrácení doby nájmu na 5 let 
(do konce roku 2024), navýšení ceny 
(110,- Kč/m2) + inflace, ale zachování 
pronájmu všech místností. Tajemník 
dále informoval o písemné odpovědi 
sboru Praha 4 ve věci ukončení člen-
ství v BJB. Sbor souhlasí s formou  
s likvidací, jako likvidátora určil Lydii 
Kucovou. Tajemník podle toho zařídí 
další potřebné kroky na Ministerstvu 
kultury. Dále informoval o podobné 
žádosti ze sboru Kroměříž, ta má však 
formální nedostatky a není možné ji 
naplnit s ohledem na postup minis-
terstva. Tajemník se pokusí najít další 
cestu, jak v této záležitosti postupovat 
a obrátí se na MK s žádosti o doporu-
čení, jak situaci řešit. VV dále disku-
toval otázku možnosti omezení sborů 
nakládat se svým majetkem poté, co 
se rozhodnou vystoupit z BJB. Naše 
dokumenty toto neumožňují, pouze 
ukládají povinnost sboru vrátit pro-
středky ve výši, v jaké je dostali na 
začátku své činnosti od BJB. Tento 
postup je však problematický, protože 
se většinou jedná o investice desítky 
let staré, které již nejsou v naší sou-
časné evidenci. 
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Br. předseda informoval o setkání 
s vedoucími rusky mluvících sborů 
a stanic, kterého se zúčastnil v Plzni 
společně s tajemníkem. Oba se sna-
žili vést bratry ke vzájemnému roz-
hovoru a vyjasnění si vzájemných 
vztahů a zodpovědností. Na setkání 
bylo řečeno, že již není třeba koordi-
nační služba br. Gennadije Gavrilova. 
Stále je nevyjasněná situace ohledně 
kazatele Lva Schultse, který je kaza-
telem ECM a zároveň fakticky vede 
plzeňský sbor BJB (který ho k této 
službě pověřil). Předseda je pozván 
k návštěvě tohoto sboru, kde bude  
o této záležitosti hovořit. Situaci vní-
máme jako nestandardní, je potřeba 
mít další řešení. Br. předseda také in-
formoval o žádosti karlovarské stanice 
tohoto sboru ohledně osamostatnění 
se, tajemník se s nimi spojí před SD  
a vyžádá si doplnění této žádosti o in-
formaci ohledně volby br. Tarasenka 
za kazatele sboru. Br. tajemník in-
formoval o své návštěvě sborů Příbor  
a Šumperk, br. předseda pak o ná-
vštěvě Olomouce a Zlína a plánova-
né návštěvě sboru Uherské Hradi-
ště (15.12.) a Plzeň - Agape (9.2.).  
Br. předseda informoval o rozhovo-
rech se skupinou neslyšících a možné 
podpoře jejich služby ze strany IMB 
(manželé Sauterovi). Společně s ta-
jemníkem předloží návrh na zřízení 
fondu na podporu této služby. 

8. Komise, odbory

Plánuje se další setkání Vzdělává-
ní na cestě. Kurz misie a evangelizace 
proběhne 17. - 19. 1. 2020 ve Vyso-
kém Mýtě (zúčastní se v pátek před-
seda a tajemník) a proběhne kurz pří-
prava kázání a vyučování 18.1. v Praze 
(zúčastní se předseda a místopředse-
da). Předseda a tajemník se zúčastní 
v lednu setkání s vedením AC a ETS, 
cílem je předávání zkušeností v oblas-
ti vzdělávání. Br. předseda navrhuje 
obnovit práci komise pro vzdělávání 
(dosud Pavel Coufal, Petr Coufal, Eva 
Titěrová+ , Petr Hlaváček - končí)  
a přizvat br. Miroslava Čížka, který 
je ochoten o tom uvažovat. Tajemník 
informoval o komplikacích s vydává-
ním knihy Historie BJB, přicházejí 
další požadavky ohledně doplnění jed-
notlivých kapitol a rozšíření vedlejší-
ho rozsahu knihy. VV proto rozhodl 
pozastavit vydání této knihy a svolat k 
tomu pracovní schůzku těch, kterých 
se to týká. Br. předseda se spojí s br. 
M. Kernem, požádá ho o přečtení již 
hotových kapitol a možnost jejich pří-
padné úpravy či doplnění. S. Švehlo-
vá informovala VV ohledně možnosti 
uložení archivních materiálů do Ná-
rodního archivu; vzhledem k nejistotě 
ohledně kanceláří a současného archi-
vu toto řešení zatím odkládáme. Ses. 
Švehlová bude informovat Národní 
archiv o rozhodnutí VV. Br. tajemník 
informoval o modlitebním kalendáři 
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Příští jednání VV bude dvoudenní a proběhne 8. - 9. ledna 2020

STO LET SPOLu

JAK SE PřIPRAVOVALA 
KONFERENCE V LITOMěřICÍCH

rád bych se společně s vámi 
ohlédl za přípravami konferen-
ce STO LET SPOLU, která 

se uskutečnila v říjnu v Litoměřicích.  
O tom, jak ji vnímali samotní účast-
níci, se dozvíte z jejich reakcí za tímto 
článkem, já bych se rád zaměřil na to, 
jak jsme mohli celou akci vnímat jako 
její organizátoři.

BJB na příští rok. Zůstávají zachová-
ny modlitební podněty za lovosický  
a jablonecký sbor, které zatím o vy-
stoupení z BJB nepožádaly. Tajem-
ník informoval o dopisu s podněty  
z Odboru sester, který bude projed-
nán příště. 
9. Ekumena

Tajemník s předsedou informo-
vali o jednání Valného shromáždění 
Ekumenické rady církví 26. 11. No-
vým předsedou ERC byl zvolen bratr 

Daniel Ženatý (ČCE), prvním mís-
topředsedou Petr Raus (CB), dru-
hým místopředsedou Marián Čop 
(ECAV) a náhradníkem Tomáš Tyrlík 
(SCEAV). Podrobnou zprávu z jedná-
ní najdete zde: http://ekumenickarada.
cz/in/3109/ekumenicka_rada_cirk-
vi_k_aktualnim_spolecenskym_ otaz-
kam#.Xeof4JNKjIU 

Na novoroční ekumenické boho-
službě zastoupí BJB br. tajemník, 
bude se konat v ŘKC v Praze. 

Již v roce 2017 jsme si byli vědo-
mi blížícího se výroční společné práce 
v BJB v ČR a na Slovensku, zároveň 
jsme si však nebyli jistí, jakou nejlepší 
formou ho připomenout. Již od začát-
ku nás provázela slova z listu Židům 
13. kapitoly o tom, že máme mít na 
paměti ty, kteří nás vedli a kázali nám 
slovo Boží. Jenže jak to nejlépe při-
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pomenout? Historickým seminářem? 
Vydáním knihy? Nebo třeba vzpo-
mínkovým shromáždění a napsat na 
sbory k této příležitosti nějaký dopis?

Důležitým bodem v tomto hledání 
byla volba vhodného místa. Nejprve 
jsme prošli možnosti v Praze, stá-
le jsme však nemohli najít to pravé 

– buď se jednalo o krásné (a drahé) 
historické prostory např. Národního 
domu na Vinohradech, nebo různé 
multifukční haly, areály nebo kon-
gresová centra. Ani na jednom místě 
se nám nelíbilo a ani na jedno z nich 
jsme neměli rozpočet.

Na začátku roku 2018 přišla na-
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bídka, zda bychom nechtěli zvážit 
možnost udělat toto setkání v Lito-
měřicích, a přestože jsme s tím nepo-
čítali, prostory jako takové nás nadch-
ly – nejenom blízkostí všeho, co bylo 
potřeba, ale především společnými 
prostory, ve kterých jsme viděli mož-
nost pro rozhovory, sdílení a modlit-
by - jinými slovy pro vzájemné spole-
čenství. Protože to je to, co nás vždy 
charakterizovalo a skrze co jsme chtěli 
vzpomínat - skrze společenství, které 
si je vědomé své minulosti, žije ve své 
přítomnosti a s modlitbou vyhlíží bu-
doucnost před námi.

Rozhodli jsme se tedy místo rezer-
vovat a začali jsme s přípravou progra-
mu. Tu měl na starost programový 
tým, který tvořili zástupce odborů 
BJB a zástupci slovenské Rady BJB,  
a společně jsme domlouvali účinkují-
cí, témata seminářů i hudební vystou-
pení.

To, co nám nebylo jasné, byl počet 
účastníků. V podstatě jsme se muse-
li připravit na variantu něco mezi 100  
a 1000 účastníky, vše záleželo na tom, 
jak zareagují jednotlivci i sbory. Oslo-
ví je program? Přijedou účastníci ze 
Slovenska? Budou lidé chtít přijet na 
jeden den, více dní nebo jen na neděl-
ní bohoslužbu?

S těmito otázkami jsme se pustili 
do příprav, zapojili jsme místní dob-
rovolníky, ale stále nebylo jasné, pro 
kolik lidí akci připravujeme. Dokonce 
ani v září před samotnou konferen-

cí jsme neměli přihlášeno více než  
v dalším článku zmiňovaných 70. 
Věřili jsme, že to bude více a muse-
li jsme na to nasmlouvat (a zaplatit) 
ubytovací i stravovací kapacity. Jen 
pro zajímavost, ve výsledku jsme na 
sobotu (což byl nejvíce navštěvovaný 
den) objednávali 453 obědů. Kolik 
celkem přijelo lidí nevím, na nedělní 
bohoslužbu už nebyla potřebná regis-
trace, ale podle míst v sálu odhaduje-
me za celé tři dny účast na zhruba 700 
účastníků?

Je to moc nebo málo? Na to není 
lehké odpovědět, mohli přijet samo-
zřejmě i mnozí další, ale my jsme byli 
vděčni za ty, kteří byli ochotni přijet, 
věnovat čas vzájemnénu společenství  
a duchovně se tak posílit na další  
cestu.

Děkujeme místnímu sboru za tr-
pělivost, kterou s námi v přípravách  
měl, a všem, kdo stáli na straně orga-
nizátorů, pak patří dík za to, co spo-
lečně k Boží slávě mohli pro ostatní 
připravit.

Bohu díky za jeho milost!

                          Jan Jackanič
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ANKETA Z KONFERENCE
STO LET SPOLu

Jaká byla podle vás konference? Co se nám podařilo, co vás oslovilo  
a bylo pro vás přínosné?

„To že byly všechny generace pospolu. Celkově program, že to nebylo jen pro staré, 
chvály. Nejvíce se mi líbil seminář o zakládání sborů.“ 

„Konference byla úžasná. Byl to tak dobrý čas, že moc rychle utekl. Podařilo se 
vám, aby se setkala spousta lidí z různých míst (dokonce dvou republik) a různých 
věkových kategorií, které ale spojuje láska k Bohu a k církvi. Pro některé bylo možné 
se setkat se známými, které dlouho neviděli. Nejvíce se mě dotýkal společný program 
- Ježíš Kristus včera, dnes a navěky. Při výzvě jsem mohla znovu vyjádřit Bohu 
svou touhu Mu sloužit a být Mu blíž. Měli jsme také příležitost nakoupit dobrou 
literaturu.“

„Velice mě potěšilo místo konání. Spojení kulturního domu a prostor historického 
hradu bylo velice zajímavé a přínosné. Příjemné bylo ozvučení, video produkce  
a nemalou měrou přispěla i dekorace podia. Semináře byly vhodně zvolené a to jak 
s tematikou výuky, tak historického zaměření. Program pro děti zajištěný v průběhu 
seminářů si také zaslouží palec nahoru :-).“

„Konference byla požehnaná. Mohli jsme se společně setkat napříč generacemi, Češi, 
Slováci, uvědomili jsme si opět, že patříme k sobě, spojeni v Kristu. Kázání při 
hlavních programech mě oslovila. Dobré semináře. Kvalita - včetně video promítá-
ní, hudební skupiny. Vystoupení JASu. ... Bylo to radostné a pohodové společenství, 
milé společenství, dík patří i místním, že vytvořili úžasné zázemí. Litoměřice zabo-
dovaly! Skvělé, že tam byli i neslyšící, patří mezi nás.“
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„Hodnotíme jednoznačně kladně: Výběr místa - KD Ltm byl se svými prostory 
jedinečný. Výběr seminářů - také dobrý, na historický mohlo být vzhledem k výročí 
více času. Vystoupení pěveckého sboru JAS bylo vizuálně dobře zpracované i hudebně 
vzhledem ke krátkému času nácviku zvládnuté - poděkování Jiřímu za úpornost 
s jakou do toho šel a také br. Liborovi M. Překvapivě kladný ohlas je i od mladší 
generace, která dnes většinou na bohoslužbách sborový zpěv neslyší.“ 

„Moc děkuji! Konference byla krásná, krásné chvály a inspirující slovo, vybízející  
k novým odvážným krokům víry. Byla cítit jak naše láska k Ježíši, tak Jeho láska 
k nám.“

„Konference byla velmi požehnaná v mnoha směrech. Organizátoři konference  
i místní bratři a sestry odvedli kus skvělé práce. Moc se mi líbilo také video se shr-
nutím historie baptistů u nás, které jsme mohli vidět vždy před začátkem programu. 
Pro mě osobně byla velkým povzbuzením také možnost znovu zpívat s pěveckým 
sborem Jas. Moc se mi líbil také seminář bratra Macáka o stresu. Děkuji moc všem, 
kdo se podíleli jakýmkoli způsobem na přípravách a realizaci konference. Ať vám 
všem Pán Bůh bohatě požehná.“

