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Milí bratři a milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty bap-
tistů.

Je před vámi další Zpravodaj na 
téma věrnosti, tentokrát se zaměře-
ním na věrnost ve službě. Jsem velice 
vděčný nejen za obsah tohoto čísla, ale 
především za věrnost ve službě, kterou 
mohu vidět v našich sborech v posled-
ních měsících ve spojení se pomocí 
potřebným z Ukrajiny. Děkuji tak za 
každého z vás a věřím tomu, že svě-
dectví o Boží lásce, které jsme takto 
mohli společně předat, je svědectvím 
o Boží milosti, které se dostalo nám.

Společně s bratrem Milanem Ker-
nem se zastavíme nad slovy Písma 
které o tématu věrnosti mluvím na 
mnoha místech: Navštívíme novou 
modlitebnu sboru v Praze, která vznik-
la z věrnosti k povolání, které bratři  
a sestry vnímali a který nyní slouží 
jako místo nasycení duchovních i ma-
teriálních potřeb. Nad tím, co zname-
ná být Božím dítětem, které důvěřujte 
svému nebeskému Otci, nás v kázání 
provede bratra Josef Ostřanský.

Na konci května se v Praze konalo 
setkání JASu, na kterém se podílelo 

mnoho bratří a sester z Čech i Sloven-
ska. Děkujeme těm, kdo stáli za jeho 
přípravami a s vděčností se ohlédneme 
za tím, co znamenalo nejen pro jeho 
organizátory samotné.

Prosíme vás o modlitby za službu 
našich odborů, letní akce mládeže  
i setkání sester, které nás čeká v září. 
Je toho mnoho, co je za námi, ale také 
před námi. Ať je toto léto příležitos-
tí k odpočinku a nabrání sil do další 
služby, která je před námi.

ÚVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY

Milí přátelé, duchovní souro-
zenci v Kristu, v tomto čís-
le našeho Zpravodaje BJB 

otevíráme znovu téma věrnosti, a to 
tentokrát z pohledu naší věrnosti ve 
službě Bohu. Občas si ve svém živo-
tě připomínám, že Pán Ježíš nebude 
jednou hodnotit, nakolik jsme byli 
úspěšní či slavní, ale jestli jsme mu 
byli věrní ve službě a v úkolu, kte-
rý nám svěřil. Mám na mysli podo-
benství o hřivnách, kde pán oceňuje  
u svých služebníků právě jejich věr-
nost: „Správně, služebníku dobrý  
a věrný, nad málem jsi byl věrný, usta-
novím tě nad mnohým; vejdi a raduj 
se u svého pána.“ Mt 25,21.

Jde o to, abychom pokračovali ve 
službě i tehdy, když to není vůbec 
snadné. Abychom to nevzdávali, i když 
máme někdy chuť rezignovat a uzavřít 
se do sebe, ale abychom hleděli dál  
s nadějí a vírou v našeho Pána Ježíše. 
Co všechno musíme za poslední léta  
v naší službě překonávat! Epidemii  
a s tím spojená nejrůznější omezení, 
dopady energetické krize nebo války 

na Ukrajině, ale také naši vlastní du-
chovní vlažnost, nejednotu v církvi, 
únavu atd. Je tak důležité, abychom 
vytrvali v duchovním zápase, který 
vedeme, a každý den si znovu a znovu 
vyprošovali Boží milost a sílu k věr-
nosti ve službě. Pán Ježíš neslíbil, že 
jeho cesta bude snadná, ale slíbil, že 
na té cestě bude s námi. Proto naše 
věrnost ve službě Bohu může a musí 
stát na skále Boží věrnosti k nám.

A tak se raduji, když mohu vidět  
a vnímat projevy věrnosti ve službě  
i v našem společenství Bratrské jed-
noty baptistů. Příkladů by bylo jistě 
mnoho, ale já chci zmínit k Boží osla-
vě alespoň některé.

Nedávno jsme slavnostně otevírali 
novou modlitebnu na sídlišti v Praze 
13, která patří sboru BJB 21. století. 
To není samozřejmost. Každý sbor, 
který někdy stavěl nebo opravoval 
modlitebnu ví, jak velké úsilí to vyža-
duje. Každý kazatel či vedoucí stavby 
si pamatuje, kolik to znamenalo be-
zesných nocí nebo náročných jedná-
ní, kolik překonávání nejrůznějších 

VĚRNOST VE SLUŽBĚ BOHU
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nejistot a překážek. Je to Boží milost, 
když potom stojíte v nové modlitebně 
a děkujete Pánu Bohu za toto dílo i za 
ty, kterým dal sílu k vytrvalosti.

V polovině května se konalo víken-
dové setkání k 50. výročí služby pě-
veckého sboru JAS. Za těch 50 let se  
v JASe vystřídalo několik generací 
zpěváků, hudebníků i dirigentů. Ne-
bylo to častokrát jednoduché, i vzhle-
dem k nesnadné době komunistic-
kého režimu. Také doba po revoluci 
přinášela v této službě mnoho výzev. 
O to víc jsem vděčný za věrnost a vy-
trvalost těch, kteří tuto službu vedli  
(a na Slovensku v ní stále pokračují).  
I díky jejich věrnosti je Pán Bůh  
takto oslavený.

V červnu jsme měli 3denní setká-
ní kazatelů a misijních pracovníků 
naší Jednoty. Konalo se po dlouhé 
3leté kovidové pauze opět ve středisku 
Immanuel na Vysočině. Uvědomuji 
si, jak velmi tato setkávání jako kaza-
telé a pracovníci sborů potřebujeme. 
Podivuji se, když slyším, že v někte-
rých sborech mají problém na tento 
každoroční kurz svého kazatele uvol-
nit a vyslat (nebo že některý kazatel 
nemá ani odvahu požádat staršovstvo 
o uvolnění na 3 dny za tímto účelem). 
Každá světská firma se stará o neustá-
lý růst svých pracovníků a platí jim 
různá školení, kurzy nebo team-buil-
dingy. Dobře ví, že se jim to vyplatí. 
O co víc je to potřebné pro služební-
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ky v církvi, kteří dnes a denně nesou 
tíhu služby našich sborů. Kde jinde, 
než tady, na společném setkání, mají 
načerpat novou sílu a inspiraci ke své 
službě, duchovní posilu od spolubra-
trů, nebo radu v konkrétní situaci, 
kterou prožívají. Jsem velmi vděčný za 
naše kazatele, misijní a další pracov-
níky našich sborů, za jejich vytrvalost  
a věrnost, se kterou svoji službu konají. 
Podpírejme je a zajímejme se o ně, aby 
měli sílu zůstat ve své  službě věrní.

Další příklad věrnosti ve službě, 
který bych chtěl zmínit, je vaše služba 
pomoci Ukrajině. Jsem velmi vděčný 
za to, že s láskou sloužíte uprchlíkům 
ve svých sborech a městech, ale také 
za pomoc, která se od nás dostává na 
Ukrajinu buď přímo (hmotně) nebo 
ve formě finančních darů. Skrze naše 
sbory už byly poskytnuty tisíce noc-
lehů, byly připraveny a vydány tisíce 
jídel. Někde nabízíte tolik potřebné 
vyučování češtiny. Pomáháte Ukra-
jincům najít práci. Jste jim nablízku, 
jako jejich bližní. Jsem vděčný za du-
chovní rozměr naší pomoci. Rozdalo 
se velké množství ukrajinských No-
vých zákonů, evangelií Jana a další 
duchovní literatury. Máme radost, že 
se zvěstuje evangelium lidem, kteří 
neznají živého Pána Ježíše Krista. 
Jednotlivci i rodiny z Ukrajiny na-
cházejí své duchovní zázemí v našich 
sborech. Vaše služba je svědectvím  
o Pánu Ježíši a jeho lásce, která zasa-
huje bolavá lidská srdce.

Pavel Coufal, předseda VV BJB

Jak jsem již upozorňoval v minulém 
čísle našeho Zpravodaje, stále více je 
zřejmé, že válka na Ukrajině bude ješ-
tě nějakou dobu trvat. A mnozí z těch, 
kteří uprchli k nám do bezpečí, zde 
zůstanou. Proto je třeba i v této oblas-
ti naší služby vytrvat. Po počátečním 
vzedmutí pomoci se začíná projevovat 
i únava. Je třeba promýšlet, jak po-
máhat efektivně dál, co je a co bude 
v této době náš úkol. Nepodlehnout 
měnícím se náladám ve společnosti. 
Zůstávat věrní i v tom malém, co nám 
Bůh jako Jednotě svěřil.

Mohl bych psát o vděčnosti za věr-
nost těch, kteří stojí v naší společné 
práci v našich odborech, komisích,  
v kanceláři nebo ve Výkonném výbo-
ru. Zůstávejme věrní Pánu a jeho dílu. 
Když v této letní době vidím kombaj-
ny, jak sklízejí obilí na našich polích, 
jsem vděčný Bohu a zároveň vděčný za 
věrnost a vytrvalost zemědělců, díky 
nimž budeme mít na stole chléb. Po-
dobně i v naší duchovní službě: zů-
staňme věrní a z Boží milosti nakonec 
uvidíme dobré ovoce, které poroste  
k Boží slávě.
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VĚRNOST VE SLUŽBĚ

TÉMA

Jaké vlastnosti se nám vybaví  
v souvislosti s věrností? Nejspíš: 
spolehlivost, stálost, vytrvalost, 

důvěryhodnost. Člověk často reaguje 
na určité podněty spíš citově a leda-
cos tak slíbí, ale čas ukáže stálost nebo 
nestálost takového rozhodnutí. Jak je 
to s našimi veřejnými sliby a závazky, 
nebo i s neveřejnými osobními před-
sevzetími? Jaká je životnost našich sli-
bů a předsevzetí?

