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K O M P A S

Něco ke čtení
Jan Hábl: I když se nikdo
nedívá
Fundamentální otázky
etického vychovatelství
Pavel Mervart, 2015
Dostala se mi do rukou kniha našeho
bratra kazatele Jana Hábla, který je manželem, otcem, pedagogem, komeniologem.
Bratr Hábl zpracovává téma, které je
v dnešní době velmi aktuální. Je psáno pro
odbornou i laickou veřejnost. Etika je téma,
které je dlouhodobě zanedbávané a je
určené všem lidským společenstvím – doma, ve školách, v práci, v zájmových skupinách i politice.
V sociální práci i ve zdravotnictví se
vytvářejí standardy a etické kodexy ve snaze
pojmenovat, co je a co není etické, protože
přirozená bázeň Boží vymizela z našich i
jiných národních ctnostní. Politik přistižený
při neetickém chování se nestydí, jen žádá,
aby mu to bylo „dokázáno“. Když se nikdo
nedívá, je svoboda chápána tak, že mohu
dělat cokoliv.
Hábl říká: „Má-li být etická výchova
funkční, musí kultivovat lidství v celé jeho
morální komplexnosti, tj. musí kultivovat
jak individuální, tak sociální, tak metaetickou dimenzi etiky.
dokončení na straně 5

4Noemi Komrsková
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 21. 5. 2018.
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), David Fajfr
(david.fajfr@seznam.cz), za mládež Žaneta Marvanová (zanet.marvan@gmail.com),
copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

ÚVODNÍK

P

oprvé jsem přišel do sboru Církve bratrské na
Kounicově ulici v Brně o Vánocích 2015, kdy jsem
byl pozván Márií Uhlíkovou-Kulískovou na večeři
pro bezdomovce. Zde jsem se seznámil s Noemi
Komrskovou a už jsem „zůstal“.
Strávil jsem venku na ulici několik let včetně zim. Dříve jsem byl
členem mormonské církve (Církve Ježíše Krista Svatých posledních
dnů), ale pak jsem prožíval duchovní prázdnotu. Začal jsem tedy chodit
sem do CB a vypomáhat při akcích pro seniory, bazarech i materiální
pomoci. Asi po roce jsem získal ubytování v podkroví a pomáhal jsem
s úklidem sborového domu. Můj život se začal rozvíjet, a to i po
duchovní stránce.
Před pár týdny mi Noemi řekla, že ve Svitavách žije jedna rodina,
která hledá asistenta pro vozíčkáře. Spolu s bratrem kazatelem
Asszonyi jsme je navštívili. Vysvětlili jsme si vzájemnou situaci a já jsem
zůstal do dalšího dne, abych si vyzkoušel některé potřebné úkony a
seznámil se s rodinou Boštíkových. Tito milí lidé mi otevřeli svůj život i
srdce. Večer, když jsem byl již zpět v Brně, mi došla zpráva, že mne
přijímají za osobního asistenta i do své rodiny.
Rád bych zde zdůraznil, že se nic neděje náhodou. Má dohoda na
podnájem byla do 31. března 2018 a já nastupuji ve Svitavách k 1. dubnu 2018. V Žalmu 68,7 se píše: „Bůh dává osamělým rodinu.“
Nyní si mohu zpětně uvědomit, jak si mne Pán na tento úkol

Stručná zpráva o mé situaci
postupně připravoval. Vím, že kdo je věrný v malé věci, třeba v zametání schodů, může být povolán k většímu dílu.
V knize Ezdráš 8,28–30 je popisována fyzická událost, ale já vím, že
Bůh ve věcech fyzična a duchovna nečiní rozdíly. Do každého z nás
byla z Jeho milosti vložena vloha či dar, jenž může být ku prospěchu
druhých. Vím, že pouze a jen s Jeho pomocí můžeme sloužit a činit to,
co si On přeje a k čemu nás sám připravuje. Amen.
KOMPAS 5/2018 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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„V každém okamžiku života je něco
krásného,
co nás povznáší a učí něco nového.
V každém z nás je ono kouzelné světlo,
které svítí druhým na jejich cestě
životem.

Buďme vděčni za každého,
koho potkáváme,
neboť nám přináší něco nového a dává to,
co postrádáme.“
(Mé vlastní)
4Petr Leiner

SLOVO
VÍRA
A
JE
NADĚ

NA CESTU
= Víra

pak jest nadějných věcí podstata, a důvod
neviditelných.
Židům 11,1 KP

V

íra a naděje jsou klíčovými slovy
biblického textu, který nás má
provázet květnovým měsícem.
Neméně důležité je i slovo podstata. Není
zcela jednoduché vysvětlit tento především
filozofický pojem. Podstata (řecky:
hypostasis), jak nám řeknou slovníky, je to, co
činí věc takovou, jaká je. Je to to, co činí stůl
stolem, člověka člověkem nebo Boha
Bohem. Hovoří-li list Židům o tom, že víra
je podstatou nadějných věcí a důvodem pro
ty neviditelné, pak jde o to, že to, co činí
naději nadějí, je víra! Jinak řečeno, bez víry
není naděje. Kdybychom se zeptali, co je
podstatou víry, tedy co činí víru vírou, pak je
to jistota neviditelného. To je to, co patří
k víře – neviditelné. Nevidím, a přece jsem
přesvědčen o tom, že se vztahuji k něčemu
reálnému a skutečnému. Jak ale mohu
vědět, že ono neviditelné, co je podstatou
mé víry, je skutečně reálné? Jak mohu vědět,
že se nejedná o omyl či nějaký reklamní trik?
Inu, proto se neviditelný Bůh v dějinách
4

zviditelňoval. Naposledy v Pánu Ježíši
Kristu, který se stal člověkem. Na chvíli byl
lidským očím viditelný. Víra v živého Pána
Boha, Pána Ježíše a Ducha svatého má svůj
reálný základ. To, co nyní vidět není a
vyžaduje naši víru, vidět bylo. Svědčí o tom
Písmo. Proto je křesťanská víra vírou
(protože nevidí) i jistotou (protože bere
vážně svědectví těch, kteří viděli a dotýkali
se). Obrací se k Pánu Bohu.
Bez víry není naděje. Bez naděje není
budoucnost. A bez budoucnosti nemá
smysl přítomnost.
Jenže lidé mají důvod věřit. Neviditelného lidská víra vidí ve svědectví těch,
kteří viděli. Ti, kteří věří, mají důvod k naději v budoucnost, kterou má v rukou Pán
Bůh. Proto mají naději i pro přítomnost, jež
je určena pohledem do budoucnosti.
S přáním jistoty víry navzdory skepsi
a s přáním naděje navzdory beznaději
4Jan Asszonyi, kazatel
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SBOROVÁ KRONIKA
květen 2018
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1. Korintským 1,3

