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Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží 
tajemství, jímž je Kristus!                                                                             Koloským 2,2 

Milí Jásáci, bratři a sestry! 

Již před dvěma lety jste četli v Rozsévači, že je plánováno veliké, samostatné, „opravdové“ 
50. výročí Jasu na podzim roku 2020 v pražské vinohradské modlitebně BJB. Kvůli covidu 
muselo být setkání odloženo, nyní jsme však v závěrečné fázi příprav na realizaci setkání 
s odstupem téměř dvou let. Sejdeme se všichni ve dnech 20. – 22. května 2022 v Praze. 
Podle Ministerstva zdravotnictví České republiky již bez jakýchkoliv omezení. Naplno se 
rozběhla registrace, která bude ukončena dne 15. dubna 2022. Toužíme po tom, modlíme se 
za to, aby nikdo z vás nechyběl! Věříme, že toto jedinečné setkání prožijeme ve znamení 
zvláštního Božího požehnání!  

Je připraven skutečně bohatý program. Již v pátečním večerním zahajovacím shromáždění, 
kdy budeme jako velká jásácká rodina pospolu, bude naším vzácným hostem bratr Adrian 
Snell. Těšíme se na jeho službu. Hostem bude také Leen La Rivière! V sobotu dopoledne pak 
máme jako rodina prožít to nejužší setkání s Kristem. Při jeho slovu, tlumočeném 
zakladatelem Jasu bratrem kazatelem Milošem Šolcem, při společné večeři Páně. Sobotní 
odpoledne bude věnováno nácvikům písní, kterými bychom měli sloužit při večerním 
koncertu pro širší veřejnost, v neděli dopoledne pak pro účastníky bohoslužby. V sobotu 
večer se máme telemostem rovněž spojit s bratrem Scott Wesley Brownem z USA! Více se 
dozvíte na https://www.baptist.sk/jas50/. Detailnější informace o programu a definitivní 
přihláška je na - REGISTRACE. Stornopoplatky z důvodů onemocnění či mimořádné rodinné 
situace budou řešeny tak, aby příliš „nebolely“. 

Toužíme po tom, abyste přišli všichni, kteří jen můžete. Pokud byste měli mít nějaký 
problém, třeba finanční či jiný, uděláme všechno pro to, aby byl v lásce Kristově vyřešen.  

Důležitá bude již domácí příprava zpěvu vybraných písní. Jsou připravovány naprosto 
unikátní zpěvníky, rozdělené podle období jednotlivých dirigentů. Jsou v nich však písně, 
které budeme zpívat společně k chvále Boží jen ve svých „rodinných“ shromážděních, tzv. 
„srdcovky“. Link, na kterém najdete písně, jež budou stále doplňovány, je PÍSNE: noty  

a nahrávky (pošleme na e-mail). Zpěvníky pak budou k dispozici v Praze pro každého zpěváka. 

Máme jednu velikou prosbu. Během setkání bude nutná služba dobrovolníků (pomoc 
v kuchyni, v šatnách apod.) Pokud se setkání zúčastníte pouze jako doprovod člena Jasu, rádi 
bychom vás požádali zejména v době nácviku písní o pomoc. Na přihlášce je políčko, které 
v případě vaší ochoty pomoci zatrhněte. 

Zvláště vám chceme položit na srdce modlitební přípravu. V rámci přátelských jásáckých 
vztahů ve vašem okolí či přímo ve vašem sboru se můžete svobodně dohodnout na formátu 
a času modliteb. Modlitební předměty budou rovněž aktualizovány na webové stránce. 

Těšíme se na setkání, jehož smyslem je především oslava Boží milosti a lásky! Těšíme se na 
„festival“ radosti a vděčnosti Pánu Bohu za jeho mimořádný dar, za „fenomén“ JASU! 

Za přípravný tým Jan Titěra 

https://www.baptist.sk/jas50/
https://www.jas50.cz/

