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odzimní padání listí v sobě 
nese jednu zvláštnost. Něco Pkončí, rozpadává se, a my se    

z tohoto pohledu těšíme. Díváme se 
na krásné listy, kocháme se jejich 
různými odstíny a přitom přihlížíme 
jejich pomalé smrti, jejich odcházení. 
Je to asi jedna z mála „smrtí“, která 
nás umí opravdu potěšit. Nakonec 
zůstane holý strom a nový pohled na 
svět kolem něj. Naráz je možno 
uvidět věci, které jsme za listím vidět 
nemohli. V nahotě stromu se nedá 
ukrýt nic. Nic ovšem neskryje ani 
výhled, který se nám naskytne.

Možná nás podzim volá k jedno-
duchosti. K osvobozující radostné 
zkušenosti vzdávání se nepodstat-
ných věcí, opouštění věcí, které nám 
brání ve výhledu na to, na čem 
opravdu záleží. Které věci jsou 
důležité a které potřebují trochu pro-
třídit? Možná nám může být inspirací, 
s jakou lehkostí vítr všechny listy 
postupně odnáší, až zůstane jen 
prázdný strom. Někdy až potom 
může přijít Bůh, vyplnit naši prázdno-
tu a zakrýt naši nahotu.

Mária Uhlíková

Na titulní stránce 
foto 

Bratrského kalicha, 
který byl vystaven 

při ekumenické 
bohoslužbě 

v Červeném kostele.

http://www.btm.cz
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ÚV
OD

NÍ
K

Zdeňka Horňáčková

řed časem mne v televizi navnadila reklama 
houbaře s plným košíkem hřibů a hlas mode-
rátora, že houbová sezona je v plném proudu. P

Jsem vášnivá houbařka. Nemohla jsem dočkat rána, 
abych vyrazila. Ráno se vyloupl den jak malovaný. 
Pomodlila jsem se, poděkovala za noc, za občerstvení 
spánkem, za to, že mně nohy běhají, že vidím, slyším a že 
mně hlava ještě funguje. Vzala jsem košík a hajdy do 
lesa. Miluji les, vlastně celou přírodu, dílo našeho 
Stvořitele. Přišla jsem na místo, o kterém vím, že tam 
houby rostou. Hned u cesty se krčily dva suchohřiby a 
kousek dál praváček. Obdivovala jsme několik červe-
ných muchomůrek, které kontrastovaly s bílou kůrou 
bříz. Ponořila jsem se do houbaření. Samou radostí jsem si začala zpívat píseň: „Krásná je 
modrá obloha, je zázrak pod ní žít. Člověku ten dar od Boha je těžko vyjádřit…“

Najednou jsem docela blízko uslyšela hlasité funění. Ztuhla jsem. Bázlivě jsem se otočila. 
Přede mnou byl velký černý pes, vlčák, který se na mne díval. Pán, kterému by patřil, nikde 
nebyl. Začala jsem koktat: „Pejsku, neubližuj mně, já ti taky neublížím.“ Pes mne očichal. 
Zdálo se mi, že se chce se mnou kamarádit. Po tři hodiny, které jsem pak strávila v lese, byl se 
mnou.

Dostala jsem nápad. Zavolala jsem ho, dala mu očichat suchohřib a po-vídám: „Pobudo, 
hledej, hledej hříbeček!“ Pes utekl. V duchu jsem si říkala, když psi mohou vyhledávat příčinu 
založení požáru nebo posluhovat zdravotně postiženým, proč by nemohl hledat houby. 
Chvíli byl pryč. Když se objevil, v hubě měl kus ztrouchnivělého pařezu. Nic nepochopil.

Hlavou mně táhly myšlenky. Prožívám vlastně období, kdy ještě hodně mohu, ale málo 
musím. Štěstím ve stáří je harmonie se sebou samým. Štěstím ve stáří je nesbírat věci, ale 

zážitky. Stáří patří k životu, jako k lesu patří i staré stromy. Mladé i staré stromy 
rostou pohromadě, nepřekážejí si, ale doplňují se. Pro mladého člověka je 
měřítkem jeho možností vlastní tělo, pro staré lidi je tělo hranicí možností. 
Pomyslela jsem si, kolik takových nádherných dní, jako byl ten dnešní, mi ještě 
Pán dopřeje, kolik z nich jsem už propásla a nevyužila k tomu, abych druhého 
úsměvem potěšila a sama byla potěšena. Čas ve stáří už není tichý a neměnný 
oceán, ale spíše pádící jezdec. Proto si času musí člověk ve stáří vážit víc než        
v mládí, kdy ho má dostatek a může leccos začít znova.

