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K O M P A S

Kalendárium
1. 5. – Svátek práce¬
1. 5. 2004 – připojení České republiky k EU
5. 5. 1945 – Květnové (též Pražské) povstání
českého lidu proti německým
okupantům – odbojová Česká
národní rada vydala prohlášení
o převzetí moci a konci Protektorátu Čechy a Morava, které vyhlašuje pouliční pražský rozhlas.
Dochází k bojům o budovu
Československého rozhlasu a
následně ke stavění barikád
proti německým vojskům v Praze. Definitivní vítězství povstání
znamenal až vjezd sovětských
vojsk 9. 5. 1945.
8. 5. – Mezinárodní den Červeného kříže
(připomínka narození zakladatele Červeného kříže Henri
Dunanta).
8. 5. 1945 – konec 2. světové války – nacistické Německo podepisuje v Berlíně bezpodmínečnou kapitulaci.¬
laci.
10. 5. 2013 – přijata nová Ústava Církve bratrské, která mj. zavedla její členění na zemské církve (tzn.
českou a slovenskou část církve).
12.–13. 5. 1967 – brněnská konference naší
církve odhlasovala změnu názvu
církve z Jednoty českobratrské
na Církev bratrskou.¬
bratrskou.
w pokračování na straně 5
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 5. 2019.
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), Josef Vávra
(gon@email.cz), David Fajfr (david.fajfr@seznam.cz), copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

Ú VODNÍK
ávody na použití – někdo je miluje, někdo nesnáší.
Nevím, jak vy, ale já čtu návod na použití jenom, když
musím, když se mi nedaří dojít do cíle cestou pokuso
myl. Tento způsob má v sobě svoje rizika, zvláště v oblasti
omyl.
moderních pomůcek, snadno se udělá nevratný krok a není cesty
zpátky. Naštěstí u mobilu nebo PC to většinou zachrání „reset“
neboli návrat k továrnímu nastavení.
V neděli 7. dubna byl naším hostem na večírku kazatel David
Beňa. Vyprávěl o posledním krátkém textu, který si před svou
smrtí napsal Martin Luther:
Nikdo nemůže porozumět Vergiliovým Zpěvům pastýřským a
rolnickým, jestliže pět let nebyl pastýřem či rolníkem.
Nikdo, zadruhé, myslím neporozumí Ciceronovým dopisům, jestliže se
po dvacet let nečinil ve vysokém státním úřadě.
Ať se nikdo nedomnívá, že dostatečně ochutnal svatá Písma, jestliže sto let spolu
s proroky nevládl církvi.
Jde proto o nesmírný div, co se týče zaprvé Jana Křtitele, zadruhé Krista, zatřetí
apoštolů. Ty nepokoušej tuto božskou Aeneidu, nýbrž skloněný uctívej její stopy. Jsme
žebráci. To je pravda.
Lístek s tímto textem byl nalezen v posteli, ve které Martin Luther
zemřel. Je zajímavé si uvědomit, jak autor vnímá
lidskou zkušenost s konkrétní činností v závislosti
na čase, po který trvala, a podle toho hodnotí, zda
tomu někdo rozumí, nebo ne. Abych porozuměl
Vergiliovi, potřebuji pět let pást ovce, abych
porozuměl Ciceronovi, potřebuji být dvacet let
státním úředníkem. Abych ochutnal (ne jim
porozuměl) Písma svatá (Bibli), potřebuji sto let
spravovat církev. V podstatě nereálný požadavek, který ukazuje na
výjimečnost biblických textů.
Na druhé straně, Bible náleží do řádu tohoto světa, potřebuje lidskou
zkušenost, je Božím darem ke správě Církve, vnáší Boží světlo do našich
vztahů: rodiče a děti, učitelé a žáci, zaměstnavatelé a zaměstnanci, bohatí
a chudí, silní a slabí, muži a ženy, zdraví a nemocní, staří a mladí. Učí nás
životu k Boží cti a slávě. Spíše než teologickou literaturou (učením o
Bohu) je Bible návodem na život na této zemi a v tomto čase. Bibli mohu
jen ochutnávat, uždibovat jen kousky, ale mám to dělat řádně, pilně a
všemi způsoby. A „ochutnat“ má v sobě i „pochutnat si“, pocity radosti i
smutku, spokojenost i hněv, smích i pláč, ujištění i znejistění. Tváří v tvář
Bibli jsme žebráky, prázdní, ale smíme prosit a sledovat Boží stopy a dělat
sice malé, ale pevné kroky na své cestě životem.

N

Manuál pro
život – Bible
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Martin Luther vedl lidi k co nejširšímu
užívání Bible, přeložil Bibli do rodného
jazyka (němčiny), aby četl každý a mohl i
kontrolovat kazatele. Skládal biblické
říkanky pro děti, aby si je mohly dobře
zapamatovat. Skládal písně, začal pro
křesťanské písně používat durovou (veselou) tóninu.
Bibli je třeba číst, poznávat a podle ní žít.
To je hlavní odkaz Martina Luthera. Kdo

nezná Bibli, se ztrácí a jeho život je skutečně
jenom pokus a omyl.
4Váš Petr Kvapil
P.S.: Na závěr úkol. Kdo má klasické
vzdělání, ví, co byla Aeneida, kdo nemá,
musí hledat u strýčka Google. Taky jsem
hledal, protože klasické vzdělání nemám, ale
jak již pravil profesor Hrbolek ve filmu
„Marečku, podejte mi pero“, jistě i dělník ve
šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.

SBOROVÁ KRONIKA
květen 2019
Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě.
Bůh je naše spása.
Ž 68,20

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
bratru Jaroslavu Zvonařovi z Bohumilic
sestře Květě Matulíkové z Brna
sestře Martě Veselé 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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POŽEHNÁNÍ DĚTÍ
w V neděli 14. dubna bylo požehnáno Renatě Kulískové a Iddě Sychrové.