BLAHOPŘEJEME
KDY
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bratru Jaroslavu Zvonařovi z Bohumilic
sestře Květě Matulíkové z Brna
bratru Zdeňku Broklovi z Brna
bratru Luboši Rausovi z Brna
sestře Jiřině Káňové z Brna
bratru Slavoji Matulíkovi z Brna
sestře Evě Hájkové z Brna
bratru Bohuslavu Dostálovi z Brna
sestře Janě Walterové z Brna
bratru Petru Nykodýmovi z Brna
sestře Marcele Zemánkové z Brna
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NAROZENÍ
Ve středu 11. dubna daroval Pán Bůh manželům Elišce a Járovi Štiglerovým dceru Elenu.

KŘTY A PŘIJETÍ DO SBORU
Na Velikonoční neděli byli pokřtěni Marie Záděrová, Alžběta Zachariášová a Šimon
Rous. Ti byli zároveň s Šimonem Asszonyi, Vojtěchem Asszonyi a Martinem a
Kateřinou Bagarovými přijati za plnoprávné členy sboru. Zároveň byl pokřtěn syn
manželů Bagarových Štěpán.
Dokončení ze strany 2

Jan Hábl: I když se nikdo nedívá
Tato kniha hledá východiska či fundamenty, na kterých etická či morální výchova
stojí, bez kterých by ani nebyla možná. Co
umožňuje řeč o dobrém a zlém? Je možné
naučit se ctnosti? Co dělá naše jednání
dobrým, nebo špatným? Jak se to má s lid-

skou povahou? Co je vlastně cílem etické
výchovy?
Komenský říká: „Kterak učiniti, aby člověk
znal dobré, chtěl dobré a činil dobré“, a to i když
se nikdo nedívá.
4Noemi Komrsková
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PŘ EDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Alžběta Zachariášová

L

etos jsem 1. dubna přijala křest a
stala se členkou našeho sboru, a tak
jsem byla požádána, abych se trochu
představila.
Jmenuji se Alžběta (zkráceně Bětka) Zachariášová. Narodila jsem se v Brně, je mi
16 let a studuji na Biskupském gymnáziu.
Mám ráda hudbu, knížky, přírodu, volejbal a
čas strávený s rodinou nebo s kamarády.
6

Narodila jsem se do věřící rodiny, a tak
mě odmala vychovávali k víře. Navštěvovala
jsem besídku, později dorost a velmi záhy
jsem přijala Ježíše jako svého Spasitele. Víra
pro mě byla v podstatě samozřejmostí, až
někdy okolo dvanáctého roku začalo řešení
pochybností. Z kazatelny i v duchovních
programech zaznívalo, že máme milovat
Boha celým srdcem. Tehdy mi vyvstala
otázka, jak mám celým srdcem milovat
někoho, koho nevidím. Modlila jsem se za
to. Při biblickém programu jeden z kmetů
řekl, že Bůh nás naučí, jak ho milovat. Bůh
opravdu odpověděl, začala jsem přemýšlet o
křtu, připadala jsem si na to ale moc malá.
K mému rozhodnutí došlo až loni v srpnu na pěveckém kurzu Effatha. Řešila jsem
v té době otázku, co se stane, když přijmu
spasení, ale pak zhřeším. Bála jsem se, že
spasení ztratím. Poslední den měl Roman
Toušek duchovní program, ve kterém
mluvil právě o tomto. Říkal, že se Ježíš
obětoval za všechny naše hříchy, i za ty, které
teprve uděláme, na nás je jen to přijmout a
radovat se z toho. To mě dost oslovilo, a
taky jsem zjistila, že jestli věřím, tak opravdu
není na co čekat se křtem.
Závěrem bych chtěla říct, že jsem moc
vděčná, že jsem mohla chodit do besídky a
dorostu a přeji všem Boží blízkost a
požehnání. J
Bětka
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PŘ EDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

N

Šimon Asszonyi

arodil jsem se v květnu 1999 rodičům Janovi a Daniele Asszonyi.
V roce 2001 se mi narodil bratr
Vojta, se kterým jsme vyrůstali až do června
2004 v Praze. Tuto část svého života jsem
chodil do Sboru Církve bratrské na Žižkově, kde jsme také bydleli. V červnu 2004 byl
taťka povolán do Sboru Církve bratrské
tady v Brně na Kounicově ulici. Chodil jsem
do školky pod Špilberkem a na Kotlářku. Po
školce jsem navštěvoval Základní školu
Antonínská. Školu jsem opustil po sedmi a
půl letech studia kvůli dlouhotrvajícím problémům se spolužáky, učiteli a doháněním
učiva. V tomto období, na které vzpomínám velice nerad, jsem se bál dopoledne
každého všedního dne. Naštěstí tu pro mne
byli rodiče, brácha, Dalimil Petrilák a sbor.
Za Vaši obrovskou podporu jsem velmi
vděčný a zpětně Vám děkuji. Potom jsem
přestoupil na Cyrilometodějskou církevní
základní školu, kde jsem strávil úžasného
dva a půl roku. Nyní studuji spolu s dalšími
76 studenty na Střední škole KNIH.
Koníček, kterému se věnuji nejdéle, 14 let, je
vyrábění z papíru, sedmým rokem se věnuji
stavění modelů z plastu. Také mě baví čtení
knih, cyklistika, turistika, fotografování,
skládání stavebnice Lego technic a puzzle.
V současné době se soustředím na úspěšné
dokončení ročníku, nadcházející maturitu a
stěhování, které bude do dvou let nutné.
Šimon
KOMPAS 5/2018 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Q&A

ROZHOVOR
S ANTONÍNEM
O

STARÝM

NOVÝCH VARHANÁ CH
w Pokud jste si všimli na
chodbě před galerií
„vyhozených“ varhan a
nevíte, kde se vzaly, vězte,
že jsou to původní, na
které se ještě nedávno
hrálo. Na jaře však byly
zakoupeny nové, a ty se
od Velikonoc postupně
zapojují do užívání…
A největší podíl na jejich
instalaci má bratr Antonín
Starý.