„Po letech se vám podařilo sezvat baptisty napříč generacemi a dokonce i ze Sloven-
ska. Moc jsem si užíval, že jsem na jednom místě mohl potkat tolik známých, které 
jsem léta neviděl... takové setkání blízkých po letech v „nebeských“ Litoměřicích. 
Užili jsme si čas odpočinku a načerpání a to celá rodina (se čtyřmi dětmi), za což 
vám i Bohu buď díky. Pohostinnost místních a malebnost Litoměřic byl velký ta-
hák. Kde bude konference příště, už se moc těšíme.“

„Konference byla moc pěkně připravená, zúčastnili jsme se jen 2 dny, ale stálo to 
za to vidět ten větší obraz Božího království a jednání mezi lidmi. Úvodní video 
bylo super, také bylo skvělé vidět představení jednotlivých odborů BJB a jejich práce. 
Dobré místo/zázemí, skvěle technicky zabezpečené. Díky všem organizátorům za 
náročnou práci.“ 
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„Konference pro mě byla velmi přínosná. Nejsem v baptistické církvi dlouho, vždy 
jsem o ní jen slyšela, a jelikož pocházím z letničního prostředí, měla jsem možná 
nějaké předsudky. Až teprve tady na konferenci jsem pochopila, co znamená pojem 
„tradiční církev“. Pokaždé, když jsem se dívala na krátký film o historii BJB, který 
se promítal vždy před začátkem programu, uvědomovala jsem si, jak vzácné to je, 
když má církev tradici. Když můžeme vidět všechny ty lidi, kteří šli před námi  
a prošlapali nám cestu, po které my teď můžeme pokračovat. Přemýšlela jsem, proč 
se konference koná zrovna v Litoměřicích, a jestli to není trochu nefér vůči bratrům 
a sestrám ze Slovenska, kteří to mají daleko. Ale možná se tam konala právě kvůli 
naší rodině :), protože jinak bychom na ní asi nebyli a o mnoho bychom přišli. Jsem 
Bohu vděčná za ten společný čas a za to, jak jsem mohla BJB poznat.“

Myslím, že konference k výročí byla velmi potřebná. I přes mnoho problémů v naší 
BJB zde byla příjemná pokojná atmosféra, zazněla řada podnětných kázání, bylo 
vyzdviženo to, co je důležité. Vybrané místo bylo dostatečně prostorné, program vý-
borně sestavený, dobrá organizace všech činností (semináře, stravování atd.). Milé 
bylo vystoupení bývalého  pěveckého sboru Jas. Oceňuji také velmi pěkně zpracované 
pozadí s promítáním videí s fotografiemi během jednotlivých vystoupení. Všem orga-
nizátorům a technikům patří velký dík!!!

Příprava každé konference je krok do nejistoty, hlavně pro organizátory. Chtě-
la bych poděkovat bratřím z VV, Ivetce Procházkové, sboru BJB v Litoměřicích  
a mnohým dalším, za hladký průběh této akce po organizační stránce. Moc jsem 
se těšila a modlila za tuto akci. Budu dlouho vzpomínat s vděčností Pánu Ježíši 
za velké požehnání, které jsem přijala.  Uvědomuji si víc než kdy jindy, jaký je to 
dar mít tak velkou duchovní rodinu. Přínosná pro mě osobně byla nejen kázání 
při hlavních shromáždění, ale také semináře a samozřejmě dostatek času na osobní 
rozhovory. Děkuji.

Konference pro mě byla krásným zážitkem a posílením mé víry. Mohla jsem se se-
tkat a hovořit s mnoha křesťany, se kterými jsem se už dlouho neviděla. Oslovili mě 
kázání i semináře, zpěv JASU. Myslím, že všechny semináře byly velmi zajímavé 
a podnětné.
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„Som veľmi rada,že som mohla byť na konferencii. Bola som povzbudená tým, čo 
som mohla vidieť a počuť - na bohoslužbách aj seminároch a samozrejme služba 
JASu. Milé boli aj stretnutia s bratmi a sestrami s ktorými sa inak nemám šancu 
stretnúť. Páčilo sa mi ako bola konferencia dobre zorganizovaná, aj ubytovanie  
v blízkosti konf. sály. Veľká vďaka nášmu Pánovi Ježišovi ale aj všetkým, ktorí sa 
na to podieľali.“

„Hodnotná témata, hodnotné proslovy (jistě náročná jejich příprava: co ještě zmínit 
a co už - z časového limitu - vynechat) volitelné semináře, má duše se také kochala 
vizuálně při překladu do znakové řeči sestrami, taktéž zpěv byl velmi povzbuzující. 
Perfektní a milá příprava i místního sboru. Taktéž kulturní dům perfektně vyho-
voval pro takový početní nápor lidí. ....Všechny generace spolu:-). (Ač ne vše vidíme 
tip-ťop stejně, ale to přeci ani není cíl? :-)) V zemi míru a svobody. Co víc si přát? 
Kéž Bůh Hospodin je nám milostiv i nadále.“
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JAK JSME PROžÍVALI  
„STO LET“

Před nějakým časem – už je to 
delší dobu - jsem ve sboru za-
znamenal několik dotazů ve 

smyslu „Kdy zase u nás bude nějaká 
konference?“ To bylo v době, kdy 
jsme o chystaném výročí ještě nic 
nevěděli. Vnímal jsem mezi lidmi 
určitou nostalgii po dobách, kdy ce-
lostátní konference byla významnou 
událostí, všichni se na ni těšili a účast 
byla vysoká. A ještě něco jsem vnímal 
– připravenost se podílet, ochotu se 
zapojit a něco pro to udělat.

Když Výkonný výbor přišel s do-
tazem, jak bychom viděli možnost 
konání česko-slovenské konference 
v Litoměřicích, věděl jsem hned, co 
odpovědět: projednáme to ve staršov-
stvu, ale v podstatě ano, jsem si jistý, 
že se rádi zapojíme. Nastalo období 
těšení a zároveň jsme tak trochu strá-
dali nedostatkem informací. Lidé se 
ptali, jaký bude program, co bude tře-
ba zařídit, jak se můžeme zapojit, co 
máme připravit… Termín se blížil, byl 
konec prázdnin a my jsme stále věděli 
jen málo.

Bylo jasné, že všechno se odvíjí od 
počtu přihlášených, a těch bylo dlou-
ho jen pár desítek. V září nás navštívil 
br. tajemník a na otázku, kolik čeká-
me účastníků, zněla odpověď: něco 

mezi 70 a 700… Tak potom organi-
zujte sály, místnosti, ubytování, stra-
vování…

Nakonec všechno - díky Pánu - 
klaplo, zaplnili jsme velký sál v Domě 
kultury (na hlavních programech nás 
bylo dobře přes 500), všichni měli kde 
složit hlavu a v bohaté nabídce pro-
gramů a seminářů si každý našel svoje. 
Bylo dost času a příležitostí pro roz-
hovory a setkání, obnovení starých 
přátelství a navázání nových.

Uznání patří všem, kdo se na kon-
ferenci podíleli svou službou (předpo-
kládám, že to bude zhodnoceno jinde 
a povolanějšími). Z mého hlediska 
smekám před nasazením sester míst-
ního sboru, které odvedly excelentní 
práci při organizaci pohoštění (jen 
plechů s koláči bylo na 150, k pří-
pravě pití možná 20 kg citronů a kávy 
a čaje desítky litrů). Mládežníci si  
v šatně „stěžovali“ na nedostatek prá-
ce, tak aspoň měli čas si popovídat. To 
se mi líbilo nejvíc – kontakt generací. 
Mladí se zapojili do praktické služby, 
starší sloužili slovem, vzpomínkami, 
zkušenostmi. Celý program nebyl 
jen pouhým vzpomínáním, jak by se  
z názvu konference mohlo zdát. Bratři 
na hlavních programech přinesli i po-
vzbuzení a podněty do budoucnosti.
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Za litoměřický sbor mohu určitě 
vyznat: Jsme rádi, že jsme u nás měli 
konferenci. Jsme rádi, že jsme spolu. 
A určitě chceme spolu jít dál – na-
vzdory rozdílnostem, v lásce, respektu 
a snášenlivosti. Nebudeme se navzá-
jem soudit, ale chceme – spolu - na-

slouchat našemu Pánu Ježíši Kristu  
a v moci jeho Ducha přinášet dobrou 
zprávu této společnosti.

Jaroslav Pleva,
kazatel BJB Litoměřice   
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Na závěr konference 100 LET 
SPOLU jsme slíbili, na připo-
mínku této události za sloven-

skou i českou Jednotu baptistů, zasadit 
strom, a proto se hned následující ne-
děli celý litoměřický sbor po shromáž-
dění odebral na místo, všem účastní-
kům konference známé. Všichni, kdo 
byli ubytovaní v penzionu, totiž kolem 
pařezu tři dny chodili a my litoměřič-
tí jej míjíme každodenně při cestě do 
centra města. Jsme velmi vděční Pánu 
i našemu městu, že nám bylo přiděle-
no právě toto skvělé místo. 

Samotný proces vysazení jasanu 
zimnáře (latinským názvem Fraxinus 
ornus) bylo provázeno zpěvem mláde-
že i modlitbou kazatele a svou lopatu 
zeminy přihodilo ke kořenům také 
mnoho dětí. Vzpomněli jsme přitom 
na bratrské vztahy, které spolu máme 
se slovenskou BJB, a uvědomili jsme 
si, že jsme stejně jako stromy závis-
lí na péči svého Stvořitele. Na příčné 
výztuhy podpěrné konstrukce jsme 
nechali laserem vypálit tři slova pro 
povzbuzení kolemjdoucích, která apo-
štol Pavel považoval za nejdůležitější 
vektory života člověka: VÍRA - NA-
DĚJE - LÁSKA. Příští rok zjara, až 
strom vypučí, umístíme k němu ještě  

Náš SPOLEČNý STROM  
KE 100. VýROČÍ BJB

popisnou cedulku připomínající 100 
let baptistů v Čechách a na Slovensku. 

Pojedete-li někdy Litoměřicemi 
ulicí Na Valech okolo kruhového ob-
jezdu u hradu, věnujte pohled našemu 
společnému stromu. Určitě to ales-
poň z okénka auta stihnete – stejně 
totiž  musíte u přechodu zastavit a dát 
přednost chodcům. Pokud Vám to čas 
dovolí, zaparkujte a potěšte se zblízka. 
A bude-li to v suchém létě, pobuďte  
v jeho zatím skromném stínu a  osvěž-
te ho alespoň vodou z PETky. Při-
jedete-li na delší čas, navštivte nás  
v Červeném kostele, a když se ohlá-
síte, určitě se u nás najde i místo na 
přespání.

Vlastimil Malý,
BJB Litoměřice   
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Bylo mi 16 let, když mne tehdy 
„můj“ kazatel Miloš Šolc pozval 
na Jas do Prahy. Nebyl jsem ješ-

tě obrácený, ale v kroměřížském sboru 
jsem pravidelně hrál a zpíval a společ-
ně s dalšími sloužil při shromážděních 
nejen našeho sboru a stanic. Sbalil 
jsem si zásobu prázdných kazet a „át-
rojku“ a vyrazil na první setkání Jasu.

Po příjezdu do vinohradské mod-
litebny a prvním setkání s ostatními 
asi 70 zpěváky, jsem se posadil pod 
pódium a pilně nahrával první písně. 
Živě si vzpomínám, a nahrávka mi 
to ještě dlouho později připomínala, 
že se právě cvičila píseň „Haleluja“.  
Do zpěvu zaznívaly Milošovy hlasité 
pokyny „a nádech“ a to vše zazname-
nával můj kazeťák na kolenou.

Během krátké doby, moc písní jsem 
nahrát nestihl, se Miloš otočil dolů  
z pódia se slovy: „Co ty tam děláš? 
Hybaj nahoru!“ A postavil mne do 
první řady mezi Jendu Švece, zvaného 
Baťa a Ondru Čániho. Tehdy jsem se 
stal nejmladším zpěvákem Jasu. Mí 
sousedé a kolegové - zpěváci se s léty 
prostřídali, ale jinak jsem zhruba na 
stejném místě vydržel dalších 15 let.

O tři roky později přišla do Jasu 
nějaká Magda Kohútová, zpočátku jen 
kamarádka, ale brzy jsme oba v Janově 
nad Nisou pochopili, že jsme spojeni 

FENOMéN JAS

na celý další život a že nás Pán Bůh 
daroval jednoho druhému. Manžely 
jsme se stali v dubnu 1982.

Během následujících let přichá-
zeli a odcházeli zpěváci, vystřídali se  
i dirigenti. Místo Miloše Šolce, který 
nuceně opustil republiku, nastoupil 
profesionální dirigent Libor Mathau-
ser. Za jeho vedení se Jas, co se týče 
hudby, zpěvu i repertoáru, výrazně 
zkvalitnil, vytratila se však ona po-
čáteční lehkost a hravost, která cha-
rakterizovala předchozí éru. Vrcho-
lem 80. let pak byl zájezd do NDR, 
kde jsme se mimo jiné poprvé setkali  
s naším vzorem – americkými zpěváky 
Continental Singers. Po pádu komu-
nismu a otevření hranic se Jas dostal  
i na západ – v roce 90 do Anglie  
a o rok později do Švédska a Norska. 
V roce 92 pak Jas skončil.

Ne však na dlouho. O rok pozdě-
ji, v roce 1993 vznikl znovu JAS na 
Slovensku (v předchozím Jasu bylo na 
konci většina Slováků) a jeho první-
mi vedoucími se stali Tomáš a Ester 
Kriškovi.

Ve stejné době, jen o týden pozdě-
ji, jsme společně s několika bývalými 
českými jasáky a dalšími zájemci za-
ložili nový pěvecký sbor. Zval jsem 
tehdy prostřednictvím Rozsévače  
a jiných křesťanských časopisů zpě-
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váky do nově vznikajícího pěveckého 
sboru. Beze jména. V Brně na Smeta-
nově se nás tehdy sešlo devět, během 
prvních hodin nácviku se přidaly dvě 
dívky z místního sboru, obě děti bý-
valých jasáků, takže v neděli při shro-
máždění jsme v jedenácti lidech po-
sloužili prvními pěti písněmi. 