PŘESTUP DO JINÉHO SBORU
w K 1. květnu přestoupil do Sboru CB Havířov Ondřej Pelikán.
4
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH
KVĚTEN 2019
15. 5. – Mezinárodní den rodin – slaví se od roku 1994.
16. 5. 1868 – slavnostní položení základního kamene Národního divadla.
20. 5. 1945 – Červený kostel předán Německou evangelickou
církví Českobratrské církvi evangelické.
23. 5. 1895 – posvěcen evangelický kostelík na Pellicově ulici.
26. 5. 1521 – vydání wormského ediktu proti Lutherovi a jeho stoupencům – na jeho základě byly zakázány a páleny jeho knihy a Luther a
jeho stoupenci byli odsouzeni do vyhnanství.
27. 5. 1942 – českoslovenští odbojáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli úspěšný atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
29. 5. 1919 – na konferenci v Praze-Vinohradech přijímá dosavadní Svobodná církev reformovaná jméno Jednota českobratrská.
30. 5. 1434 – bitva u Lipan, porážka radikální strany husitů spojeným vojskem umírněnějších
pražanů a katolíků.¬
katolíků.
31. 5. 1884 – v Brně zahajuje pravidelný provoz parní tramvaj (na trase Královo Pole [Semilasso] – Pisárky).

w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 8–9).

Ze staršovstva
Setkání staršovstva proběhlo 15. 4. za
účelem projednání jen nejnutnějších bodů.
Biblický úvod a modlitební chvíli vedl br.
Milan Hluchý.
Staršovstvo s radostí souhlasilo s křtem a
přijetím sestry Dany Mátlové do sboru.
Uvedené by mělo proběhnout první neděli
v květnu.
Br. kaz. Daniel Komrska povede přípravu
ke křtu Lady Vyorálkové.
Informace k vikariátu Libora Neumana –
dle br. Petra Rause nebude nadále uvažováno o jeho umístění v Brně.

Start biblických skupinek – br. kaz. Jan
Asszonyi svolal 25. dubna schůzku lidí
ochotných vést skupinky za účelem vyjasnění vedoucích, lokalit a odstartování.
Půjčka sboru CB Betanie – zástupci
Betanie dorazí na příští setkání staršovstva a
Bohumiličtí se k půjčce připojí též.
Příští setkání proběhne 6. 5. 2019.
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Zapsal Petr Dadák.
5

Pozdrav z Bohumilic
MODLITBA VE STÁŘÍ

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne
stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím
při každé příležitosti a ke každému tématu
něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat
do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný
pomáhat, ale abych přitom nešťoural a
neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry
moudrosti nerozdávat – ale Ty, Pane, víš,
že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet
své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť
hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar
s radostí poslouchat druhé, když líčí své
nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti
umět se mýlit.
Drž mě, abych byl jak jen možno
laskavý. Starý morous je korunní dílo
ďáblovo.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si
stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím
se stáří.
Je mi tak, jako bych se musel rozloučit,
nemohu zastavit čas. Pociťuji, den za
dnem, jak ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Ale ty Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne,
6

tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal
tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne
lítostivě, se skleslou náladou, ne jako
odcházející, ale jako vděčný a připravený
ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
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sv. František Saleský
Pro Kompas vybrala Dagmar Chlápková.

Ze života mládeže

N

a předvelikonoční setkání mládeže
přijeli manželé Jedličkovi i mladí
lidé z jiných sborů Církve bratrské
v Brně. Bavili jsme se o sexuálních vztazích a
o tom, že sex patří do manželství. Líbilo se
mi, že Jedličkovi zastupovali hlediska mužů i
žen, takže jsme mohli diskutovat o obou
úhlech pohledu. Protože manželé mluvili o
svých vztazích otevřeně a bez studu, tak se
ostatní neostýchali ptát se na otázky, které
Jedličkovi vždy brali vážně. Vzhledem k tomu, že ve škole se probírá jenom anatomie a
fyziologie, je moc dobře, že jsme získali
duchovní náhled na tuto oblast lidského
života.
4Sára (Sarah Kahle)

V

pondělí 15. dubna k nám zavítali
vzácní hosté, manželé Jedličkovi, ze
sboru CB Třebíč. Jirka je, mnozí
vědí, rozený vypravěč a bavič, takže bylo na
programu postaráno jak o zábavu, tak o
velmi upřímné svědectví, a ani Jana se nestydí mluvit otevřeně o svých zkušenostech
a názorech. Nejdřív nám oba pověděli o
svých zkušenostech z církve, kde se potkali a
kde panovaly na nás dost zvláštní poměry.
Například mládež měla za úkol každou
sobotu vyrazit na rande (dvě dvojice spolu),
mládežník pokaždé pozval jinou mládežnici,
dokud se ty páry jaksi nenašly.

