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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 12. 
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)

Prosinec 2015

Jan Amos Komenský

Řád Jednoty bratrské IV: Svědectví

Jan Amos Komenský: Veřejná svědectví o řá-
du, který se zachovává v Jednotě Bratrské

1K 14,40 a 33: Všecko slušně a podlé řádu ať se 
děje. Nebo Bůh není (původ) různice, ale pokoje.

Ko 2,5: Ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem      
s vámi jsem, raduje se vida řád váš a utvrzení té víry vaší   
v Kristu.
Doktor Luter v svém Psání k Bratřím, daném léta 
1532 o klanění se před svátostí: My až posavád    
u nás nemůžeme k tomu přivésti, aby se tak šetr-
ně a křesťansky zacházelo s svátostí pod obojí 
způsobou; a aby takové cvičení v učení, lásce a 
šlechetném životu mezi námi vzděláno bylo, jakž 
o vás slyšíme. U nás ještě syrově a poznenáhlu to 
jde. Ale modlete se za nás.

Petrus Paulus Vergerius, biskup Justinopoli-
tánský, v předmluvě na konfessí Bratrskou:       
V církvích Bratrských čistý a jednosvorný svaté-
ho evangelium hlas zní, a to tak, že ani při učení 
jejich ani při učitelích nic bludného neb sobě 
odporného netoliko spatřiti, ale ani v podezření 
toho vzíti sem nemohl. Ceremonie při službě 
Boží prosté a čisté; kázeň vážná a opravdová,      
z níž opravení a obnovení života takové ovotce 
nese, že snadně se poznati může, že kořen toho 
jest ne nějaké povrchní, ale pravé a křesťanského 
člověka hodné pokání.

Z listu Petra Martyra k církvím Polským. Léta 
1556, Febr. 14.: Radím také, aby co nejdříveji 
možné i kázeň do cirkví vašich uvedena byla. 
Nebo jestliže z počátku, dokudž lidé vroucností 
k evangeliu hoří, nebude přijata, nesnadně po-
tom, když (jakž bývá) z toho vychládnou, při-
puštěna bude. Že pak bez ní daremná práce bývá, 
mnohé církve svým příkladem to osvědčují.

Připravila Kateřina Vávrová.

mailto:kniharstvi@kodex.cz
mailto:kniharstvi@kodex.cz
mailto:vavrova.katerina@centrum.cz
mailto:vavrova.katerina@centrum.cz
http://www.krestanskevanoce.cz
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ÚVODNÍK

Můj významný 
sborový úkol

Milí čtenáři Kompasu,
pro všechno, co aktuálně prožívám, je 

charakteristický nedostatek času. Je to dnes dosti 
častý až moderní problém. Výhodou pro mě je, 
že ve věcech, které dělám, ač je jich někdy až 
moc, vidím smysl. Jednou z věcí, která mě 

provází skoro celým rokem a vyžaduje z mé strany značnou časovou dotaci, je 
Filmový festival dorostu a mládeže, který pořádáme v našem sboru. Rád bych 
vás při této příležitosti dostal aspoň lehce do jeho zákulisí z mého pohledu. Jak 
jsem již zmínil, příprava festivalu se táhne celým rokem, a proto by na detailní 
popsání všeho dění nestačilo asi ani několik celých Kompasů. Pokusím se proto 
o stručnější výtah.

Jak mnozí jistě víte, Filmový festival dorostu a mládeže (zkráceně FFDM) 
není v našem sboru žádnou novinkou. Tento podzim proběhl již jedenáctý 
ročník. Jeho forma se samozřejmě vyvíjela, ale poměrně brzy se relativně ustálila 
na takových věcech, bez kterých si ho dnes jeho mnozí návštěvníci ani 
nedokážou představit. Festival se dnes nemůže obejít bez „celebrit“, hostů, 
rautu a workshopů (natáčení vlastních videí).

K organizaci festivalu jsem se dostal již asi před pěti lety, kdy jsem v tehdejším 
týmu pořadatelů měl na starosti především vymýšlení a natáčení videí. Po dvou 
ročnících se ostatní organizátoři rozhodli předat žezlo, ale nebylo komu. Po 
dvouleté odmlce jsem se rozhodl dát mu ještě šanci a vybral jsem k sobě pár lidí, 
kteří také nechtěli, aby Filmový festival upadl do zapomenutí. Tím jsem na sebe 
vzal i roli hlavního pořadatele. Výsledkem byl jubilejní desátý FFDM v roce 
2014. Nikdo z nás neměl zkušenosti s pořádáním akce takového rozměru a jistě 
to v některých momentech bylo silně znát. Nakonec se s vypětím všech sil, s po-
mocí bývalých pořadatelů a s pomocí Boží, kterou se i na poradách snažíme       
v modlitbě hledat, věc podařila. Letošní ročník byl v tomto ohledu jistě lepší, ale 
prostoru na zlepšení je stále mnoho. Jedna věc byla na dvouleté odmlce myslím 
velmi pozitivní, a to především nové tváře. Festival si vždy kladl za cíl nedělat 
tuto akci jen pro sebe, ale namířit ji ven, mezi naše přátele, spolužáky a známé. 
Někdy se to dařilo více a někdy méně. S radostí však vidíme, že v posledních 
dvou letech se to daří. Festival má i tu příjemnou vlastnost, že spojuje mnohé lidi, 
kteří již často ve spojení nejsou. A právě na Festival si mnoho z nich udělalo čas 
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PROSINCOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu - Adventní zamyšlení

po letech znovu, a tak to není jen akce 
nových tváří, ale druhou jeho rovinou jsou  
i takováto setkání.

Jsme velmi rádi, že můžeme cítit ochotu a 
podporu sboru a vedení Pánem Bohem. 
Věříme, že nám nadšení pro Festival 

zůstane a že nás čeká plno dalších skvělých 
ročníků. Rád bych touto cestou velmi 
poděkoval všem, kteří se jakýmkoli dílem na 
Filmovém festivalu podíleli, od modliteb až 
po přípravu dobrot. I díky Vám mohla být 
tato akce taková, jaká byla.

Jaroslav Štigler ml.

U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, 
spatřujeme světlo. (Ž 36,10)

etošní advent prožijeme v nedělních 
zvěstováních v pohledu na obraz Lcesty. Ukaž nám cestu – kázání na 25. 

