...úvodník
Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo
internetového časopisu Jednoty bratrské.
Proč jsme se rozhodli vydávat tento
časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl
obdivuhodným způsobem: Provedl s námi
zásadní obřízku (1998 – 1999), přivedl nás k
novému uvažování (2000), odkryl nám svou
vizi (2001 – 2002), stejnou vizi jako měli naši
otcové - vybudovat církev na apoštolském a
prorockém základě, uvedl nás do Smlouvy
s ním (2003) a probudil nás. Proto nám
zazářil Duch Jeho Syna! Tak z ostatků, které
tu před nějakými roky zbyly, povstalo nové
mladé Tělo, jehož Hlavou se stal sám Ježíš.
A tato Hlava – Ježíš dnes vede toto Tělo
směrem k lidem žijícím okolo nás a zjevuje
našim prostřednictvím sebe sama.
Všechny tyto jednotlivé kapitoly života
naší církve, které jsem vyjmenoval, měly
zásadní a klíčový význam pro to, kam jsme
dnes spolu došli. Dnes máme téměř tisíc
dospělých lidí, kteří slouží druhým lidem
okolo sebe, máme přes tři tisíce trvalých
přátel, kteří pozorují Kristovu živou sílu

pramenící z našich životů, a máme více,
než tři desítky tisíc lidí, kteří nás zatím jen
pozorují, ale na které máme rovněž nějaký
větší, nebo menší vliv.
Na svůj vlastní časopis jsme si nějakou
dobu netroufali. Byli jsme mnohdy zklamáni
lživými nebo zase pomlouvačnými články,
které jiné křesťanské časopisy o druhých či
o nás psaly. Viděli jsme, že papír snese úplně
všechno! Na druhé straně jsme se neměli
čím chlubit. Dílo bylo v zárodku. Vždyť to, co
Bůh tvoří, nemusí být vidět hned. Nakonec i
my sami jsme od Pána potřebovali ujištění,
že ve všech těchto krocích je s námi a že
je to On, kdo píše svým Duchem do našich
srdcí dějiny své církve a vytváří si z nás své
dílo s apoštolskou mentalitou.
Začínáme rozumět duchovní dospělosti,
jsme na jejím prahu. Letos si připomínáme
7. výročí Smlouvy věrnosti s Bohem, kterou
jsme uzavřeli dne 17.11.2003, a za uplynulou
dobu vidíme, jak Bůh naším prostřednictvím
mocně jedná v našich životech i v našich

sborech. Vidíme, že je čas vzájemného
povzbuzování. Je čas oslavování Boha a
Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám
dává zakoušet.
V našich sborech se odehrávají velké
změny, přicházejí mezi nás lidé, kteří skrze
nás poznávají Ježíše, a my jim ho můžeme
na nás odkrývat. Jsme propojeni vzájemnou
sounáležitostí a společně jdeme stejným
směrem. Vidíme na sebe a víme, zdali to, co
jeden nebo druhý napíše, je skutečně pravda,
nebo to je jen lidská blamáž. Usilujeme
o věrohodný život, který je přesvědčivý a
přitažlivý pro druhé. Můžeme tedy podle
slova žalmisty směle říci: „Budeme hovořit
o podivuhodných Hospodinových činech!“
(Ž.118.17).

Časopis má napomoci tomu, aby toto
povzbuzení mohli číst nejen naši členové,
ale i ti, které známe, máme rádi a kterým
neseme Krista. Tak se nebojte, čtěte a
pište.
Evald Rucký

...stalo se v roce 2010
SYNOD 2010
5. června 2010 se konal v Liberci
Synod 2010 s tématem Otec & synové.
Tento synod byl zároveň výročním
slavnostním shromážděním celé církve,
protože bratři z Úzké rady na něm
zhodnotili 7 let posledního vývoje České
provincie Jednoty bratrské od Smlouvy s
Hospodinem uzavřené dne 17. listopadu
2003.

