
PROGRAM NA BŘEZEN 2013

březen/2013

PODĚKOVÁNÍ 
SESTŘE VESELÉ

OTÁZKY PRO BRATRY STARŠÍ (3)

KOMPAS



C h r á m p r o a t e i s t y

CÍRKEV BRATRSKÁ , BRNO
Modlitebna Kounicova 15;

kazatel Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434;
pastorační asistentka – tel.: 776 381 235;

kancelá ř sboru – tel.: 530 342 302

Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli: 
David Fajfr, Zdeněk Zachariáš, Alík Zachariášová, Hanka 
Fronková, archív ses. Hančíkové, rodiny Dymáčkových  a 
webové stránky.

Obsah / březen 2013

2
3
4
6
6
9

10
11
12
13
14
15
16
17
19

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15
Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 27. 3. 2013
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus  Iva 
Zachariášová  Hana Fronková David Fajfr 
(david.fajfr@seznam.cz)

(raus.p@upcmail.cz),  
(iva.zac@seznam.cz), (fronkova.hana@seznam.cz), 

K O M P A S

Jan Asszonyi

Kateřina Vávrová

Jan Asszonyi

Mária Uhlíková

Jan Asszonyi

Lenka Broklová

Antonie Hančíková

rodina

Jiří Kořínek

Alík Zachariášová

Hanka Fronková

Bronislava Záděrová

Pavla Sychrová

Program pobožností a dalších setkání

Chrám pro ateisty

Úvodník

Výhledy na březen

Sborová kronika (březen)

K postnímu období

Pohledy do Písma

Povídání s Aničkou Štiglerovou

Představujeme nové členy sboru

Vzpomínka na Milušku Dymáčkovou

Otázky pro bratry starší (3)

Malý dorost v Košíkově

Rozhovor s dorostenci

Jarní prázdniny na Valašsku

Příběhy už letí světem...  18

Březen v našem sboru

ondýnský list Guardian přinesl na 
začátku února zprávu o nedělním Lshromáždění pro ateisty (The Sunday 

Assembly). Každou první neděli v měsíci se 
v Londýně bezbožní lidé scházejí v kostele, 
aby „poslouchali skvělé příběhy a přednášky, 
zpívali písně a oslavovali zázrak života“. 
Dvojice komiků Sanderson Jones a Pippa 
Evans, kteří shromáždění moderují, jsou pro 
mnohé lákadlem. Na shromáždění si tak na-
jde čas 200–300 lidí. Každé má předem urče-
né téma – v neděli 3. března 2013 to bude 
„Podat pomocnou ruku“. Inzerováno je také 
velikonoční shromáždění 7. dubna 2013, jež 
má být oslavou jara a čokoládových vajíček.

Podle webové stránky The Sunday As-
sembly je setkání určeno všem, kdo „chtějí 
lépe žít, víc pomáhat a víc žasnout“. Není 
bez zajímavosti, že k cílům setkání patří „uti-
šit běžné starosti a strachy, vzbudit laskavost 
a vnést trochu čerstvého vzduchu do běžné-
ho života“. Queen a Steve Wonder namísto 
chvalozpěvů? Vědecká přednáška místo ká-
zání? Může církev či kostel existovat bez víry 
v Boha? Oněch několik stovek účastníků 
ateistické (boho)služby řekne hlasité ANO.

Bezbožné bohoslužby – protimluv, který 
se ale zdá být skutečností, ukazuje na staro-
bylou lidskou potřebu kostela, společenství, 
zastavení se v životě, hledání lidskosti, po-
koje v duši a odpovědí na své otázky nejen po 
smyslu života. Rozdíl mezi londýnskou 
ateistickou oslavou života a bohoslužbou 
církve je, co se formy týče, překvapivě malý. 
Obsahově ovšem nebetyčný. Onen rozdíl 
tvoří Bůh.

Jan Asszonyi

Z poděkování za službu sestře Naďce Veselé
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řed časem jsem potkala na ulici 
známou z pískoviště, s níž jsem se 
začala přátelit. Je to obyčejná žena, P

má obyčejné zaměstnání, ale něčím mne 
vždy uhranula – jakýmsi srdečným zá-
jmem o druhé – v tomto případě o mne. 
Její zájem jsem jí vždy ráda oplácela, až se 
stalo, že jsme se potkaly na zmíněné ulici.

Byla jiná, nevítala mne, jak bylo jejím 
zvykem. Něco se stalo, odtušila jsem. A 
tak jsem se poptávala na Vánoce, na to, jak 
se má. A po náznacích jsem pochopila, že 
mám před sebou ženu, v jejímž těle před 
nedávnem žil život, který ale ukončila. Tak 
jsme tam tak stály – ona mluvila. Před-
kládala své důvody, své strachy, jako by 
znovu byla při tom, kdy se musela roz-
hodnout, zdali si dítě ponechá, či nikoliv. Bolela mne její duše a dlouho jsem 
držela smutek za její dítě a stále jsem u toho věřila v to, co jsem jí řekla, když 
naléhavě opakovala, že teď musí zákonitě skončit v pekle. Ukázala jsem jí na 
Pána Boha, který je milosrdnější, než si myslíme, a který je ochoten hovořit      
s každým člověkem, vzít si na bedra každý osud člověka. Ta moje přítelkyně   
z pískoviště je katolička, věděla jsem to, ale až vzápětí jsem pochopila, jak 
málo o Pánu Bohu ví, jak malinko se ho dotýká a dotazuje.

Je mi líto, k slzám líto, že musela být vystavena tlaku lékařů, že dítě bude asi 
postižené. Je mi líto, že se v jejím okolí neobjevila náruč lásky a pomoci, aby 
byla posilněna si dítě, jež viděla a poslouchala tep jeho srdce, ponechat v nitru 
a porodit je. Je mi líto veškerých selhání, která se nahromadila, a vede mne to  
k prosbě.

Prosím vás všechny, abyste se dotýkali duší druhých lidí, abyste tušili, kam 
se jejich duše ubírá, co jí stojí v cestě k lásce, čím se trápí, co ji bolí, v čem jásá.  
I tak totiž může Bůh zasahovat do života lidí, může jim pomáhat ctít život, 
milovat a nebát se.