Dlouhodobá a stálá služba Bohu je 
náročná, vyžaduje naši plnou odda-
nost, milování Boha z celého srdce  
a z celé své síly. (Mar 12,33) Máme  
k tomu však velký důvod – naše služ-
ba je reakcí na Boží lásku, na oběť 
Ježíše Krista. Pavel to vyjádřil takto: 
„Za všecky zemřel (Ježíš) proto, aby ti, 
kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, 
nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.“  
(2Kor 5,15)

Jak konkrétně vypadá věrnost ve 
službě Bohu? Jaké vlastnosti má věr-
ný Boží služebník? Pán Ježíš v někte-
rých svých podobenstvích vykresluje  

jednání a postoj věrného služebníka.
Věrní služebníci v podobenství  

o hřivnách rozmnožují svěřené hřivny 
(Mat 25,21 a 23). Je to obraz pracovi-
tých a iniciativních služebníků, kteří 
horlivě rozvíjí své obdarování, ne pro 
svou seberealizaci, ale k užitku svého 
Pána.

Jiný příklad věrného služebníka 
nacházíme v podobenství o věrnos-
ti služebníků (Mat 24,45-51). Věrný 
služebník není vypočítavý, koná svou 
svěřenou službu v každý čas a proto 
není nepříjemně překvapen nenadá-
lým příchodem svého Pána.

Další příklady toho, jak jedná věrný 
Boží služebník, nacházíme v někte-
rých Ježíšových výrocích. Na mylnou 
představu svých učedníků o předním 
postavení reagoval slovy: „Kdo se mezi 
vámi chce stát velkým, buď vašim slu-
žebníkem; a kdo chce být mezi vámi 
první, buď vašim otrokem. Tak jako 
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, 
ale aby sloužil a dal svůj život jako vý-
kupné za mnohé.“ (Mat 20,26-28)
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Charakter věrnosti ve službě se for-
muje již v postoji k běžným životním 
věcem, které jakoby ani s duchovní 
službou nesouvisely. Proto Ježíš pro-
hlašuje: „Kdo je věrný v nejmenší věci, 
je věrný také ve velké; kdo je v nejmen-
ší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. 
Jestliže jste nespravovali věrně ani ne-
spravedlivý majetek, kdo vám svěří to 
pravé bohatství?“ (Luk 16,10-11) Dů-
slednost a věrnost ve zdánlivě méně 
důležitých věcech je ověřením oprav-
dové věrnosti.

Ještě jeden výrok Pána Ježíše chci 
připomenout. Říká: „Když učiníte 
všechno, co vám bylo přikázáno, řekně-
te: „Jsme jenom služebníci, učinili jsme 
to, co jsme byli povinni učinit.“ (Luk 
17,10) Je to postoj pokory, kdy Boží 
služebník nepropadne pocitu zásluh.

V Bibli nacházíme hodně příběhů 
a postojů věrných Božích služebníků. 
Jak se projevovala jejich věrná služba?

Pavel byl poslušný nebeskému vidě-
ní, přijal své poslání zvěstovatele evan-
gelia pohanům, tak jak o tom vydal 
svědectví králi Agrippovi (Sk 26,16  
a 19). Oddanost svému poslání vyjád-
řil slovy: „Já nepřikládám svému životu 
žádnou jinou cenu, než abych dokončil 
svůj běh a splnil úkol, který jsem do-
stal od Pána Ježíše: hlásat evangelium  
o Boží milosti.“ (Sk 22,24) O několik 
let později, již na sklonku svého živo-
ta, mohl Pavel pravdivě napsat: „Dob-
rý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, 
víru zachoval.“ (2Tim 4,7)

Nádherným příkladem věrného slu-
žebníka ve všech okolnostech je Josef. 
Oddaně sloužil svému pánovi Potifarovi, 
citlivě sloužil svým spoluvězňům, spo-
lehlivě konal i službu správce Egypta. 
Nezahořkl v nepřízni osudu, nestal se 
pak panovačným na výsluní slávy a moci.

Jiným příkladem věrného Božího 
služebníka je Samuel, jeho služba byla 
obětavá a vytrvalá. Pravidelně obchá-
zel různá místa v izraelské zemi, kde 
soudil Izraele. Jeho dlouhodobá trpě-
livá služba přinesla časem požehnané 
ovoce, kdy národ byl ochoten poslech-
nout jeho výzvu k plnému přimknutí 
se k Hospodinu. (1Sam 7,3-4) Když 
se později dočkal určitého zklamání, 
nezahořkl, ale prohlásil: „Jsem dalek 
od toho, abych proti Hospodinu hře-
šil a přestal se za vás modlit. I nadále 
vás budu vyučovat dobré a přímé cestě.“ 
(1Sam 12,23)

Každému věřícímu bylo určeno ně-
jaké poslání, někomu větší, jinému 
menší, ale věrnost ve službě se proka-
zuje stejně ve velkém i v malém poslá-
ní. V konečném důsledku věrnost je 
projevem a důkazem lásky.

 Milan Kern
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KÁZÁNÍ

BÝT JAKO DÍTĚ

Matouš 18:1–4

Ježíšovi učedníci se zjevně nebo-
jí klást otázky, které jsou zcela 
mimo mísu. Nechápu, kde Ježíš 

bere tu neuvěřitelnou trpělivost. Je-
nom o pár veršů dříve (Matouš 17:14-
21) byli učedníci napomenuti za jejich 
malověrnost. V této dřívější pasáži 
vidíme, že jim trochu narostlo ego, 
nejspíše se přestávali spoléhat na Boží 
moc a najednou nebyli schopni sloužit 
lidu, tak jako předtím.

Člověk by myslel, že se pouči-
li a Ježíšova ostřejší slova je vedla  
k proměně, ale není tomu tak. Hned 
v úvodu 18. kapitoly, vidíme, že stále 
mají na srdci otázku velikosti, frajer-
ství a porovnávání se jeden s druhým. 
Myslí na svou moc.

Ježíš k nim tedy zkouší mluvit trochu 
jinak. Ku pomoci si zve dítě a snaží se 
jím lekci názorně ilustrovat. Proč zrov-
na dítě? Protože dítě představuje jasný 
kontrast vůči tomu, o čem se dohadují.

Text mluví o pokání (jako dítě)  
a pokoře (jako dítě). Co je podstatou 
pokání a pokory? Vyznat svou nedo-
statečnost, maličkost a neschopnost 
naplnit Boží standard dokonalosti. To 
jsou hlavní stavební kameny Božího 
království a vstupu do něj. Proč tedy 
jako dítě? Protože dítě v porovnání  
s dospělými muži je opravdu v mno-
ha ohledech nedostatečné, neschopné 
a maličké! Ježíš se snaží poukázat, že 
Boží království není o velikosti, ale 
maličkosti. Otázka učedníků nedává 

V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali: „Kdo je tedy v království Ne-
bes největší?“ Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl: „Amen, pra-
vím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království 
Nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes.“
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smysl. Místo aby každý z nich měl 
před očima svou neschopnost a hříš-
nost, troufale mluví o své velikosti.

Nedávno jsem studoval pasáž v Lu-
kášově evangeliu a taky zde Ježíš pou-
žívá obraz dítěte.

V tu hodinu Ježíš zajásal v Duchu 
Svatém a řekl: „Vzdávám ti chválu, 
Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl 
tyto věci před moudrými a rozum-
nými a zjevil jsi je nemluvňatům.“ 
(Lukáš 10:21)

Ježíš k ilustrování kontrastu opro-
ti moudrým a rozumným ukazuje na 

nemluvňata. Proč? Protože malé dítě 
– nemluvně – není moudré a není ro-
zumné. A o to zde běží. Děti jsou ve své 
podstatě slabé a zranitelné. Nejsou sil-
né, mocné, vznešené, rozumné, mou-
dré. Nedisponují těmi vlastnostmi, 
kterými se lidé běžně snaží porovná-
vat. Naopak děti, obzvláště takto malé 
jako nemluvňata, jsou zcela bezbranné. 
Nedokáží se postarat sami o sebe. Jsou 
zcela odkázání na své rodiče, aby se  
o ně postarali, jinak by zemřeli. 

A to si myslím, že je klíč pro to 
srovnání a pochopení toho, co Ježíš 
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Uvěřil jsem díky službě Šumperské 
mládeže a jejich letním táborům. Nyní 
s Pánem chodím již víc jak deset let  
a mám to privilegium, že si mne použí-
vá k vedení mladých lidí i službě slovem 
v Šumperském sboru.  

Josef Ostřanský

říká. Obraťte se a čiňte pokání jako 
byste byli děti. Uvědomte si vlastní 
slabost, maličkost, zranitelnost a na-
prostou závislost na Bohu Otci, pro-
tože se sami nespasíte, nemáte věci ve 
své moci, ani pod svou kontrolou.

Mnohdy si to uvědomíme, zejména 
na začátku naší cesty za Bohem, ale 
velmi brzy se dostaneme do stejného 
bodu jako Ježíšovi učedníci v dnešním 
textu. Stačí málo a na svou maličkost, 
nedostatečnost a závislost na Bohu 
zapomínáme. Obzvláště při zapojení 
do služby na Božím díle nám velmi 
rychle dokáže růst ego a dokážeme 
nabýt pocitu, že to vše vychází z nás  
a že jsme velicí a mocní. To se ale vel-
mi pleteme. Vytrvalost v učednickém 
životě a obzvláště ve službě znamená 
mít neustále na mysli svou maličkost 
a závislost na Ježíši.  

