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Okno do Ameriky

Ve čtvrtek jsme byli v Chicagu, ve 
čtvrti Lawndale. Kdysi tady žilo 
hodně Čechů, dnes převážně nejchudší lidé – afro-
americká komunita. Těžko zde najdete obyčejný 
obchod. Spíš se dostanete k drogám a alkoholu než 
k čerstvé zelenině. Je větší šance, že když vám bude 
30 let, budete ve vězení, než že budete mít práci. A i 
když náhodou skončíte střední školu, vaše úroveň 
psaní a čtení bude na úrovni čtvrťáka na základní 
škole. Každý den se tady střílí. Být svědkem nějaké 
střelby, nebo dokonce být postřelen není nic pře-
kvapivého. Místo kapesníku mají lidé v kapse zbraň. 
Střílelo se tam, i když jsme tam právě byli na 
návštěvě. Překvapilo mne, že i toto se dá najít          
v Americe. Takové místo chudoby a beznaděje.      
A tam jsme navštívili Wayne Gordona a jeho projekt 
Lawndale Community. Jsou to stovky domů, bytů, 
které levně pronajímají, domy, které pomáhají zre-
konstruovat a pak pomáhají lidem, aby si je koupili. 
Postavili tam nemocnici, centrum pro mládež, 
projekt pro bývalé vězně a pro drogově závislé, 
právní poradnu, centrum pro umění, kostel v tělo-
cvičně, pizzerii, kavárnu a fitness centrum. Wayne 
začínal jako učitel zápasníků na střední škole, vedl 
biblickou skupinku a zvedal s kluky činky.  A o 40 let 
později vidíme toto. Nebylo to jednoduché a asi 
vůbec není. 27 let chtěl založit právní poradnu, 
pětkrát to zkusili, pětkrát to skončilo. Modlili se a po 
27 letech přišel člověk, který k tomu chyběl. Mluvil o 
tom, že všechno se točí kolem lidí, ne kolem 
myšlenek a nápadů, ale kolem lidí, kteří milují 
Krista, chtějí ho následovat a mají srdce pro člověka 
v nouzi. Věří tomu, že je potřeba žít s lidmi v jejich 
čtvrti – nedocházet za nimi, ale být součástí 
komunity. Proto tu žije spolu s manželkou, a proto 
zde vychoval i svoje tři děti. Kdyby nebylo jeho 
barvy pleti, člověk by si myslel, že je černoch tělem i 
duší. Kéž milujeme Krista a chceme ho následovat i 
na místa beznaděje. Tam se rodí naděje.

4Mária Uhlíková
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 dnešní době si už mladý člověk 
hledá cestu většinou sám a neřídí 
se tím, co dělali jeho rodiče, ani V
tím, co po něm chtějí. Tak i já sám 

stojím na prahu nenalinkované budoucnos-
ti, vděčný svým rodičům, že mne do svých 
představ o mé budoucnosti nikdy netlačili. 
Končím studium biologie, jež mi ukázalo 
nový úžasný svět, a chystám se rozvíjet svá 
obdarování v pomáhající profesi, zatím      
s matnými obrysy. Ukončuji svůj život ve 
stavu svobodný a chystám se rozvíjet ve 
svazku manželském. Zároveň uzavírám      
i svůj dosavadní život v Brně a chystám se 

ho dále rozvíjet v zahraničí, v Bratislavě.
Díky těmto velkým změnám však mohu vnímat silnou příležitost 

nových začátků. Příležitost především k naslouchání a k citlivosti    
k Božímu hlasu. A Bůh se mne znovu a znovu ptá: „Lukáši, kdy už 
konečně budeš schopen pustit svůj život z vlastního křečovitého 
sevření? Kdy už pochopíš, že svoji budoucnost nemáš, a přece ani 

nechceš mít ve svých ochablých 
rukou?“ Tuším, že snad právě toto těžké 
období je mi příležitostí svěřit svůj život 
plně a v důvěře do jeho rukou. A co by 

se mohlo jevit jako krok do prázdna, stává se krokem k Bohu, strach 
překrývá důvěra.

A tak každý den stojíme na prahu nejisté budoucnosti, každý den 
je novou příležitostí, kdy si volíme, jestli ho prožijeme ve své zdánli-
vě bezpečné kontrole svých plánů a svých představ, nebo riskneme 
dát svůj život Bohu (např. milovat lidi kolem sebe a důvěřovat, že 
nás nezabijí či neokradou). Chceme se ještě nechat Bohem 
překvapovat? Dát mu prostor? Nemám s životem ještě mnoho 
zkušeností, a přestože se mi v něm tolik věcí naráz mění, vím, že 
Boha nevyměňuji a on mě už vůbec ne. Také vím, že každý den je 
den milosti, radosti i vítězství, když jej celý svému Pánu odevzdám.

4Lukáš Kulísek

ÚVODNÍK

O budoucnosti
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SLOVO
NA CESTU

e před námi vytoužené období prázdnin, 
dovolených, odpočinku. Bratr kazatel J
Vlado Fajfr říkával, jistě s trochou nad-

sázky, že jeho nejmilejší příkaz Pána Ježíše je ve 
verši z Markova evangelia 6,31: Řekl jim: „Pojďte 
sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“

Ale asi nejznámějším slovem Pána Ježíše o 
odpočinku je: Pojďte ke mně všichni, kdo se 
namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. (Mt 11,28) Pán Ježíš nabízí úlevu, 
kterou nezískáme sebelepší dovolenou, ale jen 
ve spojení s Ním. Pro koho platí to pozvání?

Mám za to, že zve ty maličké, ty, kdo se ve 
svém vnitřním nastavení podobají malým 
dětem: V ten čas řekl Ježíš: „Velebím, tě Otče, Pane 
nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a 
rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)

Jsou to ti, kdo potřebují vedení podanou 
rukou, kdo se obracejí s prosbou o pomoc – 
tati, pomoz mi – kdo jsou odkázaní na péči 
svých rodičů, svého otce, kdo potřebují lásku 
svých rodičů. Tyto maličké v postoji k Bohu 
Pán Ježíš zve.

Pán Ježíš oslovuje vedle maličkých i ty, kdo 
se namáhají a jsou obtíženi břemeny. Jaká něha 
zní v Ježíšových slovech. Bezbranná nabídka, 
pozvání, které může být odmítnuto i s tím, kdo 
zve. Ježíš riskuje odmítnutí, a přesto zve. Vidí 
ty, kdo na něho čekají. Pojďte ke mně.