Věra Ludíková, současná katolická básnířka, napsala obsáhlou báseň, jíž 
dala příznačný název „Uslyšet duši“. Ptá se několikrát duše, jak žila, co 
prožívala, aby nakonec rekapitulovala setkání dvou duší, jež byly celý život     
v jakémsi vzájemném vztahu, kdy jedna z těch duší dokonce obsáhla i dobu 
stvoření, ráje i dobu trápení…
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VÝHLEDY
A N E B C O N Á S Č E K Á 

A C O N Á S N E M I N E
V B Ř E Z N U

„Dozví se tvá duše zbylá,
že mou tak zvláštně prozářila
světlem skutečným?

Jak dozví se tvá duše zbylá,
že má se pro ni narodila
časem míjivým?

Jak dozví se má duše zbylá,
že tvá se kolem nakroužila
vírem zbytečným?“

Kéž umíme naslouchat duším. Kéž jsme 
nápomocni svou rukou i slovem tam, kde je 
to třeba, kde se zvažuje, co je dobré a co zlé. 
Kéž vítězí to dobré, to Boží, ve světě 
nátlaku, bezcitnosti a zmatku.

Kateřina Vávrová

Slovo Hesel Jednoty bratrské na měsíc březen: On není 
Bohem mrtvých, ale živých: všichni totiž žijí pro něho. (L 20,38). 

Toto slovo je závěrem větší řeči, v níž saduceové, kteří nevěřili ve vzkříšení, oslovili Pána 
Ježíše s poťouchlou otázkou po tom, čí bude v nebi žena, která měla na zemi postupně sedm 
mužů. Pán Ježíš ve své odpovědi naznačil, že život po vzkříšení bude mít jiné parametry. Lidé 
už se nebudou ženit a vdávat, jsou přece syny Božími. To, co ale zaznělo jako teze, bylo 
potvrzení skutečnosti vzkříšení, protože Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův není Bohem 
mrtvých, ale živých. Proto i my smíme žít ve světle vzkříšení pro „Něho“.

Březnový měsíc vyvrcholí slavením Velikonoc. K nim směřují všechna naše shromáždění, 
ať už se jedná o biblické hodiny nebo nedělní shromáždění. Zvěstování v obou typech 
shromáždění budou vycházet z celocírkevního programu „40 dní s Biblí“, v nichž jsme zváni 
ke čtení biblické knihy Skutků a proroka Izajáše.

Nedělní shromáždění
3. 3. 2013 9.00 shromáždění s Večeří Páně, slouží host kazatel Jaroslav Šmahel z Lit-

vínova.
17.00 (17.30) večírek – O službě v africkém Jižním Súdánu bude hovořit 
kazatel Jaroslav Šmahel (CB Litvínov)
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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10. 3. 2013 9.00  slouží kaz. Jan Asszonyi.
15.00 – výroční shromáždění členů sboru
Večírek se nekoná!

17. 3. 2013 9.00 slouží kazatel Jan Asszonyi.
17.00 (17.30) večírek – Vietnam II (program br. Milana Hluchého)

24. 3. 2013 KVĚTNÁ NEDĚLE
10.00 – společné shromáždění brněnských sborů CB Kounicova a CB 
Královopolská; kázáním poslouží kazatel Pavel Hošek, Th.D, proděkan a 
vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK.
17.00 (17.30) večírek – sledujte oznámení

VELIKONOCE
29. 3. 2013 10.00 – velkopáteční shromáždění brněnských sborů Církve bratrské, 

slouží kaz. Jiří Lukl.
29. 3. 2013 19.00 – velkopáteční shromáždění se slavením Večeře Páně, slouží kaz. Jan 

Asszonyi.
31. 3. 2013 Hod Boží velikonoční

9.00 – shromáždění Neděle vzkříšení, slouží kazatel Jan Asszonyi.

BOHUMILICE
29. 3. 2013 17.00 – velkopáteční shromáždění se slavením Večeře Páně, slouží kaz. Jan 

Asszonyi.
31. 3. 2013 9.30 – shromáždění Neděle vzkříšení, slouží ses. Mária Uhlíková.

Středeční biblické hodiny
Středeční postní biblické hodiny pod názvem „Středy s Izajášem“ budou mít meditativně 

hudební charakter. Čtení a zvěstování z proroka Izajáše bude doprovázeno hudbou.
6. 3. 2013 19.00  – Bible – kniha knih: Biblická moudrost knihy Kazatel a Přísloví, 

slouží kaz. Jan Asszonyi.
13. 3. 2013 19.00  – Středa s Izajášem, slouží kaz. Jan Asszonyi.
20. 3. 2013 19.00  – Středa s Izajášem, slouží ses. Mária Uhlíková.
27. 3. 2013 19.00  – Středa s Izajášem, slouží ses. Mária Uhlíková.
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K POSTNÍMU OBDOBÍ
O PÔSTE

ODEŠLA NA VĚČNOST
V pátek 1. února zemřela ve věku nedožitých 79 let sestra Miluška Dymáčková, 

dlouholetá návštěvnice našeho sboru. Pohřební rozloučení se konalo v pondělí 11. února     
v obřadní síni krematoria na Jihlavské ulici.

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
BŘEZEN 2013

„Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, 
kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli.“

Žalm 103,21
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ôst nemá dobrú povesť. Ani v cirkvi 
ani mimo cirkvi. Sme hákliví na Pumŕtvovanie tela, askézu. A pri pôste 

sa často kladie dôraz práve na zbavovanie sa 
závislostí. Možno sa radšej postíme od 
rôznych vecí, podľa toho, čo v súčasnosti 
považujeme za našu „závislosť“. A je to 
možno schodnejšia cesta ako pôst od jedla.

Pôst od jedla však zďaleka nie je len o 
zbavovaní sa závislostí, či umŕtvovaní tela. 
Naopak pôst je predovšetkým pripútaním 

sa, nasýtením človeka (trochu iným 
spôsobom).