Evald Rucký tady mimo jiné přednesl
historické souvislosti duchovního vývoje

staré i obnovené Jednoty bratrské,
připomněl vizi našich „otců“ a pojmenoval
hodnoty, na kterých tato jejich vize stála a
které jsou základními hodnotami i dnešní
generace v Jednotě bratrské: navázání
na apoštolské kořeny, autenticita, život
ve smlouvě, zaměření se na potřeby
společnosti a nesení obrazu Ježíše
namísto budování denominace. Více
o těchto hodnotách najdete na stránkách
www.jbcr.info v záložce „Kdo jsme“.
Odpoledne si bratři na synodu vyslechli
pozdravy z misijních regionů, tedy z
Polska, Slovenska i z Ruska. Pastor
novosibirského sboru Vitalij se s námi
pozdravil prostřednictvím nadabované
videonahrávky, bratr Ivan ze Slovenska
byl přímo na synodu.
Na závěr synodu biskup Unitas Fratrum
Samuel Gray, kterého světová Jednota
na synod vyslala, potvrdil bratry Evalda
Ruckého a Petra Krásného za presbytery
celosvětové Jednoty bratrské.

MANŽELSKÁ PASTORÁLKA
V Rokytnici nad Jizerou proběhla další
manželská pastorálka. Tentokrát měla
velice pěkný název: „Co nežiješ, to
nepředáš!“ (Na svém vyznání si může
zakládat pouze ten, kdo podle něj žije.
Řím. 2.25).

Bratři z Úzké rady a Týmu apoštolské
služby sdíleli s pastory, služebníky a
jejich rodinami pět praktických oblastí
života, na kterých se má projevovat
náš nový život v Kristu. Šlo o vztah k
našemu fyzickému tělu, naše cestování,
zaměstnání, naše finance a naše rodiny.

Večery byly věnované hostům, ať už těm,
kteří byli na pastorálce poprvé, nebo těm,
kteří prošli a procházejí nějakým těžkým
zápasem. Ostatní služebníci se modlili
za každého z hostů a žehnali jim.
Pastorálka v Rokytnici byla rekordní co
do počtu účastníků. Poprvé se musela
část lidí ubytovat ve třetím hotelu dole

...stalo se v roce 2010
radost z obnovy plné účasti české
provincie ve svazku Unitas Fratrum
(UF).

ve městě (doposud jsme vyžívali „pouze“
dva) a na některé zájemce se letos ani
nedostalo. Zůstává tedy otázkou, kde se
bude konat maželská pastorálka v roce
2011.
CELOCÍRKEVNÍ KONFERENCE
13. a 14. listopadu proběhla v Liberci
dvoudenní Celocírkevní konference.
Tématicky navázala na synod a také
nesla název Otec & synové. Podtitul pak
zněl: „Vzájemná sounáležitost Otce a
synů přivádí celé tělo k dokonalosti.“
Evald Rucký, doplňovaný Petrem
Krásným a Petrem Pospíšilem, v prvním
bloku představil úžasný Otcův projekt a
ukázal na jeho postupný vývoj v dějinách
církve. Odpoledne si mohli účastníci
konference
vyslechnout
nádherná
svědectví z různých sborů o tom, co
Ježíš dělá s lidmi uvnitř i vně církve.
Večer a ráno následujícího dne mluvilo
několik bratrů o misii JB v zahraničí a

o tom, kam nám Otec otevírá cestu.
V neděli dopoledne pak byli všichni
uváděni skrze praktická svědectví a
slovo Petra Boudného a Tomáše Brože
do duchovního boje.

Bratři podali zprávu o činnosti české
provincie Jednoty bratrské nejen
na domácí půdě, ale také v zahraničí.
Mnozí členové UB radostně přijali zprávu
o rozvoji misie v zemích východní Evropy
a na Sibiři. Vedle bohatého pracovního
programu týkajícího se vedení celé UF,
jednotliví zástupci provincií sdíleli život
svých církví.

