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Všem sborům 
Bratrské jednoty baptistů 
v České a Slovenské republice 
 
 
 
                                                                                                  V Praze dne 7. 8. 2020 
 
 
 
Vážení bratři kazatelé a starší sborů,  
 
   všechny Vás srdečně zdravím jménem přípravného výboru k 50. výročí založení  
a činnosti pěveckého sboru Jas s přáním Božího pokoje a požehnání ve vašem 
životě a službě Bohu! 
 
   Jistě jste všichni vnímali velikou vděčnost Pánu Bohu za požehnanou konferenci 
100 LET SPOLU, která se uskutečnila na podzim minulého roku v Litoměřicích. 
Jedním z vrcholů konference byla služba bývalých zpěváků pěveckého sboru Jas, 
která se setkala s velikým ohlasem posluchačů. Všichni zpěváci prožívali společnou 
službu "po letech" s hlubokou vděčností za JAS, za fenomén v historii BJB, který 
přinesl mnoho vzácného ovoce nejen v letech totality, ale i po sametové revoluci, na 
Slovensku až dodnes.  
 
   Začátkem roku vznikla touha uspořádat ještě v roce 2020 "veliké setkání" všech 
bývalých i současných zpěváků Jasu k 50. výročí založení a činnosti pěveckého 
sboru JAS. Tato touha se setkala hned v Litoměřicích se spontánní reakcí bývalých 
vedoucích pěveckého sboru JAS a již 18. ledna 2020 se sešla v Brně skupina 14 
bratří a sester, složená z bývalých i současných vedoucích JASU (na Slovensku), 
která vytvořila přípravný výbor. Ten se hned pustil do práce.  Bylo navrženo místo  
i datum setkání, především však bylo podtrženo, že setkání nebude jen 
vzpomínáním, ale především oslavou Boží lásky, milosti a moci. 
 
  O hostitelství setkání byl požádán pražský sbor BJB na Vinohradech. Ten na 
jednání sborové rady rozhodl o ochotě hostit tuto akci v navrženém termínu s tím, že 
to bude pro sbor ctí. Současně sbor konstruktivně odpověděl na všechny otázky 
přípravného výboru související s hostitelským úkolem.  
 
Do rozběhnutých příprav však přišla pandemie Covid-19 a přípravy setkání JASu se 
na několik měsíců pozdrželi. Avšak hned, jako to bylo možné se přípravný výbor opět 
setkal, tentokrát v Bratislavě a dohodl s pražským sborem nový termín setkání JASu.   
 

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ A ČINNOSTI PĚVECKÉHO SBORU JAS  
SE BUDE KONAT 14. - 16. KVĚTNA 2021  

V PRAZE, VE SBORU BJB PRAHA 3. 
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Vstřícnost sboru BJB v Praze 3 v této věci je opravdu velkorysá. Zejména, když se 
jedná o třídenní akci, při které je možno počítat s poměrně velikou účastí. Zváni jsou 
všichni bývalí i současní členové Jasu (350 - 400 lidí), případně jejich partneři, 
domácí bratři a sestry. 
 
   Milí bratři kazatelé, starší sborů, bratři a sestry, sdělujeme vám tuto informaci  
s velikou prosbou o všestrannou podporu této akce.  Na prvním místě prosíme, 
abyste své sbory informovali o připravovaném setkání a možná ještě "zachytili"  
ty bývalé členy Jasu, ke kterým se všechny tyto informace zatím ještě nedostali.  
K tomu nechť poslouží dopis bratra kazatele Miloše Šolce, který je odesílán spolu  
s tímto dopisem. 
    
   Dále prosíme všechny sbory o modlitební podporu setkání, o přímluvné modlitby 
nejen za hladký průběh akce po stránce organizační, ale především za její 
požehnání. Setkání se má stát společnou oslavou našeho nebeského Otce! Mnozí 
"Jásáci" mluví o aktivních letech v Jasu jako o těch nejkrásnějších ve svém životě. 
 
   Připravované setkání si také vyžádá nemalé finanční náklady. Věříme, že se 
najdou ti, kteří rádi podpoří setkání i tímto způsobem. Včas budou poskytnuty 
všechny informace týkající se možnosti finanční podpory. 
 
   Těšíme se na to, že pro všechny, kteří se nebudou moci osobně zúčastnit 
pražského setkání, bude k dispozici publikace zachycující celou padesátiletou historii 
i s obrazovou přílohou. A také filmový dokument - v moderní digitální podobě. 
Věříme, že i vzpomínky vděčnosti zachycené tímto způsobem zůstanou trvalou 
inspirací k další službě Pánu církve, Ježíši Kristu. 
  
S bratrským pozdravem              
                                      

Jan Titěra, za přípravný výbor 
 
 
 
 
 
 