Zatímco jsem mudrovala a myšlenky mně neuspořádaně vířily hlavou, košík 
se plnil, vlčák zmizel. Šla jsem na autobus, který mi před nosem ujel. Kolem mne 
jel pán v autě, zastavil a svezl mne do Tišnova. Pověděla jsem mu příhodu se 
psem. Odpověděl: „Jó, to je pes mého souseda, on jim občas uteče.“

Přišla jsem domů. Večer jsem děkovala Bohu za každý den, který mně přidává 
k životu. Vím, že žiji z Jeho milosti.

Na houbáchNa houbách
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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 L I S T O P A D U

Hle, království Boží je mezi vámi! (L 17,21)
Jednou se farizeové ptali Pána Ježíše, kdy podle 

něj přijde Boží království. Ke svému překvapení 
slyšeli, že ono království už mezi nimi JE. Asi jim to 

nešlo do hlavy. Boží dokonalé království ve světě, kde to na Boží království ale vůbec 
nevypadá? Je skryté? Jak je možno ho spatřit a prožívat jeho realitu? Co to vlastně je? Když 
Pán Ježíš, jak to zaznamenal Matouš, vyzval k hledání Božího království, pak měl na mysli 
hledání Božího království tady a teď tak, jak se projevuje přítomností Božího syna, jak se 
projevuje jeho láskou a jeho uzdravujícím slovem. Dnes by Pán Ježíš pověděl totéž, co kdysi: 
Hle, království Boží je mezi Vámi. Možná se při pohledu na realitu života společnosti, církve a 
sboru divíme stejně jako kdysi farizeové. A přece tomu tak je! Proto hledejme Jeho království 
mezi sebou. Je mým přáním, aby k tomuto cíli sloužila i setkání, která připravujeme na 
listopad.

Nedělní shromáždění
3. 11. 2013 SBOROVÝ DEN s hostem doc. Jiřím Mrázkem, Th.D. (ETF UK)

9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně: Kázáním slouží host br. Jiří 
Mrázek.

11.30 – 13.45 společný oběd
14.00 hodin – odpolední shromáždění, jehož náplní bude rozhovor s hos-

tem Jiřím Mrázkem. Zpěvem doprovází smíšený sbor.
10. 11. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění: Kázáním slouží kaz. Daniel Ko-

mrska.
17.30 hodin – večírek: Hudební skupina z prostředí naší mládeže; písně 

nejen křesťanské (od 17.00 možnost neformálního posezení u kávy  
a čaje).

17. 11. 2013  9.00 hodin – dopolední shromáždění, které vede a slouží při něm mládež.
Neděle rodin se společným obědem (11.30–12.15) a programem 
„Šikana a dítě outsider“ s hostem Noemi Komrskovou (12.30–13.30). 
Přihlášky do 10. 11. 2013 Katce Vávrové.

17.30 hodin – večírek: Představte se sám – Jan Špilar („Střihoruký Ed-
ward“), trvalý jáhen z Petrova (od 17.00 možnost neformálního 
posezení u kávy a čaje).

24. 11. 2013     9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. J. Asszonyi.
17.30 hodin – večírek: Tábory dorostu (Lukáš Pacek a Petr Dadák; od 17.00  

možnost neformálního posezení u kávy a čaje).

w
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Středeční biblické hodiny
Biblické hodiny budou v listopadu začínat jako obvykle v 19.00 hodin. Jejich tématem 

bude hledání tak, jak se s výzvami k němu setkáváme v Písmu.

Další informace
 Setkání celosborového staršovstva se koná ve středu 13. 11. 2013 po biblické hodině.

KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LISTOPAD 2013

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem,
tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.

Žalm 3,4

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

3. 11.
9. 11.

18. 11.
19. 11.
23. 11.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna
bratru Stanislavu Heczkovi z Brna
sestře Margitě Kučerové z Rybníků u Moravského Krumlova

73 let
74 let
80 let
84 let
77 let

KŘEST

V neděli 6. října 2013 byla 
pokřtěna Johanka, dcera 
manželů Kateřiny a Josefa 
Vávrových.
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nové členy sboru

