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 za dorost Iveta Ukropcová a Alík Zachariášová  a za 
mládež Žaneta Marvanová  copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.
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Něco ke čtení

4Vřele doporučuji. Petr Kvapil

Marián Kuffa: Kazatelna života 
aneb V nebi najdeš prostitutky, 
vrahy i zloděje

ednou mi řekl Slávek Dostál: „Něco Ti půjčím 
na čtení, je to ohromný.“ A měl pravdu, je to J
ohromný. 
Marián Kuffa, autor knihy, je katolický kněz, 

který začal v Žakovcích nedaleko Popradu pra-
covat s lidmi na okraji společnosti. Zrenovovali 
společně polorozpadlou faru a přistavěli další 
budovy. Komunitu zde tvoří bývalí vězni, 
alkoholici a narkomani, bezdomovci, prostitutky, 
opuštěné děti, lidé bez rodiny. Každý, kdo je 
schopen, pracuje na farmě, díky níž je toto 
společenství soběstačné. 

Marián Kuffa se narodil 24. prosince 1959        
v Kežmaroku. Než vystudoval Katolický seminář, 
absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Nitře. 
Sportoval, věnoval se karate a horolezectví a ne-
plánoval, že by stal knězem, naopak se těšil, až se 
ožení a bude vychovávat své děti. Pak se s ním při 
výstupu na Gerlachovský štít utrhl kus skály a 
spadl dvacet metrů dolů. Trvalo třináct hodin, než 
ho horská služba dostala z hor do nemocnice. Cítil, 
že Pán Bůh mu vrátil život, a rozhodl se svůj život 
vrátit Bohu ve službě potřebným. 

Útlá kniha má jen čtyři kapitoly: 
O církvi: My křesťané nežijeme tak, jak 

bychom měli…
O lásce, manželství a rodině: Žádostivost 

přitahuje k sobě, láska odsunuje od sebe…
O pokoře a pýše: Celníci a hříšníci nás 

předběhnou do Božího království…
O životě na faře v Žakovcích: Nesmrtelná 

duše stojí za všechny kopance…

4Krátká ukázka z knížky viz strana 14.
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4Štěpán Novotný

ÚVODNÍK

Sborová rodina

Ga 6,2: Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon 
Kristův.

 poslední době promýšlím, jakou roli v našem životě 
hraje společenství lidí, které sjednocuje křesťanská Vvíra. Setkáváme se občas s věřícími, kteří si nějak věří 

po svém, ale společenství nevyhledávají, dokonce otevřeně 
prohlašují, že církev a sbor k tomu, aby věřili v Boha, nepotře-
bují. Považuji tento názor za extrémní nebo za nevyzrálý, ale 

na druhé straně je pravdou, že pravidelným navštěvováním kostela si spásu 
nevychodíme. Dle evangelia jsme spaseni díky oběti Pána Ježíše Krista a 
vše podstatné již bylo vykonáno. Zda sedíme v neděli v kostele nebo pravi-
delně navštěvujeme jiná sborová setkání, na tomto nic nepřidá ani neubere.

Jakou roli tedy v našem životě hraje náš sbor a společenství?
Fenoménem dnešní doby je časová zaneprázdněnost. Mnohým 

křesťanům se sborový život zúžil na navštěvování nedělního dopoledního 
shromáždění. Důvody toho jsou mnohé, často racionální a obhajitelné, 
přesto lze konstatovat, že to přináší své negativní ovoce, které (troufám si 
subjektivně říci) prožívá z části i náš sbor.

Že svůj život trávíte prací, rodinnými starostmi a radostmi, svými 
koníčky atp., může vést k pocitu, že jste sborovým „periferistou“. Tedy      
k pocitu, že vy nejste ve sboru ten důležitý a na vás to tu přece nestojí. V da-

ný okamžik je to vlastně i pravda a vy 
si na to poměrně rychle zvyknete. 
Vztahy s ostatními ve sboru se stá-
vají povrchními a sám jste pro ostat-

ní minimálním přínosem. Ve větších sborech, jako je např. náš brněnský, je 
to snazší, neboť anonymita je tu větší. Samozřejmě se to netýká všech, jsou 
tu i tací, kteří naopak věnují sboru mnoho svého volného času. O to 
vzdálenější jsou pak oněm periferistům. 

Církev bratrskou tvoří bratři a sestry, tedy rodina. Nejsme pokrevní 
rodinou v pravém slova smyslu, ale obrazně nás spojuje krev Ježíšova.       
Z naší lidské podstaty nedokážeme mít všechny stejně rádi, a ne každý nám 
„sedne“, ostatně příbuzné si také nevybíráme. Ať už jsme ale těmi, kteří ve 
sboru aktivně slouží, nebo jen periferisty, pokusme si na sebe navzájem 
jako na sborovou rodinu udělat více času a zajímat se jeden o druhého. 
Možná zjistíme, že ten v lavici vedle nás je vlastně někdo, kdo nás 
potřebuje, a pod nedělním úsměvem si nese těžké břemeno, se kterým mu 
můžeme pomoci.



orna Byrne – irská spisovatelka říká: 
„Vděčnost je klíč, který otevře dveře, Lkteré se ve vašem životě zdají být 

zavřené.“ My můžeme říct, že je klíč od 
pokladnice plné Boží lásky a požehnání       
v našem životě. Vděčnost nám otevírá oči 
vnímat to dobré a krásné, co nás v životě 
potkalo a potkává, a také jinak vidět, proč 

nás Pán provedl zkouškou a jak to pro nás 
bylo dobré. 

Jedním z pokladů mého života je Žalm 
23, verš „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatek“. Tento verš je vstupním heslem 
do mého počítače. Každý den v mé 
pracovně tak začíná jistotou, že jsem v Boží 
péči, a nadějí, že ten den mi Pán poskytne 

SLOVO
NA CESTU
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4Daniel Komrska

o října vstupujeme Nedělí díků-
vzdání. Je to neděle vděčnosti za Dúrodu, za to, že máme vše, co 

potřebujeme. Je to neděle vyznání naší víry. 
Tak tomu bylo i v Izraeli, když přinášeli 
prvotiny své úrody (Dt 26,1–11). Děkovali 
za Boží vedení a péči, z rukou nebeského 
Dárce vděčně a s radostí přijímali vše 
potřebné pro sebe i potřebné. Děkování 
není záležitostí jen jedné neděle, protože 
Boží Slovo nás vyzývá:

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží  
v Kristu. (1 Te 5,18 ) Martin Luther k tomuto 
verši dává zajímavý příklad. Myslí si, že by 
byl člověk vděčnější, kdyby mu Bůh nedal 
všechny dary najednou. Představoval si to 
tak, že bychom se narodili jen s jednou 
nohou. V sedmi letech bychom dostali 
druhou nohu. Ve čtrnácti by pak přišla jedna 
ruka a v osmnácti druhá. Ale Bůh nás svými 
dary zahrnuje najednou.