Pojďte ke mně všichni. Nebuďte sami, připojte 
se ke mně, říká Ježíš. Pojďte vy unavení, 
otupělí, vyčerpaní, kteří vlečete stále se 
opakující starosti všedního dne. Vy, kteří máte 
pocit, že nikdy nedostojíte nárokům, které se 
na vás kladou. Pojďte vy, kdo jste poznali, že 
život je těžký, že s sebou nese zklamání a ztráty, 
bolest a nemoc, samotu.

Pán Ježíš slibuje, nabízí: Já vám dám odpo-
činout, naleznete odpočinutí svým duším. Řecké slovo 
pro odpočinutí znamená udělat přestávku. Pán 
Ježíš chce, abychom si v jeho blízkosti 

odpočinuli, znovu se nadechli. Pán Ježíš nabízí 
takovou zastávku na cestě k odpočinku a 
nabrání sil na další cestu.

S pozváním souvisí také výzva. Vezměte na 
sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. 
Shoďte ze sebe břemena, která vás tlačí k zemi. 
Nejsou k ničemu dobrá. Odpočiňte. A pak na 
sebe se mnou vezměte jiné jho, Ježíšovo, které 
na rozdíl od těch prvních netlačí ani netíží.

Spřáhněte se se mnou, připojte se ke mně, 
spojte svou další cestu se mnou, říká Ježíš. 
Nebude to lehké, nebude to bez závazků ani 
bez námahy, ale Ježíšovo jho nezraňuje, 
nerozdírá kůži do krve. Jaké je to Ježíšovo jho, 
ke kterému nás zve? Nasaďte si trpělivou 
laskavost vůči lidem a důvěřivou odevzdanost 
vůči Pánu Bohu. Toto jho netlačí, netíží, 
nerozdírá. S ním se dá jít, s takovým jhem 
dostane život jiné barvy, jinou perspektivu, 
novou naději. Ježíšovo jho nás proměňuje, 
stáváme se znovu maličkými, otevřenými a 
důvěřivými. Najdeme odpočinutí a pokoj. Zase 
potkáme radost a vděčnost. Znovu poznáme, 
že Pán Bůh je blízko a že nám dává sílu na 
každý den.

Hans Joachim Eckstein to vyjádřil takto: 
„Jsme přetíženi a nezvládáme? Často je naše 
slabost zapříčiněna nadměrným zatížením, a ne 
nedostatkem síly. Pak neprosme Boha o více 
síly, ale o moudrost, co odložit. Protože Bůh 
nám dá dost síly k tomu, co On od nás očekává. 
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že až po 
svém ochromení jsem pochopil, že jsem pro 
Pána Boha použitelnější, ne když zvládám 
všechno, co bych si přál nebo co by si možná 
přáli druzí, ale když dělám to, k čemu mi dá Pán 
Bůh sílu.“

Přeji vám všem požehnaný čas odpočinku, 
který nabízí Pán Ježíš.

4Daniel Komrska
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BLAHOPŘEJEME

červenec, srpen 2017

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

On však přinesl jedinou oběť za hříchy 
a navždy usedl po pravici Boží.                 

Židům 10,12

Ve čtvrtek 15. června 2017 jsme se v krematoriu na Jihlavské ulici rozloučili se sestrou Evou 
Tesaříkovou, která zemřela ve věku 82 let.

3. 7. 
4. 7.

13. 7.
14. 7.
14. 7.
30. 7.
31. 7.

sestře Jitce Kašparové z Brna
sestře Anně Gaiduschové z Brna
bratru Janu Luklovi z Nosislavi
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna

71 let
73 let
73 let
94 let
86 let
85 let
79 let

ČERVENEC

3. 8.
4. 8. 

23. 8.
27. 8.

sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

75 let
83 let
93 let
74 let

SRPEN

PŘESTUP DO BJB

SVATBA

V sobotu 1. července 2017 budou oddáni v Bystrém v Orlických horách Eliška Slaná a Jiří 
Urban. Eliška současně přestupuje do sboru Slovo života.

V červnu 2017 přestoupila z našeho sboru do sboru BJB v Brně na Smetanově ulici sestra 
Miloslava Raclová.
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VZPOMÍNKA

NA ŽIVOT SESTRY EVY TESAŘÍKOVÉ

e čtvrtek 15. června jsme se rozlou-
čili s milovanou maminkou, ba-Vbičkou, prababičkou, švagrovou, 

tetou i sestrou v Kristu Evou Tesaříkovou. 
Odešla potichu ve svých 82 letech.

Eva se narodila 18. prosince 1934 v Brně-
Tuřanech jako jediné dítě manželů Karla a 
Marie Blažkových. Tatínek byl malířem 
pokojů, maminka pracovala v České u Brna 
v továrně Kovolit jako hlavní účetní.

Malá Eva měla krásné dětství. Často po-
bývala u tety Růži v České u Brna a u babičky 
a dědečka v Křenovicích se svými sestře-
nicemi Aničkou a Květou. Obecnou školu 
vychodila s výborným prospěchem v Tu-
řanech, pak vystudovala obchodní akademii 
v Brně. Po maturitě pracovala jako úřednice.

26. června 1958 se provdala za Karla 
Tesaříka, vdovce se dvěma syny. Její manžel 
pracoval jako vědecký pracovník v Akademii 
věd v Brně. Eva tam přešla za ním. Byla 
hluboce věřící. Ve víře vychovali společně    

s manželem i své syny Karla, Petra a Igora.   
S výchovou dětí a domácností jí hodně 
pomáhala její obětavá maminka. S man-
želem i dětmi často cestovali a měli mnoho 
přátel i v zahraničí. Také se aktivně věnovali 
charitě, pomáhali mnoha potřebným lidem. 
Postavili si krásný dům na Okřínku, kousek 
od Brna. Tam za nimi přijížděli příbuzní i 
přátelé, i z ciziny. Byli velmi pohostinní. Jako 
důchodci tam prožili hodně šťastných dní. 
Eva ráda pracovala na zahradě a její manžel 
se věnoval milovaným kaktusům. Měli 
krásné manželství. Své čtyři vnučky – Katku, 
Aničku, Haničku a Lenku – stejně jako 
pravnoučátka milovali celým srdcem.

Eva se těžko vyrovnávala se smrtí 
manžela. Po jeho odchodu začala chřadnout. 
Velkou oporou v nemoci jí byli synové, pře-
devším nejmladší Igor, který se o maminku 
vzorně staral. Odešla nám po těžké nemoci. 
Všichni, kdo jsme ji měli rádi pro její las-
kavost a humor, na ni nikdy nezapomeneme.

z pohřebního rozloučení

Z kázání
Eva byla hluboce věřícím člověkem a 

patřila do našeho společenství Církve 
bratrské v Brně. Připojím k vzpomínce na 
její život pár slov o víře. Víra totiž Evu 
definovala. Nebyly to jen chvíle modlitby a 
čtení Bible, ale taky vyhledávala prostor, 
který by formoval její víru. A nejen vy-
hledávala, ona ho spoluvytvářela. Během 
komunismu se u nich doma scházelo třicet 

lidí, modlili se, zpívali, besedovali o víře. Po-
zději pak spoluzakládala nový sbor v Krá-
lově Poli. Viděla, že lidi prahli po du-
chovních věcech. Ona prahla s nimi. Hledala 
duchovní přesah všude. Modlila se za druhé.