Další setkání jsme naplánovali na 
leden 1994 do Chebu. Hlásili se noví 
zpěváci, už nás bylo ke třicítce a stále 
jsme neměli jméno. Blížil se termín  

a bylo potřeba něco dát na plakáty. 
JAS jsem nechtěl použít, protože jsme 
nebyli oficiálním sborem BJB a naši 
členové nebyli pouze baptisté. Pro-
blém byl ale s tím, že téměř všichni 
noví zpěváci se hlásili do „Jasu“! Dali 
jsme proto novému pěveckému sboru 
název JAS II, jako symbol sboru, ze 
kterého jsme vyšli, a který nám byl 
vzácný, ale zároveň římskou dvojku, 
jako označení něčeho nového, odliš-
ného. Tento sbor jsme pak dalších 
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15 let spolu s Magdou vedli. Za velké 
pomoci Briana Boundse jsme se s Ja-
sem II dostali do mnoha evropských 
zemí a vrcholem bylo koncertní turné 
v USA. JAS II si později v roce 2008 
dal generální pauzu, která trvá dodnes. 
Slovenský JAS však stále pokračuje.

Pán Bůh vždy žehnal při setkáních 
jak zpěvákům, tak i při koncertech 
posluchačům. Mezi písněmi zazně-
lo nespočet svědectví a výzev k ob-
rácení. Mnohé z nich byly vyslyšeny  

a při koncertech se k Pánu Ježíši ob-
rátilo mnoho lidí, včetně našich dětí. 
Na koncerty přišlo mnoho osobností  
a důležitých lidí a i tito mohli slyšet 
evangelium.

V roce 2010 jsme uspořádali 30. vý-
ročí Jasu v Kojetíně. Sešlo se nás teh-
dy přes 400. Při sobotním večerním 
koncertu se vystřídaly všechny sesta-
vy, tedy první „Milošův“, druhý „Li-
borův“, současný slovenský Jas i náš 
Jas II. Na závěr se pak všechny Jasy 
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spojily v písni „Jsme rodina“. Bylo to 
silné, emotivní a všichni jsme se těšili 
na nějaké další setkání.

To se opravdu uskutečnilo vloni  
v říjnu v rámci konference 100 let spo-
lu v Litoměřicích. Byl jsem požádán 
o zorganizování, výběr písní, svolání 
zpěváků a vedení nácviku i koncertu. 
Rád jsem vše přijal a díky sociálním 
sítím a jiným médiím se podařilo po-
zvat zpěváky všech jasáckých generací. 
V sobotu odpoledne a večer se nás se-

šlo přes sedmdesát. Věkový průměr se 
nepodařilo spočítat, ale na pódiu jsme 
zpívali jak za mlada. Překvapením byla 
účast Libora Mathausera, který si ne-
jen zadirigoval „Malé dítě“, ale poprvé 
se postavil mezi zpěváky a stal se zpě-
vákem Jasu!

Shodli jsme se na tom, že jsme spo-
lečně omládli a při zpěvu se nám vrá-
tily vzpomínky a techniky z dob dáv-
no minulých. Někteří jsme spolu byli 
po 30, 40, ale i 50 letech a jako by ta 
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pauza nebyla…
Na 30. výročí Jasu v Kojetíně se 

někteří pamětníci neshodli v letopo-
čtu počátku. Mé výpočty pramenily 
z toho, když nám na podzim 1980 
ve Vsetíně br. Šolc starší oznámil, že 
právě tady prožíváme 10. výročí. Dis-
kuze se pak vedla na téma: Kdy vý-
běrový pěvecký sbor mládeže poprvé 
použil název Jas. Někteří vzpomína-
li, že to bylo o rok dříve, tedy v roce 
1969. Tento rok je také v souvislosti 

s prvním použitím jména Jas uveden 
na desce „Slavte, pějte“. Podle tímto 
potvrzené teorie se v Litoměřicích 
odehrálo 50. výročí Jasu!

Není však všem dnům konec!  
V současnosti se formuje skupin-
ka pod vedením Libora Mathausera, 
Jendy Titěry a dalších a společně plá-
nují další setkání JASu. Takže těšte se 
a na zpívanou!

                          Jiří Lučan       
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Jedním z bodů podzimního jednání Rady zástupců sborů v Brně bylo další 
financování společné služby v BJB. Vzhledem ke snižujícím se dotacím 
na provoz kanceláře Výkonného výboru je před sbory volba, jak a v jakém 

rozsahu financovat náklady na společnou službu v BJB.
Jak zaznělo v informacích zástupcům sborů, členské příspěvky (které jsou 

nyní ve výši 690 Kč na člena) nebyly navyšovány přes deset let a je tak načase 
zvážit nejenom jejich výši, ale především si říct, o jaký rozsah společné služby 
BJB mají sbory zájem.

Výkonný výbor představil dvě možné varianty – pracovně nazvané jako mini-
malistickou a rozvojovou.

FINANCOVáNÍ SPOLEČNé  
SLužBy V BJB

V té minimalistické by došlo ke snížení úvazků tajemníka z plného na 
poloviční, byl by zachován plný úvazek účetní (a zároveň vedoucí kanceláře)  
a u vedoucích jednotlivých odborů by došlo ke snížení na částečný úvazek 0,1. 
Taková varianta by sice umožnila základní fungování BJB, nedalo by se však 
počítat s rozvojem jednotlivých služeb, některé činnosti by se musely utlumit; 
i tak by však muselo dojít ke každoročnímu navyšování o min. 5%.
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V případě rozvojové varianty by byl zachován plný úvazek předsedy, tajem-
níka i vedoucí kanceláře, poloviční úvazky vedoucích odboru mládeže, misie, 
manželství a rodiny a nově částečný (0,1) pro budoucí předsedkyni nebo ta-
jemnici odboru sester od roku 2023. Zároveň by mohl být zaměstnán nový 
pracovník na poloviční úvazek pro oblast vzdělávání, náklady na jeho mzdu by 
ale pokrýval vzdělávací fond, na kterém jsou prostředky z prodeje budovy, ve 
které probíhala výuka školy Dorkas. Pro udržení těchto úvazků by bylo nutné 
navyšování o 20% ročně, jak by to vypadalo v konkrétních částkách, se můžete 
podívat na těchto tabulkách.

Rozhodnutí o tom, kterým směrem jít, zůstává na sborech, a nemusí jít 
striktně o jednu nebo druhou variantu, ale také o jejich kombinace. Možná 
bychom mohli lépe říct, že se symbolicky jedná o dva mantinely, mezi kterými 
se budeme vždy pohybovat.

Z mého pohledu nejsou tou hlavní otázkou finance, ale především rozhodnu-
tí, co od BJB očekáváme, v kterých oblastech si sbory vystačí sami, a kde po-
třebují hledat přesah a spolupráci. Konečné částky a procenta pak nechme jako 
výsledek tohoto rozhodnutí – věřím tomu, že potřebné zdroje se vždy najdou.

                          Jan Jackanič
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Z HISTORIE

události druhé poloviny dva-
cátého století se ukázaly být 
rozhodujícími pro budoucí 

vývoj baptistické duchovní tradice na 
českém území. Vyvrcholily o více než 
půl století později rozdrobením bap-
tistického dědictví a hlubokou krizí.

Po krátkém období relativní svobo-
dy poté, co skončila 2. světová válka, 
nastoupil v roce 1948 k moci komu-
nistický režim, který způsobil citelný 
zářez do života baptistických sborů. 
Přijetím komunistických církevních 
zákonů v roce 1949, kterým se Bratr-
ská jednota baptistů z důvodů vlastní-
ho přežití nuceně podvolila, se baptis-
té stali z „dobrovolného a bratrského 
spojení sborů“ státem uznanou církví. 
Na Jednotu byl ze strany státu činěn 
nátlak, který se nejzřetelněji projevil  

IDENTITA BAPTISTů  
V OBDOBÍ KOMuNISTICKéHO  
REžIMu A V PRVNÍCH LETECH 
SVOBODy

v nové ústavě z roku 1953, aby se vzdala 
svých baptistických zásad. Především 
se jednalo o zásadu kongregačního 
vedení sborů a Jednoty za společného 
hledání mysle Kristovy.

Ještě větší ranou pro baptistic-
ké sbory se stalo zatýkání kazatelů  
v 50. letech a s ním spojené vykon-
struované procesy. Politicky vykon-
struovaný proces v červnu roku 1953 
s představiteli BJB vedl odstranění 
kazatelů z vedoucích míst Jednoty, 
kteří patřili k druhé generaci zaklada-
telů baptistických sborů. Byli to bratři 
jako Jindřich Procházka, Cyril Burget, 
Jan Řičař. Další z druhé generace bap-
tistů-zakladatelů pro své stáří či ne-
moci končili v aktivní službě, někteří 
z nich také zemřeli (např. kaz. Tolar, 
Roth). S násilným odstraněním i při-

(ze semináře historické komise na konferenci  
STO LET SPOLU)
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rozeným odchodem druhé generace se 
z Bratrské jednoty baptistů vytratilo 
pojetí baptismu v podobě, v jaké bylo 
formováno za první republiky. Řada 
sborů zůstala v 50. letech neobsaze-
ných (např. Kroměříž, Vikýřovice, 
Vsetín, Žatec), v početně významných 
sborech pak nastala obměna kazatelů. 
Na některá vedoucí místa sborů při-
šli lidé z jiných církví nebo lidé, kteří 
tak úzké sepětí s původním pojetím 
baptistické tradice utvářejícím se na 
našem území v první polovině 20. sto-
letí neměli. Tato situace sebou nesla 
neblahé následky a odrazila se v tom, 
že centralizační snahy byly posilová-
ny nejen vně totalitním režimem, ale 
také živeny zevnitř Jednoty. 

V 60. letech na tyto skutečnosti 
upozorňoval br. kaz. Stanislav Švec. 
Na konferenci BJB v roce 1969 vy-
stoupil s hlavním referátem k nové 
ústavě, který obsahoval následující 
stať:

„Když jsme v posledních měsících 
pracovali na nové ústavě Jednoty, 
mnohokráte jsme při tom řekli: Od-
mítáme jakoukoli formu direktivní-
ho řízení, tj. nařizování a nadvládu. 
Žel, tlak a vývoj situace za posledních  
20 let nás vedl jinam. V zájmu lepší-
ho dohledu na církev a v zájmu jejího 
ovládnutí byla úřady uměle posilová-
na autorita i zodpovědnost ústředních 
orgánů církve. Bránili jsme tomu, ale 
neubránili. Byla také posilována auto-
rita kazatelů ve sborech, z nichž se na-

konec stali lidé zodpovědní za všechno 
dění ve sboru. Staršovstva a sborová 
shromáždění nepřestala existovat, ale 
kazatelé byli zodpovědní i za jejich 
rozhodování.“

Bratr kazatel Švec, tehdejší tajem-
ník BJB, se vedle kritiky způsobu ve-
dení sborů ve svých promluvách dotý-
kal dalších podob rozmělňování zásad, 
například zásady svobody svědomí.  
Z jeho příprav na hojně navštěvované 
biblické hodiny v r. 1969 v Praze se 
dovídáme:

„Baptisté byli pronásledováni, avšak 
sami, snad jako jediní – nikoho ne-
pronásledovali. Ne proto, že by k tomu 
neměli moc … Ale proto nepronásle-
dovali, že mezi nejpřednější zásadu 
patří svoboda svědomí. Žádný za své 
přesvědčení nesmí trpět – a nesmí být 
nikdo mocí nucen, aby své přesvědče-
ní měnil. Bratři – dobrý pozor, když 
hodnotíte víru a přesvědčení druhého. 
Stůjte na svém věrně, ale svou víru 
nevnucujte jiným. Ano – buďte ke 
svědectví pravdě – především životem. 
Nesnižujte, nepotupujte druhé, ač ne-
jsou podle vašeho vkusu. Právo svo-
body každému přejte. Ne jen vyznávat 
– ale praktikovat baptistické zásady.“

V době politického uvolnění kon-
cem 60. let byla v BJB obnovena 
činnost mládeže a sester na celostát-
ní úrovni, opět začal vycházet časo-
pis Rozsévač. Po okupaci sovětských 
vojsk sice některé obnovené aktivity 
baptistických sborů mohly v menší 
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míře pokračovat nadále. Na řadě míst 
jako např. v Jablonci, Chebu, Praze
-Pankráci, Kroměříži, probíhaly pře-
stavby modliteben. Avšak byla to také 
doba normalizace, kdy režim v mnoha 
jiných oblastech opět uzdu svobody 
utáhl. Baptistické ideály nemohly být 

v 70. letech z vnějších příčin drženy. 
Ovšem také vlivem vnitřních tlaků, za 
pomoci určitých autoritativních osob-
ností, probíhalo neúměrné dohlížení 
na sbory vymykající se kongregačním 
principům. Na toto určité svévolné 
zacházení s ústavou a kongregačním 

↓ Kazatel Stanislav Švec
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sdružováním upozorňoval v 70. letech 
pankrácký sbor a na konferenčních 
jednáních zejména vlivný člen viký-
řovického sboru, br. Josef Hovorka. 
Josef Hovorka ve svých rozhovorech 
a přípisech zdůrazňoval, že BJB není 
církví, nýbrž svazem dobrovolně sdru-
žených křesťanů-baptistů. V Rozsé-
vači v roce 1974 se obšírně rozepsal 
o svazové povaze baptistických sborů, 
kde mj. píše:

Moravský svaz mládeže Bratrské 
jednoty baptistů (BJB) vydal r. 1929 
tiskem přednášku prof. Králíčka  
o vzniku a zásadách baptistů. O zása-
dě součinnosti sborů je tam řečeno, 
že každý sbor je úplně samostatný  
a svrchovaný, že však v duchu součin-
nosti pro společné práce a podniky se 
sbory sdružují v menší nebo větší cel-
ky podle daných okolností, aby spo-
lečně konaly práce misijní, výchov-
né a dobročinné. Jsou to tedy celky, 
které se nenazývají církvemi, takže 
stále jsou to sbory, které konají ony 
práce. A když pak za deset let vydal 
dr. Jindřich Procházka své „Obrazy  
z dějin baptistů“ (Praha 1939), ukázal 
v nich, jak se takové celky čili svazy 
tvořily v různých zemích světa. Ani  
v době nacistické okupace nebylo nut-
no měnit svazovou povahu BJB v ně-
jakou jednotnou církev. Proto mohl  
r. 1948 Fr. Kolátor, zeť Jindřicha 
Novotného, prvního kazatele čes-
kých baptistů, vydat pojednání o BJB  
a v něm napsat: „Nenazýváme se a ne-

chceme být církevní skupinou v běž-
ném slova smyslu, nýbrž podle vzoru 
Nového zákona (NZ) a Českých bratří 
tvoříme křesťanské sbory, z nichž ka-
ždý má právo autonomie čili sebeur-
čení. Sbory jsou spojeny v každé zemi  
v dobrovolnou jednotu, která nemá 
právo zasahovat do autonomie jednot-
livých sborů, jsouc jenom pojítkem 
organizačním“. Kolátor tedy, jako 
kdysi jeho tchán, nazývá svaz jedno-
tou a autonomii sborů rozumí ve smy-
slu věroučném a duchovně mravním. 
Když r. 1949 vyšly tzv. církevní záko-
ny, nebylo třeba nic měnit na této vě-
roučné a duchovně mravní samostat-
nosti našich sborů. Teprve r. 1953 ve 
chvílích bezradnosti v řadách čs. bap-
tistů došlo k deformování ústavnosti 
BJB v tom směru, že se zastínila její 
svazová povaha a její ústava byla for-
mulována tak, že BJB je církví, která  
v sobě zahrnuje všechny sbory baptis-
tů v ČSR.

Rok 1953 v dějinách baptistů znovu 
vytane na mysl v souvislosti s potlačo-
váním občanských svobod spojených 
s děním okolo Charty 77. Tehdy byl 
také na církve činěn nátlak na odsou-
zení tohoto dokumentu, volajícího po 
zachovávání lidských práv. Oddanost 
vládě v Prohlášení odsuzující Chartu 
77 vydané BJB se v mnohém příliš 
podobá poddanosti režimu vyjádřené 
na konferenci r. 1953, na které se BJB 
distancovalo od svých dřívějších před-
stavitelů.
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V poslední dekádě komunistického 
režimu se mezinárodní napětí mezi 
východem a západem začalo zmír-
ňovat. Do Československa v té době 
mohl přijet evangelista Billy Graham, 
jehož návštěvu BJB zorganizovala.  
Billyho Grahama doprovázel a překlá-
dal tehdejší tajemník ústředí, br. Sta-
nislav Švec. Po nečekané smrti br. kaz. 
Švece v roce 1984 nastoupil na uvol-
něné místo tajemníka br. Jan Pospíšil. 
Kazatel Pospíšil pokračoval v linii své-
ho předchůdce, kdy usiloval o napří-
menější vztah ke státu. Spolupodílel 
se na tvorbě nové ústavy BJB, vydané 
v roce 1988, která v rámci tehdejších 
možností byla opět o krůček bližší 
původním baptistickým idejím. Ze-
jména však již tenkrát prosazoval, aby 
sbory samy podporovaly své kazatele. 

Skutečná náprava věcí a svobo-
da přišly až s pádem komunistické-
ho režimu v roce 1989. Pracovalo se 
na nových klíčových dokumentech 
BJB, zejména na Zásadách a stano-
viscích, BJB se navrátila k principu 
odluky církve a státu tím, že v roce 
1993 přestala pobírat státní dotace na 
platy kazatelů (v roce 2004 se ovšem  
k podpoře od státu opět vrátila). Toto 
období nápravy trvalo pouhých deset 
let. S přelomem tisíciletí, byli čeští 
baptisté vrženi do mnohých zápasů, 
jež mají kořeny hluboko v obdo-
bí komunismu. Výsledkem je dnešní 
rozdrobenost baptistického dědictví 
ve sborech v několika denominacích  
i mimo denominační struktury. 

Lydie Kucová
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↑↓ Kazatelé BJB
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K výročí STO LET společné 
baptistické práce v České re-
publice a na Slovensku jsme 

oslovili členy našich sborům, zda by 
nám byli ochotni říct, jak ve svém ži-
votě uvěřili v Ježíše Krista, jaká byla 
jejich další osobní a  duchovní cesta 
a co pro ně znamená, že jsou součástí 
baptistického sboru.

Přinášíme vám 55 nahrávek z čes-
kých i slovenských sborů, které si 

SVěDECTVÍ O KRISTu

můžete poslechnout ve formátu MP3 
buď jako samostatné soubory a nebo 
jako jeden velký audio soubor. Jedno 
ze svědectvím vám přinášíme na ukáz-
ku i v textové podobě.

Děkujeme všem, kdo se na tomto 
projektu podíleli a modlíme se za to, 
aby jejich svědectví o životě s Bohem 
pomohlo mnohým tuto cestu nalézt.

Nahrávky najdete na www.stolet-
spolu.cz a také na www.bjb.cz

Přepis svědectví Petra S. z litoměřického Sboru BJB nahraného  
k výročí 100 let BJB:

Jak jsi uvěřil v Ježíše Krista? 

Tak, ta historie je dlouhá, už je ně-
kde z roku 1986, v tom roce jsem uvě-
řil. Ten proces byl takový postupný, 
kdy jeden ze spolužáků uvěřil a mě to 
samozřejmě zajímalo, ptal jsem se, ří-
kal jsem si, rád bych se o tom dozvěděl 
víc. Ale ta doba byla ještě doba komu-
nismu, nebylo úplně lehké se dostat 
na shromáždění. Nebylo vůbec mož-
né koupit Bibli někde běžně v knih-
kupectví, tak, jak to máme dneska.  
Ta touha nějak ve mně byla, zjistit víc, 
a tak jsem se rozhodl, že si tu Bibli 
opatřím. Bylo to prostřednictvím jed-
noho člověka, který měl Bible doma, 
měl i jinou literaturu, která se sem v té 
době nelegálním způsobem dostávala. 
A když jsem se dostal k tomu člověku 
domů, že si tu Bibli koupím, tak jsem 

zjistil, že je tam ještě celá řada dalších 
lidí, rozmlouvali tam spolu, zpívali 
nějaké písničky, modlili se. Možná asi 
v tom byl pro mě ten hlavní zlom. Bě-
hem těch modliteb tam zazněla z úst 
jednoho účastníka modlitba: „Děkuju 
ti, Pane Ježíši, že ses mi dal poznat.“ 
A já byl v tu dobu už člověk hledají-
cí, už jsem jaksi tak nějak zavrhl ten 
běžný materialistický pohled na věc. 
Nicméně, to, že by se mi Ježíš dal po-
znat nebo že bych takto měl důvěrný 
osobní vztah s Ježíšem, tak to jsem 
neznal, a asi v tom to začalo, že jsem 
v sobě posbíral nějakou zvláštní od-
vahu, rozhodnutí (jak to vzít-nevím), 
a vlastně tam na tom místě tenkrát 
jsem se modlil, k překvapení svému 
i k překvapení mnohých ostatních,  
a řekl jsem: „Pane Ježíši, prosím tě, 
dej se mi poznat“, a to byl vlastně za-
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čátek. Nebylo to tak, že by se honem 
něco velkého v mém životě změnilo.  
I když pravda je taková, že jsem od-
cházel z toho bytu s takovým zvlášt-
ním pocitem, že jsem udělal nějaký 
krok, který byl zásadní, a on zásadní 
byl. Ne jenom, že jsem si odnesl s se-
bou domů Bibli, kterou jsem si tam 
zakoupil, ale odnesl jsem si vlastně to 
zásadní základní rozhodnutí toho prv-
ního kroku směrem k Bohu, směrem 
k Ježíši, a to byl začátek.
Jaká byla tvoje další cesta, co tě Bůh 
naučil v dalším duchovním životě?   

Tady by se asi dalo mluvit o mno-
ha věcech. Určitě to první, co mě Bůh 
naučil, co mi dal, bylo odpuštění. Bylo 
to vědomí toho, že nemůžu ostatní lidi 
poměřovat svým měřítkem, tak jak 
jsem to do té doby běžně dělal, jak si 
člověk z toho vycházel nejlíp, a ti druzí 
byli až někde v řadě dál. Pán Bůh mě 
učil trpělivosti, se mnou samotným,  
s druhými lidmi. Myslím si, že asi to 
hlavní, co jsem nalezl, k čemu mě Pán 
Bůh nějak dovedl, to byl smysl života, 
to bylo to, že najednou ten můj pří-
běh života začal zapadat do toho pří-
běhu Jeho, do toho mnohem většího 
a zásadnějšího příběhu, a začalo mi to 
všechno dávat smysl. Prostě to zapad-
lo do sebe, já jsem věděl, že na tom 
světě už nejdu sám, nechci jít sám, že  
s Bohem ta cesta není vždycky snadná, 
ale je jistá. Další věc, kterou mě tře-
ba Pán Bůh naučil je, nacházet naději  
a řešení, kolikrát v různých těž-
kých situacích, které člověka potkají.  
To je asi další taková věc, kterou jsem 

se naučil. Možná ještě jednu bych zmí-
nil, a to je to, že kolikrát člověk něco 
myslí, má nějaké představy o tom, jak 
ty věci v jeho životě budou, ale Boží 
cesty jsou kolikrát jiné, takže člověk 
se učí stále znovu hledat tu cestu, kde 
ho Pán Bůh chce mít, co má dělat. Ne 
vždycky se to kryje s tím, co by člověk 
sám chtěl.
Zeptám se na místní sbor, litoměřický, 
co pro tebe a pro tvoji rodinu znamená?

Místní baptistický sbor je pro mě 
takovým duchovním domovem, vel-
kou duchovní rodinou, místem, kam 
vím, že patřím, kam zapadám, kam 
patří moje rodina. Když se ohlédnu 
dozadu, tak je to vlastně čtvrté spo-
lečenství, jehož jsem členem, je to 
třetí denominace, půjdeme-li po těch 
církevních ohrádkách, ale to asi není 
úplně to podstatné. Já ten zdejší lito-
měřický sbor vnímám jako obrovský 
dar od Boha v jeho pestrosti a roz-
manitosti, v tom, že jsme tam lidé, 
myslím celkem rozličného zaměření, 
rozličných duchovních základů, ze 
kterých jsme vyšli, a přesto jsme spo-
lu, jsme spolu rádi. A ne jenom, že 
se spolu nějakým způsobem sneseme, 
ale je to taková jedna velká skládačka, 
takové „puzzle“, ty jednotlivé dílky, to 
je každý z nás, a vždycky je pro mě 
povzbuzující a takové potěšující vidět, 
jak ty jednotlivé dílky do sebe zapada-
jí a jak každý máme různé obdarování  
a teprve, když to začneme spojovat 
dohromady, tak z toho začne vznikat 
to něco většího, nějaký obraz, nějaké 
poselství světu kolem nás.
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leden
1. týden / 30. prosince - 5 . ledna / Odbor pro manželství a rodinu
2. týden / 6. - 12. ledna / Aš
3. týden / 13. - 19. ledna / Blansko
4. týden / 20. - 26. ledna / Brniště
5. týden / 27. ledna - 2. února / Brno

únor
6. týden / 3. - 9. února / Sbor Neslyšících
7. týden / 10. - 16. února / Brno - Skála
8. týden / 17. - 23. února / Broumov
9. týden / 24. února - 1. března / Cvikov

březen
10. týden / 2. - 8. března / České Budějovice
11. týden / 9. - 15. března / Děčín
12. týden / 16. - 22. března / Cheb I
13. týden / 23. - 29. března / Cheb II
14. týden / 30. března - 5. dubna / Jablonec nad Nisou

MODLITBy ZA SBORy

I v dalších měsících pokračujeme ve 
společných modlitbách za sbory  
a službu v rámci BJB.
Jednotlivé modlitební předměty 

jsou rozesílány na sbory vždy začát-
kem měsíce, ve Zpravodaji uveřejňu-
jeme rozpis modliteb na následující 
čtvrtletí. 

Modlitební řetěz BJB

Aktuální modlitební předměty 
prosím zasílejte do konce předcho-
zího měsíce na emailovou adresu  
info@baptist.cz

Děkujeme všem, kteří se připojují ke spo-
lečným modlitbám za BJB.
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MANžELSTVÍ A RODINA

tuto výzvu apoštola Pavla křes-
ťanům v Kolosách jsme přijali 
jako napomenutí i povzbuzení, 

když jsme při silvestrovském shro-
máždění s modlitbou vytáhli verš 
pro službu rodinám a manželským 
párům v roce 2020. Znovu jsem mu-
sel Pána Boha obdivovat, jak je kon-
krétní a přímý. Jistě to není nějaký 
los z klobouku, ale věřím, že je to 
Boží dotek a výzva pro každého z nás.  
Ať jsme manželé, rodiče, děti – malé 
či velké nebo již odrostlé v pracov-
ním procesu. Cokoli děláme, dělejme 
to upřímně, jako by to nebylo lidem, 
ale Pánu. Proč? „Protože jste byli 
vzkříšeni s Kristem … a váš život je 
skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Kol 
3,1 a 3). Věřím, že všichni toužíme 
po životě ve funkčních manželstvích  
a milujících rodinných vztazích. 
Shoďme tedy masky a v upřímnosti 
budujme s Boží pomocí vztahy, tak 

jak nás apoštol Pavel vyzývá. Možná 
to někdy bude bolet, protože upřím-
nost nás odhaluje, ale nevzdávejme 
to. Vždyť náš život je skryt spolu  
s Kristem v Bohu. V tom Bohu, kte-
rý je Stvořitelem nebe i země, dárcem 
života i nejlepším lékařem těla, duše  
i ducha.