Vděčnost, děkování souvisí s naším 
přemýšlením. Vděčnost je uznáním toho, že 
vše, co máme, je nezasloužená Boží milost. 
Z tohoto uznání pak vyrůstá poznání, že nic 

z toho, co máme, není samozřejmostí. 
Nesmíme dopustit, abychom zahrnuti 
množstvím darů přišli o vztah k Dárci. To 
vede pak k nevděčnosti, když zapomínáme 
na Dárce všech darů. 

Boží Slovo nás vybízí k vděčnosti za všech 
okolností. Je to vůbec možné ve všech 
životních situacích, v neštěstí, bolesti, utr-
pení? Není to jistě v našich silách, ale je to 
vůle Boží v Kristu. Za všech okolností, 
zvláště pak v bolesti, utrpení, neděkujeme za 
tu bolest a neštěstí, ale že v Kristu zakotveni 
a s Ním spojeni nejsme nikdy sami. A ani 
tyto těžké situace nemusíme zvládat sami, 
ale v Kristu. Za všech okolností děkujeme za 
Kristovu přítomnost, který je vždy s námi, za 
všech okolností.

Já vstupuji do října s vděčností i za náš 
sbor, za staršovstvo, za všechny, kdo se 
podílí na službě našeho sboru. S vděčností, 
za to, že se bratr kazatel Asszonyi, posílen, 
může vrátit do služby, na kterou se zvláště 
těším, protože končí moje služba zastu-
pujícího brněnského protektora.

Dvakrát o vděčnosti
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SBOROVÁ KRONIKA
říjen 2017

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

Protož prosím vás, buďte následovníci moji.
1 K 4,16

KDY      KOMU                                         PROČ

4Marta Heroldová, připraveno pro 
červnovou neděli seniorů

vše, co budu, podle Jeho vůle, potřebovat.
Apoštol Pavel říká v Ko 3,15: „A ve vašem srdci 
ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni     
v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“ Vděčnost 
projasňuje a proměňuje náš život. Albert 
Schweitzer říká: „Když jsi v depresi a ne-
šťastný, zvedni zrak k nebi a sečti dary, které 
ti Pán dal a nad tebou se rozevře nebe.“ 
Vděčnost nás povznáší blíže k nebi. Skrze ni 
a chválu roste naše důvěra k Bohu, čerpáme 
odvahu přes všechny překážky jít dál a dělat 
to, k čemu nás Pán povolal.

Jeden z mých kolegů je producentem 
krátkých filmů s tématem příroda. Vždycky, 
když je jeho film na pořadu v televizi, pošle 
mi mail s určením času, kdy to bude. Ale 
pošle mi i mail na redaktora, který tento 
pořad do televize zařadil. Po zhlédnutí filmu 
napíšu poděkování a komentář jak autorovi, 
tak redaktorovi. Z televize mně odpověděli, 
že za reakce na zhlédnutý film a pochopi-
telně zvláště za ty kladné, jsou vděčni, že je 
podněcují k další práci, že potřebují zpětnou 
vazbu, že děkovných dopisů je málo, lidé 

nejsou zvyklí děkovat, spíše kritizovat. 
Zpětnou vazbu vděčnosti potřebujeme 
všichni i v té lidské rovině, ale tou k Bohu se 
napojuji na Boží zdroje požehnání.

I zde v našem sboru máme zač děkovat. Je 
to předně zvěstování Božího slova, kterým 
se sytíme. Máme proto nést kazatele na 
modlitbách a vyprošovat jim Boží moudrost 
a vedení Duchem Božím. Chceme ale 
vyjádřit vděčnost každému, kdo ve sboru 
slouží. Když si promítneme jména těch, kteří 
se ochotně do práce pro sbor zapojili, 
budeme překvapeni. Bratři starší, pak 
všichni, kdo se starají o výchovu mladších po 
nedělích i ve všední dny, na táborech, sestry a 
bratři starající se o seniory, navštěvující 
nemocné či nám poskytující osvěžení po 
shromážděních, děti i dospělí zapojující se 
do hudební činnosti a mnoho dalších. 
Chceme s vděčností přijímat jeden druhého. 
Jsme Boží rodina a neseme spolu dobré i zlé. 

11. 10.:
12. 10.:
15. 10.:
19. 10.:
22. 10.: 
29. 10.:

sestře Martě Heroldové z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Dambořic
sestře Dagmar Chlápkové z Bohumilic
sestře Olze Černé z Bohumilic

70 let
75 let
84 let
72 let
71 let
80 let
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NOVÁ  RADA CÍRKVE BRATRSKÉ

NOVÍ ČLENOVÉ SBORU

V průběhu září byly z jiných sborů CB přijaty za plnoprávné členy našeho sboru sestry 
Alžběta Štastná (CB Černošice) a Daniela Nobilis (CB Kolín).

 

Místo sestr  Mári  Kulískov  (Uhlíkov ), která k 1. 9. 2017 rezignovala na členku 
staršovstva z důvodu svého odchodu z Brna, byl na základě voleb v roce 2016 do staršovstva
kooptován bratr Petr Dadák. 

y e é é
  

 prvnímu září se částečně proměnila Rada Církve bratrské. Ke svému prvnímu 
jednání v novém čtyřletém volebním období nastoupila 11. září v sestavě, kterou Ksvou volbou určila Konference CB:

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

 předseda David Novák kazatel (doposud správce Sboru CB Praha 13)

 první místopředseda Petr Raus (nekazatel, doposud místopředseda)

 druhý místopředseda Bronislav Matulík (zvolen Radou na prvním jednání)

 tajemník Petr Grulich (doposud tajemník)

 

 Tadeáš Filipek (nekazatel, Sbor CB Český Těšín)

 Tomáš Holubec (kazatel, správce Sboru CB v Karlových Varech)

 Tomáš Hurta (nekazatel, Sbor CB Vsetín-Jasenka)

 Bronislav Matulík (kazatel, správce Sboru CB Praha-Soukenická)

 Jaroslav Pokorný (druhý kazatel Sboru CB Český Těšín)

 Roman Toušek (kazatel, správce Sboru CB Havířov)

4Petr Raus

ZMĚNY VE STARŠOVSTVU
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NAŠE NÁ STĚNKA

7

Sestry a bratři, 
návštěvníci shro-
máždění,

chtěla bych vás 
informovat o te-
mat i ckém roz-
členění nástěnek ve 
ve s t i b u l u  n a š í  
modlitebny.

