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Milí bratři a milé sestry ve sborech 
Bratrské jednoty baptistů.

Otevíráme nové číslo Zpra-
vodaje s názvem Zůstávat v pravdě. 
Prožíváme náročné období, ve kterém 
musíme rozlišovat nejen pravdivé a fa-
lešné informace, ale především se ptát, 
zda ve svém vlastním životě zůstáváme 
v Pravdě s velkým P. A tou není jen ně-
jaké konstatování nebo vědomost, ale 
především Pán Ježíš Kristus. On sám 
o sobě mluví jako o pravdě (Jan 14,6), 
která nás povede tou správnou cestou. 
Jen skrze Něj a skrze pravdivost v na-
šich vztazích a životě církve můžeme být 
svědky o milosti, kterou jsme vyznali.

Nad tímto tématem se zamýšlí bratr 
kazatel Čížek a vede nás do přemýšle-
ní o tom, co pravda znamená v Písmu,  
a na stejné téma je i kázání bratra kaza-
tele Hrůzy o slyšení pravdy. Modlíme se 
za to, abychom tak mohli být povzbuzeni  
v hledání pravdivosti i ve vašich životech.

Jsem vděčný i za rozhovor s bratrem 
Jánem Szöllöšem o jeho službě a práci 
ve slovenském parlamentu. Za bratra 
se, prosím, modlete, aby i jeho prá-
ce poslance byla dobrým svědectvím  
v této nám blízké zemi.

V rubrice Co vlastně dělá můžete 
lépe poznat sestru Asui, která nyní pra-
cuje v kanceláři VV. Jaká je její práce  
a co ji překvapuje a těší si můžete přečíst  
v rozhovoru s ní. Na návštěvu se tento-
krát vydáváme do sboru Blansko, a  mů-

žete tak lépe poznat toto společenství.
Ve Zpravodaji pak dále přinášíme In-

formace z jednání Výkonného výboru  
a zprávy z jednotlivých odborů BJB. 
Jsme rádi za akce, které mohly (i v ome-
zené formě) proběhnout, a doufáme, že 
již brzy bude možný návrat k normální-
mu životu. Záleží i na každém z nás, zda 
k tomu svým malým dílem přispějeme. 

Na konci června zasáhlo jižní Mora-
vu i další místa tornádo a podobně jako 
jiné organizace i my jsme měli možnost 
pomoct tam, kde bylo potřeba. Děku-
jeme jednotlivcům i sborům, kteří při-
spěli do vyhlášené sbírky, k dnešnímu 
dni se vybralo téměř 400.000 Kč. Krát-
kou zprávu z naší návštěvy postižených 
míst najdete již v tomto čísle, sou-
hrnnou zprávu o celkové pomoci BJB 
najdete pak v tom příštím. Připomí-
nám jen, že pomoc (jak finanční, tak 
dobrovolnická) bude potřeba celé léto,  
a proto sbírka na krizovém fondu bude 
probíhat až do konce září.

S přáním Boží milosti do dalších dní

ÚVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY

Boží slovo spojuje pravdu se svět-
lem. Tam, kde je pravda, tam 
je světlo. Pán Bůh nám chce 

svým Slovem svítit jako světlo na ces-
tu našeho života, abychom neklopýtali  
a nebloudili. (Ž 119,105).

Co když se ale vyhýbáme světlu Boží 
pravdy? Co když se ukrýváme ve stínu, 
utíkáme do svých jeskyní, uzavíráme 
se před pravdou? Možná se někdy 
dokonce bojíme pravdivého pohledu 
dovnitř svého srdce, svých myšlenek 
i svých činů. Co bychom na sobě uvi-
děli ve světle pravdy? A jak bychom se 
s tím museli vyrovnat? Co bychom asi 
museli ve svém životě změnit?

Koronavirová doba, ve které žijeme, 
má tendenci nás oddělovat od spo-
lečenství ve světle. To se pak může 
negativně projevit jak v našich rodi-
nách, tak ve sboru nebo v našem ži-
votě uprostřed společnosti. Snadno 

„A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo  
a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme 
ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, 
máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.”

1 J 1,5b-7.

můžeme začít skrývat své pravé „já“ za 
své roušky a respirátory, nebo za mo-
nitory svých počítačů. Může to pro 
nás znamenat velké nebezpečí, kdy 
začneme od sebe oddělovat jednotlivé 
části našeho života – tu „viditelnou“ 
lidským očím od té, která je druhým 
skryta. Tu „svatou“ (tam, kde se tváří-
me svatě před druhými ve shromáždě-
ní) od té „naší“ (soukromé, intimní). 
Tu, kterou máme otevřenou pro Pána 
Boha, a tu, kterou se snažíme před 
Bohem skrýt. Jaká je ale naše pravá 
tvář? Jsme ochotni ji mít pravdivě od-
krytou před druhými i před Bohem? 
Nebo nám snad dává toto „ukrývání 
se“ falešný pocit, že jsme více v bezpe-
čí? Že nás nikdo nevidí? Pán Bůh vidí 
vše. I to, jak velmi je toto myšlení pro 
nás nebezpečné.

Možná mají někteří kazatelé, pas-
torační pracovníci i jednotliví bratři  
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a sestry zkušenost z koronavirové doby 
s tím, že museli pomáhat více lidem, 
kteří nezvládli toto pokušení „skrývat“ 
se před pravdou a žít dvojí život. Man-
želská nevěra začíná v srdci, a pokud 
člověk nezůstává v pravdě, pak velmi 
snadno podlehne třeba lákavému svá-
dění internetové pornografie. Když 
nezůstáváme v pravdě, bude to ničit 
naše rodinné vztahy. Někteří se v této 
době odpojili i od společenství svého 
sboru – přišlo jim snadnější a poho-
dlnější nebýt plně pod Kristovými ná-
roky na posvěcený život v pravdě. Jak 
snadno potom člověku hrozí pád!

Znovu se ukazuje, jak zásadně dů-
ležité je žít naplno s Ježíšem a napl-
no uprostřed živé církve – místního 
sboru. Jak je to požehnané a uzdravu-
jící, když smíme zakoušet upřímnost  
a pravdivost autentického společenství 
bratrů a sester, kteří se rozhodli vzá-
jemně se povzbuzovat na cestě za Pá-
nem. Tam se projevuje vzájemná lás-
ka a nesení břemen v reálném životě.  
Je to skutečné společenství Kristových 
učedníků, kteří se jedni před druhými 
nepřetvařují, nenasazují si zbožnou, 
ale neupřímnou masku. Ví o svých 
chybách, pádech i o své hříšnosti, 
ale také hluboce prožili Boží milost, 
odpuštění a bezpodmínečné přijetí - 
a z těchto Božích zdrojů žijí. Poznali 
Boha, který je spravedlivý, pravdivý  
a zároveň plný milosti a slitování.

Bratři a sestry, taková společenství 
ve svých sborech budujme. Stojí to 

za to. Nasaďme se plně pro vytváře-
ní zdravé duchovní rodiny církve, ve 
které se spojuje pravda i milost. Kde 
se dobrovolně vystavujeme světlu zje-
vené Pravdy – Krista a jeho Slova,  
a zároveň jsme dostatečně pokorní  
a upřímní, abychom si byli schopni 
vyznávat své pády a nést jeden druhé-
ho v jeho slabostech.

Pán Ježíš se ve své velekněžské mod-
litbě modlil k Otci za své učedníky: 
„Posvěť je svou pravdou; tvoje slovo je 
pravda.” (J 17,17) Je to modlitba i za 
nás, za mne, tebe, za můj i tvůj sbor, 
za celou naši Jednotu. Žijme posvěce-
ni Boží pravdou.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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ZŮSTÁVAT V PRAVDĚ

TÉMA

Slovo pravda je zásadním filozo-
fickým termínem. Dalo by se 
říci, že filozofové jsou jacísi ce-

loživotní „hledači pravdy“. Jejich svě-
tová díla představují výsledky jejich 
životního úsilí. A  tímto někteří z nich 
skutečně obohatili svět. Lidstvo hle-
dá pravdu rovněž prostřednictvím vě-
deckého bádání, čehož výsledkem má 
být soubor objektivních skutečností, 
které přece lze dokázat a ověřit. Také 
prostřednictvím umění se hledá prav-
da. A pravdivost je zásadním kritériem 
mnoha umělců, ať už jde o spisovate-
le, malíře, herce a další tvůrce. Tolik 
několik řádků k úvodní obecné teorii.

Ani teologie nezůstává nijak po-
zadu, ba právě naopak. Vždyť slovo 
„pravda“ se vyskytuje v Novém zákoně 
celkem 109krát v podobě podstatného 
jména. Nechybí ani značné množství 
výskytů slov odvozených od onoho 
kořene v podobě přídavného jména, 

„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.“ 
                                                                      Ef 4,15

příslovce, nebo dokonce dva výskyty 
specifického řeckého slovesa, pro kte-
ré neexistuje jednoduchý český ekvi-
valent, jež by zněl asi „pravdovat“, pro-
to ho musíme opsat slovním spojením 
„být pravdivý“ nebo „mluvit pravdu“. 
(Jeden ze dvou výskytů tohoto slove-
sa se nachází právě v biblickém verši 
v našem úvodu. Doslovný překlad by 
pak zněl: „Pravdujte v lásce, …“)

Bible nám jasně zjevuje, že pravda 
je součástí Božího charakteru. Vždyť 
Pán Ježíš – skutečný Boží Syn o sobě 
autoritativně prohlásil: „Já jsem ta 
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází  
k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) A ten-
to stejný Boží Syn ve stejném evange-
liu o Duchu svatém prohlásil násle-
dující: „Ještě mnoho jiného bych vám 
měl povědět, ale nyní byste to nesnes-
li. Jakmile však přijde on, Duch prav-
dy, uvede vás do veškeré pravdy …“  
(J 16,12-13) Garantem absolutní prav-
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dy je tedy sám Bůh. On sám je ob-
jektivní pravdou. Takže ten, kdo chce 
mít společenství s pravdivým Bohem, 
nutně se musí otevřít pravdě ve svém 
osobním životě. „Ale přichází hodina, 
ano již je tu, kdy ti, kteří Boha oprav-
dově ctí, budou ho uctívat v Duchu 
a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho 
lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo 
ho uctívají, mají tak činit v Duchu  
a v pravdě.“ (J 4,23-24) Ve vztahu  
k Bohu nemůže obstát žádná lež, 
neupřímnost, faleš ani polopravda. 
Součástí každého skutečného pokání 
nutně je konfrontace s absolutně ob-
jektivní Boží pravdou. Pokud se ne-
poddám Boží pravdě zjevené v jeho 
slovu – v Písmu, které je přece inspiro-
vané Duchem pravdy, pak nemohu či-
nit opravdové pokání. Pokud nečiním 
pokání, pak nemohu přijmout od-
puštění hříchů. Bez odpuštění hříchů 
není spasení! Díky Bohu za možnost 
opravdového života v pravdě. Vždyť 
Pán řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, 
jste opravdu mými učedníky. Poznáte 
pravdu a pravda vás učiní svobodný-
mi. “ (J 8,31-32) Podřízení Boží pravdě 
přináší skutečnou svobodu.

