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Na titulní straně fotky z Noci kostelů 2015.

O užitcích slavných velebné svátosti 
Večeře Páně

K tomuto cíli Pán ustanovením svátosti této 
směřoval:

Svátost tato jest základem užšího a tužšího   
s Pánem spojení, nežli jemuž svět rozuměti 
může. Z takové Kristem společnosti pochází:

Předně jistota hříchů našich shlazení, a jako 
sehlcení, v spravedlnosti jeho (Ř 4,25; 2K 5,21; 
1Pt 2,24).

Druhé z téhož spojení rodí se v nás duch 
obživující a obnovující nás k životu duchov-
nímu, abychom v rozumu, vůli a všech žá-
dostech den po dni blíže k obrazu podobenství 
Kristova přistupovali (Ř 8,29; Ef  4,23–24). 
Protož svatý Pavel od modlářství a nečistot 
odvodě, tím dohání, že Kristus v nás přebývá,  
a stolu jeho účastni jsme (1K 6,15. 10,21).

Naposledy, že z téhož s Kristem spojení 
plyne obcování všech svatých, kteříž kdykoli od 
počátku světa byli, jsou a budou. O čemž 
apoštol dí: Jeden chléb a jedno tělo mnozí jsme; všichni 
zajisté z jednoho chleba jíme. (1K 10,17) Jakož 
zajisté na humně a ve mlýně mnoho tisíc 
obilních zrn se schází, z nichž se mouka dělá     
a potom chléb peče, a z mnoha tisíc vinných 
zrn v presu stlačených víno teče: tak my všickni, 
co nás jest v Kristu přiúčastněných, jedno jsme.   
A jest sjednocení toto věřících tak mocné, že 
mu žádná míst vzdálenost překaziti, žádná času 
prodlouženost jeho zemdlíti, žádná smrt 
přetrhnouti nemůž, působíc i mezi těmi, kteříž 
se nikdy neviděli, lásku vroucí.

Připravila (zkrátila a upravila) Kateřina Vávrová.
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ÚVODNÍK

R e k a p i t u l a c e

w V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, 
polovina k moři východnímu, polovina k západ-
nímu, v létě jako v zimě. Hospodin bude Králem 
nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný    
a jeho jméno jediné. 

(Za 14,7–9)

Tímto veršem ze Zachariáše předznamená-
vám úvodník k červnovému Kompasu. Je pro 
nás nesmírně důležitý pro období, které           
v těchto dnech, týdnech, měsících všichni pro-
žíváme. Čas se neobyčejně zrychluje, jako by 
přibývalo úkolů a různých starostí. Jsme včleňováni někdy i proti své vůli do 
procesů, které nechceme. Mnohdy nám přidělávají starosti i naši nejbližší. Navíc se 
tento svět řítí do něčeho, co mnohdy ani nechápeme. Všude přibývá lhostejnosti, 
nezájmu o druhé, odkládají se mravní normy, přibývá násilností, množí se konflikty 
mezi lidmi i mezi národy, láska uvadá. Věřící je neustále tísněn. Často se 
přistihujeme, že už je toho na nás moc a že to přestáváme zvládat. Často se obyčejně 
lidsky bojíme. Nakonec zjišťujeme, že jsme se příliš přiblížili uvažování „tohoto 
světa“, že jsme ztratili odstup a nadhled. A mnohdy jsme dokonce tak daleko, že 
ztrácíme komunikaci s Duchem svatým. Jsou lidé, kteří si to už ani neuvědomují. 
Jsou tak zapojeni do tohoto krachujícího ekonomického a politického systému, že 
postrádají smysl svého života v tomto světě. V tento moment je zapotřebí se 
zastavit, zklidnit se a uvědomit si důvod své existence na Zemi. Co očekáváme od 
sebe, od svých bližních, ale hlavně jakou roli jsme přisoudili Pánu Ježíši Kristu, 
protože On je pro nás ten Nejbližší. Hodně  o Něm mluvíme a vyznáváme Jej, ale 
není to jenom ústy? Jak daleko je od Něj naše srdce? Zastavme se na své životní 
cestě a udělejme rekapitulaci, ale ne sami… Udělejme to společně s Pánem. On 
čeká, jestli jej přizveme zpátky do svého života a srdce. Nečekejme a neodsouvejme 
to na později až „dorostou děti“ nebo „až úspěšně završíme svou kariéru“. Je to náš 
osobní vztah s Pánem a nebeským Otcem. Posilňme svůj vztah modlitbou a 
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Heslo Jednoty bratrské na červen

Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš

w Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba 
nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: „Pusť mě, 
vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Otázal se: „Jak se jme-
nuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“ Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to 
je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ (1M 32,25–29)

půstem do stavu, kdy komunikujeme s Pá-
nem po celý den a dělíme se s ním o své 
každodenní starosti. Posilme svou četbu a 
rozjímání nad Písmy v každé volné chvíli. 
Sdílejme se o svá poznání se svými ro-
dinami. Posuzujme tento svět a své životy ve 
světle evangelií. Nepovažujme svou 
mnohdy jedinou návštěvu sboru v neděli 
jen za společenskou událost a mnohdy jen 
za svou povinnost. Protože v sázce je náš 
život a životy našich nejbližších. Uvědom-
me si, že současnému vládci tohoto světa 
nejde o naše dobro, nýbrž o zničení 
Stvoření. Máme svobodnou vůli, a tak se 
rozhodněme, po které ze dvou cest se vy-
dáme. Zdali po široké a prostorné, která 
vede do zatracení, nebo po úzké a mnohdy 
obtížné cestě, která vede do Boží pří-
tomnosti. Tomu přizpůsobme svůj život     
a svou práci. Chtěl bych také upozornit na 
klam a svody, které na nás neustále útočí ze 
všech stran. Žádejme o posilu a plnou Boží 
zbroj od Pána, abychom v těchto útocích 
obstáli, abychom vytrvali až do jeho přícho-
du, kdy nás vytrhne z tohoto umírajícího 
světa. V neposlední řadě je také třeba komu-
nikovat s ostatními členy sboru i jinými 

věřícími o duchovních otázkách a pomáhat 
jim v duchovním rozvoji. Kolik asi členů 
sboru v neděli využívá Agapé především     
k duchovním rozhovorům? Jdeme víře sku-
tečně „na dřeň“? A to už nemluvím o tom, 
jak svědčíme o víře v zaměstnání a v místě 
bydliště. Komupak jsme v poslední době 
přinesli Radostnou zprávu a jak často? 
Necháme se vést Duchem svatým?