Představujeme 

Michaela Petriláková
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Ráda bych se trochu představila, je-
likož jsem se nedávno stala členem 
tohoto sboru a někteří mě ještě 

neznáte.
Jmenuji se Michaela Petriláková (rozená 

Asszonyi – Jan Asszonyi je můj strýc J). 
Narodila jsem se v Ostravě v roce 1993, 
pokřtěná jsem byla jako malá. Křtil mě můj 
pradědeček Jan Urban. V Ostravě jsme by-
dleli do doby, než se můj tatínek rozhodl, že 
půjde dělat kazatele do České Skalice. Au-
tem z Ostravy do České Skalice to trvá 
přibližně tři a půl hodiny. Tehdy to pro mě 
nebylo úplně lehké, měla jsem spoustu 
kamarádů, které jsem nechtěla opustit. 
Stěhovali jsme se o prázdninách, v srpnu     
v roce 2005, takže jsem se zrovna chystala 
do šesté třídy. Začátky v nové škole byly 

těžké, protože jsem tam neznala nikoho, ale 
nakonec jsem se seznámila s jednou ka-
marádkou a až do deváté třídy jsme byly 
nerozlučná dvojka. Postupně jsem si našla 
kamarádky jak ve škole, tak i ve sboru.

Během střední školy jsem si uvědomo-
vala, že mi chybí mládež (ve Skalici nebyla 
žádná), a tak jsem začala jezdit na mládeže 
do Trutnova. Bylo to fajn a jsem ráda, že 
jsem tam mohla jezdit.

Ve druháku na střední škole jsme se s ka-
marádkami ve sboru a s mým bratrem do-
hodli, že budeme chodit na taková sezení     
s mým tatínkem coby kazatelem. Probírali 
jsme Apoštolské vyznání víry více do detailů 
a povídali jsme si o tom. Během těchto 
schůzek jsem si začala uvědomovat, že 
opravdu věřím v Pána Ježíše, a chtěla jsem 
ho následovat. Řekla jsem si, že bych pro to 
měla něco udělat, a tak jsem šla do 
staršovstva a řekla jsem jim, že bych ráda 
obnovila svůj křestní slib a stala se členkou 
sboru. Jelikož jsem byla křtěná jako malé 
dítě, chtěla jsem sama za sebe a před lidmi 
potvrdit to, co slíbili rodiče za mě, že věřím  
v Boha a že chci s Ním žít a věřit v Něj. Stalo 
se tak o Velikonocích v roce 2012, kdy jsem 
obnovila svůj křestní slib a stala se zároveň i 
členem sboru v České Skalici. Nyní jsem už 
členem zde v Brně.

V tomto roce, v květnu 2013, jsem úspěš-
ně odmaturovala a podala si přihlášku na 
jazykovou školu tady v Brně. V září 2013 
jsme s Dalimilem měli svatbu a rozhodli 
jsme se žít tady v Brně. Těším se na další 
setkávání s Vámi.

Míša
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Rodiče a děti – Inventura vztahů
POHLEDY DO PÍSMA

Efezským 6,1–4

POHLEDY DO PÍSMA
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ohled na krátkou pasáž o vztazích 
mezi rodiči a dětmi v listu Efezským P(6,1–4) může být příležitostí k sou-

kromé inventuře vlastních vztahů s našimi 
rodiči a dětmi. Jaké jsou naše vztahy v ro-
dině? Co prožíváme ve vztahu ke svým 
dětem? Co prožíváme ve vztahu ke svým 
rodičům? V čem se nám ne vždy daří? V čem 
selháváme?

Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu.
Jaká je to poslušnost v Pánu? A jak se učit 

poslušnosti? Děti kopírují své rodiče téměř 
ve všem. Potřebují také vidět, že i rodiče 
někoho nad sebou poslouchají, že někomu 
nad sebou naslouchají. Potřebují vidět, že i 
rodiče věnují pozornost někomu nad sebou, 
kdo je něčím přesahuje. Děti se učí posluš-
nosti i respektu od rodičů – z jejich po-
slušnosti a respektu vůči Pánu Bohu.

V duchu vzájemné podřízenosti mezi 
mužem a ženou (Ef  5,21) se můžeme po-
dívat i na vztah rodičů a dětí. Děti potřebují 
zažít na vlastní kůži, jaké to je, když jim 
někdo naslouchá, když je někdo bere vážně 
a věnuje jim pozornost. Potřebují vidět a 
zažít respekt. Potřebují zažít ocenění, aby se 
mu mohly také naučit.

Děti mají poslouchat rodiče v Pánu a 
rodiče mají napomínat děti v Pánu. „V Pá-
nu“ mění situaci. Nejedná se o mocenskou 
hru mezi rodiči a dětmi. Jde o víc. Posluš-
nost se vztahuje nejprve k Bohu. Je to výzva 

jak pro děti, tak pro rodiče, aby byli oddáni 
Bohu, jeho především poslouchali, jemu 
naslouchali, jeho respektovali. Tam klíčí je-
jich úcta i napomínání.