Jednota
bratrská
se podílela na pomoci
postiženým
oblastem
řadu
měsíců a to nejen tam, kde měla
vyplaveny sbory nebo členy. Celá církev
se mohla vydat jako mocný Boží nástroj
a lidé se nechali použít pro pomoc

Stručný přehled života provincií UF 2010
najdete na našich stránkách.

SETKÁNÍ UNITY BOARDU
POVODNĚ 2010
1. - 8. října 2010 proběhlo v Kanadě
v provincii Alberta poblíž Calgary setkání
představitelů provincií Unity Board
(UB). Českou provincii Jednoty bratrské
zastupovali bratři Evald Rucký, předseda
Úzké rady a Petr Krásný, předseda
Výkonné rady. UB jednomyslně vyjádřil

V létě postihly Českou republiku ničivé
záplavy. Voda zasáhla i sbory a domovy
členů Jednoty bratrské na mnoha
místech. I přes katastrofální následky
této události jsme mohli zažít jednání
Ježíše v nás.

finanční, materiální i dobrovolnickou.
Více o povodních 2010 a o zapojení
Jednoty bratrské si můžete přečíst
ve speciálním čísle Jbuletinu.

...z historie
Pozn.: Při uvádění některých letopočtů a dat
narození či úmrtí jednotlivých osobností se
historické prameny rozcházejí. V takových
případech je za letopočtem uveden otazník.
DĚJINY JEDNOTY BRATRSKÉ
V DATECH
Část I. - od jejího vzniku do smrti Jana
Amose Komenského

Na tomto místě bychom Vám rádi nabídli
seriál „Dějiny Jednoty bratrské v datech“. V
něm postupně představíme 553 let vývoje
nejstarší protestantské církve. Pokud chcete
mít ucelený obraz o této historii, můžete
tento časopis sbírat. Informace čerpáme
ze skript, která byla napsána pro Misijní
školu Mikuláše Ludvíka Zizendorfa v Liberci.
Upozorňujeme, že pro texty platí autorská
práva a stejně jako u ostatních textů tohoto
časopisu je zakázáno je bez souhlasu
Jednoty bratrské v České republice šířit
v jiné formě dále. Tak tedy do toho!

Předchůdci reformátoři
1320 (?) se narodil Jan Milíč z Kroměříže,
reformátor. Pracoval v královské kanceláři,
doprovázel císaře Karla IV. do Německa.
Později na účet tehdejší katolické církve
řekl: „Hle, nastává válka nikoli proti sektě
a tyranství, ale tolik bojů, kolik je útoků
na evangelickou pravdu…Ejhle, nejprve!
Knížata tvá druhové jsou zlodějů, všichni
milují úplatky, jdou za odměnami, sirotkům
neposkytují spravedlnosti a nevstupuje
k nim pře vdovy, totiž církve svaté…Hle, pole
tvé je zaplněno koukolem, hle, zahrada plná
kopřiv. Vytrhej zlé a vsaď dobré, aby neřekl
někdo o tobě a tvém poli: polem lenivého

člověka jsem přešel a hle, kopřivy všechno
zaplnily…Hle, na všech stranách světa buď
válka nebo mor nebo hlad, a již proti všemu
lidu zuří Boží hněv. Vezmi kadidelnici srdce
a naplň ji ohněm nejvřelejší lásky, obětuj
sebe, stoje mezi Bohem a lidem, aby rána
ustala.“
1350 (?) se narodil Matěj z Janova,
reformátor, kněz a kazatel. Byl žákem
Milíče z Kroměříže. Matěj přijal slovo od
Pána: „Synu člověčí, rozkopávej stěnu!“ „I
poslechl jsem hlasu svého Boha a rozkopal
jsem ji trojím způsobem: denním kázáním
k lidu, stálým zpovídáním, a spisováním
těchto spisů s velikou pečlivostí ve dne i
v noci.“ Matěj tak prorocky předpověděl
vznik Jednoty bratrské prakticky už 100 let
před jejím vlastním založením. „Nyní nabyla
proti nám převahy zloba nepřátel pravdy, ale
nebude tomu tak navždy. Neboť povstane
lid nepatrný bez meče a bez moci, jehož
překonati nebudou moci. Jaká pomoc, aby
nastala náprava? Návrat ke Kristu, k zákonu
Božímu a odvrácení se od Antikrista, návrat
k apoštolskému stavu, aby se obnovila