žalm zaznělo na první adventní neděli. O 
jakou cestu jde? Cesta je spojnice mezi 
dvěma místy. Jsou lidé, kteří žijí svůj život, 
jako by bloumali bez cíle, a jsou lidé, kteří 
vnímají svůj život jako cestu odněkud 
někam. Důležité je přitom vědět cosi o 
obojím: odkud i kam. Není jedno, jaký cíl 
života si člověk zvolí (ať už se jedná o 
bezprostřední životní cíle, nebo o vzdálené 
vrcholy lidského života). A přidejme k tomu 
ještě další rozměr onoho jak. Není jedno, 
jakou cestu k cíli si člověk zvolí, a není 
jedno, jak se na této cestě pohybuje. Mohl 
by totiž také havarovat, zranit přitom druhé 
a do cíle nedorazit.

Pro každého z nás je v dané životní 
situaci aktuální jiný rozměr cesty. Někdo se 
vyrovnává se svou minulostí, někdo se svou 
vzdálenou budoucností a někdo s  budou-
cností blízkou. Ještě další potřebuje slyšet a 
zjistit, že je sice na dobré cestě, ale počíná si 
na ní dosti riskantně a neohleduplně vůči 
druhým. Pro toto vše potřebujeme zvláštní 
Boží světlo – osvícení. Advent i Vánoce 
nám připomínají, že Boží světlo zasvítilo a 
stále svítí. Svítí za námi – v narozeném 
Božím Synu, svítí nad námi – v Boží lásce, a 
svítí před námi – v druhém příchodu Pána 
Ježíše Krista. Potřebujeme, aby to bylo 
právě toto trojí Boží světlo, které bude 
osvěcovat nás, naši životní cestu (poslání) i 
naše bližní. Doba adventu a Vánoc je dobou 
světla, které září do temnot. Ukazuje na 
světlo i cestu: U tebe je pramen žití, když ty jsi 
nám světlem, spatřujeme světlo.

Jan Asszonyi



ADVENT

Kristus přišel, aby nám ukázal 
odkud, kam, kudy i jak.

Jak se stalo, že slavíme advent 
a Vánoce

Každý rok z nějaké strany slýchávám 

otazníky nad slavením adventu a 

Vánoc (nejde-li přímo o odsudky). 

Podívejme se tedy na to, jak se 

slavení adventu a Vánoc prosadilo 

do liturgického církevního roku.
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Stará církev

Původ vánočních svátků

V prvních třech stoletích neexistoval jiný 
svátek, než slavení velikonočního tajemství, 
a to každou neděli a o Velikonocích. V té 
době církev žila jako nechtěné a pronásle-
dované dítě. Až ve 4. století se začínají obje-
vovat tendence rozvíjet sváteční obsah je-
diné výroční slavnosti (Velikonoc) do 
připomínky událostí spásy, které sledujeme 
v životě a díle Pána Ježíše.

Téměř sto let se snaží badatelé osvětlit 
původ a vznik vánočních svátků. Odpověď 
stále zůstává neúplná, i když mnohé vyšlo 
na povrch. Za zaručený výsledek bádání je 
možno považovat datum 25. prosince 336, 
kdy se slavilo v liturgii města Říma Kristovo 
narození. Slavnost Epifanie – Zjevení Páně 
(6. ledna) – vzniká ve východní církvi téměř 
současně, ale do římské liturgie se dostává 
až po zavedení svátku 25. 12.

Proč zrovna 25. prosinec? Jedna skupina 
badatelů (tzv. badatelsko-apologická skupi-

na) spojuje toto datum s reakcí na pohanský 
svátek Natale Solis Invicti (Nepřemoži-
telného boha Slunce), který zavedl pro ce-
lou říši císař Aurelius v roce 274 na počest 
syrského boha Slunce z Emesy a ustanovil 
jej na den zimního slunovratu, tj. 25. pro-
sinec. Aby křesťané mohli odolat přitažli-
vosti tohoto svátku, ustanovila prý římská 
církev jeho protiváhu tak, že ustanovila na 
tentýž den slavnost Kristova narození. 
Mohla se přitom opřít o biblická označení 
Spasitele jako slunce spravedlnosti (Mal 3,20), 
světlo světa (J 8,12 a J 1,9). Naše dnešní vá-
noční svátky nezávisejí na římském svátku 
boha Slunce obsahově, svým termínem 
však patrně jemu vděčí za rozhodující 
podnět.

Druhá skupina badatelů (dle tzv. 
„výpočetní metody“) vychází z toho, že už 
ve třetím století začali křesťanští teologové 
vypočítávat den Kristova narození. Ob-
zvláštní pozornost se kvůli silně fixované 
symbolice Krista-Slunce věnovala dnům 
rovnodennosti a oběma slunovratům. 
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Dospělo se tak k mínění, že Jan Křtitel byl 
počat o podzimní rovnodennosti a narodil 
se o letním slunovratu. A protože Kristus 
byl počat o šest měsíců později než Jan 
Křtitel (podle L 1,26), mělo jeho početí při-
padnout na jarní rovnodennost s naroze-
ním na zimní slunovrat. Symbolická síla 
Kristova dne narození dobývala srdce vě-
řících takřka útokem. A tak se svátek ve 4. 
století rozšířil s neslýchanou rychlostí. 
Původním obsahem vánočních svátků je 
vtělení (inkarnace), tedy početí i narození.

První stopy vánoční přípravné doby se 
nenacházejí v Římě, ale ve španělské Galii. 
Nejstarším svědectvím o adventu jako pří-
pravné době je řád biskupa Perpetua           
z Toursu ( 490). První stopu adventní litur-
gie (obsahu adventu) lze zachytit v polovině 
5. století v Ravenně. V Římě lze pozorovat 
počátky adventní liturgie až kolem poloviny 
šestého století. Směrodatné řešení se rýsuje 
za papeže Řehoře Velikého (590–604), je-
hož sakramentář obsahuje čtyři nedělní 
mše. Původní obsah adventu netvořilo ani 
tak očekávání druhého příchodu na konci 
časů, jako spíše vtělení a příprava na jeho 
liturgickou oslavu. V jiných částech církve – 
v Galii – došlo k silným důrazovým posu-
nům tím, že zde patrně pod vlivem irských 
misionářů vykrystalizovalo eschatologické 
zaměření adventu (očekávání druhého pří-
chodu Krista). Do popředí se tak dostává 
Pán přicházející soudit, a proto je zdů-
razněno pokání. Něco z tohoto kajícího 
charakteru adventu se dostalo ve 12. století i 
do římské liturgie. V Římě se ovšem advent 
jako kající doba nenahlížel.