A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale 
vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí.

Čím můžeme dráždit děti? Jak je vy-
burcujeme k hněvu, k agresivitě? A jak kárat 
s láskou? Jak napomínat děti v Kristu,          
v lásce?

Děti se umí rozzlobit snadno i bez po-
moci rodičů. Může se ale stát, že neustálá 
kritika, nedostatečné ocenění, přísná vý-
chova bez lásky a povzbuzení, kontrola bez 
důvěry může být u dětí spouštěčem hněvu.

Pavlův ideál vztahů je krásný, ale zápas o 
něj je hodně těžký a mnohdy vyčerpávající. 
Zápasíme s vlastní nemohoucností a sla-
bostmi a nevíme si rady, jak dál. Někdy se mi 
zdá, že zapomínáme na Pavlovo „v Pánu“. 
Nejprve usilujeme změnit sebe, změnit děti 
nebo rodiče, a pak teprve přicházíme k Bo-
hu. Možná usilujeme o to, nejprve si získat 
respekt u svých dětí, možná nejprve u svých 
rodičů. Možná usilujeme získat si respekt u 
Pána Boha, zalíbit se mu. Možná doufáme, 
že nás pak ocení. A přitom On nás přijímá a 
respektuje už na začátku naší cesty. Naše 
cesta potřebuje začít „v Pánu“.

Mária Uhlíková
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Jihosúdánští pastoři v Brně

Návštěva z pohledu Jany Bané

Návštěva z Jižního Súdánu – čtyři bratři a jedna sestra z tamější Episkopální 

církve – přijela do České republiky v rámci Projektu Jižní Súdán, jehož 

realizátorem je občanské sdružení Isachar ve spolupráci s Církví bratrskou a jehož 

vedoucím je kazatel CB v Chomutově Jaroslav Šmahel.

Součástí jejich tříměsíčního pobytu měly být návštěvy různých sborů CB. A tak 

se první říjnový týden ocitli v Brně, kde pro ně připravily program betánský a náš 

sbor. Kromě výuky angličtiny a biblického studia se biskup Bernard s manželkou a 

dalšími třemi pastory účastnili také různých sborových aktivit a svou zemi a 

situaci nám společně s kazatelem Jaroslavem Šmahelem představili na „večírku“ 

konajícím se mimořádně v pátek.

(red.)

yla jsem požádána, abych něco málo 
napsala o návštěvě biskupa Bernar-
da, pastorů Martina, Anthonyho a B

Michaela a také sestry Susi z Jižního Súdánu. 
Jak už mnozí víte, shodou okolností jsem se 
dostala k tomu, že jsem s nimi strávila 
několik dní hned po jejich příjezdu v srpnu 
na chalupě Církve bratrské v Načetíně        
v Krušných horách. Načetín je docela ma-
lebná vesnička na německých hranicích a 
přitom cca 20 minut autem z Cho-
mutova. Měli jsme dopoledne i 
odpoledne výuku angličtiny, bylo 
to náročné, ale zábava. Nejzá-
bavnější bylo, že jsem po prvních 
minutách hovoru zjistila, že 
všechny připravené materiály       
k výuce mohu v podstatě vyhodit, 
protože uměli anglicky mnohem 
méně, než jsme čekali. Strávila 
jsem tedy část noci přípravou 
jiných vyučovacích pomůcek 
víceméně na koleně; ještě že jsem 
si vzala aspoň nůžky a fixy.

V Brně bydleli tři noci u nás, v pohodě 
jsme se vlezli a neměli jsme ani pocit, že 
bychom si překáželi. Nejdřív jsme vstávali 
my, vypravili jsme se do práce, do školy a 
školky a naší návštěvě bylo doporučeno 
před osmou nevylézat z postele. Já, poté, co 
jsem rozvezla děti, jsem si s nimi dala 
snídani, přečetli jsme si z Bible, pomodlili se 
a zazpívali a od devíti do jedenácti se opět 
učili angličtinu. Byla jsem velmi ráda, že mně 
v úterý a ve středu přišly s výukou pomoci 
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S BRATREM 

PETREM VESELÝM, 

KTERÝ VYRŮSTAL 

V NAŠEM SBORU A 

DNES SE SEM OPĚT 

ČASTO VRACÍ

w Cítíte se víc Čechem, nebo Kanaďanem?
Z historického pohledu Čechem, z každo-

denního života Kanaďanem.

w Jak je to dlouho, co jste sedával v lavicích naší 
modlitebny?

