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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 9. 2015. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(david.fajfr@seznam.cz), (alik.zac@seznam.cz)

Září 2015

Jan Amos Komenský

Na titulní straně fotka z tábora velkého dorostu.

Řád Jednoty bratrské I

Jan Amos Komenský: Řád z strany kázání slova 
Božího

Poněvadž slovo Boží jest nejpřednější (Mk 
16,15; 1K 1,17) služebnost Kristova, k níž jiné 
služebnosti jako pečeti (Ř 4,11) připojeny jsou:  
z té příčiny kněží Jednoty nejvíce kázání slova 
Božího hledí (Sk 6,2) a je se vší pilností, v čistotě 
(2K 2,17) a zdravém smyslu zvěstují a káží 
netoliko ve dny Páně nedělní a slavnosti 
výroční, ale také ve dny památek některých, ano 
i ve dny střední a páteční, při pohřbech i při 
oddavcích etc. Ve dny nedělní (jakožto cele       
k službám Božím oddané) drží se čtvero kázání: 
ranní, veliké, nešpor a večerní. Na ranním 
shromáždění obyčejně na řeči prorocké (Sk 
13,27), na velikém na evangelia, na nešpoře na 
epištoly se káže, na večerním pak Biblí svatá po 
kapitolách pořád čítána bývá s krátkým toho, co 
přečteno, povysvětlením a přednějších naučení 
ukázáním.

V každém shromáždění píseň jedna nebo 
nejvíce dvě jazykem srozumitedlným se zpívají.

Zavírka pak kázání opět se modlitbami, 
požehnáním a zpěvem děje. Šetří se pak i krát-
kosti v kázání, aby obšírností mysl posluchačů 
zemdlena nebyla. Protož jisté jest kazatelům 
vyměření: jmenovitě ranní kázání aby nebylo 
přes hodinu i s zpěvem, veliké na samo 
evangelium hodinu, půbědní a večerní se vším 
půl hodiny neb mnoho víc.

Kateřina Vávrová
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ÚVODNÍK

Setkávání nad Biblí
rázdniny nám rychle uběhly a já i manželka (a 
myslím, že nejsme sami) se těšíme na začátek 
nového školního roku, protože v září nám P

začne pokračování schůzek nazvaných Setkání nad 
Biblí. Tyto schůzky začaly na podzim loňského roku 
a pokračovaly letos až do prázdnin.

Nejsou to ani biblické hodiny, jak je známe ze 
středečních večerů, ani vyučování v klasickém stylu. 
Je to skutečně setkávání se navzájem s rozhovory na 
jakékoliv téma. Pravda, domluvíme se, která část 
Bible (kniha, dopis, evangelium) bude hlavním té-
matem příštího setkání a bratr kazatel Asszonyi má 
vždycky perfektně připravené pojednání o významu 
a souvislostech probíraného textu. Současně však 
má každý z nás možnost vyjádřit se k tomu, co ho 
zaujalo, nebo se zeptat na to, čemu neporozuměl. Je 
tu prostor pro smělejší diskutéry i pro ty méně smělé. A kdo se chce jen tiše 
zúčastnit, tak bez obav může.

Nevadí, když si někdo nestačí biblický text přečíst před schůzkou. Vlastně někdy 
přemýšlím nad tím, co je lepší: Napřed si přečíst text a pak k němu slyšet, co všechno 
jsem při čtení přehlédl či jaké souvislosti mi unikly, nebo si napřed poslechnout 
výklad a pak číst text s vědomím, čeho všeho si mám všimnout. Asi bude nejlepší 
kombinace obojího – přečíst si, poslechnout si, co všechno jsem přehlédl, a pak si 
všechno přečíst znova.

Tímto způsobem jsme už probrali některé knihy ze Starého zákona (například 
Mojžíšovy, Královské, proroky), z Nového zákona např. evangelia a některé Pavlovy 
dopisy. Kromě erudovaného výkladu bratra kazatele se dovídáme i odkazy na další 
literaturu a kdo chce, může dostat i přehledně zpracované soubory v elektronické 
formě. Nejedná se o studium Bible, ale o získání nadhledu, o orientaci, o pochopení, 
co je podstatné, a také o to, že nemusíme (ani nemůžeme) rozumět každé větě, 
každému slovu.

Můžeme se ptát nebo vyslovovat své úvahy i mimo probírané téma, a když se 
občas stane, že se někdo ve svém příspěvku dostane poněkud mimo, ať už věroučně 
nebo tématem, dokáže bratr kazatel takovou situaci velice taktně vrátit do správných 
mezí.
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ZÁŘIJOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

Původně jsem si myslel, že cílem tohoto setkávání bude pomoc těm, kdo se s Biblí teprve 
seznamují, ale s úžasem a s radostí jsem poznal, kolik nového jsem se dověděl i o textech, 
které jsem už několikrát četl, a myslel jsem si, že už mne u nich nemůže nic překvapit. Pokud 
mohu vyjádřit celkovou atmosféru při setkávání nad Biblí za sebe, tak mám skutečně pocit 
Boží přítomnosti. Není to jen tím, jak bratr kazatel dokáže bezprostředně a nepřipraveně 
najít tu správnou myšlenku a srozumitelně ji vyjádřit, to je samozřejmě také veliký Boží dar. 
Hlavně však mám pocit, že jsou moje smysly otevřeny nějak jinak pro vnímání toho 
vysloveného, ale i toho nevysloveného. Jako by moje rozumové vnímání bylo rozšířeno       
o další rozměr. Je to těžko vyslovitelný, ale příjemný pocit obohacení.

