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ADVENTNÍ HLEDÁNÍ

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Hledáním bankomatu vlastní banky ztratí 
Češi více než týden života. I přesto, že se 
snaží neutrácet zbytečně, stále dvě pětiny    
z nich alespoň jednou za měsíc vyberou 
peníze z bankomatu jiné než své mateřské 
banky. Mnohdy je k tomu vede časová tíseň; 
hledáním bankomatu vlastní banky totiž 
stráví v průměru 15 minut měsíčně (což 
přepočteno na průměrný věk Čechů 
představuje více než ten zmíněný týden 
jejich života). Údaje vyplývají z březnové 
2013 on-line ankety Equa bank, na kterou 
odpovědělo téměř 600 klientů různých 
bank z celé České republiky.

Vstupujeme do adventní doby. Není to 
jen doba nákupů, uklízení a hledání vá-
nočních dárků. Je to doba hledání Krista a 
setkávání se s Ním v našem všedním životě. 
Hledání a setkávání, které nás připravuje na 
Jeho slavný druhý příchod. Kolik času tomu 
věnujeme? Bude to víc, než strávíme hledá-
ním bankomatu, když nám docházejí pení-
ze? Advent je příležitostí načerpat. Prožít 
dobře adventní dobu znamená nově se 
setkávat s Bohem, který nabízí naplněný ži-
vot a cestu dál. Přijmout výzvu adventu 
znamená vycházet Mu v ústrety, obracet se 
k Němu, pozvedat k Němu své oči, smířit se 
s Ním a s těmi, kdo jsou kolem nás, a odha-
zovat všemožnou zbytečnou přítěž, která 
nám znemožňuje jít po Jeho cestách…

Hledáním bankomatu vlastní banky 
ztratí Češi více než týden života. Hledáním 
Boha v čase adventu neztrácíme, ale získá-
váme. Bohatství Boží slávy, moci, milosti a 
lásky je nevyčerpatelné, naplňujme tímto 
bohatstvím své životy.

Daniel Komrska
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ÚV
OD

NÍ
K

Zážitek
ylo mi asi pět let, když jsem 
šla se svou babičkou z ma-
minčiny strany na malou vy-B

cházku. Bylo krásné červnové 
odpoledne nedaleko Javořice, kvetly 
psí fialky a jahody, všechno se zelena-
lo. Babička nesla na zádech mou 
dvouletou spící sestru. Šla jsem za ní a 

pískala si. Babička řekla: „Nepískej. Když děvčata pískají, Matka Boží pláče.“ 
Velice mě to namíchlo a vztekle jsem odsekla: „Ať si pláče, matice!“ Babička se 
rozhněvala a nezvykle ostře – i když jindy se nás zastávala – mě napomenula.

U mého jiného zážitku asi o dvacet let později byla opět tato babička. Protože 
ovdověla a my nechtěli, aby byla ve starém pustém domě na venkově přes zimu 
sama, pozvali jsme ji k sobě do Brna, kam jsme se přestěhovali. Babička byla 
vlažná katolička, ale svou víru bránila. Bibli snad v životě neotevřela, proto 
neměla moc argumentů proti mému otci, který jako většina evangelíků Bibli znal.

Seděli tenkrát oba proti sobě v naší malé kuchyni u stolu, já se opírala o 
kuchyňskou linku. Právě probíhala debata o uctívání Panny Marie. Otec byl proti, 
babička pro. Na slova se už nepamatuju. Pozorovala jsem je, když vtom kolem 
mne přecházela velice útlá žena, téměř tak vysoká jako já, od hlavy dolů bíle 
oblečená. Neviděla jsem jí do obličeje. Přešla kolem mne naprosto tiše a tak těsně, 
že jsem cítila chladný závan jejího šatu. Vyskočila mi husí kůže, všechny chlupy na 
rukou se mi zježily. Měla jsem velmi silné nutkání vyhrknout: „Vždyť tu teď byla, 
prošla kolem mne! Slyšíte? Teď tu byla!“

Nechtěla jsem se ale postavit proti otci, tu silnou potřebu popsat svůj zážitek 
jsem potlačila, odešla jsem raději na chodbu a teprve až jsem si byla jistá, že 
nepodlehnu, vrátila jsem se, na nějakou dobu neschopná řeči, zase do kuchyně.

Co nechápu, je, že to na mě nemělo žádný vliv. Naopak jsem se na dlouhá léta 
stala jejím téměř nepřítelem.

Později se můj vztah k různým církvím změnil. Obdivuji hloubku a zanícení 
četných katolíků a ruských pravoslavných, které jsem mohla poznat. Trochu jim 
závidím zpověď a to, jak prožívají plynutí církevního roku. Cítím se mezi nimi 
dobře a vyhledávám jejich společnost.

Obdivuji Hospodina za to, jak úžasný svět stvořil. Ty různé rostlinné a 
živočišné druhy, vesmír, vše živé i neživé mne uvádí v úžas. Stačí mi vidět 
vysokou trávu, když se vlní ve větru, a jsem šťastná. Děkuji mu za svou rodinu a 
přátele. Jsem ráda, že starší vnučka může chodit do besídky a právě zde poznávat 
život a Boží zákony.

Olga Dvořáková

Zážitek
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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 P R O S I N C I

  něm byl život, a život byl světlo lidí. (Jan 1,4) 
Těmito slovy je v Heslech Jednoty 
bratrské uveden vstup do sváteční V
adventní a vánoční doby. Smysl dávají tato 

Janova slova jenom tehdy, když pod slovem „život“ vnímáme přece jenom víc než 
pozemskou existenci. Je to život Boží, ten život, který jsme my lidé ztratili. A jestli v něm byl 
život, pak ne především proto, aby se nám předvedl ve vší kráse a jedinečnosti, nýbrž proto, 
abychom ho i my měli a měli ho v hojnosti (Jan 10,10). Ježíšův život zářil a dodnes září. Ve 
světle jeho života se najednou duchovní i obyčejné oblasti života začínají jevit jinak, a proto 
chceme o letošních svátcích hledat světlo jeho života s nadějí, že Bůh zazáří do našich 
temnot (Ž 18,29).