8 Co je na varhanách nového?
Nový je celý digitální hrací stůl. Je schopen hrát samostatně, ale my k němu máme
připojené ještě píšťalové varhany.
8 A ty zůstaly původní…
Ano, jsou asi z roku 2000, první koncert
na nich proběhl v roce 2001.
8 Proč došlo ke koupi nových varhan?
Protože varhany už byly dožité, byly
koupeny zhruba před třiceti lety z Ně8

mecka, a to ne nové. Jednalo se tehdy o
předváděcí kus a nyní byly už značně opotřebované a vykazovaly občas poruchy.
S novými varhanami jsme zakoupili ještě
nové reproduktorové soustavy. Ty předchozí byly taky čtyřicet pět let staré.
8 Jak jste se dostal k rekonstrukcím varhan vy?
Já se varhanám věnuji už hodně dlouho.
Přivedl mě k tomu Luboš Raus. Spolu jsme
jezdili a dosud jezdíme opravovat převážně
po evangelické církvi píšťalové varhany.
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8 Čemu se teď při instalaci
varhan věnujete?
Teď je potřeba vlastní
napojení k píšťalové části,
ovládání rejstříků z varhan,
montáž nového zdroje
napětí, připojení a montáž
zesilovačů a nových kvalitnějších reproduktorů.
K digitálním jsem se dostal tak, že mě
požádal můj známý, muzikant z Besedního
domu, že jim přestala hrát jedna část a jestli
bych nebyl schopný to opravit.
8 A podařilo se?
Ano, potřeboval jsem od firmy z Německa náhradní díl, v Německu se naší
spolupráce chytli a od roku 1995 jsem jezdil
opravovat po celé republice. Varhany jako
takové jsou velmi spolehlivé. Opravy
klávesnic potřebují jednou za čas hudební
školy, kde se na ně hraje prakticky od rána
do večera.
8 Mají nové varhany nějakou výhodu, tedy myslím
kromě toho, že jsou nové?
Varhany od této firmy jsou stavěny jako
chrámové a pro spojení s píšťalovými,
proto obsahují modul automatického ladění podle teploty. Jsou schopny se
přizpůsobit aktuální teplotě v sále a stále
jsou přesně sladěné s píšťalami. Jsou
vlastně o dvě generace novější, takže
vykazují daleko větší kvalitu zvuku, kterou
my potřebujeme pro pedálové rejstříky,
protože z prostorových důvodů nemáme
pedálové píšťaly. Další výhodou je možnost
ovládat varhany pomocí další klávesnice
dole v sále včetně ovládání hlasitosti
počtem zapnutých rejstříků. Varhaník tak
sedí přímo před dirigentem a může s ním
lépe spolupracovat.

8 Jak dlouho už zde trávíte čas?
Asi čtrnáct dní a ještě předpokládám tak
týden. Největší problém bylo vše naprogramovat. To už jsem si chystal asi měsíc
doma. Kdyby to měla dělat celé cizí firma,
vše staré by i s ovládáním vyházela a zapojila
by svoje zařízení. A to by bylo několikanásobně dražší.
8 Pozná výměnu varhan i běžný posluchač?
Určitě to pozná, zvlášť když se hraje
nahlas. Třeba při koncertě. Lze daleko více
měnit barvy zvuku, je možné používat
elektronické rejstříky společně s píšťalovými, což dřív moc nešlo.
8 Jak dlouho by nové varhany mohly vydržet:
Zas tak třicet let. Není důvod, proč by
neměly…
8 Proč k výměně došlo právě teď?
Výměna byla plánovaná asi tři roky,
chtělo se to spojit s rekonstrukcí modlitebny, ale k rekonstrukci zatím nedošlo…
8 Co se stane se starými varhanami?
Má o ně zájem evangelický sbor v Havlíčkově Brodě. Je to menší kazatelská
stanice, kde používají jen keyboard, tak by
jim ještě mohly sloužit. Místní farář už se na
ně přijel podívat.
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4Ptala se Lenka Broklová.
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ZE ŽIVOTA MLÁ DEŽ E
Setkávání mládeže

M

ládež v Brně se setkává pravidelně v úterý. To pravděpodobně víte, a v tomto krátkém
textu bych vám chtěl napsat, jaká ta setkání
byla v posledních dvou měsících.
Celý jarní semestr pokračujeme v dlouhodobém přemýšlení o modlitbě. Po
Uctívání přišlo na řadu téma Prosby, které
jsme probírali na jarní víkendovce v Nížkovicích. V sobotu jsme spolu s dorostenci
absolvovali výlet. Po návratu z víkendovky
jsme pokračovali v dalších tématech
spojených s modlitbou. Zamýšleli jsme se
nad Přímluvami a toto téma ještě hlouběji
rozvedl bratr kazatel Daniel Komrska, který
nás přišel navštívit. Zatím na posledním
setkání věnovaném této sérii jsme se
věnovali Vytrvalosti – jak být v modlitbě
vytrvalí a jaké dopady to na náš život má.
Kromě teoretických diskusí jsme také
navštívili brněnskou modlitební místnost
projektu Modlitby 24/7 a mohli zažít
výborný a soustředěný čas s Bohem.