prvotní církev. Všechna
lidská díla, ceremonie a
tradice budou z kořene vyvráceny.
A jediný Pán Bůh náš bude chválen a jeho
slovo zůstane na věky. Já pro nynější dobu
věřím, že vstane nový národ, stvořený
podle nového člověka, který jest podle
Boha. Z něho povstanou noví klerikové
a kněží, kteří budou nenávidět lakotu i
slávu tohoto světa, chvátajíce k obcování
nebeskému. To vše vykoná Kristův duch,
Duch svatý, který jediní může obrodit
lidstvo…. Tak… Povstane Boží lid bez meče
a ten prospěje“.
1369 (?) se v Husinci narodil Jan Hus, později
mistr a rektor Karlovy university. Významný
český kazatel, který zřetelně odsuzoval
některé praktiky své katolické církve. Byl
povolán do Kostnice, kde ho bez řádného
vyslyšení nakonec upálili jako kacíře. Jeho
smrt vyvolala v Čechách revoluci, která se
změnila v husitské války.
1374, 29. června kněz Milíč z Kroměříže
umírá ve francouzském Avignonu.

...z historie
První generace, původci a zakladatelé
díla
1379 (?) se narodil zeman Petr Záhorek
ze Záhorčí, který si později říká Petr
Chelčický. Je českým duchovním myslitelem
a duchovním otcem Jednoty bratrské.
Prorocky vidí v bratru Řehořovi Krajčím
vozataje Božího lidu, o kterém prorokoval
Matěj z Janova, že „jednou povstane
bez meče a ten prospěje“.
1393, 30. listopadu umírá kněz Matěj
z Janova.
1415, 6. července je v Kostnici
u Bodamského jezera upálen Mistr Jan Hus.
Popel z jeho těla je nasypán do Rýna.
1419 – 1436 se v Čechách rozpoutají
husitské války se všemi důsledky, které se
ve společnosti promítají až do roku 1479.
1420 (?) se narodil bratr Řehoř Krajčí,
budoucí zakladatel Jednoty bratrské.
1436
Basilejská
kompaktáta.
Jde
o výsledky ujednání mezi basilejským
koncilem a zástupci husitských Čech.
Jejich nejdůležitějším bodem bylo přiznání
nároku na přijímání z kalicha pro příslušníky

českých husitů.
1440 (?) se narodil bratr Tůma Přeloučský,
později jeden ze tří vylosovaných kněží
Jednoty bratrské (1467).
1442 (?) se narodil bratr Matěj z Kunvaldu,
později jeden ze tří vylosovaných
kněží Jednoty bratrské (1467) a první
mezi rovnými.
1446 se bratr Řehoř Krajčí zříká všeho
majetku a vstupuje do husitského kláštera
na Slovanech.
1448 husitský arcibiskup Rokycana obdržel
týnskou faru v Praze. Tady jsou počátky
jeho kázání v týnském chrámu.
1453 – 1454 ve vsi Chelčice u Vodňan
Petr Chelčický ve svých spisech kritizoval
jak papežský katolicismus, tak oficiální
husitskou utrakvistickou církev. Odsuzoval
i feudální učení o rozdělení společnosti
na „trojí lid“ a požadoval dodržování
křesťanské morálky. Zároveň však odmítal
násilí při řešení náboženských i politických
sporů. Vyjádřil touhu po obnově církve
na apoštolském a prorockém základu.
1455 (?) se narodil bratr Vavřinec

(Laurencius) Krasonický, později blízký
spolupracovník Lukáše Pražského.
1456 (?) se narodil bratr Jan Černý (starší
rodný bratr Lukáše Pražského), později
lékař a významná osobnost Jednoty
bratrské. Léčil některé Bratry, také pana
Viléma z Pernštejna. Napsal např. knihu
Spis o nemocech morních a také vytvořil
Herbář (1517).
1457 (nebo začátek 1458) vznik Jednoty
bratrské. Jejím stoupencům kolem bratra
Řehoře Krajčího je poskytnuto útočiště
na litickém panství Jiřího z Poděbrad
v Kunvaldu u Žamberka.