Nástěnka u výdejníku vody je věnována 
inzerci. Zde můžete umístit inzerát. 
Prodám, koupím, pronajmu, nabízím apod. 
Když už nebude inzerát aktuální, prosím, 
abyste ho z nástěnky sundali.

Hlavní nástěnka je dělena takto:
Vlevo na přidaných panelech jsou vy-

věšeny plakáty, které informují o kon-
certech, festivalech a různých kulturních 
akcích.

Dále je vyvěšen rozpis služeb na nedělní 
kávu, kam se můžete psát. Pokud by chtěl 
někdo poradit, jak chystat kávu a čaj, ráda 
mu vše vysvětlím, vezmu si s ním službu a 
prakticky vše ukážu. Ke konci září zde 
přibude seznam na služby na přípravu 
kávy a čaje na večírcích. Tam se prosím 
také po dvojicích pište. Také vše ráda 
vysvětlím.

Další panel jsou sborová oznámení, 
týdenní přehled akcí ve sboru, od neděle do 
soboty. Některé události jsou ještě podrob-
něji vysvětleny. Oznámení jsou vytištěna na 
stolku pod nástěnkou v menším formátu     
k rozebrání domů. Zde jsou také podklady 
pro přípravu na biblickou hodinu.

Následuje část nástěnky s různými po-
zvánkami, dopisy, poděkováními apod.

Praktická služba informuje především o 
nemocných sestrách a bratrech a o těch, kteří 
dlouhodobě nemohou navštěvovat společná 
shromáždění.

Poslední část nástěnky patří Pobočce 
Diakonie, která informuje o připra-
vovaných akcích, např. tvořivý kroužek, 
kluci na čaj apod.

Za nástěnky odpovídají sestry Ivona 
Kulísková a Lydie Křipačová. Prosíme vás 
tedy, abyste na nástěnku nic sami nedávali, 
ale vždy se s námi domluvili.

Při této příležitosti ještě uvedu, že ve 
vestibulu je stojan BTM (Brněnská tisková 
misie), který má v péči sestra Jana Láznická 
ml. Zde jsou různé misijní letáčky, které jsou 
vám k dispozici. Na stojanu je umístěna 
krabička-kasička, kam při odběru letáčku 
vhoďte příspěvek na tisk letáčků. Cena se 
pohybuje dle velikosti letáčku od 3 Kč do 9 
Kč.

Pán vám žehnej. 
4Ivona Kulísková
4Lydie Křipačová
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PASTÝŘSKÝ DOPIS
NOVÉHO PŘEDSEDY CB
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,

chtěl bych vás na začátku školního roku 
2017–2018 pozdravit slovy Pána Ježíše „Ne-
boj se, jen věř“ (Lk 8, 50). Když čtu tato slova, 
vybaví se mi obrázek, na kterém je zobrazen 
uprostřed moře Pán Ježíš držící se kříže, 
který podává ruku topící se dívence.

Od mladých let se mi s tímto textem 
spojovalo něco podobného, jako jsem viděl 
na obrázku. Když je ti ouvej, když se topíš, 
věř a Pán ti skrze tvoji víru může pomoci. Jen 
věř! Jistě je tato interpretace legitimní; 
nakonec, kdy jindy se více modlíme a učíme 
důvěřovat, než když je nám zle? Jenže má to 
jeden háček. Co když mi do bot zrovna 
neteče? Co když zrovna nejsem nemocný, 
nevyhodili mě z práce, děti mi neexpe-
rimentují s drogami a v manželství vše klape? 
Je pravda, že uvedený text Ježíš vyřkl 
uprostřed krize, ale platí ono „Neboj se, jen 
věř“, i když netrpím? 

Zajímavý postřeh přinesl německý 
bohoslovec D. Bonhoeffer. Psal ve vězení 
očekávaje popravu, ale navzdory této situaci 
píše: „Je třeba Boha poznávat nikoli až na 
hranicích našich možností, ale uprostřed 
života. Bůh chce, abychom ho poznávali 
nikoli až v umírání, ale v životě, ve zdraví a 
síle, nikoli až v utrpení, jako jednající, a ne až 
jako hřešící.“ (Na cestě ke svobodě. Listy     
z vězení. Vyšehrad, 1991) 

Mám za to, že pokud Pána Boha po-
znáváme pouze (zdůrazňuji slovo pouze) na 
hranicích našich možností, v utrpení,           
v umírání a až jako hřešící, hrozí, že z něj 
děláme modlu, talisman pro štěstí a že 
našemu poznání Pána Boha i naší víře cosi 
významného chybí. Co konkrétně?

Jak uvedený text souvisí s novým školním 
rokem? Jako sbory s novým školním rokem 
tradičně rozvíjíme nebo oživujeme hodně 
akcí a činností. Jako každý rok před námi 
budou stát některé výzvy, rozhodnutí a 
možnosti. Některé si vynutí běh života, ale 
mnohé nikoli. Pokud vás bude dlouhodobě 
bolet břicho, modlit se prostě budete a asi i   
k doktorovi nakonec půjdete. Zároveň bu-
dete důvěřovat, že Pán zasáhne. Za svého 
souseda se ale modlit nemusíme. Tam nám 
totiž neteče do bot. K tomu se pouze 
můžeme, ale také nemusíme rozhodnout. 
Napadají mě i další příklady okolnostmi 
nevynuceného chování, kde se ale učíme 
důvěře.

Třeba podat jako první ruku k usmíření, 
pokusit se vyřešit něco, o čem víme, že 
vyřešit máme. Možná někomu vyznat svoje 
hříchy, přestat se tajit se svojí vírou, ozvat se 
tam, kde je třeba se ozvat atd. V kontextu 
sboru to může znamenat vymést některé 
zasunuté sborové kostlivce, rozhodnout se 
pro nějakou novou službu nebo naopak       
s něčím skončit. Do mnoha sborů po letních 
kempech přijdou noví lidé a bude potřeba     
s nimi trávit čas… 

Uvedené a mnohé další oblasti udělat 
nemusíme, pouze můžeme. Pokud je 
uděláme, pak dojde k velmi nepříjemnému 
pocitu. Budeme totiž muset překročit „zónu 
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ZE ŽIVOTA BOHUMILICKÝCH

4David Novák, 7. 9. 2017

komfortu“. S tímto musí bojovat jak křesťan 
mladý, tak starý, jak sbor nedávno založený, 
tak sbor, který byl založen před sto lety. 
Nikomu se nechce překračovat komfortní 
zónu. Jenže když toto neuděláme, těžko se 
učíme důvěřovat a vlastně důvěřujeme, jen 
když – řečeno s Bonhoefferem – jsme na 
hranicích našeho života.