Zůstávání v pravdě k sobě samému 
je podle mého přesvědčení spolehlivé 
jen tehdy, když setrváváme ve spole-
čenství s Duchem svatým – s Duchem 
pravdy. Autonomní člověk nezávislý 
na Bohu totiž snadno podlehne své 
vlastní subjektivní pravdě nebo sub-
jektivní pravdě svých blízkých. Člověk 

lehce podlehne zjevným omylům, díl-
čím „pravdám“ či polopravdám. Před 
nedávnem jsem havaroval. Nehodu 
jsem zřejmě způsobil já – alespoň tak 
to vyhodnotila Policie České repub-
liky. Svou vinu jsem nakonec přijal. 
Situace na velmi rušné křižovatce byla 
opravdu nepřehledná. Na chaosu se 
podíleli dokonce sami policisté, kte-
ří dopravu střídavě řídili a neřídili.  
Já jsem dostal od jednoho policisty 
stojícího ve vozovce pokyn vjet do kři-
žovatky, kde jsem pak nedal přednost  
v jízdě autu jedoucímu po hlavní ko-
munikaci. Celý spor je o tom, zda jsem 
byl řízen policistou či nikoliv. Nako-
nec jsem svou vinu tedy přijal. Není 
zde prostor situaci popisovat detailně.  
V každém případě jsem nehodu de-
tailně rozebíral se dvěma mně blízký-
mi lidmi – mimochodem velmi zku-
šenými řidiči a zralými osobnostmi. 
První z nich mi řekl, že jednoznačnou 
pravdu má vyšetřující policista. Druhý 
z nich mi nadal za to, že jsem vinu 
přijal a nenahlásil vše na Generální 
inspekci bezpečnostních sborů, neboť 
podle jeho názoru stoprocentní vina 
je na straně policisty stojícího ve vo-
zovce. Někdo z vás by snad namítl, že 
skutečnou pravdu by odhalil jen soud. 
To však může tvrdit pouze naivní člo-
věk, který má minimální zkušenosti  
s justicí. Byl jsem totiž očitým svěd-
kem vynesení rozsudku nad jednou 
sestrou z našeho sboru, který se zcela 
nezakládá na pravdě. O mylném roz-
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hodnutí onoho soudu jsem přesvěd-
čen dodnes. Ano připouštím, že se 
mohu mýlit. (Mimochodem se jedna-
lo rovněž o dopravní nehodu – tehdy 
však s fatálním smrtelným násled-
kem.) Ani lidské soudy nemohou být 
automatickým garantem objektivní 
pravdy. Je to jen lidská snaha postih-
nout pravdu a spravedlnost. Dokonce 
ani naše vlastní nitro nemůže být na-
prosto spolehlivou zárukou objektivní 
pravdy. Vždyť já sám jsem velmi záhy 
začal pochybovat, zda se moje doprav-
ní havárie odehrála přesně tak, jak si 
myslím, že proběhla. Nevím o exis-
tenci kamerového záznamu. Svědectví 
svědků svědčících v můj prospěch mo-
hou být zkreslená či jinak ovlivněná. 
A dokonce ani kamerový záznam by 
mou situaci nemohl spolehlivě rozře-
šit. Skutečnou plnou pravdu zná jen 
Hospodin. Proto chci nadále zůstávat 
ve společenství s pravdivým Bohem. 
Chci ho uctívat v Duchu a v pravdě. 
Chci činit pravdivé pokání. Ať je nám 
Bůh milostiv!

Nezbytnou nutností zůstávání  
v pravdě je aktivní život v církvi Kris-
tově – „… v Božím domě, jímž je 
církev živého Boha, sloup a opora 
pravdy.“ (1Tm 3,15b) Místní sbor, 
kde se pěstují skutečně pravdivé bra-
trské vztahy, je pro mne důležitým 
pilířem (sloupem) a pevnou oporou 
Boží pravdy. Zde jsem přece povzbu-
zován k následování pravdy. A naopak 
přijímám napomenutí, pokud se od 

pravdy odchyluji. Ve společenství se 
mohu sdílet, radit a společně modlit. 
Mimořádnou pomocí v tomto směru 
mohou být domácí skupinky, což je 
ideální prostor právě pro zachovávání 
na pravdě založených vztahů. Pravi-
delnou účast na takto založené domácí 
skupince všem vřele doporučuji.

Miroslav Čížek
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KÁZÁNÍ

Zůstáváme-li v Božím slově, pak 
jsme opravdovými učedníky.  
A důsledek je, že poznáme 

Pravdu a pravda nás osvobodí. Může-
me být svobodní od hříchu, vést vítěz-
ný život víry, pouze pokud poznáme  
a zůstaneme v Pravdě – ve Slově.

Pán Ježíš, To Slovo, se stal tělem 
a prohlásil: „Já jsem Ta Pravda.”  Jak 
mohu já, jak můžeme my, zůstá-
vat v té pravdě, jenž je Ježíš Kristus,  
a v jeho slově?

Když jsem přemýšlel o zůstávání ve 
Slovu a v Pravdě, tak jsem si to před-
stavil jako slavnostní menu, které má 
více chodů. Lákavý předkrm, chutný 
první chod, po kterém přichází vydat-
né a ještě chutnější další chody a na 
závěr sladká tečka – dezert. Na tomto 
příkladu, bohatého stolu a chutného 
jídelníčku se pokusím vysvětlit prin-

ZŮSTÁVAT V PRAVDĚ 

„Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu 
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“

J 8,31-32

cip zůstávání v Kristu.
První věc, která je zapotřebí, aby-

chom mohli zůstávat ve Slově –  
v Pravdě, je Slovo slyšet.

Ř 10:14 „Ale jak mohou vzývat 
toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou 
uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak 
mohou slyšet bez toho, kdo hlásá?  
15 A jak mohou hlásat, nebyli-li po-
sláni? Jak je napsáno: ‚Jak jsou krásné 
nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, 
kteří zvěstují dobré noviny.‘ 16 Ale ne 
všichni uposlechli evangelium. Ne-
boť Izaiáš praví: ‚Pane, kdo uvěřil naší 
zvěsti?‘ 17 Víra je tedy ze slyšení zvěsti 
a zvěst skrze slovo Kristovo.”

Víra je ze slyšení a není možné zů-
stávat v Pravdě, pokud pravdu neu-
slyšíme. Dnes je mnoho způsobů jak 
slyšet Boží slovo: v rádiu, v televizi, na 
internetu, na CD nebo kazetě, dokon-
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ce i v církvi, ve shromáždění. První 
krok je tedy, abychom slyšeli, poslou-
chali Boží slovo.

Slyšení slova má ale spoustu překá-
žek. Modleme se, abychom tyto pře-
kážky překonali a mohli zaslechnout 
Boží hlas skrze jeho zvěstované slovo.

Za druhé, abychom zůstávali ve Slo-
vě, velice důležité je slovo číst. Nespo-
kojit se pouze se slyšením, ale jít dál, 
číst Boží slovo. Zjevení 1:3: „Blaze 
tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova 
tohoto proroctví a drží se toho, co je  
v něm napsáno.” [Bible21]

Pravidelné čtení je důležité v zůstá-
vání ve slovu, poznání Pravdy a osvo-
bození od hříchu. „Blaze tomu kdo 
čte…“ Strava je důležitá pro naše těla, 
Boží slovo, Písmo, je naší duchovní 
stravou.

Dalším krokem, chceme-li dalším 
chodem v tom slavnostním menu,  
je studium Božího slova. Ve Skutcích 
apoštolů, čteme: 17:11: „A tamější 
Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesa-
lonice: přijali Slovo se vší dychtivostí 
a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali 
je tomu tak.“

Je to příklad lidí, kteří pečlivě zkou-
mali – studovali Písma. Jsme vybíze-
ní Písmem, abychom zkoumali to,  
co slyšíme, případně co čteme, a to 
co je dobré, toho abychom se drželi. 
Studiem, zkoumáním Písma jdeme 
takzvaně „na hlubinu“ a užitek je o to 
větší, oč větší úsilí vynaložíme.

Nemůžeme ale zůstat zde, ještě nás 

čeká dezert v zůstávání v Pravdě, to 
znamená jít dál a učit se Písmo naz-
paměť. 

Sám Pán Ježíš, když procházel po-
kušením na pouští (Mt 4), citoval Pís-
mo, aby odrážel Ďáblovy útoky. Pa-
matujeme si, co je psáno? Abychom 
si to pamatovali, je zapotřebí se to 
učit nazpaměť. Ž 119:11: „Tvou řeč 
uchovávám v srdci, abych proti tobě 
nehřešil.“

Dt 6:4:  „Slyš, Izraeli, Hospodin 
je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Mi-
luj Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší a celou 
svou silou. 6 Ať jsou tato slova, kte-
rá ti dnes přikazuji, ve tvém srdci.  
7 Opakuj je svým synům, mluv o nich, 
když pobýváš ve svém domě, i když  
chodíš po cestě, když ležíš, i když 
vstáváš.”

To všechno ještě není konec. Máme 
za sebou bohatý stůl, slavnostní menu. 
Nic nám to neprospěje, pokud stravu 
nestrávíme. Naše těla z ní nebudou 
mít žádný užitek. Je třeba, aby tělo 
načerpalo živiny a tyto dále aby byly 
přetvořeny v energii, která dá sílu na-
šemu tělu.