Prečo sa postiť? Hlavným motívom 
pôstu je Boh sám. Nie je to naklonenie si 
Pána Boha na svoju stranu, fyzický 
prospech, úspech v modlitbe, naplnenie 
mocou, duchovný vhľad ani iné Božie 
požehnania, ale Boh sám, kto by mal byť 
hlavným dôvodom pôstu. Je to príležitosť 
oddeliť si čas na Pána Boha, ktorý môže byť 
tak intenzívny, ako je intenzívny náš 

5. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
30. 3.

sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna
sestře Martě Filipové z Hostěnic

73 let
81 let
71 let
76 let
72 let
84 let
89 let
70 let

KDY      KOMU                                         PROČ
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las volajícího: „Připravte na poušti cestu 
Hospodinu! Vyrovnejte na pustině Hsilnici pro našeho Boha! (Izajáš 40, 3)

Stojíme uprostred púšte. Nie sú tu stro-
my, ktoré by dávali tieň pred horúčavou, ani 
oheň, ktorý by nás zohrial v zime. Keby sme 
chceli pred niekým alebo niečím sa schovať, 
nedá sa. Je tu ticho a samota. Človek sa na 
nej neroztrhá od množstva nových podne-
tov. Slnko presvecuje všetko, spaľuje viac, 
ako by sme chceli. Púšť je tiché a zároveň 
divoké a nepredvídateľné miesto, nad kto-
rým nemáme kontrolu. Jednoduché miesto, 
kde vyjdú na povrch základné potreby. 
Smäd (žízeň) prekričí všetky ostatné túžby.

Púšť môže predstavovať situáciu, v kto-
rej sa ocitneme. Okolnosti života nás 
vytlačia na púšť, kde nie je nič, nemáme nič 
ani nikoho. Stratili sme istotu alebo zázemie. 
Sme sami a všetky doteraz dôležité veci 
stratili na dôležitosti. Púšť môže byť mies-
tom, kam sa sami dobrovoľne vyberieme, 
miesto, pre ktoré sa rozhodneme a zostú-
pime naň. Vyberieme sa sami a do ticha.

V tichu a samote sa môžeme zbaviť 
všetkých nánosov, ktoré nám bránia vidieť a 

zamerať sa na to podstatné v živote. Púšť 
nás pozýva k tomu, aby sme z rúk pustili 
všetko, čo v nich zvierame. Všetky svoje 
roly, úlohy, to, kto sme, aj to, na koho sa 
hráme, tituly, vzťahy, čas, premýšľanie, 
vnímanie aj pocity. A tam sa môže ozvať 
hlad a smäd, ktorý bol potlačovaný.

A púšť je to miesto, kadiaľ pôjde Boh. 
Boh si vyberá zvláštne miesta, kadiaľ pre-
chádza. Nevedie úrodnými poľami, kráľov-
skými záhradami. Vedie prázdnotou a divo-
činou. Kľúčovým momentom pre prípravu 
cesty Pánu Bohu je práve naša jednoduchá 
chudoba ducha, do ktorej sa potrebujeme 
vracať, nanovo si ju uvedomovať.

Naša duša je ako púšť. Keď odkryjeme 
Bohu svoju chudobu a svoj smäd , prichádza 
zaplniť prázdnotu a uhasiť smäd. Ak je 
niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije 
ten, kto verí vo mňa. Prúdy živej vody budú tiecť     
z jeho vnútra. (J 7,37)

Kto sa napije z vody, ktorú dáva Kristus, 
nevysmädne.

Mária Uhlíková

ZOSTÚPIŤ NA PÚŠŤ

prázdny žalúdok. Fyzický hlad môže byť 
príležitosťou objavovania hladu po Bohu a 
odkrývanie významu slov: Nie samým chlebom 
bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza 
z úst Božích. (Mt 4,4). Čas, ktorý získame tým, 
že nejeme, môžeme využiť k tichu, čítaniu   
z Biblie, modlitbe alebo spevu.

Pôst však môže mať „vedľajšie účinky“. 
Pri pôste cítime hlad, niekedy veľmi 
intenzívny a nahlas sa ozývajúci. Človek je 
viac podráždený a vníma a reaguje citlivejšie. 
Preto práve počas pôstu môžu na povrch 
vyplávať skryté veci. Veci, ktoré sme si 
predtým o sebe nemuseli uvedomiť. Môže 

odkrývať to, čo nás ovláda, to, kde sme 
najslabší a najzraniteľnejší. Je to možnosť 
spoznať svoje veľké pokušenia.

Na pôst nie je našťastie žiadny zákon ani 
biblický príkaz, ktorý by nás nútil postiť sa. 
Preto pôst môže byť nenútenou príle-
žitosťou ako zintenzívniť vzťah, čas s Pá-
nom Bohom.

Mária Uhlíková (Niektoré myšlienky som 
prevzala od Richarda Fostera z knihy 

Uspořádej svůj duchovní svět 
(Návrat domů, 2008), 

ktorú týmto vrelo odporúčam.)
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MODLITBA SAMARITÁNKY
Bože, tak sme sa opäť stretli.
Ty ma poznáš lepšie, než ja sám seba.
Kým ja hovorím o smäde tela, ty vidíš smäd duše.
Áno, v hĺbke môjho vnútra je smäd, ktorý sa usilujem znova a znova uhasiť, ako sa 
len dá.
Nič však nepomáha.
Daj sa mi napiť zo živej vody, Kriste!
Daj mi okúsiť vodu, po ktorej už nevysmädnem.
Naplň ma Tvojím životom.
Daj, nech sa táto voda stane vo mne prameňom prúdiacim do večného života.
Daj, nech sa ja sám stanem zdrojom živej vody pre ľudí okolo mňa.
Amen.