Jenže co je na tom nadpřirozeného, 
mimořádného? Prý se ve válečné vřavě 
říkalo, že v zákopech nejsou ateisté. Dodal 
bych, že se nemusí jednat o zákopy. Nejsou 
ani v hraničních životních situacích. Tam se 
modlí všichni…

A tak bych na začátku tohoto školního 
roku chtěl nás všechny povzbudit k tomu, 
abychom si jako jednotlivci a jako sbory 
pojmenovali jednu oblast, o které víme, že ji 
řešit máme, jen se nám do toho nechce. 
Abychom překročili komfortní zónu. 
Jakmile ji překročíme, asi se nebudeme cítit 
kdoví jak skvěle, ale trochu více se naučíme 
důvěřovat. A to stojí za pokus! Osobně se    
v příštím školním roce těším s vámi na 
spolupráci. Podobně jako mnozí z vás moc 
nevím, do čeho jdu, ale kdyby nic jiného, 
budu se učit důvěře. Pokud se to budeme 
učit společně, jen dobře.

„Netrapte se žádnou starostí…,“ vyzývá 
apoštol Filipské, „všechny vaše prosby ať 
jsou známy Bohu.“ Také na to často 
zapomínáte a zbytečně se staráte? Povím 
vám o naší úplně banální starosti a jak to 
dopadlo.

Ale nejdřív začnu příběhem, který se 
skutečně stal.

Malý pětiletý Ben září. Vytahuje z kapsy 
brouka, kterého našel ve školce na dvorku.   
S maminkou dělá plány, jak ho pěkně dá do 
akvária, bude ho pozorovat a krmit… a 
vtom mu nešťastný brouk spadne na zem a 
Ben na něj omylem šlápne. Následuje veliký 
nářek: „Kdybych tak měl stroj na splněná 
přání,“ tolik si přeje, aby se mu brouk vrátil. 
„Vždyť se přece můžeš pomodlit, aby ti Pán 
Bůh takového brouka zase dal,“ povzbuzuje 
ho maminka. „Ale to není ono. U Boha se 
přání neplní hned!“ protestuje uplakaný 
Benjamín. Při obědě mu maminka 
vysvětluje, proč Bůh nechce být automatem 
na naše přání.

Naše prázdninové starosti
Za dva dny nato už zase Ben šťastně vyta-

huje z kapsy hned dva brouky. „No vidíš, 
Bůh vyslyšel tvou modlitbu.“ Raduje se ma-
minka s ním. Ben odvětí s upřímností, která 
je vlastní jen dětem: „Já jsem se nemodlil!“ 
Pak se krátce zamyslí: „Ale ON to věděl.“

Taky vás dojímá odpověď pětiletého 
chlapce? Je to i moje zkušenost, že Pán Bůh 
řeší nejen velké věci, ale docela malé pro-
blémy. 

Je červenec, tropická vedra a naše auto 
odmítlo jet a skončilo v autoservisu ve 
Vyškově. Jeden týden, druhý, ale pak ten třetí 
už ho budeme potřebovat, musíme zajistit 
věci týkající se rodinné sešlosti a bez auta to 
nepůjde. Nabízí se nám možnost vypůjčit si 
auto našeho zetě, ta znamená zajet pro něho 
nejpozději v úterý do Račic u Vyškova.        
V pondělí hledáme spoj z Bohumilic do 
Vyškova a pak do Račic. Je to samé přestu-
pování z autobusu na vlak a opačně. V úterý 
má být tropické vedro 36 stupňů, už se 
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ROZHOVOR S PEPOU VÁVROUROZHOVOR S PEPOU VÁVROU

8 Jak ses vůbec dostal k víře?
Cherchez la femme. Začalo to tak, že jsem se na konci 

střední školy v Náchodě ucházel o jednu dívku a ona byla 
věřící. Takže jsme se bavili o víře, abych pochopil, co prožívá. Začal jsem studovat Bibli, ale 
nejprve jsem nikam nechodil. Když jsem uvěřil, začal jsem chodit do jejího společenství, což 
bylo takové malé společenství odštěpené od náchodského sboru CB.  Pak se ale naše cesty 
rozešly, společenství začalo jaksi stagnovat a já jsem dostal kontakt na náchodský sbor a pak 
do Brna.

8 Co tě na víře oslovilo?
Svět mi začal dávat smysl, protože než jsem uvěřil, potácel jsem se mezi tím, jak by měl 

svět dle mého fungovat, a mezi realitou. V okamžiku, kdy jsem uvěřil a přijal existenci hříchu 
a jeho působení ve světě, věci mi začaly dávat smysl.

8 Pamatuješ si na první návštěvu našeho sboru? 
Konkrétně na první asi ne. Každopádně sbor byl hodně velký, protože jsem přišel z ma-

lého společenství (a přes náchodský sbor, který také není tak velký).

 když to možná tak nevypadá, protože je ve sboru 

jako doma (a to téměř doslova, protože bydlí        Iv předním domě), nepochází Pepa z Brna, a do-

konce ani z věřící rodiny. Objevil se zde totiž jako 

nejprve nenápadný mládežník v době studia na 

vysoké škole.

vidím, jak upocená a ještě s berlí absolvuji 
úmornou cestu. 

Odpoledne k nám přichází bratranec, 
bavíme se o všem a taky o našem autu a jak 
se dostat do Račic. „Ale já se zítra vracím 
do Olomouce, tak vás tam zavezu a za 
Vyškovem najedu na dálnici.“ „Cože? Ty 
jedeš zítra, ne až později?!“ A tak v úterý   
v poledne nasedáme do pohodlného auta  
a frčíme směr Račice. Cestou přemýšlím   
o všem možném a napadá mě příběh o ma-

lém Benovi. „Ale já jsem se taky ne-modlila, 
neprosila, aby nám Pán Bůh pomohl, ale ON 
to věděl.

Taková maličkost, někdo řekne, měli jste 
kliku, štěstí – ne nic z toho. ON to věděl, 
pomáhá, i když neprosíme, zná naše potřeby 
a problémy. Pomáhá i v těch nejobyčej-
nějších věcech.