Podobně je to i v otázce zůstávání 
v Pravdě Božího slova. Jsme varová-
ni, abychom nebyli pouze poslucha-
či slov, ale především jeho plniteli.  
„Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste 
vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbe-
ní.“ Žd 10:36

Chtějme tedy slyšet Boží slovo, čtě-
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me jej pravidelně, studujme jej sami 
nebo společně, učme se jej nazpaměť 
a uvádějme jej v praxi každodenního 

Spolu s manželkou Emílii sloužíme ve 
sboru v Českých Budějovicích od září 
2009. Je to Boží milost, že nás do kaza-
telské služby nejen povolal, ale také nás 
v ní provází. Spoléháme především na 
Jeho zaslíbení, že nás nikdy neopustí,  
a modlíme se, aby naše úsilí na Božím 
díle bylo požehnáním pro sbor, naše 
okolí a abychom spolu rostli k Jeho slávě.

Jaroslav Hrůza

života. Jen tak poznaná Pravda nás vy-
svobodí a budeme autentickými učed-
níky Pána Ježíše Krista.
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ROZHOVOR

JÁN SZÖLLÖS

Milý bratře Janko, před více 
než rokem jsi byl zvolen  po-
slancem slovenského parla-

mentu. Co tě přivedlo k rozhodnutí 
kandidovat?
Rozhodnutie kandidovať do parla-
mentu vo voľbách 2020 sa rodilo dlh-
šie. Politika ma už od mladosti zaují-
mala. Aj preto som sa už v roku 1988 
stal členom disidentského Hnutia 
za občiansku slobodu. Aj preto som 
potom v prvých slobodných voľbách 

v roku 1990 dostal ponuku kandi-
dovať za VPN, ale odmietol som ju, 
lebo som vedel, že som mladý a nesk-
úsený a že by ma politika „zomlela“. 
Povedal som však, že možno niekedy 
kandidovať budem. Odvtedy prešli 
desaťročia, pán Boh ma povolal byť 
kazateľom a na aktívnu účasť v poli-
tike som nemyslel. Od volieb v roku 
2012, keď sa do parlamentu dostal 
Braňo Škripek a zopár ďalších zno-
vuzrodených kresťanov, sa začal aj  
v našich kruhoch intenzívnejší záujem 
o politiku. Nakoľko náš zbor na Pa-
lisádach, kde som bol kazateľom, je 
blízko parlamentu, poskytli sme pries-
tory na pravidelné modlitby ľudí s po-
slancami. Nakoniec som v roku 2016 
vnímal, že prišiel čas, že mám kandi-
dovať do parlamentu. Bol som na ne-
zvoliteľnom mieste, ale samotná kam-
paň, ktorá bola netradičná a spočívala 
najmä v modlitebných stretnutiach, 
bola veľmi inšpirujúca a obohacujúca 
a rady kresťanov v parlamente sa roz-
šírili. Po tom som sa politike, okrem 
modlitieb s poslancami, nevenoval 
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a ani neuvažoval, že sa budem opäť 
angažovať. V septembri 2019, keď 
sa pripravovali kandidátky, ma však 
opäť oslovili, či nechcem kandidovať. 
Sľúbil som, že sa za to budem modliť  
a keďže som dostal potvrdenie cez Slo-
vo od Pána, že mám kandidovať, tak 
som súhlasil. V momente kandidatúry 
som bol na bezpečne nezvoliteľnom 
mieste, ale po tom, verím, že Pán Boh 
spôsobil taký nárast preferencií stra-
ny, za ktorú som kandidoval, že som 
nakoniec mandát získal a so mnou vi-
acero kresťanov. Kandidoval som pre 
to, lebo pôsobenie v parlamente vní-
mam ako možnosť zmeniť k lepšiemu 
aspoň niektoré veci v spravovaní našej 
krajiny.
A byl za tu dobu nějaký moment, kdy jsi 
litoval svého rozhodnutí?

Za ten čas od volieb sa samozrejme 
vyskytli také chvíle, keď som si klá-
dol otázku, načo som do parlamentu 
a politiky išiel a pomyslel som si, že 
by mi bolo lepšie v inom zamestna-
ní. Zvyčajne sa takéto pocity vynoria, 
keď neefektívne a zbytočne premár-
nime hodiny nezmyselnou diskusiou 
o niečom, čo nič krajine neprinesie a 
niektorí kolegovia sa len vybíjajú vo 
vzájomných osobných útokoch. Tiež 
je to vo chvíľach, keď dlhšie úsilie a 
práca niečo presadiť a dosiahnuť vy-
jdú nazmar. Vtedy mi dáva novú silu 
pokračovať vedomie, že ma Pán po-
volal a postavil v tomto čase na urči-
té obdobie do pozície poslanca, prijal 

som záväzok robiť túto prácu a nemô-
žem z nej predčasne utiecť.
Jak vnímáš práci poslance jako křesťan? 
Dostáváš se ty sám do situací, kdy se 
musíš rozhodovat mezi postojem křes-
ťana a postojem politika?

Práca poslanca patrí medzi povola-
nia, ktorú môžu a aj majú kresťania 
vykonávať. Viem, že boli a sú nielen  
v cirkevných kruhoch názory, že poli-
tika nie je pre slušných ľudí a už vôbec 
nie pre znovuzrodených kresťanov, 
že je to svetská vec a my sa do toho 
nemáme miešať. Myslím si, že kres-
ťania, ktorí vnímajú povolanie ísť do 
politiky, majú sa rozhodovať a ísť do 
politiky podobne, ako v prípade iných 
povolaní. Služba pri správe vecí verej-
ných je oblasť, kde kresťania môžu  
a aj majú pôsobiť a prinášať tam 
svoju profesionalitu, svetlo evanjelia  
a múdrosť Božích princípov obsia-
hnutých v Písme. Politika je náročná 
oblasť práce, je tam možno viac po-
kušení ako v iných oblastiach a preto 
je dôležitá osobná integrita. Preto si 
myslím, že by nemal byť rozdiel a roz-
por medzi postojom kresťana a posto-
jom politika. Sú situácie, keď musím 
rozmýšľať, čo je politicky priechodné  
a voliť taktiku, ako presadiť veci, 
ktoré považujem za dobré. Presadiť 
veci nedokážem ako jednotlivec, len 
v spolupráci s ostatnými poslancami 
z koalície. Pri tom vznikajú situácie, 
keď v rámci politickej dohody pod-
porím aj veci, s ktorými nie som úplne 
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stotožnený, ale netýka sa to zásadných 
hodnotových otázok. Ťažké je práve 
to hľadanie hranice v konkrétnych 
prípadoch a rozhodovaní, čo podporiť 
a čo nie. Preto sú dôležité modlitby 
za nás poslancov a aj modlitby, ktoré 
ako poslanci máme v parlamente, kde 
prosíme o múdrosť zhora pri našom 
rozhodovaní.
Téma tohoto čísla zní „Zůstávat  
v pravdě“. Co to znamená pro tebe jako 
křesťana i jak poslance parlamentu?

Zostávať v pravde je určite jedna  
z tých kľúčových vecí aj pri práci po-

slanca v parlamente. V kontexte, keď 
si uvedomíme, že Pravda s veľkým „P“ 
je samotný Pán Ježiš, tak to vlastne 
znamená zostávať v Pánovi, zostávať 
v úzkom spojení s ním, ako ratolesť 
s vínnym kmeňom (podľa iného pri-
rovnania Pána Ježiša). On aj hovorí, 
že bez neho nemôžeme nič urobiť. 
Keďže Pán Ježiš je zároveň aj vtelené 
Slovo, tak zostávať v pravde znamená 
pre nás konkrétne aj ostávať v pravde 
Božieho Slova. Tieto základné fakty 
si uvedomujem aj pri práci poslanca. 
Uvedomujem si však, že nestačí tieto 
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 ptal se Jan Jackanič

fakty len vedieť a im veriť, ale životný 
zápas každého kresťana je tieto prav-
dy zjavené v Božom Slove aj prakti-
zovať v každodennom živote. Tých 
ľudských právd je mnoho a skutočne 
má každý človek, alebo skupina ľudí, 
tú svoju pravdu. Rozhodnúť sa a ori-
entovať sa správne v živote a aj kon-
krétne v akejkoľvek práci aj v práci 
poslanca sa dá jedine, ak udržujeme 
živý vzťah s Pánom, že sa cez rozho-
vor s Ním, cez modlitbu, cez čítanie 
Božieho Slova, Jeho, kto je zosobne-
ním pravdy, pýtam, čo je v danej situ-

ácii tá skutočná pravda. Duch Svätý, 
ktorý žije v nás veriacich a ktorý je aj 
Duchom Pravdy, nám dokáže a chce 
správne radiť v každej situácii ak som 
ochotný počúvať Jeho tichý hlas a dať 
Mu priestor, aby ma viedol. To platí 
pre každého kresťana a v každej práci  
a vďaka Bohu to nie je privilégium len 
pre poslanca parlamentu.
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INFORMACE Z VV

Příprava SD

Výkonný výbor se zabýval příprava-
mi SD, který se uskuteční 19. června 
2021 v Praze. Věříme, že nedojde ke 
zhoršení stávající situace a prezenční 
jednání bude možné. V současné době 
je umožněno jednání orgánů právnic-
kých osob (nad 10 osob) za dodržení 
podmínky negativního testu, labo-
ratorně prokázaného prodělání one-
mocnění a nebo očkování. Podrobné 
informace rozešle kancelář VV společ-
ně s přihláškou na SD nejpozději dva  
týdny před termínem Sjezdu.

VV vzal na vědomí dopis sborů Jab-
lonec n. Nisou a Lovosice ohledně 
plánu ukončení jejich členství v BJB. 
Dopis najdete v materiálech pro SD 
ve zprávách za sbory.

Informace z jednání VV BJB dne 14. května 2021

VV také vybral své návrhy, které 
nebudou projednávány na červnovém 
SD a budou odloženy na listopadové 
setkání. Tam budou také projednány 
žádosti o členství v BJB nebo osamo-
statnění stanic sborů.
Sbory a kazatelé

VV schválil změnu dotací pro sbor 
BJB Brno, od září 2021 bude sbor po-
bírat také poloviční dotaci na dvoule-
tou kazatelskou praxi bratra Pavla An-
draška (do prosince 2022).