Co se týče časového trvání římského ad-
ventu trvajícího čtyři neděle, prosazovalo se 
jenom váhavě. Různé diecéze měly různou 
délku adventní doby. Milánská liturgie má 
ještě dnes šest adventních nedělí. Teprve    

Historický vývoj adventu

v průběhu 10. až 11. století se prosazuje 
římské řešení.

Má dvojí povahu: je to doba přípravy na 
oslavu Narození Páně, kdy oslavujeme jeho 
příchod k lidem. Zároveň je to doba, kdy 
veden touto vzpomínkou lid směřuje k oče-
kávání druhého Kristova příchodu. Doba 
adventní je dobou oddaného a radostného 
očekávání. Je zachována římská myšlenka, 
že advent není prvořadě dobou pokání, 
nýbrž oslavnou památkou inkarnace (vtě-
lení). Až na tomto základě očekáváme 
oddaně a radostně parusii (druhý příchod).

Jedná se o liturgický vánoční týden trva-
jící 8 dní. Vlastní den oktávu – poslední den 
– spadá v jedno se začátkem občanského 
roku. Od druhé poloviny 2. století před 
Kristem nastupovali římští konzulové na 
svůj úřad právě 1. ledna (Nový rok se slavil 
1. března). Císař Gaius Julius Caesar v roce 
46 př. n. l. přesunul Nový rok na 1. ledna. 
Pohané tento svátek slavili nevázanými 
radovánkami. Církev se pokusila uchránit 
věřící před nimi tím, že konala kající boho-
služby a vyzývala k postům. Církevní otec 
Augustin říká: „Oni rádi rozdávají novo-
roční dárky, vy máte dávat almužny; oni rádi 
zpívají nevázané písně, vy se máte nechat 
přitáhnout slovem Písma; oni rádi spěchají 
do divadla, vy do kostela; oni se rádi opíjejí, 
vy se máte postit.“

Římská církev ovšem použila jinou 
osvědčenou taktiku. Na první leden sta-
novila mariánský svátek – památku Matky 
Boží (jako bohorodičky). Zároveň se v ten-
to den připomínalo, že Kristus jsa obřezán 
(v některých církvích se 1. leden slavil jako 
svátek Obřezání Páně) dostal jméno Ježíš 
(dříve svátek Jména Ježíš). Historik liturgie 
Adolf  Adam poznamenává: „Na základě 

Adventní liturgie

Vánoční oktáv

KOMPAS 12/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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VZPOMÍNKA

NA 

BRATRA 

KAZATELE 

STANISLAVA 

HECZKA
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dobrých důvodů projevilo mnoho lidí lítost 
nad tím, že se v liturgii toho dne (1. ledna) 
dostatečně nepočítá se skutečností, že jde   
o začátek občanského roku. Jestliže téměř 
všechny národy světového společenství 
přičítají tomuto dni zvláštní význam, 
neměla by to liturgie mlčky přicházet. 
“Svým způsobem na to reagoval papež Jan 
VI., který během koncilních jednání pověděl, 
že „liturgie je tu přece pro lidi, a ne lidi pro 
liturgii“.

Už nejstarší liturgické kalendáře obsahují  
v bezprostřední návaznosti na Vánoce řadu 
svátků svatých. Středověk v nich viděl čest-
nou družinu Jezulátka a nazýval je Comites 
Christi (Kristova družina). Mezi tyto svaté 
patří Štěpán (26. prosince), evangelista Jan 
(27. prosince, svátek původně spojený s pa-
mátkou jeho bratra Jakuba staršího), svátek 
betlémská Mláďátka – Neviňátka (28. pro-
since), svátek Tomáše Becketa z Canterbury 
(1170; 29. prosince) a svátek papeže Silvestra 
I. (335; 31. prosince).

Zjevení Páně – řecky epifaneia – je ve 
východní (pravoslavné) církvi původním 
svátkem Kristova narození. Epifanií se v anti-
ce rozumělo viditelné zjevení božstva i slav-
nostní příchod panovníka. Již ve 3. století 
církevní spisovatel Klement zmiňuje sektu, 
která 6. ledna slaví svátek Ježíšova křtu, jež je 
podle jejího chápání zároveň vlastním 
narozením Božího Syna. Jako reakce na tento 
svátek vznikl svátek Zjevení a na východě 
zdomácněl jako svátek Ježíšova narození.      
I zde volbu data – 6. ledna – ovlivnil pohanský 
svátek. Pohané v Alexandrii slavili v noci z 5. 
na 6. ledna narozeniny boha Eóna (bůh času a 
věčnosti), při nichž se ve slavnostním cere-
moniálu nabírala voda z Nilu a uchovávala se. 
Již záhy se proto svátek Ježíšova zjevení 
spojuje s památkou Ježíšova křtu.

Ve druhé polovině 4. století došlo ke vzá-
jemnému převzetí východního (pravoslav-

Epifanie – svátek Zjevení Páně

ného) a západního (katolického) svátku Kris-
tova narození. Zatímco Východ slavil 25. 
prosince kromě Ježíšova narození i příchod 
mudrců a 6. leden vyhradil památce Ježíšova 
křtu a svatbě v Káně, Západ slavil 6. ledna 
Epifanii, Zjevení Páně s příchodem mudrců, 
Ježíšovým křtem a svatbou v Káně. J. A. 
Jungmann charakterizuje tematickou roz-
dílnost obou svátků (Vánoc a Zjevení) takto: 
„Tajemství vtělení zůstává v obou případech 
vlastním tématem; o Vánocích se však více 
zdůrazňuje blahosklonnost a dobrovolné 
ponížení Božího Syna, jenž se stal chudým 
lidským dítětem; o Epifanii se naproti tomu 
zaměřuje pohled na božskou velikost tohoto 
dítěte, která již vyzařuje do světa.“ Právem se 
poukazuje na to, že Epifanie je vlastním 
liturgickým svátkem Krista Krále.