Čtyřicet pět let.

w Ale pořád mluvíte dobře česky. Jak to děláte?
Ne, ne. Už to není tak plynně. V Torontu 

jsme dvacet pět let chodili do českoslo-
venského baptistického sboru. Manželka je 
Češka, doma mluvíme česky. Děti do svých 
tří let mluvily česky, pak se přeorientovaly a 
později převzaly „zámořskou češtinu“.

w Za jakých okolností jste odešel?
Po invazi v roce 1968, kdy k nám přišla 

„spřátelená vojska“, jsem se nějak lekl, že 
bych taky třeba mohl strávit zbytek života    
v Sovětském svazu. Nikdo nevěděl, jaká 
bude budoucnost a co nás čeká. Neměl jsem 
děti, rodinu, tak jsem mohl odejít. Tady bych 
do toho mohl namočit i sestru Naďu, chtěli 
jsme totiž odejít spolu, ale sestra se pak 
nějak lekla, že by tam mohla zemřít na 
nostalgii. Tak mě nechala ve štychu J. Od-
cházel jsem 6. září 1968. (A Naďa, poslou-
chající náš rozhovor, doplňuje: „Ono to nebylo 
tak jednoduché. Doma byli ještě dva mladší 
bráchové, kteří studovali, a na ně sama 
maminka.“)

další dobrovolnice. Ve čtvrtek jsme měli 
domluvenou návštěvu v Křesťanské škole 
Jana Husa v Líšni. Strávili jsme dvě hodiny   
s žáky 6. a 7. třídy. S biskupem Bernardem 
jsme předem připravili prezentaci na 
počítači se spoustou obrázků, aby se děti 
nenudily. Ony se tedy vůbec nenudily, velmi 
je to zajímalo, dokonce se samy snažily        
v angličtině se na něco zeptat. Naši súdánští 
přátelé jim také zazpívali několik písní za 

doprovodu kytary a bubnu a dva z nich 
potom ještě připojili svoje osobní svědectví 
o zkušenostech s Bohem. Z celého týdne 
jsem měla opravdu radost, myslím, že je to 
výborné, že jsme se jako sbor zapojili do 
pomoci súdánským bratřím, a doufám, že se 
nějakým způsobem budeme moci podílet na 
jejich podpoře i dále.

Jana Baná
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w Kdo o Vašem odchodu věděl?
Málo lidí. O tom se moc nemluvilo. Ma-

minka o tom nechtěla ani slyšet. Ještě když 
jsem byl ve Vídni, spojila se s jednou misio-
nářkou, aby mě přemluvila k návratu. A jel 
jsem se taky rozloučit s tatínkem. A ten to-
mu fandil. Ještě o tom věděl jeden bývalý 
spolužák.

w Co bylo po příchodu do Kanady nejtěžší?
Nebylo to moc těžký. Československo 

bylo tenkrát populární a byla snaha emi-
grantům pomáhat. Kanada je pro emigranty 
vůbec dobrá země. Tenkrát to bylo po 
EXPU 67 v Montrealu, kde se Českoslo-
vensko dobře prezentovalo. Na dvacet tý-
dnů jsme dostali jazykový kurz, dokonce 
jsem ještě před jeho začátkem dostal na-
bídku zaměstnání (byl jsem strojní kon-
struktér), ale nakonec jsem se rozhodl pro 
jazykový kurz. Jenom bylo těžké psát domů. 
Čím víc člověk udržuje styky s minulostí, 
tím hůř si zvyká na přítomnost.

w Uvědomoval jste si, že odcházíte natrvalo, že 
možná už řadu lidí nikdy neuvidíte?

Nejhorší bylo, když se člověk ještě mohl 
vrátit. Měl jsem na 14 dní výjezdní doložku a 
pak jsem věděl, že další den už se vrátit ne-
můžu. Že bych měl kvůli pozdnímu návratu 
v Československu problémy. Ta poslední 
noc byla nejhorší. To byl takový turning point 
– rozhodující okamžik.

w Mluvil jste o tom, že jste chodili s rodinou do 
československého sboru. Jak jste se tam dostal?