1458 (?) se v Praze
narodil bratr Lukáš, později
druhý zakladatel Jednoty bratrské.
1459 (nebo 1460) se uskuteční shromáždění
v Kunvaldu. Zde je zavrženo táborské a
pikartské učení o svátosti oltářní. Komunita
si říká „Bratři zákona Kristova“.
1460 (?) umírá duchovní otec Jednoty
bratrské bratr Petr Chelčický. V tomto roce
také začíná první perzekuce vůči Jednotě
bratrské. V Kunvaldu jsou zakázána
bohoslužebná shromáždění. Bratři nacházejí
nový útulek v Rychnově nad Kněžnou
na panství Jana Rychnovského. Do popředí
se dostává bratr Michal, husitský farář
ze Žamberku (tradice o něm hovoří jako
o prvním biskupu Jednoty bratrské vůbec).
Bratr Michal přenesl roku 1467 svěcení
na jednoho ze tří vylosovaných kněží
na bratra Matěje z Kunvaldu.
1461, v březnu obnovil Jiří z Poděbrad
mandáty císaře Karla IV. proti kacířům
a pro Jednotu bratrskou nastává vlna
pronásledování. Není ale příliš důsledná.
Bratr Řehoř Krajčí a další bratři jsou zajati
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novoměstským rychtářem při návštěvě
v Praze.
1461 – 1467 probíhá vnitřní zápas o to, zda
se úplně odpojit od strany podobojí.
1464 „Svolení na horách rychnovských“.
Je to prakticky historicky první smlouva
mezi sebou a s Bohem, která se odehraje
v Jednotě bratrské. Jsou tu vyslovena
první pravidla bratrského soužití – práva a
povinnosti napomínat spolubratry. Také je
vysloven první trest – vyloučení od přijímání
svátosti. A pak ten, „kdo bude žít v bludu
a v hříchu smrtelném, bude vyloučen
z Jednoty bratrské“. Pro nové členy je dána
zkušební lhůta až dva roky.
1467 ustanovení vlastních kněží
Nejprve se bratři sešli, aby si stanovili způsob,
jak ustanovení kněží provést. Odevzdali
se výhradně do Božích rukou a stanovili
volbu losem. Všem ostatním bratřím nařídili
modlitby a půst, aby vyprosili Boží vedení.
Za nějaký čas se sešli podruhé a modlili
se, aby jim Pán Bůh ukázal, zda chce již
v tento čas, aby se tak stalo. A poznali, že
chce. Nějakou dobu opět počkali a pak se

sešli ve Lhotce u Rychnova, bylo jich asi 60.
Sešli se na Duchkově statku. Nejprve zvolili
20 soudců, a pak přistoupili k volbě kněží.
Přistupovali k ní velmi zodpovědně a bylo
velmi pravděpodobné, že nebude zvolen
nikdo. Bylo vybráno 9 Bratří. 9 volebních
lístků bylo prázdných a na 3 bylo napsáno
„jest“. Dítě pak rozdalo lístky kandidátům. 3
Bratři dostali ony 3 lístky s nápisem „jest“.
Proto v tom viděli Boží potvrzení, a tak byli
zvoleni: Matěj z Kunvaldu, Tůma Přeloučský
a Eliáš z Křenovic. Matěj z Kunvaldu se tak
stává po této první klíčové volbě (která se
odehrála po vzoru volby prvních apoštolů)
prvním seniorem – biskupem. To on pak
ordinoval další kněze a udílel požehnání.
Předsedou Úzké rady se později v roce
1494 stal bratr Prokop Bakalář jako
sudí. Jednota bratrská se tímto krokem
stává církví presbyterní a dobrovolně
se odděluje od tzv. „katolického svěcení“.
Tímto skutkem se bratři oddělují od církve
římské i husitské a Jednota bratrská
se stává církví nezávislou. Historicky
se tak stává Jednota bratrská první