Kromě této modlitební série běžela
paralelně ještě jiná, v režii bratra kazatele
Asszonyi, na téma Duch svatý. Mládež před
Velikonocemi jsme rozjímali nad textem
Davida Nováka o sedmi posledních
slovech, která Ježíš řekl na kříži. Ne pokaždé
máme taková těžká témata a některé
mládeže máme hravé nebo s filmem a
diskusí o něm.
Jak můžete číst, programy jsou pestré a
z mého subjektivního hlediska i obohacující. Minimálně je to pro mě čas, kdy mám
v hektickém týdnu příležitost se zastavit
nebo aspoň zpomalit, a uprostřed týdne nabrat povzbuzení. Přesto se v poslední době
scházíme spíš jako skupinka a mnozí, věkem mládežníci, mají priority nebo službu
jinde. Jen výjimečně se nás sejde víc než šest.
Na konci tohoto školního roku také dojde
k obměně (úbytku) týmu vedení mládeže a
hledáme cestu, jak a pro koho tuto službu
dál vést. Za to se modlíme a budeme rádi,
když se za nás budete modlit i vy.
Jakub Hejzlar

25. 5. Noc kostelů

L

etos se náš sbor znovu účastní Noci kostelů, pro zajištění služeb v jednotlivých
místnostech naší modlitebny bychom opět rádi využili pomoc ochotných
dobrovolníků. Na nástěnce ve vestibulu je program a také tabulka s časy a
místnostmi. Prosíme, zapisujte dle Vašich možností.
Možná někdy nevíme, jak mluvit s lidmi o Pánu Bohu, jak začít, jak co nejlépe předat zvěst
evangelia. Noc kostelů je dobrou příležitostí, jak se tomu učit. Ve spolupráci s bratry kazateli
chystáme informační schůzku pro všechny, kteří se chtějí zapojit do služby na Noci kostelů,
i pro ty, kteří se možná zapojit nechtěli z obavy, že nevědí, jak na to. Na této schůzce budeme
hovořit o tom, jak mluvit s návštěvníky, jak začít a co říkat, abychom neskončili jen u toho, že
návštěvníkům ukážeme, kde máme toalety a kde se mohou napít. Využijme tuto příležitost
ke zvěstování evangelia.
10
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PUTOVÁ NÍ IZRAELEM
Ve šlépějích Ježíše aneb
Moje sedmidenní putování
Izraelem...
Milí čtenáři Kompasu,
probouzíme se do slunečného dne, je tady přes den teplota 28–30 stupňů. V Izraeli
vrcholí letní období, všude plno turistů.
Po snídani jsme navštívili Mošav Tamar
B-kfar, rodinnou farmu nedaleko Galilejského jezera. Mošav je typ zemědělské
osady, kterou tvoří soukromé hospodářské
statky. Výrobky, které vyrábějí, prodávají
v přilehlých obchůdcích. Můžete si zde
koupit za šekely nebo americké dolary
výrobky z keramiky, různé druhy koření,
čerstvou zeleninu, sušené i čerstvé ovoce,
ovocné čaje všech možných chutí a barev.
Tento Mošav vlastní drúzové, etnická komunita v Izraeli, žijící v několika vesnicích a
městech v severní části Izraele. Nakoupili
jsme si a odjíždíme do města Kursi.
Je to novozákonní Gerasa nebo také
Gadara, kde Pán Ježíš uzdravil dva
nemocné posedlé démony (Mt 8,28–34).
Vyhnal démony z mužů a dovolil jim, aby
vstoupili do stáda vepřů, které se pak
utopilo ve vodách Galilejského jezera. Židé
z prosperujícího města Chorazin byli touto
událostí vystrašeni a odmítli dovolit Ježíši,
aby u nich zůstal. Na místě, kde se tato
událost stala, jsou dnes již jen ruiny Kostela
zázraku vepřů.
Další zastávkou na naší cestě je město
Kafarnaum. Je to město ležící u Galilejského jezera. V době Pána Ježíše bylo
bohatým židovským městem. Tady povolal
Ježíš svoje učedníky, rybáře Petra, Ondřeje,
Jakuba, Jana. Vykonal tady mnoho zázraků,
vyléčil Petrovu tchyni, přivedl dítě k životu,

uzdravil sluhu setníka atd.
Zde mluvil v podobenstvích, např. o rozsévači, o pokladu skrytém
v poli atd. Synagoga, kde Pán Ježíš kázal,
byla rozbořena a na ní byla postavena nová
z bílého vápence. Procházeli jsme rozvalinami původní synagogy, pozůstatky zdí jsou
zdobeny židovskými symboly, jako je sedmiramenný svícen – menora, šófar – roh na
troubení a vozík vezoucí Oblouk smlouvy.
Zde v Kafarnaum je postaven nový kostel,
zahrnující Petrův dům. Je postaven v moderním stylu, prosklený, osmiboký.
Největším zážitkem byla pro nás plavba
v dřevěné rybářské lodi po Galilejském
jezeře. Po nástupu na loď byla vyvěšena
česká a izraelská vlajka a zpívali jsme českou
státní hymnu. Velkým zážitkem byl také
zpěv skupinky křesťanů z našeho zájezdu.
Zpívali nádherně hebrejsky, anglicky a česky
křesťanské písně. Dvě Izraelky a dva
Izraelci, kteří s námi jeli na lodi, se přidali ke
zpěvu a potom vybídli k židovským tancům,
které s mladším osazenstvem zájezdu
tančili. Nádherné počasí a zpěv umocnily
zážitek z vědomí, že po tomto jezeře kráčel
Pán Ježíš a učedníky ochromené strachem
vyzýval: „Nebojte se, já jsem to, vzchopte se.“
I dnes do našich strachů a obav můžeme
v duši slyšet táž Ježíšova slova. Tady u Galilejského jezera je to obzvlášť hmatatelné.
Byl to krásný, nezapomenutelný duchovní
zážitek.
Magdala je další město, které poznáváme.
Pocházela odtud Máří Magdalena, ze které
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Pán Ježíš vyhnal sedm démonů, a ona ho
pak provázela po Galileji.
Kána Galilejská je místem, kde Pán Ježíš
učinil první zázrak. Proměnil vodu na víno.
Když Pán Ježíš slyšel o smrti Jana
Křtitele, chtěl být sám, a tak odešel na pusté
místo, ale zástupy lidí jej vyšly hledat. Našly
jej na místě zvaném Tabgha (sedm pramenů). Zde se stal zázrak nasycení pěti tisíc

lidí a je tady postaven kostel Rozmnožení
chleba a ryb. Mozaikový chodník je stále
zachováván v moderním kostele postaveném v r. 1982. Mozaika před oltářem symbolizuje bochníky chleba a ryby.
Království nebeské je jako síť, která se spustí do
moře a zahrne všecko možné... co je dobré, vybírají
do nádob, co je špatné, vyhazují ven. (Mt 13,47)
Z cesty po Izraeli vás zdraví
Dagmar Chlápková.