S celým naším týmem se těšíme na 
různé příležitosti v tomto roce, kdy se 
budeme společně učit objevovat a na-
plňovat Boží vůli pro naše manželství 
a rodiny. Bůh nám dal společenství 
církve, abychom se mohli navzájem 
nést, podpírat a povzbuzovat. A to 
chceme dělat. Je ale také ještě mnoho 
manželství a rodin, kde Ježíš Kristus 
není Pánem. Nezapomeňme na ně. 
Těšíme se na vás i vaše přátele. 

„Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte 
své ženy a nechovejte se k nim drsně. Děti poslouchejte ve všem své rodiče, protože se 
to líbí Pánu. Otcové neponižujte své děti, aby nemalomyslněly. Otroci, poslouchejte 
ve všem své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze 
srdce, v bázni Páně. Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale 
Pánu.“ (Kol 3,18-23)
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Přehled akcí v roce 2020, které OMR pořádá nebo  
na kterých se podílí:

25. 1. 2020                       
Konference pro rodiče, Brno

10. - 16. 2. 2020                
Národní týden manželství

13. - 15. 3. 2020                
Motivační víkend pro manželské páry – modul II, Skalní mlýn u Blanska

4. 4. 2020                         
Konference pro rodiče, Cheb

8. - 10. 5. 2020                  
Celostátní setkání rodin, Vysočina

23. 5. 2020                       
Vzdělávací konference OMR, Pardubice

12. - 14. 6. 2020                
Motivační víkend pro manželské páry – modul I,  
hotel Bezděz u Máchova jezera

12. 9. 2020                       
Celonárodní Den pro rodinu a manželství, Praha,  
pořádá Aliance pro rodinu

22. - 25. 10. 2020              
Motivační víkend pro manželské páry – modul IV, Ráčkova dolina,  
Vysoké Tatry

13. - 15. 11. 2020              
Motivační víkend pro manželské páry – modul I, Skalní mlýn u Blanska

20. - 22. 11. 2020              
Motivační víkend pro manželské páry – modul III, Skalní mlýn u Blanska

Bližší informace k jednotlivým akcím naleznete průběžně na www.radispolu.cz
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Na podzim proběhla naše první služba pro rusky mluvící sbor BJB - Církev 
XXI. století. 

Jsme Pánu Bohu vděčni za požehnanou sobotu pro manželské páry v penzionu 
Ve století v obci Loděnice u Berouna. Národnostní i jazykové bariéry padly…  
A v březnu budeme pokračovat.

Něco z ohlasů:

„Uvědomila jsem si, že na manželství musíme pořád pracovat.“

„Během dnešního programu jsme se s manželkou domluvili, že každé ráno budeme 
vstávat dřív a začínat spolu den s modlitbou a čtením Božího slova.“

„Pro mne byl velmi důležitý čas osobního rozhovoru s manželem, bez kterého bych 
se nerozhodla mu vyjít vstříc v jeho potřebách (nemyslela jsem si, že je to pro něj tak 
důležité).“

„Moc se mi všechno líbilo, děkuji.“

↓ Účastníci kurzu
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← Průběh semináře,     Sabina Žitná,         Pohoda při dobrém obědě← ← ←

Možná jste v listopadu na RZS 
zaslechli informaci, že pod-
zimní Motivační víkend pro 

manželské páry u Máchova jezera mu-
síme zrušit, protože se nám přihlásil 
pouze jeden pár. Po této informaci se 
na nás obrátily další páry, které by rády 
přijely, kdyby to bylo blíž. Blíž pro ně 
znamenalo ve Skalním mlýně. A tak 
jsme se během několika dní domluvili 
a ve Skalním mlýně proběhl komor-
ní víkend se třemi páry. Díky Bohu, 

Pán Bůh má své cesty

protože polovina zúčastněných nežije 
s Bohem a my jsme s nimi mohli sdí-
let nejen náš vzájemný vztah, ale také 
náš vztah s naším Spasitelem.

Pokud někdo máte ve svém oko-
lí někoho, komu byste rádi poskyt-
li možnost zúčastnit se Motivačního 
víkendu pro manželské páry a chcete 
mu na to přispět nebo mu to dokonce 
zaplatit celé, můžete využít Dárkový 
poukaz. Třeba to bude něčí speciální 
cesta k Bohu …
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v týdnu od 10. do 16.2.2020 
proběhne další ročník Národ-
ního týdne manželství, tento-

krát s názvem „Manželství v síti“. Je to 

Blíží se Národní týden manželství

výborná příležitost k uspořádání akcí 
ve sborech s pozváním veřejnosti. Více 
informací najdete na www.tydenman-
zelstvi.cz.

v návaznosti na Národní týden 
manželství je ideální příleži-
tost uspořádat Manželské ve-

čery ve vašem sboru nebo jeho okolí. 
Je to dobrá příležitost nejen pro čle-
ny našich sborů, ale také pro přáte-

Manželské večery

le. Více na www.manzelskevecery.cz. 
V případě potřeby můžeme z fondu 
našeho odboru poskytnout finanční 
podporu ve výši 4.500,- Kč na kurz.  
V případě zájmu napište na adresu 
marek@zitny.cz.
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zveme nejen všechny rodiče, 
ale i kohokoli, kdo se věnuje 
dětem. Čeká nás vždy nabitá 

sobota s řadou seminářů. Dopoledne 
i odpoledne poběží současně několik 
seminářů týkajících se výchovy dětí a 
jejich duchovního formování. Semi-
náře se budou týkat malých i starších 

Konference pro rodiče: Brno 25. 1. 2020 a Cheb 4. 4. 2020

dětí. U společného oběda bude pro-
stor k rozhovorům mezi účastníky na-
vzájem i s přednášejícími. Konference 
proběhne vždy od 10:00 do 16:00. 
Hlídání dětí bude zajištěno. Informace 
budou upřesňovány na www.radispolu.
cz a přihlásit se je možné na adrese sa-
bina@zitny.cz, tel. 777 87 89 40.
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Protože vnímáme, že pastorační 
služba je nelehký úkol, manžel-
ské a rodinné vztahy nevyjíma-

je, rozhodli jsme se uspořádat seminář 
pro ty, kteří v našich sborech slouží 
manželstvím a rodinám. Pozvali jsme 
Mgr. Danu Staňkovou, aby nás v se-
minářích věnovaných kazuistice pro-
vedla konkrétními případy z praxe, na 
kterých se můžeme učit, jak správně 
a efektivně pastoraci provádět. Po se-
minářích bude také možnost osobní 
konzultace pastoračních případů.

Mgr. Dana Staňková je absolvent-
ka pastoračního zaměření ETS v roce 

Vzdělávací konference Odboru pro manželství a rodinu  
– Pardubice 23. 5. 2020

2001. Magisterským vzděláním ma-
tematik (UK-MFF, 2002). Bohatou 
zkušenost pastorační práce získala 
jako pastorační asistent v Církvi bra-
trské. Absolventka psychoterapeu-
tického výcviku v rodinné terapii při 
Institutu pro systemickou rodinnou 
terapii, Brno (2002-2006).

Závěrečná část konference bude 
věnována praktickým informacím  
a organizačním záležitostem týkajícím 
se Odboru pro manželství a rodinu. 
Budou nabídnuty podněty a materiá-
ly pro službu rodinám a manželským 
párům.

← Mgr. Dana Staňková

Setkání rodin ve Zbraslavicích  
– společný program →
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Nezapomeňte si do svých diářů, 
elektronických či papírových, 
zaznačit termín již 3. celo-

státního setkání rodin na Vysočině. 

Celostátní setkání rodin – Vysočina 8. - 10. 5. 2020

Bližší informace postupně zveřejníme 
na našich webových stránkách www.
radispolu.cz.
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Setkání rodin ve Zbraslavicích: ↑ Děti v pohybu,  
↓ Společný výlet
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I v letošním roce platí nabídka po-
moci při pořádání Manželských 
večerů, Kurzů výchovy dětí i teen-

agerů, nebo programů pro manželské 
páry a rodiny. Pokud máte zájem, tak 
sestra Iva Kernová může nabídnout 

Nabídka služby a pomoci v jednotlivých sborech platí i v roce 2020

také seminář týkající se sociálně-práv-
ního poradenství. Tuto problematiku 
vyučuje v Brně na Masarykově uni-
verzitě a v Praze na ETS (kontakt: 
email iva.kern@post.cz, mobil +420 
603 724 749).

Marek Žitný, předseda Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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MISIJNÍ ODBOR 

MISIJNÍ ODBOR VČERA, DNES  
A ZÍTRA

Rozdávání balíčků s jídly v Adaně ↓
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Před 8 lety nastalo obnovení 
činnosti misijního odboru. Na 
počátku hledala první rada MO 

své poslání a cestu, kterou se vydat. 
Výsledkem tohoto období ujasňová-
ní si koncepce práce jsou tři oblasti 
služby, ve kterých chce MO být nápo-
mocný sborům BJB v jejich misijních 
aktivitách. Jedná se o podporu domácí 
misie, angažovanost v zahraniční misii 
a podpora při zakládání nových sborů 
a misijních stanic.

Nedílnou součástí práce rady MO 
je pořádání každoročních misijních 
konferencí. Tyto konference prošly  
v průběhu let proměnou, ve které 
jsme museli reagovat na potřeby a zá-
jem členů BJB. Vzniklo tak dvouden-
ní pracovní setkání misijních týmů  
i jednotlivců, kteří nejenom naslou-
chají přednáškám, ale sami si získané 
poznatky přenáší do své konkrétní si-
tuace a služby. To vše se děje při spo-
lečné diskuzi v malých skupinkách.

Jsme vděčni za dlouhodobou spolu-
práci a finanční podporu od Česko-
slovenské baptistické konvence v USA 
a Kanadě. Bratři a sestry ze zámoří 
nám pravidelně každý druhý rok po-
sílají peníze na naši misii. Rada MO 
přerozděluje tyto prostředky jednotli-
vým sborům BJB, které o to požádají 
v souvislosti se svými misijními pro-
jekty. Následně od sborů shromažďu-
jeme zprávy o podpořených akcích. 
Tyto zprávy jsou pak následně zaslány 
našim sponzorům do Kanady.

V posledních letech se prohloubi-
la spolupráce s misionáři IMB (USA) 
žijícími v Česku. Rada MO se s nimi 
setkává jednou ročně na rozšířené po-
radě rady MO a pak i v průběhu roku 
při misijních akcích, na kterých tito 
bratři, popřípadě celé jejich rodiny 
vypomáhají. Díky vzájemné spoluprá-
ci a důvěře byl misijnímu odboru od 
těchto bratří několikrát zaslán finanč-
ní dar. Ten jsme vždy nabídli sborům 
na nákup biblí a misijní literatury.

Jsme rádi, že BJB není církví, kte-
rá dary jen přijímá, ale také je i dává. 
Mohli jsme podpořit misijní cestu  
s humanitární pomocí, kterou pod-
nikli někteří naši kazatelé na Ukraji-
nu. Již více než pět let má naše jednota 
sice neoficiální, ale přesto intenzivní 
partnerství s Tureckou baptistickou 
unií, která slaví právě 5 let od svého 
vzniku. Na návštěvu v tureckých sbo-
rech bylo již několik výprav z řad členů 
našich sborů. I díky Vaší štědrosti při 
sbírkách na Turecko mohla být po-
stavena baptistická modlitebna v Sam-
sunu u Černého moře. Naše jednota 
také poslala tureckým sborům něko-
lik celorepublikových sbírek, které 
dosáhly statisícových částek. Naprostá 
většina těchto prostředků posloužila 
ke službě uprchlíkům ze Sýrie, Íránu, 
Iráku, Afghánistánu apod., o které se 
naši bratři a sestry v tureckých sbo-
rech starají.

Jsme vděční, že  jsme se jako MO 
mohli tento rok zapojit do ročního 
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kurzu „Misie a evangelizace“ pořáda-
ného v rámci Vzdělávání na cestě. Byli 
jsme mile překvapeni dvěma desítka-
mi bratří a sester, kteří projevili o toto 
vzdělávání zájem. Věříme, že tři ví-
kendová setkání jim dodají nejen nové 
podněty a informace, ale i další chuť 
do misijní služby. Někteří ze studentů 
se na závěr tohoto programu mohou 
vypravit na poznávací cestu do dvou 
tureckých sborů.

Rada MO se snaží přemýšlet a dí-
vat se dopředu. Společně chceme po-
jmenovat věci, které bychom rádi za 
pár let viděli jako skutečnost. K tomu 
také patří hledat i cestu, která nás  
k těmto věcem může dovést. Hlavní 
potenciál v BJB vidíme v lidech, kte-
ří budou ochotni vstoupit do služby 
Pánu Bohu. Za takové se modlíme 
a takové vyhlížíme. Rada MO tako-
vým lidem může nabídnout pomoc 
se vzděláváním zaměřeným na misii 
nebo zakládání nových sborů. Právě 
teď již druhým rokem takto podpo-
rujeme bratra, který se vzdělává v ob-
lasti obnovy misijních stanic a sborů.  
V současné době jsme získali pro-
středky určené na roční vikariát pro 
někoho, kdo chce vstoupit do misijní 
práce a zároveň by chtěl začít pod ve-
dením někoho zkušeného.

Ostatně obnova misijních stanic  
a sborů je téma, kterému se teď vě-
nujeme. Vidíme v tom velký potenciál  
i potřebu pro naše sbory.