Hlavní téma ovšem bylo chození a proč je
dobré při chození zachovat čistotu. I v této
sekci manželé Jedličkovi dosti čerpali ze
svých vlastních zkušeností a ze zkušeností
párů jim velmi blízkých, takže teorie měla
své velmi pádné praktické příklady. Hlavně
ty, kde čistota zachována nebyla a ten vztah
to negativně poznamenalo, či až rozbilo.
Takže proč držet hormony na uzdě: Nic
nám neuteče, navzájem si ukážeme svou
úctu, dokážeme své sebeovládání a taky tím
můžeme svědčit nevěřícím párům. A konec
konců, přikázání Nezcizoložíš hezky česky
logicky znamená, že nemáme lézt do cizí
postele, že. O to, že by to pak v té posteli neklapalo, až bude společná, se bát nemusíme –
jestli je v pořádku všechno ostatní, bude i
tohle. No, a protože to s tou čistotou může
být těžké, tak je dobrý nápad mít někoho
blízkého, skoro zpovědníka, komu budeme
vykazatelní a kdo nás trochu pohlídá.
Byl samozřejmě prostor i na naše dotazy,
takže jsme byli ujištěni, že i být sám je OK a
volba v pořádku. Taky jsme dostali zásobu
argumentů pro svoje budoucí diskuse s nevěřícími.
Závěrem – návštěva Jedličkových byla
skvělou příležitostí, jak na Kouničku pozvat
lidi z ostatních CB mládeží (a oni přišli) a
udělat tak další krok k mezisborové spolupráci, ale hlavně příležitostí otevřít ožehavé a
velmi, velmi důležité téma v bezpečném a
milém prostředí s někým, kdo se zbytečně
nečervená, nekoktá a nežinýruje.
4Bětka Šťastná
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Letopisy
ke květnovým výročím
1. 5. – Svátek práce – je připomínkou
událostí z 1. května 1886, kdy v Chicagu
vyšlo stávkovat na 300 tisíc dělníků za
prosazení osmihodinové pracovní doby. Při
následném shromáždění 3. května došlo ke
srážce demonstrantů s policejními silami,
které si vyžádaly několik obětí. O den
později při dalším dělnickém shromáždění
vybuchly na Haymarket Square bomby, které
zabily několik demonstrujících (za jejich
výbuch byla poté obviněna a bez důkazů
odsouzena k smrti pětice amerických
anarchistů). Svátek na připomenutí těchto
událostí se v USA slaví od roku 1888, v roce
1889 ho přijala francouzská II. internacionála jako mezinárodní svátek práce.
8. 5. 1945 – kapitulace Německa – šlo
vlastně již o reprízu kapitulace, protože
k podpisu kapitulace došlo již 7. 5. v Remeši,
na žádost Sovětského svazu ale byla kapitulace slavnostně podepsána znovu v Berlíně 8. 5. ve 23.01 středoevropského času.
V Sovětském svazu (a následně i v ostatních
státech socialistické soustavy) byl však jako
Den vítězství nad Německem slaven 9. květen (kvůli časovému posunu doby podpisu –
23.01 středoevropského času odpovídá 0.01
moskevského času).
12.–13. 5. 1967 – změna názvu naší církve
na Církev bratrskou – šlo o reakci církve na
námitky „nečeských“ sborů a společenství,
které se do rámce naší církve přičlenily pod
tlakem komunistických církevních zákonů
na přelomu 40. a 50. let 20. století. Členové
8

církve ze slovenských a polských (těšínských) sborů pociťovali původní název
Jednota českobratrská jako vnitřně nacionalistický a obtížně se s ním ztotožňovali. Po
dlouhých debatách byl tedy brněnské konferenci navržen nový název, který by odstranil
tento nacionální osten a umožnil
slovenským a polským věřícím snazší
ztotožnění se s církví. Pro změnu názvu
církve tehdy hlasovalo 78 delegátů, proti
bylo 21 delegátů (zdrželo se 11 delegátů).
Návrh byl tedy přijat potřebnou dvoutřetinovou většinou. Změna jména byla
odsouhlasena Ministerstvem kultury a
informací s platností od 1. dubna 1968.
30. 5. 1434 –
bitva u Lipan
– porážka radikálních
husitů znamenala konec
radikální
odnože husitského hnutí,
otevřela prostor k uzavření
míru s katolickou stranou
a císařem Zikmundem Lucemburským a vedla následně k ukončení
občanské války v našich zemích. Při této
bitvě padl i husitský hejtman Prokop Holý.
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4Vybral Josef Vávra.

Knížka
je mnohem
zajímavější
než film...
Mám pocit, že neznám jiného
třináctiletého kluka, který by četl
více. Naposledy jsem ho viděla
eset
s knihou o tloušťce snad d
deset
centimetrů. Jako menší čítával
ítával i
v modlitebně, teď se m
mii zdá, že
jsou i příležitosti, kdy knihu
řeba pingodkládá a věnuje se ttřeba
víte, o kom
pongu. Že ještě ne
nevíte,
ářem je Filip
mluvím? Tím čten
čtenářem
áš rozhovor
Samuel Štigler.
Štigler. N
Náš
dně a vážně,
pojal velmi zodpově
zodpovědně
a tak mu můžeme jen
poděkovat...
8 Kolik jsi už přečetl knih?
Myslím tak sedmdesát.
8 Dokážeš odhadnout, kolik to může být stran?
Možná ano, asi i víc než 12 000 stran.
8 Odkdy čteš?
Čtu tak od druhé třídy.
8 Pamatuješ si na svou první knihu?
Moje první kniha bylo Povídání o pejskovi a kočičce. Ale tu jsem nepřečetl celou.

8 A chystáš se ji někdy dočíst?
Zatím ne, protože nevím, kde jsem
skončil.
8 Které žánry čteš?
Asi nejvíc fantasy, co by se mohly stát, ale
nestaly se.
8 Co se ti líbilo nebo líbí?
Jako malému se mně líbil Hraničářův
učeň. Teď se mi líbila kniha Vango. Je to o
klukovi, který se jmenuje Vango. Nezná svůj
původ, a pak se zjistí, že je syn cara. Je to asi
fantasy, já vlastně nevím, co je na tom
pravdivého, to jsem zatím nezjistil. Ale je to
hodně propletené s historickými událostmi
první světové války. Hlavním cílem Vanga je
zjistit, co se vlastně stalo, a přitom ho
nahánějí komunisté, Rusové, policie a další.
8 Takže ty se trošku seznamuješ i s historií...
No, to byla právě nejdelší kniha, co jsem
přečetl. Měla 699 stran.
8 To někteří nepřečtou za několik let... Jak rychle
čteš?
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Když mě něco baví, čtu hodně rychle.
Vanga jsem četl docela dlouho. Přečetl jsem
150 stran za několik dnů, pak jsem několik
týdnů nečetl a pak jsem zbytek stihl za pár
dnů.
8 Četl jsi nějakou knihu dvakrát?
Úplně dvakrát asi ne. Ale Hraničářova
učně nám četl taťka před spaním a pak jsem
to četl sám. Je toho asi dvanáct nebo třináct
dílů.
8 Co čteš nyní?
Mám hodně knih rozečtených a půjčených. Ale asi hlavně Hungry Games. To je
z budoucnosti, kdy byly USA kvůli globálnímu oteplování zaplaveny a teď jsou
rozděleny do dvanácti krajů s hlavním
městem Kapitolem, který nad nimi vládne a
utlačuje je. A součástí toho boje jsou Hungry
Games. Je tam ale jedna holka, která vyhraje
a přelstí Kapitol, ale to ještě neznamená
konec bojů za svobodu.
8 A proč raději nesledovat filmy místo čtení?
Protože v knížce je toho mnohem víc a je
to zajímavější, je tam navíc mnohem víc
informací. Film trvá tak hodinu a půl a
knížku můžeš číst mnohem déle.
8 Bavíš se s někým o tom, co čteš?
Já se bavím, ale většinou to nikoho
nezajímá.
8 A baví se s tebou o knížkách spolužáci?
Někteří ano. Já se jim snažím říct, jak je to
dobrý. A někdy tu knížku třeba někdo zná,
tak je to lepší. Ale když to neznají, tak to
většinou nečtou.
8 Přesvědčil jsi někoho k četbě?
Částečně. Ale ještě ji nepřečetl. Většinou
spíš ne.
10