NÁ Š BRATR
PETR

V

LEINER

nedávné době jsme téměř všichni
v našem sboru prožívali radostné
chvíle, když jsme se s Petrem loučili
a modlili se za jeho život v novém působišti.
Tak se velice kreativním způsobem vyřešila
jeho zapeklitá životní situace, ve které je
možno vysledovat Boží zásah. Před jeho
odjezdem jsem s ním měl velice pěkný
rozhovor a z něj bych chtěl vybrat pro
čtenáře Kompasu nejzajímavější pasáže.
Příběh Petra Leinera je příběhem osamělého muže, kterému, lidově řečeno, osud
štěstěny – až do určitého okamžiku – příliš
nedopřál. Petr prožil část svého dětství (do
3. třídy) u babičky a u dědy, od 4. do 9. třídy
pak u rodičů ve Žďáře nad Sázavou. Po
základní škole nastupuje do učebního
poměru v Brně na obor malíř-natěrač;
závěrečné zkoušky prý udělal, ale výuční list
dnes už nemá. V oboru však prakticky
nikdy nepracoval a upřímně vyznává, proč.
Říká, že ho to nebavilo. V té době bydlí
u babičky v Brně, nachází si zaměstnání
mimo obor u firmy Flextronics, kde pracuje
asi dva roky jako přípravář materiálu u linky.
„V roce 2002 babička zemřela, mezitím mě
propustili ze zaměstnání, několik let jsem
12

A JEHO PŘ ÍBĚH

ještě bydlel v bytě po babičce, ale protože
jsem neplatil nájem z důvodu své nezaměstnanosti, z bytu mě vyhodili.“
Další část svého nelehkého života spojil
Petr s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, čili s mormony. U nich pobyl
osm let, což je poměrně dlouho
(2003–2011). Poté, co ztrácí byt po babičce,
ocitá se ve velmi provizorních podmínkách
v budově modlitebny uvedené církve
v Brně-Žabovřeskách. „Někdy mě nechali
přespat v garáži, někdy v kotelně a někdy
venku přede dveřmi,“ vypravuje. Někdy v té
době se pokouší ještě navázat ztracený
kontakt s rodiči ve Žďáře nad Sázavou,
přechodně bydlí u nich, dokonce si nachází
nové zaměstnání ve Žďáře v lakovně. Do
mormonské církve dojíždí do Brna a stává
se členem této církve. Rodičům se to však
nelíbí a dávají mu na vybranou: buď oni,
nebo církev. Petr si vybral církev, což pro
něho znamenalo konec bydlení u rodičů.
S mormony je stále v kontaktu, chodí na
jejich bohoslužby, a pokud ho nechají,
někde tam nouzově přespí. Dokonce,
v rámci svého přesvědčení a církevní
doktríny, ho mormoni nechají ve své
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modlitebně i kázat. Záhy mu však začínají
vyčítat, že nemá práci, že přespává před
jejich dveřmi. Asi tři čtvrtě roku pak pobývá
u svého známého, ten ho po této době
vyhazuje prakticky už na ulici.
Tak se Petr stává bezdomovcem. „Rozhodl jsem se, že skončím s mormony. Také
můj duchovní život skončil. Přestal jsem se
modlit,“ pokračuje ve svém příběhu. Přes
zimu přespává na ubytovně Charity, v létě
různě venku. Nachází si
zajímavé útočiště (rozuměj místo pro přespávání) pod částí tzv.
Bílého domu čili polikliniky na Žerotínově
náměstí. Toto místo, i
když se nachází prakticky v centru města, je
obehnáno malým parčíkem, do kterého sice
vede jakási vstupní
branka, ovšem z boční
ulice, takže většině lidí
přístup do tohoto prostoru uniká. Dokonce se
dá v jistém smyslu slova
mluvit o jakémsi
soukromí. A tam si Petr
zařizuje „svůj obývák“.
Toto místo opravdu má
něco jako „genius loci“.
Skryté očím veřejnosti, kryté převislou částí
budovy asi tak tři čtvrtě metru, což může
chránit i před deštěm, pokud ovšem neprší
z boku. Petr zde, ve „svém bytě“, pobývá asi
tři roky včetně zim.
O bezdomovce se v Brně stará několik
organizací, některé spadají pod magistrát,
jiné pod různé církevní charitativní
organizace a pak jsou to víceméně malé
skupinky, jejichž členové pocházejí z nějakého konkrétního křesťanského sboru či
farnosti. Brněnští bezdomovci znají