Rádi bychom se i v příštích le-
tech zapojili do programu VNC. Do 
budoucna bychom chtěli zřídit fond, 
který by podporoval novou práci na 
nových místech. Duchovní práce je 
obecně náročná. Duchovní práce na 
nových místech v malém počtu lidí, 
je zvlášť duchovně náročná. Zřízením 
tohoto fondu bychom chtěli nabíd-
nout finanční pomoc a povzbuzení 
všem, kteří v této náročné službě stojí.

Pokud jste dočetli až sem, tak víte 
něco o minulosti MO, čím žijeme 
nyní a i o tom, co se snad (dá-li Bůh) 
uskuteční v budoucnu.

 

Pavel Novosad, 
předseda rady MO

Setkání českých a tureckých křesťanů  
v Adaně →       

Misijní projekt večerního kina  
v Kraslicích, podpořený z daru CS 

konvence v Kanadě →

→
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↑ Konference Misijního odboru ve Vysokém Mýtě, ↓ Současná rada Misijního  
odboru: D. Živor, P. Novosad (předseda), Igor Grytsyk (náhradník), V. Zeman
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ODBOR MLáDEžE

v posledních letech se nám  
v odboru mládeže značně pře-
hazoval kalendář. Celostát-

ní konference nebyly na podzim, jak 
jsme zvyklí, setkání vedoucích se po-
sunulo na září. Přidalo se také několik 
novinek. V minulém roce jsme byli 
se skupinou mladých bratří v Turec-
ku. ODM teď více vypomáhá během 
příměstských táborů po celé repub-
lice. Rozšiřujeme také svou činnost  
k dorostům v BJB. Nově zvolená rada 
odboru mládeže srší nápady, tak vě-
řím, že se služba odboru bude rozvíjet 
i nadále.

V roce 2020 by se kalendář měl vra-
cet k zaběhnutým termínům. Na jaře 
se těšíme na setkání v regionech a na 
podzim plánujeme celostátní setkání 
ve Vikýřovicích. Čeká nás také se-
tkání vedoucích mládeží znovu v září. 
Chceme také znovu vyrazit do Turec-
ka na tamější mládežnické setkání. 
Novinkou v životě odboru mládeže by 
měl být letní camp, bude se konat po-
slední týden v srpnu. Několik mládeží 
BJB se také nově zapojuje do frisbee 
utkání (více v článku níže).

Rád na konec připojuji prosbu  
o modlitby. Předně prosím neste na 
modlitbách jednotlivé mládežníky ve 

vašich sborech a společenstvích. Pro-
sím modlete se i za moudrost a Boží 
vedení pro celou radu ODM. Jistě  
i v roce 2020 bude mnoho letních akcí 
i vedle plánovaného campu. Modlete 
se za Boží ochranu, a aby otevíral srd-
ce všech přítomných. Nezapomínejme 
také děkovat, že v BJB máme mládež, 
která je plná života a touhy následo-
vat Pána i době plné větších a větších 
výzev.

Jordan Haller
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Během letošního září se u nás 
zformovala nová amatérská 
Ultimate Frisbee liga pod zá-

štitou Křesťanské akademie mla-
dých (KAM) a EDGE Sports. Cílem 
této nově vzniklé ligy je jednak dát 
mladým lidem příležitost sportovat  
v přátelském kolektivu, ale především 
možnost slyšet evangelium a slyšet  
o Bohu v různých běžných souvislos-
tech v životě v rámci krátkých zamy-
šlení, která jsou na každém tréninku. 
Týmy zakládají mládeže v jednotli-
vých městech a fungují pod záštitou 
místních církví ve spolupráce s KA-
Mem a EDGE. Společně se pak týmy 
setkají na turnajích, které se pořádají 

dvakrát až třikrát za rok. Evangeliza-
ce na této platformě funguje i v dal-
ších zemích (Ukrajina, Bulharsko, 
Německo, Polsko). V současné době 
funguje 8 týmů. V rámci BJB jsou 
to Litoměřice, Teplice a Šumperk. 
Z dalších církví Praha – Počernice, 
Havlíčkův brod, Poděbrady, Vlašim  
a Vsetín.

Celý tento podnik však začal vý-
razněji dříve než v září a je příkladem 
úžasného Božího plánování a příprav 
ještě dříve, než se ukázalo něco vidi-
telného. Možná jednou uslyším příbě-
hy o jeho vzniku i v dalších městech. 
Každopádně bych se rád podělil o to 
– jak to bylo u nás.
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Asi před dvěma nebo třemi lety 
jsem uvažoval, jakým způsobem mů-
žeme být světlem a solí lidem venku. 
Jak můžeme zasáhnout lidi okolo nás, 
nejen říkat lidem evangelium, ale  
i ho žít mezi nimi. Už dříve jsem pro-
žil povolání do služby mladým lidem  
a stále jsem řešil, jak můžu být světlem 
venku. Přijde mi, že v rámci našich 
sborů se velmi zaměřujeme na službu 
pro členy sboru a děláme mnoho pěk-
ných věcí, ale cítil jsem, že velmi zane-
dbáváme službu lidem venku. Dlouho 
mě to velmi trápilo. Venku je tolik 
lidí, kteří nikdy opravdově neslyšeli  
o Kristu. Řešil jsem, jaká jsou má ob-
darování, a jak bych je mohl použít  

k Boží slávě venku. Řešil jsem – kde se 
použije „Bible a sport“. Krátce před-
tím jsem se naučil jak hrát Ultimate 
a nenáročnost a přátelskost sportu mi 
přišla ideální pro navazování vztahů  
s novými lidmi a možnosti být jim 
svědectvím. Kdyby mládeže založily 
týmy ve svých městech a jednou za čas 
se sešly a zahrály si společně… Modlil 
jsem se za to hodně, ale nevěděl jsem, 
jak v tom něco udělat. Řekl jsem: 
Bože, muselo by nás být víc…

Na podzim jsem se potkal s To-
mášem Touškem (CB Počernice), 
kterého jsem znal již předtím. Řekl, 
že příští rok začíná pracovat v KAMu  
a jeho úkolem bude zformovat spor-
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tovní ligu, protože evangelizace  
v rámci sportovních akcí je u nás za-
tím dost nevyužité evangelizační pole 
působnosti. Potřebuje jen zástupce  
z různých sborů, kteří budou ochotní 
začít. Tom hraje závodně Ultimate, 
takže všechno směřovalo k tomu, že 
by mohla vzniknout Ultimate liga.

Na jaře jsem si povídal s Kristiánem 
Zajícem z Teplic a úplně náhodou 
jsme se dostali k tématu evangelizace. 
Zjistil jsem, že i jemu tato věc leží na 
srdci, ale co víc – před dvěma lety za-
čal přemýšlet nad tím samým jako já! 
I on přemýšlel, nejen o možnosti být 
světlem přes sportovní kluby, ale také 
i pro něj to bylo Ultimate!

Během jara dával Tom dohromady 
prostředky, aby mohl začít a zároveň 
sháněl týmy. Předložil svůj plán Čes-
ké asociaci Ultimate (ČAU), které se 
jeho plán propagace Ultimate líbil  
a rozhodli se, že zajistí polovinu jeho 
platu. Na podzimní turnaj měl zajistit 
minimálně 6 týmů.

Když se pak turnaj 9. 11. usku-
tečnil, bylo tam týmů 9! Téměř sto 
účastníků, přibližně půlka lidí byla 
nevěřících. Tam jsem se dozvěděl další 
část Boží mozaiky. Jeden z vedoucích 
KAMu, který tam byl, se mě ptal, kdy 
se u nás v mládeži poprvé objevil ná-
pad s touto službou. Řekl jsem, tak 
před dvěma roky. Řekl, že před třemi 
lety se začali modlit, aby si pro to Bůh 
povolal služebníky! Bůh si to všechno 

připravoval roky dopředu. Jeho pří-
prava byla vidět, když tréninky zača-
ly. Viděli jsme, jak Bůh šel před námi 
a přiváděl lidi, připravoval si místa. 
Vždycky jsme věděli, že my sami na 
to nemáme, ale je povzbuzující vědět, 
že to není o nás, ani z nás, ale o Něm. 
On jedná a nás si ve své milosti po-
užívá. Učí nás v tom mnoho nových 
věcí a nejen o službě, ale i velmi prak-
tických věcí při zařizování sportovišť  
a podobně. Bůh je dobrý!

Modlete se prosím za tuto služ-
bu – za moudrost a správná slova při 
zamyšleních, za jednotlivé účastníky, 
aby Bůh otevřel jejich srdce, za místa 
a časy tréninků (ne vždy se daří se-
hnat sportoviště v rozumný čas), aby 
si tam Bůh přiváděl nové lidi, kteří  
o něm uslyší, aby trenéři a mládežníci 
dokázali vytvářet přátelské prostředí 
pro všechny a vždy bylo vidět na jejich 
životech, že Bůh je živý! Aby celá tato 
služba nebyla o sportu, ale o Bohu  
a k Jeho slávě.

Matouš Pechman

Turnaj ve frisbee →
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ODBOR SESTER

vrátím se do října loňského 
roku, kdy jsme měly já a Ji-
řinka Vimpelová možnost 

zúčastnit se konference EBWU (Ev-
ropské baptistické unie žen), kterou 
každoročně připravuje výbor sester 
EBWU společně s hostitelskou zemí. 
Tentokrát nás hostily sestry z Polska 
na nádherném místě, v jejich bapti-
stickém semináři, který stojí v lesní 
čtvrti na okraji Varšavy. Prožily jsme 
opravdu hezké chvíle sdílení, modli-
teb, workshopů a biblického vzdělává-
ní na dané téma: „Jsme vůní Kristo-
vou“. Na základě verše z 2.Kor 2,15: 
„Budiž vzdán dík Bohu, který nás stá-
le vodí v triumfálním průvodu Kris-
tově a všude skrze nás šíří vůni svého 
poznání.“

Setkání sester z Evropy a blízkého 
východu je mimořádnou příležitostí 
s možností si uvědomit, do jak velké 
duchovní rodiny patříme. Bylo tam 
48 sester ze 16 zemí. Tyto konference 
jsou takovou ochutnávkou nebe, kde 
jazyk ani národnost nebude překáž-
kou.

Hlavní mluvčí byla Micheline Mak-
kar z Libanonu, která se svým man-
želem slouží v Sýrii. V Damašku za-
ložili sbor. Bylo moc zajímavé slyšet, 
co znamená služba v zemi, kde není 
náboženská svoboda. Když někdo  

v Sýrii čte Bibli, je to něco jako vraž-
da. „Pronásledování je milost“, říká 
žena, která žije v zemi, kde je proná-
sledování každodenní záležitost. Celý 
blízký východ je poznamenán proná-
sledováním křesťanů. Nejhůře je na 
tom Irák. Mladí lidé masově odcházejí 
a už se nikdy nevrátí. I ze Sýrie odchá-
zí křesťané masově do Kanady nebo 
jinam. V Libanonu žije dnes 4 milio-
nů lidí a 10 milionů lidí libanonského 
původu žije někde ve světě.

Jedna ze sester z Libanonu byla 
ochotna se sdílet s otřesnou zkuše-
ností, kdy byla mučením zlikvidová-
na celá její rodina. Ona zoufalá našla 
sbor, ve kterém Micheline pracovala. 
Hned dala této sestře službu a ona ji 
přijala. Ano, služba druhým je lék. 
Svědectví se nás silně dotýkala a ved-
la k vděčnosti, že žijeme v zemi, kde 
není válka, kde můžeme svobodně ší-
řit evangelium pro záchranu bližních.

Ptát se musíme každý sám sebe, jak 
je to se mnou a šířením evangelia? Vo-
ním já Kristem? Jaká vůně se šíří ko-
lem mě? Voním vůbec někomu, nebo 
po mně zůstává nevoňavo?

Mám tu nejkrásnější vůni, která vy-
chází zevnitř? Vnitřní krásu nemůže 
nikdo získat jinak, než v Kristu. On 
jí způsobí a lidé to poznají. Abychom 
i my voněly Kristovou vůní, musíme 
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trávit čas s Ním. Musíme nasávat 
Jeho láskou. Žít jako On. Tak jak nás 
k tomu vede Boží slovo. Když se hlá-
sá evangelium, šíří se ta nejvzácnější  
a nejlepší vůně.

Jak voní Kristus? Svědectví jedné 
sestry z Libanonu: Byla nevěřící, žila 
v hojnosti a přepychu, protože měla 
moc dobré zaměstnání v cizině. Něco 
jí ale stále chybělo. Vrátila se do Bej-
rútu a silně si uvědomovala, že to, co 
jí chybí, je vztah s mužem. Myslela 
na rodinu, už jí netěšil způsob živo-
ta, kterým žila dosud. Potkala muže, 
do kterého se zamilovala. Ten muž 
pocházel z věřící rodiny. Maminka 
toho chlapce jí vyprávěla, co pro ní 
znamená Pán Ježíš. Brala jí s sebou na 
všechna setkání věřících. Ani jednou 
jí neřekla, že není vhodná pro jejího 
syna. Neřekla, že nejdříve se musí stát 
věřící, aby souhlasila se sňatkem jejího 
syna s ní. Laskavě k ní promlouvala  

a vyprávěla o svém Pánu. Viděla na své 
budoucí tchýni praktický a skutečný 
život křesťanky. Končila slovy: „Když 
slyším o Kristově vůni, vzpomenu si 
na svou tchyni, díky které jsem po-
znala tuto nádhernou vůni Krista i já. 
Dnes žijeme s manželem a dvěma dět-
mi jako věřící rodina.“

Ano získali jsme tu nejvzácnější 
vůni na světě, která se nedá zapla-
tit penězi. Je zaplacena drahocennou 
krví. Schováme ji, aby ji nikdo jiný 
necítil, nebo dáme přivonět těm ko-
lem nás? Buďme vůní tomuto světu, 
zaznívalo během konference opakova-
ně. Díky za nádherná svědectví, která 
stále rezonují a připomínají co je naší, 
ale i vaší povinností.