8 A co doma?
Nikdy nikoho.
8 Ani taťku? Ten taky přece čte...
Jeho zajímá to, jak je to napsané, jakou to
má myšlenku.
8 Kdo ti knížky doporučuje?
Buďto si je vyberu sám, nebo mi je
doporučí v knihovně. V knihovně často
nemůžu nic najít a nemůžu si vybrat, ale pak
mi paní z knihovny něco doporučí a
většinou mě to baví.
8 To už tě v knihovně musejí dobře znát...
Trochu mě znají. Já tam zas tak často
nechodím, protože si sám neumím vybrat.
Tak čtu, co máme doma.
8 Odhání tě doma od knížek?
Ano, často. Většinou když mám jít do
školy nebo večer.
8 Kde čteš?
Prakticky všude, kde se dá – v autobuse,
v šalině, při chůzi, když jdu na autobus,
u jídla, ve škole o přestávkách. Ale do školy si
většinou knížku nesmím brát, protože bych
nedával pozor.
8 Už jsi nějakou knížku ztratil?
Ano, tak tři, ale většinou jsem je vždy našel.
8 A už jsi něco kvůli čtení nestihl, zapomněl?
Třeba si čtu a pak zjistím, že mám někam
jít a něco nestíhám. Vzpomenu si na poslední chvíli.
8 Prý jste si někdy dávno měli do školy donést
oblíbenou knihu a ty jsi přinesl Bibli.
To bylo tak ve třetí třídě. Mně to připadalo
jako správná věc. To byla velká Bible s velkými písmeny, ale normální překlad, ne
dětská obrázková.
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8 Však to jsi udělal správně... A rodiče to věděli?
Oni to nevěděli. Mamka se to dozvěděla
na třídní schůzce, protože jsme knihu kreslili
a já jsem nakreslil velkou Bibli s křížem a
bylo to na nástěnce.
8 Co bys ještě na závěr doporučil ke čtení svým
vrstevníkům?
Ty Hungry Games, to by se jim mohlo
líbit. A pak hlavně najít žánr, který je baví.
Nebo knížku Zlaté ruce. To je o životě

jednoho křesťanského chirurga. Je to
skutečný příběh, jeho životopis. Je to hodně
spjaté s tím, jak ho Pán Bůh vedl a jak mu
pomáhal.
8 A co bys řekl těm, kteří nečtou?
Že když najdou knihu, která je začne
bavit, změní názor.
S Filipem rozmlouvala Lenka Broklová.

Altera pars audiatur…

M

ilí čtenáři Kompasu, článek Felixe Davídka z minulého čísla vyvolal řadu reakcí (tak, jak on to
při psaní svého příspěvku sám zamýšlel), z nichž ty, které nám došly písemně, tu otiskujeme.
Jsme rádi, že probíhá diskuse, nicméně nechceme Kompas do budoucna zahltit provokativními
články ani reakcemi na ně, abychom neztratili prostor pro „plnohodnotné“ články. Pokud tedy nějaký článek
ve Vás vyvolá potřebu reagovat, zvažte, prosíme, zda nebude efektivnější si podebatovat přímo s autorem
takového díla (může to být dobré téma ke společnému posezení u kávy). Máte-li za to, že je to potřeba, je také
možnost otevřít onen problém i na členském shromáždění. Jako redakce se ale nebráníme (po dohodě)
publikování plnohodnotného článku k tématu, které Vás oslovilo.
S díky za pochopení
Vaše redakce.
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Církev není

L
H

muzeum

O

pro svaté

Nepřišel jsem hledat
spravedlivé, ale hříšné
ku pokání.

T

o jsou slova lásky a milosti Pána
Ježíše Krista. Dovoluji si reagovat na
výzvu Felixe Davídka z dubnového
čísla Kompasu na článek „Církev není
muzeum pro svaté“.