VV vedl také online rozhovor s bra-
trem Valerijem Nosachevem z Ukra-
jiny, který je ochotný přijet do ČR  
a pomoci Sboru XXI. století se začát-
ky nové misijní služby ve Slaném. VV 
uvažuje pro tuto službu získat podpo-
ru z EBF, tajemník o tom komuniku-
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je s bratrem Danielem Trusiewiczem 
(projekt Misijní partnerství) a nyní 
zjistí termíny podání žádosti.

Tajemník připomene sborům zá-
měr slavit Den vděčnosti za kazatel-
skou službu (druhou neděli v říjnu). 
Informace budou ve Zpravodaji, na 
kazatelském (online) kurzu i na SD.
Odbory a komise

Bratři předseda s tajemníkem in-
formovali o jednání s Radou Odboru 
mládeže, na říjen se připravují volby 
nového předsedy. Bratři jednali s Ja-
nem Pokorným, zatím jediným kan-
didátem na tuto službu, a také oslo-
vují některé kazatele sborů. Výsledná 
kandidátka bude zaslána na sbory 
nejpozději měsíc před volbou, dosud 
přihlášení kandidáti dostanou prostor 
také na SD.

Br. Jordan Haller pracuje na částeč-
ný úvazek (0,25) do konce června, od 
července pak jako dobrovolník (po-
čítá s účastí na Kemperenci na celou 
dobu).

Bratr Pavel Novosad informoval  
o plánování konference Misijního od-
boru na únor 2022, zde by měly pro-
běhnout i odložené volby.

Sestra Slávka Švehlová hovořila  
o možnosti využít nahrávky z historie 
BJB od bratra Juříčka ze Vsetína, spo-
jí se s tajemníkem a najdou nejlepší 
možné řešení, jak je zpřístupnit.
Akce BJB

Dne 3. června proběhne online kurz 
kazatelů, podrobnější program zašle 

na sbory tajemník na základě podkla-
dů od přednášejícího bratra Dr. Pavla 
Hanese z Banské Bystrice.

V pátek 4. a v sobotu 5. června pak 
proběhne online Vzdělávací konferen-
ce BJB na téma  “Kdo jsem v Kris-
tu - podle listu Efezským”, nahrávky 
přednášek budou k dispozici předem 
již od 1. června pro ty, kdo si je budou 
chtít pustit v jiném čase.

Hospodaření, ekonomika

Tajemník informoval o výsledcích 
hospodaření za rok 2020. Již se nám 
podařilo předat všechny podklady 
nové účetní a včas podat daňové při-
znání. O rozdělení hospodářského vý-
sledku (který obsahuje také částku za 
prodej bytu v Olomouci) bude jednat 
listopadový SD.

Tajemník dále informoval o situaci 
se školou PRIGO. Navrhli jsme jed-
nání statutárních zástupců PRIGO  
a VV BJB. V případě, že nedostaneme 
odpověď do konce června, znovu ho 
budeme připomínat přes našeho práv-
níka.

Na žádost obou myanmarských 
sborů vyhlásil VV sbírky na pomoc  
této zemi a rozhodl o uvolnění částky 
50.000 Kč z krizového fondu. Tajem-
ník připraví podklady pro vyhlášení 
sbírky, výtěžek bude zaslán na účet 
myanmarského sboru, který ho pak 
přepošle organizaci pomáhající lidem 
přímo na místě.

Ve služebním bytě v Praze na Do-
lákově ul. ukončí stávající nájemníci 
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Informace z jednání VV BJB dne 21. června 2021

Vzdělávací konference BJB

VV hodnotil Vzdělávací konferenci 
BJB, která nakonec proběhla v online 
podobě. Vážíme si služby bratra Pavla 
Hanese a jsme rádi, že v této formě zů-
stanou nahrávky dostupné i pro další 
využití na sborech. Odkazy na celý vý-
klad knihy Efezským můžete najít na 
webové stránce BJB a nebo Youtube 
kanálu Bratrské jednoty baptistů.

Vzdělávací konferenci bychom rádi 
zopakovali příští rok a vyzkoušeli pro-
pojení s kurzem kazatelů. K hledání 
tématu i termínu na příští rok se vrá-
tíme v září.
Sjezd delegátů v Praze

VV je vděčný, že mohl v Praze ten-
to Sjezd proběhnout, a děkuje sboru 
Praha 3 za vytvoření bezpečného i po-
hostinného prostředí pro toto setkání. 
Sjezd projednal všechny návrhy poda-
né na SD v roce 2019 a na dalším SD 
v listopadu letošního roku bychom se 
již mohli dostat k novým návrhům 
spojeným s naší společnou budouc-
ností a k žádostem o členství v BJB.

nájem do konce května. VV souhlasil 
s dalším pronájmem přes agenturu, 
podrobnosti zjistí tajemník.

VV dále schválil podporu 2000 Kč 

pro děti kazatelů, misijních pracovní-
ků sborů a zaměstnanců VV na let-
ní křesťanské tábory z podpůrného  
fondu.

Na Sjezdu se objevilo několik témat, 
kterým bychom se rádi v budoucnosti 
věnovali, a to především přípravě no-
vých kazatelů pro sbory BJB. K tomu 
dostal VV mandát sborů a společně  
s komisí pro vzdělávání připraví ná-
vrh, jak by takový společný program 
mohl vypadat.

Dalším tématem je financování 
společné služby po ukončení finanč-
ní podpory státem v roce 2030, a to 
jak na společné rovině, tak na úrovni 
jednotlivých sborů. SD přijal pravidla 
pro podporu sborových úvazků, která 
umožňují pozastavit na 3 roky snižo-
vání dotace tam, kde by si sbor ne-
mohl úvazek jinak již dále dovolit, ale 
jedná se pouze o drobnou pomoc tam, 
kde sbor potřebuje čas pro rozhodová-
ní, jak takový úvazek dále financovat. 
Sjezd dále rozhodl o postupném na-
výšení příspěvků od sborů až na část-
ku 1200 Kč s tím, že při dosažení této 
částky bude automatické navyšování 
pozastaveno a sbory pak čeká další 
rozhovor o podobě a rozsahu společné 
služby.
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Na základě rozhodnutí SD odsou-
hlasil VV záměr nákupu nemovitosti 
a pověřil tajemníka k dalšímu jednání 
a přípravě podkladů pro odsouhlasení 
nákupu.
Odbory BJB:

Mládež

Bratři tajemník a předseda VV se 
sešli s bratrem Jordanem Hallerem  
a hovořili spolu o přípravě akcí odbo-
ru mládeže na léto a přípravách kon-
ference mládeže v Praze. VV se bude 
zabývat situací ohledně příprav voleb 
nového předsedy (kandidáty jsou bra-
tři Jan Pokorný a Pavel Mrázek).
Misijní odbor

VV schválil žádost Čsl. baptistické 
konvence na rozdělení misijních pro-
středků z fondu konvence v následují-
cím poměru:

• 30% misijní aktivity sborů
• 60% podpora zakládání sborů 

na nových místech
• 5% práce s menšinami
• 5% vzdělávání kazatelů a misij-

ních pracovníků
Ostatní

Tajemník informoval o čerpání 
podpory pro pracovníky sborů BJB na 
letní dětské tábory. Prosíme o zaslá-
ní všech dalších žádostí nejpozději do 
konce srpna 2021.

VV jednal o přípravě Letního bib-
lického kurzu, který by měl proběh-

nout v rámci Vzdělávání na cestě, a to 
v termínu 7. - 12. 8. 2022 v Male-
novicích. Prosíme, abyste s tímto ter-
mínem počítali, podrobnosti o tomto 
letním kurzu budou zveřejněny na za-
čátku dalšího školního roku.

Tajemník informoval o probíhají-
cích úpravách bytu v Dolákově ulici 
v Praze pro plánovaný další pronájem. 
Dále pak informoval o vývoji ohledně 
školy Prigo. Podrobnosti budou zve-
řejněny na příštím SD.
Situace na sborech

VV se zabýval situací na sborech 
BJB, vedli jsme rozhovor o potřebách 
sborů, které staví, hledají nového ka-
zatele nebo jsou nyní neobsazené.
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ZPRÁVY Z BJB

JE TO TRAGÉDIE  
I ZKOUŠKA

V neděli 4. července 2021 na-
vštívili tajemník Výkonného 
výboru Jan Jackanič a předse-

da Pavel Coufal obce na Hodonínsku, 
které byly ve čtvrtek 24. června zniče-
ny tornádem. Vezli jsme s sebou jak 
finanční pomoc, kterou mezi sebou 
vybrali bratři a sestry v našich sborech 
při mimořádné sbírce, tak i materiál-
ní pomoc (kolečka, lopaty, sekery, 
pracovní rukavice, svítilny, elektro-
centrálu apod.), na kterou finančně 
přispěla misijní organizace Internati-
onal Mission Board Jižní baptistické 
konvence.

Postižené obce Hrušky, Moravská 
Nová Ves, Mikulčice a Lužice byly 
stále uzavřené, a tak jsme se přes čet-
né policejní kontroly dostali právě jen 
díky tomu, že jsme ukázali auto plné 
materiální pomoci místním lidem. 
Možná k tomu trochu přispěly i vesty 
s nápisem „Diakonie Bratrské jednoty 
baptistů“, které jsme měli celou dobu 
oblečené.

Přestože jsme byli na místě až 10. 
den po tornádu, kdy byly již odveze-
né trosky střech, ale i demolice celých 
domů, to, co jsme viděli, se nás hlu-
boce dotklo. Byl to obraz veliké zkázy, 
ale také obraz velkého pracovního na-
sazení a lidské pomoci. Hemžilo se to 
tam jako v mraveništi. Ti „šťastnější“ 
jen dostavovali spadlé štíty a opravova-
li rozbité střechy či vyměňovali okna. 
Jiní stáli vedle již odklizené prázdné 
parcely, kde před pár dny stál jejich 
dům. Další ještě čekali na demolici a 
přemýšleli, jak dál.