reformační církví na světě. Ač Bratři viděli
v této volbě Boží potvrzení nových kněží
a usoudili, že nepotřebují jiné svěcení,
přece jen pak přistoupili k dalšímu kroku
a obrátili se na valdenského biskupa
Štěpána. Udělali to „pro jistotu bratří
ve víře slabších“. Ovoce Ducha přichází
velice rychle. K Jednotě bratrské se přidávají
další a další skupiny z Čech i z Moravy.
K rodící se Jednotě bratrské se přidávají
někteří z valdenských, přicházející tehdy do
Čech z Rakouska. Valdenský biskup Štěpán
byl tedy požádán, aby udělil moc biskupskou
Michalovi ze Žamberka. Biskup Štěpán však
padl ve Vídni do rukou inkvizice a byl upálen.
Požadavek Bratří tedy zřejmě vykonal věkem
nejstarší žijící valdenský kněz v Čechách,
nejspíše jménem Martin. K němu je vyslán
husitský kněz Michal ze Žamberka, aby mu
svěřil „potvrzení k úřadu biskupskému“.
Bratr Michal je pak vysvěcením přenesl
na další zvolené 3 kněze a oni zase
zpětně vysvětili i bratra Michala, protože
kněz Michal se zřekl katolického svěcení.
Tím si Jednota bratrská zjednala vlastní

nezávislý kněžský řád.
Svým separatismem se
však Bratři postavili mimo zákon,
neboť tzv. kompaktáta – zemský zákon z r.
1436 neuznávala v Čechách jinou možnost
církevního způsobu života než v církvích
římské a husitské. Navíc Jiří z Poděbrad
se zavázal svou korunovační přísahou,
že Čechy vyvede ze všeho sektářství a
kacířství a přivede český národ k jednotě
víry. Dal tedy vzniklou Jednotu bratrskou
tvrdě pronásledovat. Bratři však přestáli
první pronásledování skvěle a radostně
pracovali na uskutečnění svých ideálů, i
když mnozí museli utéci do vyhnanství.
1468 se rovněž i Jan Rokycana Bratří
veřejně zřekl a vydal proti nim ostrý list.
7 Bratří přišlo o život. Současně jsou
pronásledováni valdenští. Nastává druhá
vlna pronásledování, která je mnohem
důslednější než ta první.
1471 umírá Jiří z Poděbrad. Po něm
nastupuje král Vladislav II. Jagellonský.
Dočasně je pozastaveno pronásledování.
Pokračování v příštím čísle...

...rozhovor
SAMUEL GRAY
Samuel Gray je biskupem Unitas Fratrum,
zvoleným za americkou Jižní provincii.
Při jeho návštěvě Synodu 2010 české
provinci Jednoty bratrské jsme měli možnost
zeptat se ho na několik otázek. Rozhovor
bylo nutné redakčně zkrátit, ale přinášíme
vám jeho hlavní body.

Rozdělení bylo velice
bolestné a týkalo se hlavně
vedoucích obou stran. Tito vedoucí
spolu ale na posledním světovém synodu
začali komunikovat a já jsem do Hondurasu
jel, aby tyto rozhovory mohly pokračovat.