Armádu spásy, Masnou a i tzv. Římák čili
Římské náměstí v centru, kde se soustřeďuje právě několik skupin a podává se pro
tyto lidi jednoduchá strava. Právě sem
přichází Petr ze „svého domova“ pro jídlo a
seznamuje se mimo jiné i s Márií Uhlíkovou
a Lukášem Kulískem z našeho sboru, kteří
v té době distribuují každou středu na
„Římáku“ polévku. Blíží se zima
2015/2016. V našem sboru se poprvé při-

pravuje štědrovečerní večeře pro lidi bez
domova a naši „polévkáři“ pozvou lidi z Římáku. Petr toto pozvání přijímá a 24. prosince 2015 se poprvé seznamuje s naším
sborem a s lidmi, kteří „jsou u toho“. Ještě tu
zimu ovšem přežívá v „pohodlí svého
domova“.
Postupně se však Petrův život začíná
měnit. Chodí do našeho sboru na nedělní
bohoslužby, na oplátku někteří členové
sboru chodí za ním do jeho „apartmánu“.
Myslím, že někdy v té době se naše sestra
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Noemi Komrsková přimlouvá u staršovstva, aby uvolněný byt po jedné sestře
v předním domě mohl být Petrovi nabídnut
na dočasné bydlení. Blíží se totiž zima, a tak
se Petr 30. listopadu 2016 stěhuje do
opravdického bytu v předním traktu. Zde,
v této vlastně jakoby garsonce ovšem Petr
dlouho nepobude. Místní pobočka Diakonie by tyto prostory nutně potřebovala
pro svoji činnost a chce tyto značně
zanedbané prostory nechat zrekonstruovat.
Proto se Petr znovu stěhuje a od 25. 2. 2017
nachází své nové bydlení v malé volné
místnosti nad modlitebnou. Tato místnost
je mu naším sborem pronajata na 13 měsíců
(do konce března 2018).
Petr se ihned zapojil do mnoha aktivit
našeho sboru a naší pobočky Diakonie.
Jeho vstřícnost a ochota jsou hodny chvály.
Také se věnuje úklidu různých částí
sborového domu a modlitebny. Například
pomáhá při přípravě na setkání seniorů, je
činný v Diakonii. Chodí na modlitební
chvilky před bohoslužbou a modlí se velice
jednoduchým, ale upřímným způsobem.
Skoro jako dítě. Však je také dítě Boží.
Přihlásí se na Úřad práce do evidence,
dostává místo na veřejně prospěšné práce
v městské části Maloměřice a Obřany. Místo
přijímá, a tak si může dovolit žít skoro jako
každý jiný normální člověk. Shodou
okolností má smlouvu na jeden rok – do
konce dubna 2018. Termín, kdy mu však
vyprší lhůta, po kterou může bydlet v našem
sboru, se však už neúprosně blíží. Co bude
s Petrem po tomto termínu? Hledá si vůbec
nějaké své nové bydlení? Nebo se spoléhá,
že mu zase někdo pomůže? Takové a ještě
jiné podobné myšlenky mě s blížícím se
koncem března neustále pronásledují.
Někteří z nás, kteří známe všechny
okolnosti, se začínáme za Petra modlit a
jeho situaci svěřujeme pod Boží vedení.
A nyní přichází vyvrcholení celého jeho
14

dosavadního příběhu. Je to opět sestra
Noemi, která se dozvídá o rodině Boštíkových ze Svitav, kteří hledají asistenta pro
pomoc při závažném postižení hlavně pro
Honzu, manžela a otce rodiny, který je
téměř celý ochrnutý a může pouze omezeně
pohybovat hlavou a rukama. Ovšem i jeho
žena, paní Iveta, je velmi těžce nemocná, má
rakovinu plic. A tito manželé mají spolu
dceru, dnes osmiletou Kristýnku. Takže
nějaký asistent by byl více než potřeba, aby
všichni a všechno mohlo fungovat. A tak
sestra Noemi kontaktuje Petra, on v podstatě bez dlouhého rozmýšlení souhlasí,
s bratrem Asszonyi se jedou podívat přímo
na místo, Petr tam přespí, situaci si okoukne
a je připraven tuto službu přijmout.
V tuto chvíli, podle mého názoru, je
potřeba zmínit Boží působení. Byla to
všecko jen náhoda, že se Petrovi skoro
souběžně končil pobyt i zaměstnání a
současně se vynořila nabídka služby jako
asistent nemocným lidem? Já osobně na tzv.
náhody nějak zvlášť nevěřím. Spíše v tom
vidím, jak zcela konkrétně a téměř
hmatatelně Bůh takto vstupuje do našeho
života. Že je živý, přítomný a konající.
Vždyť jsme Mu přece přednášeli své starosti a obavy ohledně dalšího pokračování
životního příběhu Petra Leinera. A On
odpověděl! Věřím tomu. A tak chci i na
tomto místě vzdát díky a vyslovit svůj obdiv
Tomu, jemuž patří celý vesmír a který vše
dobře řídí. Dokonce i osudy jednotlivců.
Petr Leiner... Náš Petr Leiner... Náš bratr
Petr Leiner... Náš milý bratr Petr Leiner...
Nemohu však uzavřít jeho dosavadní
příběh, aniž bych nezmínil jeho specifickou
vlastnost a současně Boží dar. Kdo ho
známe, známe i jeho humor. Skoro
legendární už je jeho otázka ve chvíli, když
mu sestra Noemi sdělovala nabídku služby
v této postižené rodině. „A mají tam kočičku?“ To byla jeho první reakce. To
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vypovídá všechno. Petr má tento dar od
Pána Boha, jak jsem o tom vnitřně přesvědčen. Je to velmi jemná a svérázná
odrůda humoru, který nezraňuje, ale spíše
léčí. Je tak originální, že ho nemohu přirovnat k žádnému známému humoristovi.
Někdy ovšem Petr nezvládal jeho použití
v dané chvíli, a tak se i stalo, že nás občas
pěkně vytočil. Dnes mu to však z celého
srdce odpouštím. Protože Petr je svou
povahou upřímný a nezáludný. Protože byl
a je přátelský, kolegiální, pohostinný. Měl
také specifický koníček – zálibu v drobných
figurkách zvířátek, které si pořizoval z tzv.
kindervajec a měl posléze už docela pěknou
sbírku.
Podle posledních zpráv od něho se mu
daří dobře, s novým posláním je srozuměn a

pokládá ho za úkol od Pána Boha. V 68.
žalmu je jeden verš, kde se říká, že
...osamělému dáváš rodinu... – nejsem si zcela
jist, že je to doslova tak, ale smysl je správný.
Byla to opět náhoda, že poté, co se vrátil ze
Svitav s prvními dojmy, namátkou otevřel
Bibli a v ní právě tento verš? Myslím si, že
toto jakoby zdánlivě náhodné otevření
Písma a spočinutí jeho očí právě na tomto
verši je potvrzením správnosti jeho volby –
pomáhat a sloužit těmto lidem – přišlým
přímo od Pána Boha. Tak i takové věci se
mohou stát v životě upřímného křesťana.
Vyprošujme celé rodině a Petrovi hojné
požehnání v jeho službě a Pánu Bohu
děkujme za to, jak obdivuhodně a originálně
působí i v našem 21. století.
4 Felix Davídek