V německé středověké lidové zbožnosti se 
objevují „Tři svatí králové“. Epifanie se pak 
nazývá svátek Tří králů. Evangelia nezmiňují 
ani krále, ani jejich počet – tři. Poprvé zmiňuje 
počet „tři“ Origenes, a to nejspíše na základě 
toho, že se v příběhu objevují tři dary – zlato, 
kadidlo a myrha. Titul „králové“ je doložen až 
ze 6. století. Jména Kašpar – Melichar – Bal-
tazar jsou pak doložena z 9. století.

Obsah tříkrálové liturgie vychází z evan-
gelia, jež ukazuje hvězdou vedené „mágy       
z Východu“, jak hledají právě narozeného 
krále Židů a vzdávají mu hold (Mt 2,1–12). 
Ukazuje se tu, že Ježíš je mesiášským králem 
celého světa a chce vést i pohany ke spáse. 
Naplňuje se tu to, co předpověděl prorok 
Izajáš (Iz 60,1–6) Povstaň, rozjasni se, protože ti 
vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva… 
K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, 
jenž nad tebou vzejde.

Z publikace Liturgický rok 
vybral a uspořádal Jan Asszonyi.

(Liturgický rok, Adolf  Adam, 
Vyšehrad, 1998)

Epifanie a Tři králové
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POZDRAV Z BOHUMILIC

Pozvání ke shromážděním v prosinci 2015

Čas vánoční

Přicházejí Vánoce – svátky, které mají své 
zvláštní kouzlo.

Rodina touží být pospolu, vytvořit si 
příjemné prostředí, obdarovat se dárky, na 
které se těší nejen děti, ale které překvapí i 
dospělé.

O Vánocích si připomínáme příchod 
Pána Ježíše na tuto zem.

Slyšíme o zvláštním a tajemném narození 
Božího Syna – Spasitele.

Je však On vždy uprostřed vánoční 
rodinné oslavy?

Vždyť Vánoce jsou vlastně připomínkou 
jeho narození, začátkem jeho působení na 
zemi, začátkem spasitelného díla, které se 
týká každého z nás.

Pán Ježíš chce být nejen v tento vánoční 
čas u bohatě prostřeného stolu. Chce být 
stále v našem srdci a provázet nás po celý 
život.

Pane Ježíši,
děkujeme ti za Vánoce,

za to, že nás miluješ.
Děkujeme ti, že jsi přišel na zem,

abys dokonal čin lásky.
Amen.

Požehnané Vánoce
Bohumiličtí

Nedělní a sváteční shromáždění

Neděle 6. 12. 2015
9.00hodin shromáždění se slavením Večeře Páně, káže kaz. Daniel Komrska: 

„Cesta Jana Křtitele – pozvání k pokání“ (L 3,1–6)
18.00 hodin ADVENTNÍ KONCERT SLÁVKA KLECANDRA; vstupné dobrovolné

Neděle 13. 12. 2015
9.00 hodin shromáždění, při kterém slouží kázáním dkn. Mária Uhlíková: „Cesta 

Jana Křtitele – pozvání k životu“ (L 3,10–18).
Při shromáždění bude požehnáno Jindřichu Dadákovi a Filipu Durcovi.

17.00 hodin neformální začátek večírku
17.30hodin večírek – Advent trochu jinak: Uprchlíci očima dobrovolníků z našeho 

sboru (Dalimil Petrilák a Mária Uhlíková)

Neděle 20. 12. 2015
9.00 hodin shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Jan Asszonyi: „Cesta Marie – 

pozvání k setkání“ (L 1,39–45)
16.00 hodin DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
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Čtvrtek 24. 12. 2015
22.00 hodin PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ ZTIŠENÍ

Pátek 25. 12. 2015
10.00 hodin bohoslužby – Hod Boží vánoční, shromáždění s Večeří Páně, slouží 

kazatel Jan Asszonyi

Neděle 27. 12. 2015
9.00 hodin   shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Daniel Komrska

17.00 hodin neformální začátek sborového večírku u kávy a čaje
17.30 hodin večírek – Povídání o své cestě: O starších sboru se staršími sboru

Čtvrtek 31. 12. 2015
17.00 hodin shromáždění na ukončení roku, připravuje dkn. Mária Uhlíková s mlá-

deží

Pátek 1. 1. 2016
10.00 hodin novoroční bohoslužby, slouží kaz. Jan Asszonyi

Neděle 3. 1. 2016
9.00 hodin nedělní bohoslužby s Večeří Páně, slouží kaz. Daniel Komrska

3. 1. – 10. 1. 2016   Alianční týden modliteb

Adventní biblické hodiny – „Pozvali ho a on přišel“

Středa   2. 12. 2015
19.00 hodin káže kaz. Jan Asszonyi, „Pozval ho Šimon farizeus – Komu se málo od-

pouští, málo miluje“ (L 7,36n)
Středa   9. 12. 2015

19.00 hodin káže dkn. Mária Uhlíková
Středa 16. 12. 2015

19.00 hodin káže kaz. Daniel Komrska, „V domě předního farizea – Koho máš 
pozvat na hostinu?“ (L 14,12–14)

Středa 23. 12. 2015
19.00 hodin káže kaz. Jan Asszonyi, „Pozval ho jeden farizeus – Tomuto jste se měli 

věnovat a tamto nezanedbávat“ (L 11,37n)

S přáním požehnání a Božího pokoje

Jan Asszonyi

www.krestanskevanoce.cz

http://www.krestanskevanoce.cz
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
PROSINEC 2015

Jen u Boha je utišení mé duše, od něj 
pochází má spása.

Žalm 62,2

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

POŽEHNÁNÍ

ÚMRTÍ

VYSTOUPENÍ ZE SBORU

KOMPAS 12/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

LADA

3. 12.
12. 12.
18. 12.
23. 12.
25. 12.

sestře Jarmile Mikyskové z Brna
sestře Miluši Maláčové z Bohumilic
sestře Evě Tesaříkové z Brna
bratru Antonínu Zezulovi z Brna
sestře Martě Stypové z Brna

77 let
80 let
81 let
70 let
90 let

V neděli 15. listopadu bylo požehnáno Ma-
tyáši Packovi, synu Lucie a Dominika 
Packových.

V úterý 17. listopadu zemřela ve věku 88 let sestra Ludmila Holečková. Pohřební 
rozloučení se konalo ve středu 25. listopadu v CČSH.