V těchto vesnicích jsme navštěvova-
li jednotlivce i rodiny, jejichž adresy 
a kontakty nám sdělili členové našich 
sborů. Na místě jsme předávali finanč-
ní pomoc ve výši 20.000,- Kč (případ-
ně byla pomoc poslána na bankovní 
účet). Ano, je to kapka v moři nouze. 
Přesto obdarovaní vyjadřovali velikou 
vděčnost za tuto nezištnou „první po-
moc“ od nás, neznámých křesťanů. 
Vnímali, že v tom nejsou sami. Snaži-
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li jsme se s lidmi hovořit, naslouchat 
jejich příběhům. Byli té hrozné zku-
šenosti stále plní a potřebovali o ní s 
někým mluvit. Chtěli jsme jim předat 
nejen hmotnou pomoc, ale i naději 
a povzbuzení, že v tom nejsou sami. 
A také vyjádřit, že se za ně modlíme. 
Někteří jen se slzami v očích přemýš-
leli nahlas, co asi bude dál. U těch, 
kteří mají víru v Boha, jsme se setka-
li přece jen s nadějnějším pohledem 
do budoucnosti. Ti viděli svoji situaci 
nejen jako tragédii, ale i jako zkoušku 
lidské soudržnosti a ochoty pomáhat 
bližním. Častokrát zaznělo: „Hlavně 
že jsme přežili, život je nejdůležitější.“

Lidé v postižené oblasti čekají na 
rozdělení velkých sbírek, které se ko-

naly v národním měřítku, ale i na po-
moc od státu, která by jim umožnila 
postavit nové domy. V oblasti pracují 
větší organizace, včetně těch křesťan-
ských (Diakonie, Charita, ADRA). 
Jsem rád, že jsme svou včasnou po-
mocí mohli přispět i my. Velmi děku-
jeme všem ochotným dárcům. Situaci 
budeme dále monitorovat a dle mož-
ností pomáhat tam, kde to je třeba.

                     Pavel Coufal,  
Jan Jackanič
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Drazí bratři a sestry v  české bap-
tistické jednotě. Zdravíme vás 
ve jménu Pána Ježíše Krista!

Nejprve jménem arménských evan-
gelikálních křesťanských baptistic-
kých církví bychom vám chtěli všem 
poděkovat za vaši pomoc a velkou po-
moc lidem v Náhorním Karabachu / 
Artsachu. Na konci března jsme od 
vás obdrželi 1880 EUR (50 000 Kč) 
na projekt v Náhorním Karabachu po 
hrozné válce organizované Ázerbá-
jdžánem a Tureckem se džihádistic-
kými skupinami ze Sýrie.

Ve spolupráci s Univerzitou ve 
Stepanakertu jsme mohli rozdat 150 
balíčků s potravinami (v každém ba-
líčku jídlo za 17 eur / cca 430 Kč). 
Protože finanční prostředky nestačily 
na uskutečnění tohoto projektu, zís-
kali jsme z různých zdrojů dalších 670 
EUR na potraviny a 180 EUR na pře-
pravu a logistiku potravin. Projekt nás 
tedy celkem stál 2730 eur.

Ještě jednou bychom chtěli vyjád-
řit naši velkou vděčnost a poděkování 
za pomoc při pomoci obětem války  
v Artaskhu. Kéž vám všem Bůh žeh-
ná ve vašem velmi důležitém úkolu.  
A znovu a znovu vám velmi děkujeme, 
že jste nás nenechali v tomto pro náš 
národ nelehkém období.

Neustále se, prosím, modlete za mír 
v našem regionu. Velmi potřebujeme 
vaši pomoc při modlitbě!

Jménem lidí z Artsaku a církví  
v oblasti Arstachu

Asatur Nahapetyan,  
tajemník Unie církví ECB v Arménii

POMOC PRO ARMÉNII
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CO VLASTNĚ DĚLÁ...

ASISTENTKA VÝKONNÉHO  
VÝBORU

Sestra Asui nastoupila do kancelá-
ře VV zhruba před rokem, kdy na 
rodičovskou dovolenou odešla ses-

tra Iveta Procházková. Pracuje zde na 
částečný úvazek a ostatní náplň práce 
je na přechodnou dobu rozdělena. Ptali 
jsme se jí na to, jak vnímá práci v kance-
láři VV a co ji na ní překvapilo a co těší.

Řekni nám, prosím, něco o sobě - kde 
jsi se narodila a jak jsi uvěřila?

Jmenuju se Sui Siakhelová, ale ro-
dina a přátelé mi říkají Asui. Je mi 22 
let a pocházím z Myanmaru. V roce 
2011 jsme přijeli s rodinou do České 
republiky  jako uprchlíci a nyní byd-
líme s mámou a s mladší sestrou ve 
Staré Boleslavi. Já jsem se narodila do 
věřící rodiny a od malička jsem cho-
dila do kostela a na různé křesťanské 
tábory. Máma nás učila Bibli nazpa-
měť a každý večer jsme se jako rodina 
modlili  a zapojovali jsme se aktivně 
do sborových akcí. Vyrůstala jsem  
s křesťanskou výchovou, ale úplně 
jsem tomu nerozuměla. Ale jako dítě 

jsem to brala, že jsem křesťanka, pro-
tože jsem z křesťanské rodiny. Sama 
jsem se s Bohem sblížila v roce 2013, 
kdy nás táta opustil - zemřel na ra-
kovinu. Bylo to pro mne hodně těžké  
a měla jsem chuť se vzdát všeho. Po 
pár měsících náš sbor pozval barm-
ského kazatele žijícího v Německu 
na letní tábor, kde nás učil o spasení, 
o Bibli,  jak žít každý den s Bohem. 
Jeho učení mi velice pomohlo a posil-
nilo i můj vztah s Bohem.
Jsme moc vděční za tvoji pomoc v kan-
celáři během doby, kdy je sestra Iveta 
na rodičovské. Jaké byly tvoje představy 
o této práci a jaká je realita?

Se sestrou Ivetkou se známe dlouho 
a je i naše dobrá rodinná kamarádka. 
Když mi nabídla práci v kanceláři, 
řekla mi něco málo o tom, co ta práce 
obsahuje. Ivetka mě postupně zaučo-
vala. Starala jsem se o  pokladnu, psala 
příjmové a výdajové doklady, posílala 
sborům emaily ohledně modlitebního 
řetězu, připomínala, že mají něco po-
slat do kanceláře, nebo posílala objed-
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návky knih, dopisy a faktury na poš-
tě. Na starosti také mám přípravu na  
Sjezd delegátů, na setkání Výkonného 
výboru nebo také na Kurz kazatelů, 
kde připravuji prezenční listiny, obě-
dy a občerstvení. 
Co tě na této práci baví a co je naopak 
náročné? Překvapily tě v něčem české 
sbory?

Pro mne je náročná komunikace  
s lidmi, protože čeština není můj ma-
teřský jazyk a kvůli tomu často do-
chází k nedorozumění. I přesto jsou 
všichni z kanceláře i ze sborů milí  
a chápaví, dostávám často požehnání 
a hezké zprávy třeba jenom za malou 
práci, kterou vykonám, a to mi velice 
dělá radost a jsem za to vděčná.  Jedi-

 ptal se Jan Jackanič

né, v čem mě sbory překvapily, je, že 
občas zapomínají na věci a musím je 
připomínat neustále, a že je spoustu 
sborů, které nejsou vůbec aktivní.
Jak se za tebe můžeme modlit? V čem 
potřebuješ naši podporu v práci i ve 
tvém osobní životě?

Prosím, modlete se za to, abych 
mohla dál sloužit Pánu Bohu, aby mě 
vedl správnou cestou v životě. Práce 
se mnou může být někdy obtížnější, 
proto bych chtěla poprosit o trpělivost  
a pochopení.

Děkuji a ať Vám všem Pán Bůh 
žehná.
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červenec 
28. týden / 5. - 11. července / Plzeň- Mozaika
29. týden / 12. - 18. července / Praha - Církev XXI. století
30. týden / 19. - 25. července / Praha 3
31. týden / 26. července - 1. srpna / Evropská baptistická federace

srpen
32. týden / 2. - 8. srpna / Praha 3 - Mezinárodní sbor
33. týden / 9. - 15. srpna / Praha 5 - Vinný kmen
34. týden / 16. - 22. srpna / Praha 6
35. týden / 23. - 29. srpna / Příbor
36. týden / 30. srpna - 5. září / Odbor mládeže

září
37. týden / 6. - 12. září / Sokolov
38. týden / 13. - 19. září / Suchdol nad Odrou
39. týden / 20. - 26. září / Šumperk
40. týden / 27. září - 3. října / Teplá

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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NA NÁVŠTĚVĚ

BJB BLANSKO

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Blansku se nachází zhruba 25 kilometrů 
severně od Brna. S tímto městem má dobré spojení, a nemyslím v této chvíli 
jen na spojení díky vlakové trati, ale především skrze osobu bratra kazatele 

Milana Kerna, který je kazatelem blanenského sboru, ale bydlí v Brně . Zeptali jsme 
se ho na několik otázek, které nám pomohou toto společenství přiblížit.

Milý bratře Milane, jaké jsou vlast-
ně počátky vašeho sboru? Jak služba 
v Blansku vznikla a kde se sbor dříve 
scházel?

Misijní služba brněnského sboru  
v Blansku započala v r. 1991 a plně se 
jí věnoval bratr Kristoslav Smilek spo-
lečně se sestrou Libuškou Ranšovou. 
Na začátku to byla setkání s partou 
kluků v jejich pronajatém prostoru 
kolárny v jednom činžáku. Setkání 
se účastnili i někteří obyvatelé činžá-
ku a postupně přibývali i další jejich 
přátelé. V roce 1992 bylo pokřtěno 
prvních 7 bratří a sester a v dalších 
letech přibývali další. V r. 1996 byla 
ustanovena kazatelská stanice s vlast-
ním staršovstvem. Kazatelská stanice  
v Blansku početně rostla a mnozí 
členové se aktivně podíleli na různé 

službě. V letech 1999-2003 působil 
v Blansku americký misionář bratr 
Steckmann, žel onemocněl rakovinou 
a nemoci podlehl. Různá volnočasová 
činnost pro širší veřejnost byla zastře-
šena v r. 2001 založením občanského 
sdružení „Filadelfia“. Této službě se 
pak věnoval především bratr Vojtěch 
Horáček. V r. 2004 byla dosavadní ka-
zatelská stanice osamostatněna, vznikl 
tak sbor BJB v Blansku a kazatelské 
služby se ujal bratr Michal Petratur. 
V té době měl sbor 40 členů, ale řada 
z nich již ochladla a později členství 
ukončila. Další úbytek členů byl způ-
soben odstěhováním z Blanska, takže 
postupně počet členů klesl téměř ke 
dvaceti, ale v současné době  již počet 
členů stoupá, nyní má sbor 27 členů,  
Bratr kazatel Petratur v r. 2016 ukon-



27

čil službu kazatele blanenského sboru 
a další kazatelské služby jsem se od 
ledna 2017 ujal já a spolu s manželkou 
pravidelně dojíždíme z Brna do Blan-
ska.
Na počátku misijní práce v Blansku 
se setkání nově rodícího společenství 
konala asi půl roku ve zmíněném pro-
storu „kolárny“, pak ve stejném činžá-
ku v bytě jedné rodiny. Problém stís-
něného prostoru v bytě byl v r.1992 
vyřešen nabídkou manželů Horáčko-
vých (kteří se na shromáždění ocitli 
poprvé) na scházení se v jejich jídel-
ně, kterou nedlouho předtím začali 
provozovat ve svém rodinném domě. 
Shromáždění „u Horáčků“ trvají do-
dnes a užívání pro sborové účely není 
přesně vymezeno jen na jídelnu, ale 
nejednou Horáčkovi umožnili pod-

le potřeby i užívání dalších prostor  
v domě. 