Vážené sestry a vážení bratři, chtěl bych 
vás požádat, abyste se v nejbližším období 
zamysleli nad cestou, kterou jste doposud 
ušli. Abyste k „rekapitulaci“ přizvali Pána 
Ježíše Krista a společně se orientovali na to, 
co nás ještě čeká. Abyste se vrátili k „prvotní 
lásce“. Abyste opět zapálili „oheň“, abyste 
byli opět „horcí“. Připravujme se poctivě na 
Večeři Páně a obnovujme Smlouvu, kterou 
jsme s Ním na začátku učinili.

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, 
který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt ani 
život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 
budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, 
ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit 
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
(Ř 8,37–39)

Vladimír Šipan
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Noční podivný a urputný boj, zdá se, 
nemá vítěze. Jákob sice má poraněný 
kyčelní kloub, ale zdaleka není poražen. Jen 
tak se nevzdává. Je to Jákobův protivník, 
kdo překvapivě vyjadřuje, že nemá zájem na 
dalším boji. Důvod? Protože vzešla jitřenka! 
Nám to dnes zní pohádkově, ale Jákob 
vycítil příležitost. Jedinečnou. Ve svém 
protivníkovi, který ho nebyl schopen 
(nechtěl?) porazit, poznal někoho, kdo mu 
může požehnat. Skoro to vypadá, že má 
navrch a může cosi žádat, protože drží 
protivníka, který chce rychle zmizet. Boj se 
mění v rozhovor, který končí zvláštním 
požehnáním. Jeho obsahem je změna 
jména, která značí zásadní obrat v Jákobově 
životě. Už se nebude jmenovat „pan 
Úskočný“, ale Izrael-Boží bojovník, „zápasí 

Bůh“. S čím tedy nakonec odchází Jákob ze 
zvláštního nočního boje, kterému jistě dlou-
ho nerozuměl? S poraněnou kyčlí a novým 
jménem, které odhaluje nový způsob života. 
V jeho činech se to projevilo vzápětí ráno. 
Podivný boj, knížecí způsob boje a nové 
jméno. Nepatří nějak právě tyto skutečnosti 
i do našeho života? Nebojujeme podivné 
boje, v nichž možná ani netušíme, kdo je 
naším nepřítelem? Jako roli hraje v oněch 
bojích naše jméno – křesťanské, Kristovo 
jméno? Jak nám toto jméno pomáhá 
bojovat? Vítězství přitom nemusí vždy 
znamenat porážku nepřítele. Vždy ale 
smíme očekávat a vyhlížet nějaký projev 
Božího požehnání.

Jan Asszonyi

Nedělní dopolední bohoslužby

7. 6. 2015 9.00 hodin Neděle seniorů – shromáždění se slavením Večeře Páně – 
„Evangelium Desatera – Nepokradeš“; kázáním slouží         
s. diákonka Mária Uhlíková, Večeří Páně kaz. Jan Asszonyi.
Odpolední program pro seniory začíná po dopoledním 
shromáždění.

14. 6. 2015 10.00 hodin Ekumenická bohoslužba s Večeří Páně k 600. výročí 
mučednické smrti Mistra Jana Husa. Koná se v Červeném 
kostele v 10.00 hodin. Káže brněnský biskup Církve česko-
slovenské husitské Juraj Dovala. Pozdravy pronesou děkan 
Římsko-katolické církve Mons. Václav Slouk a rektor Masa-
rykovy univerzity Mikuláš Bek. Zazní též písně z doby 
Husovy a výňatky z jeho dopisů. Je potřeba počítat s tím, že 
slavnostní bohoslužba bude mít delší trvání.
V našem sboru dopolední shromáždění nebude.

21. 6. 2015 9.00 hodin Shromáždění s tématem „Evangelium Desatera – 
Nebudeš křivě svědčit“; kázáním slouží br. Petr Raus.



6 KOMPAS 6/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

28. 6. 2015 9.00 hodin Shromáždění s tématem „Evangelium Desatera – Nebu-
deš dychtit“; kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

Nedělní večerní setkání

Večerní shromáždění budou probíhat ve spodních místnostech a jejich jádro by měly tvořit 
rozhovory na daná témata. Neformální začátek u kávy a čaje v 18.00, samotný program pak  
v 18.30 (do max. 20.00 hodin). Nosným tématem bude „Cesta duchovního růstu“.

7. 6. 2015 18.00/18.30 „Zkoušky a pokušení“ – Jak vnímáme zkoušky a pokušení? 
Jak je rozlišujeme? Jaká vítězství jsme prožili? Jaká je role 
pokání, když selžeme, a jak nás pokání vede k dospělosti? 
Před jakými pokušeními stojíme jako jednotlivci? Jaká 
pokušení číhají na sbor? Shromáždění vede kaz. J. Asszonyi.

14. 6. 2015 18.00/18.30 „Role bohoslužeb a společných setkání v duchovním 
růstu“ – Co je to kázání? Co od něj čekáme? Není kázání 
přežitek? Jakou roli má ve společenství vzájemný rozhovor? 
Jakou roli mají pro duchovní růst svátosti? Nejsou naše 
bohoslužby více věcí vztahu divák (očekávající, kritizující) – 
účinkující (snažící se), než společné dění? Jak nám slouží 
písně? Shromáždění vede kaz. J. Asszonyi.

21. 6. 2015 18.00/18.30 „Když duchovně nerosteme“ – Jak se to pozná? Jaké jsou 
znaky duchovního růstu? Shromáždění vede kaz. J. Asszonyi.

28. 6. 2015 18.00/18.30 „Večer písní, čtení a chval“ – Shromáždění vede kaz.        
J. Asszonyi.

Biblické hodiny

V biblických hodinách budeme převážně sledovat Cesty Ducha svatého po Letnicích.