Kristína Uhlíková

Připravila Mária Uhlíková.
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aléhavě vás proto v Pánu vyzývám, 
abyste už nežili jako pohané podle svých Nmarných myšlenek. Nevědomost pra-

menící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, 
takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a 
oddali se nestydatosti… Obnovujte ducha své mysli 
a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Bo-
žímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a 
pravdy. (Bible 21)

Možná se to někomu zdá málo praktické, 
odtažité a těžko popsatelné, ale duchovní 
život začíná v dialogu nebe se zemí, v dia-
logu člověka s Bohem, který ústí do smíření. 
Bůh sám do tohoto dialogu vstupuje až 
pohoršlivě pozemsky – ve svém Synu, jehož 
zprvu slibná pozemská služba nakonec 
končí lidsky viděno fiaskem kříže. Jedině 
tady, pod křížem, se ovšem odehrává onen 
skutečný a smysluplný dialog nebe se zemí, 
dialog člověka s Bohem. Tady se řeší 
problém identity člověka, té identity, o níž se 
dovídáme, že má svůj počátek překvapivě 
daleko v minulosti (Ef  1,4). Čteme-li již 
čtvrtou kapitolu dopisu apoštola Pavla do 
Efezu, pak víme, že díky Kristově oběti 
máme odpuštění hříchů a nalezli jsme ztra-
cený domov v nebi, a také na zemi. Už 
nejsme cizinci v Božím lidu, ale domácími. 
Máme jednoho nebeského Otce, jeden křest 
a (ideálně viděno) jednu církev. Minulost 
Božího lidu je i naší minulostí, naše je i jeho 
dědictví, budoucnost a naděje. Identita, 

kterou nalézáme v Boží věčné lásce, je zdro-
jem pokoje a motivem života. Tyto základy 
života, víry a naděje si budeme vděčně 
připomínat také o letošních Velikonocích.

Z dialogu nebe se zemí, ze skrytosti a 
bezpečí v Kristu vyrůstá postoj k životu, 
život sám. Tím se apoštol Pavel zabývá        
v druhé části dopisu do Efezu. Jeho zájem se 
soustřeďuje na dvě sféry života – církevní a 
civilní. Povzbuzení k jednotě a lásce v růz-
nosti charakterů i darů Ducha svatého patří 
do sféry první, slušný a mravný život podle 
Kristova zákona pak patří do sféry druhé. 
Obojí se tak trochu proplétá, ale větší část 
věnuje apoštol způsobu obecného života.

Významnou roli v něm hraje myšlení 
(usuzování). O pohanech (myšleno lidech 
bezbožných, nekřesťanech) apoštol řekne, 
že jejich myšlení je „jalové“ (Ef  4,17 – 
marnost mysli, neproduktivita). Od mar-
nosti myšlení je krok k marnosti lidského 
konání. Zajímavá je cesta k lidské zkaže-
nosti, jak ji popisuje Pavel: zatvrzelost srdce 
đ nevědomost (zatemněné myšlení; otupe-
ná mysl) đ odcizení (Božímu životu) đ 
otupení smyslu pro mravnost đ oddanost 
prostopášnosti a necudnosti (Ef  4,17–19).

Dialog pod křížem se dotýká především 
lidského srdce, chce se dostat skrz jeho 
zatvrzelost k jádru bytí. I zde ovšem hraje 
svou zásadní roli myšlení. Vždyť pokání či 
obrácení jsou české termíny, kterými 
překládáme řecké metanoia, což není nic 

POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
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Proměna myšlení
Efezským 4,17-24
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Povídání s tetičkou 

Aničkou Štiglerovou, 

„sborovou kuchařkou“
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jiného než „změna mysli“. Naše pomocné 
dělení na „srdce“ a „mysl“ musí být velice 
opatrné, protože obojí patří nerozlučně      
k sobě, závisí na sobě. „Srdce“ a „mysl“ se 
potřebují, spolupracují.

Zůstaňme ale ještě u myšlení, jak o něm 
mluví apoštol Pavel. Buď je jalové, tedy 
neplodné, či dokonce přenášející zlo, nebo 
je duchovní. Obojí spolu ostře kontrastuje. 
Křesťan myslí jinak než nekřesťan, a proto 
také jinak jedná. Myšlení nerozlučně souvisí 
s učením, s pravdou. Apoštol říká Efez-
ským, že prostopášnostem a necudnostem 
vycházejícím z jalového myšlení jste se od 
Krista neučili. (Ef  4,20) To, k čemu Pavel 
vyzývá, je neustálá „obnova mysli“, která 
vychází z Kristovy pravdy. (Ef  4,23–24) Ke 
křesťanovi patří duchovní smýšlení.

Duchovní smýšlení křesťana a z něho 
vyplývající skutky (Boží; Ef  2,10) se ode-
hrávají v prostředí, které duchovně nesmý-
šlí. Tak tomu bylo v Pavlově době, tak je 

tomu i dnes. Myšlení a hodnoty společnosti 
jsou jiné, než duchovní kristovské myšlení. 
To, co potřebovali Efezští a co potřebujeme 
i my, je stálá obnova duchovního smýšlení,    
v jejímž základu je Kristova pravda a 
Kristův Duch milosrdenství. V běžném 
životě, a nakonec i v životě sboru, je totiž 
možné podlehnout vzorcům myšlení dnešní 
doby o Bohu, o sobě samém, o svém 
poslání, o vztahu k bližním, kolegům 
podřízeným i nadřízeným, o vztahu k ži-
votnímu prostředí, o způsobu jednání.

Možná někteří potřebujeme povzbudit    
k tomu, abychom vstoupili do dialogu s Pá-
nem Bohem pod křížem Pána Ježíše a hleda-
li svou identitu a zakotvení dál než na této 
zemi. Blížící se Velikonoce jsou k tomu dob-
rou příležitostí. Před každým křesťanem 
pak stojí výzva apoštola: Obnovte se duchovním 
smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu 
obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 
(Efezským 4,23–24)

Jan Asszonyi

w Jak se stalo, že jste se stala tak schopnou 
a ochotnou sborovou kuchařkou?