Stanislav Farník

estliže se neobrátíte a nebudete jako děti, 
nevejdete do království nebeského. Toto je J
slovo, které nám podle Hesel Jednoty 

bratrské svítí na cestu zářijovým měsícem. 
Důležitý je v něm kontext. Učedníky 
zajímaly struktury nebeského království, 
zvláště pak, kdo tam je vlastně největší. 
Odpověď je nasnadě. Největším tam je a 
bude trojjediný Bůh. Učedníky však jistě 
zajímaly posty, které by se jich potenciálně 
mohly týkat. V jejich myšlení už nejde 
jenom o to, získat vstupenku do království, 
ale také dostatečně prestižní místo v něm. 
Čím větší postavení člověk má, tím lépe se 
má a tím větší respekt požívá. Takto je 
uspořádán náš pozemský život, tyto vzorce 
jsou hluboce vryty do naší mysli. Ony pak 
určovaly představy učedníků o nebeském 

království. Jenže ono je jiné. Pán Ježíš jeho 
jinakost naznačuje kontrastem. Člověk musí 
být jako dítě, aby do království vůbec vstou-
pil. Nejde tady přitom o nějaké přirozené 
charakterové vlastnosti dětství (dětinskost), 
nýbrž o sociální postavení dítěte! Sociální status 
dítěte je s ohledem na přední místo krá-
lovství nulový. Dítě si království, natož pak 
přední místo v něm nijak nemůže vydobýt a 
zasloužit. Může se do něj narodit, může ho 
získat darem. Obojí naprosto nezaslouženě. 
A dostane-li ho, pak s překvapením žasne 
nad tím, čeho se mu dostalo.

V tom je nám obraz dítěte příkladem. Je 
to dosti pokořující, protože je nám předlo-
ženo uznat, že náš sociální status je s ohle-
dem na nebeské království nulový. Nikdo na 
ně nemá sám o sobě právo, natož pak na 

w V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší      
v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: 
„Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete    
do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší   
v království nebeském.“ (Mt 18,1–3)
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nějaké posty v něm. Jen takto je ovšem 
člověk připraven přijmout od Božího Syna 
vstupenku do království jako ničím neza-
sloužený dar. A co víc, jestli něco člověka    
v nebi vyvýší, pak je to obecná schopnost se 
ponížit, schopnost nelpět na svém posta-
vení, úctě a respektu. Kdo se pokoří, ten 
nejenže vejde do království, ale bude v něm 

v pravdě největší. A co vlastně znamená 
pokořit se? Nemyslet o sobě ani víc, ani míň. 
Nežít a nepracovat proto, abych se někam 
dostal, nýbrž abych nalezl své místo, přijal je, 
věrně naplňoval své poslání (pro zemi i pro nebe) a 
přitom všem očekával nezasloužené Boží dary, které 
dodají mému úsilí efektivitu a hodnotu. Toto přeji 
do dalších dnů sobě i Vám.

Jan Asszonyi

Na měsíc září jsme připravili spektrum programů, k nimž vás srdečně zveme.

Nedělní bohoslužby

Témata nedělních dopoledních shromáždění budou až do doby adventu (mimo mimořádná 
shromáždění s hosty) vycházet z 23. žalmu. V jeho světle chceme nově nalézat Pána Boha    
i sebe samé. Při večerních shromážděních budeme ve společném rozhovoru navazovat na 
dopolední kázání s tím, že k dopolednímu tématu bude přiřazeno jedno z blahoslavenství 
Pána Ježíše z Mt 5.

 6. 9. 2015   9.00 hodin   Pastýř a dostatek (Ž 23,1); kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi, 
bude slavena Večeře Páně.

 18.30 hodin  Chudí a chudí v duchu, večerní shromáždění s reflexí a rozho-
vorem nad dopoledním kázáním ve světle prvního blahosla-
venství z Mt 5 (připravuje Jan Asszonyi).

 13. 9. 2015 9.00 hodin  Pastýř a odpočinek (Ž 23,2); kázáním slouží kaz. Jan 
Asszonyi. (Kaz. Daniel Komrska slouží kázáním v Bohumi-
licích.)

18.30 hodin   Tiší, kteří dostanou zemi, večerní shromáždění s reflexí a roz-
hovorem nad dopoledním kázáním ve světle druhého 
blahoslavenství z Mt 5 (připravuje Jan Asszonyi).

20. 9. 2015 9.00 hodin  Shromáždění s hosty z TEEN CHALLENGE, shromáždě-
ní připravuje br. Petr Baný. (Kaz. Jan Asszonyi slouží 
kázáním s Večeří Páně v Bohumilicích.)

18.30 hodin  Lidé čistého srdce uvidí Boha, večerní shromáždění s rozhovo-
rem nad dopoledním kázáním a nad třetím blahoslavenstvím 
z Mt 5 (připravuje Jan Asszonyi).

27. 9. 2015 9.00 hodin  Pastýř a stezky spravedlnosti (Ž 23,3); kázáním slouží kaz. 
Daniel Komrska.

18.30 hodin  Lidé lačnící a žíznící po spravedlnosti, večerní shromáždění         
s reflexí a rozhovorem nad dopoledním kázáním ve světle 
čtvrtého blahoslavenství z Mt 5 (připravuje Jan Asszonyi).



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

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

P. S.: Prosím členy sboru, aby počítali s tím, že některou neděli bude potřeba se zdržet ke 
kratšímu členskému shromáždění. Budeme na něm volit volební komisi, která připraví volby 
staršovstva. Ty se mají konat při výročním shromáždění do konce března 2016.

Biblické hodiny

V biblických hodinách se bude kaz. Daniel Komrska zamýšlet nad životními příběhy krále 
Jóšafata podle 2. knihy Paralipomenon. Shromáždění začínají vždy v 19.00 hodin.

2. 9. 2015 kaz. Daniel Komrska
9. 9. 2015 kaz. Daniel Komrska

16. 9. 2015 kaz. Daniel Komrska
23. 9. 2015 kaz. Daniel Komrska
30. 9. 2015 kaz. Jan Asszonyi

Biblické vzdělávání – skupinka

V pondělí se v 16.30 koná vzdělavatelné setkání (vždy s rozhovorem!), při němž je možno 
proniknout hlouběji do zvěsti jednotlivých biblických knih. Dějinný a literární kontext 
včetně dalších reálií týkajících se biblických knih má pomoci čtenáři lépe se orientovat          
v Písmu a číst ho s nadhledem, který je často nutný k pochopení jednotlivých textů. Setkání 
připravuje kaz. Jan Asszonyi.