3. 6. 2015 19.00 hodin – Apoštolové – základ církve, káže kaz. Jan Asszonyi.
10. 6. 2015 19.00 hodin – Duch jako dárce nového jazyka (Sk 2), káže kaz. Jan 

Asszonyi.
17. 6. 2015 19.00 hodin – Duch jako průvodce v misijní službě církve, káže kaz. Jan 

Asszonyi.
24. 6. 2015 19.00 hodin – Duch jako dárce darů k budování církve, káže br. Petr Raus.

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ČERVEN 2015

Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se 
Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

Jan 1,12

KDY      KOMU                                         PROČ

POŽEHNÁNÍ

SBOROVÁ KRONIKA

V neděli 24. května bylo při dopolední shromáždění požehnáno Anežce, dceři Lydie a 
Radima Horkých, Lindě, dceři Daniely a Tomáše Nykodýmových, a Barboře a Davidovi, 
dětem Kateřiny a Pavla Dvořákových.

Ve čtvrtek 28. května se manželům Lucii a Dominikovi Packovým narodil syn Matyáš.

V pondělí 25. května si k sobě Pán Bůh povolal nečekaně bratra Petra Douška ve věku 47 
let. Pohřební rozloučení se konalo 1. června v naší modlitebně.

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

8. 6.
23. 6.
25. 6. 

sestře Jarmile Sturmové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Evě Kakačové z Blanska

77 let
74 let
85 let
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Závazek z Kapského Města (6)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

MILUJEME BOHA DUCHA 
SVATÉHO
Milujeme Ducha svatého v jednotě Trojice 
spolu s Bohem Otcem a s Bohem Synem. 
Duch svatý je misijním Duchem poslaným 
misijním Otcem a misijním Synem, který 
vdechuje život a sílu do Boží misijní církve. 
Milujeme a modlíme se za přítomnost 
Ducha svatého, protože bez svědectví 
Ducha o Kristu je naše vlastní svědectví 
marné. Bez usvědčujícího díla Ducha je i 
naše kázání marné. Bez darů, vedení a moci 
Ducha je naše misie pouze lidským úsilím.  
A bez ovoce Ducha nemůže náš neatraktiv-
ní život odrážet krásu evangelia.

Ve Starém zákoně vidíme Božího ducha, 
jak působí při stvoření, jak osvobozuje a vy-
konává spravedlnost a jak naplňuje a zmoc-
ňuje lidi ke každému druhu služby. Duchem 
naplnění proroci vyhlíželi přicházejícího 
Krále a Služebníka, jehož osoba a dílo 
budou obdařeny Božím Duchem. Proroci 
také vyhlíželi věk, který se bude vyznačovat 
vylitím Božího Ducha, přinese nový život, 
novou poslušnost a prorocké obdarování 
veškerému Božímu lidu, mladým i starým, 
mužům i ženám.

O Letnicích Bůh vylil svého svatého 
Ducha, jak slíbil skrze své proroky a Ježíše. 
Posvěcující Duch dává svému ovoci růst     
v životech věřících; jeho prvním ovocem je 
vždycky láska. Duch naplňuje církev svými 
dary, po kterých „dychtivě toužíme“ jako po 
nepostradatelném vybavení ke křesťanské 
službě. Duch nám dává sílu k misii a k velké 
rozmanitosti práce a služby. Duch nám dává 

schopnost hlásat a vykládat evangelium, 
rozlišovat pravdu, efektivně se modlit a ví-
tězit nad mocnostmi temna. Duch inspiruje 
bohoslužby a provází je svou přítomností. 
Duch posiluje a potěšuje učedníky, kteří 
jsou pronásledováni nebo souzeni za 
svědectví Kristu.

Naše zapojení do misie je bez vedení, 
moci a přítomnosti Ducha svatého zbytečné 
a marné. To platí o misii ve všech jejích 
rozměrech: o evangelizaci, o svědectví, o 
kázni, o smíření, o sociální práci, o etické 
transformaci, o péči o stvoření, o zápasech  
s mocnostmi zla, o vymítání démonských 
duchů, o uzdravování nemocných, o utrpení 
a vytrvalosti při pronásledování. Všechno, 
co děláme ve jménu Kristově, musí být 
vedeno mocí Ducha svatého. Nový zákon to 
zřetelně ukazuje na životě prvotní církve a 
na učení apoštolů. I dnes je to patrné na 
ovoci a růstu církví, které jednají v důvěře    
v moc Ducha svatého, jsou na něm závislé a 
očekávají na něj.

Bez osoby, díla a moci Ducha svatého 
není pravé a celé evangelium a není ani 
opravdová biblická misie. Modlíme se za 
větší pochopení této biblické pravdy. 
Modlíme se za to, aby se tato zkušenost stala 
realitou ve všech částech těla Kristova ve 
světě. Jsme si ovšem vědomi mnoha 
nekalých praktik maskovaných pod jménem 
Ducha svatého, řady případů, kdy se 
provádějí a vyvyšují nejrůznější jevy, které 
nejsou dary Ducha svatého, jak o nich učí 
Nový zákon. Velice potřebujeme hlubší 
rozpoznání, jasné varování před bludy, 



9KOMPAS 6/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

OHLÉDNUTÍ
ZA ŽIVOTEM EDISONA – PETRA DOUŠKA

odhalování podvodných a sobě sloužících 
manipulátorů, kteří zneužívají duchovní 
moc ke svému vlastnímu, bezbožnému 
obohacování. Nade všechno je dnes patrná 
velká potřeba soustavného biblického učení 
a kázání, prostoupeného pokornou modlit-

bou, které bude běžné věřící vyzbrojovat     
k tomu, aby mohli rozumět pravému evan-
geliu a radovat se z něho a aby dokázali 
rozpoznat a odmítnout evangelia falešná.

Podle originálu a překladu Theologia Vitae 
Jan Asszonyi.

7. 9. 1968 – 25. 5. 2015

e to jako sen. Můj vrstevník, soudo-
rostenec Petr Doušek Edison umřel. J
Připojil se k zástupům v nebi, které stále 

jásají při pohledu na Krále Králů.
S Petrem jsme prožili dětství. Nedělní 

besídky, tábory, kde jsme spávali v jednom 
stanu. Chodili jsme spolu na schůzky na-
šeho polotajného oddílu dorostu, podnikali 
skvělé pyrotechnické hrátky. Petr měl         
v dorosteneckém věku blízký vztah k drát-
kům a elektrice, odtud postupně vznikla 
jeho přezdívka Edison. Plánovali jsme 
vybudovat na táboře elektrárnu. Já jsem měl 
na starost samotné vodní dílko a Petr jeho 
energetickou část. Oba jsme selhali. Dílo 

nebylo postaveno. Ale to vzrušení při 
plánování a snění stálo za to.