Začala jsem vařit v roce 1970 pro 
dorost, když naši kluci jezdili na 
dorostové tábory. Poprvé to bylo 

na Arnolci, pak na Senince. Potom jsem začala vařit 
s Mony Fajfrovou a Jariškou Bergerovou na sboro-
vých akcích, dál na seminářích na Valašsku, na semi-
nářích Biblické společnosti, když nás požádal Jirka 
Lukl. Ale hlavně jsme vařili, když potřeboval náš 
brněnský sbor. Se Zdeňkem jsme tak vařili 37 let.

w Jakou roli hrál (hraje) ve vaření Váš manžel?
Velkou. Protože mně shání potraviny a odváží 

mě s potravinami. Na Valašsku například denně 
jezdí nakupovat. Ale z kuchyně ho vyháním, 
protože má moc odborné rady a to já nechci.

Pokračování rozhovoru na straně 18
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Antonie Hančíková

NOVÉ ČLENY SBORU
PŘEDSTAVUJEME
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arodila jsem se za druhé světové 
války, 15. ledna 1940, v Praze-NLibni. Otec byl angažován v od-

boji. Po skončení války přemlouval matku, 
aby se mnou a bratrem odjela do pohraničí, 
protože prezident Beneš vyzýval Čechy, aby 
zajistili život na statcích, ze kterých odešli 
Němci a zůstal tam dobytek, o který se 
neměl kdo starat. Matka s tím nesouhlasila, 
tak mne vzal a odjel na Mostecko, kde mne 
nechal, a vrátil se do Prahy. Moje maminka   
s narozeným bratrem neváhala a okamžitě 
odjela na sever, protože se bála, že se se 
mnou již nesetká. Prožili jsme v pohraničí 
velmi krušné chvíle, zejména když v roce 
1953 otce z politických důvodů uvěznili a 
matka s třemi dětmi zůstala úplně bez 

prostředků. Po ukončení základní školy se 
za mne statečně postavil ředitel a umožnil 
mi studium na jedenáctileté střední škole.

Naše rodina byla formálně křesťanská. 
Maminka se modlila ve vypjatých životních 
situacích, tatínek byl nevěřící. Byli jsme tři 
děti, já nejstarší, byli jsme vychováváni velmi 
přísně, což jsem ocenila, až když jsem 
„rozum nabrala“.

Po maturitě jsem pochopitelně na vyso-
kou školu přijata nebyla, ale seznámila jsem 
se s budoucím manželem, který byl křesťan. 
Na základě jeho svědectví jsem uvěřila        
v oběť Pána Ježíše Krista za mne, poznala 
jsem, že jsem hříšná a že bez přisvojení si 
této oběti nemám přístup k Bohu. Byl to 
největší dar, který jsem mohla získat. Už 
jsem se netrápila nesvobodou, nemožností 
dále studovat, chmurný začátek mého života 
se mi nějak prosvítil nadějí v lepší bu-
doucnost, jistotou, že Bůh mne má rád, 
ochraňuje mne a žehná mi.

V roce 1958 jsme se vzali a já jsem 
nastoupila do Stavebního podniku města 
Brna, kde jsem pracovala 32 let. Doplnila 
jsem si vzdělání na Střední ekonomické 
škole v Brně. Když mi bylo předepsáno 
vysokoškolské vzdělání, kádrový odbor 
podniku mi umožnil doplnění vzdělání na 
VŠE Praha účelovým čtyřletým kurzem.

Od roku 1989 jsem měla možnost změnit 
zaměstnání; nejdříve jsem pracovala ve Vl-
něně. Poté na Českém úřadu pro hospodář-
skou soutěž, v podniku zahraničního ob-
chodu Unitex a.s., pak znovu na Úřadě pro 
ochranu hospodářské soutěže, dále v ne-
mocnicích – FN u sv. Anny a na Masarykově 
onkologickém ústavu.
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Mám manžela, dceru, zetě, dvě vnoučata 
– chlapce a dívku, oba mají své životní 
partnery – a tři pravnoučata. V roce 1984 mi 
zemřel bratr, což jsem nesla velmi těžce. 
Rodiče se dožili vysokého věku, ale už 
zemřeli, takže z přímých příbuzných mám 
jen mladší sestru, která před pěti lety uvěřila      
v oběť Pána Ježíše Krista a je velmi aktivní 
křesťankou v Mostě.

Od roku 1958 jsem sdílela obecenství      
s věřícími v Křesťanském sboru v Žide-
nicích. V tomto společenství jsem přijala 
křest. Vzhledem k určitým zdravotním po-
tížím jsem před dvěma roky začala chodit 
do CB, kde mám řadu přátel. Po odstě-
hování do Kohoutovic jsem se rozhodla, že 
změním obecenství trvale a požádám o 
přijetí do CB, protože dojíždění do Židenic 
by pro mne bylo náročné. Ve sboru CB jsem 
spokojená, byla jsem přátelsky přijata a 

těším se z obecenství s lidmi, kteří stejně 
jako já skládají veškerou svoji naději v život  
s naším Pánem, těší se z Božího slova, a po-
kud nám to naše hříšné lidské tělo umožní, 
také se snaží podle Slova Božího žít.

V loňském roce jsem prošla životní 
zkouškou, která mne znovu přesvědčila o 
moci, ochraně a milosti našeho Pána. Stála 
jsem před rozhodnutím, zda podstoupit či 
odmítnout velmi rizikovou operaci. Po 
modlitbách jsem dospěla k názoru, že můj 
Pán při mně stojí, a všechny předchozí 
události mne přesvědčily o tom, že Pán má 
toto mé rozhodnutí v režii, což se posléze 
jednoznačně prokázalo. Milost Boží se 
znovu v mém životě oslavila a mnohé z mé-
ho okolí – i nevěřící – oslovila. Jsem za tuto 
Boží ochranu a možnost plného spoléhání 
na ni vděčná.

Antonie Hančíková, 7. 2. 2013

VZPOMÍNKA
Na sestru Milušku Dymáčkovou

račním sále Vojenské nemocnice v Brně, 
kde pracovala až do narození syna Jana. 
Další řadu let strávila pracovně v kolektivu 
rehabilitace na poliklinice Zahradníkova; 
tam působila až do pozdního důchodu. 
Ráda však jako zdravotní sestra pomáhala i 
svým blízkým a sousedům.