Provonět svět kolem nás PÁNEM 
JEŽÍŠEM KRISTEM!

Helena Včeláková, předsedkyně OS 
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ZPRáVy ZE SBORů

LÍPA OLOMOuC

Bylo to obvyklé nedělní ráno 10. 
listopadu 2019. Přesto byla tato 
neděle v olomouckém baptis-

tickém sboru výjimečná. Místní spo-
lečenství slavilo otevření nové modli-
tebny po dvaceti šesti letech od vzniku 
svého samostatného sboru BJB. Kéž 
by se této slavné chvíle dožili zaklada-
telé misijní stanice z 60. let minulého 
století! Jakou radost by asi měli Ho-
vorkovi, Pospíšilovi, Coufalovi (Erli-
chovi), Gallatovi? A někteří z pamět-
níků byli skutečně přítomni. Setkání 
to bylo opravdu radostné.

Pro sbor BJB v Olomouci je nová 
adresa na tř. Svornosti devátým mís-
tem setkávání v historii tohoto spole-
čenství. Dosavadní byly jen pronájmy, 
nyní jsou poprvé ve svém. Zchátralá 
budova bývalého kina Lípa, dříve s ná-
zvem Apollo, pamatuje restauraci, ale 
také radnici městské části Nová ulice, 
kde se občané scházeli už od otevře-
ní roku 1888. Dnes se zde sešlo 150 
dospělých a na 30 dětí, aby společně 

Reportáž z otevření Lípy Olomouc, modlitebny BJB Olomouc

poděkovali Bohu a lidem.
Před třemi lety budovu sbor zakou-

pil a začal plánovat její rekonstrukci. 
Když odečteme čas bouracích a pří-
pravných prací, samotná rekonstrukce 
trvala asi rok.

Bohoslužbu díkůvzdání za novou 
budovu vedl kazatel místního sbo-
ru bratr Petr Coufal. V úvodu zmínil 
verš ze Žalmu 127,1: „Nestaví-li dům 
Hospodin, nadarmo se namáhají sta-
vitelé.“ „Dnešní den je důkazem, že 
stavěl skutečně Bůh, a stavitelé se ne-
namáhali marně,“ řekl bratr Coufal.

Po úvodních písních vděčnosti 
Bohu zaznělo kázání, které měl kaza-
tel Jason Holm z partnerského sboru 
Faith Evangelical Free Church v Se-
verní Dakotě. V něm vedl shromáž-
děné k vděčnosti podle textu z listu 
Koloským 2,6-7.

Následovalo poděkování bratru 
Ing. Arch. Petru Kvasničkovi. Tento 
skromný bratr neřekl mnoho, ale ne-
musel. Krása nového čistého prostoru 
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                          Petr Coufal

mluvila za vše. Do tohoto díla, kte-
rému přál, aby dlouho sloužilo, vde-
chl bratr Kvasnička život. Do bývalé-
ho temného kina Lípa vpustil světlo, 
které vlévá naději do člověka, jen co 
vstoupí do budovy. Poděkování patřilo 
také celému týmu z firmy ArchEner-
gy, jmenovitě bratru Františku Jelín-
kovi.

Děkování pokračovala: finančním 
podporovatelům v čele se zástupci 
partnerského sboru z USA, místní-
mu týmu služebníků v čele s bratrem 
Jarkem Valentou, mnoha dobrovol-
níkům a všem, kteří přiložili ruku  
k tříletému dílu.

Závěrečné pozdravy pronesli bratři 
z Výkonného výboru BJB, předseda 
Pavel Coufal a tajemník Jan Jackanič. 
Shromáždění pozdravil také člen rady 
města Olomouce pan Ladislav Šne-
vajs.

Jsme vděčni Pánu Bohu za finanční 
i modlitební podporu mnoha jednot-
livců a sborů z BJB. Dokončené dílo 
je výrazem vzájemné lásky mnohých. 
Krásnou atmosféru této bohosluž-
by díkůvzdání můžete shlédnout na 
stránce našeho sboru www.baptisteo-
lomouc.cz.
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ON ZůSTáVá VěRNý

Neděle 24. listopadu 2019 byla 
pro náš sbor ojedinělá, slavili 
jsme totiž jeho sedmdesáti-

ny. Slavnostního shromáždění se zú-
častnila řada hostů – předseda BJB  
v ČR Pavel Coufal s manželkou Jitkou, 
bývalí kazatelé sboru Miloš Šolc ml.  
s manželkou Květou a Jan Titěra  
s manželkou Věrou. Bratr Pavel Cou-
fal nám sloužil slovem o Boží věrnosti. 
Kromě povzbuzení, že věrnost je zá-
kladní Boží vlastností, jsme byli vybíd-
nuti  k tomu, abychom i my byli věrní 
ve všech vztazích, které nám Pán Bůh 
dává – v manželství, jako rodiče i jako 
děti, v zaměstnání, ve škole, ve sbo-
ru a ve službě, v přátelství. Bratr Šolc 
vzpomínal na svou službu ve zlínském 
sboru v první polovině sedmdesátých 
let minulého století. Získat souhlas  
k duchovní práci a poté se sborem při-
pravovat akce i pro veřejnost v té době 
vůbec nebylo jednoduché. Bratr Šolc 
se však nedal odradit, i když si tím 
způsobil mnohé problémy a nakonec 
po pěti letech musel ze Zlína odejít 
právě kvůli odejmutí státního souhla-
su. Sdílel s námi výzvy, které tehdy 
před něj Pán Bůh postavil: k upřím-
ným modlitbám, k misijní činnosti  

Ohlédnutí za oslavou 70. výročí založení Sboru BJB ve Zlíně

a k vyhledávání členů sboru, kteří se 
ze společenství vzdálili. Bratr Titěra 
strávil se zlínským sborem jako kaza-
tel 27 let. Za jeho služby byl získán 
a zrekonstruován sborový dům, sbor 
pokračoval v usilovné misijní činnosti, 
zejména pak po revoluci v roce 1989. 
To mělo za následek navýšení členů na 
pětinásobek. Bratr Titěra pojmenoval 
pilíře, na kterých zlínský sbor stál  
a stojí: středem všeho dění byl vždy 
Ježíš, Pán Bůh posílal své služebníky 
a ke společenství přidával nové bratry 
a sestry, sbor stál na modlitbách, měl 
výrazné misijní zaměření, vynikal ne-
malou obětavostí – a to nejen finanční 
- a touhou po společném obecenství, 
byl plný vděčnosti a chvály Hospodi-
nu, obstál ve zkouškách.

Radost jsme měli i ze setkání s bra-
try a sestrami, kteří s naším sborem  
v určitou část svého duchovního ži-
vota žili nebo s ním byli spjati skrze 
své rodinné příslušníky. Po bohosluž-
bě a společném obědě jsme při kávě 
a výtečných domácích buchtách vzpo-
mínali na uplynulá léta. Na starých 
fotografiích jsme v dětech z besídky 
nebo mládeže poznávali dnešní střed-
ní či dokonce starší generaci, připo-
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mínali si, jak náročný byl život sboru 
– a zejména kazatelská služba - v době 
komunismu. Důležité bylo slyšet, že 
dlouhé roky před pádem komunis-
mu byli ve sboru modlitebníci, kteří 
se vytrvale modlili za obrácení lidí ve 

Zlíně. Především jsme si však s vděč-
ností připomínali Boží věrnost, která 
zlínský sbor po celou dobu provází.

Martina Stavjaníková

↓ Zlínský sbor, ↓↓ Kazatelé sboru
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rozhovor

SVěTLANA SMužANICOVá

Světlano, ty už jsi mnoho let zapo-
jená do projektu Andělský strom. 
Mohla bys nám o něm něco říci?

V projektu Andělský strom jde  
o nákup vánočních dárků pro děti od-
souzených rodičů. Tento projekt or-
ganizuje Mezinárodní vězeňské spole-
čenství.

Funguje to následujícím způsobem: 
odsouzené mámy a tátové napíši Vá-
noční dopis pro své dítě a „Andělský 
strom“ obstará nákup dárku, který 

Se Světlanou Smužanicovou ze sboru BJB Praha 3 o projektu  
Andělský strom

si odsouzení nemohou dovolit. Kon-
krétní odsouzené vybírá do projektu 
věznice.

Tím se zajistí, že dítě pod strome-
ček dostane od táty nebo mámy spolu 
s dopisem i dáreček. Takto obdarova-
né dítě neprožívá jen radost ze samot-
ného dárku, ale cítí, že je milované,  
a rodič, i když není přítomný, na 
ně myslí. A jelikož je podle odhadů 
v České republice 30 - 40 tisíc dětí, 
které mají rodiče ve vězení, a každým 
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rokem se do toho projektu zapoju-
je čím dál tím více věznic, obrací se 
Mezinárodní vězeňské společenství 
každým rokem na sbory nebo církve 
s nabídkou zapojit se do projektu An-
dělský strom buď finanční podporou, 
šířením informací o tomto projektu 
nebo s možností pro jednotlivce osob-
ně se přihlásit a pomoci s nákupem  
a posíláním konkrétních dárků.
Jak ses ty sama o projektu dozvěděla  
a proč ses rozhodla se do něj zapojit?

Před sedmi lety byl náš sbor popr-
vé osloven Mezinárodním vězeňským 
společenstvím, že je tady možnost se 
zapojit do projektu Andělský strom. 
Moc mě to oslovilo. Vnímala jsem, že 
je tady jedinečná příležitost obdaro-
vat někoho, kdo to potřebuje, a spolu  
s dárkem a dopisem od rodiče poslat  
i Dobrou zprávu, že se narodil Spa-
sitel, že Bůh miluje každého člověka,  
a že Mu nikdo není lhostejný!
Jsi v kontaktu s Vězeňskou službou 
nebo i s konkrétními rodinami? Znáš 
některé obdarované dítě osobně?

Celý proces s výběrem vězňů, sbí-
ráním informací ohledně potřeb nebo 
přání děti provádí a zaštiťuje Mezi-
národní vězeňské společenství. Dob-
rovolník, který se přihlásí do tohoto 
projektu, obdrží informace o dítěti  
a pečující osobě: adresu rodiny, věk 
dítěte a jeho přání ohledně dárku  
a také „kroky dárce“ - pokyny jak 
správně postupovat a zacházet s cit-

livými údaji. Jako odesílatel dárku se 
vždy uvádí adresa sboru nebo církve, 
které je dárce členem. Pokud se ob-
darované dítě nebo pečující osoba to-
hoto dítěte rozhodnou následně kon-
taktovat sbor, tak ta možnost tady je, 
ale za celou dobu se nám to stalo jen 
jednou.

I když se s rodinou nebo dítětem 
nedoporučuje navázat osobní kontakt, 
vždy se můžeme modlit za konkrétní 
lidi, předávat jím zprávu o Boží lás-
ce a v neposlední míře je obdarovat  
a konkrétním skutkem lásky ukázat, 
že nám na nich záleží.
Chceš říct něco závěrem?

Mě se osobně moc líbí možnost, že 
se do projektu mohou prostřednic-
tvím sboru zapojit spousty lidí. Třeba 
i tací, kteří nemají finance na zakou-
pení dárku v hodnotě 500,- Kč, ale 
přispějí libovolnou částkou a prožijí 
radost, že se mohou podílet na dob-
rém díle. Jsem moc vděčná, že v na-
šem sboru je spousta ochotných dár-
ců. Jak těch, kteří přispějí finančně, 
tak i těch, kteří nakoupí dárky nebo je 
zabalí a pošlou.

ptala se Iveta Procházková
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SBORy HLEDAJÍCÍ 
DOMOVNICKé RODINy

Sbor BJB v Brně na Smetanově 20 hledá domovnickou 
rodinu nebo manželský pár. Nabízíme 1 pracovní úva-
zek (správa sborových budov, úklid, údržba), sborový byt 

4+1 a živé sborové obecenství. Očekáváme aktivní pracovní na-
sazení, spolehlivost, organizační schopnosti a ochotu zapojit se 
do sborového života, který je velmi bohatý.

Bližší informace: kazatel Pavel Coufal, tel.: 734 681 590,
kazatel@baptistebrno.cz

hledáte živé společenství zaměřené na vztahy a misii? Pak 
čtete ty správné řádky. BJB LAVINA Vysoké Mýto hle-
dá rodinu, která by se ujala správcovství sborové budovy 

(údržba, úklid, apod.) a zapojila se do společné práce na Božím 
království. Nabízíme k pronájmu prostorný, zrekonstruovaný 
byt 3+1.

Kontakt: Zdeněk Fikejs, tel.: 734 783 123,  
email: sorizafik@seznam.cz

VySOKé MýTO

BrNo
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ZE SVěTA BAPTISTů

Na podzim loňského roku se sešel ve Skotsku koncil Evropské baptistické 
federace, který se zabýval životem EBF a jeho delegáti společně přija-
li tato dvě prohlášení k otázkám náboženské svobody a klimatických 

změn.

Na stránkách BJB.CZ vám přinášíme jejich překlad do čestiny. V originále 
najdete tyto i minulé rezoluce na webové stránce http://www.ebf.org/council-re-
solutions

REZOLuCE EVROPSKé 
BAPTISTICKé FEDERACE
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NA NáVšTěVě

VE SBORu NESLyšÍCÍCH

Letní tábor 2019 ↓
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Jaká je historie vašeho sboru? Čím 
jste si jako společenství prošli?