Pak se cosi změnilo. Petr se stal neuvě-
řitelně nadšeným a radikálním křesťanem, 
jehož zapálení pro věc přecházelo nej-
různější meze. Četl Bibli, duchovní lite-
raturu, hodiny se modlil. Svým nadšením 
byl jakýmsi černým svědomím celé jedné 
generaci. Nechal se pokřtít, zatímco já jsem 
se utápěl v pochybnostech. Přečetl Bibli 
snad několikrát ročně, zatímco já slabikoval 
kapitolu Písma za týden. Měl zásadní 
duchovní programy v dorostu, převyšující 
běžné standardy, zatímco já jsem si vůbec 
nevěděl rady. Vzpomínám na první 
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LADA

Edisonův program: „Je v Bibli Boží slovo, 
nebo je Bible Božím slovem?“ Vůbec jsme 
netušili, jak důležitým tématem se zabýval. 
Později vedl duchovní programy na puťá-
cích mládeže, které svým prakticko-
duchovním obsahem předběhly dobu o ně-
jakých deset let. V té době to bylo nové, 
dokonce nebezpečně radikální. Dnes běžné. 
Mluvíval o radikální milosti, o osvobození 
ze spoutaností, o naplnění Duchem svatým, 
o skupinkách, o zraněních.

Byl v týmu mládeže. Kázával na stanicích. 
Připomínal nám, že Pán Ježíš nemá být jen 
na prvním místě v životě, ale má být vším. 
Obviňoval naše citlivá pubertální svědomí. 
Chodili jsme dlouho do noci po loukách, 
seděli po večerech a často se bavili o du-
chovním životě. O hledání Boží blízkosti. 
To vše vypůsobil on. Provokoval nás. Dávali 
jsme si otázku, co je to normální křesťan-
ství. A jsem za to Petrovi vděčný.

Zároveň jsme ale tušili, že něco není        
v pořádku. Báli jsme se to říci nahlas. Vše se 
nějak zjevilo později, kdy přišel s tvrzením, 
že je Božím prorokem. Že jeho epilepsie je 
uzdravena. Přestal brát léky. Slýchával hlasy. 
Lékaři diagnostikovali schizofrenii. A já se 
dodnes ptám, jak to vlastně bylo. Stav se 
zhoršoval a zážitky s ním byly těžké. Občas 
mu hlas našeptával, že si má vzít svůj život. 
Dodnes vzpomínám na děsivou noc ve 
Slovenském rudohoří, kdy jsem se pro-
bouzel a sahal na Petrův spacák vedle mě, 
zdali je plný. Nade mnou táhla roztrhaná 
mračna osvětlená měsícem – jakýsi obraz 
jeho roztrhané duše.

Jeho stav se tu zhoršoval, tu zlepšoval. 
Byl ale v podstatě setrvalý.

Pak jsem se odstěhoval. Občas mi přišel 
do Třebové i do Frýdku mail, nějaké to 
proroctví, kterými zásoboval celou církev. 
Některé upřímné duše mátl, v jiných budil 
otazníky, v dalších tik rukou na klávesu 
delete. Já byl ten poslední případ.

Poslední léta žil v jakémsi smyšleném 
světě. V jakémsi svém vysněném světě 
Božího proroka. Byl ředitelem imaginárních 
duchovních firem, kazatelem imaginárních 
sborů, učitelem na imaginárních školách. 
Napsal výklady snad ke všem duchovním 
tématům i biblickým knihám. To vše pro 
imaginární žáky.

Miloval východoslovenské pohoří 
Čergov, kde prožil onu tajemnou zkušenost 
B(b)ožího doteku, který vypůsobil proměny 
v jeho životě. Do těch míst se i potom sám 
vracíval.

Poslední roky mi od něj došlo několik 
hezkých a přelaskavých dopisů, v nichž se 
mísily jeho osobní názory a onen prorocký 
hlas.

Velmi obdivuji jeho rodinu, zejména 
maminku, s níž žil do konce života a která se 
o něj starala. Musel to být velmi těžký úkol    
i úděl. Patří jim veliký dík. Jiné rodiny by 
udělaly jednoduché řešení. Jeho rodina šla 
úzkou cestou.

Petr je Doma. Uzavřela se těžká po-
zemská kapitola jeho života. Otevřela se 
další. Každý z nás více či méně žijeme ve 
světě svých iluzí a bludů. Často se ptávám, 
co je vlastně v mém životě normální a 
pravdivé. Věřím, že skutečně pravdivý je 
pohled z Boží perspektivy. Tu nyní Petr 
oproti nám skutečně má.

I jeho život měl smysl. A za ten smysl 
děkuji.

Petr Kučera, Frýdek-Místek
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obrácení, přihlásila se k Pánu Ježíši jako ke 
svému Spasiteli. Při evangelizaci Jamese 
Stuarta to opět potvrdila.

Když nějakou dobu bydlela se svou 
rodinou mimo Brno, pravidelně se svým 
manželem a dvěma syny Petrem a Pavlem 
do Brna dojížděla na bohoslužby. Pře-
stěhovali se zpět v roce 1964. Sestra Jaryška 
byla mnohým z nás vzorem svou laskavostí, 
zručností v kuchyni, organizačními schop-
nostmi. Se sestrami Vlastou Smutnou a 
Mony Fajfrovou byly dlouho velkou oporou 
sesterského odboru.

S manželem se obětavě starala o vnučky 
Helenku a Danielu, které měli řadu let ve své 
péči.

Většinu svého profesního života pra-
covala jako účetní. Během života se často 
potýkala se zdravotními potížemi. Sedm-
náct let bojuje s Parkinsonovou chorobou, 
která se zhoršila po pádu a zlomení a operaci 
ruky. Pokud to její stav dovoloval, vděčně se 
účastnila nedělních bohoslužeb. V současné 

P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-3-

Sestra Jaroslava Bergerová

Sestra Jaroslava Bergerová oslavila       
v březnu t. r. 84. narozeniny. Mo-
mentálně žije u svého mladšího syna 

Pavla a jeho manželky Renaty, kde proběhla 
i návštěva a vzpomínání na střípky z jejího 
života.