Děkuji, Pane, že znáš naše potřeby, skláníš 
se k nám a dotýkáš se našich srdcí.

4Dagmar Chlápková
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8 Přišel jsi dřív do shromáždění, nebo do mládeže?
Nejdřív do mládeže. Když jsem jako pak  

v rámci studií začal v Brně zůstávat i přes 
víkendy, začal jsem chodit i do shromáždění.

8  Proč jsi ve sboru zůstal?
V Brně jsem studoval, tak Brno bylo jas-

né. Jsem člověk konzervativní, a když jsem 
se dostal sem, vyhovovalo mi nastavení 
sboru. A obecně mi nastavení sboru, 
například co se týče typu zpívaných písní, 
vyhovuje dodnes.

8 Do Brna jsi přišel jako student vysoké školy. 
Čekalo by se, že právě mladým, nově příchozím, 
zrovna kancionálové písně vyhovovat nebudou J.

Jak říkám, jsem člověk konzervativní, 
mám rád klasickou hudbu (jako svatební 
pochod jsme si například s manželkou zvolili 
Nebeské kavaléry Adama Michny z Otrado-
vic namísto obvyklého Mendelssohna Bar-
tholdyho). Zpívám proto rád i kancioná-
lovky. Mládežnické písně jsou fajn, ale leckdy 
bývají dost jednoduché a píseň s jedno-
duchým textem většinou nemůže jít tak do 
hloubky. Ze stejného důvodu dávám 
přednost třeba písním Petra Ebena před 
moderními křesťanskými kapelami.

8 Tak to se tě zeptám i na tvůj pohled na průběh 
bohoslužeb. V poslední době se ve sboru více mluvilo 
liturgii, nedělní bohoslužby získaly pevnější 
pravidla… Jak se na liturgii díváš? 

Liturgii vnímám jako dobrou věc, protože 
má svůj význam a hloubku, ale myslím, že 
nevyužíváme všechny její zdroje. Liturgie 
(zejména ta katolická) pokrývá celý rozsah 
bohoslužby – od úvodního děkování Bohu, 
přes vyznání hříchů, odevzdávání se a 
vrcholem je setkání s Kristem v eucharistii, 
které má proměnit přijímajícího. A takto 
proměněný věřící je pak vyslán do světa nést 
požehnání (odtud i naše závěrečné slovo 

vyslání a požehnání). Liturgie má tedy hlubší 
kořeny a významy, než jak ji běžně chápeme 
a využíváme. Liturgie a její konkrétní 
podoba v našem sboru je ovšem otázkou     
k diskuzi – především jde o to, aby liturgie 
sloužila nám a ne my jí.

8 Studoval jsi historii s archivnictvím… Ovlivnilo 
a ovlivňuje tvoji víru studium historie a naopak?

Určitě. Člověk vidí události v kontextu a 
může třeba vidět Boží působení v průběhu 
staletí.

8 Jsi ve sboru jeden z mála laiků, který poměrně 
často káže. Ovlivňuje tě historie při výběru témat 
nebo i v průběhu přípravy?

Při volbě příležitostně, to když se třeba 
blíží nějaké výročí. Ale co se týká zpracování 
kázání, je pro mě historie velmi zásadní. Je 
důležité zasadit události do historického 
kontextu. Všechny texty vznikaly v kon-
krétní historické situaci, takže pokud chci 
pochopit, o čem text je, co měl říci těm, 
kterým byl původně určen, musím poznat 
jejich situaci a uvažování, jejich svět. Proto o 
sobě spíš mluvím ne jako o kazateli, ale o 
vykladači (kazatel je přece jen o úroveň výš, 
já raději zůstávám na úrovni faktů).

8 Starý zákon, nebo Nový?
Starý zákon, ten je zajímavý. Ale i novo-

zákonní svět má své kouzlo. Zajímavé bylo 
třeba studium dopisů sedmi církvím, o nichž 
jsem připravoval výklady.

8 Jaký vztah máš ke kralickému a ekumenickému 
překladu?

Nevyrostl jsem na kralickém, ale mám ho 
velice rád. Primárně ekumenický, ale při 
přípravě kázání se dívám i na jiné překlady. 
Snažím se získat „významovou bublinu“, 
tzn. zjistit možné různé významy klíčových 
slov i celého textu, abych jej mohl pochopit.
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MARTIN LUTHER 
A 500 LET REFORMACE

8 Co rád čteš?
Dobrou sci-fi a fantasy. Takovou, která 

má přesah. Každá literatura může být 
povrchní, ale může se dotýkat závažných 
otázek. Mám rád Orsona Scotta Carda, Raye 
Bradburyho, Isaaca Asimova, Ursulu le 
Guin, J. R. R. Tolkiena.

8 Máš čas věnovat se při své práci, třech děti a 
službě ve sboru ještě něčemu jinému?

V podstatě jediný kroužek nebo koníček 
je sebeobrana. 

8 Co ti dělá radost?
Prosté radosti – že je člověk na krásném 

světě, má dobrou rodinu, chvíle, kdy mám 
chvilku klid, kdy po mně nikdo nic nechce. 
Ale těch moc není…

8 A ve sboru?
To, jak se rozběhla Diakonie – vzhledem  

k tomu, že do toho fungování trochu vidím.

8 Co bys přál sboru?
Aby rozšiřoval své srdce vůči okolí a aby 

skutečně přijal za své Diakonii.

31. října letošního roku uplyne 500 let od 
zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti 
praxi prodávání odpustků, což se obecně 
považuje za začátek refor-
mačního hnutí v církvi. 
Církev bratrská ve své 
většině akceptuje výsledky 
reformace a hlásí se k nim. 
V tomto skromném článku 
se chci dotknout některých 
okolností, za kterých k re-
formaci došlo a jak dnes 
můžeme vnímat odkaz 
reformace z pohledu ka-
tolické církve.

V mnoha historických 
pojednáních se objevení 
Ameriky v roce 1492 
janovským mořeplavcem 
ve službách španělské koruny Kryštofem 
Kolumbem a nástup reformace zahájený 
právě roku 1517 považuje za přelomové 

události, jimiž končí středověk a nastupuje 
nové období, které bylo nazváno „novým 
věkem“. Ale už druhá polovina 14. a celé 15. 

století bylo ve znamení 
humanismu a renesance, jež 
se začaly šířit z Itálie, která 
byla v tehdejší době jak po 
hospodářské, tak i po kul-
turní stránce nejvyspělejší 
zemí Evropy, do zbytku 
starého kontinentu. Rene-
sance znamenala oproštění 
od dogmatického učení 
církve, obracela se zejména 
proti scholastice pozdního 
středověku; většina mysli-
telů však nadále zůstávala 
věrna křesťanskému po-
hledu na svět, i když byly 

patrné tendence k jeho zesvětštění 
(sekularizaci). Další přelomovou událostí byl 
vynález knihtisku v letech 1440–1450 

4S Pepou rozmlouvala Lenka Broklová.