Když odchází milovaný člověk, něco       
v nás spolu s ním odchází taky. Něco v nás 
taky umírá. Zůstane tam prázdno, které 
nikdo jiný nebo nic nevyplní. Zároveň smrt 
blízkého nás nutí zastavit se a dívat se na 
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ZE ŽIVOTA DOROSTU

7

vlastní život, vlastní smrtelnost, dívat se na 
svoji vlastní křehkost a zranitelnost. Dotý-
káme se tajemství smrti, kterému nerozu-
míme. Otázka konečnosti nás může vést do 
nejistoty a beznaděje, k pocitům prázdnoty. 
Avšak víra, která vytvářela i Evin život, šeptá 
něco o nekonečnosti, o nekončícím životě, o 
naději. Je to víra v lásku, od které nás nikdo a 
nic nevzdálí. Ani smrt.

Jak píše v Bibli apoštol Pavel: Kdo nás 
odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo 
úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí 
nebo meč? Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, 
který si nás zamiloval. Jsem 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 8,31–38)

Nemůžeme udělat nic pro to, aby nás Bůh 
miloval míň. A nemůžeme udělat nic pro to, 

aby nás miloval víc. Ani smrt nás nemůže od 
této lásky oddělit. Do této nekončící a ne-
zasloužené lásky Eva vkládala svůj život. O 
tuto lásku se opírala, když pečovala o svého 
umírajícího muže, a i tehdy, když se sama 
loučila se svým životem. O té lásce zpívá i 
jedna píseň, kterou měla Eva ráda. „Důvěřuj 
se v Pána, ó duše má, z večera i z rána on ti 
pomáhá! On zná tvou strast, promění ji        
v slast, nový květ okrášlí tvou pozemskou 
vlast. On v každé době a právě včas pomoci 
chce tobě, slyší tvůj hlas. On z žalosti tvoří 
radosti, jím tvoje nabývá blaho stálosti.       
Ó Bože věčný, jenž srdce znáš, přijmi dík 
srdečný, ty Otče náš!“ Je to pozvání i pro nás, 
abychom se oddali cele této lásce. Nejen 
když sami budeme stát tváří v tvář smrti, ale i 
dnes. Jsem si jistá, že ani smrt nás nedokáže 
odloučit od lásky Boží, kterou máme           
v Kristu.

4Mária Uhlíková

tejně jako před rokem se i letos 2. až 4. 
června konal třídenní výlet velkého Sdorostu, takzvaný minipuťák. Na sra-

zu v pátek odpoledne se nás sešlo asi deset a 
společně jsme vyrazili vlakem směrem na 
Vysočinu. Vystoupili jsme v Proseči a vyšli   
k místu zvanému Toulovcovy maštale. Kou-
sek od maštalí jsme nalezli pod skalním 
převisem bývalý srub, kde jsme se utábořili a 
šli prozkoumat maštale, což bylo v podstatě 
skalní bludiště. Při večeru stráveném u ohně 
se k nám připojila skupinka skautů, kteří byli 
také z Brna.

Další den nás čekal dlouhý pochod. Bylo 
sice vedro, ale naštěstí jsme měli dostatek 
vody, většina cesty vedla lesem a přestávky 
byly docela časté. Obědvali jsme u malého 
rybníku a poté následoval pochod až do 

Poličky, kde jsme si koupili něco k pití. 
Nakonec jsme došli až ke Kamennému 
hradu, kde bylo ohniště, a tak se toto místo 
stalo naším dalším tábořištěm. Večer měla 
Ivetka pěkný biblický program o nutnosti se 
navzájem povzbuzovat a podporovat, a to 
především ve víře. Zbytek večera/noci jsme 
zpívali u ohně různé dorostové i nedo-
rostové písně.

V neděli po snídani jsme vyšli do oblasti, 
kde bylo plno různých skal a u většiny z nich 
jsme zastavovali, abychom se podívali na 
jejich vrcholky. Počasí bylo oproti minulému 
dnu zatažené, a tedy příjemnější, jelikož bylo 
chladněji a nepršelo. Náš pochod byl 
zakončen na jedné autobusové zastávce       
v Pusté Rybné, kde nás chytil déšť, a odtud 
jsme autobusem jeli na nádraží a pak vlakem 
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do Brna. Cel-
kem nás bylo 
asi třináct a 
celý třídeňák 
jsme si společ-
ně užili. Jsem 
vděčná Pánu, 
že mohlo i 
p o č a s í  t a k  
krásně vyjít, a 
doufám, že se 
zase někdy bu-
de tato výpra-
va moci zopa-
kovat.

4Bětka 
Zachariášová

Blíží se konec akademického roku, začátek prázdnin, tedy i přestávka našich 
pravidelných setkání. Tentokrát je ta přestávka trochu dramatičtější, protože   
z vedení týmu odchází z osobních důvodů čtyři ze šesti současných členů. 
Budoucnost mládeže je nyní opravdu velkým otazníkem. I z toho důvodu 
jsme se rozhodli získat odezvu od mládežníků současných, nedávno 
minulých i těch, kteří chodívají, ačkoli ne příliš často. Oslovení odpovídali na 
základní otázku: Proč chodím/nechodím do mládeže? Někteří se vyjádřili i 
k doplňující otázce: Jak by měla vypadat mládež, kam byste chodili nebo 
chodíte rádi? Všem byla dána možnost vyjádřit se více či méně anonymně, 
nejedná se tedy o tiskovou chybu J. Děkujeme všem, kteří na výzvu 
reagovali, a dali tak najevo, že jim současnost i budoucnost mládeže leží na 
srdci!

4 Žaneta Marvanová

Do mládeže chodím v posledním roce jen 
příležitostně, protože se každý týden schází-
me na skupince pro „odrostlé mládežníky“, 
kde na osobní rovině řešíme věci, které jsou 

pro nás aktuální: pracovní život, hledání 
životního partnera atd. Mládež mám ráda, 
ale diskuse nejsou (možná i kvůli většímu 
počtu lidí) natolik osobní. V práci celé dny 
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sedím, a tak si potřebuju vyčistit hlavu a za-
sportovat si, být venku na vzduchu. Trávení 
dvou večerů v týdnu sezením (na skupince 
plus mládeži) po celodenním sezení v práci 
je pro mě tak trochu za trest. Nicméně mlad-
ší mládežníky-studenty mám moc ráda, a tak 
je přijdu jednou za čas na mládež ráda po-
zdravit a popovídat si.