Sestře už její nemoc nedovoluje komu-
nikovat, mluví málo a tiše, kontakt a souhlas 
probíhal spíše neverbálně. Sestra Jaryška, 
jak ji pod tímto jménem zná starší a střední 
generace, chodí do našeho sboru od dětství. 
Její rodina byla věřící, její dědeček Pelikán 
také kázal. Navštěvovala besídku, dorost      
i mládež. Zde, už jako patnáctiletá, prožila 
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Sestra Eva Hájková

době je odkázaná na ošetřování a asistenci   
v rodině mladšího syna Pavla.

V závěru návštěvy, která se nesla v duchu 
vzpomínek zúčastněných, ujasňování si 
událostí a jejich souvislostí, jsme se modlili 
Modlitbu Páně, ke které se sestra Jaryška 
spontánně přidala. Rovněž při textu 23. 
žalmu byla překvapivě aktivní. Uvědomila 
jsem si, že i v tomto zdravotním stavu je 
sestra Jaryška ve spojení s Bohem a naším 
Pánem. Návštěva u ní byla pro mne 
povzbuzením.

Zapsala Anna Dostálová (roz. Volaříková).

„Ozvi se, Pane můj!“
Rozhovor se sestrou Evou Hájkovou

e sestrou Evou Hájkovou se známe 
od doby, kdy jsem přišla do Brna, ale i Sdíky tomuto rozhovoru jsem ji mohla 

poznat ještě hlouběji a jinak. Dozvěděla 
jsem se něco víc o jejím dětství na Slo-
vensku, o mamince, která dlouhá léta 
bojovala s tuberkulózou, i o vycházkách      

s tatínkem, o skautingu a o tom, jak uvěřila,   
i o modlitebních kroužcích.

Sestra Eva Hájková se narodila v roce 
1930 v Košicích na Slovensku. Tatínek byl 
Čech, ale do Košic byl doporučen jako 
poštovní ředitel. Maminka pracovala taky na 
poště. Celá rodina – tatínek, maminka, bratr 
i Eva – zůstali na Slovensku do Eviných 
osmi let. Nejhezčí vzpomínky má sestra 
Hájková na procházky s tatínkem kolem 
řeky Hornád.

Po okupaci Maďarskem v roce 1938 byly 
Košice zabrané a celá rodina musela opustit 
Slovensko. V Brně našel tatínek byt. „Takže 
jsem vyrůstala už jako brněnská občanka.“

Vzpomínka na maminku
Maminka už v Košicích onemocněla a     

v Brně se její nemoc prohloubila. Tuber-
kulóza ji připoutala na lůžko. Tehdy se TBC 
nedala vyléčit, jenom pozastavit. Tatínek byl 
už ve starším věku, ale byl to právě on, kdo 
se o malou Evu a jejího bratra staral. 
„Tatínek byl úžasný. To teprve až dneska 
dovedu pochopit a ocenit, jak byl obětavý, 
že se o nás staral – o všechno, o jídlo, o čis-
totu.“ Když bylo Evě 14 let, maminka 
zemřela. Je to dodnes smutná vzpomínka, 
která sestře Hájkové zůstala.

Lištičky a přátelství na celý život
Eva chodila od svých 15 let do dívčího 

skautského oddílu Lištičky. Bojový pokřik 
sice už zapomněla, ale na skauting nedá 
dopustit. Chodily spolu na výlety a učily se 
zpívat. Skautská přátelství přetrvala dodnes. 
„V roce 1948 byl skaut zrušený a nastoupila 
éra prázdnoty, my jsme spolu ale nepřestaly 
kamarádit. Pořád jsme chodily na výlety       
a zůstalo nám to až do teď. Nikdo nechce 
věřit, že je to možné. Scházely jsme se každý 
měsíc u jedné z nás.“

V Brně chodila Eva na základní školu, na 
gymnázium a pak i na vysokou školu. Na 
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filozofické fakultě vystudovala češtinu        
a ruštinu.

Touha po Bohu a vnitřní zdráhání
K Bohu ji přivedla touha. Díky tomu, že 

se jí ujala její důvěrná přítelkyně Ema 
Marková a potom i Eva Tesaříková, mohla 
postupně nacházet cestu k Bohu. Spolu 
chodily k Tesaříkům „a u nich jsme se do-
vídaly různé duchovní věci, modlily jsme se 
za to, abychom opravdově uvěřily.“ Ema ji 
vzala do shromáždění a pak začala chodit 
pravidelně. „Ten okamžik, kdy jsem začala 
opravdově věřit, byla jedna evangelizace     
v Rondu.“ Tam uvěřila v Pána Ježíše. 
„Navštěvovala jsem pravidelně všechna 
sborová kázání, kde jsem vždy jako zázra-
kem přijala rady, jak se mám v daném 
životním problému zachovat.“

Modlitební kroužek u Emy
Velmi silně vzpomíná i na modlitební 

chvilky u Emy Markové: „Jednak jsme se 
každá jedna po druhé modlily za různé 
osobní věci, povídaly si, vysvětlovaly něco, 
čemu jsme nerozuměly dobře, vykládaly 
jsme si o rodině. A to trvalo několik roků, co 
jsme se takto scházely. Splnilo to bohatě 
svůj účel. Členky tohoto kroužku byly 
Olinka Klobásová, Jiřinka Packová, Marie 
Stará, Dobruška Zelinková.“

Manžel sice moc pochopení pro Evinu 
víru neměl, stejně ho ale udivovaly její 
modlitby. Eva se modlila i s jeho starou 

maminkou, která si už dobře nepamatovala 
ani slova modlitby Otčenáš. Evin manžel 
nechápal, že se Eva mohla tak plynule 
modlit vlastními slovy.