První adventní neděle
1. 12. 2013

 9.00 hodin shromáždění s Večeří Páně, slouží host, kazatel Zdeněk Vojtíšek
17.30 hodin večírek s hostem, kaz. Zdeňkem Vojtíškem

Druhá adventní neděle
8. 12. 2013

  9.00 hodin shromáždění, slouží host kaz. Bronislav Matulík a skupina Shirim 
Ashirim

17.30 hodin večírek – adventní koncert skupiny Shirim Ashirim
Třetí adventní neděle
15. 12. 2013

  9.00 hodin shromáždění, slouží kaz. Daniel Komrska
17.30 hodin večírek

Čtvrtá adventní neděle
22. 12. 1013

  9.00 hodin shromáždění, slouží kaz. Jan Asszonyi
15.30 hodin dětská vánoční slavnost – vánoční evangelium pro děti

Hod Boží vánoční
25. 12. 2013

10.00 hodin sváteční shromáždění se slavením Večeře Páně, slouží kaz. Jan 
Asszonyi
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KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
PROSINEC 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.

Neděle „mezi svátky“
29. 12. 2013

  9.00 hodin shromáždění, slouží kaz. Daniel Komrska
17.00 hodin večírek

Silvestrovské shromáždění
31. 12. 2013

17.00 hodin shromáždění na ukončení roku
Novoroční shromáždění
1. 1. 2014

10.00 hodin novoroční shromáždění, slouží kaz. Jan Asszonyi
5. 1. 2014

9.00 hodin shromáždění se slavením Večeře Páně

Biblické hodiny
  4. 12. 2013 19.00 hodin z cyklu „Setkání, která (ne)změnila život“, Marie – žena, 

které byl svěřen úkol. Hostující kazatelkou bude s. farářka Saša 
Hauserová z ČCE Brno II (Blahoslavův dům).

11. 12. 2013 19.00 hodin adventní biblická hodina, slouží kaz. Jan Asszonyi
18. 12. 2013 19.00 hodin adventní biblická hodina – sváteční čtení adventních 

biblických textů se společným zpěvem adventních písní a vánočních 
koled

25. 12. 2013 Večerní biblická hodina nebude, shromáždění se koná v 10.00 hodin.

3. 12.
12. 12.
18. 12.
25. 12.
26. 12.

sestře Jarmile Mikyskové z Brna

sestře Miluši Maláčové z Bohumilic

sestře Evě Tesaříkové z Brna

sestře Martě Stypové z Brna

sestře Jaroslavě Princové z Brna

75 let
78 let
79 let
88 let
94 let
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na sestru Antonii Hančíkovou
Vzpomínka

NARODILA SE

ODEŠLA NA VĚČNOST

POŽEHNÁNÍ

KOMPAS 12/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

estra Antonie Hančíková patřila celý život do 
společenství Křesťanského sboru v Brně-Židenicích. 
Členkou našeho sboru byla velmi krátce – od února S
letošního roku. Její životopis jste si tak mohli přečíst     

v letošním březnovém čísle Kompasu. Z něho pocházejí také 
následující řádky:

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 pokud nám to naše 
hříšné lidské tělo umožní, také se snaží podle slova Božího žít. V loň-
ském 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 
nad tímto mým rozhodnutím režii, což se posléze jednoznačně prokázalo. Milost Boží se znovu v mém životě 
oslavila a mnohé z mého okolí – i nevěřící – oslovila. Jsem za tuto Boží ochranu a plné spoléhání na ni 
vděčná. (7. 2. 2013)

Sestra Antonie Hančíková odešla ke svému Pánu po dlouhé nemoci 27. října 2013 ve věku 
73 let.

(redakce)

5. listopadu se manželům Pavle a Rudolfovi Sychrovým narodila dcera Ella.

Ve věku 73 let zemřela 27. října sestra Antonie Hančíková.

V neděli 24. listopadu bylo požehná-
no Nele Urbanové a Tobiáši Kra-
tochvílovi.
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líží se Vánoce – čas temných večerů 
i rozzářených světel, doba napjatých Bočekávání, ticha, písní kdesi z výšky 

i tajemných zjevení. Čas rozzářených dět-
ských očí, do kterých se všechny ty podivu-
hodné obrazy propadají, aby tam formovaly 
nový svět, svět lásky a možná i milosti.

Tajemná zjevení… Hodí se vůbec na 
reformačního křesťana uvažovat o vidě-
ních, snech a zjeveních? Není to cosi po-
hanského, co provozují ještě tak některé 
zpohanštělé církve, co je ale pro toho, kdo 
osobně poznal skutečného Pána Ježíše Kris-
ta, už docela nepřijatelné?

Tak se to za časů našich otců říkávalo. Byl 
to ale opravdu biblický pohled? Kristovský 
pohled na církev? A co si s tím počneme my 
dnes? Jsme připravení nově a opravdově na-
slouchat Písmu (jako že Písmo nás učí vidět 
všechny věci stále znovu novým způso-
bem), nebo budeme raději držet tradici?

Pamatuji si, jak jsem slýchával: „Už od 
starozákonních časů přinášeli Boží proroci 
Slovo jasně formulované a srozumitelné, 
žádné vágní obrazy.“ Pak jsem otevřel 
Písmo a četl: Vidění Izajáše, syna Amósova, 
které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, 
Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských. (Iz 
1,1) Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Co vidíš, 
Jeremjáši?“ Odpověděl jsem: „Vidím mandloňový 
prut.“ (Jr 1,11) V noci jsem viděl, hle, muž sedí na 
ryzáku, stojí mezi myrtovím v hlubině a za ním 
koně ryzí, plaví a bílí. (Za 1,8) Hospodin ve 
skutečnosti odjakživa oslovoval své proroky 
prostřednictvím obrazů a vidění.

A nejen to, často i sám prorok svým 
posluchačům Boží poselství nekázal, ale 
předváděl, hrál! Tak to opakovaně dostával 
za úkol třeba (ale nejen) Ezechiel: ryl obraz 

Jeruzaléma do hliněné cihly, cvičil se 
železnou pánví, mnoho a mnoho dní ležel 
na boku a pojídal kulticky nečistý (tedy 
zapovězený) pokrm, holil se mečem a 
oholené vousy pak vážil a pálil – museli ho 
mít za blázna. Tak mluvíval Hospodin!

Pak ale přišel zlom času. Začalo to už 
vystěhováním do Babylona, kde se zrodila 
synagogální bohoslužba, kde byly shro-
mážděny posvátné texty a kde bylo zapsáno 
i to, co do té doby kolovalo jen v ústním 
podání. Tam také vznikla bohoslužba Slova. 
Pokračovalo to příchodem Božího Syna, 
Slova vtěleného, Slova navýsost přítomné-
ho. Celý přerod pak ukončilo definování 
biblického kánonu. Boží lid dostal do rukou 
uzavřený soubor Božího Slova.