Otázka velikosti do učednického 
života a církve obecně vůbec nepat-
ří. Církev není místo pro srovnávání 
mezi učedníky (služebníky), kdo je 
největší a kdo je nejmenší. Není to 
místo pro ukojení ambic ani osobní 
úspěch. Církev je místo, kde společ-
ně oslavujeme Ježíšův úspěch, ne svůj 
vlastní. Jeho velikost, ne svou vlastní.

Být jako dítě znamená připustit si 
svou maličkost a bezbrannost a vše 
hledat v Boží náruči.

Zakončím textem z Přísloví 3:5.
Důvěřuj Hospodinu celým svým 

srdcem, nespoléhej se na svoji ro-
zumnost.
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INFORMACE Z VV

VV se sešel na svém prvním společném 
jednání v kompletním složení i s ná-
hradníky. Zabýval se otázkami spoje-
nými s fungováním VV, jeho posláním  
a společnou vizí do tohoto volebního 
období. Projednali jsme organizační  
i principiální náležitosti našich setkání 
(VV se schází pravidelně 5 x ročně, na 
všechna setkání jsou zváni i náhradníci) 
a v případě potřeby se scházíme i mimo-
řádně nebo hlasujeme online.

Poslání Výkonného výboru vidíme 
především v pomoci BJB jako spole-
čenství sborů v domluvených oblastech 

Informace z jednání VV BJB dne 10. května 2022

společné služby, v motivaci, podnětům 
a organizaci záležitostí, které přesahují 
život jednotlivého sboru. Jednotliví čle-
nové VV se také sdíleli o tom, ve kterých 
oblastech vidí své osobní priority a jak 
je mohou pomoci naplňovat. Společně 
vidíme jako důležité, aby se posilovalo 
vzájemné společenství mezi sbory a jed-
notlivými bratry a sestrami v naší Jedno-
tě, proto bychom chtěli uprostřed našeho 
volebního období uspořádat jednu velkou 
společnou konferenci pro všechny genera-
ce. Chceme, aby bylo více připravených 
duchovních pracovníků ve sborech, včet-
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ně nové generace kazatelů. Věříme, že 
tomu napomůže vzdělávací program 
Timoteus, kurzy Vzdělávání na cestě, 
kurzy kazatelů a tematické vzdělávací 
konference. Chceme dále povzbuzovat  
k misii, aby ze stanic vznikaly nové sbory 
a zároveň chceme napomáhat stávajícím 
sborům k  obnově a duchovnímu růstu. 
Nechceme zapomínat ani na malé sbo-
ry, které často řeší otázky svojí budouc-
nosti a potřebují pomoc od jiných sborů 
nebo z BJB. Na příštím setkání budeme 
v těchto rozhovorech pokračovat.  
Odbory a komise

VV se zabýval přehledem, personál-
ním obsazením a situací jednotlivých 
odborů. Sestra Helena Včeláková se  
s námi sdílela ohledně proběhlého se-
tkání manželek kazatelů, kterého se 
zúčastnilo 21 sester. V odboru mládeže 
nastupuje bratr Pavel Mrázek po sou-
hlasu SD na plný úvazek od 1. června, 
aktuálně probíhá příprava podzimní 
konference mládeže, letní Kempe-
rence a nového biblického kurzu pro 
mládež. Bratr Vladimír Zeman hovořil  
o situaci v misijním odboru, ve kte-
rém nastupuje na schválený poloviční 
úvazek od 1. září. V únoru byla zvolena 
staronová rada tohoto odboru, která 
dále pokračuje ve své službě. V odbo-
ru pro manželství a rodinu pokračuje 
jako vedoucí bratr Marek Žitný a jsou 
plánovány další víkendy pro manželské 
páry. Zájemci se mohou na bratra ob-
rátit ohledně dalších informací.

V komisi duchovní služby slou-
ží nyní bratr David Sláma společně  
s bratrem Pavlem Coufalem. Byli by-
chom vděční za další ordinované kaza-
tele, kteří by se k této službě připojili  
i s výhledem nad rozšířením pastorač-
ní péče o nové služebníky. Komise by 
se také měla zabývat oblastí sektorální 
pastorace a pověřování kaplanů vysíla-
ných BJB.

V rámci komise pro vzdělávání po-
kračuje příprava vzdělávacího progra-
mu TIMOTEUS (přihlášeno je již 13 
zájemců) a kurzu Vzdělávání pro star-
šovstva (proběhne v Praze ve školním 
roce 2022/23).

Komise pro novelizaci dokumentů 
bude mít své první setkání v červnu, 
podněty pro práci této komise mohou 
sbory zasílat tajemníkovi.

Žádáme sbory, aby doporučily kan-
didáty do finanční a hospodářské rady 
a to nejpozději do konce června, aby je 
mohl tajemník zkontaktovat a zjistit, 
zda by byli ochotni v této oblasti na-
bídnout své obdarování v ekonomic-
kých záležitostech. Vzhledem k tomu, 
že od roku 2030 přejdou všechny 
sbory i VV na plné samofinancování, 
může komise připravit i doporučení  
v této oblasti.

Do komise krizového fondu jmeno-
val VV bratra J. Jackaniče, P. Coufala  
a sestru H. Včelákovou. Komise po-
tvrdila navýšení prostředků z krizové-
ho fondu o další 1 MiO. Kč za účelem 
zvládání následků války na Ukrajině  
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a to jak skrze místní sbory v této zemi, 
tak skrze naše sbory, které pomáhají 
uprchlíkům.

V rámci historické komise již ne-
pokračuje nová práce, tajemník zaslal 
výzvu sborům k zaslání zjištěných 
chyb v knize Baptisté v českých ze-
mích 1885-2019 a podle rozhodnutí 
SD budou následovat další kroky.

Na konci září (30/9 - 1/10) pro-
běhne v centru Immanuel dvoudenní 
setkání členů všech rad a výborů od-
borů BJB k plánování spolupráce na 
společných aktivitách a propojení jed-
notlivých služeb.

Sbory a kazatelé

Bratři tajemník a předseda infor-
movali o své návštěvě a jednání ve 
sboru Děčín, kterému chceme být 
nápomocni v hledání další cesty pro 
toto malé společenství. Jsme vděční za 
jejich věrnou službu, sbor potřebuje 
nové síly a oživení pro další pokračo-
vání. Bratr předseda se věnuje sboru  
v Uherském Hradišti s cílem pomoci 
k růstu a podpořit možnosti, jak může 
sbor zasáhnout lépe své okolí.

Zástupci VV a sborů BJB byli po-
zvání k otevření nové modlitebny sbo-
ru Praha XXI století - jsme vděčni za 
toto nové místo a v případě, že byste 
jako sbory byli ještě ochotní je finanč-
ně podpořit, je to stále potřeba.

Bratr předseda také navštíví nově 
ustanovený sbor v Karlových Varech 
s názvem Istočnik. VV dále hovořil  

o celkové situaci na sborech a to pře-
devším těch, které nemají v současné 
době kazatele.

Tajemník informoval o situaci sbo-
rů BJB Jablonec n. Nisou a Lovosice, 
v případě jabloneckého sboru došlo  
k ukončení členství BJB k 19. dubnu 
2022 záležitosti spojené s lovosickým 
sborem by se měly dořešit v květnu.

Organizační a ekonomické úkoly

Bratři tajemník s předsedou připra-
vují kurz kazatelů, který se uskuteční 
ve dnech 14. - 16. června 2022 v cen-
tru Immanuel. Zváni jsou nejen ka-
zatelé, ale také předsedové staršovstev 
sborů, které kazatele nemají, případně 
studenti teologie ze sborů BJB. Té-
matem kurzu bude duchovní obnova 
sborů a hosty budou bratři Jiří Unger 
a Pavel Plchot z Církve bratrské. Po-
drobnější program a přihlášky budou 
rozeslány.

V rámci pomoci Ukrajině probí-
há podpora sborových projektů přes 
krizový fond, proběhlo vyúčtování 
potravinového grantu na 560.000 Kč, 
obracíme se další partnery v zahraničí 
s žádostí o podporu a finance. VV také 
osloví sbory s žádostí o shrnutí jejich 
celkové pomoci v této oblasti.

VV schválil stavební půjčku pro sbor 
BJB Litoměřice ve výši 2.000.000 Kč. 
Sbor se dále obrátí na ostatní sbory  
s žádostí o schválení půjčky 3.000.000 
nad rámec stavebního fondu za pod-
mínek, kterými jsou nyní úročeny 
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volné prostředky BJB (3%) na spoří-
cím účtu. Žádost a hlasování připra-
ví tajemník ve spolupráci se sborem.  
VV s tímto postupem souhlasí.

VV hovořil o přípravách setkání 50. 
výročí Jasu v Praze, do kterých je také za-
pojena kancelář VV se svými pracovníky.

VV odsouhlasil příspěvek 2000 
Kč pro pracovníky sborů a kanceláře  
VV na letní tábory pro děti do 18 let - 
samostatný formulář rozešle tajemník.

Br. Jiří Boháček vznesl dotaz na 
organizování koncertů br. Rodriga 
Rodrigueze v příštím roce. Na kurzu 
kazatelů zjistíme zájem a budeme se 

tomu věnovat na dalším jednání.
VV schválil cestu bratra předsedy 

na Koncil EBF v termínu 21. - 24. 9.  
v Rize, doprovodí ho br. Pavel Mrá-
zek, který se zúčastní setkání komise 
EBF pro mládež.