V září se tato pondělní setkání budou konat:
7. 9. 2015 kaz. Jan Asszonyi

16. 9. 2015 kaz. Jan Asszonyi

Svatební pobožnost
Sestra Alžběta Čápová a bratr Daniel Kurowski nás zvou ke svatební bohoslužbě, při níž      
v našem sboru 26. 9. 2015 v 11.00 hodin uzavřou manželství.

Další

Ve dnech 21. až 23. 9. 2015 se na Vysočině koná pastorální konference kazatelů s manžel-
kami.

Služby v Bohumilicích
13. 9. 2015 – kaz. Daniel Komrska
20. 9. 2015 – kaz. Jan Asszonyi, Večeře Páně

 
Služba v Blansku

27. 9. 2015 – kaz. Daniel Komrska
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sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
sestře Věře Čihákové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

1. 9.
2. 9.
8. 9.

17. 9. 
25. 9.
27. 9.
29. 9.

76 let
88 let
84 let
82 let
80 let
74 let
81 let

w V pátek 10. července se manželům Katce a Petrovi Dadákovým narodil syn Jindřich.
w V úterý 4. srpna se manželům Petře a Tomášovi Urbanovým narodila dcera Klára.
w V pondělí 17. srpna se manželům Lucce a Matúšovi Durcovým narodil syn Filip.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ZÁŘÍ 2015

Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, 
abyste věděli, že máte věčný život.

1.Janův 5,13

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

NAROZENÍ

w Z TÁBORA MLÁDEŽE
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Závazek z Kapského Města (8)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

MILUJEME BOŽÍ SVĚT
dílíme Boží soucit s jeho světem, 
milujeme všechno, co Bůh stvořil, Sradujeme se z Boží prozřetelnosti       

a spravedlnosti v celém stvoření a hlásáme 
dobrou zprávu všemu stvoření a všem 
národům. Vyhlížíme den, kdy země bude 
naplněna známostí Boží slávy, tak jako vody 
pokrývají moře.

Milujeme svět Božího stvoření. Tato 
láska není pouze sentimentální náklonností 
k přírodě (kterou Bible nikde nepřikazuje) a 
už vůbec ne panteistické uctívání přírody 
(jež Bible výslovně zakazuje). Představuje 
spíše logické završení naší lásky k Bohu tím, 
že pečujeme o to, co mu patří. Hospodinova je 
země se vším, co je na ní. Země je majetkem 
Boha, o němž tvrdíme, že ho milujeme a po-
sloucháme. Pečujeme o zemi prostě proto, 
že patří tomu, kterého nazýváme Pánem.

Zemi stvořil, zachovává a vykoupil Kris-
tus. Nemůžeme tvrdit, že milujeme Boha, a 
zároveň špatně nakládat s tím, co patří 
Kristu, a to právem stvoření, vykoupení a 
právem dědičným. Pečujeme o zemi a zod-
povědně užíváme její bohaté zdroje ne 
podle uvažování sekulárního světa, nýbrž   
v Hospodinově zájmu. Pokud je Ježíš 
Pánem celé země, nemůžeme oddělit svůj 
vztah ke Kristu od toho, jak se chováme 
vůči zemi. Hlásat evangelium, které říká, že 
Ježíš je Pán, znamená totiž hlásat evangelium, 
které zahrnuje i zemi, protože Kristus je 
Pánem nad celým stvořením. Péče o stvo-
ření v rámci Kristovy vlády tedy patří          
k evangeliu.

Tato láska k Božímu stvoření požaduje, 
abychom činili pokání ze svého podílu na 
ničení, plýtvání a znečišťování zdrojů země 
a ze své účasti na toxickém modlářství 
konzumního způsobu života. Zavazujeme 
se místo toho k bezodkladné a prorocké 
ekologické odpovědnosti. Podporujeme 
křesťany, jejichž konkrétní misijní poslání 
spočívá v hájení životního prostředí a          
v krocích na jeho ochranu, i ty, kteří jsou 
oddáni zbožnému plnění úkolu starat se      
o blaho a potřeby lidí zodpovědným 
vládnutím a hospodařením. Bible vyhlašuje 
Boží vykupitelský záměr pro samo stvoření. 
Celistvá misie tedy znamená rozpoznávat, 
vyhlašovat a v praxi uplatňovat biblickou 
pravdu, že evangelium je Boží dobrá zpráva 
v kříži a vzkříšení Ježíše Krista jak pro 
jednotlivce, tak i pro společnost, tak i pro stvoření. 
Toto trojí zacílení evangelia je porušeno a 
trpí kvůli hříchu. Zároveň je zahrnuto do 
Boží vykupitelské lásky a misijního 
působení. Všechny tři oblasti musejí být 
součástí komplexní misie Božího lidu.

Milujeme svět národů a kultur. On stvořil  
z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na 
povrchu země. Etnická rozmanitost je Boží dar 
ve stvoření a bude zachována i v novém 
stvoření, kde bude osvobozena od našich 
hříšných rozdělení a soupeření. Naše láska 
ke všem národům zrcadlí Boží zaslíbení, že 
požehná všechny národy země, a Boží 
jednání s cílem vytvořit pro sebe lid shro-
mážděný z každého kmene, jazyka a národa. 
Musíme milovat všechno, co se Bůh rozhodl 
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požehnat, tedy i všechny kultury. Z histo-
rického hlediska křesťanská misie, byť také 
ničivě selhávala, napomáhala ochraně a za-
chování domorodých kultur a jazyků. 
Zbožná láska v sobě ovšem zahrnuje i kri-
tické rozlišování, neboť všechny kultury 
nevykazují jenom pozitivní známky Božího 
obrazu v lidských životech, nýbrž také 
negativní rukopis satana a hříchu. Toužíme 
být svědky toho, že evangelium bude za-
kořeněno a vtěleno ve všech kulturách a 
bude je očišťovat zevnitř, aby na nich byla 
vidět Boží sláva a záře Kristovy plnosti. 
Těšíme se na bohatství, slávu a nádheru 
všech kultur shromážděných do města 
Božího – vykoupených a očištěných od 
všeho hříchu a obohacujících nové stvoření.
Tato láska ke všem národům vyžaduje, 
abychom odmítali zlé projevy rasismu         
a etnocentrismu a s každou etnickou a kul-
turní skupinou jednali důstojně a s úctou, na 
základě jejich hodnoty před Bohem v díle 
stvoření a vykoupení.