Zanikla tím všechna zjevení a vidění? 
Nikoli. Dál přicházejí Boží poslové a 
oslovují člověka: Marii, apoštoly, církev. Ten 
zlom jako zásadní předěl v historii Božího 
lidu ale zůstal. Slovo už nikdy neztratilo své 
výsadní postavení, svoji nadřazenost nad 
zjevením.

Všimněme si Pána Ježíše Krista. Mnoho-
krát musel svá stanoviska i své názory 
obhajovat. Kolikrát se odvolal na vidění? Na 
zjevení? Na sen? Kolikrát řekl: „Viděl 
jsem…“, „Mám pocit…“, „Zdá se mi…“? 
Neříkal místo toho naprosto důsledně: „Je 
psáno“?

Setkával jsem se ve svém životě s vi-
děními, sny a zjeveními opakovaně. Teď 
nemyslím ani tak na své osobní zkušenosti, 
jako na situace, které jsem potkával v rom-
ském prostředí. Romové mají docela jiný 
vztah k psanému textu, než máme my. Teď 
nemluvím o tom, že by neuměli číst a psát, 
co mám na mysli, je skutečně vztah. Když    
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s někým z majoritní společnosti řešíme 
nějaký problém a chceme výsledek jednání 
stvrdit, zapíšeme ho. Co je psáno, to je dáno. 
To pak platí. Mezi Romy ne. Tam se mi 
opakovaně stávalo, že když jsem donesl 
něco napsaného a můj partner si to i přečetl, 
chtěl po mně, abych to nahlas přečetl já. 
Teprve až jsem to vyslovil, mělo to váhu. 
Psaný text jako by byl bez ceny.

Takové vnímání má samozřejmě dopad i 
na vztah k Bibli. Romové k ní vesměs mají 
velkou úctu, většinou je ale lepší, když její 
slova slyší, než když je čtou. A v tomto 
prostředí jsem se nesrovnatelně častěji než 
jinde setkával se sny a všelijakými viděními, 
včetně mariánských. Pokud byste se mě 
chtěli ptát, jestli šlo o realitu, nebo fantazii, 
neuměl bych odpovědět. Nemám nic, co by 
mi umožnilo přímé a bezprostřední hod-
nocení jevů, o kterých mluvím. Viděl jsem 
ale nejednou, jak takové vidění změnilo lid-
ský život, přineslo své dobré ovoce. To mne 
vede k opatrnosti. Vybavují se mi slova Pána 
Ježíše: Střezte se lživých proroků, kteří k vám při-
cházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po 
jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny 
nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává 
dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 
(Mt 7,15–17) Kde jsem viděl dobré ovoce, 
pozitivní změnu života, tam jsem nikdy 
neměl odvahu samo zjevení zpochybňovat 
či vyvracet.

Uvědomuji si ale jedno veliké nebezpečí, 
které je s viděními a zjeveními spojené. Jde 
právě o to, na co poukazuje Pán Ježíš v ci-
tovaných biblických verších: nebezpečí fa-
lešných proroků. Obecněji řečeno, nebez-
pečí svodu a falešného učení; ve světle výše 
diskutované priority Slova nad zjevením 
můžeme povědět: nebiblického učení. 
Každé vidění, každé zjevení je třeba měřit 
Písmem. Odpovídá biblické zvěsti? Pak ho 
mohu brát vážně. Neodpovídá? Odlišuje se? 
Pak do církve nepatří.

Kdo to pozná? Kdo může takové 
rozlišení oprávněně provést? Kterýkoli 
křesťan, když jsme všichni královskými 
kněžími svého Boha (1Pt 2,9)?

Nikoli. To oprávnění patří církvi jako 
celku, v našich současných podmínkách te-
dy sboru nebo denominaci. A jak opakova-
ně vidíme v knize Skutků apoštolských, ve 
sborech rozhodovali starší. To by mělo být 
základem našich postojů i dnes.

Ještě jednu věc pokládám za důležitou. 
Co se týká všelijakých vidění, Písmo nás 
vede k veliké zdrženlivosti. Všimněme si, jak 
málo mluví o zjeveních apoštol Pavel. Pro 
něj byla vždycky základem formulace. Jestli 
Pán Bůh nechal Bibli napsat tak, jak ji dnes 
máme (a já o tom nepochybuji), pak nás i 
touto skutečností důrazně nabádá, aby-
chom se ani my nedali nikdy strhnout          
k touze po zjevení či k jejich vyhledávání. 
Církev stojí na Slovu – tak to má být. 
Zjevením (stejně jako proroctvím) nemáme 
pohrdat (1Te 5,20), máme je ale důsledně 
držet v kázni, tedy pod dohledem církve 
(staršovstva) a vždycky vážit biblickým 
Slovem.

Obrazy (stejně jako vůně) mají skutečně 
velikou sílu. Ty, které nás oslovily v dětství, 
nás pak provázejí celým životem. Ale i 
mnohé z těch, se kterými jsme se setkali       
v dospělosti, náš život ovlivnily, mnohdy 
zásadním způsobem. V tomto měsíci pro-
žijeme Vánoce, čas mnoha obrazů i těch už 
zmíněných vůní. Pomozme jim, aby (ze-
jména našim dětem, ale i nám všem) při-
nášely tutéž zvěst, jako slovo zvěstované     
z kazatelny: Zprávu o lásce, která se do-
kázala vzdát všeho, která se ke každému      
z nás stále znovu sklání. A snad také, aby 
nás, stejně jako to můžeme číst v úvodníku 
tohoto čísla Kompasu, učily respektu ke 
druhým lidem.