Ekumenická spolupráce

Výkonný potvrdil zástupce BJB  
v těchto organizacích: Řídící výbor 
Ekumenické rady církví – Jan Jackanič, 
Česká evangelikální aliance – Vladi-
mír Zeman, Česká biblická společnost  
– navrhujeme bratra Jiřího Tomeše 
(který nominaci přijal).

Informace z jednání VV BJB dne 10. května 2022

Na jednání VV proběhl rozhovor  
o tom, jakou bychom chtěli vidět BJB za  
4 roky. K formulování této vize se vrá-
tíme znovu v září, do rozhovoru chceme 
také zapojit odbory na společném setká-
ní v centru Immanuel a v říjnu pak vše 
doformulovat a připravit pro prezentaci 
na RZS v listopadu.

Mluvili jsme také o podnětech pro 
společnou práci v BJB z kurzu kazatelů 
v těchto oblastech: vznik nových stanic  
a sborů, podpora oživení sborů, nový 
systém vzdělávání kazatelů a pracovní-
ků sborů, hledání cest pro zapojení no-
vých lidí do služby, společné vzdělávací 
konference a misie v zahraničí.

Odbory a komise

Odbor sester - je připravena registra-
ce a nové webové stránky konference-
sester.cz pro česko-slovenskou konfe-
renci sester,  která se uskuteční v září 
v Praze. Proběhlo víkendové přípravné 
setkání českého a slovenského výbo-
ru odboru sester, domluvena další 
konference sester 5. - 7. května 2023 
(Slovensko / Nesvady). Do konce le-
tošního roku by mohla být sestavena 
kandidátka do výboru tohoto odboru.

Odbor mládeže - v přípravě je let-
ní Kemprence a říjnová Konference 
mládeže, vedoucí odboru bratr Pa-
vel Mrázek bude hostem zářijového 
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jednání VV.  Je připraven také nový 
2letý kurz přehledu Bible pro mládež 
s názvem JOZUE (setkání 5 x ročně  
v Litoměřicích nebo Brně, vyučující-
mi jsou kazatelé BJB).

Odbor misijní -  vyhodnocuje misij-
ní granty na základě žádostí, které při-
chází ze sborů. Vedoucí odboru bratr 
Vladimír Zeman informoval o pod-
poře projektu zakládání sboru v Praze 
v Řepích, tajemník připraví smlouvu 
o finanční podpoře pracovníka brat-
ra Davida Života. Další projekty jsou  
v jednání. 

Proběhne dvoudenní setkání zá-
stupců Výkonného výboru s vedoucí-
mi odborů BJB (termín 30/9 - 1/10  
v centru Immanuel). Zváni jsou všich-
ni členové rad a výborů všech odborů 
BJB. Pro toto setkání budeme také 
rádi za podněty ze sborů pro práci 
všech odborů. Návrh dotazníku po 
konzultaci s odbory připraví na září 
tajemník. 

Komise pro dokumenty - proběhlo 
první setkání komise, další je pláno-
váno v listopadu v Brně. Komise ho-
vořila o přidruženém členství a dalších 
podnětech ze sborů, VV a zadaných 
úkolech ze SD. Na podzimní RZS by 
komise mohla formulovat první vý-
stupy a návrhy.

Vzdělávací komise - proběhlo jed-
nání vzdělávací komise a pohovory  
s novými studenty programu Timote-
us, aktuálně je přihlášeno 14 studentů.

Komise duchovní služby - potře-
buje rozšířit svoji činnost a doplnit 
o jednoho člena. Měla by se znovu 
otevřít otázka ordinace kazatelů a to 
jak ordinace kazatelů ve sborech BJB, 
tak ordinace tzv. kaplanů., vzhledem  
k potřebě najít způsob jejich pověření 
pro službu v rámci ekumenické spolu-
práce církví. 

Prosíme sbory také o nominace do 
Finanční a hospodářské rady, bližší 
informace dodá zájemcům případně 
tajemník. 

Sbory a kazatelé

Děčín - rádi bychom dále pomáhali 
tomuto malému sboru v hledání jeho 
další cesty v jeho životě a službě. Úko-
lu se ujímá předseda a místopředseda 
VV. 

Uherské Hradiště - sboru se věnuje 
se předseda, pomohl při Noci koste-
lů a bude mít také vyučování během 
podzimního víkendového setkání sbo-
ru na Pusté Rybné.

Předseda a tajemník navštívili sbor 
Vikýřovice, kde se setkali se staršov-
stvem a dalšími zájemci. Hovořili na 
téma průběhu dubnového SD v Praze 
a vedli také rozhovor o obavách z při-
jímání nových sborů, které mají málo 
členů. 

Karlovy Vary - Pramen - proběh-
la slavnost ustanovení nového sboru, 
který při této příležitosti navštívil bra-
tr předseda Pavel Coufal.
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Blansko - předseda Pavel Coufal 
bude v říjnu vést vyučování na sboro-
vém víkendu.

Misijní stanice sboru Vinný kmen  
v Brně (podpora práce Igora Demkov-
ského) - Bratr Demkovský je zatím 
zaměstnán na 6 měsíců jako misijní 
pracovník, podle stavu financí se zvá-
ží další jeho činnost. Na jeho činnost 
(kromě základní dotace od BJB) při-
spívají některé sbory brněnské eku-
meny. V případě, že by byl některý ze 
sborů BJB ochotný se také zapojit do 
této služby ukrajinským uprchlíkům  
v Brně a bratra finančně podpořit, 
může se obrátit na tajemníka.

Byla ukončena registrace sboru BJB 
Jablonec n. Nisou v rámci BJB a je  
v procesu ukončení členství sboru 
BJB Lovosice.

VV poslal blahopřání k životnímu 
jubileu 70 let br. kazateli Jaroslavu 
Pospíšilovi, s vyjádřením vděčnosti za 
jeho celoživotní službu v BJB.

Organizační a ekonomické úkoly

VV rozhodl o tom, že kurz kazate-
lů proběhne ve stejné podobě centru 
Immanuel v termínu 30. 5. - 1. 6. 2023.

Zpracováváme připomínky ke knize 
Baptisté v českých zemích, sbory mají 
termín do konce června.

Pomoc Ukrajině - probíhá podpo-
ra sborových projektů přes krizový 
fond, proběhlo vyúčtování potravi-
nového grantu na 560.000 Kč a nyní 

čerpáme dalších 100.000 Kč. Obdrželi 
jsme také pomoc z ČSL baptistické 
konvence ve výši 112.000 Kč. Probíhá 
mapování pomoci sborů BJB, kterou 
bychom rádi shrnuli do konce června. 
VV odsouhlasil dar Potravinové bance 
ve výši 20.000 Kč na provozní náklady 
související se zapojením sborů BJB.  
V přípravách je ukrajinský tábor pro 
rodiny s dětmi.

Probíhá hlasování o půjčce litomě-
řickému sboru, výsledky budou ozná-
meny po 30. 6. 2022.

Jsme vděčni všem organizátorům 
setkání k 50. výročí služby pěveckého 
sboru JAS v Praze, VV je velice vděč-
ný za tuto službu a vydanou knihu. 
Ohlédnutí za celou akcí najdete v při-
pravovaném Zpravodaji.

Byl rozeslán na sbory dotaz ohled-
ně zájmu o zorganizování koncer-
tů amerického kytaristy br. Rodriga 
Rodrigueze v příštím roce. Zájemci 
se mohou hlásit přímo bratru Jiřímu 
Boháčkovi.

VV schválil cestu předsedy na se-
tkání seniorů do Račkové doliny (SK).  

 Jan Jackanič, tajemník VV
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ZE SBORŮ

PRAHA — SBOR XXI. STOLETÍ

Otevřeli jsme novou modliteb-
nu. Znovu jsme se stali svěd-
ky toho, že Bohu je možné 

všechno. Po třinácti letech existence 
našeho sboru a po sedmi změnách 
místa naší působnosti, máme dnes zá-
zemí pro růst a další působení. 

V průběhu koupě a vystavby jsem 
občas zaslechl kritiku říkající „k čemu 
kupovat a stavět modlitebnu pro tak 
maličký sbor“. Minulou neděli (5. 6. 
2022) jsme začali cítit, že potřebujeme 
více místa. A milost Hospodina v tom, 
že náš sbor se naplnil nevěřícími lidmi, 
kterým smíme sloužit. Nikdy jsem ješ-
tě nezakusil, aby na nedělní bohoslužbě 
bylo více nevěřících než věřících. A je 
to velká výzva. 

Ještě jednou chci srdečně poděkovat 
všem sborům z naší BJB. Celkem jsme 
jako dar ze všech sborů obdrželi částku 
ve výši 830 000 Kč. Je to neuvěřitel-
ně vysoká částka. Děkujeme Pánu za 
všechny dary a otevřenost všech sborů. 

Celkem nás rekonstrukce stála  
3 500 000 Kč (v částce je zahrnuta  
i práce architekta) plus 1 000 000 Kč 
stála vzduchotechnika. Celkem tedy  

4 500 000 Kč.  Plus nákup nemovitosti 
za 10 650 000 Kč. Konečná cena modli-
tebny ještě naroste kvůli úrokům, které 
budeme muset dalších 19 let splácet. 
Je to pro nás velká a těžko únosná zá-
těž, ale věříme, že Hospodin nám bude 
ve splácení dluhu zjevovat každý měsíc 
Svoje milosrdenství. Vždyť hned od 
začátku všechno bylo příliš velké a ne-
únosné. 

Naše modlitebna dnes každý den 
slouží potřebným. Každý den u nás 
probíhají obědy pro uprchlíky z Ukra-
jiny. K dnešnímu datu (7. 6. 2022) 
jsme vydali 3 000 obědů. Je to nesku-
tečná milost Boží, že se můžeme po-
dobat tomu, co Ježíš konal (zůstává 
rozdat ještě alespoň o 2 000 porcí více).