Barča Robková

Do mládeže chodím, protože se ráda 
potkávám s dalšími křesťany a slyším jejich 
názory a postřehy, myslím, že je pro mě dost 
důležitá ta osobní rovina a podobný věk. 
Taky proto, že je to pro mě příjemný oddych 
po škole a taky místo, kam můžu chodit 
pravidelně i nepravidelně. Zároveň do 
mládeže téměř nechodím proto, že to prostě 
teď není v mých silách, co se týče školního 
rozvrhu. Kromě samotného faktu, že mám  
v tu dobu ještě školu, je problém asi i v tom, 
že se prostě v úterý večer nedokážu na nic 
soustředit, natož nad něčím přemýšlet.

J.

Proč nechodím do mládeže? Mám dva 
důvody. Ten první je čistě osobní, a to, že to 
nejsem schopen stíhat společně s prací a 
studiem. Ten druhý důvod považuji za 
vážnější, a to je to, že si myslím, že mládež by 
měla být pro děcka, co vychází z velkého 
dorostu, a ne pro přestárlé vysokoškoláky. 
Program mládeže nemůže být koncipovaný 
shodně jak pro sedmnáctileté mládežníky, 
tak i pro pracující ve věku přes dvacet pět let.

Jan Žralok Rous

Mládež je pro mě místo a čas, kde a kdy se 
setkávám s Bohem, zároveň se spoluvěrci 
přáteli a zároveň s hledajícími. Je to prostor 
ke konfrontaci názorů a myšlenek. Je to 
prostor ke svěření se, ke společným mod-
litbám, společným chválám, společnému 
čtení Písma. Je to bezpečná zóna, kde se 

scházejí mladí lidé, kteří se už nepočítají 
mezi děti a dorostence ani ještě sami nemají 
děti.

Žaneta Marvanová

Do mládeže nechodím, protože už se 
cítím být jinde (věkem i životní situací). 
Řeším jiné záležitosti a jinou službu ve 
sboru.

D. K.

Do mládeže jsem poprvé přišla před šesti 
lety, a to čistě ze zvyku – co jiného bych 
dělala v úterý večer? (Shodou okolností se 
mládež na Smíchově schází ve stejný čas.) 
Jenže mládež byla veliká, hlučná a já se 
neuměla socializovat, tak jsem brzy chodit 
přestala. Před dvěma lety jsem se odhodlala 
jít na filmový festival, tam jsem se zapovídala 
s pár mládežnicemi, přišla na mládež a          
s překvapením zjistila, že se mi tam moc líbí 
J. Bylo to přátelské, útulné prostředí, kde 
jsem našla přátele a získala prostor ke 
skutečně upřímnému sdílení svých radostí i 
strastí. Mládež mi pomohla růst ve víře, stále 
nově potkávat Pána Boha, stala se velkou 
součástí toho, co vnímám jako svůj domov. 
Do budoucna mládeže bych si přála něco 
podobného – aby to bylo přátelské zázemí, 
kde můžeme být spolu – povídat si, zasmát 
se, svěřit se i modlit se.

Bětka Šťastná

Chodím do mládeže, protože je jedním    
z důvodů, proč se v Brně cítím doma.

Baška

Do mládeže často nechodím, protože 
spolu se školou, prací a jinými povinnostmi 
mi to časově nevychází. Ale mrzí mě to. 
Když do mládeže jdu, vždycky se těším. Je to 
pro mě obohacující čas. Probíraná témata, 
čtení a myšlenky se vždycky nějak dotýkají 
toho, co právě prožívám. A to si myslím, že 

KOMPAS 7-8/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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je právě velký přínos pro nás všechny, že se 
můžeme navzájem sdílet.

Anička S.

Kvůli obohacení zkušenostmi, názory a 
vztahy s vrstevníky. Abychom se mohli na-
vzájem podržet v těžké situaci. Taky já mohu 
nabídnout zkušenost, názor či vztah.J 

L. K.

Do mládeže chodím hlavně kvůli 
setkávání s přáteli a také kvůli skvělým 
programům, zvlášť když přijedou hosté J. 
Mládež vytváří prostor k přemýšlení, sdílení 

se, pomáhá tvořit nové sociální vazby a 
celkově spojuje lidi. Je to místo, kde může 
být člověk sám sebou a zároveň se učit od 
druhých.

E. P.

Kvůli škole a práci mládež časově ne-
zvládám.

Dorka Rousová

I když jsem byla návštěvník sporadický a 
návštěvy mládeže pro mě byly spíše sváteční, 
jelikož škola a později práce mi neumožňo-
valy častější účast, musím říct, že to byl vždy 
skvěle strávený čas s lidmi, mezi kterými 
jsem se cítila dobře a uvolněně. Při chválách 
a modlitbách si člověk užil společnou me-
ditační chvilku, během programu načerpal 
spoustu inspirativních myšlenek a nakonec 
zde byl čas na diskusi a nezávazný pokec       
s kamarády blízkými i vzdálenými J. I když 
už jsem starý mazák, na mládež se vždycky 
ráda vracím!

Žužu

Proč ne/chodíš do mládeže? Tento školní 
rok jsem do mládeže téměř nechodil. Důvod 
byl jednoduchý. Rozhodl jsem se tak a dal 
přednost skupince, která se časově s mládeží 
překrývala. Nevadilo mi to, protože jsem 
měl pocit, že už jsem z mládeže odrostl a 
nemá mi moc co dát. K mému překvapení 
jsem během posledních měsíců zjistil, že mi 
to společenství chybí, tak jsem tam občas 
zašel. A plánuju v tom pokračovat. Ani ne 
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kvůli programům, které jsou dnes široce 
dostupné. Hlavně kvůli lidem, společenství a 
potřebě někam patřit. Být někde doma a toto 
domácí společenství nabídnout i hostům. To 
od mládeže očekávám.

Jakub Hejzlar

Na mládeži mě zajímá komunita lidí, kteří 
směřují za Kristem, a chtěl bych, aby i v bu-
doucnu mohla mládež sloužit k potkávání 
mladých věřících lidí a vzájemné inspiraci.

Petr V.

Proč chodím do mládeže? Hlavně asi kvůli 
odreagováni od všeho běžného denního, 
kvůli tomu, že ke mně může něco z mláde-

žového programu promluvit a asi to i oče-
kávám. A asi i kvůli lidem J.