Petr Raus
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w Jak ses octla v našem sboru?
Takovou oklikou. Asi na mě měla hodně 

vliv křesťanská školka, ve které jsem pra-
covala, a tak jsem se rozhodla, že udělám 
turné po okolních církvích a sborech. Když 
jsem totiž ve školce viděla lidi kolem sebe, 
uvědomila jsem si, že mi chybí společenství, 
a tak jsem začala hledat. Vyhledávala jsem si 
to přes internet. Šla jsem do Blahoslavova 
domu, do Betánie, kde se mi hodně líbilo, 
ale je to od nás daleko a nevyhovovalo mi to 
časově. Věděla jsem i o tomto sboru, ale 
nechtělo se mi sem. Měla jsem strach.

w A původně jsi do nějakého společenství chodila?
Původně jsem z Prahy a jsem katolík, ale 

ne úplně klasický. V Praze jsem chodila       
k salesiánům, měla jsem tam duchovního, 

který byl pro mě studnicí moudrosti. Pak 
jsme se přestěhovali do Brna, kde jsem        
v podstatě v žádném společenství nezako-
řenila. Chodila jsem do katolického kostela, 
ale bylo tam moc lidí a já jsem se necítila 
součástí společenství.

w Proč ses bála přijít sem?
Bylo to tady na mě moc velký. A když 

jsem viděla internetové stránky, bála jsem se, 
že to bude podobně anonymní jako v kato-
lickém kostele. V době hledání jsem ale taky 
kontaktovala svou bývalou kolegyni z Prahy 
z mateřské školy, která je manželkou ka-
zatele a u níž jsem byla několikrát ve sboru   
v Praze na Šeberově. A ta mi dala kontakt na 
Marušku Uhlíkovou.

POVÍDÁNÍ

s  (nejen) o tom, 
co jí dává společenství

Hankou Novotnou
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w Jak tedy dopadla první návštěva?
Poprvé jsem byla na biblické hodině a to 

se mi moc líbilo. Hned jsem si říkala, že 
budu chodit, protože je to úplně něco 
jiného, když mi někdo biblický text vyloží, 
než když si čtu sama. A pak, když jsem přišla 
v neděli, přiběhla mi naproti malá Julinka, 
kterou jsem znala z mateřské školy.

w Hledala jsi ještě dál?
Ne. Hned jsem se tu cítila jako doma. Ne-

bylo to jen tím, že jsem zjistila, že jsou zde 
dvě rodiny z křesťanské školky. Všichni se 
ke mně chovali přátelsky, cítila jsem přijetí. 
A Fabiánkovi se hned líbilo v besídce.

w Chodíš tedy ještě s Fabiánkem…
Mám dvě děti – Fabiána a Samuela. Man-

žel je nevěřící, ale mě i děti ve víře podpo-
ruje. Hlídá děti, když jsem na biblické. A 
někdy jde i s námi.

w Co ti v našem sboru z katolického kostela chybí?
U salesiánů jsem byla naplno a líbilo se mi 

tam. Ale tady mi nechybí nic. Jsem ráda, že 
se tady přijímá podobojí. Líbí se mi, že        
v protestantských církvích je kazatel méně 
oddělen od ostatních věřících. Naopak teď, 
když jdu do katolického kostela, nemůžu se 
ztotožnit s modlitbami k Panně Marii a ke 
svatým. Ale to jsem začala vnímat už před 
delší dobou. Marie pro mě byla mostem, 
necítila jsem se hodna přijít k Pánu Bohu. I 
salesiánský kněz mi však vysvětloval, že 
musím rovnou k Pánu Ježíši. Byl velice 
moudrý. Ale z katolické církve jsem ne-
vystoupila. Možná jediné, co ještě úplně 
nechápu, je otázka, jak je to s člověkem po 
smrti. Zdá se mi, že se tady o tom moc 
nemluví.

w Co ti dává společenství? A tím nemyslím jen náš 
sbor, ale obecně?

Určitě jsem se přiblížila k Bohu, mám 
hodně přátel, děti mají nové kamarády a 
cítím se tu dobře, těším se na středu a neděli. 
Pak prožívám daleko líp ostatní dny. Cítím, 
že nejsem sama, po stránce duchovní i 
lidské. Jsou tu lidi, které zajímá, jak se mi 
daří. Když jsem přišla, potřebovala jsem 
duchovní rozhovor. Důležité pro mě bylo, 
že jsem mohla mluvit z Honzou Asszonyi, 
který mi dal najevo, že jsem tady vítaná. A 
teď vím, že je tu i Mária, Noemi i jiní lidi. 
Když mám otázky, něčemu nerozumím, 
mám se na koho obrátit.

w Co se ti v našem sboru líbí?
Že to tady žije, že jsou tady různé písně – 

varhanní i kytarové.  Že u varhan někdy zní 
trubka. Jinak mi varhanní písně moc 
nevyhovují, proto jsem chtěla chodit do 
Betánie. Ale pozitiv je tady mnohem víc, 
takže tohle vůbec neřeším. Moc se mi líbí 
pěvecký sbor, je to velmi příjemné zpestření 
bohoslužeb. Líbí se mi besídka, nabídka 
sborečku pro děti, dorost. A není těžké se 
tam dostat. Je to otevřené opravdu pro 
všechny. Že lidi neřeší, že jsem z katolického 
kostela.

Děkujeme za rozhovor.
Ptala se Lenka Broklová.
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Jméno: Jan Žralok Rous

w Proč jsi jel na Brodfest?
Kvůli přednáškám, primárně. Pak samo-

zřejmě kvůli přátelům z mládeží po celé re-
publice, se kterými se člověk přes rok moc 
nevidí.

w Na jakých seminářích jsi byl? O čem byly?
Nemohl jsem nebýt alespoň na jednom 

semináři Davida Nováka o Křesťanské 
apologetice, který naprosto splnil oče-
kávání. Pak jsem byl u Matěje Hájka na 
semináři s tématem „Když Bůh mlčí“, na 
semináři o Závislostech a na semináři „Jak 
nedělat pastoraci“. Letos víc než dřív byla 
nabídka seminářů taková, že jsem se            
v každém bloku rozhodoval minimálně 
mezi dvěma.

w Která část programu se ti líbila nejvíc?
Byl jsem určitě rád u sportů, přebíhal 

jsem a fandil našim u florbalu i volejbalu a 
poté ještě víc při závěrečné štafetě. Které 
chvíle ale byly ty nejlepší, to byly rozhodně 
chvíle na seminářích, chvíle rozhovorů        
s přáteli a chvíle po seminářích, kdy jsme 
ještě dlouho v hloučcích diskutovali a ujas-
ňovali si myšlenky, které jsme krátce před-
tím slyšeli a které nás tolik povzbudily a 
obohatily.