Naší upřímnou modlitbou je, aby 
mohl být založen český sbor, který by 
se scházel každou neděli odpoledne. 
Bylo by to vynikající. A proto prosím 
každého čtenáře, aby se k této modlitbě 
a prosbě našemu Pánu připojil. 

 Oleg Gricyk, kazatel sboru
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POMOC UKRAJINĚ

Milí bratři, milé sestry, milí přátelé.

S velkou vděčností sepisujeme tuto zprávu, která shrnuje dosavadní 
pomoc Ukrajině skrze jednotlivce i sbory Bratrské jednoty baptistů. 

Jsme vděčni za všechny dárce, ale především za všechny z vás, kdo jste se do této 
pomoci přímo zapojili.

K dnešnímu dni již byla ukončena sbírka na pomoc Ukrajině, dosud jsme na 
krizový fond vybrali 1 796 654 Kč. Do sbírky se kromě členů BJB zapojili také 
bratři a sestry z Československé baptistické konvence v USA a Kanadě. Kromě 
toho jsme získali zahraniční i místní podporu na konkrétní projekty.

Celkem se nám dosud podařilo realizovat pomoc ve výši 2 749 127,10 Kč. 
Přímo z krizového fondu to byla částka 1 685 767 Kč a pomoc byla poskytnuta 
z poloviny na Ukrajině a z poloviny v České republice. Zbylou částku do schvá-
leného rámce pomoci ve výši 2 000 000 Kč budeme nyní rozdělovat především 
na projekty, které jsou určené těm, kdo se nachází v naší zemi a stále neví, kdy 
a zda vůbec se budou moci vrátit zpět. Jsme tak vděční za všechny z vás, kdo 
jste jim v této náročné situaci oporou.

Za Výkonný výbor BJB

Jan Jackanič, tajemník
Pavel Coufal, předseda

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu  
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

                                                                                   Matouš 25,40
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CELKOVÝ PŘEHLED

POMOC OD NAŠICH PARTNERŮ

Skrze organizaci SEND RELIEF jsme získali potravinový grant, který byl 
určen na nákup potravin pro uprchlíky v České republice i zajišťování 
potravin přímo na Ukrajině. Děkujeme bratřím a sestrám, kteří se po-

starali o to, aby se naše sbory staly místem, kde se uprchlíkům dostalo teplého 
jídla a praktické a duchovní pomoci. Děkujeme také bratřím, kteří byli ochotni 
se vydat přímo na Ukrajinu a přivézt nakoupené a darované potraviny z České 
republiky, nebo je zajistit na místě.

Jsme vděční také za partnerskou organizaci TCM, která podpořila konkrétní 
projekty pomoci - jednalo se víkendové setkání ukrajinských maminek s dět-
mi, nákup Nových zákonů v ukrajinštině, podporu zakoupení dodávky, která 
zajišťuje humanitární pomoc v Mukačevu nebo poskytnutí humanitární po-
moci ukrajinským sborům. Jsme vděční za tuto pomoc a spolupráci.
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Díky grantu z International mission board (IMB) bylo možné vydat ukra-
jinské nové zákony ve speciální tří sloupcové variantě, která kromě češtiny  
a ukrajinštiny zahrnuje také přepis z cyrilice do latinky. Ten  pomáhá pochopení 
českého textu a především starší generaci pak celkově s učením nového jazyka.

POMOC UPRCHLÍKŮM V BRNĚ

V rámci brněnské ekumeny se výrazně do pomoci ukrajinským uprch-
líkům zapojila stanice sboru Vinný kmen. Aby se její pracovník bratr 
Igor Demkovský mohl pomoci plně věnovat, vznikla mezi brněnský-

mi sbory iniciativa bratra finančně podpořit. Bratr Igor byl tak zaměstnán na  
6 měsíců a kromě základní dotace od BJB se mezi místními sbory podařilo 
na jeho plat vybrat přes 100.000 Kč. V případě, že byste chtěli jeho službu 
podpořit, aby mohla pokračovat dále i po prázdninách, můžete svůj příspě-
vek zaslat na podúčet krizového fondu BJB s variabilním symbolem 9118571.  
O podrobnostech jeho práce si můžete napsat na email demkovskyigor@gmail.com

Kromě pomoci skrze krizový fond Bratrské jednoty baptistů jsme také 
oslovili sbory s prosbou, zda mohou odhadnout finanční částky, které 
sbory a jednotlivci věnovali na pomoc Ukrajině. Přestože se jedná pou-

ze o část takto zaznamenané pomoci, jsme vděčni za všechna otevřená srdce  
a připravené domácnosti, kdy se během několika měsíců podařilo zajistit více 
než 4000 noclehů (ve smyslu jedné osoby přes jednu noc) ve sborových prosto-
rách a přes 30 000 noclehů v rodinách členů našich sborů a jejich přátel. Čísla 
se týkají poskytnuté pomoci od začátku války do konce června.

Jménem všech, o které jste se mohli postarat, vám děkujeme.

PŘÍMÁ POMOC SKRZE SBORY BJB 
MIMO KRIZOVÝ FOND 
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CO VLASTNĚ DĚLÁ...

PŘEDSEDA ODBORU MLÁDEŽE

Pavle, proč jste o tuto změnu 
jako Odbor mládeže požádali?  
Co vás k tomu vedlo?

Jako rada ODM vnímáme práci  
s mládeží jako velmi důležitou, věříme, 
že v mládeži jsou budoucí služebníci, 
starší sboru, kazatelé. Vnímáme jako 
důležité nabídnout příležitost k růstu, 
vzdělávání. Proto jsme na jako rada 
ve spolupráci s komisí pro vzdělává-
ní, začali pracovat na organizaci vzdě-
lávání pro mládež - JOZUE, který  
v následujících dvou školních letech 
nabídneme kurz přehledu Bible, který 
má pomoci upevnit základní znalosti 
Písma, orientaci v Bibli i schopnost 
připravit si biblické zamyšlení. Tyto 
věci vyžadují více než poloviční úva-
zek.
Kterým oblastem by jsi se chtěl nově  
a nebo více věnovat?

Rozhovor s Pavlem Mrázkem

Na dubnovém Sjezdu delegátů odsouhlasily sbory navýšení úvazku předsedy odboru 
mládeže z polovičního na plný. Co tato změna znamená pro službu mládeží v naší 
jednotě i pro samotného vedoucího tohoto odboru jsme se zeptali bratra Pavla Mrázka.

To souvisí s tím, co jsem už řekl 
v předchozí otázce - nově nabídnout 
vzdělávání a ve spolupráci s odbory 
mládeží dalších evangelikálních církví 
pracujeme na materiálech zaměřených 
přímo na vzdělávání a podporu vedou-
cích mládeží. 
Máš za těch několik měsíců své služ-
by nějaký zajímavý postřeh z mládeží 
a sboru? V čem se třeba lidí podle tebe 
dnešní mládež od doby, kdy jsi ji na-
vštěvoval ty?

V mnoha ohledech je to podobné 
- mládež se schází proto, že chce být 
spolu - ale liší se jednotlivé mládeže, 
tak jak jsou různorodé naše sbory. 
Někde se více zpívá . a jinde se zpívalo 
vůbec. Někde se hrály hry a jinde to 
byl program jen duchovní. Někde to 
byl neformálně řízený čas s typickým 
pozdním začátkem až o půl hodinu  
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a jinde zase plánovaný program s pro-
mítaným odpočtem začátku setkání. 
Nic z toho není špatně - neexivstuje 
jediný správný způsob. Myslím, že se-
tkání mládeže by měla být taková, aby 
tam mladí lidé rádi chodili, ale také 
aby přinášela něco do jejich duchov-
ního života. Dalším aspektem, nad 
kterým je dobré přemýšlet je, jestli 
je to místo/setkání, kde se bude cítit 
přijatý i nevěřící kamarád. 

Oproti setkávání v naší době se 
mnoho věcí změnilo - hlavně v mož-
nostech a technice, také slovník mla-
dých je jiný - ale to jsou je vnější věci. 
Principy ale zůstávají stejné - před 
mladými stojí otázka - jak se zorien-
tovat v tomto světě, jaké je v něm mé 
místo, kde a jak najít partnera pro ži-

vot, chci jít za Ježíšem a jaké je mé 
místo církvi? Na tyto věci je dobré 
mít místo/přátele, kterým můžu dů-
věřovat, kde mě přijmou a budou ro-
zumět zápasům mladého člověka. 
Za co se můžeme ve tvé službě modlit?

Za moudrost, trpělivost a lásku. 
Mnohé věci v mé službě vyžadují or-
ganizační dovednosti, zvláště v koor-
dinaci vícero lidí - a někdy je to vý-
zva - mladí lidé obecně mají termíny 
spíše jako orientační body :). Modlím 
se za to, aby mladé lidi Bůh zapalovou 
láskou - k němu samotnému, k lidem 
kolem nich a my starší, abychom jim 
byli dobrým příkladem a pomocí. 