F. S.

4Ptala se Žaneta Marvanová.

Poslední mládežové setkání se 
uskutečnilo neformálně na dvorku. 
Sešli jsme se 20. června naposledy 
před prázdninami, abychom spo-
lečně pojedli grilované chuťovky, za-
zpívali si a hlavně si povídali. Atmosféra 
byla prostě báječná: účast byla hojná, 
jídlo velmi chutné (vřelé díky vrchnímu 
Chef kuchaři Lukášovi a asistence 
Márii!), počasí ideální! Bohu díky!

ABIBL
E
P RTY

d první středy v červnu probíhají 
biblické hodiny v nové formě. Při Opřípravě jsem vycházel z materiálů 

naší sesterské církve FeG v Německu. V 70. 
letech minulého století s tímto konceptem 
přišel kazatel Helmut Weidemann z Gie-
senu. Ještě jako student teologie jsem se       
s ním mohl setkat. Bratr Weidemann mi 
významně pomáhal s budováním mé 
teologické knihovny.

Biblické hodiny v tomto projektu pro-
bíhají tak, že kazatel má jen úvod a účastníci 
biblické hodiny pak v menších kroužcích 
hovoří o probíraném biblickém textu. Hle-
dal jsem, co by asi mohlo vyhovovat našemu 
sboru, a zvolil jsem formu moderovaného 
rozhovoru. V rozhovoru nejde o hlásání 

nějakých teologických zásad, ale o sdílení o 
tom, jak nás oslovil společně studovaný 
biblický text. A jaký dopad má do mého 
života. Asi nenajdeme odpověď na všechny 
otázky, o to vůbec nejde, ale můžeme se 
doplňovat různými pohledy a obohacovat 
různými zkušenostmi. Velmi mě potěšilo, 
když mi po biblické hodině jeden z po-
sluchačů pověděl: „Ten XY mluvil tak 
dobře, už vím, koho bych volil do star-
šovstva.“ Ano, jde i o to, abychom se více 
poznávali, abychom se učili formulovat to, 
co je naše víra, jak ji prožíváme. Jsem rád, že 
části biblických hodin se v létě ujmou bratři 
starší, velmi si toho vážím a věřím, že to 
bude sloužit ke společnému budování.

Nebojte se přijmout pozvání k rozhovoru 
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Rozhovor s Tomášem Vránou, předsedou místního staršovstva 

samostatné kazatelské stanice v Bohumilicích, při příležitosti 

bohumilického sborového dne, na který zamířil také náš pěvecký sbor.

8 Dnešní bohoslužba probíhala na zahradě vaší 
modlitebny, stojící uprostřed vesnice. Scházíte se 
takto venku častěji?

Myslím, že bohoslužba byla premiéra, ale 
jde v souladu s naší snahou, že se chceme 
otevírat okolí. Nechceme se schovávat, když 
nemusíme. A po vesnici se tak linou libé 
zpěvy. Jaké budou reakce, uvidíme. A kromě 
toho jsou naše prostory stísněné. Zahrada se 
používá ale při dětském dni, kdy zveme 
mnohé, ale určitě by se mohla využívat víc.

8 Jaké vztahy máte s místními? Přece jenom na 
malé vesnici musíte být „nápadní“.

Má to dva úhly. Pouze asi třetina členů žije   
v Bohumilicích, ostatní jsou především        

z okolních vesnic, takže to ovlivňuje vnímání 
vztahů. Místní nás znají, mají nás zastrčené  
v nějaké škatulce, o které přesně nevíme, 
jaká je. Přijdou na dětský den. Složitější je to 
s pozváním do shromáždění. Doma není 
nikdo prorokem.

8 Takže běžně se scházíte v modlitebně – místním 
rodinném domku…

Ano, teď asi šest až sedm let na tomto 
místě. Spojením dvou místností vznikl sál. 
Shodou okolností je to v domě, kde byla      
v roce 1907 naše stanice založena. Mezitím 
jsme se scházeli na jiných místech a dům 
jsme zpátky koupili před nedávnem. Starší 
paní, která v něm bydlela, se sboru vzdálila, 

ROZHOVOR

Usilujme o zážitky s Bohem, abychom mohli vydávat svědectví

S TOMÁ ŠEM VRÁ NOU

do BIBLEPÁRTY, už to přežilo devět lidí z na-
šeho sboru a mezi přeživšími můžete být i 
Vy, kdo čtete tento článek.

Mám velkou prosbu. Potřeboval bych 
někoho, kdo by studijní materiály pře-
psal do elektronické podoby. Na jedno 
čtvrtletí je to asi 18–20 stránek A4. Jedná 
se mi o materiály, které bychom měli 
společně používat od září. V momen-

tálním vytížení a jistém fyzickém ome-
zení je to už nad moje možnosti.

Modlím se, aby Pán Bůh požehnal i na-
šemu společnému biblickému studiu, kte-
rým i naplňujeme doporučení vizitátorů. 
Těším se na Vás při společném rozhovoru 
nad Božím slovem.

4Daniel Komrska
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Pavel Hošek v Brně

ale na konci života se rozhodla ho sboru      
v podstatě pro sbor výhodně prodat. Roz-
hodně to taky pomohlo vyřešit, kam se 
sborem.

8 Jak vypadá týdenní život sboru?
Teď už asi čtrnáct dní nejenom v neděli 

J. Sestry se začaly scházet v týdnu k biblické 
a modlitební hodině.

8 Jen sestry?
Zatím se sešly jen sestry, 

ale není to na sestry ome-
zeno.

8 A co ostatní činnosti? 
Myslím hlavně ty pro děti.

Všechno probíhá pa-
ralelně se shromážděním – 
besídka i dorost, pokud 
vůbec probíhá. Sborové 
děti chodí dále do skautu 
ve Velkých Hostěrádkách, 
a to i s dětmi z vesnice.

8 To je „sborový“ skaut?
V našem oddíle jsou tři ze čtyř vedoucích     
z CB. Je to vlastně taková verze dorostu. 
Umožňuje nám oslovit děcka z vesnice a 
zároveň profitovat ze zázemí skautu. 

Původně jsme se se Zuzkou věnovali 
dorostu, ale jak nám přibývaly děti, nebylo to 
možné stíhat. Tak naše děti začaly chodit do 
skautu a postupně jsme v něm začali 
pracovat my. Víru netajíme, děckám o ní 
říkáme, některé skautské akce se konají i ve 
sboru. Své směřování máme i v názvu na-
šeho oddílu – středisko s rozšířenou 
duchovní výchovou. Teď máme skoro třicet 

dětí, z toho je sedm z našich 
rodin. Letos jsme prožívali 
boom.

