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Milí přátelé,
 po roční odmlce opět vydáváme náš Zpravodaj. Odml-
ka byla součástí úsporných opatření v roce 2019. Dle výsledků 
hospodaření za minulý rok lze konstatovat, že to přineslo své 
ovoce. Dobře jsme však naslouchali všem vám, kteří jste Zpra-
vodaj postrádali. Rozuměli jsme vaší touze být informováni 
o tom, co se v BTM děje, vaší touze sdílet se, povzbuzovat se 
a budovat dobré vztahy. I když jsme se snažili sdělit vám něco 

skrze naše newslettery nebo webové stránky, jsme si vědomi toho, že ani zdaleka 
to nemohlo nahradit Zpravodaj. Proto přicházíme s rozhodnutím, že v tomto roce 
Zpravodaj obnovíme a vydáme alespoň čtyři čísla.  Činíme tak v naději, že i přes 
současnou tíživou situaci, kterou nikdo z nás neočekával, rok 2020 s vaší účinnou 
pomocí ekonomicky zvládneme.  

Dík za kritické připomínky
Vždy jsem je ocenil a bral jsem je jako 
důkaz vaší snahy po zkvalitnění služby 
BTM. Byly důkazem toho, že vám BTM 
není lhostejná. Snažil jsem se na kritiku 
reagovat co nejdříve a zařídit se podle 
ní. Některé vaše připomínky vyžadova-
ly delší dobu, především naše webové 
stránky, náš e-shop, tedy způsob ob-
jednávání a vyřizování vašich objedná-
vek. Na našich webových stránkách se 
v posledních dnech intenzivně praco-
valo a budou v nejbližší době spuštěny.

Klíčové změny ve službě BTM
Uplynulých deset let mé práce bylo i ve 
znamení zásadních změn: 
•	 Změnili jsme Stanovy BTM a zakot-

vili v nich vedlejší hospodářskou čin-
nost.

•	 Obměnili jsme nabízený sortiment 
našich produktů, na což jste zarea-
govali velice kladně.

•	 Přestěhovali jsme sídlo BTM z okra-
jové části do centra města. Tato změ - 

na byla považována za stěžejní. Na-
plnilo se tak dávné přání mateřské 
misie v Marburgu – být na strate-
gickém místě. Jsme tedy pro naše 
odběratele mnohem dostupnější. 

•	 Vyslali jsme BTM do terénu jiným 
způsobem: na prezentace a nabíd-
ky produktů na konferencích, kon-
gresech, festivalech, poutích, semi-
nářích, setkáních duchovních a při 
dalších příležitostech. Měli jsme tak 
možnost setkávat se s vámi tváří 
v tvář, slyšet vaše podněty a reago-
vat na ně.

•	 Byla provedena transformace ob-
čanského sdružení na zapsaný spo-
lek s platností od l. ledna 2014. Bylo 
nám však současně líto, že jsme se 
museli při této příležitosti rozloučit 
s naší pobočkou v Bratislavě, neboť 
nová legislativa nás k tomu donutila. 
Jsme však vděčni za to, že „Bratislav-
ská tlačová misia“ se sídlem v Brati-
slavě úspěšně pokračuje ve své služ-
bě na Slovensku.
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•	 Na našich webových stránkách zve-
řejňujeme každý rok výroční zprávy 
včetně výsledků hospodaření.

•	 Finanční osamostatnění (nezávislé 
na zahraniční pomoci) bylo největ-
ším úkolem a současně i největším 
problémem, ke kterému jsme byli 
naši dřívější mateřskou organi-
zací v Marburgu vyzváni. Po více 
než 20letech to nebyl snadný úkol. 
Museli jsme zpracovávat nové roz-
počty, připravovat úsporná opatře-
ní a intenzivně pracovat na všem, co 
by vedlo ke zvýšení příjmů. Dnes, 
po 4 letech můžeme konstatovat, 
že tento úkol byl díky Bohu a vaší 
obětavosti splněn.