↑ Pavel Mrázek (první zleva ) s mládežníky
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červen 
23. týden / 6. - 12. června / Olomouc
24. týden / 13. - 19. června / Ostrava
25. týden / 20. - 26. června / Pardubice
26. týden / 27. června - 3. července / Plzeň - Agapé

červenec
27. týden / 4. - 10. července / Plzeň - Mozaika
28. týden / 11. - 17. července / Praha - Církev XXI. Století
29. týden / 18. - 24. července / Praha 3
30. týden / 25. - 31. července / Praha 3 - mezinárodní sbor

srpen
31. týden / 1. - 7. srpna / Praha 5 - Vinný kmen
32. týden / 8. - 14. srpna / Praha Life Tree Church
33. týden / 15. - 21. srpna / Příbor
34. týden / 22. - 28. srpna / Sokolov
35. týden / 29. srpna - 4. září / Odbor sester

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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ODBOR MLÁDEŽE

Největší akcí, která nás jako 
ODM o prázdninách čeká je 
Kemperence - tábor/kemp/

konference v jednom pro mládež BJB. 
Je pravdou, že na mnoha místech 
sborech/mládežích je v plánu pořá-
dat tábory, kempy a dovolené. Přesto 
zní pozvání na tuto akci. Je připrave-
ná pro mládež, aby si ji mohla přijet 
prostě „užít“ - mít čas na Boha, na 

LETNÍ AKTIVITA PRO MLÁDEŽ  
— KEMPERENCE

sebe a seznámit se s druhými, zaspor-
tovat si, zahrát si. Hlavním tématem 
budou Boží jména, která nám v Pís-
mu ukazují na Jeho charakter. Během 
seminářového dne slovem poslouží 
br.kazatel Alois Boháček z Aše na 
téma ABBA - Bůh Otec a čekají nás 
semináře s různými tématy (evangeli-
zace, koučing, historie, identita muže, 
vnitřní uzdravení).

KONFERENCE MLÁDEŽE  
„VOLÁM TĚ…“ — BiGy ,  BRNO

V plném proudu příprav je ale 
také naše podzimní konferen-
ce mládeže. Počítám se tím, že 

do srpna spustíme registraci. Budeme 
letos potřebovat silný tým dobrovol-
níků (prosím zvažte, jestli byste nám  
s tím nechtěli pomoct) - jako poděko-
vání za službu, vám odpustíme platbu 
konferenčního poplatku. Konference 
s názvem „Volám Tě“ - je zaměře-
na na učednictví a hlavními řečníky 

budou Petr Coufal, Tomáš Kolman  
a Vladimír Zeman. Semináře, ze kte-
rých si budete voli,t budou na témata: 
apologetika, praktická modlitba, dů-
věryhodnost Bible, vztahy - chození, 
služba v církvi, jak číst Bibli, Izrael, 
finance, pornografie a další. Během tří 
bloků si určitě nebudete moct vybrat 
vše, ale nebojte, budeme je nahrávat, 
takže si je pak můžete poslechnout ze 
záznamu.
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JEDNODENNÍ REGIONÁLKA 
— POBÝT SPOLU, BRNO

V sobotu 11. června proběh-
lo regionální setkání morav-
ských mládeží. Během dne 

byla příležitost se seznámit, „pobýt 
spolu“, naslouchat vyučování, vybrat 
si jeden ze dvou seminářů na téma 
vnitřní uzdravení a „vztahy“, chválit 

Boha písněmi, ale také si zasportovat, 
zahrát hry. Na setkání nás bylo přes 
60 ze 7 mládeží. Byl to moc dobrý čas 
s velkorysým prostorem pro případné 
rozhovory. Nechyběla ani individuální 
přímluvná modlitba s přednášejícím, 
která se nakonec protáhla na 2 hodiny.

JOZUE — BIBLICKÉ  
VZDĚLÁVÁNÍ PRO VÁS

Rada ODM ve spolupráci s komisí 
pro vzdělávání pro mládež při-
pravuje dvouletý vzdělávací pro-

gram - Přehled Bible. V prvním roce 
bychom se chtěli zaměřit na přehled 
novozákonních knih, v následujícím 
pak na knihy starozákonní. Konkrétně 
se jedná o 5 setkání za rok (pá+so), ve 
kterých se budeme soustředit na studi-

um jednotlivých knih Písma. Součás-
tí programu budou také základy práce  
s biblickým textem, základy pro studium 
a přípravu biblických zamyšlení. Kurz je 
určen mladým, protože chceme zároveň 
budovat společné vztahy, poznávat se  
a povzbuzovat v práci.

Přihlásit se na kurz bude možné přes 
naše webové stránky mladej.net

VOLBA ČLENŮ RADY ODM

Během letošní konference mlá-
deže proběhne také volba nové 
rady ODM. Zatím jsme obdr-

želi a potvrdili tyto kandidáty:
Kristián Zajíc (Ústín n. L.), Ma-

touš Pechman (Litoměřice), Pavol 
Andraško (Brno), Denis Smužanica 

(Praha), Veronika Daňková (Olo-
mouc), Jordán Haler (Praha), Petr 
Kučera (Aš).

Tyto kandidáty ještě musí potvrdit 
jejich místní sbory. Pokud máte ná-
vrh na svého kandidáta, zašlete email 
na: pavel.mrazek@baptist.cz
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ODBOR SESTER

Myslím, že mi dáte za pravdu, 
že velmi rychle a moc rádi 
jsme se v dubnu všichni vrá-

tili do kolejí normálního života. Živo-
ta uvolněného od všech mimořádných 
opatření a nařízení. I my, v odboru 
sester, jsme uvolnění přivítaly s vel-
kou radostí a nadšeně jsme se pustili 
do konečných příprav a organizování 
akce, kterou jsme na papíře, v mys-
lích i srdcích připravovaly dlouhou 
dobu. Už v loňslém roce, jsme měly 
touhu opět uspořádat setkání man-
želek kazatelů. Je však někdy dobré, 
když se termíny posouvají, my jsme 
víc v modlitebním zápase a necháváme 
pracovat Ducha svatého. Tak to bylo 
i s letošním setkáním „manželek ka-
zatelů“. Na přelomu dubna a května 
(29.4.-1.5.) jsme naše milé sestry po-
zvali ke společnému obecenství, od-
počinku od každodenních povinností 
a také k načerpání nové duchovní síly 
do života plného služby.

SETKÁNÍ MANŽELEK 
KAZATELŮ

I tentokrát jsme požádaly o službu 
sestru Danku Hanesovou. Je sice už 
řadu let prof. na univerzitě Mateja 
Bela v Banskej Bistrici, ale má také 
víc jak desetileté zkušenosti z života 
manželky kazatele BJB na Slovensku. 
Její aplikovaný výklad Božího slova  
i životní zkušenosti, byly už při mi-
nulém setkání velkým požehnáním. 
Pozvání i prosbu o službu přijala a na-
víc, přijela se svým manželem, který 
nám posloužil Božím slovem v neděli 
dopoledne.  

Kde jsme byli a co jsme společně 
prožili, co jsme přijali a načerpali na-
psali některé sestry:

První květnový víkend jsem měla 
možnost prožít ve velmi příjemné spo-
lečnosti. Do města Třebíč jsme se sjely  
z různých koutů naší republiky. Sestry  
z odboru sester pro nás, manželky kaza-
telů, připravily víkend plný překvapení 
a pozorností. (Věra Marková)

„Jaké dobro a jaké blaho tam, kde 
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sestry bydlí svorně“! Tam udílí Hos-
podin své požehnání. Ž 133,1. Mys-
lím, že tento malinko upravený verš 
nejlépe vystihuje atmosféru našeho ví-
kendového setkání. Hotel, kde jsme 
bydleli se nacházel v židovském ghettu  
a vznikl rekonstrukcí sedmi původních 
židovských domů. O této čtvrti a pohnu-
té historii i osudu místních židů jsme se 
více dozvěděly při naší sobotní komen-
tované prohlídce. Náš duchovní pokrm 
připravili manželé Hanesovi. (Květa 
Zemanová)

Milá sestra Danka nám pomohla 
s inventarizací batohu, který s sebou 
jako poutníci nosíme (více viz Poutní-
kova cesta od J. Bunyana). Povzbu-
dila nás k postoji vděčné spokojenosti, 
kterému se lze naučit. Můžeme žít  
s Kristem v hojnosti i chudobě a bře-
mena se mohou měnit v požehná-
ní, když žijeme život skrytý v Kristu  
v plnosti sv. Ducha provázený vírou, 
nadějí a láskou. Vždyť Bůh nám žeh-

ná, aby skrze nás žehnal dalším. Sláva 
Jemu. (Jitka Coufalová)

Když vás někdo v dnešní době ob-
daruje, jste asi jako já udivení. Nejspíš 
proto, že po období různých opatření 
jsme byli hned zahrnuti zprávami, které 
nemáme ani sílu vstřebat. A tak pozvání 
odpočinout si, být se stejně nasměrova-
nými lidmi, vnímat Boží slovo, písně, 
a zkušenosti jiných, je opravdu vzác-
ným darem. Požehnalo mě Boží slovo  
z 1. Timoteovy 6, 6-10, že spokojenost 
i s málem v této době je vlastně velikým 
bohatstvím. Toto se učit se velmi hodí. 
(Irena Šimková)

Chci vyjádřit svou vděčnost. Zá-
žitků mám opravdu hodně. Duchovně 
jsem byla povzbuzena a prožívala jsem 
skutečnou Boží lásku skrze vás všech-
ny. „Nasyceno“ bylo tělo, duše i duch.  
(Gábina Spilková)

Děkuji našemu nebeskému Otci, dár-
ci požehnání, že jsme mohly prožít dny 
ve skutečné jednotě. Vzájemném sdílení 
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Za odbor sester  
M. Koblischková

bolestí i radostí a načerpat naději z Bo-
žího slova do dalšího období na cestě za 
Ním. Vždyť On je věrnou jistotou naši 
budoucnosti. Iz. 33,6. „Hevenu shalom 
aleichem“ znělo v minulosti v židovské 
čtvrti v krásné Třebíči. Jaké dobro, jaké 
blaho tam, kde bratři (i sestry) žijí svor-
ně. To s vděčností vyznáváme také dnes 
a prosíme, abychom byli jedno v Kristu  
v té „naší BJB“ i v budoucnu. (Jitka 
Coufalová)

I my, máme v srdcích nevyslovi-

telnou vděčnost našemu nebeskému 
Otci. Vděčnost za to, že naše práce 
není marná v Kristu. Za to, že mů-
žeme být těmi, které si používá pro 
službu druhým. Ať je náš Bůh a Pán 
oslaven. Jemu patří sláva.
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MISIJNÍ ODBOR

Misijní odbor BJB připomíná 
sborům možnost požádat  
o grant na misijní aktivity.