8 Z čeho máte ve sboru 
radost?

Ze staršovstva – v tom 
smyslu, že v sestavě, ve 
které pracujeme, můžeme 
prožívat jednotu a posou-
vat se tak od formální 
správy sboru i ke správě 
duchovní. Staršovstvo je 
relativně živé, nehádáme 
se. Jsem také rád, že se 
můžeme skautu věnovat    
s požehnáním sboru. Skaut 

nám dělá radost, ale zároveň i starost. Když 
nám Pán Bůh ty děti poslal, je otázka, jak my    
s tím naložíme. Budou děti, které odejdou. 
Evangelium je znechutí, zatrhnou jim to 
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rodiče, nebo na ně budeme drsní. To je spíš 
předsudek, ne že bychom to prožili. Dále nás 
těší, že se daří zapojit do práce i odrůstající 
do-rostence, byť je toho spousta ještě čeká. 
Jsou nasměrováni a je otázka, co s tím          
v životě udělají. Na dvacet pět členů máme 
třináct dětí, tak snad nevymřeme.

8 Vrátím se ještě ke star-
šovstvu. Kdo je jeho členem?

Máme to pěkně roz-
dělené – jak generačně, tak 
zastoupení mužů a žen. Je 
taky relativně mladé. Za 
starší generaci sestra Ha-
lámková, za střední Láďa 
Jílek a já, za mladší Ester 
Pučálková a Pavel Zvonař.

8 Co bys vzkázal Brnu?
Líbí se mně, že jsme 

malá stanice, která je 
součástí velkého sboru. 
Vnímáme to pozitivně, že 
patříme k velkému sboru, 
jsme rádi, když můžeme 
budovat osobní vztahy, že máme oporu 
velkého sboru, pokud ji chceme přijmout. 
Jsme rádi, že náš prostor může posloužit      
k setkání, jako je dnes.

8 Čím teď žijete? Na co se připravujete?
Už asi dva měsíce žijeme táborem, 

protože poprvé to bude oddílový tábor, ne 
střediskový, a navíc až na Šumavě, s vlastním 
materiálem na zelené louce. Tak je to pro nás 
taková výzva. Jako sbor spíš dlouhodoběji 

přemýšlíme, jak se sebou naložit, jak naložit 
s penězi z restitucí. Objevují se názory na 
stavbu nové modlitebny. Ty narážejí na 
otázku, proč stavět modlitebnu, když se 
máme kde scházet. Takže co a jak postavit, 
přestavět, jaká nová služba… A v krátko-
dobém výhledu? Opravit na zimu topení.

8 Co vám (Tobě) dělá 
starosti?

Nemáme starosti nad 
běžný rámec. A mně 
osobně? Abychom se o 
důležitých věcech dobře 
rozhodli. Leží mi na srdci 
to, a dnes se mi to znovu 
potvrdilo, že máme málo 
zkušeností s Bohem, které 
bychom chtěli sdělovat. 
Tak, jak dnes mluvila 
Ester Pučálková o třech 
mladících, kteří uvěřili a 
pak vyprávěli. A stáli u 
zrodu práce v Bohumi-
l ic ích.  My v našem 
běžném životě mnohdy 

nemáme ani prostor pro Boží věci. Jedna věc 
je ta, že s Pánem Bohem v životě počítáme, 
druhá, že řekneme o tom, k čemu nás Pán 
Bůh vedl. Usilujme o zážitky s Bohem, 
abychom mohli vydávat svědectví. Něco 
mezi usazeným životem a Čeňkem Jirsákem 
z Bylo nás pět, který opovážlivě spoléhá před 
skokem ze skály.

4S Tomášem Vránou rozmlouvala 
Lenka Broklová.
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ZE ŽIVOTA V BOHUMILICÍCH

Dětský den v Bohumilicích

ne 28. května v odpoledních ho-
dinách se v Bohumilicích uskuteč-Dnil dětský den. Velká část organi-

zátorů dětského dne se věnuje skautingu, 
takže akce byla pořádána pod hlavičkami 
obou organizací, CB i Junák – český skaut.

Pro děti byl připraven již tradiční běh 
okolo Bohumilic, na jehož trase bylo při-
praveno několik stanovišť s úkoly: střelba, 
sudoku, lanová lávka, poznávání rostlin a 
zvířat… Nejrychlejší běžci získali za svůj 
výkon sladkou odměnu, ale i věcné dary a 
letáčky z Dětské misie.

Nejmenší děti se zabavily přímo na 
sborové zahradě, kam se dětský den v po-
sledních letech přesunul. Na stanovištích 

pro nejmenší se aktivně zapojili i rodiče, pro 
které jsme připravili kávu a drobné 
občerstvení.

Kromě odměn byla jednou z největších 
atrakcí pro děti i dospělé dvouměsíční telecí 
slečna Ivča. Celý dětský den byl po vyhlášení 
všech výsledků zakončen společným 
opékáním špekáčků.

Děkujeme Pánu Bohu za to, že otevírá 
dveře našich srdcí i našich modliteben, a my 
tak můžeme prožívat společné obecenství    
s lidmi s okolí.

4Tereza Mikelová
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SETKÁ NÍ S BRATREM PETREM JAŠKEM

oslední červnovou neděli jsme v na-
šem sboru přivítali bratra Petra Jaška  Pz kladenského sboru Církve bratrské, 

který se s námi přišel podělit o své zkuše-
nosti ze súdánského vězení, kde strávil 
čtrnáct a půl měsíce. O toto svědectví byl      
z naší strany velký zájem, což dosvědčoval 
prakticky zaplněný sál v dolních prostorech 
sboru.

Setkání moderovala naše diákonka, sestra 
Mária Uhlíková. V úvodu jsme zhlédli 
sedmiminutový dokument České televize o 
propuštění bratra Petra z vězení, když 
nedlouho předtím byl odsouzen na dvacet 
let. Jak se to vlastně stalo, jak se bratr Petr 
ocitnul v dalekém Súdánu?