Jméno: Dorota Rousová

w Proč jsi jela na Brodfest?
Hlavně kvůli seminářům, které mi vždy 

poskytly nový pohled na danou problema-
tiku a hodně jsem si u nich mohla uvědomit, 
a samozřejmě i kvůli více či méně známým, 
se kterými jsem se mohla potkat.
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Otázky pokládala Hanka Fronková.

Jméno: Martin Krokouš Kulísek

Je to akce, na které jsem už několikrát byl 
a vždycky stála za to.

 „Jak jednat s hněvem?“ Od Jima Cecyho. 
Další byl „K jádru křesťanství“ od Matěje 
Hájka a třetí „Chození s nevěřícím“ od Petra 
Gelnera.

Kromě seminářů, také sporty, u mě to byl 
především florbal. kterého jsem se účastnil 
jako brankář.

w Proč jsi jel na Brodfest?

w Na jakých seminářích jsi byl? O čem byly?

w Která část programu se ti líbila nejvíc?

w Na jakých seminářích jsi byla? O čem byly?
Tento rok se mi povedlo navštívit čtyři 

se-mináře. Dva z nich (o budování vztahů) 
přednášela Karon Cecy, manželka hlavního 
řečníka celého sjezdu Jima Cecyho. V první 
části se Karon zabývala různými úrovněmi 
přá-telství a nebezpečími, která z nich 
mohou vyplynout, a v druhé osamoceností, 
která se občas dotkne asi každého. Trochu 
otevřený pohled na problém Božího mlčení 
nám nabídl ve svém semináři Matěj Hájek a 
nakonec se mi poštěstilo poslechnout si i 
Zababův seminář na téma Duchovní růst 
aneb Rekonstrukce za plného provozu.

w Která část programu se ti líbila nejvíc?
Určitě semináře. Přišlo mi, že tentokrát 

byly praktičtěji zaměřené a snažily se ukázat 
na problémy, které v dnešní době řešíme. 
Jsem velmi ráda, že jsem se mohla seminářů 
i celé akce zúčastnit, a doporučuji ji všem, 
kteří snad ještě váhají, zda příště jet.
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POŽEHNANÁ 

ánoční události zahájilo (alespoň      
v pozemském rozměru, pomineme-Vli Boží rozhodnutí, učiněné před 

počátkem věků) andělské zvěstování. Evan-
gelista Lukáš o něm napsal: Když byla Alžběta   
v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do 
Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k 
panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davi-
dova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a 
řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.” 
(Lk 1,26–28) Tak to čteme v ekumenickém 
překladu Písma; kraličtí překladatelé k tomu 
podle některých starých rukopisů Lukášova 
evangelia ještě dodávají: požehnaná ty mezi 
ženami.

„Požehnaná mezi ženami“ – proč to tak 
anděl pověděl? Není to jen dodatek pozdější 
doby? Důsledek pohanských vlivů?

Napadají Vás takové otázky? Vztah evan-
gelického srdce k mariánským textům není 
nijak vřelý, ani když se jedná o texty biblické. 
Po pravdě řečeno, pro někoho jsou projevy 
mariánské úcty neslučitelné s opravdovým 
křesťanstvím a vidí v nich zásadní bariéru 
vztahu k těm, kdo úctu Marii projevují. Je to 
ale postoj biblicky oprávněný?

Ne, opravdu si nemyslím, že by Maria byla 
Královnou nebes, ani že by nebyla dotčena 
lidským hříchem. Jestliže apoštol o lidech 
napsal, že všichni, židé i pohané, jsou pod mocí 
hříchu (Ř 3,9b), pak evidentně mluvil skutečně 
o všech, nepočítal s žádnou výjimkou. Na-
opak, jestliže nebeský Otec toho, který nepoznal 
hřích (tedy Mariina syna), kvůli nám ztotožnil      
s hříchem (2K 5,21), pak je jen logické, že se Pán 
Ježíš kontaktu s hříchem nevyhýbal ani na 
samém počátku svého pozemského života, i 
když to byl kontakt pasivní – ač s hříchem 
ztotožněn, zůstal svatým.

Není ale Hospodin Bohem žárlivým? Není 
snad psáno: Svou slávu nikomu nedám? (Iz 42,8) 
Možná je skutečně třeba střežit Boží jedineč-
nost a dbát na čistotu uctívání. Když si Izrael 
pod Sínajem udělal zlatého býčka, zřejmě 
nešlo o znázornění jiného božstva, vytvořili 
jen obraz podnože Božích nohou, a jaký hněv 
na sebe přivolali. Neplatí to stejně i dnes?

Myslím, že ne tak docela. Když Pavel káže  
v Aténách, bez rozpaků ukáže na pohanský 
oltář zasvěcený „neznámému bohu“ a řekne: 
„Tohoto Boha vám zvěstuji“. Neváhá znázor-
nit Hospodina pohanským liturgickým před-
mětem. Není to důsledek určitého posunu?

Nepochybně je. Existuje podstatný rozdíl 
mezi událostmi před Kristem a po Kristu. 
Kdysi byla služba Hospodinu svázaná strikt-
ními předpisy a o misii se prakticky nedalo 
mluvit. Pak Hospodin otevřel dveře svého 
Království pohanům a vyšel jim vstříc dál, než 
by si kdokoli ze starozákonních svědků do-
kázal představit. Apoštol Pavel se pak odváží 
povědět: Jen když se jakýmkoli způsobem, ať        
s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus;    
z toho se raduji a budu radovat. (Fp 1,18)

Dovedu si představit, že Hospodin snese, 
ba vítá, když ho lidé ctí a chválí jakýmkoli 
způsobem, třeba i prostřednictvím Marie. 
Podstatné je, jestli úcta k Marii je jen ná-
strojem úcty ke Kristu Pánu, nebo jestli se 
osamostatní a od Pána Ježíše odpoutá. I to se 
stává, to je pak ale skutečně jiný případ. 
Centrem naší víry i života je a musí zůstat Pán 
Ježíš Kristus. Kde tomu tak ale je, tam mohu 
vnímat i mariánskou úctu jako nástroj oslavy 
našeho Boha, který si kdysi Marii sám vyvolil. 
A budu i Marii vnímat jako jednoho z velkých 
svědků Božích.