O

A LASY
L
H H
O

Ano, není snadné pustit do svého života
ať osobního, nebo duchovního někoho
cizího. Musíme si však uvědomit, že každý
z nás je cizincem. V životě každého z nás je
ona pomyslná třináctá komnata, kam neradi
někoho pouštíme. A to často ani svoje
nejbližší. Je tu ale někdo, kdo nás zná
dokonale. Dokonce lépe, než se známe my
sami. Je jím náš Spasitel a Vykupitel. On
jediný přináší do našeho života trvalý pokoj,
skrze něj můžeme s důvěrou přistupovat
11
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nejen k Bohu Otci, ale i k sobě navzájem. On
je tím světlem a solí a my jeho nástroji.
Zapomeňme tedy sami na sebe, na svoje
vlastní slabosti, touhy a předsudky. Ale
připodobňujme se tomu, který přišel shůry,
vzal na sebe hříchy světa a vytrval až ke smrti
na kříži. Vzpomeňme na jeho slova, kdy
prosí Otce za své učedníky i za ty, již uvěří:
Otče, z těch, které jsi mi dal, jsem žádné neztratil.
neztratil.
Když mezi nás přijde někdo nový, jistě
nečeká, že jej každý bude hned objímat či
zvát k sobě domů. Možná postačí podaná
ruka, úsměv či vlídná slova. Ale nechme se
vést Duchem svatým, on nejlépe ví, co se
takovému člověku honí hlavou. Někdo má
otázky, jiný naopak potřebuje svůj čas a
raději pozoruje. Další se potřebuje
vypovídat, podělit o svůj příběh. Každý
z nás jsme jiný, ale v každém z nás působí
Kristus. Nechejme jej tedy vystoupit na
povrch, nebraňme mu a staneme se svědky
zázraků. (Římanům 1,11–12.16)
Když jsem do tohoto sboru přišel
poprvé, bylo to o Vánocích 2015, kdy se

poprvé pořádala štědrovečerní večeře pro
bezdomovce. Zde jsem se seznámil
především s Noemi K. Postupně jsem začal
pomáhat při akcích pro seniory, kde mne
přijali s povděkem a radostí. A pak přicházeli
postupně další. Felix D. mě seznámil se
Zdeňkem Štiglerem a já jsem začal s ním a
ještě s Jirkou Zouvalou jezdit pomáhat na
Helenčinu studánku. Přes Máriu, tehdy
Uhlíkovou, to byl Milan Hluchý, ke kterému
jsem jezdil zase pomáhat na zahradu. A další
mě postupně přijímali. Myslím, že zcela
normálně. Takže mohu říci, že já se mezi
vámi cítím dobře a jsem rád, že jsem po roce
opět mezi vámi.
Když přicházíme do jakéhokoli
společenství, přinášíme kousek sebe sama.
Ten zde zanecháváme a naopak si odnášíme
něco z ostatních. Navzájem se tak můžeme
povzbudit a obohatit ve všem dobrém,
především pak ve víře, naději a lásce.
(Filipským 2,1–4)
4Petr Leiner

Pár poznámek k článku Felixe
Davídka „Církev není muzeum
pro svaté“

Novák (předseda RCB) je vůči nám v oprávněně učitelském postavení (stejně tak jako
naši kazatelé). Může si proto dovolit obecné,
i provokativní apely. Je tomu tak proto, že
Církev bratrská to v něm rozpoznala a
volbou potvrdila (stejně tak jako u našich
kazatelů). To ale také znamená, že se musí
pohybovat v rámci vymezeném Písmem, tak
jak Písmo chápe CB. Pokud někoho jeho
článek osloví, je spíše namístě přemýšlet, co
by měl udělat on sám, než zaštiťovat autoritou předsedy RCB své vlastní názory.
To však není důvod pro tuto reakci. Můj
důvod je v tom, že jsem přesvědčen, že
v článku Felixe Davídka došlo k hrubé dezinterpretaci obsahu článku br. předsedy.
Cituji z článku Felixe Davídka: „Nebylo by pro
nás zcela nepřijatelné, kdyby projevili zájem o

A

utor vyzývá k zpětné vazbě na jeho,
jak sám říká, provokativní článek.
Myslím si, že sborový časopis
Kompas není na něco takového vhodný. Na
podobné diskuse a polemiky je vhodnější
založit si internetový blog. V rámci vydávání
Kompasu je možný jen zdlouhavý diskusní
ping pong s měsíčním intervalem vydávání,
při kterém už v nejbližším čísle většina čtenářů neví, o co původně v polemice šlo. Zde
by třeba museli mít před očima jak mou
reakci, tak článek, na který reaguji, a také článek Davida Nováka „Noví příchozí“. David
12
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členství v CB a našem sboru praktikující gayové či
lesby? Případně mladí lidé sexuálně žijící na
hromádce?“ Odpověď: Ano, bylo by to nepřijatelné! Doporučil bych autorovi (členu
sboru), nejprve si nastudovat věroučný pohled CB na otázky, o kterých chce psát. Není
to složité, je to k dispozici na webových
stránkách www.cb.cz v sekci Dokumenty
církve. Takový „zájem o členství“ by bylo
možné chápat buď jako provokaci dotyčného páru, nebo, v tom horším případě,
že předseda RCB, kazatelé nebo sbor rezignovali na Písmo. Odpuštění a novému
životu s Pánem Ježíšem nevyhnutelně
předchází konfrontace s vlastním hříchem,
ať už je zjevný nebo skrytý. Jsem si jist, že to
je to „něco“, co David Novák ve svém
článku považuje za „naprosto nutné“ i vůči
nově příchozím, třeba i gayům a lesbám
(Duchovní zásady Církve bratrské odst. 54 a

55). Boží láska není žádné želé. Pán Ježíš
klade (Mt 22,36–40) lásku k bližním na
druhé místo. Na prvním místě je základna
pro to druhé, láska k Bohu (a Jeho Pravdě).
Boží láska je v konfliktu s destruktivním
životním stylem.
Jinou otázkou je samotné přijetí ve sboru.
Sbor tvoří hříšníci, ne svatí. Nemáme právo
domnívat se, že homosexualita nebo cizoložství jsou horší hříchy než ten, se kterým
zápasíme každý sám. Zde ovšem lze předpokládat, ale i vyžadovat, aby sexuální chování bylo tam, kam patří. Aby se neprojevovalo provokativní vyzývavou formou, ale
žilo v intimitě (to nakonec platí i pro biblicky
legitimní sex). O problémech s tím
spojených by se mělo vědět nejlépe také jen
tam, kam to patří, to je v důvěrné pastorační
rovině.
4Eduard Klamka