Bratr Petr Jašek je křesťanský humani-
tární pracovník a dokumentarista. Dlouho-
době se zajímá o pronásledované křesťany ve 
světě. Už v roce 1992 byl spoluzakladatelem 
sdružení Pomoc pronásledované církvi, 
české pobočky americké organizace The 
Voice of  the Martyrs (VoM, Hlas 
mučedníků). První cestu na pomoc 
utlačovaným křesťanům podnikl už v roce 
2000 do Vietnamu. Pro Hlas mučedníků 
pracuje od roku 2002, dokumentuje 
perzekuci křesťanů zvláště v různých zemích 
Afriky. Osudnou se mu stala cesta do Súdánu 
v prosinci 2015. Dozvěděl se totiž o jednom 

případu fyzického mučení jednoho studenta, 
který konvertoval od islámu ke křesťanství a 
trestem za zradu byl mučen popálením na   
80 % plochy těla. Petr Jašek chtěl tento případ 
zdokumentovat pro veřejnost a rozhodl se 
odjet do Súdánu. Cestu měl naplánovanou na 
čtyři dny, ale po zatčení na letišti a následném 
vězení se z toho stalo čtrnáct a půl měsíce. Při 
prohlídce na letišti u něho tajná policie našla 
dva pasy, což jim bylo podezřelé, a proto ho 
zatkla a později obvinila ze špionáže. 

Vězněn byl na několika místech, prakticky 
vždy v přeplněných celách s muslimy. Toto 
věznění bylo mnohdy velice stresující, jednou 
byl dokonce na poslední chvíli vysvobozen   
z možného mučení tzv. waterboardingu 
(metoda mučení, při níž je ležící připoutané 
oběti dán na obličej ručník a na ten je lita 
voda, což v člověku vyvolává pocit, že se 
topí). V prvních pěti měsících svého věznění 
neměl k dispozici Bibli, proto se jen mohl 
modlit, případně si vybavoval texty z Bible    
z paměti. Jeho zdravotní stav byl špatný, 
zvláště po osmidenní hladovce, kdy ho 
odvezli do nemocnice a násilím mu dali infuzi 
dextrózy, aby jim tam neumřel. Z různých 
vyšetření bylo zjištěno, že trpí anémií, zřejmě 
z podvýživy. Proto se mu často stávalo, že si 
nemohl vybavit např. 23. žalm, který se 
předtím celý naučil zpaměti už v mládí. 
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Někdy byl svými spoluvězni-muslimy po-
nižován, byl pro ně jen „špinavé prase“ či 
„špinavá krysa“. Když na toto oslovení 
nezareagoval správně, dostal ránu holí do 
hlavy. Přitom většinou se jednalo o vyso-
koškolsky vzdělané lidi.

Na cele byl i s muslimy patřícími k tzv. 
Islámskému státu či sympatizujícími s ním. 
Chlubili se tím, co kdo z nich dělá. Byl tam i 
jeden mladý člověk z Libye, asi dvaceti-
sedmiletý, který byl ve svých dvanácti letech 
osobním strážcem Usámy bin Ládina v po-
hoří Tora Bora. O něm se povídalo, že je to 
„člověk meče“, na kterého si měl dávat 
pozor. Údajně se účastnil i popravy 20 
egyptských křesťanů a jednoho Uganďana 
na libyjském pobřeží. Tento mladík měl u 
sebe silný vlasec a ukazoval svým kolegům, 
jak pomocí něho během několika vteřin 
může zabít člověka.

Bratr Petr však nám nepřišel vyprávět jen 
o svém trýznění – chtěl nám říci, že to všech-
no byl vlastně veliký dar od Pána – moci s ním 
trpět. Tak to Petr bral, tak to chápal. Když mu 
po pěti měsících tehdejší konzul v Káhiře 
Štěpán Sláma přivezl Bibli, měl obrovskou 
radost. Teď si mohl číst Bibli do sytosti a 
opravdu ji přečetl, Nový zákon desetkrát a 
Starý šestkrát. Zaujalo mě například, že si 
oblíbil knihu Zjevení, kterou předtím na 
svobodě příliš nemusel pro její zvláštní těžký, 
mnohdy nesrozumitelný jazyk – ale najednou 
ji ve vězení četl nově. Zvláště si zamiloval text 
4,8, kde se píše, že „čtyři bytosti jedna jako 
druhá ...bez ustání dnem i nocí volají: Svatý, 
svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, 
který byl a který jest a který přichází“. A tento 
chvalozpěv Bohu se stal i jeho... Nebo další 
verš, a sice Fp 1,29: „Neboť vám je z milosti dáno 
netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.“

Po zhruba čtyřech měsících od zatčení 
přibylo do jeho cely dvanáct eritrejských 
uprchlíků, které chytili na hranicích mezi 
Súdánem a Libyí. Vesměs mladí lidé od 
čtrnácti do osmnácti let, jen jednomu bylo asi 

dvacet dva. Najednou jako by slyšel vnitřní 
hlas: „Jdi a zvěstuj jim Krista.“ Začal s nimi 
hovořit o Ježíši a minimálně o dvou má 
jistotu, že opravdu přijali Krista. „Rázem 
jsem věděl, že pro mě má Pán Bůh v tom 
vězení nějakou úlohu. Postupně jsem se 
osměloval a oslovoval další lidi, ale byl jsem   
v tom velmi opatrný. Nikdy jsem na otázky 
víry sám nezaváděl řeč. Vždycky jsem čekal, 
až se zeptají. Měli jsme s některými otevřené 
diskuse a stále se za ně modlím, aby to zaseté 
Boží slovo přineslo své ovoce.“ 

Petrovo uvěznění vyvolalo velkou vlnu 
solidarity napříč církvemi v naší vlasti. Mno-
ho lidí se za Petra modlilo, psaly se dopisy 
súdánskému velvyslanci. Také náš sbor se 
této petiční a modlitební kampaně zúčastnil. 
Sestra diákonka nás v neděli informovala o 
Petrově situaci, a podnítila tak mnohé mod-
litby. Také zorganizovala petiční akci v našem 
sboru. Za to jí patří velký dík. 

Proto, když jsem se dozvěděl o Petrově 
propuštění, pokládal jsem to vlastně za 
zázrak. Potvrdilo se mi tak, že Bůh naše mod-
litby slyší a naše prosby vyslýchá. Celé toto 
setkání mělo krásnou otevřenou atmosféru. 
Petr promluvil velmi sugestivně i o našem 
povrchním mdlém západním křesťanství, 
kdy i mnoho věřících lidí se utápí ve vlastních 
úspěších, touží po kariéře a bohatství a zatím 
další spolubratři trpí pro Krista nejrůznějšími 
způsoby. Tak mnohým z nás promluvil do 
svědomí.