Petr Raus

MEZI
ŽENAMI

POŽEHNANÁ MEZI
ŽENAMI
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 Milé sestry, bratři, přátelé! 
Srdečně Vás zdravím ve jménu Pána Je-

žíše Krista a přeji vám Boží pokoj. Pomalu 
se chýlí ke svému konci další kalendářní rok 
a s ním i rok církevní. Budeme s pohledem 
na uplynulé měsíce bilancovat, a současně 
plánovat a ve víře vyhlížet věci příští. Mnohé 
jsme mohli ve sborech ovlivnit, vykonali 
jsme mnoho užitečné práce. Jsou ale věci, na 
které sami ani při největší horlivosti ne-
stačíme. Do této oblasti patří povolávání 
nových služebníků, Bohem obdarova-
ných kazatelů a pastýřů. Že to není v lid-
ských schopnostech a silách, ale jen na Boží 
milosti, věděl sám Boží Syn, a proto vybídl 
učedníky, aby se za nové služebníky modlili: 

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a 
poslal je před sebou po dvou do každého 
města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: 
„Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ 
(Lukáš 10,1–2)

Děkujme Bohu za své kazatele, za všech-
ny služebníky slova, a současně prosme, aby 
Pán vyslal další. Pro naši církev je to víc než 
aktuální. Kazatelský sbor se zmenšil, někteří 
odcházejí do důchodu, jiní končí svou ka-
zatelskou službu z jiných důvodů. V po-
slední době počet kazatelů, kteří svoji 
aktivní službu v církvi uzavírají, výrazně 
převyšuje počet nově ordinovaných slu-
žebníků. Nacházíme se ve vážné situaci. 
Žijeme v době příznivé k šíření evangelia,    
k zakládání i budování sborů, chybí nám ale 
obdarovaní služebníci, kteří by se nechali 
vyslat. Evangelikální teologický seminář je 
připraven vzdělávat nové pracovníky jak 

akademicky, tak prakticky. Máme zkušené 
kazatele, kteří jsou připraveni doprovázet 
nové vikáře. Ti nám ale chybí. Možná jsou 
mezi námi, ale nevíme o nich. Přijměte 
proto tento list jako výzvu k modlitbám za 
povolání nových kazatelů a vikářů. 

Mohlo by se stát dobrou tradicí, kdy-
bychom se poslední týden církevního 
roku spojili v modlitbách za nová 
povolání. V roce 2013 se jedná o dny po-
čínaje nedělí 24. a konče sobotou 30. listo-
padu 2013. Modleme se jako jednotlivci i     
v rodinách. Využijme v tomto týdnu také 
biblické hodiny a setkání skupinek k sou-
středěným prosbám. Modleme se za nová 
povolání ke službě v církvi, a to nejen do 
úřadu správců sborů, ale na všechny 
úrovně sborové práce. Při této příležitosti 
se obracím na kazatele, seniory, staršovstva, 
aby vyhledávali ty, u kterých spatřují obda-
rování k takové službě, vedli s nimi roz-
hovory a motivovali je k tomu, aby sami 
začali hledat Boží vůli a byli otevření 
Božímu povolání. Věřím, že tato výzva Pána 
Ježíše nás nově osloví. Přidejme k těmto 
prosbám ještě modlitby za moudrost k roz-
hodování, jak naložit s penězi získanými ze 
zákona o navrácení církevního majetku, 
když se po více než šedesáti letech vracíme   
k samofinancování sborů. 

Závěrem vás zdravím slovy 67. žalmu, 
která jsou i mojí prosbou: Kéž je nám Bůh 
milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi 
rozjasní svou tvář! 

S bratrským pozdravem 
Daniel Fajfr 

předseda Rady Církve bratrské 

Pastýřský list 
 sborům Církve bratrské 

Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň
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Na otázky

odpovídá 

Šimon Rous.

DOROSTENCI NA SIONUDOROSTENCI NA SIONU

Proč právě Sion?

Sion je zřícenina hradu vzdá-

lená asi 8 km od Kutné Hory. 

Hrad byl vystavěn v době hu-

sitských válek husitským hejt-

manem Janem Roháčem z Dubé. 

Roku 1437, tedy už po porážce 

sirotků a táborských husitů       

v bitvě u Lipan, v době dozní-

vání husitských válek, byl hrad 

po čtyřměsíčním obléhání do-

byt a Jan Roháč spolu s dalšími  

v Praze popraven. Hrad už nik-

dy obnoven nebyl, ale dodnes 

se nám zachovala jeho zří-

cenina.

(red)

w Mohl bys nám přiblížit, co je akce Sion?
Sion neboli bitva o hrad Sion je mezidorostová 

bojovka se štíty a papírovými koulemi. Koná se, 
jak již napovídá název, u zříceniny hradu Sion. 
Bojují mezi sebou dvě strany bojovníků, obvykle 
červení a modří.

w Byla akce tento rok v něčem jiná?
Pokud vím, tak ne, ale předtím jsem tam nebyl.

w Jak probíhal program?
V pátek bylo chystání stanů a podobné věci,      

v sobotu bitvy a zájmové aktivity po bitvách a       
v neděli úklid tábora a odjezd domů. Bitvy byly 
oddělené od sebe (tj. na začátku každé bitvy byli 
všichni živí) a měly různý charakter – někdy měla 
jedna strana ubránit daný bod a druhá tam musela 
dostat určitý počet bojovníků, a jindy to bylo na 
přežití – totální vybití druhé strany.

w Jaké byly zájmové aktivity?
Zájmových aktivit bylo na výběr hodně, od 

pokračování bojů přes fotbal k lukostřelbě a jiným 
činnostem, například vyřezávání.

w Jak jsi spokojený s výsledky hry?
Jsem spokojený poměrně hodně, 

mimo jiné i kvůli tomu, že jsme 
vyhráli, ale hlavně kvůli lidem a hře 
jako takové.

Ptala se Hanka Fronková.



16 KOMPAS 12/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

vakrát zaznívá v příbězích No-
vého zákona tato otázka. Nejprve Dji vyslovuje Maria, když k ní přišel 

anděl a oznámil ji, že jsa pouze zasnoubená 
porodí syna a dá mu jméno Ježíš (L 1,34). 
Podruhé ji vyslovuje vážený muž, člen ži-
dovské rady Nikodém, a to ve chvíli, kdy     
v nočním rozhovoru s Pánem Ježíšem slyší 
slova o tom, že nenarodí-li se znovu, ne-
může spatřit království Boží (J 3,9). Oba 
příběhy souvisí s narozením – novým 
rodem.