Dotace se poskytuje maximálně do 
50% nákladů vynaložených sborem 
na danou akci a žádost musí obsaho-
vat cíle projektu, jeho stručný popis, 
celkové náklady a základní položkový 
rozpočet. Zajímá nás také, jakým způ-
sobem bude probíhat následná práce  
s novými lidmi.

K dnešnímu dni jsme dostali žádos-
ti ze 13 sborů BJB. Jedná se například  
o misijní koncert, letní biblické tábory, 
English campy, příměstské tábory a ak-
tivity pro ukrajinské uprchlíky (tábory, 
víkendové pobyty, kurzy češtiny, atd.). 
Jsme za tyto akce vděční a rádi bychom 
povzbudili sbory, aby přemýšleli nad 
tím, jaké akce mohou připravit na pod-
zim, kdy budeme v rámci misijního od-
boru vyhlašovat nové kolo grantů.
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ODBOR PRO MANŽELSTVÍ  
A RODINU

Milé sestry a milí bratři,
začaly prázdniny a s nimi 

i doba odpočinku a dovole-
ných. Chtěli bychom na všechny po-
vinnosti a trable zapomenout a nechat 
se jen unášet poklidným časem. Přes-
to si dovolím zvednout téma životně 
důležité: „Jsme připraveni na setkání 
s Ježíšem? Jsou naše rodiny připrave-
ny na setkání s Ním?“ Dnes jsme si  
s dětmi doma četli o Ježíšově odchodu 
z naší Země, ale také o tom, že se vrátí 
– a to nečekaně. Budeme připraveni? 
Nebo je to něco, s čím vlastně až tak 
moc v dohledné době nepočítáme?  
V posledních čtrnácti dnech jsme pro-
žili dvě zkušenosti, kterými nám Pán 
Bůh ukázal, že se věci v našem životě  
v mžiku mohou nenávratně změnit. 
Před čtrnácti dny jsem byl s dětmi na 
výletě a vypravili jsme se také do pro-
pasti Macocha, kde jsme se jeskyněmi 
plavili na lodičkách. Celý den jsem  
s mobilem zacházel a fotil bez problé-
mů. Až na jeden okamžik. Chtěl jsem 
vyfotit nasedající děti do lodičky –  
a dosud nechápu proč – mobil mi vy-
klouzl a zapadl mezi molo a lodičku 

do vody. Nikde mi mobil nevypadl  
a proč se to zrovna muselo stát nad 
touto deseticentimetrovou mezerou? 
Rázem bylo vše pryč – nezálohovaná 
historie za poslední dva měsíce včet-
ně fotek a videí z rodinné dovolené  
u příležitosti manželčiných padesátin! 
Kapitán lodičky jen suše poznamenal: 
„S tím mobilem se rozlučte, tady má 
Punkva hloubku 10 metrů a nikdo ho 
tu lovit nebude.“ Včera jsem byl s nej-
mladším synem na výletě v Českém 
Krumlově a se zaujetím jsme pozoro-
vali vodáky, jak sjíždějí jez. Nádhera. 
Kánoe nebo rafty vždy pěkně sklouzly 
šlajsnou a vodáci s radostným halasem 
pokračovali v plavbě dál. V podvečer 
jsme se však stali svědky jiné situace: 
kolem jezu plno záchranářů a záchran-
né techniky a na dotaz se dovídáme, že 
při sjíždění jezu se jeden raft obrátil 
a z pěti vodáků již vyplavali jen čty-
ři. Stačil zlomek sekundy a vše bylo 
jinak. - Jsme připraveni na setkání  
s Ježíšem? – Náš život ani jeho okol-
nosti nemáme pevně ve svých rukou, 
ale náš život může být pevně zakotven  
v Ježíši. A léto nám přináší mnoho pří-
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ležitostí k přijetí Ježíše do svého života  
i k prohloubení našeho vztahu s Ním. 
Nenechme si ten čas uplynout …

I žalářník ve Filipis pochopil nalé-
havost situace, když se Pavla a Silase 
ptal: „Co mám dělat, abych byl za-
chráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v Pána 
Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo 

jsou v tvém domě.“ A začali jemu i všem  
v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží 
… pozval je ke stolu a s celou rodi- 
nou se radoval, že uvěřili v Boha.   
Sk 16,30-34

Léto rychle uplyne a v novém škol-
ním roce nás čeká řada akcí pro man-
želské páry, rodiče i celé rodiny:

MOTIVAČNÍ VÍKENDY 
PRO MANŽELSKÉ PÁRY

Pořádáme je na Moravě i v Če-
chách. Víkendy sice pořádáme 
ve čtyřech na sebe navazujících 

modulech, ale je na každém manžel-
ském páru, jestli se zúčastní pouze 
prvního modulu nebo si postupně 
přidá i moduly další. Na každý mo-
dul se účastníci hlásí samostatně  
a s jakýmkoli časovým odstupem od 
posledního absolvovaného modulu. 
Víkendy jsou požehnáním pro spoko-
jená manželství i pro ta, která proží-
vají zápasy.

Něco z ohlasů účastníků:
„Rozhovory s manželem byly pro nás 

velmi přínosné. Učili jsme se mluvit beze 
strachu ze zranění (sarkasmu, ironie, 

zesměšnění).“
„Pro nás bylo nejdůležitější si uvě-

domit, že na vztahu je nutné pracovat  
a vyčlenit si k tomu společný čas.“

„Na víkendu se nám nejvíc líbily kon-
krétní příklady ze života, jídlo a KLID 
OD DĚTÍ!“

„Každému páru bych tento víkend 
doporučil, protože zde budou mít ko-
nečně čas sami pro sebe a budou moci 
otevřít věci, na které není během běž-
ných dnů čas.“

„Oceňuji vyváženost mezi biblickými, 
praktickými i psychologickými poznatky.“

„Veliké díky a přání Božího požehná-
ní a pokoje všem služebníkům. Opravdu 
veliké díky!“



42

↑ Účastníci motivačního víkendu pro manželské páry v Krušných horách, 
    červen 2022

KONFERENCE PRO RODIČE

Konference bývají v lednu v Brně a dubnu v Chebu. Hlavní součástí vždy 
bývají semináře týkající se výchovy dětí a jejich vedení k Bohu včetně 
praktických témat týkajících se například internetu, šikany, atd. Letos  

v Chebu byli hlavními řečníky Karel Řežábek a Jaroslav a Daniela Plevovi. 
Součástí každé konference je i hlídání dětí, takže můžete klidně vyrazit s celou  
rodinou :)

           Registrace a prodej knih↓

     Společný oběd  |  Karel Režábek↓

     Konference↓

     Konference pro rodiče v Chebu — Daniela Plevová↓
↓
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN

Příští jaro budou zase po pár letech dlouhé víkendy se svátky, a tak se již 
můžeme těšit na další Celostátní setkání rodin 29. 4. – 1. 5. na Českomo-
ravské vrchovině.

POŘADY RUB A LÍC

I v příštím školním roce se můžete těšit na online rozhovory vysílané přes You-
Tube s možností položení dotazů přes chat. Pozveme zase další manželské páry, 
které se s námi podělí o svůj životní příběh nejen z té příjemné strany.

↑ Celostátní setkání rodin ve Zbraslavicích 2017
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Přehled akcí OMR ve školním roce 2022/23: 

7. 10., 9. 12., 17. 2., 14. 4., 2. 6. — pořad RUB a LÍC

21. - 23. 10. 2022 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul II, hotel Skalní mlýn u Blanska

3. - 6. 11. 2022 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul IV, Vys.Tatry

11. - 13. 11. 2022 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul I, hotel Skalní mlýn u Blanska

26. 11. 2022 — Vzdělávací konference OMR

28. 1. 2023 — Konference pro rodiče, Brno

13. - 19. 2. 2023 —  Národní týden manželství

10. - 12. 3. 2023 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul II, hotel Emeran, Krušné hory

17. - 19. 3. 2023 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska

8. 4. 2023 — Konference pro rodiče, Cheb

29. 4. - 1. 5. 2023 — Celostátní setkání rodin

9. - 11. 6. 2023 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul I, hotel Emeran, Krušné hory

Marek Žitný  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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REPORTÁŽ

SETKÁNÍ JASU V PRAZE

Oslava Boží lásky, milosti a moci

Ještě jednou se setkat,  ještě jed-
nou spolu oslavovat Pána Boha 
hudbou a zpěvem, ještě jednou 

se povzbudit na cestě víry. To bylo 
motivací k uskutečnění slavnostního 
setkání pěveckého sboru Jas k jeho 
50. výročí založení v roce 1970. 