Taková láska také vyžaduje, abychom se 
snažili činit evangelium známým mezi 
všemi národy a kulturami. Žádný národ, 
židovský či pohanský, není vyňat ze sféry 
velkého poslání. Evangelizace vychází ze 
srdcí, která jsou naplněna Boží láskou k těm, 
kteří jej ještě neznají. Se zahanbením 
vyznáváme, že na světě je ještě mnoho 
národů, které ještě nikdy neslyšely zvěst o 
Boží lásce v Ježíši Kristu. Obnovujeme svůj 
závazek, který inspiruje lausannské hnutí od 
samého počátku, že budeme využívat všech 
dostupných prostředků k tomu, abychom 
evangelium přinesli všem národům.

Milujeme chudé a trpící tohoto světa. 
Bible nám říká, že Hospodin miluje vše, co 
stvořil, ujímá se pře utiskovaných, miluje 
cizince, sytí hladové, pečuje o sirotky a 
vdovy. Bible také ukazuje, že Bůh chce toto 
všechno dělat prostřednictvím lidí, kteří 
jsou ochotni k takovým činům. Bůh činí 

zodpovědnými zejména ty, kdo jsou ve 
společnosti ustanoveni k vedení v politice a 
soudnictví, ale všemu Božímu lidu je 
přikázáno – zákonem, proroky, v žalmech a 
mudrosloví, ústy Ježíše a Pavla, Jakuba i Jana 
– Boží lásku a spravedlnost zrcadlit 
praktickou láskou a spravedlností vůči 
potřebným.

Tato láska k chudým vyžaduje nejen lásku 
k milosrdenství a soucitným skutkům, nýbrž 
i odhalování a odpor vůči všemu, co utiskuje 
a vykořisťuje chudé. „Nesmíme se bát 
kritizovat zlo a nespravedlnost, ať se dějí 
kdekoli.“ Se zahanbením vyznáváme, že     
v této věci nesdílíme Boží zanícení, ne-
ztělesňujeme Boží lásku, nezrcadlíme Boží 
charakter a nekonáme Boží vůli. Nově se 
zavazujeme prosazovat spravedlnost včetně 
toho, že budeme projevovat solidaritu 
přehlíženým a utiskovaným a zastávat se 
jich. Takovýto zápas se zlem vnímáme jako 
součást duchovního boje, který lze vést jen 
ve vítězství kříže a vzkříšení, v moci Ducha 
svatého a s neustálými modlitbami.

Milujeme své bližní, jako sami sebe. Ježíš 
své učedníky vyzýval, aby plnili toto 
přikázání jako druhé největší z celého 
zákona, ale pak (v téže kapitole) požadavek 
miluj cizince jako sám sebe radikálně prohloubil 
a formuloval ho slovy: miluj své nepřátele.

Tato láska k našim bližním vyžaduje, 
abychom ke všem lidem přistupovali v du-
chu evangelia, v poslušnosti Kristovu 
přikázání a podle Kristova příkladu. Tato 
láska k našim bližním zahrnuje lidi jiných 
náboženství a dosahuje až k těm, kteří nás 
nenávidí, pomlouvají a pronásledují nebo 
dokonce zabíjejí. Ježíš nás učil, abychom na 
lži reagovali pravdou, abychom na ty, kdo se 
vůči nám dopouštějí zla, reagovali skutky 
laskavosti, milosrdenství a odpuštění a na 
násilí a vraždy páchané na jeho učednících 
odpovídali sebeobětováním, abychom tak 
přitáhli lidi k němu a přerušili řetězec zla. 
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LADA

Důrazně odmítáme násilný způsob šíření 
evangelia a zříkáme se pokušení odpovídat 
odplatou těm, kdo nám ubližují. Taková 
neposlušnost je neslučitelná s příkladem a   
s učením Krista a Nového Zákona. Zároveň 
naše povinnost lásky k našim trpícím bliž-
ním vyžaduje, abychom jejich jménem 
usilovali o spravedlnost náležitým apelem   
k představitelům práva a státu, kteří 
trestáním pachatelů zla fungují jako Boží 
služebníci.

Svět, který nemilujeme. Svět dobrého 
Božího stvoření se stal světem lidské a 
satanské vzpoury vůči Bohu. Je nám 

přikázáno, abychom nemilovali svět hříšné 
touhy, nenasytnosti a lidské pýchy. S lítostí 
vyznáváme, že právě tyto známky světskosti 
často hyzdí naši křesťanskou přítomnost a 
popírají naše evangelijní svědectví.

Nově se zavazujeme, že nebudeme koketovat     
s hříšným světem a jeho pomíjivými vášněmi, ale že 
budeme milovat celý svět tak, jak ho miluje Bůh. 
Milujeme svět ve svaté touze po vykoupení a obnově 
všeho stvoření a všech kultur v Kristu, po shro-
máždění Božího lidu ze všech národů až do nej-
zazšího konce světa a po ukončení veškeré zkázy, 
bídy a nevraživosti.

Podle originálu a Theologia Vitae Jan Asszonyi.

ostel předělaný na hotel jsem 
našla a vyfotografovala v Pra-Kze na ulici Úvoz, mezi Loretou 

a Strahovským klášterem. Vybavila se mi 
přitom slova z 21. kapitoly Matoušova 
evangelia:

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a 
kupující v nádvoří, zpřevracel stoly smě-
nárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: 
„Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem 
modlitby´, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ 
(Mt 21,12–13)

Jak by asi Pán Ježíš reagoval dnes?