Zajímavé je, že ani Maria ani Nikodém se 
neptají jinou otázku, například: „Proč?“ 
Anebo: „Proč zrovna já?“ Z úst anděla, a 
posléze Pána Ježíše zaznívá něco, o čem 
samotném by se dalo diskutovat. Obojí 
narození se vymykalo obvyklé lidské zku-
šenosti a nedivili bychom se, kdyby se Marie 
i Nikodém zajímali o podrobnosti toho, co 
se to má vlastně stát a proč. Jejich pozornost 
je zaměřena jinam. To, co zaznělo, berou 
jako fakt, byť tomu ne zcela rozumí. Jen jim 
nejde do hlavy, jak se to může stát. Jak se 
může narodit syn Nejvyššího obyčejné 
ženě, která nežije s mužem? Jak se může 
starý a zkušený muž znovu narodit, chce-li 
patřit do Božího království? Je to vůbec 
možné? Jak?

Stejná otázka v ústech Marie a Nikodéma 
nás vede k jádru evangelia. Mariina otázka 
vede k tomu „co se mělo stát“ – měl se 
narodit Boží syn, ta Nikodémova k tomu 
„proč se to mělo stát“ – abychom mohli být 
znovuzrozeni očištěním od hříchu. Pán 
Ježíš v rozhovoru s Nikodémem navazuje 
na Ezechielovo slovo: „Pokropím vás čistou 

vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich 
nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám 
vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. 
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám 
srdce z masa.“ (Ez 36,25–26) Toto slovo měl 
Nikodém znát, proto se Pán Ježíš diví, že se 
Nikodém diví. To, o co ve vánočním a 
povánočním evangeliu jde, je čistota 
(svatost), nové srdce a Duch v srdci. A to je 
něco, co se týká nejenom Nikodéma, zde je 
Boží záměr pro každého člověka. Vezme-
me-li jej vážně, pak Nikodém za nás všechny 
položil otázku: „Jak se to může stát?“

Oba dva, Maria i Nikodém slyší v od-
povědi na svou otázku odkaz k Duchu 
svatému. „Duch svatý tě zastíní“, říká anděl 
a víc to nevysvětluje. „Nenarodí-li se kdo     
z vody a z Ducha, nemůže vejít do království 
Božího“, tak to slyší Nikodém. U obojího 
nového rodu je Duch svatý, obojí je možné 
jenom tehdy, když je on při díle. Jen on dává 
zrod Božímu synu v lidském těle, jen on je 
agentem přerodu člověka v Božího člověka, 
duchovního člověka, člověka citlivého na 
Boha a hodnoty Božího království.

Pánu Bohu klademe různé otázky. Ta, 
kterou vyslovila Maria a Nikodém, je jednou 
z těch nejlepších, které můžeme položit. 
Ukazuje totiž na to, že Boží pozvání ke 
spáse, víře, naději a svatosti života, zkrátka   
k hodnotám Boží království přijímáme. Jen 
jsme si vědomi, že z lidských sil toho nelze 
dosáhnout, a proto se ptáme: „Jak se to 
může stát?“ I pro nás zní Boží odpověď, 
přinášející radost: „Z Ducha svatého, v jeho 
moci.“

Jan Asszonyi 

Jak se to může stát?Jak se to může stát?



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

jak vypadá zima
Příběh DVACÁTÝ šestý: 
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menuji se Tonda a je mi 12 let. Právě teď se dívám smutně z okna a v hlavě se mi 
usazuje důležitá otázka. A tak se jdu zeptat: „Tati, neměla by zima vypadat jinak?“ J
„Jak jinak?“ diví se tatínek a udiveně dodává, „vždyť jsou venku už 2 pod nulou. A 

to už je zima. Bez bundy a čepice by nikdo ven jít nemohl.“
Trvám si však na svém: „Já vím, že teploměr ukazuje, že letní dny jsou už dávno 

pryč, ale zima to není. Venku je šero, skoro tma. Většinou je mlha, nebo prší. Všude je 
bláto smíchané s listím, kaluže plné špinavé vody, a navíc fouká nepříjemný studený 
vítr. Zima podle mne vypadá úplně jinak.“ 

„Jak jinak?“ ptá se tatínek znovu stejnou otázkou jako předtím.
Zavřu oči a ve své fantazii si představuji zimu, jakou bych si přál mít. „Zima je přeci 

úplně bílá. Všude čistý právě napadlý sníh, všechno se díky němu krásně leskne. 
Nefouká silný vítr, jen mrzne. A nízko nad obzorem je dokonce trochu sluníčko. Na 
stromech se drží jinovatka, a tak vypadají jako z pohádky. Na domech a v ulicích svítí 
vánoční světla. Na náměstí září ozdobený vánoční strom a vedle něho stojí veliký 
sněhulák. Děti venku sáňkují po stráni a rybníček dole pod kopcem krásně zamrzl a jde 
na něm bruslit. Tomu já říkám zima! A ne tato blátivá slota, která je teď venku, tati.“

Tatínek nejprve tiše naslouchá tomu, jak popisuji svoji vysněnou zimu, a potom se 
usměje: „Tondo, Pán Bůh nám často nedává všechno přesně tak, jak si to my lidé 
představujeme. On čeká, že s tím, co nám dává, dokážeme být spokojení a budeme mu 
za to děkovat. Dokonce, i když k nám přišel v lidském těle, jak si to teď o Vánocích 
budeme připomínat, čekali lidé, že přijde veliký a mocný král, možná s obrovským 
vojskem, a všechny nepřátele porazí. Ale on přišel na svět jako chudé dítě, které 
dokonce nemělo vlastní postýlku a muselo být položeno do jesliček v chlévě. To nikdo 
nečekal, tak si to nikdo z lidí nepředstavoval. Od takového dítěte nikdo nečekal, že 
přinese na svět spasení. A přece se to stalo.“

„Tati, a jak se tedy mám radovat z blátivého, sychravého a studeného počasí? Ještě   
k tomu, když je zrovna taková mlha! Nic mne na tom netěší,“ říkám opět posmutněle.

Ale tatínek to moc dobře ví: „Měj třeba radost z toho, že si v takovém počasí můžeš 
vlézt pod peřinu a odpočívat v teploučku, kde tě nic netrápí a nic ti nechybí a můžeš si 
přitom povídat se mnou a s maminkou. Když budeš v modlitbě mluvit s Pánem 
Bohem, vždycky ti pomůže ukázat věci, za které můžeš být vděčný a z kterých můžeš 
mít radost. Dokonce, i když se ti zdá, že tě nic těšit nemůže.“
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Děti, dokreslete do obrázku všechno, co podle vás patří k pořádné 

pravé zimě. A nezapomeňte to také vybarvit.