Dozvěděl jsem se o tom, že můj kamarád 
z TWR jede do Toronta a navštíví místní 
československý baptistický sbor. A protože 
to byli bratři baptisté, tak se mi tam líbilo a 
začal jsem s nimi udržovat styky. Při další 
návštěvě o Velikonocích 1972 mně poradili, 
že firma vyrábějící letadla hledá zaměstnan-

ce a ať se jdu přihlásit. A tak jsem skončil     
v Torontu v tomto sboru.

w Jaký to byl sbor?
Byl podobný brněnským baptistům, 

zpívali ze stejných červených zpěvníků, měli 
podobný pěvecký sbor… Byli to emigranti  
z první republiky a z poválečného období. 
Tehdy sbor už v podstatě umíral, když přišla 
nová injekce – rok 1968. Ve sboru jsme 
zůstali až do roku 1994, to už bylo našim 
dětem přes deset. Tehdy jsme začali chodit 
do sboru, který zakládal v naší čtvrti kazatel 
bydlící na naší ulici. Naši kluci kamarádili     
s jeho dětmi. Chtěli jsme mu pomoci. Potom 
se ale stal pomocným kazatelem ve velkém 
sboru, kam chodíme doteď. A manželka 
tady taky nějakou dobu učila v nedělní škole.

w V čem jsou kanadské sbory odlišné od českých?
V mnohém. Nejsou až tak osobní. V na-

šem sboru, který má dva tisíce členů, se 
opravdu všichni neznají. Když jsme tam ale 
začali chodit, bylo to trochu osobnější.

w Je pravda, že Česká republika je oproti americké-
mu kontinentu mnohem více ateistická?

Určitě. Projevuje se to v množství koste-
lů. Jezdíme na dovolenou na Floridu.          
V jednom městě, které má tisíc obyvatel, 
jsou tři baptistické sbory a ještě jiné pro-
testantské denominace. V Kanadě je hodně 
věřících lidí, kteří se nestydí vyznat víru. 
Třeba hodně atletů jsou opravdu věřící 
křesťané a často to zmiňují. Modlí se na 
hřišti. Manželky fotbalistů se stýkají a modlí 
se. Ale pak je třeba americký Hollywood, a 
to je zase úplně něco jiného…

w Zažívají kanadské církve růst?
Jsou církve, které zažívají růst. Nebo spíš 

sbory. Na okrajích měst, kam se stěhují 
mladší, sbory rostou. Ve středu města a ve 
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starších čtvrtích odumírají, To je i osud 
československého baptistického sboru. 
Mnozí odešli do jiných měst, a tím do jiných 
sborů. Takže sbor je zavřený. Dostal se do 
stejné situace jako před rokem 1968, kdy 
jsme tam s dalšími přišli my. Ale splnil svůj 
účel. Vyšlo z něj plno vzácných lidí, kteří 
jsou oporami v Boží práci na různých jiných 
místech.

w A ještě něco na závěr?
Přijíždíme sem velice rádi a je nám tady    

s vámi velice dobře. Děkujeme za vaši lásku 
a za to, že jste na svém místě věrní v Božím 
díle, že se máme kam vracet.

Děkujeme za rozhovor.
Ptala se Lenka Broklová

w Ke které sborové oblasti máte nejblíže?
V mém případě to je činnost, které se 

věnuji delší čas a kterou mám rád – sborový 
zpěv a účast v příležitostných hudebních 
skupinkách. Ke zpívání mě táhne nejen 
hudba a melodie, ale i slova písní, včetně 
kancionálových, které jsou vhodně pře-
básněnými biblickými texty a jejich opa-
kování je pro mne častým povzbuzením      
v rámci pracovního týdne.

Rád vyhledávám sborové společenství a 
těším se na výklad Božího slova.

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

Myslím si, že sborová práce nemá jen 
jednu prioritu, může být vedena ve více 
směrech – být misijně otevření svému okolí, 
zároveň ale, jak to v poslední době pro-
žíváme v naší rodině, být i duchovní oporou 
členům a návštěvníkům. Kéž bychom 
všichni toužili, aby příklad našeho života byl 
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pro okolí nepřehlédnutelný a lidé se tak 
začali o církev více zajímat. 

w Jaký je Váš názor na zpěv ve společných 
shromážděních?

Vystoupení hudebních skupinek či pě-
veckého sboru v programu vítám, shro-
máždění jsou tak pestrá a navíc písně 
pomáhají udržet soustředění na kázané 
slovo.