Poděkování
Velmi upřímně děkuji pouze třem odvážným mužům z našeho sboru, kteří reagovali na můj článek
v minulém čísle „Církev není muzeum pro svaté“. Myslím, že se sluší uveřejnit jejich jména. Především
to byl bratr kazatel Daniel Komrska, který mně napsal velmi dobře otcovsky myšlené kritické
připomínky – opravdu jsem, milý Danieli, velmi vděčný za vše, co jsi mi sdělil, a současně přijímám
Tvé pozvání k rozhovoru. Také si vážím připomínek bratra Petra Rause, jenž mě oslovil jednu neděli
v kavárně. A tím třetím mužem byl bratr Josef Vávra – jeho slova jsem pochopil jako souhlasná.
Děkuji vám i Bohu, že můžeme o některých věcech (tedy v tomhle případě o evangelizačním a
misijním poslání sboru) aspoň takhle trochu začít diskutovat.
4Felix Davídek

Dech Ducha svatého
v církvi

P

od tímto názvem se konalo v pondělí
1. dubna 2019 v prostorách sboru
Církve bratrské v Praze na Soukenické ulici 29 Teologické fórum pořádané
Sdružením evangelikálních teologů.
teologů.

Asi měsíc před začátkem se na naší
nástěnce objevil celkem nepatrný letáček
s pozváním na toto fórum. Několik nedělí
jsem si ho četl, vždy znovu a znovu, než jsem
se nakonec rozhodl na tento seminář jet. A
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dnes mohu říci, že nelituji ničeho, ani finančních nákladů. Bylo to fakt skvělé setkání.
Pro mě to byla první účast na takovém
fóru, a tak jsem přijížděl s nepříliš
konkrétním očekáváním. Cestoval jsem do
Prahy už den předtím a zúčastnil se nedělní
bohoslužby v „Soukendě“. I to byla
zajímavá zkušenost! Do tohoto sboru jsem
se vrátil po dlouhých téměř čtyřiceti letech –
a co jsem zjistil? Hlavní sál včetně mobiliáře
byl stejný jako před těmi čtyřiceti lety. Ty
samé bílé, jakoby parkové lavice, ty samé
varhany v levé části sálu, ten samý stůl na
večeři Páně ve středu sálu, ta samá kazatelna
po pravé straně, ta samá velká okna, jež
parádně osvětlují celý sál stejně jako
prosklený strop. Ten samý nápis v čele, ty,
tuším, čtyři vchody do sálu z přilehlé chodby
a ty samé ozdobné štuky nad těmi vchody.
Jako bych se vrátil o čtyřicet let zpátky! Už
ten samotný prostor ve mně evokoval
krásné, jakoby vznešené pocity a umocňoval
atmosféru nedělní pobožnosti! Ze začátku
zazpívala chválící hudební skupina několik
písní – byla to trojčlenná sestava, z nástrojů
klavír, kytara a snad saxofon. Krásné písně
s texty promítanými na část bílé zdi nad
kazatelnou. Tak ten projektor na promítání
tam před těmi čtyřiceti lety fakt nebyl...
Myslím, že hudební a pěvecký začátek
nedělního shromáždění je velice působivý a
může navodit naladění návštěvníka
správným směrem na pozdější Boží slovo a
výklad kazatele.
Tu neděli sloužil za kazatelnou bratr Pavel
Černý. Kázání bylo na Mt 28,16–20 pod
názvem Pán národů.
národů. Správce sboru a
současně první kazatel bratr Bronislav
Matulík sloužil tu neděli ve stanici v Kralupech nad Vltavou. Účast byla hojná,
nicméně by se ještě nějaké to volné místo na
sezení našlo. Při obdobné velikosti sálu jako
u nás mohu pouze odhadovat počet
návštěvníků celkem srovnatelný s námi
14

nebo o málo větší. Všiml jsem si hojných
mladých rodin s dětmi. Před odchodem dětí
do besídky měl jeden bratr slovíčko pro děti.
Ovšem nebyl to ten, který ho měl podle
plánu mít. Poněvadž se tu neděli měnil čas,
tak asi zaspal... Ale slovíčko bylo. Na vyzvání
se ho ujal jeden bratr z Hradce Králové,
který už také přišel trochu dříve na
teologické fórum a okamžitě zareagoval.
Bylo to milé a sympatické.
Také na „Soukendě“ mají v neděli
návštěvníci možnost zajít po bohoslužbě na
kávu do „kavárny“, jež je situována podobně
jako u nás ve spodních místnostech. Co však
je odlišné od naší praxe, je způsob vydávání
kávy, příp. čaje. Soukenická nemá samoobsluhu jako u nás ani nejsou předem na
stoly nachystány zákusky. Je tam jakoby
barový pult, kde jsou ve službě tuším tři
nebo čtyři lidičky, a každý, kdo přijde a chce
kávu, si ji musí objednat a počkat, až ji
obsluha připraví: pak si ji může odnést ke
stolu. Ptal jsem se také, zdali se za kávu platí,
a řekli, že je zdarma. Také zákusky jsou
k mání, ovšem pouze v malém počtu na
pultu: Můžeš si vzít, ale i ten, kdo přijde po
tobě, bude mít chuť na zákusek, takže mu
nemůžeš vyjíst celý talíř! Celkem sympatické
opatření k zamezení „vyjídání“ těch prvních
přihrnuvších se o překot po bohoslužbě na
jídlo zadarmo!
Poněvadž jsem neměl zajištěný nocleh
z neděle na pondělí, poprosil jsem o
možnost přespání přímo ve sboru. Byla mně
nabídnuta možnost přespat zdarma v místnosti pro setkávání dětí a mládeže s vyhlídkou do dvora. Spal jsem opravdu
parádně a mohl tak přivítat aprílové ráno čilý
a svěží.
Takže teď vám stručně popíšu průběh
samotného fóra, kterého se zúčastnil velmi
slušný počet zájemců (115) z různých míst
naší republiky a také samozřejmě z různých
církví. Bylo rozděleno na dvě části: do-
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polední a odpolední. Dopoledne bylo věnováno teologickému výkladu problematiky
pneumatologie – teologické nauce o Duchu
svatém. Odpoledne pak měli možnost vystoupit zástupci sedmi křesťanských církví a
seznámit účastníky se zkušenostmi s Duchem svatým ve svých církvích.
Takže po nutné registraci fórum zahájil
bratr Pavel Černý, jenž hned v úvodu citoval
vpravdě prorocká slova nedávno zesnulého
evangelického teologa, duchovního Českobratrské církve evangelické a profesora na
Karlově univerzitě Pavla Filipiho: 21. století
bude stoletím Ducha svatého. Další ze slov Pavla
Černého: Bez Ducha svatého je naše služba
bezduchá a Bůh je daleko...
Opravdu vědecký výklad starozákonního
hebrejského textu Gn 1,2: Ale nad těmi vodami
se zachvíval Boží dech nám vyložil bez ironie
odborník na slovo vzatý bratr Jiří Hedánek.
Jako protipól starozákonního textu pak bratr
Jiří Bukovský přispěl novozákonní exegetickou studií J 14,16–17: ...já požádám Otce a on
vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout,
poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť
s vámi zůstává a ve vás bude. Oba výklady
vyžadovaly k plnému pochopení slušné
teologické vzdělání včetně hebrejštiny a
řečtiny, které nemám, takže pro mě osobně
nebyly až tak zásadní. Po obou studiích byla
diskuse, ve které položili své dotazy tři
účastníci.
Dopoledne ještě vystoupili bratr Pavel
Raus a známý český teolog, religionista a
pedagog bratr Pavel Hošek. Oba řečníci mě
velmi zaujali, nicméně nebudu se jejich
referáty zde zabývat – článek pro Kompas by
byl neúměrně dlouhý.
Odpoledne vystoupili zástupci několika
křesťanských církví: Za Římskokatolickou
církev biskup Tomáš Holub, luterský pohled
podal biskup Tomáš Tyrlík ze Slezské církve
evangelické augsburského vyznání, za