Poděkování spolupracovníkům, 
dobrovolníkům a brigádníkům
Vděčně vnímám zvláštní Boží vedení 
a načasování při nástupu nových pra-
covníků, zejména do vedení Brněnské 
tiskové misie. To vše se dá shrnout 
do jednoho radostného konstatová-
ní: služba BTM, která je tu již 28 let, je 
velikým Božím zázrakem. Věříme, že 
na samém počátku stál u zrodu BTM 
sám Pán Církve, který do tohoto díla 
postupně povolával, a to vždy v pravý 
čas, své služebníky. Chci poděkovat 
za celý misijní tým, za všechny spo-
lupracovníky BTM. Strávili jsme spolu 
radostné a požehnané chvíle ve spo-
lečné službě a vzájemně jsme si mohli 
předávat mnohé zkušenosti. Rovněž 
děkuji za všechny dobrovolníky a bri-
gádníky, bez jejichž pomoci bychom 
nezvládli žádnou rozesílku nových 
produktů, která se koná 7 × ročně.

Ve druhé polovině minulého roku 
2019 jsme začali dostávat nové na-
bídky ke spolupráci ve snaze vylepšit 
některé oblasti naší služby, aby pak 
byli kvalitnější a misijně účinnější. 
Mnozí jste připomínali, že si naší služ-
by vážíte, neboť v této formě ji v naší 
zemi nedělá nikdo jiný. Vaše nabídky 
pomoci bereme vážně, s některými 
z vás jsme již zahájili spolupráci, a to 
velmi dobrou. Některým z vás se ješ-
tě brzy ozveme.

Těšíme se také na další spolupráci 
s příbuznými organizacemi v oblasti 
misijní i sociální služby, které vyjád-
řily touhu po jejím rozšíření. Se zá-
stupci některých organizací jsme již 
navázali kontakt.

Dík za vaše texty
Rád bych poděkoval všem vám, kteří 
nám posíláte své příspěvky. Děkujeme 
za vaši důvěru, vážíme si vaší iniciativy. 
Vaše texty ukládáme, zpracováváme, 
někdy z nich využijeme třeba jen ori-
ginální a inspirující myšlenky. Ne vždy 
je tedy převezmeme celé, vše je třeba 
přizpůsobovat rovněž edičnímu plánu, 
který je dělán jednak s ohledem na cír-
kevní rok, jednak s ohledem na aktuál-
ní dění doma i ve světě. Modlíme se za 
to, aby nás Duch svatý vedl k moudrým 
rozhodnutím o tom, co a v jaké formě 
vydat. Jen na vysvětlenou je třeba po-
znamenat, že vaše příspěvky málokdy 
můžeme vydat bezprostředně po je-
jich obdržení.  Jan Titěra

hleDá se DůM
V únoru letošního roku jsem na-
stoupil jako vedoucí pracovník BTM. 
S rodinou bydlíme v Hradci Králové 
a modlíme se za možnost přestěho-
vat se blíže k Brnu. Přáli bychom si 
najít rodinný dům se zahradou, pří-
padně byt se zahradou v dojezdové 
vzdálenosti do Brna. Chtěli bychom 
vás touto cestou požádat o pomoc 
při hledání. Pokud máte ve své blíz-
kosti někoho, kdo prodává podob-
nou nemovitost, kontaktujte mne 
na mobilním čísle: 775 513 939 nebo 
mailem jaroslavbajer@centrum.cz
 Děkuji. Mgr. Jaroslav Bajer

Skvrnka je chlapec, který žije v království, kde 
všichni mají na své kůži skvrny. Pokaždé, když 
někdo udělá něco zlého, objeví se další skvrna. 
V naději, že naj de někoho, kdo ví, jak se skvrn 
zbavit, vyráží Skvrnka na cestu. Když prochá-
zí vesnicemi, nachází lidi, kteří buď své skvrny 
skrývají, nebo si jich nevšímají, nebo za ně viní 
druhé. Teprve, když se setká s pokorným cizin-
cem, nachází Skvrnka řešení…

Formát 140 × 202 mm, 56 stran + příloha pro rodiče 8 stran, brožovaná. l Objednací kód K89