Přes čtyřicet let stála věrně po boku své-
ho milovaného manžela Miloše. Byla do-
brou a obětavou manželkou i maminkou, 
ráda se starala o dům i zahrádku. Její dobré 
srdce dobilo po dlouhé nemoci v nočních 
hodinách 1. února 2013, až do poslední 
chvíle však nezapomínala rozdávat úsměvy 
svým blízkým.

z pohřebního rozloučení, rodina

iluška Dymáčková se narodila  
27. března 1934 v Poličce a mládí Mprožila poblíž Letovic, kde se se-

známila s rodinou kazatele Polanského. Je-
ho pozdější manželka Marta se pak stala její 
celoživotní kamarádkou. Po studiích odešla 
pracovat do Brna a její láskou se stali koně. 
Řadu let se věnovala závodně parkúru.

Své dobré srdce se rozhodla uplatnit ve 
zdravotnictví jako zdravotní sestra na ope-
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w Ke které sborové oblasti máš nejblíže?
Vždy mám nejblíže k té oblasti sborové 

práce, kde se domnívám, že jsem užitečný a 
moje činnost má určitý přínos. V minulosti 
jsem se snažil být aktivní v mládeži. Později 
jsem delší dobu působil v dorostu. Nyní 
jsem především zapojený v činnosti pě-
veckého sboru. Obecně se dá říci, že jsem 
vždy potěšený z toho, když mohu být 
prospěšný jednotlivcům ve sboru i celkové 
sborové práci, a jsem vděčný za mnoho 
ochotných lidí, kteří tu dle svých možností 
pracují.

w Co by mělo být podle Tebe prioritou našeho sboru 
a jak ji naplňovat?

Mohl bych jednoznačně krátce odpo-
vědět. Jsme zde s úkolem přinášet, vysvětlo-
vat a obhajovat slovo evangelia na tomto 
světě. I náš sbor je ostrůvkem naděje pro 
jiné a každý z nás má svoje poslání a ob-
darování, abychom toto Boží zadání zvládli. 
Jsem rád, že i v našem sboru tvoříme upří-
mné a radostné společenství, které dokáže 
přinášet naději druhým.

w Jaký je Tvůj názor na zpěv ve společných shro-
mážděních?

Můj dojem ze společného zpěvu je jen 
ten nejlepší. Náš sbor zpívá radostně a rád. 
Pro mne je zpěv neoddělitelnou součástí 
služby Bohu, ke které mám velmi blízko.    
Z pozice příležitostného varhaníka mohu 
říci, že někdy sbor zpívá až tak radostně, že 

se odpoutá od předepsaných not a zpívá si 
svoji verzi písně. Ale právě to mne pře-
svědčuje o upřímnosti a nadšení společ-
ného zpěvu. Znám dokonce některé ze sbo-
ru, kteří mají společný zpěv tak rádi, že pro 
jistotu nezpívají vůbec, aby jej nekazili.

w Jaké je podle tebe místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíš její možnosti?

Za prvé bych chtěl poděkovat mládeži za 
její aktivitu a práci pro sbor. Vždy zabrou-
sím zrakem do lavic mládeže a jsem rád, 
když jsou plné. Není mnoho církví, kde to-
mu tak je. Děkuji Bohu za naši mládež. Sa-
mozřejmě také vítám zapojení mládeže do 
dalších oblastí duchovní i provozní práce 
sboru, ale jde o to, aby to bylo v těch slož-
kách činnosti, kde to bude pro mladé při-
rozené, a tím i pro nás ostatní užitečné. Přál 
bych „mládeži“, aby dokázala slyšet výzvy   
k zapojení do konkrétních složek práce sbo-
ru, a jistě nemusím připomínat, že je rozlič-
ná a je jí velmi mnoho.

Ptala se Lenka Broklová

OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ     (3)
br. Jiří Kořínek
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MALÝ DOROST
V KOŠÍKOVĚ
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e dnech 31. ledna až 3. února jsme  
s malým dorostem vyrazili na více-Vdenní výlet do Košíkova. Kahleovi 

byli tak hodní, že nám půjčili svou chatičku 
(která je nepochybně mnohým dobře zná-
má z každoročního putování do Košíkova), 
takže jsme nemuseli mrznout ve stanech 
nebo něco podobně šíleného. Dohromady 
jsme za ty čtyři dny podnikli tři výlety do 
okolí. Navzdory nepříznivé předpovědi 
nám počasí přálo, a to natolik, že pláštěnek 
jsme nevyužili. Celý výlet byl lehce inspi-
rován příběhem z knížky „Ztracené 
příběhy“. Ten byl ve stručnosti o tom, že 
hraničář Gilan pátrá po nebezpečném 
bezcitném zločinci jménem Foldar a jeho 
bandě. A jelikož se na předloňském táboře 
dorostenci vyučili hraničářem, byli nyní 
opět povoláni do akce. Hlavním úkolem 
tedy bylo procvičit si různé hraničářské 

schopnosti (jako například tichý pohyb v te-
rénu či pozorovací schopnosti) a současně 
pátrat po Foldarovi a jeho bandě. Náš úkol 
skončil v sobotu, kdy jsme se s celou nebez-
pečnou bandou (kterou hráli kmeti) utkali   
v souboji a zvítězili. Foldar i jeho banda byli 
poraženi, takže už nebudou škodit ani zde 
ani v jiných lesích.

Po večerech jsme pak měli biblická za-
myšlení na téma hřích. Byla jsem až překva-
pená, jak živě se děti dokázaly bavit i na toto 
téma. A když byl čas spát, tak jsme si na do-
brou noc buď četli z knížky, nebo vyprávěli 
pohádky. Jsem ráda, že jsme tam mohli být a 
že to díky Pánu Bohu mohl být pěkně strá-
vený čas.