Jste menším společenstvím na men-
ším městě. Přináší vám to spíše vý-
hody nebo je to pro vás komplikace  
v navazování vztahů?

To se nedá jednoznačně říct. Někdo 
oceňuje menší obecenství, ve kterém 
se všichni vzájemně dobře znají, jiný 
oceňuje početnější sbor se zajištěním 
služeb pro všechny generace a jednot-
livé skupiny. Takže v něčem užíváme 
výhodu menšího obecenství, v jiném 
cítíme nezajištěnost služby, např  
v současnosti nemáme zajištěný hu-
dební doprovod při společném zpě-
vu. Pokud se týká navazování vztahů 
s přáteli, tak v tom velikost města 
nehraje roli, ale záleží na mimosbo-
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rových kontaktech a misijním zamě-
ření.     

Jak probíhá život sboru nyní po covidu? 
Ovlivnilo to celé období nějak zásadně 
vaši službu?

Všichni jsme se na možnost shro-
máždění moc těšili a užíváme si to,  
i v rouškách.  Osobně mne covid také 

v něčem posunul, protože jsem se roz-
hodl po prázdninách ve sboru zahájit 
přes internet biblické vyučování. Před 
několika lety totiž v našem sboru pro 
minimální zájem skončily biblické 
hodiny. Přispěla k tomu rozptýlenost 
členů (většina bydlí mimo Blansko)  
a také u některých směnnost. Prů-
zkum u členů sboru ukázal zájem  
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o tuto formu a věřím, že to bude uži-
tečné.
Jak se můžeme za sbor v Blansku mod-
lit? Jaké jsou jeho potřeby? 

Jako největší potřebu sboru vidím 
překonání duchovní stagnace a ne-
chtěné uzavřenosti sboru. Říkám ne-
chtěné, protože uzavřenost není naším 

programem, ale realita je taková, že se 
nám málo daří proniknout mezi lidi 
vně. Díky Bohu, určité pozitivní změ-
ny přece jen vidíme.  

 ptal se Jan Jackanič
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ODBOR MLÁDEŽE

Toto číslo Zpravodaje se v od-
boru mládeže nese v hlav-
ních dvou tématech, vděčnost  

a očekávání. Není nutné znovu ro-
zebírat, jak Covid změnil běh života  
v odboru mládeže. Ani není nut-
né psát, co všechno se mohlo konat, 
důležité je, co nás Pán naučil a kam 
nás dostal i navzdory situaci. Tady 
se nejvíce odráží první téma - vděč-
nost. I přes dlouhé odloučení mlá-
dež neztratila zájem o společné akce 
a nachází si cesty ke společenství i na 
neorané půdě. Již minule jsem psal  

o tom, jak se mládež setkává na online 
programech, které pořádaly jednotlivé 
mládeže. Do začátku prázdnin se nám 
podařilo uspořádat čtyři tato setkání. 
Přípravu vždy měla na starost daná 
mládež i s výběrem tématu. Pražáci 
vybrali téma pokušení, s Litoměřic-
kými jsme srovnávali radost a trápení, 
mládež z Aše se vrátila k tématu, které 
měla na celostátní konferenci - S.O.S. 
A co Brňáci? Ti již příhodně využili 
uvolněné situace a pozvali mládežní-
ky do Brna k tématu „miluj bližního”.  
I když nás na těchto setkáních nebylo 
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tři sta, ani dvě stě, věřím, že se ukáza-
lo, jak mládežníkům chybí akce, které 
jsme museli zrušit. Osobně jsem velmi 
vděčný. V první řadě za Boží milost,  
a to i konkrétně v tom, že kdyby se ta-

ková omezení jako tento rok objevila 
před lety, bylo by mnohem složitější, 
nebo i úplně nemožné, připojit mlá-
dežníky z celé republiky. Jsem také 
moc vděčný za každého jednotlivce, 
který se podílel na přípravě progra-
mu. V neposlední řadě jsem vděčný 
za všechno, co nás Pán naučil během 
dlouhého odloučení. Věřím, že mlá-
dež dnes zná lépe cenu společenství, 
flexibility i služby. Chvála Bohu i za 
tuto zkoušku.

Druhé avizované téma je očekává-
ní. To vnímám hned v několika roz-
měrech. Jednak v programu různých 
plánovaných akcí. Tím myslím, co 
se nám podaří vymyslet a připravit. 
Osobně mám moc rád to vzrušení, 
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                     Jordan Haller

když se formují myšlenky ve vizi, kte-
rá mě osobně často velmi pohltí a žene 
v přípravách. Rada ODM mi vždy byla 
v tomto procesu nezbytnou oporou. 
Další rozměr očekávání zahrnuji ne-
rad, ale žel je stále nebezpečně aktu-
ální. Mám na mysli hrozbu různých 
omezení. Přístup k situaci máme však 
vyjasněný, očekáváme to nejlepší, ale 
připravujeme se i na nejhorší. Bude 
se pořádat Kemperence 2021? Budou 
moci přijet vedoucí mládeží na Kom-
pas? Seženeme ubytování na Konfe-
renci 2021? Tam, kde si pokládáme 
podobné otázky, na které neznáme od-
povědi, však máme víru, že Pán bude 
jednat ve svůj čas k dobru těch, kteří 

ho milují. Třetí rozměr očekávání se 
týká volby nového vedoucího odboru. 
Volba má proběhnout na podzimní 
konferenci v Praze. Mám radost, že se 
našel kandidát na tuto pozici. Je jim 
bratr kazatel Pavel Mrázek.

Prosím vás, milí čtenáři, bratři  
a sestry, myslete v modlitbách na 
odbor mládeže. Konkrétně myslete, 
prosím, na plánované akce a změnu ve 
vedení ODM. Plný vděčnosti a očeká-
vání vidím v mládeži mnoho energie, 
kterou si Bůh může použít pro svou 
žeň.
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ODBOR SESTER

Žijeme v době, kdy se celá spo-
lečnost dostala do jakéhosi 
bludného covidového kruhu. 

Každého toto téma nějakým způso-
bem zasáhlo a ovlivnilo. Výjimkou 
jsme nebyly ani my sestry v Odboru 
sester.

Věřím, že pojem „sesterská konfe-
rence“ znají všichni členové, přátelé  
i děti našich sborů. Pravidelná setká-
vání sester, jednou za rok, k vyučo-
vání, sdílení se a povzbuzování přeč-
kala dvacet let totality, ale i třicet let 
demokracie. Ať byla situace ve spo-
lečnosti jakákoliv, konference sester 
se konaly každý rok bez výjimky od 
roku 1969. A právě proto bylo pro nás 
velmi bolestivé a tíživé zrušení kon-
ference v květnu 2020. Cestování ne-
bylo možné. S velmi těžkým srdcem, 
na modlitbách, jsme tuto skutečnost 
předkládaly našemu Nebeskému Otci. 

KONFERENCE SESTER
POPRVÉ ON-LINE

Poprvé v historii se konference 2020 
musela zrušit. Když jsme přijaly toto 
společné rozhodnutí, někde hlubo-
ko v nás byla myšlenka, že už snad 
nikdy v budoucnu pandemie ani nic 
jiného nebude překážkou pro konání 
našeho setkání. Loňské léto bylo na-
oko příslibem, že se situace uklidňu-
je. Všichni víte, jak se situace vyvíjela 
dál. Opětovné zhoršení na podzim  
a následný úplný lockdown nás spo-
lečně mobilizoval k intenzivním mod-
litbám. Uvědomovaly jsme si, že mezi 
sestrami v našich sborech je značný 
počet starších sester, které komuni-
kují jen telefonem, klasickými dopisy 
a osobním kontaktem. A tak myšlen-
ka pořádat konferenci on-line se ro-
dila velmi pomalu. Jako výbor sester 
z Čech i Slovenska jsme se scházely 
k modlitbám na ZOOM-u. Konečné 
rozhodnutí uspořádat konferenci on-

„…proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží,  
co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“  Ř12,2b                       (ústřední text konference)
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-line padlo na konci ledna. Netušily 
jsme, co je k tomu potřeba, jak to má 
vypadat, nebo odkud se bude vysílat. 
Ale modlily jsme se, ať nám Pán Ježíš 
ukáže, co a jak dělat. Překvapila nás 
sestra Čurillová, když nám sdělila, že 
Košický sbor je ochotný konferenci 
uspořádat prezenčně, ale mají mož-
nost i online vysílání, protože právě 
investovaly do nahrávacího a vysíla-
cího zařízení. Bylo to pro nás jasné 
vyslyšení modliteb. Objevily se však 
další otázky. Jak má vypadat konfe-
rence, která se vysílá on-line? Měla 
by se zkrátit na jednodenní? Budou 
moct manželé Hanesovi přijet do Ko-
šic? A co my z Čech, budeme se moct 
zúčastnit? Mnoho otazníků, na které 
nám náš laskavý, dobrotivý Bůh od-
povídal postupně.