Iva Nedělková
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P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-5-

Bratr Bohuslav Smutný

Bohuslav Smutný se narodil 23. 8. 1924       
v Tišnově.
„Můj tatínek – lékař, měl již z prvního 

manželství jednoho syna a s druhou 
manželkou, o 19 let mladší, měl ještě tři děti, 
mne a dvě dcery. Do školy jsem začal chodit 
ve Svatobořicích u Kyjova, v roce 1934 se 
celá rodina přestěhovala do Brna-Mokré 
Hory, do nově postaveného domku u lesa. 
Rodiče byli členy Církve českobratrské 
evangelické a já jsem byl konfirmován         
v Brně farářem Viktorem Hájkem.

Ještě v Kyjově jsme chodili do česko-
bratrského kostela, ale také do Jednoty 
českobratrské (nyní CB), kde byl tehdy 
kazatelem J. Andrš. Rodiče měli známé       

v obou sborech. Po přestěhování do Brna 
jsme chodili do sboru do Blahoslavova 
domu. Když byla koncem třicátých let         
v Brně evangelizace skotského evangelisty 
Jamese Stewarta, kterou pořádala Jednota 
(CB), pozvala maminku sestra Doubravová. 
Maminka se hned večer rozhodla pro Pána 
Ježíše a druhý den my tři děti. Kázání si již 
nepamatuji, vím jen, že mne obvinilo z hří-
chu, a tak jsem se rozhodl pro Pána Ježíše 
také.

Po skončení měšťanské školy jsem byl 
přijat na vyšší průmyslovou školu stroj-
nickou, to bylo již za války. O prázdninách 
byly nařízeny žňové brigády. Někdy jsme 
nosili padesátikilové pytle na ramenou či 
zádech po strmých dřevěných schodech až 
do druhého patra sýpky. Jako necvičený 
městský hoch jsem se snažil držet krok        
s místními kluky. Dnes se mi to zdá 
neuvěřitelné, že jsem to dokázal. O prázdni-
nách 1942 jsem s přítelem Milínem brigádil 
na velkostatku ve Lnářích u Blatné. Bydleli 
jsme zdarma v jedné místnosti ve dvoře, ale 
stravovat jsme se museli v místní hospodě 
na potravinové lístky. Byli jsme vyhladovělí.

Ve škole byla kázeň dokonalá. Jednou 
jeden student něco provedl a kantor se jej 
zeptal: „Co chceš, mravy dvě, nebo po 
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čuni?“. Dostal odpověď: „Sím po čuni.“ 
Břink, až se zamotal a dozvěděl se: „A teď si 
můžeš jít stěžovat, mám celou třídu svědků, 
že sis sám o to řekl.“

V roce 1943, ač jsem ještě nebyl členem 
sboru, byli jsme ještě s dalšími mladými 
bratřími vysíláni sloužit na stanice sboru, 
bylo jich tehdy třináct. Byla to pro nás velká 
a dobrá škola.

Pak jsme měli ve škole jiného ředitele, 
Buiniaka – poněmčeného Bujňáka. Ten nás 
všechny, celý maturitní ročník, dal k dis-
pozici pracovnímu úřadu, většinou to 
znamenalo být nasazen do „rajchu“ – 
Německa, na nucené práce. Já jsem dostal 
umístění do Prahy do Avie. Tam jsem podle 
toho, že si hoch vedle mne pískal píseň        
z kancionálu, poznal bratra Kheka. 
Pracovali jsme dvanáct hodin denně, byla to 
otrocká práce, později jsem měl ještě jiné, 
trochu lehčí práce.

Jednou jsem dostal od sestry z Bystřice 
balík s chlebem, máslem a jinými po-
travinami. Protože jsem byl vyhladovělý, 
snědl jsem několik krajíců chleba s máslem  
a česnekem. Po dvou hodinách mi bylo 
velmi zle, po probdělé noci jsem byl jako 
mrtvola a lékař mne uznal nemocným na 
týden. Jel jsem domů a tam jsem měl 
nádhernou rekonvalescenci, procházel se 
po lesích a večer jsem se dostal i do mládeže. 
Po návratu se mi pracovalo lépe.

V době pražského pobytu jsem dle 
možnosti chodil do shromáždění Jednoty 
českobratrské na Žižkov, kde jsem někdy     
i zpíval ve sboru. Kázával bratr kazatel 
Beneš i pan kazatel Urbánek. Dojíždění 
domů bylo v té době komplikované 
(vojenské transporty měly přednost a cestu 
narušovali „kotláři“ – anglická letadla, která 
se snažila ničit lokomotivy). Jednou jsem jel 
dvacet hodin.

Když se na jaře 1945 přesunula fronta na 
jižní Moravu, odjel jsem počátkem dubna 

domů a už jsem se do Prahy nevrátil. 
Protože jsme bydleli prakticky na samotě u 
lesa, nastěhovalo se k nám několik známých. 
Když se začalo bojovat u Brna, navezli do 
lesíku pod naši cestu Němci velké hromady 
dělostřeleckého střeliva. Někteří z těch, co u 
nás hledali bezpečí, se zase odstěhovali 
jinam. Ale i tak bylo v našich dvou sklepech 
po šestnácti osobách. Nahoře v našem bytě 
se usadil německý obrlajtnant s mladou 
civilistkou, která s ním prý utíkala z Ma-
ďarska. Ta nám v rozhovoru říkala, že 
Rusové jsou zlí na ženy, ale my jsme tomu 
nemohli věřit.

26. dubna Rusové osvobodili Brno a 
Němci ihned odvozili muniční sklad pryč. 
30. dubna začala dělostřelecká palba, 
granáty hvízdaly přes nás a najednou 
ohlušující rána – dostali jsme přímý zásah do 
našeho domu, do střešního trámu, zvonivě 
se sypala křidlice. Díky Bohu, že to byl 
granát s okamžitou rozbuškou, kdyby byla 
zpožděná, tak by granát vybuchl ve sklepě a 
všichni bychom zahynuli. V blízké chatě 
Kubátů zemřeli dva muži, šli v době palby 
po žebříku do sklepa, oba jsme pochovali do 
jednoho hrobu.

V noci na prvního května někdo zabušil 
na dveře a zeptal se: „Germáněc nět?“ 
Druhý den se k nám nastěhovalo patnáct 
mladých spojařů. Odpoledne jsme našli 
zastřeleného německého vojáka a spolu s 
kamarádem jsme ho pochovali. Druhého 
dne jsme se dozvěděli, že v okolí bylo 
znásilněno několik žen. Tehdy bylo z tohoto 
důvodu přihlášeno k lékařskému vyšetření 
15 000 žen.

3. května nám ruský major sdělil: „Civil 
choď nazad, zděs budět front“. Šli jsme 
okolo potoka zadem a já jsem na trakači vezl 
třiaosmdesátiletého strýčka Dolníčka až do 
Řečkovic. Po návratu jsme našli náš dům 
vyrabovaný a v hrozném nepořádku. 
Zmizely matrace, prádlo, dokonce i prádlo 
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připravené na žehlení. Později jsem některé 
věci nacházel v místních lesích. Vojáci si 
totiž vykopali bunkry, které přikryli kmínky 
mladých stromků a větvemi a na ně dali naše 
prostěradla, aby na ně nepadala hlína, 
kterou navršili nahoru, dovnitř si dali naše 
matrace. Svoji kytaru jsem později našel      
v jednom bunkru, ale housle strýčka Prince, 
které měly cenu 90 000, se nenašly. Po těchto 
zkušenostech a po pozdější rozpínavosti 
komunistů jsem s ruštinou nadobro skončil.
Po válce bylo tatínkovi již 72 let. Chtěl jsem 
jít na techniku, ale vzhledem k tomu, že 
tatínek musel splácet hypotéku, bylo třeba 
opravit dům a zlikvidovat bunkry okolo, šel 
jsem do zaměstnání, do topenářské firmy.

V říjnu 1946 jsem narukoval do Žiliny. 
Vojna byla tehdy velice drsná, asi proto, že 
poddůstojníci byli z řad demilitarizovaného 
mužstva bývalé slovenské armády. Časem 
jsem se dostal do školy v Košicích, kde to 
bylo trochu lepší. I zde se ale dbalo na kázeň 
a pořádek, což nám později bylo k užitku. 
Přes Žilinu a Olomouc jsem byl odvelen do 
Příbrami, kde jsme učili na poddůstojnické 
škole. Pak přišel komunistický puč a byli 
jsme přemístěni do kasáren v Bzenci. Tam 
jsem byl velitelem oddílu, který zaměřoval 
topografickou síť jižní Moravy. Po návratu  
z vojny jsem zjistil, že podnik pana Bouři, 
kde jsem pracoval, byl v rámci budování 
socialismu zrušen, nastoupil jsem tedy jako 
projektant a provozní technik zdravotně-
technických instalací do podniku Instalační 
závody.

V listopadu 1950 mne povolali na 
měsíční vojenské cvičení. Po návratu ze 
cvičení jsem dostal „dárek“ po Vánocích: 
byl jsem povolán k další vojenské službě do 
Dědic, aby byl doplněn počet důstojnického 
sboru. Nikdo nevěděl, jak dlouho zde budu 
muset být, ani velitelé, ani ministr. Tehdy 
jsem do jednoho vojenského dotazníku 
napsal: „V roce 1941 jsem čtením Bible a 

kázáním Slova Božího poznal, že jsem 
ztracený hříšník jdoucí do věčného zahynutí 
a z milosti Boží jsem směl uvěřit, že Ježíš 
Kristus zemřel, aby mne krví svou vykoupil. 
Od té doby jsem přijal Písmo svaté za 
pravidlo svého života. Snažím se milovati 
Pána Boha svého z celého srdce svého a 
bližního svého jako sebe samého. Toto je 
nejdůležitější okolnost mého života.“

18. dubna 1953 jsem byl konečně pro-
puštěn z vojny, takže jsem ministru 
Čepičkovi odsloužil navíc dva roky, dva 
měsíce a 13 dní, celkem přes čtyři roky jsem 
byl na vojně.

Členem sboru Jednoty českobratrské na 
Kounicově ulici jsem se stal až po devíti 
letech od svého obrácení, jako by mi nic 
nechybělo, mimo účasti na Večeři Páně. 
Nakonec se mi ujasnilo, že to není v po-
řádku, a požádal jsem o přijetí za plno-
právného člena. Časem jsem se stal členem 
staršovstva a jako nejmladšímu mi byla 
svěřena úloha zapisovatele.

Během své prezenční služby, při 
občasných návštěvách, jsem začal pokuko-
vat po jedné drobné, čiperné dívce s krásný-
ma očima a milou povahou. Byla o sedm let 
mladší a bylo mi jasné, že to nějakou dobu 
potrvá, než vystuduje gymnasium a 
medicínu. Chodili jsme spolu osm let.       
17. března 1956 jsme měli svatbu. Pán Bůh 
nám daroval dceru a syna a dva vnuky.

Ve sboru jsem později spolupracoval           
s tehdejším hospodářem sboru, bratrem 
Lubošem Rausem, při péči o sborové 
prostory. Tato činnost vyvrcholila po 
odchodu do důchodu při stavbě výtahu, kdy 
jsem fungoval jako zástupce investora, 
stavbyvedoucího i stavební dozor, nákupčí  
a pomocný dělník.

Někdy v sedmdesátých letech mne bratr 
Urban požádal, abych zprostředkoval 
nahrávání nějakých písní pro křesťanskou 
službu. To byl začátek mé spolupráce          
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s Trans Word Radio. Tato činnost byla tehdy 
spojena s mnoha riziky. Nad námi bydlel 
předseda uličního výboru KSČ a major 
kriminální policie v jedné osobě. Pán Bůh 
nás ochránil v době totality a požehnal po 
revoluci, že jsme směli vybudovat sídlo a 
způsob požehnané práce TWR.

Díky, Pane, za život, za spasení, 
manželku, děti, vnuky, za obdarování i za to, 
pokud jsem mohl být něčím prospěšný.      
A díky za sbor, všechny bratry a sestry, 
přátele a jejich modlitby!

Bohuslav Smutný, 
připravila Noemi Komrsková.

Už si na to nevzpomínám… Už vím. 
Umývání a masírování v lázních. Masírovali 
nás taťka a Eliška.

Kuba Štigler

Všechno. Mně se hrozně fakt všechno líbilo, 
prostě všechno tam bylo šíleně dobrý.        
A když jsem přijel domů, tak jsem byl rád, že 
jsem jeden den doma a pak jsem chtěl zase 
na tábor.

Šimon Kratochvíl

Ta poslední hra. Byla, že tam byli takoví 
nějací zloději a my jsme byli schovaní na 
cestě. A oni museli projít a my jsme je museli 
plácnout a oni nám něco dali. Třeba nějaký 
zlatý věci. Dokud nějaký měli.

Filip Štigler

Mně se nejvíc líbilo, když jsme hráli tu hry, 
kdy jsme honili lupiče.

Hugo Pacek

Nejlepší? Asi hlídání hranice. Ti zloději, co 
vykradli pyramidu, měli za úkol přenést 
zlato přes hranice. My jsme hlídali hranici a 
chytali jsme je. Když jsme je chytli, museli 
nám odevzdat lup.
A taky ještě hostina, kde byly mňamkozní 
hamburgery.

Sam Novotný

Ptala se Lenka Broklová

ZE ŽIVOTA 
MALÉHO DOROSTU

wCo bylo na táboře nejlepší?
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apsat něco k táboru velkého do-
rostu stručně není vůbec jedno-Nduché, protože každý tábor je 

vyložené nabitý nejrůznějšími dojmy a 
zážitky. Letošní nebyl výjimkou. Jako v mi-
nulých letech i tentokrát jsme byli na 
krásném tábořišti na Ztracené Vodě. U 
vlastnoručního budování tábora mě 
dorostenci a dorostenky mile překvapili 
svou ochotou přiložit ruku k dílu, což není 
samozřejmé. A pak již všechno běželo 
jedno za druhým. Začali jsme zvelebováním 
tábora proloženým vodní bitvou v poled-
ním klidu. V dalších dnech následoval můj 
tematický psí den, technická dřevárna  a jeli-
kož trochu zapršelo, tak i ohňová soutěž. Ve 
zdravovědném koutku jsme si cvičně 
vyzkoušeli zastavování krvácení, nevím, 
jestli je dobře nebo špatně, že to všechny 
náramně bavilo. Dále jsme mohli prožít 
Davidův tematický pavoučí den plný 
provázků a lan, hladové hry, honbu za 
pokladem a jednodenní výlet, během kte-
rého jsme vykoupili obchůdek v Třemešné. 
Pak jsme pokračovali Dadulčiným tema-
tickým indickým dnem, Máriinou africkou 
hrou, opičí dráhou překřtěnou na Spartan 
race, soutěží v poznávání kytiček, biblic-
kými soutěžemi a mnohým dalším. 

Byť bylo ze začátku tábora pořadí přesně 
opačné, nakonec v celkovém bodování 
zvítězila družinka Daldar, druzí byli 
Mawadanci a třetí Hiawatha. Nicméně 
Hiawatha přesto na cti neztrácí, neboť 

TÁBOR 
VELKÉHO DOROSTU
2015

vyhrála honbu za pokladem, což je jeden     
z táborových vrcholů.

Oproti jiným táborům se sestava kmetů 
letos dost měnila a střídala, podle toho, jak 
koho volaly různé povinnosti. Například já 
jsem se musela na tři dny vrátit do práce a    
v půlce tábora nás dokonce opustil Dady 
(náš hlavní vedoucí), neboť se mu na svět 
klubal potomek. A nebyli jsme jediní kmeti, 
kteří museli z různých důvodů odjet, nic-
méně vyšlo to dobře, vždycky v táboře něja-
ký ten kmet byl a David i Quapka se se zdě-
děným postem hlavního vedoucího poprali 
na výbornou. Kuchařky Dadulka s Káťou 
naštěstí nezmizely nikdy, takže jejich dobré-
ho jídla jsme si mohli užívat po celý tábor.

Celým táborem nás samozřejmě pro-
vázely i biblické programy. Přestože kázající 
kmeti se střídají, za celkové rozhození         
a rozpracování vděčíme Danovi Smutné-
mu. Letos jsme s dorostenci rozebírali 
podobenství, která se vztahují ke Království 
Božímu. Jako ochutnávku z programů bych 
zmínila jednu důležitou otázku, na kterou by 
si měl každý odpovědět: Jsme ochotní dát 
všechno, co máme, za perlu (Boží krá-
lovství), která má neskutečně větší hodnotu 
než to všechno, co máme?

Mohu-li letošní tábor shrnout dvěma 
slovy, řeknu, že „byl pěkný“. Jsem Pánu 
Bohu moc vděčná, že jsem tam i letos mohla 
být, a tiše doufám, že se líbil i ostatním 
zúčastněným.

Alík Zacharišášová

TÁBOR 
VELKÉHO DOROSTU
2015
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ZE ŽIVOTA 
VELKÉHO DOROSTU

Latrína. Mně chybí hodně věcí, ale latrína 
nejvíc. Tam nás mohlo klidně sedět pět 
vedle sebe a mohli jsme si povídat. Pak ten 
stan. To je nezapomenutelný zážitek s Voj-
tou Vyorálkem ve stanu. Pak taky brouček, 
kterého jsem chytil a hodil jsem ho Lee do 
stanu a ona mi ho zabila. A to tvrdí, že má 
ráda zvířata.

Vašek Horký

Těžko říct. Všechno má svá pro a proti… 
Fotbalový hřiště.

Šimon Rous

wCo z tábora ti v Brně chybí? Příroda. Sezení u ohně.
Bětka Zachariášová

To bude dlouhej seznam... Příroda, tábo-
ráky, vaření na ohni, spaní ve stanu, tábo-
rová atmosféra. Ta tady v Brně není.

Katka Pavlíková

Příroda. Zábava. Děcka. Dřevárna. Trapasy. 
Slepice. My jsme s Óďou zachraňovali dvě 
slepice.

Lea Popelová

Klid. Pohoda. Prostředí. Krajina. Ty lidi. 
Posezení večer u ohně. Biblický programy.