Českobratrskou církev evangelickou
promluvil farář Jaromír Strádal, pohled
z metodistické církve přinesl farář Josef
Červeňák, emeritní superintendent, za naši
Církev bratrskou vystoupil náš předseda
kazatel David Novák, letniční církve
zastoupil biskup Martin Moldan z Apoštolské církve a poslední pohled z charismatického hnutí podal pastor Miloš Poborský,
ředitel Evangelikálního teologického
semináře a člen církve Křesťanská společenství (současně
(současně i člen Církve bratrské, pozn.
red.).
red.).
Všechny příspěvky byly pro mě silně
obohacující a podnětné k mnohému
přemýšlení. I když jsem si dělal poznámky,
nemohu je zde všechny vypsat, bylo by to na
několik dalších stran. Co ale nemohu
vynechat, je příspěvek našeho předsedy
Davida Nováka – vybírám z jeho slov:
V Církvi bratrské jsou sbory letničně zaměřené a
sbory evangelikální. Letničně zaměřené sbory
zdůrazňují: znovuzrození, posvěcení, misii a
naplnění Duchem svatým. – Pozor na Ducha
svatého! Vůbec jsem netušil, že máme i v CB
sbory letničně zaměřené. Až budu mít
příležitost s bratrem předsedou hovořit,
musím se ho zeptat, které sbory to jsou a jet
se tam podívat, jak se v praxi sboru promítá
vědomé prožívání účasti s Duchem svatým!
To mě absolutně zajímá a chci to zažít!
Milí čtenáři Kompasu! Promiňte, že jsem
se poněkud obsáhle rozepsal, ale nemohl
jsem jinak. Končím prorockým slovem
jednoho z přednášejících: 21. století bude
v Církvi Kristově buď stoletím Ducha
svatého, nebo nebude vůbec (myslí se
církev).
církev). Hodně silné vyjádření, ale i toto
zaznělo. (Pro mnoho z nás podnět k přemýšlení o Duchu svatém.)
4Felix
4Felix Davídek
Omlouváme se Felixi Davídkovi i všem zmiňovaným v článku,
že jsme upustili od uvádění akademických titulů.
red.
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w Pavel v ohrožení života (z příběhu Pavel v Jeruzalémě)

Květen v besídce

Co se bude v besídce učit:
Datum

Téma (č. úlohy)

Verš k zapamatování

Neděle 5. května

Pavel v Jeruzalémě (NZ
5/20)

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi,
k tomu se i já přiznám před svým
Otcem v nebi.
Matouš 10,32

Neděle 12. května

Svátek matek

Neděle 19. května

Pavel v Cesareji (NZ
5/21)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce!
Židům 4,7b

Neděle 26. května

Cesta do Říma (NZ
5/22)

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a
poznali pravdu.
1. Timoteovi 2,4

Společné setkání učitelů bude 19. května po shromáždění při kávě.
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Noc kostelů
24. 5. Noc kostelů
„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se
zasvěcuje svátek.“ Iz. 30,29
Opět tu máme květen a k tomu už neodmyslitelně patří i Noc kostelů. Za organizátory
loňské Noci kostelů mohu říct, že jsme byli vděční za každého, kdo se rozhodl připojit
k pořadatelské službě. I když na začátku možná někteří měli obavy, zda budou vědět, co a jak
si s návštěvníky povídat, domnívám se, že to všichni zvládli výborně.
Prosíme, přijměte pozvání a zapojte se do pořadatelské služby. Možná, že nakonec budete
překvapeni, jak obohacující to pro vás může být.
Na nástěnce ve vestibulu visí program a také tabulka s časy a místnostmi, kam se můžete
dle vašich možností zapisovat.
Za tým organizátorů Lydie Křipačová.