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ

J

ak je již tradicí, vydali jsme se na Velikonoční pondělí na výlet. Cíl se
nacházel v místě, kousek od Ochozu
u Brna, zvaném Na Hádku. Byla možnost
si vybrat ze tří tras, velká (25 km), malá (15
km), kočárková (4 km). Já jsem se vydala
na střední trasu, kde nás bylo okolo 28
plus dva pejsci.
Sraz byl na hlavním nádraží, odkud
jedeme do Babic nad Svitavou. Původní
plán byl, že se tu spojíme s velkou trasou,
ta je však ještě daleko, a tak se vydáváme
na pochod. Naše cesta vede převážně
přes lesy, takže okolo vidíme známky
přicházejícího jara. Mně se podařilo
spatřit i stádo srnek. Došli jsme do Křtin,
kde nás čekala pauza u místního cukrářství. Posilněni zmrzlinou a jinými
zákusky pokračujeme v cestě. Někde na
posledním úseku se k nám přidal černý

pes, kterého jsme se nemohli zbavit, a tak
nás doprovodil až do Ochozu.
A konečně jsme v cíli, u malého
dřevěného srubu Pod Hádkem. Chvíli
před námi sem dorazila i kočárková trasa.
Čeká nás tu zapálený oheň, kde si opékáme svoje špekáčky, a stánek s občerstvením. Taky je tu plno především
malých kluků s mrskačkami, kteří čekají
na možnost někoho vymrskat a následnou odměnu. Dáváme si oběd,
povídáme si nebo odpočíváme po docela
dlouhém pochodu. Velká trasa (cca sedm
lidí) dorazila asi hodinu po nás.
Celkově si myslím, že se letošní
putování vydařilo. Děkuji Pánu za
ochranu a krásné počasí, a doufám, že se
pochod bude příští rok opět moci
uskutečnit.
4Bětka Zachariášová
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PONOCOVAT V CHRÁ MĚ
MOTTO NOCI KOSTELŮ 2018
w Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible,

ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc
v okolí Božího domu…“.
(1. Paralipomenon 9, 27)
…
Není chrám jako chrám
Pro lepší představu je možná důležité
uvést, že chrám v pojetí Starého zákona
nebyl kostel tak, jak si ho dnes běžně
vybavíme v křesťanském pojetí. Chrám
bylo velké nádvoří, kde se lidé scházeli. Na
této veliké ploše stála svatyně, kam však
nesměl vstoupit nikdo kromě určených
kněží. Před svatyní hořel oheň, na kterém se
přinášely oběti (část zabitého zvířete,
plodiny polí…). Přijít do chrámu
znamenalo vstoupit na obrovské nádvoří,
kde se scházely stovky lidí, kteří
diskutovali, tvořili hloučk y, n a s l o u c h a l i
znalcům posvátného textu Písma…
Tato velká plocha je
dodnes patrná v Jeruzalémě na Chrámové hoře.
Ponocovali v chrámě…
Naši pozornost může zaujmout překlad
zmíněné věty. Jako alternativu překladu
vybíráme nejrozšířenější Český ekumenický
překlad (1979): „Jiní ponocovali kolem Božího
domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno
otvírat.“ Klíčovou roli zde hraje hebrejské
slovo „jalinu“, které znamená v původním
významu „zastavit se na noc“. Slovo ponocovat však nelze chápat jako nějakou party.
16

Šlo o čestný úkol, více méně odpovídající
dnešnímu zaměstnání v armádě či u policie.
Máme před očima nejen oddané zbožné
muže, kteří si po generace předávali úkol, ale
s velkým obdivem můžeme sledovat
propracovaný systém ochrany posvátného
místa, motivaci těchto možná obyčejných
lidí i zvláštní hodnotu, která jim dávala sílu
věnovat svůj čas i spánek něčemu
vzácnému, co přesahuje běžné starosti o
živobytí.
Dnes můžeme
ponocovat
v chrámě my
A tak se i my
můžeme zastavit
v chrámech našich
měst a obcí a spolu s lidmi, kteří
přijali za svůj úkol slavit bohoslužbu na
těchto posvátných místech, „ponocovat“
nebo lépe zaposlouchat se do velmi jemné
řeči Božího hlasu, který každého člověka po
tisíciletí zve, aby překročil práh obyčejných
starostí a ztišil své srdce před posvátným…
Mgr. Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska
Arcibiskupství pražského
převzato z www.nockostelu.cz (zkráceno)
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Program Noci kostelů 25. května 2018
17.30 – 18.00 „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ (1Pa 9,27)
Slavnostní ekumenické zahájení Noci kostelů
18.00 – 20.00 Na slovíčko s varhanářem
Možnost prohlídky varhan s výkladem
v prostorách galerie
18.00 – 20.00 Představení práce humanitárního spolku Chuť pomáhat
(lidem na Ukrajině)
dolní prostory modlitebny
18.00 – 20.00 Klub maminek
dolní prostory modlitebny
18.00 – 20.30 Nemůžete v noci spát? Aneb volný rozhovor s psychoterapeutkou o tom, že když nás něco tíží, nedopřává se nám
spánku.
pastorační místnost
18.30 – 21.00 Promítání filmu Adam a Eva mají svátek na Štědrý den
dolní sál modlitebny (začínáme vždy o půl)
18.00 – 24.00 Prohlídka sálu s bohoslužebnými předměty
18.00 – 24.00 Promítání foto/video prezentace
18.00 – 24.00 Výstavka Biblí a teologické literatury
Karpíškův sál
18.00 – 24.00 Místo pro ztišení
místnost za šatnou
21.00 – 24.00 V případě pěkného počasí projekce na dvoře
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