A na závěr připojuji jednu pro mě neza-
pomenutelnou ranní momentku:

Ráno zde probíhalo vesměs stejně. Ti, 
kteří se probudí dřív, si ze začátku jen tiše 



15

šeptají, nicméně za chvíli se z toho vyklube 
šepot, který je slyšet až do spodního patra. 
To se pak postupně ještě zesiluje a vzhledem 
k tomu, že do snídaně je ještě chvíli čas, 
využívají dorostenci tuto dobu k něčemu, co 
bych nazvala vzájemné hašteření. To už jsou 
pak nemilosrdně a nedobrovolně vzbuzeni i 
všichni ostatní. A právě v tu dobu jsem si 
všimla, že mezi dovádějícími ranními ptá-

čaty není Filípek. Rozhlédnu se po místnosti 
a nevěřím svým očím, protože Filípek byl 
stále zahrabán do svého spacáčku a tvrdě 
spal. Což je, vzhledem k atmosféře pavilonu 
opic, pro mě dost nepochopitelné. Inu, 
jasný důkaz, že přežijí nikoliv ti nejsilnější, 
nýbrž ti nejpřizpůsobivější.

Alík Zachariášová

R O Z H O V O R

Co se Ti na dorostové víkendovce v Košíkově nejvíc líbilo?

KOMPAS 3/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Věrka:
Nejvíc se mi líbilo čte-

ní pohádek a hry. Nej-
lepší hry byly „Povo-
deň“, „Hledání dopisu 
od Gilana“ a „Twister“. 
Líbily se mi i výlety. 
Nejlepší výlet byl v so-
botu. Zabili jsme Morga-
ratova nástupce Foldara. 
Tento pobyt v Košíkově 
se mi velice líbil.

Lada:
Nejvíc se mi líbily 

pohádky od Alíka a hry a 
ještě jídla, protože byla 
hrozně dobrá. A ještě 
bitva. A líbilo se mi i 
hledání v zahradě dopisu od Gilana.

Bětka:
Mně se asi nejvíc líbilo hledání schované 

zprávy v zahradě. Dobré bylo i čtení Hra-
ničáře a Alíkovy pohádky. Měli jsme to na 
téma Jak Gilan hledal Foldara a závěrečná 
bitva byla výborná, protože jsme vyhráli. 
Nejlepší byly výlety ven a taky to, že jsem se 
mohla vyspat.

Barča:
Nejvíc se mi líbily pro-

cházky a hry v lese a čtení 
Hraničářova učně 11. díl. 
Ještě se mi líbilo hledání 
dopisu. Boj byl taky sran-
da, byl krátký, ale to neva-
dí. Nejlepší byly biblické 
programy a zpívání.

Kubík:
Boj proti Foldarovi, 

oplatky, poslední sní-
daně.

Tomášek:
Nejvíc se mi líbily hry.

Filip:
Mně se nejvíc líbilo, jak jsme bojovali       

s Foldarem a všechny tři vycházky. A to, jak 
jsme dávali koňům jablka.

A co se ti ještě líbilo? 
Pak už jenom, jak si povídáme s Tomem 

„Dračák“.

Ptala se Hanka Fronková
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JEN TI KRAPET UPRAVÍM 

MAKE-UP A MŮŽEŠ 

ZASE NA SVAH, MILÁČKU.Jarní 

prázdniny na 

Valašsku
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etošní jarní prázdniny jsme se rozhodli 
strávit na sborové dovolené na Va-Llašsku. Holky se těšily na sníh a zimní 

radovánky, já a Tomáš jsme si potřebovali 
odpočinout a nabrat sil, hlavně duševních.

Vzhledem k tomu, že se počet lidí různě 
měnil, nedá se jednoznačně říct, kolik nás ve 
Velké Lhotě vlastně bylo. Sjelo se nás asi osm 
rodin. Největší počet v jeden den bylo 13 dětí a 
14 dospělých.

Přes den jsme se věnovali hlavně sportu, 
převažovalo lyžování. Zdeněk Štigler zdatně 
vedl kroužek bobování, ukázal se jako vše-
stranný a neúnavný opravář při opravování 
bobů. Chodilo se i na procházky do okolí. 
Stavěli se sněhuláci. Velké nadšení propuklo 
při stavbě iglú. První iglú připomínalo spíše 
tunel. Ve čtvrtek se stavby ujal Standa Červený 
a začalo se znovu a úplně jinak. Nasazení při 
stavbě bylo obrovské. Z dětí se nezúčastnili 
jenom ti nejmenší, naše Karolína a Ondrášek 
Nykodým. Vyřádili se i tatínkové, dalo by se 
říct, že se na chvíli vrátili do dětských let. 
Stavba zabrala dvě odpoledne. A výsledek stál 
za to.

Večery jsme trávili většinou společně. Hrály 
se hry, např. Ligreto, Aktivity. Skrytým ta-
lentem hry Aktivity se ukázal Honza Veselý, 
který utvořil tým se Samem Veselým. Užili 
jsme si při této hře spoustu legrace.

Nezapomněli jsme pro všechny činnosti ani 
na duchovní zamyšlení, která vedl Sam Veselý. 
Moc se nám líbilo čtení z knihy Marka Orko 
Váchy. Našim děvčatům se líbily společné 
písně. Za sebe musím říci, že jsem si opravdu 
odpočinula a načerpala energii do dalších dnů. 
Jsem velmi vděčná za lidičky, kteří byli na 
Valašsku s námi, měla jsem radost z každého 
dne a večer jsem šla spát s radostí v srdci.

Organizace pobytu se ujal Sam Veselý a 
vaření tradičně tetička Anička Štiglerová za 
vydatné pomoci strýčka Zdeňka Štiglera. 
Nutno podotknout, že se Sam Veselý i 
Štiglerovi úkolů zhostili na výbornou. Je to 
skvělá věc, že se rodiny s dětmi mohou uchýlit 
na tak pěkné místo, děkuji Pánu Bohu za tuto 
možnost prožití takových společných chvil a 
děkuji za přítomnost našeho Pána, kterou jsme 
mohli vnímat na každém kroku.