Johannem Gensfleischem zur Laden, 
zvaným Gutenberg, jenž v Mohuči vyřezal 
ocelová razítka liter a jiných znamének         
v zrcadlové podobě a vyrazil je do mědi; do 
takto vzniklých matric se nalilo olovo, které 
po zchladnutí vytvořilo obrácené litery. Ty 
pak sestavil Gutenberg do tiskařských 
forem, natíral tiskařskou černí, a mohl tak 
vytisknout jakýkoliv počet stran. Tak se 
objevila možnost nebývale rychle rozšiřovat 
informace prakticky do celého tehdy 
známého světa.

Předreformační církev již nebyla 
jednotná (schizma r. 1054 rozdělilo církev na 
západní a východní) a stále se potýkala         
s mnoha problémy, jak ve své vlastní 
struktuře, tak i v otázkách víry. Luther pů-
vodně nezamýšlel založit novou církev, 
teprve když církevní instituce zamítly jeho 
reformní požadavky, byl nucen se odmítavě 
postavit proti katolickému učení o svá-
tostech, mši, mnišských řádech a posléze i 
proti papežské moci. Tím vyvolal v katolické 
církvi doslova zemětřesení a nakonec byla 
církev skoro donucena svolat nový koncil do 
Tridentu (1545–1563). 

Martin Luther se narodil 10. listopadu 
1483 v německém městě Eisleben. Poté, co 
byl málem při bouřce zasažen bleskem, 
vzdává se právnického studia a vstupuje do 
augustiniánského řádu v Erfurtu. V roce 
1508 již vyučuje teologii na univerzitě ve 
Wittenbergu, kde také nechává 31. října 
1517 přibít své teze proti praxi prodeje 
odpustků. V Římě se totiž sháněly peníze na 
stavbu obrovského kostela – svatopetrské 
baziliky. A tak někteří horlivci přišli na 
způsob získání peněz tím, že prodávali tzv. 
odpustky – odpuštění trestů za hříchy          
v očistci. Asi nejznámější postavou se stal 
dominikán Johann Tetzel, který údajně řekl: 
„Jakmile zazvoní mince v truhle, duše 
vyskočí z očistce.“ Dnes nám zní taková 

argumentace jako naprosto prostoduchá až 
naivní; jenže na sklonku středověku ještě 
stále obyčejní lidé měli takový strach z po-
smrtných trestů, že byli ochotni se z očistco-
vých muk vykoupit. Luther však naprosto 
zásadně popírá odpustkovou praxi slovy: 
„Tato nenasytná bazilika odčerpává příjmy 
celého křesťanského světa. Němci se smějí, 
když slyší, že ji nazývají společným po-
kladem křesťanského světa. Zanedlouho 
budou všecky římské kostely, paláce, 
pevnosti a mosty stavěné za naše peníze. 
Především bychom měli postavit fary, dále 
místní kostely a úplně nakonec katedrálu 
svatého Petra, bez které se obejdeme.“ 

Reakce ze strany Říma na sebe nenechala 
dlouho čekat. Proti Lutherovi byl v Římě 
zahájen kacířský proces. V prosinci roku 
1520 pálí papežskou bulu, v níž byl vystaven 
hrozbě církevní klatby a na říšském sněmu 
ve Wormsu 18. dubna 1521 znovu odmítl 
odvolat, dokud nebudou jeho názory na 
základě Bible vyvráceny. Na Luthera přece 
dopadá říšská klatba, nicméně Luther se 
uchyluje pod ochranu některých říšských 
stavů, kteří s ním sympatizovali, a nemohla 
být proto provedena.

Na hradě Wartburg překládá Luther do 
němčiny Nový zákon. Chtěl tak umožnit 
všem křesťanům bezprostřední přístup       
k Bibli. Na základě studia Bible, zejména 
novozákonního Listu Římanům byl pevně 
přesvědčen, že spása je bezplatným Božím 
darem pro všechny věřící. Nejvyšší autoritou 
v otázkách víry nemůže být papež, ale 
samotné Boží slovo. Lidé si mohou číst sami 
Bibli, nepotřebují k tomu prostředníky, kteří 
by jim vykládali smysl Písma.

Luther a jeho stoupenci zpočátku prostě 
chtěli dosáhnout reformy uvnitř katolické 
církve, proto se označovali jako „refor-
mátoři“. Po řadě církevních sněmů začalo 
být zřejmé, že katolická církev nepřijme 
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požadavky reformátorů, které obsahovaly 
nezávislost na papeži, bohoslužby v míst-
ních jazycích namísto latiny a možnost 
oženit se pro duchovní. Naděje na reformu 
vzaly definitivně za své na sněmu ve Špýru   
v roce 1529. Lutherovi stoupenci předložili 
protestní dopis, v němž se odmítli podřídit 
autoritě katolické církve. Od té doby přijali 
nové označení „protestanti“, které vyjadřo-
valo jejich odmítnutí katolické autority ve 
prospěch svobodného chápání slova 
Božího.

Bohužel už za Lutherova života dochá-
zelo pod vlivem radikálních požadavků k ne-
pokojům. Luther také zpočátku podporoval 
sedláky v tzv. selské válce, nicméně, když se 
na několika místech vzpoura sedláků zvrhla 
v drancování a plenění, postavil se proti.     
V roce 1525, ve svých čtyřiceti dvou letech, 
se Luther žení s Kateřinou von Bora, 
bývalou jeptiškou, a 18. února 1546 umírá     
v Eislebenu.

Martin Luther zásadním způsobem 
ovlivnil chápání Božího slova na prahu 
novověku. Bohužel, byla tím opět porušena 
už dříve narušená jednota církve. Nicméně 
Lutherův přínos je natolik nový a radikální, 
že i po půl tisíciletí můžeme čerpat z jeho 
odkazu.