Společný zpěv z kancionálů ve shro-
mážděních je pro mne důležitý, písně nás 
oslovují svým textem, spojují zpěváky všech 
generací a navíc jsme trošku nuceni více 
naslouchat svému okolí. Br. kazatel Urban 
nám, tehdy ještě mládežníkům, na téma 
zpěvu říkal, že v nebi nebude potřeba kázat, 
nebudeme se ani modlit, v nebi budeme 
všichni oslavovat a chválit Pána Boha 
písněmi. Tak si můžeme s nadsázkou 

představit, že při společném zpěvu 
prožíváme vždy tak trochu „generálku“ na 
nebe a podle toho bychom měli i zpívat své 
Haleluja!

w Jaké je podle Vás místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíte její možnosti?

Jako všechny ostatní složky sboru, po-
čínaje seniory a konče besídkou, je i mládež 
nezastupitelná. V letech mládežnických 
uzavíráme přátelství (někdy i na celý život) a 
buduje se náš vztah k okolí, tedy i ke sboru. 
Je proto třeba, aby se na formování cha-
rakteru i životních názorů mladých lidí 
podílel vedle rodiny i sbor. S tím souvisí i 
zařazování programů a témat, která mladé 
lidi „táhnou“; ti pak mají více možností zvát 
své spolužáky nebo kamarády na mimo-
řádné sborové akce, ale i na pravidelná 
setkání u Božího slova.

Dorost 

našeho sboru 

připravuje v termínu 
27. až 31. prosince zi-

mní výjezd do Orlic-

kých hor. Počítá se s ly-

žařskými aktivitami jak na sjezdovkách, tak na běžeckých tratích + koulování. 

Základní tábor bude lokalizován v Orličkách (nedaleko Čenkovic), velmi 

předběžný odhad ceny pobytu se pohybuje kolem 700 Kč. Bližší informace 

mohou zájemci získat u Daniely Kořínkové mladší nebo u Dana Smutného.

U JeřábkůPENSION



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

co odhalilo sluníčko

Příběh DVACÁTÝ pátý: 
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aminka Jarka, ta má jasno. Každou neděli a také, když má přijít nějaká návštěva, 
patří na stůl jedině sváteční ubrus. Měl by být z kvalitního materiálu, pečlivě Mvyžehlený a hlavně čistě bílý, aby přímo zářil. Jenže na takovém ubruse je vidět 

každá maličká skvrnka. A tři maminčini synové, rozverní rošťáci, umí takovému ubrusu 
dát co proto. Skoro po každém použití je třeba takový ubrus vyprat, protože na něj téměř 
vždy ukápne mastná polévka, přeteče hustá omáčka nebo se na něj přímo rozplácne něčí 
kompot. Tyhle skvrny ale pračka zatím vždycky hravě zvládla.

Jenže jednou byl po nedělním obědě skvělý zákusek. Borůvková buchta s drobenkou. 
Té chuti nemohl nikdo odolat. Všichni si přidávali. O poslední kostku rozkrájeného 
zákusku se dokonce skoro strhla bitva. A právě ta skončila nevalně. Nikdo ani nevěděl, jak 
přesně se to seběhlo. Poslední kostka rozkrájeného zákusku se najednou ocitla borůvko-
vou stranou právě uprostřed ubrusu! Velikánská fialovomodrá skvrna se postupně 
rozpíjela na větší a větší ploše a kolem se ještě objevilo několik dalších tmavých skvrn, jak 
se borůvky rozprskly po stole.

Maminka hned ubrus vzala, polila borůvkové neštěstí odstraňovačem skvrn a ubrus 
dala do pračky. Když prací program skončil, ubrus prohlédla a zdálo se, že je zase krásně 
čistý. Maminka proto vzala ubrus ven a pověsila ho na prádelní šňůru na sluníčko. A tam 
se to stalo! Slunce prosvítilo skrz ubrus a odhalilo veliké tajemství. Zbytek nečistých skvrn 
přece jen na ubrusu zůstal. Na první pohled to sice vidět nebylo, slunce se ale ošidit nedalo 
a uprostřed ubrusu odhalilo zažloutlé flíčky. Aby měla maminka svůj sváteční ubrus zase 
krásně čistý, musela skvrnu vyčistit znovu v ruce, ubrus podruhé vyprat a ještě vybělit. 

Od té doby se rozhodla, že musí čistý bílý ubrus nějak chránit. Šla do obchodu a koupila 
průhledný ubrus z umývatelné hmoty, kterým bylo možné sváteční ubrus překrýt, a přesto 
pod ním byla krásně bílá barva svátečního prostírání vidět. A hlavně, když na něj teď 
ukápne omáčka nebo spadne zákusek, jednoduše se to utře. Ubrus tak zůstává čistý a bílý, 
dokonce i když se strhne bitva o poslední kousek vynikajících maminčiných zákusků.