V našem sboru se jí líbila soudržnost  a 
hezké vztahy mezi lidmi. Na sbor vzpomíná 
často. Je jí líto, že se už kvůli křehkému 
zdraví do shromáždění nedostane: „Dnes 
mi návštěva našich církevních událostí velmi 
chybí. Měla jsem totiž mnoho těžkých pádů 
se zraněními páteře, ale setkávání mi na-
hrazuje několik věrných věřících přátel.“

Eva ví, že může být šťastná, že Pán Bůh 
to všechno učinil, ale připouští, že někdy jí je 
smutno. Když je jí těžko, pomáhá jí právě 
modlitba, obzvlášť slova písně 288 z Křes-
ťanského kancionálu: „Ozvi se, Pane můj! 
Co dělat mám, chci znáti a moudrost mi 
daruj, abych cíl neztratil. Ozvi se, Pane můj, 
ať způsobí Duch svatý, že budu mít dost 
sil.“ „To je má modlitba. Tu se modlím 
každý den.“ Kromě různých modliteb vlast-
ními slovy se každý den modlí i Otčenáš      
a modlitbu „Duchu svatý, strážce můj, 
prosím tě, vždy při mně stůj, pomocnou mi 
ruku dej a ve všem mi pomáhej, bych 
vždycky v každé chvíli vedla život Bohu 
milý, a tak tebou chráněna byla v nebi 
spasena.“

Zeptala jsem se jí, co by vzkázala mladým 
lidem: „Mít úsměv pro staré lidi, pozdra-
vení, to je důležité, aby to ti staří lidé cítili, že 
ostatní pro ně mají porozumění.“

Mária Uhlíková
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NOC
KOSTELŮ
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
KVĚTNOVÁ SETKÁNÍ MLADÝCH

Před nedávnem jsme si na setkání 
mládeží kladli otázku, čemu věří židé, 
muslimové a různé křesťanské církve. 

V květnu jsme chtěli přemýšlet hlouběji o 
tom, čemu věří Církev bratrská. První květ-
nové úterý jsme se nejprve na chvíli zastavili u 
sebe. Každý sám pro sebe jsme se pokusili 
naformulovat si své vlastní vyznání víry, 
svými slovy napsat, čemu věříme, a sami jsme 
si napsali, čím je pro nás Bible, Boží troj-
jedinost, hřích, Kristus, Duch svatý, osprave-
dlnění, církev, misie, diakonie, druhý příchod 
Krista. Pak jsme se v menších skupinách 
zamýšleli nad tím, jak vážně bereme Bibli, 
jestli si vybíráme méně a více důležitá místa    
v Bibli a podle jakého klíče. Docela nás za-
skočila otázka, jak a proč je/není pro naši víru 
důležitý vztah Otce, Syna a Ducha svatého. 
Zkusili jsme přemýšlet i nad tím, co by se 
fakticky změnilo v našem životě, kdyby ne-
bylo Krista. Mluvili jsme i o „setkání s Ježí-
šem“ (je to možné?), o důležitosti Ducha 
svatého pro naši vlastní víru. A nakonec jsme 
se mohli dotknout i otázky, k čemu je nám 
církev nebo jak rozumíme Ježíšovým slovům 
„Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky…“ Člověk si mohl z tohoto úterý 
mohl vzít tolik, kolik do něj sám vložil. 
Myslím si, že nás samozřejmé otázky mohly 
zaskočit právě tím, jak najednou nesamo-
zřejmé mají odpovědi.

Další úterní večer jsme strávili v rozhovoru 
s Honzou Asszonyi. Žanetka mu kladla různé 
otázky o tom, čemu věří Církev bratrská: Co je 
pro Církev bratrskou specifické, typické? Jak 
vidí CB křest dětí nebo jak se dívá na Večeři 
Páně? Všichni jsme společně přemýšleli, co se 
nám na naší církvi líbí a co nám tam naopak 
chybí. Dotkli jsme se i různorodosti a 

pestrosti naší církve, kterou někteří vidíme 
zároveň jako dar i jako určité břemeno.

Třetí úterý patřilo historii, našim kořenům 
a Ester Pučálkové, která si právě skládá 
doktorát z církevních dějin. Jednoduše a do-
cela výstižně nám objasnila, jakým způsobem 
naše církev vznikala, proč a jaké důrazy měla 
na začátku. Ester nás seznámila s nejdůle-
žitějšími muži, kteří jsou spojování s naší 
církví, a se sbory, které postupně vznikaly       
a rostly po celé republice i mimo ni.

Poslední květnové setkání jsme završili 
přemýšlením o Bibli. Přijel mezi nás David 
Beňa, kazatel a tajemník Odboru pro vzdělá-
vání Rady CB. David přišel s otázkou: Co 
znamená, že Bible je Boží slovo? Rozhodl se, 
že bude bourat různé představy, které si o 
Bibli vytváříme, a pak něco i stavět. David byl 
provokující. Mluvil o rozporech v Bibli, jimiž 
nás Bible zve k zápasu o hledání pravdy. Ptal 
se, co když tyto rozpory a nedokonalosti patří 
k dokonalosti a svatosti Božího slova? Mluvil 
o tom, jak Jeremiáš (12,1–4) polemizuje         
s prvním žalmem, o tom, jak Bible sama se 
sebou vede spor. A proto nás Bible chce 
vtahovat do zápasu o pravdu. Připomenul 
nám, že my pravdu nemáme, ale pravda má 
nás, a že Bible není kamenolom na všechny 
odpovědi, ale spíš učebna, kde můžeme 
naslouchat (u nohou Ježíše, Mojžíše a dalších) 
a učit se. Četbu Bible přirovnal k dobrodružné 
plavbě po divém moři. Končil pokorou a 
výzvou, abychom se jako čtenáři Bible dívali 
nejen do svého srdce, ale měli otevřené oči i 
pro svět, pro krásu přírody, protože konec 
konců jsme lidmi, kteří žijí v tomto světě. 
Davidovým cílem, s kterým přišel, bylo, 
abychom měli větší chuť číst Bibli. Věřím, že 
ten cíl splnil.

Mária Uhlíková
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NĚKOLIK POSTŘEHŮ A MYŠLENEK

KVE BRATRSKÉZ KONFERENCE CÍR

áda bych se s vámi podělila o několik 
postřehů, které jsem si já osobně Rodnesla z konference naší církve, 

která se konala v květnu v Praze. Celá 
konference se nesla v duchu komunikace – 
jak s námi komunikuje Bůh a jak komu-
nikujeme my navzájem. Myslím si, že toto 
téma je velmi aktuální až akutní. Po-
třebujeme se učit spolu dobře komunikovat, 
učit se pravdivosti a otevřenosti, vyjasňovat 
si myšlenky, připouštět a přiznávat chyby, 
otevírat a řešit konflikty a v neposlední řadě  
i umět se omluvit.