Skvrnka je jednoduchý příběh pro děti. Pomáhá jim pochopit pojem hříchu, 
odpuštění a milosti. Ke knize je přiložena brožurka „Průvodce pro rodiče – jak 
vést rozhovor s dětmi“, která vám při společném čtení knihy s dětmi bude 
vítaným průvodcem pro vysvětlení evangelia.

původní  
   cena 138,-sleva 20% do konce května kč

110,-akce
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PřeDávání vesla
Na jaře 2019 přišla do BTM pozvánka 
ke službě na církevní škole v Bojkovi-
cích, nedaleko Uherského Brodu. Poslal 
ji učitel více předmětů na této škole, 
který také vytvořil pro zájemce z řad 
studentů „misijní kroužek“. V rámci mé 
služby na škole jsme spolu chvíli pose-
děli a hovořili o mnohém. Bylo to pro 
mne velice podnětné setkání. Vnímal 
jsem, že si při probírání mnohých té-
mat spojených s misijní službou hod-
ně rozumíme, že vlastně máme velmi 
podobné představy o tom, jak by se 
dala misijní služba v naší zemi dále 
rozvíjet. Když jsem o tom doma pore-
feroval manželce, navrhla, že by nebylo 
špatné se s bratrem Bajerem společně 
setkat ještě jednou a zjistit o něm co 
nejvíce. Modlili jsme se za to. Bratr Ja-
roslav s pozváním k setkání souhlasil. 
A to se uskutečnilo. I manželka začala 
vnímat upřímnou touhu bratra Jaro-
slava po misii. Po tomto setkání tzv. 
„shodou okolností“ cestoval bratr do 
Brna a přitom se zastavil v BTM. Při 
rozhovoru padla tichá poznámka, že 
externích spolupracovníků s nejrůz-
nějšími nápady máme dost, ale že se 
modlíme za nástupce ředitele. To jsme 
ani v nejmenším netušili, že se tak brzy 
stane. Zanedlouho bratr Jaroslav volal, 
že musel přemýšlet o naší poznámce, 
kterou začal brát vážně a začal se za ni 
s manželkou modlit. Věřím, že dále již 
všechno řídil Bůh sám.

nástup nového ředitele BTM
Po více než 10 letech služby a upřím-
ných modliteb za vhodného nástupce 
Pán Bůh vyslyšel naše modlitby a ná-

stupce opravdu dal. I s celou rodinou. 
Z milosti Boží byl na podzimním za-
sedání Správní rady BTM dne 18. října 
2019 jednomyslně schválen nástup no-
vého ředitele BTM, bratra Mgr. Jarosla-
va Bajera do služby. Své funkce se ujal 
v únoru letošního roku 2020. 

Při jednání Správní rady BTM v říjnu 
2019 se spolu s bratrem Jaroslavem 
představila i jeho manželka, sestra Ing. 
Markéta Bajerová. Je ochotná převzít 
zodpovědnost za ekonomiku BTM. 
Milé bylo i pozdější setkání s dcerami, 
Kristýnou a Danielou, které jsou sice 
ještě školou povinné, ale již při první 
návštěvě sídla BTM se hned pustily do 
práce! Tu jinak svěřujeme našim bri-
gádníkům, dobrovolníkům. Moc se jim 
líbila. A šlo jim to od ruky! V té chvíli 
jsem musel hluboko v srdci děkovat 
a děkovat: za celou rodinu, která ač ze 
vzdáleného Hradce Králové, chce na-
stoupit do služby v BTM. Modlíme se 
za to, aby jako rodina našli nové bydle-
ní v blízkosti Brna a mohli žít společně. 