Podobně jako s čistým ubrusem, to může být s lidským srdcem. Nikdo z nás ho sám 
nemůže úplně vyčistit od všech hříchů, to může jen Pán Ježíš, když mu je vyznáváme. 
Často nikdo z nás ani všechny své hříchy nevidí a Bůh mu je musí ukázat, stejně jako až 
sluníčko odhalilo nevyprané skvrny, které maminčino oko na první pohled nevidělo. Ale 
svá srdce můžeme všichni chránit, stejně jako začala maminka Jarka chránit čistý ubrus 
před ušpiněním. Když budeme Bibli číst a naučíme se dodržovat věci a pravidla, které nás 
v ní Pán Bůh učí, pak svá srdce od mnohých hříchů ochráníme.
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Kdo z Vás rozluští radu z biblické knihy Přísloví o tom, jak se máme 

chovat ke svému srdci? Srdce pak pestře vybarvěte.

Ve středu 20. 11. 

pořádá BTM v modlitebně 

Bratrské jednoty baptistů 

Smetanova 20 v 18 hod. 

„Povolební koncert“. 

Autorské písně 

Evy Henychové 

a konkrétní modlitební náměty 

povedou k přemýšlení a 

modlitbám 

za národ a misii 

v povolební atmosféře. 

Více na www.btm.cz 

pod odkazem 

„Kde budeme: 

Prezentace a vystoupení 

skupiny BTM“.



borovým dnem 3. listopadu se sborový provoz překlopil do své zimní části. Biblické hodiny 
probíhají za tmy, nedělní večerní shromáždění vystřídaly večírky, pomalu začínáme vnímat 
blížící se Vánoce. Nepřeháním, adventní pěvci už ladí své nástroje, času příliš nezbývá.S

Oblíbenost zimy je různá; někdo se z ní dovede radovat, jinému je příliš studená a temná. Ať už je 
ale náš vztah k zimnímu období jakýkoliv, i tyto 
dny jsou dobrou příležitostí ke vzájemnému 
setkávání a k naslouchání Božímu Slovu. 
Možná vyžadují víc odvahy vyrazit do 
studeného a temného rána či večera, tím 
příjemnější je pak ale sedět v teplé a světlé 
místnosti a naslouchat.

I do nadcházejících zimních dní Vám 
přejeme hojnost Božího pokoje i požehnání!                  

red.

Mládež / úterý 19.15

 5. 11.: Otázka života a smrti
12. 11.: 

19. 11.: Radosti a trápení života (Daniela Valíčková)
26. 11.: Příběh o životě a smrti (Bohuslava a Josef 

Horští)

Workshop na život a na smrt (Noemi 
Komrsková)

Čutaná

Pravidelný nedělní odpolední fotbálek v Ořešíně se koná (v případě velmi příznivého počasí) od 14.30. Hráči 
nechť si s sebou vezmou 30 Kč. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

LISTOPAD V NAŠEM SBORU
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Klub maminek

14. 11.: Podzimní věnec na dvoře (Danka 
Truksová – přineste si s sebou 
podzimní dekorace – šípky, 
vylisované listy, šišky, hloh, oříšky 
či další, co vás napadne.

28. 11.: Biblický program Mk 1,14–34

Večírky / Neděle 17.00

10. 11.: Písně nejen křesťanské – pouliční hudební skupina z prostředí naší mládeže
17. 11.: Představte se sám – Jan Špilar (Střihoruký Edward), trvalý jáhen z Petrova
24. 11.: Tábory dorostu – Lukáš Pacek a Petr Dadák
 1. 12.: Vesmír ve věrouce sekt – Zdeněk Vojtíšek

Z loňské večírkové sezony
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3. 11.:

10. 11.:

17. 11.:

24. 11.:

9.00
14.00
9.00

17.30
9.00

17.30
9.00

17.30

6. 11.:
13. 11.:
20. 11.:
27. 11.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

sborový den, br. Jiří Mrázek

kaz. 
večírek (pouliční skupina z mládeže)

večírek (Jan Špilar)
kaz. Jan Asszonyi
večírek (Lukáš Pacek a Petr Dadák)

 + Večeře Páně
br. Jiří Mrázek

mládež, neděle rodin

Daniel Komrska

kaz. Jan Asszonyi – misijní – Muž, jehož životem byly peníze
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

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 13. a 27. listopadu ve 20.10 

ve středu 27. listopadu v 17.15

3. 11.:
10. 11.:
17. 11.:
24. 11.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP 
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE
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