Díky Američanům, Markovi 
a Vestě Sauterovým, kteří přijeli do 
ČR hlásat evangelium, jsme v roce 
2004 založili církev a fungujeme do-
sud. Naše církev je složena ze tří sborů 
(Valašské Meziříčí, Praha, Brno). Ne-
dávno jsme založili sbor pro neslyšící  
v Ostravě a chceme založit i další sbory 
pro neslyšící kdekoliv v ČR. Od roku 
2000 pořádáme každoročně tábor pro 
všechny neslyšící i slyšící lidi, kde 
společně komunikujeme ve znakovém 
jazyce a samozřejmě pár dospělých 
i dětí se tam dozví o Ježíš, chtějí ho 
následovat a nechat se pokřtít. Kaž-
dý třetí měsíc se konají workshopy, 
přednášky, vyprávění svědectví a spo-
lečné studium Bible, kde se setkávají 
společně neslyšící lidé z celé republi-
ky. Samozřejmě se snažíme nevěřícím 
vyprávět o Ježíši. Jde nám to těžko, 
ale i přes to bojujeme, protože chce-
me, aby neslyšící lidé o Ježíši věděli.  
V roce 2007 jsme začali spolupracovat 
s BJB. V letech 2012 - 2016 jsme spo-
lupracovali s Teologickou univerzitou 
v Českých Budějovicích na projektu 
překladu Bible do českého znakového 
jazyka, přeložili jsme devadesát pří-
běhů. Pro nás neslyšící to je hodně 
důležité a získali jsme pro nás vzácný 
materiál. Ale přesto je to pro nás stále 
málo. Chceme a snažíme se znát Bibli 
co nejvíc, jenže máme jazykovou bari-
éru a v Bibli je cca osm tisíc příběhů. 

Nyní spolupracujeme s neslyšícími 
křesťany z celého světa a máme v plá-
nu společně spolupracovat a přeložit 
Bibli do znakového jazyka.
Popište prosím vaši službu.

Já jsem kazatel, máme i skupinu 
diakonie, kde spolupracují zástupci ze 
tří sborů. Všechno děláme společně, 
to nám pomáhá mít zodpovědnost 
v naší církvi a vzájemně si pomáhá-
me. Pokud vznikne problém, jedu do 
jednoho ze tří sborů a pomáhám jim 
vyřešit problémy podle Bible. Většinu 
času komunikujeme mobilem přes vi-
deohovory. V rámci týmu spolupracu-
jeme. Také uzavírám manželství. Na 
shromáždění neslyšících z celé ČR dě-
lám přednášky a semináře, kde vyprá-
vím příběhy z Bible a pomáhám lidem 
porozumět Bibli. U neslyšících je to  
o dost jiné, než jak to chodí u slyší-
cích, protože český jazyk a český zna-
kový jazyk jsou úplně rozdílné. Hod-
ně neslyšících z ČR umí číst Bibli, ale 
nerozumí ji (vnímají ji jako psanou 
cizím jazykem). To všechno děláme 
dobrovolně, ale od nového roku by-
chom chtěli mít nějaký příjem. 
V čem je specifická služba neslyšícím  
v České republice?

Pro službu neslyšícím je třeba tlu-
močník (tlumočení z ČJ do ČZJ [čes-
ký znakový jazyk]). Pak třeba přepis, 
z mluveného jazyka na text. Potřebu-
jeme také operátory, kteří místo nás 
někam zavolají, protože my nemůže-
me telefonovat. Pro nás jsou hlavní 
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tlumočníci, je to pro nás jediná lehčí 
cesta k pochopení mluveného jazyka, 
protože ČJ je pro nás prakticky cizí 
jazyk. Jsme na nich dost závislí, a mrzí 
nás, že tlumočníků je u nás málo,  
a ve sboru ještě míň. Pro tlumočení 
křesťanům je potřeba nejen porozu-
mět kultuře neslyšících, ale rozumět 
i Bibli a umět používat speciální bib-
lické znaky - ideální by bylo, aby tlu-
močník byl věřící. Takových tlumoč-
níků je u nás dost málo a musíme si 
jejich služby zaplatit sami. V zákoně je 
napsáno, že organizace pro neslyšící, 
které poskytují tlumočníky, zaplatí 
neslyšícím tlumočení buď u lékaře, na 
úřadě, u soudu nebo při podobných 
důležitých jednáních. Tato tlumočení 
nám zaplatí stát, ale pro náš sbor je 
dost náročné najít tlumočníky, kteří 
by pro nás tlumočili dobrovolně.
Co je pro vás nejtěžší?

Pro nás je nejtěžší komunikovat se 
slyšícími, protože důležitá jednání bez 
tlumočníků nejdou. A také je těžké 
překládat Bibli do ČZJ a rozumět ČJ. 
Z čeho máte radost a za co jste Bohu 
vděčni?

Mám radost z nových křesťanů, 
kteří přijali Pána Ježíše, neslyšící cír-
kev roste. Začátkem minulého roku 
dva křesťané odjeli na půl roku do 
Ameriky studovat školu pro neslyšící, 
a povedlo se jim ji dokončit. To zna-
mená, že už máme dva neslyšící, kte-
ří studovali teologii v Brentwoodu ve 

spolupráci s IMB a Union University. 
A také se hodně těším na další překlad 
Bible do znakového jazyka, na kterém 
spolupracujeme s neslyšícími z celého 
světa. Jsem za tyto věci vděčný Pánu 
Bohu. 
Co je před vámi? Do čeho si myslíte, že 
vás Bůh povolává?

Přede mnou je, že chci pokračovat  
v evangeliu pro neslyšící, kteří nevěří  
v Boha. Myslím si, že mě Bůh povolal, 
abych pomohl lidem porozumět Bibli. 
Jezdívám i na tábory, kde se více učím 
o Bibli a taky rád překládám Bibli do 
ČZJ. Samozřejmě je stále potřeba se 
za nás modlit, abychom mohli dále 
pokračovat pod vedením Pána Boha. 

Studium na Union univerzitě v USA →       
Církev ve Valašském Meziříčí →

→

odpovídal Jaroslav Bušo, 
Valašské Meziříčí
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PřEDSTAVuJEME

FuSION
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Představ nám, prosím, Fusion 
Olomouc. Co si máme pod tím-
to názvem představit?

Fusion je pop-rockový pěvec-
ký sbor pro mládež od 13 do 20 let 
s živou kapelou. V březnu 2017 jsme  
v BJB Olomouc s Fusion začali. Fu-
sion je tak trochu jiný sbor. Zpívá  
a hraje rock, pop a také gospel. Stu-
denti si písně vybírají sami. Pod vede-
ním dospělých vedoucích se učí aran-
žovat hlasy, dirigovat, hrát na hudební 
nástroje, moderovat a řadu dalších 
dovedností. Kromě zpěvu ve sboru na 
každém koncertu někdo poprvé zpívá 
sólo, hraje na hudební nástroj, diri-
guje, tančí, fotografuje, natáčí nebo 
dělá drama. Těmto dovednostem se 
studenti učí na Fusion workshopech 
během školního roku.

• V České republice je již na 12 mís-
tech. Kromě ČR Fusion funguje 
ve více než 20 městech v dalších  
8 zemích Evropy.

• Ve městech, kde Fusion existu-
je, vystupuje při různých příle-
žitostech, městských slavnostech  
a školních koncertech.

• Projekt Fusion je zastřešen Křes-
ťanskou akademií mladých, která 
v jednotlivých městech spolupra-
cuje s místními církvemi.

• Na každé zkoušce Fusion je krátké 
zamyšlení někoho z vedoucích na 
témata, která se týkají důležitých 
životních otázek, a každý z ve-

doucích tak může sdílet svou víru  
a Boží principy pro život. Po zkouš-
ce mladí zůstávají nejen kvůli ob-
čerstvení, které je vždy po zkoušce 
nachystané, ale zároveň je to příle-
žitost k hlubším rozhovorům.

Jaké máte aktivity během celého roku? 
Kolik mladých lidí zhruba přichází na 
zkoušky?

Kromě zkoušek sboru každý tý-
den, kam přichází 30-40 účastníků, 
se mladí lidé mohou zapojit také do 
workshopů, které probíhají většinou 
před zkouškou, dále máme nepravi-
delně zkoušky kapely. Během škol-
ního roku pořádáme jednu víken-
dovku a jedno celodenní soustředění. 
Aktivity Fusion chceme propojovat 
s aktivitami mládeže, takže přibližně 
jednou za 2 měsíce je setkání mládeže  
s nějakým atraktivním tématem a hos-
tem, kam zveme mladé lidi z Fusionu.  
V létě pořádáme týdenní kemp a/nebo 
se účastníme národních/mezinárod-
ních Fusion festivalů.
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Co vás jako sbor Fusion za ty roky na-
učil? Co si myslíš, že je jeho největším 
přínos? Proč bys doporučila nějakému 
jinému sboru začít s podobnou aktivi-
tou? Co je pro to potřeba?

Pro církev je Fusion skvělá aktivita, 
protože se do ní může zapojit v podsta-
tě každý, i ten, koho hudba nezajímá. 
Fusion je vztahová služba: máme sest-
ru, která si vzala na starost přípravu 
občerstvení a skrze povídání u přípra-
vy si vybudovala s některými děvčaty 
vztahy důvěry, takže se z ní stala tako-
vá Fusion „mamka“. Jeden bratr po-
máhá s projektem „Fusion brigáda“. 
Studenti z horších sociálních poměrů 
si mohou vydělat peníze, které vyu-
žijí na účastnické poplatky na Fusion 
akcích. Další bratr pomáhá tak, že za-
půjčuje svou dodávku na převoz apa-
ratury na koncerty. Další vedou krát-
kodobé workshopy, např. zpěvu nebo 
focení. Před každou zkouškou probíhá 
workshop Bible Discovery, kde mo-
hou děcka třeba poprvé otevřít Bibli  
a objevovat pomocí příběhů Boží prav-
dy. A nejvíce se radujeme z mladých 
lidí, kteří přicházejí k poznání Ježíše 
a touží se nechat pokřtít a pomalu se 
zapojují do církve.

Fusion bych doporučila každé círk-
vi, která chce sloužit mladým lidem. 
Fusion nám pomohl skvěle rozpo-
hybovat naši mládež. Velkou pomocí  
v začátku této služby je tým Fusion 
ČR, který funguje pod Křesťanskou 
akademií mladých, který pomáhá círk-

vím začít se službou Fusion. Během 
tříměsíčního projektu Fusion Lite  
k vám dojíždí tým Fusion ČR a učí 
váš místní tým, jak tuto službu dělat. 
V místním společenství je potřeba mít 
tým 4-5 dospělých vedoucích + něko-
lik mládežníků, prostory ke zkouškám 
a hlavně podporu vedení církve.

 
 Jana Coufalová, BJB Olomouc

 
Fotky a informace o Fusion Olomouc: 
www.fusionolomouc.cz
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FuSION

Služba fungující pod Křesťanskou akademií mladých z.s., 
která pomáhá místním církvím oslovit mladé ve svém měs-
tě. Fusion jsou moderní pěvecké sbory, které zpívají součas-

né písně. Zapojit se může úplně každý teenager. Fusion je místem, 
kde se mladí učí nejen seberealizaci, ale také novým znalostem  
a schopnostem. Na každém koncertě je někdo, kdo zpívá sólo, 
hraje na nástroj, nebo dokonce diriguje poprvé v životě. 

Fusion funguje na bázi pravidelných zkoušek, týden co týden 
mladí pracují na přípravě koncertů a jiných akcí, na kterých zúročí, 
co se naučili. Týdenní setkávání pomáhá budovat vztahy mezi stu-
denty a vedoucími, kteří jsou křesťané. Fusion je vztahová služba  
- a proto zkoušky, koncerty a vystoupení jsou jen součástí, ne cílem.

Asi 80% mladých, kteří chodí do Fusionu, nejsou z církve  
a díky krátkým zamyšlením, která jsou na každé zkoušce, může řada  
z nich úplně poprvé slyšet o Bohu a o Ježíši.

Od svého vzniku v březnu 2009 byla Fusion založen celkem na 
20 místech v ČR; momentálně funguje na 13 z nich a to napříč de-
nominacemi. Kromě toho vznikl Fusion v dalších 9 zemích Evro-
py, takže momentálně se na zkouškách každý týden setkává kolem 
1000 studentů na celkem 40 místech. Služba Fusion obsahuje také 
letní kempy, festivaly a jiné podpůrné akce.

Fusion stojí na 5 klíčových hodnotách, jimž jsou: komunita, 
kreativita, kultura, Kristus a církev (každý Fusion může existovat 
pouze pod konkrétní místní církví).

Máte zájem se dozvědět více o této službě a zjistit, jestli by 
nemohla fungovat i ve vašem společenství? Podívejte se sem: 
http://cz.fusionjv.eu/ Na stránkách najdete také kontakt na ve-
doucího Fusion ČR. 
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INSTITuT TCM

nabízí v roce 2020 kurzy s překladem do češtiny:

PT/OL 520 Homiletika, Dr. Leonid Mikchovich
30. 3. – 2. 4. BJB Brno
Začátek on-line studia: 30. 12. 2019

PT/OL 560 úvod do pastoračního poradenství, Dr. Rick Waltson
4. – 6. 6. Heiligenkreuz, Rakousko
Začátek on-line studia: 4. 3. 2020

PT/OL/ST 505 Pastorační etika, Dr. Meego Remmel
27. 8. – 2.9. Heiligenkreuz, Rakousko
Začátek on-line studia: 27. 5. 2020

HT 501 Historie křesťanské teologie 2, Dr. Oti Bunaciu
26. – 29. 10. BJB Brno
Začátek on-line studia: 26. 7. 2020

Kurzů je možné se zúčastnit spolu se studenty TCM i jako posluchači,  
v tom případě není podmínkou on-line studium, jen účast na závěrečném setkání.

Přihlášky nejpozději 2 měsíce před začátkem setkání.

Informace zájemcům podá Pavel Coufal,  
pavel.coufal@tcmi.edu, 734 681 590.

www.tcmi.edu
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