NATLAČENÁ MÍRA

H

onzík není zrovna nejštědřejší kluk. On se tak nerad dělí! Když dostal od
babičky tabulku čokolády a měl se o ni rozdělit se dvěma svými bratranci,
ulomil jednu jedinou kostičku, rozdělil ji na dvě poloviny a ty svým
bratrancům podal. Zbytek celé tabulky smlsal. Jindy měl zase Honzík půjčit kamarádům
ze sousedství kostky Lega na dostavění velkého jeřábu, ale místo toho, aby jim mile
nabídl svou krabici plnou vhodných dílků, začal pokřikovat, že to jsou jeho kostky a
nikdo jiný z nich stavět nebude. A tak není divu, že když si později chtěl Honzík zahrát
fotbal, nesehnal spoluhráče ani mezi bratranci, ani mezi kamarády ze sousedství.
Honzík byl totiž tak trochu lakomec a s lakomci je to náročné.
Honzíkova babička to všechno pozorovala a rozhodla se pro malý pokus. Koupila
v obchodě několik kelímků a dvě krabice bonbónů balených jednotlivě do velikých
pozlátkových obalů. Potom k sobě zavolala všechny děti. „Dobře se dívejte,“ řekla.
Nabrala hrst bonbónů ve velkých na konci zakroucených pozlátkových obalech a
ledabyle je nasypala do kelímku. Kelímek byl rázem plný přes sebe naházených
bonbónů ve velkých obalech plných vzduchu! Podala ho Honzíkovi a požádala ho, aby
spočítal, kolik bonbónů se do kelímku vešlo. Honzík je postupně vytahoval a počítal:
„Jeden, dva, tři, pak ještě dva, to už je pět, a ještě tu je šest a sedm!“
Babička pak vzala jiný kelímek a řekla: „V Honzíkově kelímku je sedm zabalených
bonbónů. Ale teď se dívejte ještě jednou!“ Pak začala pečlivě rovnat do druhého
kelímku další balené bonbóny. Tentokrát však obaly pečlivě skládala, aby v nich
nezůstával zbytečně vzduch, bonbóny pokládala na sebe tak, aby mezi nimi nezbývalo
žádné volné místo, kelímkem ještě trochu zatřepala a z vrchu bonbony ještě jemně
stačila, takže jednotlivé vrstvy byly pěkně napěchované jedna na druhou. Kelímek
nacpaný k prasknutí pak podala dětem a řekla: „Teď spočítejte, kolik je v tomto kelímku
bonbónů.“ Bylo jich tam 21! Třikrát víc, než kolik jich tam předtím měl Honzík.
„Honzíku,“ řekla babička, „chceš-li dostávat takto plné kelímky, musíš takto plné
kelímky také dávat. A nejen bonbóny, štědře dávej všechno! Pán Bůh nás totiž učí:
Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ (Lukáš 6,38)
Honzík pak vzal ostatní kelímky a do všech napěchoval, natlačil, natřepal, ba přímo
nacpal bonbóny. Rozdal je ostatním dětem. Ty se s ním pak sešly odpoledne na
fotbalovém hřišti. Každý kamarád přinesl Honzíkovi zpět kelímek plný dobrot, a pak si
s Honzíkem zahráli fotbal. Honzík dostal mnohem víc, než kolik rozdal, a ještě se
zúčastnil nejlepšího fotbalového zápasu, jaký místní vesnice zažila.
18
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Dokážete
domalovat do
druhého
kelímku co
nejvíce bonbonů
tak, aby to byla
dobrá míra
natlačená,
natřesená?

4Pája Sychrová

KVĚTEN V NAŠEM SBORU
Mládež / úterý 19.15
Sledujte oznámení na http://mladez-brno.webnode.cz/

Klub maminek / čtvrtek 10.00
10. 5.: Zdobení dortů (Lydinka Křipačová)
24. 5.: Barvy v interiéru (Nanda Nykodýmová)

Diakonie
3. 5.: Kluci na čaj aneb Mužské posezení
14. 5.: Tvořivý kroužek
15. 5.: Setkání seniorů s obědem
17. 5.: Kluci na čaj aneb Mužské posezení
21. 5.: Tvořivý kroužek
SPORTOVNÍ AKTIVITY

Fotbálek – Sokol Brno, Kounicova 20/22
Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00.
Nekoná se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč.
Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274).
Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
KOMPAS 5/2018 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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KVĚTEN V NAŠEM SBORU
NEDĚLE
PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI
6. 5.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
13. 5.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi (Den matek)
20. 5.: 10.00 kaz. Daniel Komrska (Letnice)
27. 5.: 10.00 br. Petr Raus (neděle Boží Trojice)
3. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
2. 5.: 19.00 br. Tomáš Vrána – Církev a věci veřejné
9. 5.: 19.00 kaz. Daniel Komrska – Nanebevstoupení Páně
16. 5.: 19.00 kaz. Jan Asszonyi – Heidelberský katechismus
23. 5.: 19.00 kaz. Daniel Komrska – Kořeny naší víry: Pouze Kristus
30. 5.. 19.00 kaz. Daniel Komrska – Kořeny naší víry: Pouze milost

Nedělní škola
Mladší dorost
Starší dorost
Biblická skupinka
Modlitební chvíle
Zkouška pěveckého sboru
Zkouška dětského sborečku
Jednání staršovstva
Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností
každé úterý v 17.00
každý čtvrtek v 17.00
v květnu nebude
v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20
každý pátek v 16.45
vždy po nedělní pobožnosti (vyjma první neděle)
ve středu 2. května v 20.10 a v pondělí 28. května v 17.30
ve středu 9. května v 17.30

STANICE
6. 5.:
13. 5.:
20. 5.:
27. 5.:

BOHUMILICE / neděle 10.00
br. Petr Kvapil
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi

BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi

