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„Doráželi na mě, abych pad, Hospodin 
je však pomoc má. Má síla, má píseň 
je Hospodin, to On se stal mým spase-
ním! Ze stanů spravedlivých zní píseň ví-
tězná: Hospodinova pravice mocně za-
sáhla, Hospodinova pravice je vztyčená, 
Hospodinova pravice mocně zasáhla!“
(Žalm 118)

Nelze snad lépe vystihnout fenomén 
existence a požehnané služby pěvec-
kého sboru JAS uprostřed komunistic-
ké totality – až do sametové revoluce 
v roce 1989 – než těmito verši Písma ze 
Žalmu 118. 

Do rukou se vám dostává publikace 
popisující i detailněji vykreslující pa-
desátiletou historii pěveckého sboru 
mládeže Bratrské jednoty baptistů 
známého pod názvem „JAS“. Motivací 
k jejímu vydání je vyjádření hluboké 
vděčnosti Bohu za to, že i v době ko-
munistické totality mohlo vzniknout 
něco tak duchovně slavného, silné-
ho a překrásného, s pozitivním dopa-
dem až do současnosti. Pěvecký sbor 
JAS si postupně získal respekt a uzná-
ní nejen celé Bratské jednoty baptis-
tů v Československu, ale i další široké 
církevní veřejnosti doma i v zahraničí. 

Dnes, s odstupem času, lze dokonce 
hovořit i o náznacích celospolečenské-
ho uznání. Ke vzniku a dalšímu živo-
tu JASu si Bůh našel svůj zvláštní čas, 
svůj prostor a především své lidi, kteří 
spoléhali na předivné Boží zásahy ve 
prospěch JASu: „Hospodinova pravice 
je vztyčená, Hospodinova pravice mocně 
zasáhla!“

Zpěv vždycky byl a zůstává jed-
ním z hlavních znaků života mládeže 
v baptistických sborech v Česku i na 
Slovensku. Jak jinak by mohli vyjád-
řit tu obrovskou radost a vděčnost za 
to, že směli uvěřit zvěsti evangelia, při-
jmout Krista jako svého Spasitele a zpí-
vat Hospodinu píseň novou: „Z jámy vy-
táhl mě, z kalné bažiny, mé nohy postavil 
na pevné skále, mé kroky upevnil. Do úst 
mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu 
našem.“ (Žalm, 40,3–4).

První dirigent sboru kazatel Miloš 
Šolc ml. ve svém vyprávění o počát-
cích, o kořenech JASu v letech 1959–
1969 výborně popisuje to, co vznika-
lo jaksi přirozeně, pro státní správu 
možná velice nenápadně. Tak jako ko-
řeny stromu, které jsou pod zemí a ne-
jsou vidět. Bez nich by nikdy nevyrostl 
onen nádherný strom s názvem „JAS“. 

Napsal Jan Titěra

Slovo úvodem
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Vznik pěveckého sboru JAS bych při-
rovnal ke vzniku většího vodního 
toku. Každá řeka má svůj pramen, po-
stupně se proměňující v malý potůček. 
Ten na své cestě potkává další a další 
přítoky, až se nakonec promění v po-
kojně plynoucí řeku. Podobně tomu 
bylo i v případě pěveckého sboru JAS. 
Nevznikl ze dne na den. Na jeho počát-
ku stál bezesporu pěvecký sbor mláde-
že Bratrské jednoty baptistů v Praze na 
Vinohradech.

Musíme proto začít koncem roku 
1959. V sobotu 26. prosince odjeli bra-
tři a sestry z Vinohrad, v čele se svým 
kazatelem Milošem Šolcem st., poslou-
žit bohatším programem do své misijní 
stanice v Bělé pod Bezdězem. Součástí 
zájezdu byla i větší skupina mládeže, 
která také chtěla do programu přispět 
svým dílem. Již dříve se tento „dorost“ 
pokoušel o čtyřhlasý zpěv, protože ně-
kteří z nich hráli na různé hudební ná-
stroje a dokonce zpívali v pěveckém 
sboru dospělých. Zkoušeli tak různé 
písně, a to jak ze sborového zpěvní-
ku „Piesne duchovné“, tak i ze zpěvní-
ků jiných církví. Jak jinak mohli tito 

mladí lidé ve věku dvanáct až sedm-
náct let posloužit, než společným zpě-
vem. Vybrali svoji nejoblíbenější píseň 
„Vyšší cesta“. Zážitek z této služby byl 
opravdu jedinečný a přítomné zaujal 
natolik, že se okamžitě ozvaly hlasy, 
aby se píseň zazpívala příští neděli 
v rámci bohoslužby ve vinohradském 
sboru.

Neumělé dirigování, kterého se ujal 
syn kazatele, vedlo vzápětí dirigenta 
vinohradského sboru bratra Daniela 
Mathausera k tomu, že několika mla-
dým lidem nabídl pomoc v zorganizo-
vání dirigentského kurzu. Zpětně lze 
jen žasnout nad tímto podivuhodným 
Božím vedením. Zkvalitnění vlastního 
dirigování významně ovlivnilo celou 
budoucí službu pěveckého sboru.

Toto byl tedy nejvlastnější po-
čátek pozdějšího pěveckého sboru 
JAS. Nabízí se zde odkaz na slova 
Zachariáše proroka: „Nebo kdož by po-
hrdal dnem malých začátků…“ (Za 4, 10).

Nácvik čtyřhlasých sborových písní 
se stal trvalou součástí sobotních „bo-
hoslužeb pro mládež“ a reper toár rostl. 
Mladí totiž vyhledávali nové písně 

Dirigent Miloš Šolc ml.
Napsal Miloš Šolc ml.

Ke kořenům JASu
v letech 1959 – 1969
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Před vznikem „Výběrového pěveckého 
sboru mládeže Bratrské jednoty bap-
tistů“ bylo nutné stanovit podmínky 
členství. V první řadě se jednalo o to, 
aby každý žadatel o  členství byl zno-
vuzrozeným křesťanem a platným čle-
nem některého z  místních baptistic-
kých sborů. Dále musel absolvovat 
zkoušku, která posoudila jeho hudební 
a  pěvecké předpoklady včetně čistoty 
intonace zpěvu. Každý budoucí člen si 
musel být vědom, že ho Pán Bůh k této 
službě povolává, dbát na své vystupo-
vání a vzezření, věnovat zkoušení písní 
alespoň jednu hodinu týdně, zúčastňo-
vat se všech společných akcí a za práci 
pěveckého sboru se modlit.

Tyto podmínky jsme zaslali do 
všech sborů v  republice. Každý zá-
jemce o členství v pěveckém sboru se 
musel přihlásit k pohovoru a podrobit 
se pěvecké zkoušce. Výběrem zpěvá-
ků byli pověřeni bratři: Miloš Šolc ml., 
Ján Kadlečík, Slávo Kráľ, Marek 
Obdržálek, Jan Pospíšil a  Jindřich 
Pospíšil. Dirigentem sboru a  duchov-
ním vedoucím se stal zcela přiroze-
ně bratr Miloš Šolc ml. (autor tohoto 

příspěvku), kterému v  organizování 
činnosti sboru z  Boží milosti ochot-
ně pomáhala řada bratří a sester a to 
nejen z Bratrské jednoty baptistů.

Rok 1970

S  ohledem na sdělené podmínky se 
odhadovalo, že sbor bude mít kolem 
padesáti členů. Na první setkání při-
jelo do Prahy 66 zakládajících členů. 
Setkání se uskutečnilo 14. – 15. února 
1970 ve vinohradském sboru. 6

Zpěváci a  hudebníci si uvědomovali 
Boží povolání do této služby. Založili 
kroniku sboru a  k  pořízení několi-
ka fotografi í objednali profesionální-
ho fotografa. O vědomí zodpovědnos-
ti, kterou na sebe zpěváci vzali, svědčí 
i to, jak vážně se na společné fotogra-
fi i tváří.

Zpěváci se navzájem znali, ale díva-
li se na sebe poněkud jinýma očima. 
V  druhém viděli toho, který se také 
zavázal k tomuto druhu služby, vedle 
něhož budou ve službě společně stát. 
Při večerním shromáždění vystihl Jan 

Dirigent Miloš Šolc ml.
Napsal Miloš Šolc ml.

JAS v Československu
v letech 1970 – 1981
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37  Celkový záběr na vinohradskou modlitebnu BJB v Praze při službě JASu
 (25.–27. 1. 1980)
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Mimořádně složený kvartet bratří Pospíšilových a dirigenta Miloše Šolce ml., 
v pozadí jsou kazatelé Stanislav Švec a Pavel Titěra, Praha (25.–27. 1. 1980)

39

40  Předseda Rady BJB Pavel Titěra předává dirigentovi pamětní plaketu, Praha 
 (25.–27. 1. 1980)
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Dirigent Libor Mathauser 
Napísal Július Šramo

JAS v Československu
v rokoch 1981 – 1992

Obdobie v poradí už druhého dirigen-
ta JASu predstavujem čitateľom tak, 
že ku každému stretnutiu som napí-
sal niekoľko riadkov. Kľúčovým zdro-
jom informácií boli kroniky JASu, 
osobné poznámky dirigenta Libora 
Mathausera a archívy niektorých zbo-
rov. Moje úvodné poznámky sa týka-
jú celého obdobia, ale sumarizujú aj 
opakujúce sa činnosti, ktoré som z dô-
vodu obmedzeného rozsahu príspev-
ku vynechal. Členovia JASu túžili oslá-
viť Pána Boha, povzbudiť kresťanov 
vo viere a  priateľov v  hľadaní Boha. 
Každé stretnutie si vyžadovalo nároč-
ný manažment a  logistiku, ktoré boli 
zo strany vedenia JASu vždy výborne 
zvládnuté. Pri každom stretnutí sme 
zažili štedrú pohostinnosť, starostli-
vosť a obetavosť hostiteľov. Týkalo sa 
to stravovania, ubytovania a iných do-
plnkových služieb. Často sme sa mod-
lili, individuálne i  spoločne, pred ces-
tou, na začiatku dňa, pred jedlom, pred 
koncertom. Na mnohých stretnutiach 
sme si prostredníctvom Večere Pánovej 
pripomínali význam obete Pána Ježiša 
Krista. Na každom stretnutí sme mali 

„rodinné posedenie“ JASu (nazývané 
tiež „rodinná kronika“). Bol to čas vy-
hradený členom JASu, prípadne pozva-
ným hosťom, počas ktorého sme hovo-
rili o  vnútorných záležitostiach JASu, 
slovom i obrazom spomínali na minu-
lé zážitky a hovorili o budúcich záme-
roch. Na mnohých stretnutiach sme 
sa učili nové piesne a  nahrávali už 
dobre zvládnuté. Na každom stretnutí 
sme precvičovali známe piesne a mali 
akustické skúšky. Pred každou služ-
bou technici rozbalili a nastavili apa-
ratúru a potom ju znova zbalili. Bolo 
to vždy fyzicky, časovo a technicky ná-
ročné. Pred každým stretnutím sme 
sa prezliekali do dohodnutých úbo-
rov. Skoro každý koncert bol obohate-
ný slovným uvedením piesní a osobný-
mi svedectvami členov JASu. Súčasťou 
niektorých vystúpení JASu bola aj 
služba skupiny Arcus Luboša Hlavsu, 
skupiny Martina, Jindřicha a  Zdeňka 
Pospíšilovcov, služba rôznych spontán-
nych zoskupení členov JASu a  mno-
hých našich významných hostí. Pri 
každej službe JASu sedeli v  auditó-
riu kresťania z  rôznych cirkevných 
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V kostole U Salvátora v Prahe, druhý zľava Cliff  Barrows, Billy Graham, 
Stanislav Švec a Myrtle Hall (31. 10. 1982)

Liborovo typické gesto znamená: 
„Stop, prestaňte spievať!“

49

50

slzu a Jen zvučte. Popoludní sme nahráva-
li dve piesne. 50  Po večeri sme sa zozná-
mili s  hosťami – Leenom La Rivièrom, 
holandským pastorom, organizáto-
rom festivalov a hudobných seminárov, 
a Adrianom Snellom, anglickým klaviris-
tom, skladateľom a spevákom, ktorí nám 
poslúžili. Leen hovoril o harmónii hudby 
a oslavy Boha, Adrian nám spieval, spre-
vádzajúc sa na klavíri. 51  Obaja do kro-
niky JASu napísali pamätné venovanie. 
Večer sme si pozreli diapozitívy z Janova 
1982 a  krátky dokument z  návštevy 
Billyho Grahama. V  sobotu dopoludnia 
sme cvičili piesne. Popoludní sme sa roz-
právali s Adrianom a zaspieval nám ešte 
zopár piesní. K slovu sa dostal i vicepre-
zident Svetového zväzu baptistov, kaza-
teľ Stanislav Švec a predseda Rady BJB 
v SR, kazateľ Janko Kriška. Členom JASu 
odovzdali platňu Vše, co mám, ktorú 
JAS nahral, a  JASu odovzdali aj dar – 
aparatúru od tímu Billyho Grahama. 
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piesne Adriana Snella Alfa a  Omega 
a  na nahrávanie piesne Haleluja. 68
Večer nám Libor Mathauser a  Janko 
Kadlečík premietali zábery z  festivalu 
kresťanskej hudby v De Brone a pridali 
niekoľko sprievodných slov. František 
Pýcha nám premietol fi lm zo stretnu-
tia v Pustej Rybnej. V sobotu po mod-
litbách, ktoré Božím slovom uviedol 
Janko Kadlečík, pokračoval nácvik 
piesní na večer. Slovom evanjelia slúžil 
kazateľ Miloš Šolc st., piesňami poslú-
žili bratia Pospíšilovci, Luboš Hlavsa so 
skupinou Arcus, JAS zaspieval posled-
nýkrát celý slovenský muzikál. 69 70
Počas nedeľných bohoslužieb slovom 
poslúžil kazateľ Miloš Šolc st., JAS 
spieval niekoľko piesní.

Prvé zahraničné turné JASu sa kona-
lo v NDR v dňoch 6. – 13. júla 1986. 
Začalo sa prípravou v  sobotu (5. 7.) 
stretnutím v  pražskej modlitebni BJB 
na Vinohradoch. Nacvičovali sme 

62 Scott Wesley Brown v Brne 
(31. 8. 1985)

63 Scott Wesley Brown s JASom pri piesni „On tě také chce nést“, Brno 
(31. 8. 1985)
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96 Adrian Snell, britský spevák, 
klavirista a skladatel, autor 
oratória Alfa a Omega, Praha 
(21. 7. 1989)

a dielo Adriana Snella oratórium Alfa 
a Omega sa mohlo začať. Texty prelože-
né z angličtiny do češtiny boli premie-
tané na plátno. Dielo pozostávajúce 
z pätnástich piesní bolo rozdelené do 
štyroch častí: „Boží zápas s ľudstvom“, 
„Božie varovanie pred súdom“, „Božia 
láska – cesta spasenia“ a „Božie zasľú-
benia – nádej ľudstva“. Oratórium sa 
končilo nádhernou, už viackrát spomí-
nanou piesňou Alfa a Omega. V sobo-
tu po stíšení sme sa vydali na cestu do 
Brna, celý čas v autobuse sme sa učili 
anglické texty naspamäť. Po obede nás 
čakala akustická skúška v  športovej 
hale TJ Královo Pole, modlitby a  náš 
nástup asi pred 1500 poslucháčov. 97
Večer bol pre nás účinkujúcich a  ve-
ríme, že aj pre poslucháčov nezabud-
nuteľným zážitkom. 98 99 100  V ne-
deľu ráno sme vyrazili do Bratislavy, 
popoludní nasledovala vyhliadková 
jazda mestom. Večerný koncert v mod-
litebni Cirkvi bratskej bol oslavou Pána 
Boha prostredníctvom hudby a piesní 
Adriana Snella, dvoch speváckych zbo-
rov IMPULSu a  JASu a  pantomímy 
Randalla Banea. Potom nastal čas vre-
lého lúčenia sa s našimi drahými pria-
teľmi i hostiteľmi. Adrian s Randallom 
a  IMPULSom predstavili v  nasledu-
júcich dňoch oratóriom Alfa a Omega
v  Budapešti na kongrese Európskej 
baptistickej federácie.

Dni 6. – 8. 10. 1989 patrili víkendo-
vému zájazdu do NDR. Náš pozývajúci 
zbor v Halle v NDR si totiž pripomínal 
125.  výročie svojho založenia. V  pia-
tok dopoludnia sme sa stretli v Prahe 
na Vinohradoch. Po nácviku a  obede 
sa 37 účastníkov vydalo na cestu au-
tobusom do Halle, kde nás večer čakali 

už netrpezliví hostitelia. Z dôvodu, že 
niektoré „spevácke pozície“ boli počet-
ne poddimenzované, priamo do Halle 
autom urgentne pricestovali chýbajú-
ce sólové speváčky Judita Kolářiková, 
Oľga Kováčová a  traja ďalší speváci. 
Tým bola aktuálna personálna kríza 
vyriešená. Večer sme spievali niekoľ-
ko piesní, medzi nimi aj zhudobnený 
Žalm 23 v  nemčine. Zvesťou Božieho 
slova poslúžil Jenda Titěra. Po skon-
čení bohoslužieb sme sa stretli s nie-
koľkými členmi skupiny IMPULS a pri 
fotkách zaspomínali na letnú spoločnú 
službu. Pri nedeľnej slávnosti sme opäť 
slúžili viacerými piesňami. Po obede 
sme sa vydali na cestu domov.
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Dirigent Jiří Lučan
Napsal Jiří Lučan

JAS II v Česku v letech 
1993 – 2008

Úvod

Úvodem k  článku o  JASu II musím 
začít mnoho let před jeho vznikem, kdy 
nikdo netušil, že JAS zanikne. V roce 
1984 jsem prožil povolání do služby di-
rigenta. Bylo mi 24, měl jsem za sebou 
osm let v  JASu, dva roky manželství 
s  další JASačkou Magdou, dvě děti 
a  první zkušenosti s  vedením pěvec-
kých sborů v  Miloslavově a  Vsetíně. 
Jako dirigentské vzory mi přiroze-
ně posloužili Pavel Kohút – Magdin 
„ocko“, dlouholetý dirigent miloslav-
ského pěveckého sboru, Miloš Šolc ml. 
a  Libor Mathauser. Následovalo dal-
ších sedm let v  JASu, vedení pěvecké-
ho sboru ve Vsetíně, úmrtí maminky 
a  stěhování do Kojetína. Ono povolá-
ní se stále netýkalo JASu. Když pak 
v  roce 1992 JAS skončil, zůstalo po 
něm prázdno a spousta vzpomínek na 
15 let v něm strávených.

Zrod nového

Na konci existence JASu v něm bylo jen 
minimum Čechů, většinu tvořili Slováci. 

Proto jsem v průběhu roku 1993 roze-
slal do několika křesťanských médií 
pozvánku do nově vznikajícího pěvec-
kého sboru. Odpovědělo mi několik bý-
valých „JASáků“, kterým pěvecký sbor 
JAS také chyběl. Přidalo se k nim ně-
kolik dalších zájemců, takže na prvním 
setkání se nás sešlo deset. V  sobotu 
ráno přišly ještě dvě dívky, dcery býva-
lých „JASáků“, takže v neděli, při shro-
máždění sboru BJB v Brně, jsme mohli 
posloužit čtyřmi písněmi ve 12 lidech.

JAS „II“

Blížilo se druhé setkání, na které se 
už přihlásilo celkem 23 zpěváků. Bylo 
třeba připravit pozvánky a plakáty na 
první sobotní večerní koncert. Stále 
jsme neměli jméno. V  té době jsem 
věděl, že na Slovensku už od podzi-
mu 1993 existuje pokračující sloven-
ský JAS. Proto jsem nechtěl použít stej-
ný název. Noví členové se však vesměs 
přihlašovali do JASu, aniž bych to v po-
zvánce zmínil. Dokonce i chebští bap-
tisté, kteří nás přijali k setkání a prv-
nímu koncertu, automaticky používali 
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120 Před „obchoďákem“, Šumperk (27. 9. 1998)

121 30 let JASu, Kojetín (22.–24. 9. 2000)
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130 Pitts Baptist Church, Concord, NC, USA (23. 7. 2002)

131 Zpíváme píseň Afrika, Adamsville Baptist Church, Goldsboro, NC, USA (16. 7. 2002)
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Dirigenti Ester Krišková a Milan Uhrin
Napísala Viera Šinková

JAS na Slovensku 
v rokoch 1993 – 1997

Rok 1993

V októbrovom čísle časopisu Rozsievač 
bola v Rubrike mladým uverejnená po-
nuka živej nahrávky speváckeho zboru 
BJB s  nadpisom Poslední koncert. Bola 
to posledná služba JASu ako spevoko-
lu mladých z celého vtedajšieho Česko-
-Slovenska. Ukončenie činnosti tohto 
telesa po jeho dlhoročnom účinkova-
ní sa všeobecne prijímalo s  pocitom 
smútku za niečím, čo sme mali radi. 
A  možno práve preto, aby tento smú-
tok netrval príliš dlho a aby nás tento 
spôsob práce naďalej tešil a povzbudzo-
val, sa slovenská časť spevákov rozhod-
la v tejto službe pokračovať. Prvý kon-
cert si mohli vypočuť hostia slávnosti 
vďakyvzdania za úrodu v  Lučenci dňa 
26. 9. 1993. Brat kazateľ Tomáš Kriška 
preberá štafetu zodpovednosti za služ-
bu speváckeho telesa JAS na Slovensku 
ako vedúci. Dirigentmi sa stali Ester 
Krišková a  Milan Uhrin, duchovným 
vedúcim Dušan Uhrin a organizačným 
vedúcim Miroslav Kolářik. Spevokol 
tvoria pôvodní speváci československé-
ho JASu, ktorí sa zaviazali minimálne 

na dvojročnú službu. Dopĺňanie do jed-
notlivých hlasov bolo postupné, najmä 
na posty, ktoré boli málo zastúpené. 
V  tom čase mal spevokol 25 členov. 
Našimi dvornými zvukármi sa stali 
Miroslav Morháč a Vladimír Sýkora.

Rok 1994

V  roku 1994 sme mali tri stretnutia. 
Prvé vo februári v  Nových Zámkoch, 
druhé v  apríli na mládežníckej kon-
ferencii v  Revúcej. „Spoločne slúžime 
Hospodinovi“ (Joz  24, 15) – táto veta 
nám dodávala silu počas štyroch dní 
spoločných nácvikov a služby na konfe-
rencii zborov BJB ČR a SR v Račkovej do-
line v septembri 1994 (16. – 18. 9. 1994). 
140  Stretnutie sa začalo za uplakaného 
počasia v miestnosti s jedným klavírom 
a pingpongovým stolom. Naše hlasivky 
dostali poriadne zabrať, pretože sme do-
cvičovali niekoľko nových piesní. Bolo 
krásne sledovať JASákov, ako aj počas 
oddychových prestávok len ďalej cviči-
li a spievali a spievali. Klavír dostal tiež 
zabrať, keď si zaň sadol náš tempera-
mentný klavirista Štefan Dráfi  st.
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143 Bratislava – Palisády (23. – 24. 3. 1996)

144 Na festivale LUMEN v Trnave (21. – 22. 6. 1996)
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Dirigent Branislav Kráľ
Napísala Viera Šinková

JAS na Slovensku 
v rokoch 1998 – 2021

Rok 1998

Prvé stretnutie s  novým vedením, 
ktoré prevzalo štafetu od novem-
bra 1997, sa uskutočnilo vo februári 
1998 v Klenovci. 149 Novým dirigen-
tom a vedúcim sa stal Braňo Kráľ a dru-
hou dirigentkou Lenka Kováčiková. 
V  máji sme mali koncert na mládež-
níckej konferencii v Revúcej.

Rok 1999

V  ružomberskom zbore sme boli 
vo februári 1999, kde sme slúžili aj 
v Domove dôchodcov, ktorý pravidel-
ne navštevujú bratia a sestry z miest-
neho zboru (19. – 21. 2. 1999). V  so-
botu sa konal koncert v  miestnom 
kine, kde prišlo pomerne veľa neveria-
cich. „Čo urobíš s Ježišom?“ Túto otáz-
ku položil brat kazateľ Tomáš Kriška 
v  evanjelizačnej kázni všetkým. Aj 
my, ktorí sme už dlhoroční kresťania, 
sme sa museli znovu zamyslieť, čo ro-
bíme s  Ježišom v  našom každoden-
nom živote.

Slovenský JAS vycestoval za hra-
nice až do Švajčiarska na festival 
International Church Music Festival 
v  Berne (8. – 11. 6. 1999). 150  Toto 
zahraničné stretnutie sme začali prí-
pravou v  Lučenci a  Panických Drav-
ciach (5. – 7. 6. 1999). Už po druhý-
krát v histórii JASu sme boli pozvaní 
na tento medzinárodný festival chrá-
movej hudby cez misijného pracov-
níka Briana Boundsa. Bol to 16. roč-
ník festivalu, na ktorom sa stretlo 
okolo šesťsto spevákov a hudobníkov 
z  Anglicka, Švajčiarska, Holandska, 
Poľska, USA, Rumunska, Brazílie, 
Indie, Bulharska a Slovenska. Na fes-
tivale sa predstavili zbory z  jednotli-
vých štátov. Na záver festivalu sme 
mali spoločný koncert všetkých zú-
častnených spevákov a  zborov, kde 
dirigentskú taktovku prevzal svetoz-
námy dirigent Sir David Valentine 
Willcocks. Koncerty sa konali bez 
ozvučovacej techniky, no akustika 
sály zabezpečila skvelý hudobný záži-
tok. Veď ľudský hlas je predsa ten naj-
krajší hudobný nástroj. Aj keď sme sa 
niekedy cítili veľmi malí, mohli sme 
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177 Pelhřimov, Česká republika (13. – 14. 9. 2014)

178 Levice (16. 4. 2016)
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185 Klenovec (24. 9. 2017)

184 Vavrišovo (4. 6. 2017)
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Navzdory politickým překážkám v období socialismu se JASu podařilo natočit 
a vydat písně na nosičích LP, později MC kazetách. V prvních letech byly písně 
nahrávány na velmi skromném technickém zařízení výlučně pro vnitřní potřebu 
církve.

Nahrávky JASu v Československu

Slavte pějte…
Dirigent Miloš Šolc ml.; 
Vydal Supraphon na nosiči LP v roce 
1972

Strana 1
 1 Slavte, pějte
 2 My jdeme s jasem 
 3 O lásce zpívám
 4 Ó, neklidní
 5 Hvězdy, které stvořil
 6 Jen víru měj
 7 Nocí tmou
 8 Když Ježíš s tebou jde

Strana 2
 1 Skutečně-li dbáš
 2 K pastvám svým
 3 Hoden milování
 4 Den za dnem
 5 Písní milion
 6 Zažeň strach
 7 Když se přiblíží den
 8 Vzhůru, bratři k boji

Nahrávky JASu



Kniha Fenomén JAS popisuje a mapuje více než padesátiletou historii výbě-
rového pěveckého sboru mládeže Bratrské jednoty baptistů v Československu 
(do roku 1992) a následně po rozdělení republiky i samostatně v České re-
publice a zejména ve Slovenské republice. Právě zde sbor pokračoval v men-
ším obsazení prakticky kontinuálně bez přerušení a  pod stejným názvem 
JAS a  existuje až doposud! Pěvecký sbor tvořili od počátku mladí zpěváci 
a zpěvačky (a hudebníci) z různých sborů BJB z Čech, Moravy i Slovenska, 
„od Aše až po Košice“. Několikráte do roka se sjížděli ke společnému zpěvu, 
nahrávání a službě při bohoslužbách, později i ke koncertní činnosti mimo 
církevní půdu. Sbor byl vždy „dvojjazyčný“, zpívalo se česky i slovensky, poz-
ději i  anglicky, německy, latinsky… I  předložená publikace je dvojjazyčná, 
některé kapitoly jsou napsány slovensky, jiné česky. Sbor si vedl od samého 
počátku kroniku. Několik dílů kroniky se stalo základem pro přiblížení více 
než padesátileté historie JASu v této knize. Je dílem kolektivu autorů, kteří 
se sami na této historii podíleli jako duchovní vedoucí, zpěváci, dirigenti, hu-
debníci … Knihu doprovází i množství fotogra� í ze života a společné služby 
tohoto pěveckého sboru.

Libor Mathauser
dirigent JASu v letech 1981 – 1992

⬤

Služba pěveckého sboru JAS byla a na Slovensku stále je požehnáním pro 
řadu generací. Věřím, že tato kniha bude nejen shrnutím vzpomínek na něco 
jedinečného z minulosti, ale že bude pro mnohé čtenáře také důvodem k vel-
ké vděčnosti Pánu Bohu za dílo, které mezi námi a skrze nás koná.

Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů v ČR

⬤

Keď premýšľam o polstoročí služby JASu, premýšľam o niekoľkých generá-
ciách ľudí, ktorí milovali Boha a nedokázali o tom mlčať. Nech sú slová a ob-
rázky tejto publikácie vďačnou spomienkou na to, čo je za nami, a inšpiráciou 
i povzbudením pre dekády pred nami.

Benjamin Uhrin
predseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR
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