Úvodní bohoslužba: Komunikující 
Bůh

David Beňa kázal o příběhu malého 
Samuela, ke kterému najednou promluvil 
Bůh (1S 3). Byly to časy, kdy Hospodinovo slovo 
bylo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Když už 
Bůh promluvil, jeho slova nepadala jen tak 
na zem. Bůh si zvolil překvapivý způsob 
komunikace. Jeho rozhovor s malým dítětem 
je prostý a dětský. Bůh si povolal malého 
kluka, ale tento kluk to popletl. Třikrát běží 
Samuel za svým náhradním otcem, třikrát si 
zamění Boha za otce. Rozpoznat hlas nebes 
je potřeba se naučit. Bůh nám totiž může 
splývat s hlasem rodičů, s vlastním hlasem. 
Dítě ohlašuje starci smrt. Touto zvěstí 
pověřil Hospodin malé dítě. Bůh staví dítě 
proti prorokovi. Občas Bůh staví malé proti 
velkým, autorizované proti neautorizova-

ným. Bůh může promluvit ústy koho-
koliv – dokonce i bratra neřádného. 
Mluví nevousatá ústa k hanbě úst 
vousatých.

K a z a t e l  a  s t a r š o v s t v o :  
Komunikace a její úskalí

Na konferenci se uskutečnily i tři 
důležité semináře (Komunikace kazatele a 
star-šovstva, Komunikace staršovstva a 
sboru a Komunikace Rady s církví), ze 
kterých jsem se mohla zúčastnit dvou, 
zmíním ale jenom pár postřehů z jednoho.

Seminář o komunikaci mezi kazatelem a 
staršovstvem vedl dlouholetý člen star-
šovstva Pavel Chráska a dlouholetý kazatel 
Bronislav Matulík. Pavel Chráska otevřel své 
povídání cennou radou, že se snaží ne-
přenášet svou šéfovskou roli do staršovstva, 
ale zkušenosti ze své práce do staršovstva 
přenáší. Připomenul, že staršovstvo nemůže 
být jenom pracovně–právním setkáním, ale i 
osobním sdílením. Zmínil dvě nebezpečí     
v komunikaci. První vzniká, když star-
šovstvo řeší jenom provozní věci a do 
duchovní části se neplete. To nechává na 
kazateli, protože se starší častokrát necítí pro 
duchovní věci dostatečně kvalifikovaní. 
Druhé nebezpečí v komunikaci vzniká, když 
se staršovstvo stane jenom nástrojem v ru-
kou kazatele, který o všem rozhoduje a vše 
řídí bez staršovstva. To nejdůležitější pro 
dobrou komunikaci je důvěra. Staršovstvo 
důvěřuje kazateli, kazatel staršovstvu a dů-
ležitá je i důvěra mezi členy staršovstva. Bez 
důvěry komunikace selhává. A jak může růst 
důvěra? Když všichni vědí, že nikdo ve 
staršovstvu nehledá vlastní prospěch, když 
se členové staršovstva i kazatel drží toho, na 
čem se domluvili, když se nesouhlas nevní-
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má jako útok na svou osobu a když existuje 
ochota přijmout za své většinové rozhodnutí 
staršovstva. Důvěra může růst, když je práce 
staršovstva promodlená a promyšlená, když 
se nevynáší ze staršovstva a když je tam 
otevřenost a mluví se pravdivě.

Kazatel a jeho osten
„Být kazatelem, to je úžasné povolání, ale 

málokde se vnitřní zápasy člověka projevují  
v jeho zaměstnání tak výrazně, jako právě     
u cechu kazatelského.“ Daniel Fajfr, předse-
da Rady naší církve, se ve své výroční zprávě 
zaměřil právě na kazatele a jejich službu. 
„Každý kazatel má nějakou svízel, která ho 
limituje.“ Problémům se nevyhnul ani apoš-
tol Pavel (2K 12,17). Daniel mluvil o Pavlově 
ostnu, který Bůh dopustil. Ale osten není tím 
skutečným problémem. Mnohem hlubším 
problémem je pýcha a úspěch a porovnávaní 
se s druhými. Problémem je pokušení pový-
šenosti a úspěch. „Skutečným problémem 
služebníků je úspěch ve službě jako důsledek 
pokřivenosti našeho ega. Kazatelské ego je 
křehká věc a někdy naše sobecká vůle vítězí.“ 
A právě proto potřebujeme osten. Osten nás 
totiž učí pokoře. „Osten slouží jako kolík, 
který kazatele uzemňuje, aby se nevznášel    
v nereálnu. Jsou dvě věci, které chrání službu 
kazatele před zkázou: Boží milost a ostny. 
Ostny nás uzemňují a pokořují, milost nás 
pozvedá a povzbuzuje. Bůh ujišťuje Pavla, že 
to, co nejvíc potřebuje, není zbavení se 
ostnu, ale spočinutí v Boží milosti a nové 
zaměření vlastní služby na samého Krista.“ 
Daniel připomenul, že kazatel nemusí být 
vždy silný a schopný. Naše ostny totiž zjevují 
Boží milost. A pak dodal dvě silné myšlenky 
od Ch. W. Knighta a Henriho Nouwena:

„Pavel poměřuje úspěšnost své služby 
jizvami, zatímco my často měříme svoji 
službu svými úspěchy.“

„Po všech pokusech o vylíčení obtížné 
situace současného člověka se ukáže jako 
nejdůležitější vylíčení obtížné situace 

samotného duchovního, neboť je povolán   
k tomu, aby poznal utrpení své doby ve svém 
vlastním srdci a učinil toto poznání 
východiskem své služby. Bez hlubšího poro-
zumění způsobům, jimiž duchovní může 
učinit ze svých ran zdroj uzdravení, tedy 
nelze o službě vůbec hovořit.“