V listopadu požádala o ukončení členství sestra Michaela Trnavská.
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Závazek z Kapského Města (11)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

10. Milujeme Boží misii
Jsme oddáni světové misii, protože je 

ústředním prvkem našeho chápání Boha, 
Bible, církve, lidských dějin a konečné 
budoucnosti. Celá Bible zjevuje Boží 
jednání, jehož cílem je uvést všechno na 
nebi i na zemi smířené krví kříže v jednotu 
pod Kristovou vládou. Při naplňování 
tohoto poslání Bůh promění stvoření 
poničené hříchem a zlem v nové stvoření, 
kde již hřích ani prokletí nebude. Své 
zaslíbení dané Abrahamovi, že požehná 
všechny národy země, Bůh naplní 
prostřednictvím evangelia o Ježíši, Mesiáši, 
Abrahamovu potomkovi. Roztříštěný svět 
národů rozptýlených v důsledku Božího 
soudu Bůh promění v nové lidstvo, které 
bude ze všech kmenů, národů a jazyků 
vykoupeno Kristovou krví a shromážděno 
k uctívání našeho Boha a Spasitele. Až se 
Kristus vrátí ustanovit svou věčnou vládu 
života, spravedlnosti a pokoje, Bůh zlomí 
vládu smrti, nepoctivosti a násilí. Bůh, 
Immanuel, pak bude přebývat s námi a 
království světa se stane královstvím Hos-
podina a jeho Krista, který bude vládnout 
na věky věků. (Ef  1,9–10; Ko 1,20; Gn 
1–12; Zj 1–22)

a.  Naše účast na Boží misii
Bůh svůj lid volá k přijetí podílu na jeho 

poslání. Církev ze všech národů stojí skrze 
Mesiáše Ježíše v jedné řadě s lidmi Starého 
zákona. Spolu s nimi jsme v Abrahamovi 
povoláni a pověřeni, abychom byli 
požehnáním a světlem všem národům. 

Spolu s nimi máme být formováni a vyučo-
váni zákonem i proroky, abychom ve světě 
hříchu a utrpení byli společenstvím svatosti, 
soucitu a spravedlnosti. Byli jsme 
vykoupeni křížem a vzkříšením Ježíše Kris-
ta. Církev existuje proto, aby po celou 
věčnost uctívala a oslavovala Boha, a aby 
měla účast na Boží proměňující misi           
v dějinách. Naše misie je plně odvozena od 
misie Boží, týká se celého Božího stvoření a 
je ve svém středu zakotvena ve vykupujícím 
vítězství kříže. Právě k tomuto lidu patříme, 
jeho víru vyznáváme a na jeho misii se 
podílíme.

b. Celistvost naší misie
Zdrojem veškerého našeho misijního 

působení je to, co Bůh učinil v Kristu pro 
vykoupení celého světa, jak to je zjeveno     
v Bibli. Naším evangelizačním úkolem je 
seznámit s dobrou zprávou všechny národy. 
Kontextem veškeré naší misie je svět,         
v němž žijeme, svět hříchu, utrpení, ne-
spravedlnosti a porušeného stvoření, kam 
nás Bůh posílá projevovat lásku a sloužit     
v Kristově jménu. Veškeré naše misijní 
působení tedy musí zrcadlit propojení 
evangelizace a oddané angažovanosti ve 
světě, přičemž obojí musí být podřízeno a 
vedeno celým biblickým zjevením Božího 
evangelia.

„Evangelizace sama o sobě znamená 
zvěstování historického, biblického Krista 
jako Spasitele a Pána s cílem přesvědčit lidi, 
aby k němu osobně přišli, a byli tak smířeni   
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k článku z minulého čísla – Kazatel mého života

OPRAVA PRO KOMPASOPRAVA PRO KOMPAS

-r-

s Bohem… Výsledkem evangelizace je po-
slušnost Krista, začlenění se do jeho církve 
a odpovědná služba ve světě… Vyznáváme, 
že k naší křesťanské povinnosti patří 
evangelizace a společensko-politický zájem. 
Obojí je nutné k vyjádření našeho učení o 
Bohu a o člověku, naší lásky k bližnímu        
i naší poslušnosti Ježíše Krista… Spasení, 
které jsme dostali, nás má proměňovat ve 
všech našich osobních i sociálních 
povinnostech. Víra bez skutků je mrtvá.“ 
(Lausannský závazek, odst. 4 a 5)

„Ucelená misie představuje hlásání a 
předvádění evangelia. Nejde jen o to, aby 
evangelizace a sociální angažovanost šly 
ruku v ruce. Ucelená misie spíše znamená, 
že když při hlásání evangelia vyzýváme lidi  
k lásce a pokání ve všech oblastech života, 
má to své společenské důsledky. Zároveň 
platí, že naše sociální angažovanost má 
evange-lizační důsledky, neboť přinášíme 
svědectví o proměňující milosti Ježíše 
Krista. Pokud zanedbáváme svět, 
zrazujeme Boží slovo, které nás posílá, 
abychom světu sloužili. Jestliže nedbáme na 

Boží slovo, nemáme světu co přinést.“(The 
Micah Declaration on Integral Mission)

Zavazujeme se k ucelenému a dynamic-
kému uplatňováni všech rozměrů misie,     
k níž Bůh povolává svou církev.

Bůh nám přikazuje, abychom všechny 
národy seznamovali s pravdou Božího 
zjevení a s evangeliem o Boží spásné milosti 
skrze Ježíše Krista, a vyzývali tak všechny 
lidi k pokání, víře, křtu a poslušnému 
učednictví.

Bůh nám přikazuje, abychom soucitnou 
péčí o potřebné zrcadlili jeho charakter a 
abychom ukazovali na hodnoty Božího 
království tím, že budeme usilovat o spra-
vedlnost a pokoj a pečovat o Boží stvoření.

V reakci na Boží bezmeznou lásku, 
kterou nám projevil v Kristu, a ze své pře-
tékající lásky k němu se s pomocí Ducha 
svatého znovu zavazujeme se sebezapře-
ním, pokorou, radostí a odvahou cele 
dodržovat všechno, co Bůh přikazuje. 
Obnovujeme tuto smlouvu s Hospodinem 
– s Pánem, jehož milujeme, protože on jako 
první miloval nás.

Podle Theologia Vitae Jan Asszonyi.

ři psaní vzpomínek se autor nejednou zmýlí. Při psaní článku o 
legendárním kazateli to jde ještě snadněji. Ale nikdy mě nepadlo, 
že se zmýlím ve věci, která mi byla zcela jasná. Totiž v tom, že P

bratr kazatel Heczko oslovoval svou manželku něžně „Dušenko“. Mám 
důvod si myslet, že jsme to tak slýchávali všichni. Nakonec i článek sestry 
Horňáčkové v tomto čísle Kompasu mou domněnku potvrzuje. Ale chyba. 
Vše je jinak. Bratr kazatel oslovoval svou manželku „Luženko“. Kde se toto 
oslovení vzalo? Halinka, jméno milé sestry kazatelové, se zdrobňuje na „Halušenka“ a nebo 
též zkracuje „Luža“. Tako zkrácená verze se potom zdrobní na „Lusienka“ (Lušenka).  
Podle komentáře Konrada, syna bratra kazatele, jméno Halinka už více zdrobnit nejde. A my 
v tom slyšeli počeštělé dušenka či dušinka. Tedy za chybu se rád omlouvám a moc rád píšu    
i toto zajímavé vysvětlení.

Petr Kučera
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Cesta do sboru a 

chvíle s Heczkovými

Cesta do sboru a 

chvíle s Heczkovými

dyž jedu do Brna na bohoslužbu, 
vstávám v 6 hodin. Podívám se Kznechuceně do zrcadla a začnu     

s úpravou svého povadlého zevnějšku. Jdu 
se umýt, vyčistit zuby, učesat své šedivějící 
vlasy. Žádné krémy k vyhlazení vrásek, 
make-up, řasenku, oční stíny a jiné nesmysly 
nepoužívám. Povléknu své tělo vhodným 
oděvem. Potom se nasnídám. Kde jsou ty 
časy, kdy se za mnou otočil leckterý muž. 
No co, když stárnu, tak stárnu. Pomodlím 
se, poděkuji Pánu za den přidaný k životu.  
V 7.15 jdu na nádraží. Ve vlaku si ke mně 
někdy přisedne průvodčí. Probereme 
poměry na dráze a mezinárodní situaci. 
Dojímá mne, že na mě nezapomněli. Mohla 
bych být jejich babičkou. V zaměstnání 
jsem též patřila k modré armádě.

Po příjezdu do Brna jdu pěšky do naší 
modlitebny. Někdy se stane, že mne cestou 
zastaví pobuda: „Paní, dejte mně nějaké 
drobné, mám hlad.“ Dám mu trochu peněz 
s napomenutím: „Ne, abyste je použil na fet! 
Jestli si koupíte kokain nebo marihuanu, tak 
se moc rozzlobím.“ Ujistí mne, že si koupí 
párek v rohlíku. A už jsem na místě. Sedám 
si na obvyklé místo, listuji ve zpěvníku, čtu 
si svoje oblíbené písně a těším se na kázání. 
Do sboru Církve bratrské jsem začala cho-
dit v pětačtyřiceti letech. Slovo Boží mě 
potěšuje a posilňuje. Zpět jdu zase po svých. 
K dovršení radosti mne občas provází zvuk 
zvonů z Petrova a jiných kostelů. Miluji 
zvony.

Po mnoho let, když jsem slavila naro-
zeniny, byli mými hosty Heczkovi. Nejdříve 
jezdili vlakem, později je přivezli synové. 
Bratr již chodil s holí. Na oplátku jsem byla 
25. prosince na Hod Boží vánoční zvána já 

na oběd k nim. Velmi jsem si toho vážila a 
vážím. Vešla jsem do svátečně vyzdo-
beného pokoje s rozsvíceným stromkem. 
Konrad pomáhal Halince v kuchyni a já       
s bratrem kazatelem jsme diskutovali o 
všem možném. Ve 12 hodin jsme obvykle 
vyslechli projev papeže Urbi et orbi. K obě-
du bývala krůta, zelí, knedlík, rybí polévka a 
cukroví různého druhu, které Halinka na-
pekla. U nich jsem vždy cítila teplo domova.

Vzpomínám si na jednu příhodu. Bratr 
Heczko nás pozval ke stolu. Zahájení oběda 
chtěl začít přípitkem na zdraví a na 
požehnaný den. Pozvedl sklenku, která byla 
prázdná. I ostatní sklenky zely prázdnotou. 
„Jak je to možné?“ omlouval se, „měl jsem 
za to, že jsem je naléval.“ Nastalo usilovné 
hledání, leč marné. „Dušenko, toto je 
záhada,“ děl bratr, vyvedený trochu z míry. 
Hledala i Halinka, nic. Spokojili jsme se       
s minerálkou. Za pár dní se ztracená láhev 
našla zastrčená k vychlazení za oknem. 
Několikrát jsem slovně ocenila Halinčinu 
obětavost, vstřícnost, srdečnost, její milou 
povahu, pohostinnost. Bratru kazateli jsem 
jednou citovala verš z knihy Přísloví: Ženu 
statečnou kdo nalezne, nebo daleko nad perly je cena 
její. Bratr k tomu s dojetím dodal: „Děkuji 
Pánu, já jsem takovou nalezl.“

Začátkem listopadu mne v neděli 
Halinka pozvala na oběd. Vše bylo takové 
jako při dřívějších setkáních. Hodný syn 
Konrad pomáhal při přípravě oběda a 
obsluze. Čtvrtý byl mladý student, syn 
Kornela, vnuk Halinky. Bratr kazatel 
Heczko chyběl. Jeho místo bylo prázdné. 
Byl a je s námi ale v našich vzpomínkách.

Zdena Horňáčková



Byla jsem na Ukrajině – Podkarpatské Rusi

Diakonie Církve bratrské v současné 
době prostřednictvím bratra Petra Kučery 
reaguje na skutečnost, že se v této zemi 
zhroutil systém zdravotního pojištění a že 
tedy lidé, kteří by se měli léčit třeba na ra-
kovinu, mají platit každou operaci (musí si   
s sebou k ní přinést i krabici rukavic, roušky, 
šití a jiné), platit každou dávku chemotera-
pie (asi 15 000 Kč) a podobně. Je samo-
zřejmé, že matky samoživitelky a mnozí 
další tyto peníze nemají a nemají peníze ani 
na to, aby mohli jezdit do Kyjeva, kde je 
péče přece jen lepší. Mohla jsem navštívit 
několik takových lidí, kteří se s naší pomocí 
mohou léčit, a zůstala ve mně vděčnost za 
to, že můžeme alespoň několika lidem 
pomoci nadlehčit jejich břemeno, a že jsou 
dary církve rozdělovány moudře a cíleně. 
Modlím se, aby k tomu všemu Pán Bůh 
dával své požehnání.

Kdo by chtěl na konto Diakonie CB 
přispět, může zaslat částku na účet             
č. 478450393/0300, specifický symbol 8, 
nebo do poznámky napsat UKRAJINA, 
případně předat peníze přímo Petru 
Kučerovi.

Informace o pomoci: 
http://dcbvzakarpati.blogspot.cz/

Noemi Komrsková
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ž několik let jsem si přála vidět 
místa, kde v letech 1920–1939 žil a Upracoval můj dědeček Pavel Černý 

s rodinou. Tehdy patřila část Ukrajiny         
k Československé republice, to tenkrát 
násilně ukončila válka.

Při rozloučení s bratrem Stanislavem 
Heczkem jsme se domluvili s Petrem Ku-
čerou a bratry z Ukrajiny a 11. až 14. října 
jsem tato místa směla navštívit. Viděla jsem 
Mukačevo, Užhorod, Svaljavu a Poraškovo, 
sbory a jejich práci zde. Petr Kučera dostal 
před cestou přepsaný deník bratra kazatele 
Rejchrta, který v době první republiky slou-
žil v těchto místech jako kazatel pražského 
žižkovského sboru.

Kazatel Rejchrt sloužil samozřejmě i      
v dětském domově tohoto sboru spolu       
s Pavlem Černým. Pavel Rejchrt pečlivě 
přepsal strohé zápisky o tom, kde všude 
jeho otec sloužil, jak tam cestoval, jak se mu 
tam kázalo, kolik lidí přišlo a jaká pro-
tivenství se objevovala, i co bylo zdrojem 
jeho radosti. Tento materiál jsme mohli 
ukázat bratru kazateli Ivanu Kondorovi, 
předsedovi Svazu evangelijních křesťanů 
baptistů v Zakarpatí a znalci historie bap-
tistů v Zakarpatí, který četl jednotlivé názvy 
míst, kde tenkrát naše církev prostřednic-
tvím bratří působila, a s údivem konstatoval, 
že všude, kde tenkrát sloužili, jsou dnes 
sbory.

Tato skutečnost nás naplnila radostí i 
vděčností Pánu pánů, který nepřestal 
pracovat v lidských srdcích. I když byli 
služebníci odvoláni, Boží Duch nepřestal 
působit. Viděli jsme samozřejmě zde všude 
ovoce práce a lásky manželů Heczkových    
i dalších lidí, kterým tato země i služba zde 
přirostla k srdci.
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(* 1915)
100

JOSEF FAJFR

VZPOMÍNKY

zpomínka na rodiče, 
tatínka a maminku, 
zavoní vždy něčím V
zvláštním, i když je, 

věřte mi, každodenní. Vzpo-
mínka na dobu oproti dnešku 
zcela jinou, po mnoha strán-
kách. Tatínek byl tím poslušněj-
ším synem svého otce, otce, 
kte-rému vděčíme za náš sbor, 
protože byl jedním z duchov-
ních pilířů, na kterých se náš 
sbor stavěl, osobností, která i 
přes mnohé výhrady si šla 
pevně za svým. Stopa, kterou 
zanechal můj otec, byla ale 
trochu jiná. Byl spíše tím 
„tichým v zemi“. Nicméně 
rozsah jeho práce na Boží vinici 
byl nesmírný. Doba, kdy patřil 
do mládeže, byla doba evange-
lizování ve světě při každé 
příležitosti, později pak věrná služba ve sboru, tady u nás. Dlouhá 
léta ve staršovstvu, práce pokladníka sboru, dirigenta pěveckého 
sboru, služba slovem. V mládí ho zaujal sólový zpěv, následně 
absolvoval kurz zpěvu, ale namísto zpívání operních árií na prknech 
divadel se rozhodl pro zpěvy žalmů před posluchači, kteří 
neposlouchali jen jímavý hlas, ale vnímali, jak hluboko ze srdce 
vyvěrají slova „Věřím, že je nebe, věřím v Boha nad světem…“ 
Sólový zpěv, výhradně s klavírním doprovodem manželky Mony, se 
stal pro celou generaci členů Jednoty českobratrské a následně 
Církve bratrské zcela charakteristickým, žádaným a vděčně 
přijímaným. Předně takto si jej snad všichni pamětníci pamatují a 
stále vzpomínají. Také já. Ale přece jen, navíc jako posluchač i jeho 
domácích hlasových cvičení včetně onoho nezapomenutelného: pa 
pa pa pa pa pa pá, a o půl tónu výš - é pa pa pa pa pa pa pá, a o půl 
tónu výš - é pa pa pa pa pa pa pá, a tak dále. V rámci rozcvičování pak 
rád zpíval písně z Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha, které 
měl rád, ale do svého repertoáru je pochopitelně nikdy nezařadil, 
proto poslyšte jednu z jeho oblíbených:

David a Goliáš 

Lidi na lidi jsou jako saně,
člověk na člověka jako kat.
Podívejme se na ně,
musíte naříkat.
Obr do pidimužíka mydlí,
domnívaje se, že vyhraje.
Klidně seďme na židli,
čtěme Bibli, tam to všechno 
je.

Samuelova kniha nám 
povídá,
jak na žida přišla veliká 
bída,
jak ti bídní Filištíni 
válku vést nebyli líní,
až potkali Davida.
David šel do války
volky, nevolky,
Z velké dálky 
nesl bratrům homolky.
V pochodu se cvičil           
v hodu.
Dal si pro strejčka Příhodu
tři šutry do tobolky.

Hej, hej, 
kam se valej.
Vždyť jsou malej!
Takhle Goliáš ho 
provokuje.
David slušně salutuje.

Když mu ale obr plivnul do 
očí,
David se otočí, 
prakem zatočí.
Když začínáš, 
no tak tu máš.
Byl jsi velkej 
já měl kuráž.
A jakej byl Goliáš.

David Fajfr

VZPOMÍNKY
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LUBOMÍR BUKÁČEK

inulý měsíc tomu 
bylo 100 let, co se Mna Vysočině v Pro-

setíně narodil můj tatínek, 
Lubomír Bukáček. Ve svých 
dvaceti letech uvěřil v Pána 
Ježíše a „hořel“ pro Pána. Celá 
rodina už byla přestěhovaná 
do Brna-Řečkovic. Věnoval se 
velice mladým lidem a sloužil, 
jak to jen šlo. Ve 29 letech se 
oženil a s manželkou Lydií 
věrně celý společný život cho-
dili do sboru na Kounicově 
ulici. Byli zapojeni do sborové 
práce a zejména tatínek 
nadšeně pracoval na Boží 
vinici. Můj bratr Milíč a já jsme 
se věnovali hudbě. Hráli jsme 
ve sboru na varhany a můj 
bratr hraje dodnes ve sboru 
CB ve Vsetíně.

Až s odstupem času si 
uvědomuji, jaká jsme byli 
nádherná rodina. Každý den 
jsme četli z Bible, modlili se, 
zpívali a hráli na klavír. Celý 
dům nás poslouchal. A když 
nás nebylo slyšet, říkali, že asi 

nejsme doma. Všichni nás měli rádi. Tatínek byl 66 let 
domovním důvěrníkem. O vše se staral. Dodnes na něj  
s vděčností vzpomínají. Je škoda, že naše vnučka se 
narodila později. Tak jí s vděčností povídám o dě-
douškovi Lubouškovi a babičce Lydunce. 

Můj tatínek měl svého vrstevníka, Jožu Fajfra. On se 
narodil o týden dřív než můj tatínek, a tak mu říkával: 
„Jožo, ty mě zase popotahuješ!“ Byli velcí kamarádi.

Můj tatínek byl laický kazatel a vždy byl připraven 
sloužit slovem, byl i dlouholetým členem staršovstva. 
Díky, Pane Ježíši, za mé rodiče, kteří nám byli dobrým 
příkladem.

Marta Dyntarová

(* 1915)



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

Prosinec
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školní rok nejen pro žáčky

en se to slovíčko někde ozve, už se malé Janičce v hlavě rojí spousta 
krásných představ a myšlenek. Těší se na nejrůznější návštěvy, věří, že J
všude bude položená nasněžená bělostná peřina, raduje se ze svíček na 

věnci doma, v představách úplně cítí vůni jehličí, vanilky a cukroví, chce už 
už vytahovat každý den jednu malou čokoládu ze speciálního kalendáře, 
natahuje uši, aby slyšela cinkání nejrůznějších ozdobiček a šustění balicího 
papíru, představuje si nejrůznější milé malé dárky, usmívá se nad 
šploucháním ryby ve vaně a rozhodně nezapomene ani na velkou hvězdou 
ozářený Betlém a v něm právě narozeného krále Ježíše Krista, kterého přišli 
vítat pastýři i mudrci z daleka. Ano! Jen se to slovíčko „prosinec“ někde 
ozve, hned má Janička hlavu plnou adventu a Vánoc.

Nejspíše to podobně máte i vy. Hlavní náplní prosincových dní by 
samozřejmě mělo být v adventu radostné očekávání příchodu Krista a o 
Vánocích oslava připomínající Jeho narození. Ale v tom všem může být 
ještě jedna věc velice zajímavá. V naší části světa, tedy přesněji na severní 
polokouli Země, nastane totiž 21. prosince nebo 22. prosince nejkratší den 
a nejdelší noc v celičkém roce. Tomuto jevu se také někdy říká zimní 
slunovrat. Věděli jste to?

Říkám si, jak úžasné to je, že právě v těchto tmavých krátkých dnech a 
dlouhých černých nocích, kdy je světla tak velký nedostatek, si každoročně 
smíme připomínat nejúžasnější světlo překonávající úplně každou tmu. 
Nejen tu tmu venku v noci, ale i tmu v našem srdci, kterou tam vytváří hřích. 
Tím světlem je právě Boží Syn, Pán Ježíš, v němž nám Bůh Otec daroval to 
nejcennější – spasení. V Bibli je to také krásně napsáno v Druhém listu 
Korintským (4,6), kde najdeme tato slova: Neboť Bůh, který řekl „ze tmy ať 
zazáří světlo“, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 
Nechte se tedy, děti, i vy dospělí, o těchto Vánocích tím světlem ozářit.
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w Vybarvěte všechny obrázky. Poznáte, které z nakreslených věcí nepomáhají překonávat tmu, 
a tudíž mezi ostatní nepatří?

Pája Sychrová

Kompletní tajenka ze zářijového čísla Kompasu.



Bruslení (hokej)

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00. Bližší informace u To-
máše Kotrbatého (604 362 414) a Šimona Kadlece.

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

PROSINEC V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

10. 12.:

Sesterský odbor 

2. 12.: Pravidelná středeční schůzka v 17.15
6. 12.: Neděle se seniory

Vánoční svícen (Bronička Záděrová)

Sledujte oznámení v mládeži.

24. 12.:
25. 12.: 

31. 12.:
1. 1. 2016

22.00
10.00 

17.00
10.00

půlnoční vánoční ztišení
bohoslužby, Hod Boží vánoční + Večeře Páně (kaz. Jan 
Asszonyi)
shromáždění na ukončení roku (dkn. Mária Uhlíková)
novoroční bohoslužby (kaz. Jan Asszonyi)

MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 

A NA PŘELOMU ROKU

Čtvrtek
Pátek

Čtvrtek
Pátek



6. 12.:

13. 12.:

20. 12.:

27. 12.:

3. 1.:

9.00
18.00
9.00
17.30
9.00
16.00
9.00
17.30
9.00

2. 12.:
9. 12.:
16. 12.:
23. 12.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska

dkn. Mária Uhlíková
večírek (br. Dalimil Petrilák a dkn. Mária Uhlíková)

Dětská vánoční slavnost
kaz. Daniel Komrska
večírek (uvádí br. Petr Kvapil)
kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně

 + Večeře Páně
adventní koncert (br. Slávek Klecandr)

kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 9. prosince po shromáždění 

ve středu 2. prosince v 17.15

6. 12.:
13. 12.:
20. 12.:
25. 12.:
27. 12.:

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

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

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