Tomáš Slaný

Ptala se Lenka Broklová.

ZE ŽIVOTA 
VELKÉHO DOROSTU
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R O D I N N Á D O VO L E N Á 

N A VA L A Š S K U

Střípky z Valašska

Vyvyšovati tě budu, Bože můj, 
Králi, dobrořečiti Tvému jménu 
na věky věků. (Ž 145,1)

To nám zní v mysli, když 
se řekne Valašsko. Je spojeno 
s naším osobním životem. 
Manžel je na Valašsku asi po 
sedmdesáté. Byl tady se svým 
tatínkem Antonínem Šti-
glerem jako desetiletý v roce 
1945. Šéfkuchařkou a hlavní 
vedoucí byla tehdy tetička 
Procházková se sestrou 
Soukupovou. Jezdil sem 
brněnský dorost a mládež. Když se Zdeněk 
oženil a vyrostly nám děti do doroste-
neckého a mládežnického věku, začali jsme 
sem jezdit vařit. Takže moje Valašsko je 
spojeno s vařením. Vařili jsme na Valašsku 
nejen pro Brno, ale i pro mírové semináře, 
kazatelské semináře, mezinárodní biblickou 
společnost atd. Před dvěma lety jsme 
společně s Inkou vařili naposled. Letos jsme 
tady poprvé, co nevaříme. Nemáme starosti 
a užíváme si dovolené. Je tady krásně, milé 

Jako již několikrát v posledních letech se rodinná dovolená na Valašsku konala 
ve dvou turnusech. Na každém turnusu bylo zhruba sedm rodin, prvního se 
účastnily rodiny s mladšími dětmi, takže bylo príma, že bylo tak krásně, protože 
většinově stačil na koupání potok, na tom druhém byly naopak rodiny s většími 
dětmi, takže i když bylo zataženo nebo i pršelo, mohli jsme se vydávat na kratší 
nebo delší výlety po okolí.

(dle sdělení Lindy Kadlecové, účastnice obou turnusů)

obecenství věřících rodičů a dětí. A opravdu 
velice šikovné kuchařky Broňa Záděrová a 
Inka Kulísková. Nestačíme se divit, jak jsou 
ty kuchařky šikovné, trpělivé, usměvavé, ale 
především takovou hojnost a rozmanitost 
jídel jsme za našeho vaření neměli a neviděli. 
Vzdáváme dík a chválu Pánu Bohu za to, že 
se našly tak skvělé nástupkyně pro brněnské 
rodiny s dětmi a vyprošujeme požehnání 
jejich dětem i jim samotným.

Anička a Zdeněk Štiglerovi



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

září
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 zase je tu září. Většinou ho děti moc rády nemají. Musejí se totiž po 
dlouhých prázdninách plných báječných zážitků vracet do školních Alavic a začít se zase učit. Ale já myslím, že měsíc září je docela zajímavý. 

Copak o něm víte? Co jen vás kromě školy ještě napadá, když se řekne „září“?
Tak například víme, že podle kalendáře začíná 23. září oficiálně podzim. Takže 

léto nám ještě chvíli vydrží. Hurá! V září se mohou také například sklízet 
brambory, některé druhy ovoce, a dokonce i chmel nebo vinná réva. Takže si 
možná na něčem dobrém všichni pochutnáme. V některých oblastech naší 
republiky se při těchto sklizních pořádají i nejrůznější slavnosti. Třeba na 
nějakou také narazíte. A v dřívějších dobách se v průběhu září hnala stáda 
dobytka pasoucí se v hornatých oblastech zpět do údolí, aby mohla ve vsích 
přezimovat.

Tento zajímavý kalendářní měsíc nám také nabízí jeden státní svátek. Správně 
se nazývá Den české státnosti a vychází na 28. září, kdy slaví jmeniny Václav. Jde 
o připomínku smutné události, kdy byl český kníže Václav zabit svým vlastním 
bratrem. Stalo se to v roce 935 ve Staré Boleslavi. Václav byl znám svou velkou 
vírou i péčí o chudé a vězněné. Stavěl také kostely a bojoval proti nejrůznějším 
modlám.

Ale pro mne je stejně nejzajímavější, jak vznikl název měsíce „září“. Dlouho 
jsem byla přesvědčená, že ho lidé takto nazývají jednoduše proto, že sluníčko 
stále ještě hřeje a „září“. A věříte, že si to kolem mne myslelo i několik dalších 
lidí? Ale není tomu tak. Dočetla jsem se, že název měsíce září vznikl ze slov „za 
říje“. Měsíc září tedy znamená dobu, kdy je zvěř v takzvané říji. To je doba, kdy si 
samice a samci hledají své partnery, s nimiž by mohli mít mláďata. No tedy, jak 
jsem se mýlila! To jsem opravdu netušila.

Hned mne napadlo, že je kolem mne spousta lidí, kteří jistě považují za pravdu 
věci, které ve skutečnosti pravda nejsou. Kolik je asi kolem mne těch, kteří 
nevědí, že mohou skutečnou pravdu najít v Bibli a u Boha. A kolik takových je 
kolem vás? Možná, že alespoň jednomu z nich to můžeme v září říci.

školní rok nejen pro žáčky



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 

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

10. 9.:
24. 9.:

Sesterský odbor / středa 17.15

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

Povídání o prázdninách, modlitby
Zvládni hlásky, písmenka s logopedkou Pájou Sychrovou.

Sledujte oznámení v mládeži

Pája Sychrová

1. 9.:
8. 9.:
15. 9.:
22. 9.:
29. 9.:

w Jistě pro vás nebude obtížné poznat, který obrázek se k měsíci září ani 
trochu nehodí.

Ale víte, ke kterému měsíci by se hodil? A nezapomeňte všechny obrázky 
také krásně vybarvit.



6. 9.:

13. 9.:

20. 9.:

27. 9.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

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

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi

 + Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi

Teen Challenge

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 2. a 16. září po shromáždění 

2. září v 17.15

6. 9.:
13. 9.:
20. 9.:
27. 9.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi + VP

Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska

Bohumiličtí kaz. Daniel Komrska

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi
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