Nahota nových kazatelů
V duchu zprávy předsedy Daniela Fajfra 

se nesla i doporučení k ordinaci nových 
kazatelů. O budoucích kazatelích jsme se 
mohli dozvědět jejich silné i slabé stránky, to, 
co jsou jejich příležitosti i jejich ohrožení ve 
službě. S naprostou otevřeností jsme mohli 
nahlédnout do jejich lidskosti a zranitelnosti. 
Někomu to může být až nepříjemné slyšet 
tolik o někom nebo odkrýt ze sebe tolik, ale 
koneckonců, i kazatelé jsou smrtelníci jako 
my ostatní. Tak jsme se mohli dozvědět, že 
mezi nejsilnější obdarování jednoho z nich 
patří služba slova. Svým projevem dokáže 
získat posluchače. Další budoucí kazatel 
ochotně nabízí pomoc, kde je třeba, po-
vzbuzuje druhé. O jiném jsme se mohli 
dozvědět, že spíš než vůdcem je týmovým 
hráčem. Na druhou stranu ale někdo vyrůstal 
v silně křesťanském prostředí, a proto po-
třebuje růst ve schopnosti rozumět a vhodně 
předávat evangelium právě v sekulárním 
světě. Mohli jsme se dozvědět i to, že jeden 
„špatně snáší situace, kdy má pocit, že mu 
někdo blokuje cestu k cíli. V takových 
případech jedná impulzivně, v hněvu. O této 
své slabosti ví, otevřeně o ní hovoří a pracuje 
na zlepšení.“ Zamrazilo mě, když jsem si 
představila, že by někdo měl takto veřejně 
probírat moje silné a slabé stránky, ale na 
druhou stranu je to velmi potřebné, osvo-
bozující. Ta pravdivá nahota člověka před 
druhými je tak potřebná v církvi a v našich 
společenstvích. Jsem ráda, že i ti „nejsvě-
tější“ jsou pořád lidé z masa a kostí. Myslím, 
že si to potřebujeme i takto připomínat.

Mária Uhlíková
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řed malou chvílí skončila veliká noční bouřka. Všechny nás doma 
probudila. Jenže teď je všude jen tma. Černočerná tma! V podstatě nic Pnení vidět. Obloha je zatažená, i hvězdy jsou skryté. Navíc nejde proud. 

Hromobití a vichr nejspíše někde poškodily vedení. Lampy na ulicích nesvítí, na 
žádném domě není vidět zářící světlo z oken, nikde nejede ani žádné auto. 
Mamince se nechce vstávat z postele a hledat baterku či svíčku. Malá Eliška tedy 
sedí na postýlce pod oknem, choulí se ke svému plyšovému hrošíkovi a snaží se 
alespoň zahlédnout nějaké maličké světlo, které by tu strašidelnou tmu 
rozehnalo. Už je nosem skoro nalepená na skle velkého okna. Hledá alespoň 
Měsíc. Ten by trochu světla poskytnout mohl. Jenže ho zrovna nevidí. Eliška se 
ve tmě totiž skoro vždycky bojí.

Ale co to? Z ničeho nic se za kopcem objevilo malinké červenooranžové 
světélko. – Že by hasiči? – pomyslela si nejprve Eliška. Ale světélko s každou 
minutou narůstalo, zvětšovalo se, měnilo se na žlutobílé a postupně osvěcovalo 
krajinu. Pak nad lesem vykoukl vrcholek zářící koule. Elišce bylo najednou 
všechno jasné. Svítání! Hurá! Už vychází slunce, tma zmizí, všechno bude vidět 
a nebudeme se muset tmy bát. Eliška cítí velikou úlevu. Jasné světlo, které stále 
silněji prosvěcovalo tmu, přineslo nový den. Tma ustoupila. Ale Eliščiny oči 
jsou teď unavené nočním hledáním světla. Už se jí klíží. Tak si teď ještě na 
malou chvilku zdřímne s hrochem v postýlce.

Když se tak na tu malou Elišku dívám, myslím na to, že o tmě se často píše i   
v Bibli. Tma tam často představuje hřích nebo nesprávné jednání. Lži a 
nepravdy, podvody, nepřátelství, pomluvy i zrady. Eliška se ve tmě snažila najít 
nějaké světlo. Bible a Pán Ježíš nám radí, že lidé mohou tmu hříchu porazit 
velikým světlem. Stejně jako úsvit porazil tmu, ve které se Eliška necítila dobře. 
Takové světlo v nás vzniká, když plně věříme Pánu Bohu, jeho slovu a chováme 
se podle jeho přikázání. V knize Přísloví (4,18) se dokonce píše: Stezka 
spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.



w Na svícnu byl napsaný biblický verš o světle. Když se svícen náho-
dou rozbil, zbyly z verše jen kousky na střepech. 

Dokážete verš přesto rozluštit? Také si můžete vybarvit svíčky, 
které původně na svícnu stály.

ŘEŠENÍ: Tak ať svítí vaše světlo před 
lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a 
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
Matouš 5,16

Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.30 do 17.00 na Stadionu na 
Kounicově. Vstupné 40–50 Kč na osobu. Nehraje se za každého počasí. Bližší informace     
u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ČERVEN V NAŠEM SBORU

KOMPAS 6/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/ 19

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

11. 6.:
25. 6.:

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2015: 24. 6., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.
Neděle se seniory: 7. 6. a 6. 12.

Čajovna - doneste svůj oblíbený čaj, případně zákusek!
se již nekoná

Pája Sychrová

2. 6.:
9. 6.:
16. 6.:
23. 6.:
30. 6.:



7. 6.:

14. 6.:

21. 6.:

28. 6.:

9.00
18.30
10.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

3. 6.:
10. 6.:
17. 6.:
24. 6.:

19.00
19.00
19.00
19.00

dkn. Mária Uhlíková + Večeře Páně (kaz. Jan Asszonyi)
kaz. Jan Asszonyi
ekumenická bohoslužba v Červeném kostele (biskup Juraj Dovala)

br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi

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

v červnu se již nekonají

ve středu 24. po shromáždění 

a celosborové 12. června v Bohumilicích

24. června v 17.15

7. 6.:
14. 6.:
21. 6.:
28. 6.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi + VP

Bohumiličtí
Bohumiličtí

Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE

ČERVEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi – misijní
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
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