Bronislava Záděrová



PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

HRADNÍ DVEŘE
Příběh OSMNÁCTÝ: 
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astelán, pan Hradníček, stojí ve sklepení hradu Ořechova a 
upřeně hledí na staré kované veliké a silné dveře. Objevené byly Kteprve nedávno, nikdo o nich neměl dlouho vůbec tušení. Jsou 

však zamčené. Nedá se jimi projít. A kastelána by opravdu moc zajímalo, 
co za nimi je. Co když je tam třeba nějaká tajná úniková chodba z hradu, 
kterou dříve místní králové za bitvy prchali pryč?

V zámku těch dveří je dokonce klíč. Zdálo by se, že odemknout dveře 
bude tedy snadné. Ovšem ať klíčem zkouší pan Hradníček točit a hýbat 
jakkoli, klíč se ani nehne a dveře zůstávají zavřené. Zkouší otočit doleva i 
doprava, zakývat klíčem nahoru i dolů, nic z toho ale nepomáhá. A tak tu 
kastelán teď znovu stojí a rozmýšlí, jak ještě zkusit dveře otevřít.

V tom okamžení se však k němu po schodišti řítí kastelánovic malý 
Tonda. Tatínek kastelán se otočí a Toník mu vběhne rovnou do náručí.   
Z té nečekané návštěvy pan Hradníček přímo poskočí a nechtěně se opře 
zády o klíč v zámku dveří. Cvak!!! Otec i syn ztichnou a ztuhnou. Klíč 
teprve teď skutečně zapadl do zámku naplno. Pan Hradníček tedy bere 
klíč do rukou znovu a zkouší jím v zámku otočit. Jde to! Opravdu to jde! 
Hurá! Dveře teď již půjdou otevřít.

Za dveřmi nakonec našli Toník a jeho tatínek kastelán jen prázdnou 
starodávnou dřevěnou truhlu v malém sklepě. Nevadí. Do výbavy hradu 
se bude truhlice báječně hodit a pan Hradníček a jeho syn už alespoň vědí, 
že klíč do zámku musí zapadnout na sto procent, aby jím bylo možné 
dveře otevřít.

A já vím, že podobné jako s klíčem v zámku je to s poslušností věřících 
lidí. Jsme-li Pánu Bohu poslušní úplně, vždycky a na sto procent, pak se i 
nám určitě otevřou dveře do království nebeského.
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Pája Sychrová

Klára s babičkou ztratily po cestě klíč. Pomůžete jim najít cestu?
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w Měla jste nějakou svou „učitelku“?
Mony Fajfrovou. Ale pro dorost to 

nebylo potřeba.

w Co ráda vaříte?
Klasický jídla – svíčkovou, řízky. Taky     

s ohledem na osazenstvo.

w Komu nejvíc chutnalo?
Na Valašsku, když jsme vařili pro Biblic-

kou společnost pro čtyřicet delegátů z růz-
ných zemí, tak si jídlo nejvíc chválil jeden 
Řek a jedna Egypťanka. A pak vzpomínám 
na bratra Vlado Fajfra. Když jsme vařili 
ovocné knedlíky, přišel nám po jídle do 
kuchyně říct, že takové knedlíky mu vařila 
maminka, když dostal dvojku z mravů. 
Zarazili jsme se a on pokračoval: „Jinak jsem 
totiž míval trojku.“ 

w A něco, co se nepovedlo?
Když jsme vařili na konferenci a měli 

jsme málo polévky, slovenští hosté hoře-

kovali, že v Brně nemají vodu na dolití do 
polévky.

w Máte své nástupce?
Alici Packovou a na Valašsko se hlásí 

Záděrovi.

w Uvědomujete si, že je to z Vaší strany několik 
desetiletí trvající „řehole“?

To si teda uvědomuju. J Bereme to jako 
službu.

w Co Vám tato služba dává?
Dává mně to radost z toho, že jsou 

strávníci spokojeni.

w A co Vám bere?
Nic. Akorát čas a dovolenou.

Děkujeme za rozhovor a taky za všechna jídla, 
která nám tetička na sborových akcích uvařila a 
ještě uvaří.

Lenka Broklová

Dokončení rozhovoru ze strany 10



Mládež / úterý 19.15

Horké párky
Honza Asszonyi
O pochybnostech (David Beňa)
Velikonoční zastavení

5. 3.: 
12. 3.:
19. 3.:
26. 3.:

Brusleníčko

Pravidelné nedělní odpoledne – brusleníčko – záleží ale i na počasí. Informace u 
Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Večírky

3. 3.:
17. 3.:
24. 3.:

Cesta do Jižního Súdánu
Cesta do Vietnamu II (br. Milan Hluchý)
Sledujte oznámení.

 (kaz. Jaroslav Šmahel)
– pokračování povídání s obrázky 

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
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VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SE USKUTEČNÍ 
V NEDĚLI 10. BŘEZNA 2013 V 15.00.

Velký pátek

29. 3.:  9.00 kaz. Jiří Lukl
19.00 kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně

V noci ze soboty 30. března na neděli 31. března se posunou ručičky hodin o hodinu vpřed 
(adekvátně na digitální časomíře).
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3. 3.:

10. 3.:

17. 3.:

24. 3.:

31. 3.:

9.00
17.30
9.00

15.00
9.00

17.30
10.00
17.30
9.00

6. 3.:
13. 3.:
20. 3.: 
27. 3.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jaroslav Šmahel

kaz. Jan Asszonyi
výroční členské shromáždění 

(br. Milan Hluchý)

kaz. Jan Asszonyi (Neděle velikonoční)

 + Večeře Páně
večírek (kaz. Jaroslav Šmahel)

kaz. Daniel Komrska
večírek 
kaz. Pavel Hošek – (Květná neděle)
večírek 

kaz. Jan Asszonyi (misijní)
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi + ses. Mária Uhlíková
ses. Mária Uhlíková

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 6. a 20.3. ve 20.10

ve středu 13. března 2013 v 17.15

3. 3.:
10. 3.:
17. 3.:
24. 3.:
31. 3.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
br. Bohumír Toušek

kaz. Jan Asszonyi + VP
ses. Mária Uhlíková

Bohumiličtí
ses. Mária Uhlíková

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
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