Na závěr bych chtěl uvést pohled 
katolické církve, tedy oné, proti níž Luther 

vystoupil. Dnes již vnímáme, a odvažuji se 
říci, že i většina členů a příznivců Církve 
bratrské, ekumenické kontakty za zcela 
nedílnou součást církevního života. A to 
nejenom v rámci širokého spektra pro-
testantských církví, ale i s katolíky. Papež 
František vloni přesně v den Lutherova 
vystoupení před 499 lety navštívil Švédsko a 
zde v katedrále v Lundu odsloužil smíšenou 
mši pro švédské katolíky a luterány a řekl: 
„Nesmíme se smířit s rozkolem a odcizením, 
které vzniklo v důsledku našeho rozdělení. 
Máme příležitost napravit rozhodující 
moment našich dějin. Musíme se na naši 
minulost dívat s láskou a upřímně, najít 
chyby a hledat odpuštění, protože jen Bůh je 
náš soudce. S vděčností jsme si vědomi toho, 
že reformace pomohla sehrát stěžejní roli 
Písmu svatému v životě (katolické) církve.“ 
Podle papeže Františka byl Luther 
„inteligentní člověk“, který měl právo na to 
být rozrušený korupcí, světskostí, cham- 
tivostí a touhou po moci, jež v té době 
existovaly v katolické církvi. Dnes může ka-
tolická a luteránská církev navzdory 
přetrvávajícím náboženským sporům spo-
lupracovat v takových otázkách, jako je boj 
proti chudobě či pomoc migrantům.

Felix Davídek

Marián Kuffa
Kazatelna života aneb V nebi najdeš prosti-
tutky, vrahy i zloděje.

Krátká ukázka z první kapitoly:
 … Někdy se děláme důležití. Tváříme 

se, že jsme nenahraditelní, a to není pravda. 
Pán Bůh si vezme jiný nástroj a dokončí jím 
sochu. Spolupráce s Pánem Ježíšem nebo 
Duchem svatým není taková, jako když dva 
tahají vozík – jednou táhne ten, podruhé 

onen. Je to spíš tak, jako když sochař tvoří 
sochu. My jsme dláto v rukou Božích a co 
se stane, když se dláto zlomí? Sochař si 
vezme jiné dláto a dílo dokončí. My jen 
dáváme souhlas. Pán Ježíš se nás ptá: 
„Mohu Tě použít jako dláto?“

„Ano, můžeš!“
„Bude to bolet, použiji kladivo!“
„Ano, můžeš!“
Pokud dáš souhlas, máš požehnání.
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etos se dorost 
vypravil po dlou-
hých šesti letech L
opět na Slo-

vensko, a to konkrétně 
do oblasti Slovenského 
rudohoří. Letošní for-
mu tábora jsme zvolili 
putovní, což vždy skýtá 
jiná dobrodružství než 
tábor stanový. 

Z Brna jsme vyráželi 
už poslední den škol-
ního roku. Tentokrát 
trošku netradičně z Dol-
ního nádraží. Po ná-
ročné a skoro bezesné 
noci jsme se konečně 
ocitli v Kojšově, v malé 
vesničce, ve které začí-
n a l o  n a š e  d o b r o -
družství. Počasí nám silně nepřálo, ale i přes 
nepříznivé okolnosti jsme vyrazili směr 
Kojšovská hoľa. Déšť a studený vzduch 
během odpoledne vystřídalo sluníčko a 
krásné počasí, což umožnilo i krásné 
výhledy z nejvyššího vrcholu první poloviny 
našeho putování. Noc jsme strávili na 
tábořišti Trohánka, kde nás mile překvapil 
anglický trávníček a kadibudka.

Ranní vstávání nám ze začátku moc nešlo, 
proto jsme druhý den vyrazili na cestu až     
v jedenáct. Nutno ovšem podotknouti, že se 
zjišťovaly chyby v balení a pokoušela se najít 
nejúčinnější řešení v nošení batohů a jiných 
zavazadel (například šnečka, kterého celou 
cestu nesli Alík s Vojtou v přepravce pro 

křečky). Druhý den 
chůze jsme zdolali vr-
chol Kloptáň a k tomu 
někteří i hrníček bo-
růvek. 

Třetí den chůze, tedy 
čtvtý den naší výpravy, 
jsme byl i  j ídelními 
okolnostmi sejít 
do lázní Štós, kde většina 
z nás využila pohostin-
nosti místního mrazáku 
se zmrzlinami. To je totiž 
nejlepší lék na všechno. 
Spali jsme pod Tupým 
vrchem u krásné zamče-
né chaty. 

Další den už na nás 
čekal pověstný vrchol 
Osadník .  Cesta  na  
vrchol byla lemována 

padlými stromy, které tu podlehly bourci 
morušovému a následně vichru. Škoda. 
Jediné pozitivum tohoto pohledu bylo, že 
byl o pár kilometrů prodloužen a bylo tak 
vidět i na místa, která bychom za normálních 
okolností ani koutkem oka nezahlédli. Večer 
nás přivítalo opravdu nádherné místo. Bo-
růvky a docela silný pramen nedaleko stanů 
naznačovaly, že si toto místo opravdu oblí-
bíme. A kupodivu tomu tak i bylo. Naštěstí 
jsme tu byli dvě noci, abychom se mohli 
bezbatožně projít Slovenským krasem. 

Po dvou nocích nás však čekal opět 
přesun, a to trošku náročnější, než bylo 
původně ohlašováno. Ale výstup na Pipitku 
a následný přesun přes Bílé skály na louky 

nuceni 

Krá lovství Boží je tak mezi námi



od vrcholu, a to konkrétně na zelené trávě 
kousek od rozcestníku Volovec. 

No, a pak už to šlo s námi z kopce. Teda    
s námi ne, ale i tak jsme se dostali přes 
Peklisko až do Dedinek. Stačili jsme si ještě 
projít za nebeského sprchování Slovenský 
ráj, ale to bylo tak všechno. Dedinky, Spišská 
Nová Ves a šup domů. 

Do Brna jsme živí a špinaví přijeli ve 
středu ráno obohaceni o nové zážitky, 
krásné výhledy a duchovní prožitky. 

4Daniela Kořínková

Hekerovy jsme i tak zvládli s noblesou a 
smradlavým odérem nám vlastním. 

Osmý den naší výpravy se táhl ve znamení 
nejvyššího vrcholu puťáku. Skalisko nám 
ovšem nic nedarovalo zadarmo, proto jsme 
museli čelit větru, dešti, bouřce a možná i 
menším kroupám. Výstup jsme ovšem 
zvládli a jako symbol pokoření jsme si na 
něm jakožto správní Moraváci dali chleba    
s pomazánkou. Nadšení nad zdoláním 
kopce neznalo konce. Ale i superhrdinové 
musí někdy spát, a tak jsme zakempili kousek 
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Která je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Jer 6, 16
Ekumenická pouť Pojďme spolu navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, 

křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici 
ekumenický rozměr. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců 
na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se  
v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.