Téma konference bylo připrave-
né už víc než rok a znělo: „JEDNO 
POTŘEBNÉ V 21. STOLETÍ.“ Na-

jednou bylo ještě aktuálnější než před 
rokem. Vše začalo do sebe zapadat. 
Zdálo se, že je téměř vše připravené. 
Konference bude jeden den v sobo-
tu na začátku května. Sloužit slovem 
mohou manželé Hanesovi. A pokud 
dovolí pandemická situace, jako český 
výbor se zúčastníme prezenčně. Naše 
radost netrvala dlouho. Dozvěděly 
jsme se, že naši hlavní mluvčí Han-
esovi se dostali do situace, kdy musí 
podstoupit očkování a nestihnou to 
do termínu konání konference. Opět 
jsme stály před rozhodováním. Po-
sunout termín konference? Natočit 
přednášku dopředu? Hanesovi dávali 
přednost posunutí termínu před pou-
štěním předtočené přednášky. A tak 
jsme se s konečnou platností domlu-
vily na termínu konání konference se-
ster 19. června 2021.

Tak, je vše připravené? V mod-
litbách jsme však setrvávaly i dále. 
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Sledovaly jsme uvolňování opatření  
i možnosti cestování a opatření nut-
ná po příjezdu na Slovensko. Odjet 
jsme mohly jen tři, po příjezdu jsme 
absolvovaly PCR test a s napětím oče-
kávaly výsledek. Po celý čas se o nás  
s velikou obětavostí a laskavostí starala 
sestra Dadka Čurilová. PCR test byl 
negativní a my jsme se mohly v pátek 
účastnit společného Česko-Sloven-
ského jednání výborů sester.

Byl to požehnaný čas sdílení se, 
modliteb, ale i plánování naší další 
práce a také konference v roce 2022, 
kdy by se měla konat, jak Pán Bůh 
dá, v Čechách na podzim v září 2022 
(vzhledem k tomu, že na květen je 
naplánované už několikrát odložené 
sejití JASU)

Ani jsme se nenadály a byla tady 
sobota, den konference. Protože to 
situace dovolila, v lavicích v modliteb-
ně se usadilo asi padesát posluchačů. 

Na všech, kteří byli pověřeni službou, 
bylo vidět napětí a nervozitu. Náš Bůh 
je milostivým a laskavým Bohem. On 
slyšel naše prosby za ochranu celého 
dne. Víme, že sestry na různých mís-
tech obou republik byly připojené. 
Někde i ve skupinkách k on-line vy-
sílání. V chatu nebo telefonicky vyja-
dřovaly vděčnost za možnost účastnit 
se alespoň tímto způsobem. Prožily 
jsme velkou radost a povzbuzení do 
další služby sestrám. Pán Ježíš na nás 
pracoval více než rok. Proměňoval nás 
obnovou mysli, učil nás poznávat, co 
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé 
a dokonalé. Jemu samému vzdáváme 
čest a chválu za dílo, které koná na-
vzdory naší slabosti a dokonává ho 
svým Duchem, ke své slávě.

 V. Koblischková
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MISIJNÍ ODBOR

O CO TADY VLASTNĚ JDE

Život je plný maličkostí, které 
nehoří a dohromady nás do-
kážou úplně pohltit a vyplnit 

nám celý den. Tento problém ma-
ličkostí nebyl cizí ani vévodovi z We-
llingtonu. Dochoval se jeho památný 
dopis adresovaný válečnému úřadu:

„Vážení pánové, zatímco pochodu-
jeme do Portugalska na pozice, z nichž 
lze ovládnout přístupové cesty k Mad-
ridu a držet zpět francouzská vojska, 
věnují se mí důstojníci horlivě tomu, 
aby splnili vaši žádost zaslanou z Lon-
dýna do Lisabonu prostřednictvím 
loďstva Jeho Veličenstva a kurýrem 
posléze doručenou až do našeho ve-
litelství. Již jsme spočítali sedla, uzdy, 
stany a stanové tyče, jakož i všeli-
ké další drobnosti, za něž jsem vládě 
Jeho Veličenstva odpovědný. Odeslal 
jsem taktéž zprávy ohledně povahy, 
důvtipu a rozpoložení všech svých dů-
stojníků. Do haléře jsme vyúčtovali 
všechny položky, až na dvě politování-
hodné vyjímky, pro něž vyprošuji vaši 

shovívavost. Nezaúčtována žel zůstává 
částka jednoho šilinku a devíti pencí 
v pokladně jednoho pěšího praporu 
a zcela ostudný zmatek panuje také 
ohledně počtu malinových zavařenin, 
jež byly vydány jednomu jezdeckému 
pluku během písečné bouře v západ-
ním Španělsku. Tato trestuhodná 
nedbalost může být snad připsána na 
vrub tíživým okolnostem, do nichž 
nás staví skutečnost, že jsme ve válce 
s Francií, což může vás, ctihodné pány 
ve Whitehallu, poněkud překvapit. 
To mě přivádí k mému hlavnímu zá-
měru, jímž je požádat vládu Jejího Ve-
ličenstva, aby mi objasnila své pokyny  
a pomohla mi tak lépe pochopit, za ja-
kým účelem vláčím vojska těmito ne-
úrodnými pláněmi. Pro sebe vyvozuji, 
že důvodem nutně musí být jeden ze 
dvou níže zmíněných úkolů. Vynasna-
žím se ze všech svých sil jeden z nich 
splnit, oba však vykonat nemohu:  
1. vycvičit ve Španělsku armádu uni-
formovaných britských úředníků pro 
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 Pavel Novosad

potřeby účetních a poslíčků v Londý-
ně, či snad 2. zajistit, aby byla ze Špa-
nělska vytlačena Napoleonova vojska.“

Při čtení o Wellingtonových smě-
lých činech a vítězstvích nad Napo-
leonem snad ani nedokážeme docenit 
hrůzu omylů ohledně malinových za-
vařenin a jsme rádi, že tento vojevůdce 
měl ve svých prioritách poměrně jas-
no. Co je takovou „malinovou zavaře-
ninou“ ve vašem životě? Co způsobuje 
vaše podráždění, rozmrzelost a beze-
sné noci? A jsou tyto věci opravdu tak 
důležité pro to, co je vaším hlavním 
úkolem? Většina toho, co způsobu-
je váš stres během života v církvi, se 
v podstatě týká maličkostí, které se 
však zdají být velkými. Jednou jsem 
slyšel příběh o vloupání do obchod-
ního domu. Když se na druhý den 
přišlo na to, že do obchodu se někdo 
vloupal, nastalo velké překvapení a zá-
roveň úleva při zjištění, že nebylo nic 
ukradeno. Po celý den však v obcho-
dě panoval nezvyklý chaos. Ten, kdo 
se do obchodu vloupal, totiž zaměnil 
cenovky u zboží. Drahé věci se nabíze-
ly doslova za babku a maličkosti byly 
drahé.

V životě mnohých z nás se právě tak 
vyměnily lístky s udáním ceny či hod-
noty. To, co je z dlouhodobého hle-
diska nepodstatné, se nám aktuálně 
jeví jako nesmírně významná věc, za-
tímco rozhodující záležitosti zůstáva-
jí bez povšimnutí. Učme se pokládat 
sami sobě následující otázky:

– „Doopravdy na tom záleží?“
– „Bude to pořád stejně důležité  

i za pět let?“
– „Jak důležitá je tato záležitost  

z hlediska věčnosti, života a smrti?“
Moudrosti se také můžeme naučit  

z jedné staré a známé modlitby: „Bože, 
dej mi sílu, abych změnil věci, které 
změnit mohu, dej mi trpělivost, abych 
snášel věci, které změnit nemohu,  
a dej mi moudrost, abych obojí od 
sebe odlišil.“
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ODBOR PRO MANŽELSTVÍ  
A RODINU

Když jsme již potřetí přesouvali 
plánované společné akce na začá-
tek léta a podzim letošního roku, 

byla ve mně na jedné straně naděje, že 
už by to snad mohlo konečně vyjít, 
na druhé straně obavy z nekonečného 
přelévání epidemie a s tím souvisejí-
cích opatření. Bůh k nám byl milostivý  

TAK SE TO KONEČNĚ POVEDLO.
HURÁÁÁ!

a první víkend, kdy byly otevřené ho-
tely, se potkal s prvním naplánovaným 
víkendovým setkáním pro manželské 
páry na konci května ve Skalním mlýně 
u Blanska. A v polovině června probě-
hl další, tentokrát v Krušných horách. 
Pán Bůh se dotýkal jednotlivých srdcí  
a manželství. A to je skvělé.

↓      Víkend pro manželské páry v Krušných horách↓
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↑ Víkend pro manželské páry u Blanska
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UČÍME SE, UČÍME SE, UČÍME SE

Covidová doba také přines-
la řadu výzev. Jednou z nich 
bylo naučit se věci dělat on-

line. V něčem je to pouze z nouze 
ctnost za dané situace, v něčem je to 
otevírání nových možností a způsobů 
služby. Do první skupiny patří konfe-
rence pro rodiče, do druhé nový po-
řad RUB a LÍC s živými rozhovory. 
Jsem vděčný za to, že jsme se s rodiči 
v rámci konference V BOŽÍ RUCE 
mohli setkat alespoň online, ale již 
se těším na osobní setkání, které je 
nenahraditelné. Pokud jste neměli 
příležitost, můžete si semináře a ká-

zání z této konference vyslechnout na 
webových stránkách www.radispolu.cz. 
Co se týče pořadu RUB a LÍC, tak 
to je podnět z doby covidu, ve kterém 
bychom rádi pokračovali. Chceme se 
dotýkat témat a životních příběhů,  
o kterých nebývá jednoduché mluvit, 
ale přesto je dobré je otevírat. Jsme 
vděčni za hosty, kteří jsou ochotni 
v živě vysílaném rozhovoru mluvit 
otevřeně o svých těžkých zápasech  
i vlastních prohrách. Skvělé je, že 
smíme vidět, že Ježíš sestupuje za člo-
věkem i do těch nejhlubších roklí na-
šeho života.
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TORNÁDO