Pro něho samotného tato zkušenost zna-
menala přiblížení se Bohu. V jednom rozho-
voru řekl: „Celá ta zkušenost mě přiblížila     
k Bohu, můj osobní duchovní život se dostal 
do hlubší dimenze. Totéž platí i pro mé děti a 
manželku a v širším smyslu i pro náš sbor a 
Boží lid v naší zemi. Svůj život jsem odevzdal 
Pánu už asi v patnácti letech, ale ve vězení 
jsem prožil ještě hlubší, intimnější vztah        
s ním.“ 

Felix Davídek
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PŘÍBĚHY NE NÁHODOU JINÝM PODOBNÉ

Z A M Ě S T N A N C I M U Z E A

S DIAKONIÍ CB V CHORVATSKU

 jednom malém městečku u moře se přihodilo cosi zvláštního. Jeden         
z místních rybářů vytáhl při jedné ze svých obvyklých výprav z moře Vbednu s železným kováním. Když ji otevřel, nemohl uvěřit vlastním očím. 

Byla plná velmi starých mincí. Rybář byl však poctivec, a i když tušil, že jeho objev 
bude mít zřejmě velkou cenu, nic si nenechal a donesl vše do místního muzea. Tam 
každou jednotlivou minci odborně vyčistili, zjistili o ní, jak je stará, odkud asi 
pochází a jakou má dnes cenu. Pak všechny díly pokladu popsali a uložili do vitrín. 
Uspořádali velikou výstavu. Takový poklad totiž lákal mnoho zvědavců. Na mince 
se jezdili dívat lidé nejen z širokého okolí, ale i z druhého konce země.

A proto, že měla výstava takový úspěch, nechal majitel muzea najmout hlídače a 
vrátného, aby ve dne i v noci v muzeu pečlivě hlídali a stále nad pokladem bděli. Pak 

střední diakonie Církve bratrské 
pořádala dovolenou pro seniory        Úv Chorvatsku na ostrově Cres. Bylo 

tam asi čtyřicet seniorů a přidaly se dvě 
maminky s dětmi.

Z našeho sboru se účastnilo pět seniorů, 
organizaci a programům se vzorně věnovali 
manželé Jiří a Galina Hofmanovi z Ná-
choda. Další účastníci byli z Opavy, Prahy, 
Poděbrad, Kutné Hory, Liberce atd.

Každé ráno jsme začínali den v atriu 
malého kostelíka přímo na pláži zpěvem za 
doprovodu kytary, poslechli jsme si úvahy 
nad Hesly Jednoty bratrské a společně jsme 
se modlili.

Večer jsme opět končili spolu u staré věže, 
kde jsme se zájmem poslouchali programy o 
Českých bratřích, Janu Amosi Komenském 
a Přemyslu Pitterovi. Byly to strhující 
příběhy naší dávné minulosti i málo známé 
služby Přemysla Pittera žižkovským dětem  

v době první republiky, židovským i němec-
kým dětem před, během i po válce. Eva 
Hájková, maminka malé Anežky, které s ná-
mi byly, nám vyprávěla o současné práci       
v Milíčově domě na Žižkově, který Přemysl 
Pitter založil a kde se i dnes učitelé snaží 
zachovat jeho památku. Věnují se tam dětem 
i postiženým.

Za krásné společenství, péči o všechny 
naše potřeby i nádherné kopce u moře jsme 
prožívali velkou vděčnost Pánu Bohu 
Stvořiteli, Spasiteli i Posvětiteli.

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme jej 
hlaholem, skálu své spásy…

Hospodin je velký Bůh,
Je Král nad všemi bohy.
On má ve svých rukou hlubiny země, temena 

hor patří Jemu.
Jeho je moře, on sám je učinil… 

(Ž 95,1.3–5)

4Noemi Komrsková
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Fotbálek 

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita přes 
prázdniny jen podle domluvy. Do druhého poločasu, který 
odstartuje v září, hledáme nové posily. Bližší informace u 
Tomáše Kotrbatého (604 362 414 nebo 605 307 274).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

19

w V Bibli je také jedno podobenství, kterým nás Pán Ježíš upozorňuje, že musíme být ve své víře stále bdělí a 
nepolevovat v činech, které pro něho můžeme udělat, protože nevíme, kdy se k nám znovu vrátí. Víte, které 
podobenství to je?

A ještě malé předprázdninové opáčko: Umíte správně doplnit názvy několika následujících 
podobenství?

w      

musel na nějaký čas odcestovat. Žádnému z najatých zaměstnanců neřekl, kdy se 
přesně vrátí, ale každému udělil přesné pokyny, díky nimž měl být vystavený 
poklad v naprostém bezpečí před poškozením nebo dokonce ukradením. Po devíti 
dnech se majitel muzea nečekaně vrátil. Dorazil brzy ráno, malou chvíli před 
otevřením muzea. Ale co neviděl? Vrátný seděl v křesle hned za vstupními dveřmi, 
nohy podložené sloupkem knih a tvrdě spal. A hlídač? Myslíte, že aspoň on nad 
pokladem bděl a pečlivě ho opatroval, když vrátného zmohla únava? Kdepak! 
Uvelebil se za muzeem pod stromem v hebounké trávě a chrápal tak, že ho bylo 
slyšet po celé ulici.

Majitel muzea oba své zaměstnance probudil a řekl jim: „Nerad jsem Vás nalezl 
spící. Měli jste přece dělat svou práci! Od této chvíle Vás již nechci nikdy spící 
zastihnout, ať už se vrátím kdykoli.“ Vrátný i hlídač se pak opravdu polepšili.
(na motivy skutečné události)

Podobenství o nemilosrdném ??? 
Podobenství o ztracené ??? 
Podobenství o staviteli ??? 
Podobenství o soudci a ??? 
Podobenství o rybářské ??? 
Podobenství o nepoctivém ??? 
Podobenství o dvou ??? 
 

4Pája Sychrová



2. 7.:
9. 7.:
16. 7.:
23. 7.:
30. 7.:
6. 8.:
13. 8.:
20. 8.:
27. 8.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5. 7.:
12. 7.: 
19. 7.:
26. 7.:

kaz. Daniel Komrska  Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Raus
br. Tomáš Vrána
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Petr Raus
kaz. David Beňa
kaz. Pavel Lukáš

;

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA 19.00 hod

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva, Odbor praktické služby

prázdniny

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

pauza

ad hoc

BOHUMILICE / neděle 9.30     BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
br. David Fajfr
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí
kaz. Jakub Škarvan
kaz. Daniel Komrska; VP
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE

ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska 
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Raus
br. Petr Kvapil

w  (Řešení otázky: Podobenství o bdělém strážci. 
Marek 13,32–37)

w  (Řešení úkolu: Podobenství o… nemilosrdném 
služebníkovi, rybářské síti, ztracené ovci, 
nepoctivém správci, staviteli věže, dvou synech, 
soudci a vdově)

NEDĚLE
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br. Milan Hluchý
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br. Milan Hluchý
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16. 7.:
23. 7.:
30. 7.:
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23. 7.:
13. 8.:

br. Petr Raus
br. Petr Raus
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