1. zastavení: soutok Švarcavy a Svitavy jako 
symbol soužití (Němci a Češi, evangelíci a 
katolíci)

2. zastavení: Modřice jako příklad staré ně-
mecké kolonizace Brněnska, sv. Gotthard, 
modřický hrad

3. zastavení: benediktinský klášter v Rajhradě 

4. zastavení: kostel Nanebevzetí Panny Marie  
v Blučině a jeho evangelická i katolická historie

5. zastavení: Ž idlochovice jako sídlo panství, 
Strejcův sbor

6. zastavení: evangelický sbor v Nosislavi od 
počá tků české reformace do dneška

7. zastavení: kostel sv. Jakuba staršího v No-
sislavi a jeho evangelická i katolická historie

Ekumenická pouť jižní Moravou
14. října 2017

Matice velehradská a brněnský seniorá t Českobratrské církve evangelické
zvou všechny zá jemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na pěší pouť z Brna do 
Nosislavi po památných místech židlochovického panství, která v minulosti spojovala i 

dělila křesťany podjednou i podobojí, Čechy i Němce na obou březích Svratky.

Kdy a kde?
14. října 2017 v 8.30 sraz na mostě u soutoku Svratky a Svitavy (parkoviště u Olympie) v 9 hod. 
začá tek pouti na špici mezi oběma řekami

Kudy a jak?
Pouť je dlouhá 23 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení a občerstvení:
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Další informace na http://www.pojdmespolu.eu/.
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arieta měla na balkoně velký prázdný květináč. Nasypala do něj hlínu a 
usmyslela si, že koupí semena chryzantém, které měla ráda, a zasadí je Mtam. V místním obchodě však měli v ten den pouze semena zeleniny a 

malé sáčky s nápisem: slunečnice okrasná zakrslá. Na druhé straně toho sáčku se 
Marieta dočetla, že tyto šlechtěné slunečnice dorůstají do přibližné výšky 40 cm, 
tvoří malé keříky a bohatě kvetou. Semena se mají zasadit v dubnu a rostliny údajně 
potřebují slunné místo, aby po celé léto hojně kvetly. Marietě se zalíbila představa 
zasadit doma do velikého květináče semena zakrslých slunečnic. Květináč dala na 
slunné místo, zalévala a těšila se na bohatou úrodu žlutých květů. Čekala a čekala, 
zalévala a zalévala. Týdny ubíhaly a stále nic. Až za tři měsíce se najednou objevilo 
pět malých rostlinek. Marieta se podivila. Tolik semínek jsem zasadila a jen pět 
rostlinek vyroste? Ale co, řekla si, alespoň něco. I těch pět bude jistě krásných. 

Čas běžel a stonky s malými lístky stále rostly. Vůbec netvořily žádné keříky, 
vůbec se na nich neobjevovala žádná poupata naznačující, že by rostlinky měly 
přinášet bohatou žlutou krásu slunečnicových květů. Stonky už dávno přerostly 
výšku 40 cm a závratnou rychlostí minuly i hranici jednoho metru. A teprve potom 
se na jednom z těch stonků objevilo maličké poupátko. Marieta zajásala. Konečně! 
Po několika dnech se poupě skutečně rozvilo a na balkoně, vysoko nad zábradlím 
se objevil jeden jediný velký žlutý květ, který byl široko daleko vidět. Marieta se 
těšila na další. Musela však v ten čas odcestovat a slunečnice neměl kdo zalévat. 
Když se vrátila, kvetoucí slunečnice byla docela zvadlá, a tři z ostatních rostlinek 
úplně zežloutlé a seschlé. Dny, v nichž byla Marieta pryč, byly totiž suché a bez 
deště. Zbýval jen jeden poslední stonek. Byl ohnutý skoro až k zemině nasypané    
v květináči a nezdálo se být moc možné, že by ještě ožil. Přece však měl na sobě 
jeden zelený lístek. Marieta věřila a doufala. Zkypřila mu půdu. Zalila ho a starala se 
o něj. Dlouhý stonek se za pár dní narovnal, vyrostly na něm další zelené lístky a 
časem i několik poupat. Byl už chladný podzim. Foukalo, den se krátil a slunce 
ubývalo. A přece ta poslední slunečnice rozkvetla mnoha květy a ukázala širokému 
podzimem zachmuřenému okolí svou žlutou chloubu. A tak se Marieta dočkala. 
Bylo to jindy, bylo to jinak, bylo to dokonce zřejmě i na jiné rostlině, než čekala. Ale 
byla to krása a přinesla velikou radost nejen Marietě.

I když čekáme, že se věci budou dít podle našich představ či očekávání, Bůh má 
vždy vlastní cestu a řešení. Těšme se na to, co pro nás připravil, protože On 
všechno učinil krásně a v pravý čas. 



Fotbálek 

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 
17.00. Nehraje se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále 
pouze 50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 362 414 
nebo 605 307 274).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

12. 10.: Lesní pedagogika s ochutnávkou (Bára Petra Packová)
26. 10.: Třídění odpadů a výrobky z PET lahví (Rozárka)

Sledujte oznámení v mládeži.
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Diakonie
 17. 10.: Oběd pro seniory

9. a 16. 10.: Kluci na čaj – setkávání nad Biblí

4Pája Sychrová

wPoznáte, o které květině se mluvilo v příběhu? A které další tu s ní rostou? Můžete je vybarvit.



1. 10.:
8. 10.:
15. 10.:
22. 10.:
29. 10.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

4. 10.:
11. 10.: 
18. 10.:
25. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Fajfr; Večeře Páně; Neděle díkuvzdání
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Pavel Černý
společná ekumenická bohoslužba v Červeném kostele; Večeře Páně
kaz. Jiří Hofman

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Odbor praktické služby

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti (

v pondělí 9. října v 17.30 a další dle domluvy

ve středu  11. října v 17.30

vyjma první neděle)

1. 10.:
8. 10.:
15. 10.:
22. 10.:
29. 10.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
br. Petr Raus + VP 
Bohumiličtí (br. Tomáš Vrána)
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí br. Petr Raus
Bohumiličtí

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

br. Petr Kvapil
br. Lukáš Pacek
br. Petr Raus
br. Lukáš Pacek

NEDĚLE

seriál Cesta následování
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