Novému řediteli přeji ze srdce ra-
dost a nadšení v nové funkci, Boží po-
žehnání. Chci mu být ku pomoci tak 
dlouho, dokud toho bude třeba. S ve-
likou vděčností předávám veslo, i když 
zatím ještě zůstávám na lodi.
 Váš Jan Titěra

Brněnská  tisková  misie

Milí přátelé,
v současnosti procházíme náročnou zkouškou, která prověřuje naši víru. Zno-

vu objevujeme výsadu a dar modlitby. Hluboce si uvědomujeme své křesťanské 
poslání – nejen přiložit ruce k dílu, ale také šířit pokoj, radost a naději. Jsme pře-
svědčeni o tom, že mnozí na to čekají…

Pro vaši službu, službu vašich sborů, farností, církví jsme připravili nový web 
pro snadnější objednávání misijních materiálů, tolik potřebných v této době. Bu-
deme vděční za to, když doporučení a odkaz na naše nové webové stránky rozší-
říte co nejvíce. Pomůžete tak šíření evangelia v naší zemi. Děkujeme!
	nákupy zde jsou přehlednější a rychlejší! Spuštěním nových stránek neru-

šíme staré webové stránky. Ty poběží s novými stránkami souběžně. Můžete 
tedy objednávat na www.btm-eshop.cz nebo na  www.btm.cz 

	Získáte lepší přehled o široké nabídce našich produktů.
	nová registrace. Při první objednávce zaškrtněte na konci objednávky Chci 

se registrovat v e-shopu. Další nákupy pro Vás budou tak pohodlnější a navíc 
budete dostávat pravidelný přehled novinek a akčních slev.

	Co dále na novém e-shopu připravujeme? Nové platební a doručovací me-
tody! Rádi bychom rozšířili možnosti dopravy a způsobu plateb.

Těšíme se na vaše ohlasy i připomínky! vaše BTM

sPUsTili jsMe nOvÝ e-shOP!
www.btm-eshop.cz



Kde je Bůh 
v doBě Koronaviru?
Žijeme v mimořádné době, označované jako 
„doba koronavirová“. Naše dřívější jistoty vzaly za 
své, a to bez ohledu na náš světonázor či víru. Ko-
ronavirová pandemie a její důsledky nás uvádějí 
do rozpaků a znepokojení. Jak o tom všem pře-
mýšlet, jak se s tím vším vyrovnat?

V této stručné, svým obsahem ale velmi úderné 
knize, autor John Lennox, profesor matematiky 
na univerzitě v Oxfordu, přezkoumává současnou 
krizi ve světle různých světonázorů a ukazuje, jak 
nám v ní křesťané po celém světě pomáhají najít 
nejen hlubší smysl, ale také spolehlivou a pevnou 
naději, které se lze přidržet.

Co o knize říká sám autor:
„Kniha obsahuje mé úvahy o situaci, kterou nyní všichni za-
koušíme. Začal jsem ji psát před týdnem a události se od 
té doby začaly rychle a dramaticky měnit a bezpochyby se 
měnit budou… Milí čtenáři, chtěl bych vás požádat, abyste 
ke knize přistoupili s následující představou: sedíme spolu 
v kavárně ( jen kdybychom mohli!) a kladete mi otázku, která 
je na titulní straně knihy. Odložím tedy svůj šálek kávy a po-
kouším se vám poctivě a upřímně odpovědět. Mluvím o své 
zkušenosti, díky které vím, co přináší pokoj, oporu a naději.“

John Lennox  je emeritní profesor matematiky na univerzitě v Oxfordu, emeritní 
člen katedry matematiky a filozofie vědy na Green Templeton College. Je také 
mimořádným členem Said Business School a odborným asistentem na Oxford-
ském centru křesťanské apologetiky. Zúčastnil se mnoha veřejných disputací, ve 
kterých obhajoval křesťanskou víru oproti proslulým ateistům, mezi kterými byli 
také Richard Dawkins, Christopher Hitchens a Petr Singer.
 Formát 110 × 178 × 6 mm, brožovaná, 64 stran. Cena 79 Kč

Kniha vychází v českém překladu pouhé dva týdny po uvedení  
do prodeje ve velké Británii!

AKTUáLNí TéMA

novinKa

Brněnská  tisková misie l Smetanova 9, 602 00 BRNO l tel: 545 224 253  
e-mail: btm@btm.cz l Kompletní nabídku najdete na: www.btm.cz
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