Redaktor: Jaká je role biskupa v Unitas
Fratrum? Liší se nějak od biskupů v jiných
denominacích?
Samuel Gray: Role biskupa v Unitas
Fratrum je hodně odlišná od role biskupa
v jiných církvích. V Unitas Fratrum to není
administrativní pracovník. Někdy se stane,
že biskup je zároveň předsedou nebo členem
provinční Úzké rady a má tak více práce,
ale jeho úloha je především duchovní. Je to
pastýř ostatních pastýřů. Pečuje duchovně
o pastory, především pak ve své provincii. Ti
mají často velice těžkou práci a on jim v této
práci pomáhá. Biskup v Unitas Fratrum je
zároveň strážcem duchovních hodnost.
Redaktor: Před Českou republikou jste
navštívil Kostariku a Honduras. Jaký byl
účel těchto návštěv?
Samuel Gray: V Kostarice máme hudební
školu, která je součástí tzv. Antiochenského
projektu. Vysíláme sem mladé lidi, kteří
zde vyučují hudbu a zároveň si vyzkoušejí
život v církvi v jiné zemi. V Kostarice jsem

Redaktor: Jak se díváte na odlišnosti, které
panují mezi provinciemi JB ve světě a jaké
je podle vás východisko pro takovouto
multikulturní církev, jakou je Unitas
Fratrum?
Samuel Gray: Odlišnosti jsou v JB často
i v jedné provincii. Co je ale důležité, je
odkaz a poslání. Potřebujeme se přestat
zaměřovat sami na sebe, neřešit rozdíly, ale
zaměřit se na lidi okolo nás.

byl na skončení školního roku a pomáhal
jsem získat novou budovu pro školu. Další
podobnou školu máme napřiklad v Nepálu.
V Hondurasu jsem byl kvůli procesu smíření
rozdělené provincie. V roce 1998 zde došlo
ke sporu mezi větší a menší skupinou.

Redaktor: Byl jste na synodu 2010 v české
provincii Jednoty bratrské. Co vás tady
nejvíce povzbudilo?
Samuel Gray: Byl to akt konsekrace bratrů
Evalda a Petra za starší Jednoty bratrské.
Zde bylo cítit, že jsme opravdu jedno tělo,
jedna církev.

...co nás čeká
PLÁNOVANÉ AKCE
4. - 5. března 2011
Konference vedoucích mateřských
rodinných center JB v Liberci

podobě. Pokud u Vás proběhla akce a Vy
se chcete podělit o zážitky z ní, posílejte
reportáže i fotky.
a

14. - 15. března 2011
Pastorální konference v Liberci

DOUŠKA ŠÉFREDAKTORA
Jebulletin je tady pro Vás, ale je také o Vás
- o sborech a lidech v Jednotě bratrské.
Obracím se tímto na správce sborů, vedoucí,
ředitele a vedoucí děl: pokud chystáte akci,
kterou byste chtěli oznámit v tomto časopise,
neváhejte a zašlete mi veškeré podrobnosti,
včetně plakátů a fotografií v elektronické

HESLA JB 2011
SLEVA
Využijte vánoční slevy a kupte milý dárek
Vašim blízkým! Hesla Jednoty brarské
jsou nyní ve vánoční slevě!
Klasická verze - jen za 35,- Kč
Verze s diářem - jen za 65,- Kč

10. dubna 2011
Společné shromáždění východočeských
sborů JB v Chocni
20. - 22. května 2011
J- Fest (festival pro mladé) v Liberci

Jebulletin je zcela zdarma. Veškeré
texty, fotografie i grafické prvky jsou
chráněny autorským právem podle zákona
č. 121/2000 Sb. Je zakázáno je bez souhlasu
Jednoty bratrské v České republice šířit
v jiné formě dále.

Nabídka platí pro objednávky
do 15.1.2011.
Máte svědectví z Vaší práce nebo osobního
života? Udělal ve Vás Ježíš něco, co byste
rádi řekli většímu počtu lidí? Napište.
Jebulletin bude vycházet každý měsíc,
prostoru je tedy dost.
Na našem webu je nový formulář. Pokud
se do něj zaregistrujete, můžete dostávat
od příštího čísla Jebulletin přímo do své
e-mailové schránky a nemusíte čekat, až se
objeví na internetu.

Objednávky a více informací na
hesla@jbcr.info
+420 484 843 731.
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