Asi málokdo si dokázal před-
stavit, že to, co známe pou-
ze ze zpráv z druhého konce 

světa, se odehraje v naší těsné blíz-
kosti. Tato tragédie ani náš odbor 
nenechala netečný a rozhodli jsme 
se pomoci nabídkou táborů pro děti 
z postižených obcí. Děkujeme všem 
sborům, které volná místa na svých 
táborech nabídly. Také jsem se zapo-
jil do distribuce pomoci ve spolupráci  
s naším VV, především s tajemníkem 
Honzou Jackaničem. Nejdříve jsem na-

vštívil obec Mikulčice, abych na místě 
zjistil a projednal potřeby, a na základě 
této návštěvy a domluvy s místostaros-
tou Mikulčic jsem při druhé návštěvě 
přivezl náklaďák potřebné materiální 
pomoci v hodnotě cca 90.000,- Kč. 
Obec Mikulčice má asi 600 domů,  
z nichž zhruba 60 bylo zcela zničeno  
a určeno k demolici a dalších 240 bylo 
vážně poškozeno. Části vesnice byly 
zcela srovnány se zemí. Lidé byli vděč-
ni i za nabídnutou finanční pomoc, 
kterou naše církev distribuovala. 
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S nadějí, že nám to situace umožní, , uvádíme aktualizované termíny ví-
kendových akcí Odboru pro manželství a rodinu v druhé polovině  
roku 2021:

15. - 17. 10. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska

4. - 7. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul IV, Ráčkova dolina, Vysoké Tatry

19. - 21. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul I, hotel Skalní mlýn u Blanska

27. 11. 2021 — Vzdělávací konference OMR

CO NÁS ČEKÁ
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ROZHOVOR S MANŽELI  
VÍTOVÝMI

V dubnu jsme zahájili živé vysílání pořadů RUB a LÍC, ve kterých se do-
týkáme těžkých témat a zápasů, které naše manželství a rodiny provází. 
Našimi prvními hosty byli manželé Jana a Oliver Vítovi, kteří o těžkostech 

života ví své. Emocionální prázdnota, ať už v důsledku ztráty blízké osoby nebo 
nefunkčního manželského vztahu, však nemusí být konečná. Je zde ještě Ježíš, který 
může zásadním způsobem promluvit do našich životů. Poprosil jsem Janu a Olivera 
ještě o krátký rozhovor pro Zpravodaj BJB.

Jano a Olivere, v čem se změnil váš 
vztah k Bohu od chvíle, kdy jste uvěřili 
v Ježíše po současnost? Jak vás vaše ži-
votní zápasy a zkušenosti formovaly ve 
vztahu s Bohem?

Oliver: Můj vztah k Bohu od chví-
le, kdy jsem v Něj uvěřil, až po sou-
časnost se výrazně prohloubil, proto-
že mě Bůh provedl mnohdy těžkými 
situacemi v životě a uvědomil jsem 
si Jeho velkou ochranu a požehnání. 
Bylo by to asi na dlouho zde vše uvá-

dět, ale určitě největší zkušenost jsem 
získal, když mě Bůh provedl mým 
nejtemnějším údobím života po úmr-
tí mé manželky. Tehdy se můj vztah  
k Bohu nejvíce prohloubil a plně jsem 
spoléhal na Jeho vedení, ochranu  
a požehnání v dalším životě. Bez Něj 
bych tuto velmi těžkou a bolestivou 
životní událost jen stěží zvládal.

Jana: Když jsem uvěřila v Pána Je-
žíše, přijala jsem spásu a věčný život, 
bylo to období, kdy jsem měla už děti. 
Vzpomínám na velkou radost a chuť se 
s ostatními o tom sdílet. Ale záhy při-
šel Nepřítel a začal posílat pochybnos-
ti, že nejsem hodná spásy a lásky Boží, 
že se to týká ostatních kolem mne, ale 
ne mě samotné. Použil si k tomu mé 
nízké sebevědomí a negativní  smýšle-
ní nejen o sobě samotné, ale i o Bohu. 
Viděla jsem Jej jako Boha trestajícího 
a čekajícího na jakékoli moje selhání. 
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Bylo to období pochyb, také jsme jako 
rodina měli velké problémy a já nero-
zuměla, jaká je vlastně Boží láska a jak 
mohu Boha milovat. Uběhlo mnoho 
let a setkala jsem se sestrou v Kris-
tu, která pracuje v poradenské služ-
bě pro vztahy mezi lidmi i s Bohem. 
Setkání probíhá formou povídání, rad 
i společné modlitby. Tehdy jsem  při 
modlitbách prožila ujištění, že jsem 
Boží dítě, ujištění, že mě Bůh miluje, 
že jsem jeho dcera, princezna Krále, 
bílá jako lilie, že se mě nikdy nevzdá  
a nezřekne. Má hodnota není dána 
tím, jak jsem chytrá, úspěšná, praco-
vitá, jaká jsem modlitebnice a služeb-
nice, ale tím, že jsem. A nemusím se 
snažit dělat to, co druhý po mně chce, 
abych si zasloužila pozornost a lásku. 
Stačí, že jsem. Jaká svoboda!

Ptám se Boha, co mám konat a co 
je méně podstatné a zbytečné. Pán je 
první i poslední v  našich životech.  
A tak se učím spoléhat, byť jsou ně-
kdy okolnosti těžké a přichází zdra-
votní problémy, ale vím, že i pro mě 
má přichystané místo ve Svém králov-
ství, a to očekávám. „Věř v Pána Ježíše 
a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou  
v tvém domě.“ Sk.16,31. Ten dům to 
je celá naše široká rodina a další gene-
race, dá-li Pán, které přijdou, a za to 
se modlím a prosím.
Dnes oba žijete ve šťastném manželství, 
ale cesta k němu nebyla jednoduchá. 
Jak se změnilo vaše vnímání manželství  
a očekávání od partnera mezi vaším prv-

ním vstupem do manželství a dneškem?

Oliver: Určitě je rozdíl mezi začát-
kem manželství a dneškem, protože už 
spolu budeme v říjnu 7 let. Za tu dobu 
se leccos posune dopředu nebo pro-
jeví, ale důležité je, že se máme stále 
rádi a je nám smutno, když jeden nebo 
druhý musí někam odjet. Za těch 7 let 
už cítíme, že jsme spolu nějak srostli 
a je nám spolu moc fajn. Na začátku 
našeho vztahu a pak i manželství to 
bylo možná vášnivější a temperament-
nější, protože jsme oba byli vztahově 
vyhládlí, ale bylo to jako mladé víno. 
A my, co jsme z jižní Moravy, víme, 
že víno získává na kvalitě až časem.  
A tak je to i s naším manželstvím. 
Leccos teď teprve dozrává a mění se. 
A přitom si uvědomujeme, že Bůh 
nám dal velký dar žít spolu nový ži-
vot ve společném manželství, žít jeden 
pro druhého a oba ve vztahu s Bohem.

Jana: Každý manželský vztah začíná 
představami, ve kterých si myslíme, 
jaké to bude. Je to i určité očekávání  
a zároveň si neseme jakési vzorce z pů-
vodní rodiny, které chceme vnést do 
té nové. Začíná se řešit jak vést finan-
ce, domácnost nebo pracovní záleži-
tosti. Každý máme vlastní děti s jiným 
partnerem, moje část rodiny zůstala 
u Brna, dcery i rodiče. Opustila jsem 
práci, kde jsem byla velmi ráda, což 
znamenalo i ztrátu některých přátel. 
Odstěhovala jsem se do neznámé-
ho prostředí a do domu, kde Oliver 
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žil se svojí předchozí manželkou Es-
terkou, ještě jako kompletní rodina. 
Tyto všechny pro mne těžké situace se 
také promítly do našeho manželství. 
Potom všem zůstává jedinou správ-
nou cestou to, že náš vztah musí být 
založen na „milosti“, a ne na našich 
snech, představách a spravedlnosti. 
To znamená milost a odpuštění na 
každý den. V naději, že Pán má řešení 
a miluje Olivera i mě.
Jano, díky za vaši ochotu podělit se  
o váš životní příběh v pořadu RUB a 
LÍC. Velkou část tvého života zabral 
a bolestná cesta, z které ti Bůh připravil 
východisko a vstup do naplněného živo-
ta. O těchto věcech nebývá jednoduché 
mluvit, přesto jsi po částečném váhání 
souhlasila. Co bylo tvou motivací       ?

To jsem opravdu dlouze zvažovala 
a modlila se. Pokud to přinese aspoň 
jednomu člověku něco dobrého, tak to 
bylo správné rozhodnutí.

Někdy se stává, že jeden z man-
želů projevuje více úcty a pěkného 
chování lidem na pracovišti, ve sboru  
i dalším členům rodiny a tomu nejdů-
ležitějšímu po boku už tolik ne. Pak 
může nastat ztráta důvěry a postupně 
se vytrácí radost ze společného života. 
Manželství nás učí opustit svůj středo-
bod a vnímání jen sebe. Je důležité za-
jímat se, jaké potřeby má druhý, a pak 
vše s pomocí Boží sladit pro společné 
radostné žití. A toto lze učinit jedině 
tím, že budeme spolu na modlitbách  
a v nich budeme s láskou říkat a prosit 
o vhled do pravdy o nás samotných.
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Pokud byste si chtěli poslechnout rozhovor „Ztracené a znovunapl-
něné touhy a potřeby“ s Janou a Oliverem Vítovými najdete ho zde:   
http://www.radispolu.cz/rubalic/vitovi/

Marek Žitný  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29

Olivere, ty sis prožil ztrátu milované 
manželky. Tato zkušenost hluboce po-
znamenala tvůj život. Co bys vzkázal 
nám, kteří žijeme v manželství a někdy 
si jich až lehkovážně nevážíme?

Ano, je to pravda, že ztráta mé man-
želky poznamenala můj život a teď  
k novému manželství přistupuji úplně 
jinak a vnímám ho jako velký dar. Ka-
ždý ženatý muž by si měl uvědomit, že 
to je velká milost, že vůbec má man-
želku a není sám. Já jsem si zažil, co to 
je být sám a je to velmi těžké. Zrovna 
to stejné platí i pro ženy, aby si uvě-
domily, že jejich muž je pro ně velkým 

darem. Důležité je, aby nikdo nebral 
své manželství jako samozřejmost, 
protože může někdy rychle skončit, 
nebo může být ve velkém ohrožení. 
Proto musíme svá manželství chránit 
před tělesnými, duševními a duchov-
ními útoky, usilovat o čistotu man-
želství a chránit je svými modlitbami. 
Manželství je nejlepší vztah pro muže 
a ženu. Proto si ho važme a děkujme 
za něj Stvořiteli a Dárci života. Važme 
si každého dne, kdy jsme spolu jako 
manželé, protože nevíme, jak dlouho 
to ještě bude.
Jano i Olivere, díky za váš čas i otevřenost.
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