Vše začalo historickým setkáním 
zakladatelů, bývalých dirigentů, du-
chovních vedoucích, sólistů i zvukařů 
v lednu 2020 v Brně. Tehdy jsme byli 
všichni zapáleni a nadšení pro usku-
tečnění slavnostního setkání ještě na 
podzim téhož roku. Nakonec to bylo 
díky covidu až po více než dvou letech. 
Dnes mohu říci, jak se znovu potvrdi-
lo, že „všechny věci napomáhají milu-
jícím Boha k dobrému“. Díky té ne-
plánované dlouhé době jsme se mohli 
naplno a do hloubky věnovat přípravě 
publikace Fenomén Jas. Scházeli jsme 
se poměrně často, samozřejmě on-li-
ne, a věnovali se textu i fotografiím až 
do nejmenších detailů. Pokud mám 

něco vyzvednout za sebe, dnes musím 
říci především toto: byl to pro mě vždy 
vzácný čas setkání, modliteb, společné 
práce, sdílení se. Bylo nás sedm, to-
hle číslo plnosti se osvědčovalo znovu  
a znovu. Přínos každého člena redakč-
ní rady byl velmi důležitý. Za publika-
ci jsem spolu s mnoha dalšími velice 
vděčný. Kolikrát jsem v ní již vděčně 
„listoval“. A budu znovu!

Souběžně s publikací jsme připra-
vovali vlastní setkání. Ukázalo se, že 
máme v církvi schopné manažery, 
kteří se zhostili svých úkolů na jed-
ničku. Nejen, že se během setkání 
nemusel řešit žádný větší problém, 
ale vše mohlo probíhat v pokojné, ra-
dostném a vděčném duchu. A pokud 
někteří hovořili o tom, že jsme byli 
na „hoře proměnění“, jsem si jist tím, 
že to tak opravdu prožívali.  Setkání 
se stalo předjímkou toho, co budeme 
jednou prožívat na věčnosti, v Božím 
království. 
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SETKÁNÍ JASU V PRAZE
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Nelze než znovu děkovat Pánu Bohu 
za nádherné dny Jeho lásky, milosti 
a moci! Stejně tak znovu děkujme za 
celých 50 let života a služby pěvecké-
ho sboru JAS! Nelze než vyjádřit také 

velikou vděčnost všem těm, kteří se na 
tom z Boží milosti mohli podílet.

Jan Titěra

Publikácia „Fenomén JAS“ by 
mohla obsahovať ešte jednu 
neobvyklú kapitolu: „Ku kore-

ňom publikácie“, kapitolu popisujúcu 
jej vznik. Príprava publikácie začala 
nápadom brata kazateľa Miloša Šol-
ca ml. vydať „Almanach“ o JASe. 
Účastníkov stretnutia konaného dňa  
18. 1. 2020 v Brne tento návrh za-
skočil, nakoľko publikácia nebo-
la témou stretnutia. Prvé kapito-
ly publikácie, o ktorej sme vtedy 
ešte ani netušili či vôbec  vznikne, 
napísal brat Miloš do konca aprí-
la 2020. Starosť o vývoj smerujúci  
k vzniku publikácie prenechal Miloš  
s dôverou Pánu Bohu.

Vzápätí vznikalo množstvo logic-
kých otázok: Komu bude publikácia 
určená? Koho bude zaujímať? Aké 

FENOMÉN JAS

Zo zákulisia príprav publikácie a jubilejného stretnutia

kapitoly je potrebné ešte napísať? 
Kto ich bude písať? Aký rozsah majú 
mať? Ako členiť publikáciu? Aký 
bude pomer textu a fotografií? Kto 
bude vyberať fotografie a na zákla-
de akých kritérií? Aký formát pub-
likácie a aký papier použiť? Aký typ  
a veľkosť písma bude pekný a čita-
teľný? Kto zoženie grafika? Kto bude 
financovať vydanie? Kto nájde lacnú, 
spoľahlivú a kvalitnú tlačiareň? Kto  
s ňou bude komunikovať? Koľko ku-
sov publikácie objednať? Kto bude  
o tom všetkom rozhodovať? Kto bude 
mať posledné slovo? … Ani som ne-
tušil, pred aké otázky nás vydanie pu-
blikácie postaví.

Redakčná rada vznikla akosi spon-
tánne. Jej zloženie a zoznam množstva 
iných spolupracovníkov pri vydaní 
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FENOMÉN JAS

publikácie nájdete v úvode publikácie. 
Medzi členmi redakčnej rady bol veľký 
vekový rozdiel, mali rôzne technické  
a komunikačné zručnosti, diametrá-
lne odlišné skúsenosti s vydavateľskou 
činnosťou. Takto „vyskladaná“ re-
dakčná rada riešila ešte mnohé iné 
témy: obsahovú, štylistickú  a grama-
tickú korekciu textu, grafický návrh 
obalu, farebné prevedenie publikácie 
a mnohé ďalšie dôležité detaily. Ne-
zriedka nastali aj situácie, keď niektorí 
členovia redakčnej rady  vyhlásili: „to 
je už dobré“, iní zase: „v žiadnom prí-
pade to tak nemôže zostať“. Aby sme 
dospeli k prijateľnej dohode využijúc 
obdarovanie a skúsenosti jednotlivých 
členov redakčnej rady bez naruše-
nia vzájomných vzťahov, potrebovali 
sme množstvo času, komunikačných 
zručností, vzájomnej trpezlivosti, 
úcty, pokory, tolerancie aj úprimného 
ospravedlnenia sa. Tá cesta ku kon-
senzu napriek rôznosti počiatočných 
postojov bola mimoriadne vzácna  
a prítomnými cenená. Potom tu boli 
ešte ďalšie otázky: Kto to obrovské 
množstvo informácií a  priebežných 
zmien bude komunikovať grafikovi? 
Stihneme dané termíny?

Fungovanie redakčnej rady by som 
prirovnal k zdravo fungujúcemu telu 
podriadenému hlave. Naozaj, ten ob-
raz apoštola Pavla o cirkvi je veľmi 
výstižný. V konečnom dôsledku to 
bola Božia milosť, vernosť a dobrota, 
že vznikla publikácia „Fenomén JAS“ 

o Božom mnohoročnom a mnohora-
kom požehnaní našich zborov a našej 
jednoty prostredníctvom fenomená-
lneho spevokolu JAS.

Jubilejné stretnutie JASu v Prahe 
bolo pre účastníkov neopakovateľné. 
Prípravný tím a ďalších šesť – sedem 
tímov (komunikačný, programový, 
duchovný, finančný, hostiteľský, hu-
dobný - spevníkový) mal pri príprave 
stretnutia na pamäti, že má limitova-
ný čas na prípravu i čas samostatného 
stretnutia, má limitované priestory na 
stretnutie i financie. Mal na pamäti, 
že mnohí JASáci už mali limitovaný 
hlasový fond i fyzické zdravie. Stret-
nutie pripravoval „z ingrediencií“, 
ktoré boli v tej dobe k dispozícii. 
Od začiatku mal jasno: tu nejde len 
o nejaké „pomaturitné“ stretnutie, 
na ktorom si zaspomíname na „sta-
ré časy“, oprášime  staré spomienky, 
noty a priateľstvá.  Pri príprave sa klá-
dol dôraz hlavne na to, aby samotné 
stretnutie bolo miestom, na ktorom 
zažijeme Boží premieňajúci dotyk  
a povzbudenie na ceste viery a poniek-
torí z nás i povzbudenie na ceste po-
sledným úsekom života. Pre mnohých 
z nás bolo prekvapením, ako ten čas, 
počas ktorého sme roky dozrievali, 
pokročil. Úprimne vyjadrené, v živote 
som nepočul spievať dôchodcov tak 
kvalitne ako v Prahe. Ešte som nevidel 
vekom zrelého a láskou k Bohu mo-
tivovaného človeka dirigovať s takým 
entuziazmom ako v Prahe. Bol som 
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nadšený z osobných svedectiev, ktoré 
zazneli na rodinnom stretnutí JASu. 
Potvrdila sa  známa biblická pravda: 
„Boh neprirovnáva život prechádzke 
ružovou záhradou, ale k duchovnému 
boju, ponúka nám svoju prítomnosť, 
pomoc a vedenie aj v časoch, keď pre-
chádzame „dolinou tône smrti“. Vte-
dy nás nesie vo svojom náručí. A tie 
mladšie spevokoly: boli intonačne, 
rytmicky vynikajúce napriek tomu, 
že čas na prípravu mali minimálny. 
Pritom ich služba nestratila jas pri 
zdieľaní evanjelia.      

Mnohí vedia, že príprava stretnutia 
začala v Brne začiatkom roku 2020. 
Málokto vie, že nasledujúcim kro-
kom bolo niekoľkomesačné zháňanie 
aktuálnych kontaktov (email, číslo 
mobilu) členov JASu, a to mesiace 
pred samotným stretnutím v Prahe. 
Málokto vie, že  JASom „prešlo“ viac, 
ako 500 spevákov. Každý z nich mal 
svoj originálny príbeh. Vyše 30 čle-

nov JASu s nami spievalo v nebeských 
príbytkoch. Premostenie dvoch úplne 
odlišných spoločenských období, via-
cerých generácií i teologických dôra-
zov, aj o tom bolo stretnutie v Prahe. 
Nevyšlo všetko podľa predstáv orga-
nizátorov, ale to nebolo prekážkou, 
aby sme prijali požehnanie, ktoré Boh 
v hojnej miere pripravil pre účastní-
kov stretnutia.  

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa na príprave stretnutia podieľali: 
dirigentom, členom jednotlivých tí-
mov, dobrovoľníkom a vedeniu hosti-
teľského zboru, členom VV BJB v ČR 
a Rady BJB v SR, modlitebníkom, 
sponzorom a pod. Bolo dobré stret-
núť sa spolu  a pripomenúť si Božiu 
dobrotu, lásku, dary, požehnanie  
a vernosť.

Dušan Uhrin
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