Otázky:

1/ Jak se ti líbil výlet z pohledu 

kmeta/dorostence?

2/ Co se ti nelíbilo?

3/ Jaké bylo počasí?

4/ Co jste na výletě dělali?

5/ Co tě udivilo?

6/ Co řekneš na závěr?

Alík, kmet, 26 let
1/ Občas bych někoho nejradši vyliskala, ale 

jinak to bylo dobrý.
2/ Určitě, ale teď si nemůžu vzpomenout. 
3/ Počasí bylo pěkné, na výletě byly pouze dvě 

přeháňky a trvaly asi jen 5 minut, takže to bylo 
dobrý.

4/ Dělali jsme oheň, nějaké hry, navštívili jsme 
zříceninu Nového hradu, který byl naneštěstí 
zavřený, hodně jsme chodili a zlobili.

5/ Že jsme nezabloudili, navzdory tomu, že Óďa 
měl mapu.

6/ Že mě potěšilo, že valné většině lidí se výlet 
líbil.

Lukinek, dorostenec, 18 let
1/ Měl jsem abstinenční příznaky po lese a 

divočejší krajině a cítil jsem se ukojen.

2/ Že bylo překvapivě málo špekáčků mezi 
malými dorostenci.

3/ Lepší počasí jsme si nemohli přát. Ani zima, 
ani vedro, čerstvý vzduch.

4/ Jsme hledali poklad.
5/ Udivilo mě, že malí dorostenci, se kterými 

jsem se nově seznámil, byli přátelští a 
inteligentní.

6/ Ať směle pokračujete ve vaší práci, která plodí 
mnoho dobrého.

Bětka Zachariášová., dorostenec, 12 let
1/ Všechno se mi líbilo (až na počasí)
2/ No – počasí.
3/ Trochu deštivé, zataženo, deštivo.
4/ Nejdřív jsme jeli vlakem, pak jsme vystoupili, 

pak jsme šli a cestou hráli hry. Byli jsme ve 
dvou skupinkách a soutěžili.

5/ Asi to, že jsme další den potom vyráběli meče.
6/ Že bych si ten výlet klidně zopakovala.

Iveta Ukropcová, dorostenec, 17 let
1/ Hry.
2/ Mně se líbilo všechno. No že začalo pršet
3/ No začalo pršet, ale jinak docela dobrý.
4/ Šli jsme na výlet, hráli jsme po cestě nějaký hry 

HORKÉ OTÁZKY na dorostence



Mládež / úterý 19.15

 3. 12.: Odkud se bere radost?
10. 12.: Hledání radosti
17. 12.: Rozdávání radosti

Bruslení a krasobruslení

Pravidelný nedělní odpolední krasobruslařský rej se koná (v případě 
velmi příznivého počasí) od 15.00. Informace u Šimona Kadlece (774 
804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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Klub maminek

12. 12.:  10.00 – Netradiční vánoční přání z papíru 
(s sebou: nůžky, lepidlo, zbytky látky nejlépe      
s vánočním vzorem, zbytky vánočních mašlí, vy-
krajovátka na cukroví, sáčky od pickwick čajů, 
případně trochu cukroví)

Večírky / Neděle 17.00

 1. 12.: Náboženství v postmoderní době – Zdeněk Vojtíšek
 8. 12.: Písně Mesiánských Židů – Shirim Asihrim
15. 12.: Muzikoterapie – Noemi Komrsková
22. 12.: Slavnost pro děti 
29. 12.: Můj nejkrásnější dárek – Petr Kvapil

Mimořádná shromáždění ve vánočním období

25. 12.: 10.00 Hod Boží vánoční
31. 12.: 17.00 Silvestrovské shromáždění na ukončení roku (dorostenecká skupina 

Daldar)
 1. 1.: 10.00 Novoroční pobožnost (kaz. Jan Asszonyi)
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a našli jsme poklad, což byly čokoládový 
penízky. Jo a eště jsme si vyprávěli pohádky.

5/ Že tam bylo hodně dětí.
6/ Že se mi to líbilo.

Tom Bargel, dorostenec, 12 let
1/ Výlet se mi moc líbil.
2/ Škaredý počasí, že byla zima a pršelo.
3/ Zataženo, zima, místy pršelo.
4/ Hledali jsme poklad v okolí Blanska a 

Adamova za pomoci „Rudé Dámy“
5/ Jak krátká se cesta zpátky zdála oproti cestě 

tam.
6/ Chtěl bych moc poděkovat všem organizá-

torům.

Sam Novotný, dorostenec, 9 let
1/ Nó, bylo to dobrý, opíkání bylo dobrý, že jsme 

tam hráli různý hry a tak.
2/ No, těžko říct, to nevím.
3/ Docela dobrý, až na to, že trochu pršelo, ale 

jenom trošku.
4/ Jeli jsme do Blanska vlakem a šli na dvě 

zříceniny, Čertův hrádek a Nový hrad.
5/ Že tam na Čertovým hrádku byla taková 

jeskyňka, kam se dalo vlízt (pozn.: bývalý 
vchod do věže).

6/ Že ten dorost je dobrej a že bych to všem 
věřícím doporučoval z Církve bratrské.

Ondra Horký



1. 12.:

8. 12.:

15. 12.:

22. 12.:

29. 12.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30 
9.00
15.30 
9.00
17.30

4. 12.:
11. 12.:
18. 12.:
25. 12.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Zdeněk Vojtíšek

kaz. 
večírek (koncert skupina Shirim Ashirim)

večírek (Noemi Komrsková)
kaz. Jan Asszonyi
slavnost pro děti
kaz. Daniel Komrska
večírek (Petr Kvapil)

 + Večeře Páně
večírek (kaz. Zdeněk Vojtíšek)

kaz. Daniel Komrska

Bronislav Matulík a skupina Shirim Ashirim

farářka Saša Hauserová – misijní (Marie – žena, které byl svěřen úkol)
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
nekoná se

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 11. prosince ve 20.10 

ve středu 15. ledna 2014 v 17.15

1. 12.:
8. 12.:
15. 12.:
22. 12.:
29. 12.:
25. 12.:

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

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU
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