Program:
18.00 – 18.20 Modlitba tancem
Program o modlitbě v židovském tanci. Zatančí skupina Miriam, slovem
doprovodí Kateřina Vávrová (dvorek).
18.00 – 20.00 Pojďte si zazpívat s dětmi
Zpívání, tvoření výtvarné i hudební v suterénních místnostech modlitebny
18.40 – 19.00 Modlitba tancem
Program o modlitbě v židovském tanci. Zatančí skupina Miriam, slovem
doprovodí Kateřina Vávrová (dvorek).
19.40 – 20.00 Diskuse o soběstačnosti
Přijďte se podělit o své názory, zkušenosti a otázky na téma
soběstačnost. (Pastorační místnost)
20.00 – 21.00 Pojďte si s námi zazpívat
Společný zpěv známých i méně známých písní s doprovodem pestré
skupiny muzikantů.
21.00 – 00.00 Projekce na dvoře
V případě pěkného počasí promítání fotografií.
21.00 – 00.00 On dává zpěv i v noci
Prezentace biblických a jiných textů. (Hlavní sál)

Celovečerní program:
Prohlídka sálu s bohoslužebnými předměty
Výstavka Biblí a další literatury tentokrát se zaměřením na písně a žalmy. (Boční sál)
KOMPAS 5/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽ DÉHO

HLEDEJ,
HLOUBEJ,
HÁ DEJ

J

aká ctnost by se dala popsat jako trvalá
pevnost a spolehlivost nějakého vztahu nebo
třeba slibu? Kterou celoživotně trvající ctnost
očekáváme zejména mezi manželi, ale bývá
vysoce ceněna a žádána také mezi opravdovými
přáteli? Čím vyjadřujeme, že druhého nikdy
neopustíme a poneseme s ním dobré i špatné
věci v životě? Co se projevuje hlubokou
oddaností, loajalitou, spolehlivostí, pravdivostí?
Co je skutečnou podstatou udržení určitého
vztahu k člověku, skupině, k myšlence, plánu,
programu či k víře? A co umožňuje to nevzdat?
Kterou vlastností se ale také třeba popisují
umělecká díla, která jsou reprodukcemi jiných
děl tak přesnými, že mezi nimi lze jen těžko najít
rozdíl? Jakým slovem můžeme třeba označit
popis něčeho tak výstižný, precizní a přesný, že
se popisované od reality skoro vůbec neliší?
Co je opakem zrady či věrolomnosti?
A jaký je stoprocentně Bůh k nám lidem? Díky
čemu se od nás nikdy neodvrací se svou trvalou
milostí?
Poznali jste? Víte to? Pokud jste tuto hádanku
rozluštili, můžete odpověď vepsat do verše níže.
Buďme pak také vděční Bohu, že takový
opravdu je, a děkujme Mu za to každý den.

VERŠ:

–9–

„Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje
jméno oslav pro své milosrdenství a pro
svou …………….!“
(CEP, Žalm 115,1)
Pája Sychrová

9. května se koná výlet Klubu rodičů a dětí. Sraz v 15.45 na zastávce MHD Ruda v Bystrci.
Podrobnosti hledejte na nástěnce, na webu na tel. čísle 732 740 898 a na e-mailu
RUDYaPAJA@seznam.cz.
18
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KVĚTEN V NAŠEM SBORU
Architektonická studie k rekonstrukci modlitebny
V půlce dubna proběhlo první otevřené setkání s architektem Markem Štěpánem, na kterém byly
představeny hlavní principy práce při sestavování nové studie. Základní myšlenka předpokládá návrat
k původnímu jádru modlitebny, a tím navázání na její stoletou tradici. S tím souvisí odstranění
následných dostaveb, které postupně vznikaly v různých, pro modlitebnu ne vždy příznivých dobách,
a jejich nahrazení novým řešením. Výsledkem by mělo být vytvoření univerzální a zároveň funkční
dispozice při zachování a někde i zdůraznění původního charakteru modlitebny. Dalším konceptem
je sjednocení a zklidnění vstupní fasády a podpora prosvětlení sálu, což byl mimo jiné i jeden z podnětů poslední proběhlé vizitace.
Další setkání se všemi zájemci z řad členů i přátel sboru proběhne v pondělí 6. května od 16.00
v hlavním sále modlitebny. Případné podněty nebo dotazy mohou všichni zájemci bez ohledu na
případnou účast na schůzkách předat Miroslavu Křipačovi, případně staršovstvu.
Miroslav Křipač

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30
Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45
2. 5.: Family English
9. 5.: Anglické hrátky s dětmi a rodilou mluvčí
16. 5.: Family English
23. 5.: Logoklub Cerka
30. 5.: Setkání rodičů a dětí při povídání nad Biblí

DIAKONIE
13. 5.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
14. 5.: Setkání seniorů (10 hod)
16. 5.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
27. 5.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
30. 5.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
28. 4.–9. 6. čerpá bratr kazatel Jan Asszonyi druhých 6 týdnů povinného studijního volna.
(Prvních 6 týdnů čerpal od září 2018.)
SPORTOVNÍ AKTIVITY

FOTBÁLEK
Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00.
Nekoná se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč.
Je třeba se vždy přihlásit do čtvrtka 15.30 (nejpozději) na webu tymuj.cz.
Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274), díky.
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 5/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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KVĚTEN V NAŠEM SBORU
NEDĚLE
PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI
5. 5.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
12. 5.: 10.00 br. Josef Vávra
19. 5.: 10.00 kaz. Daniel Komrska
26. 5.: 10.00 br. Petr Raus
2. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně – Neděle seniorů

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
1. 5.: 18.00 br. Petr Dadák – Proste, a bude vám dáno (Mt 7,7–11)
8. 5.: 18.00 br. Petr Kvapil – Tys nejslabší uzdravuje Ježíš nejdříve (Mt 8,1–4,14–17)
15. 5.: 18.00 br. Lukáš Pacek – Spasení je i pro pohany (Mt 8,5–13)
22. 5.: 18.00 br. Milan Hluchý – Dobrý strom dává dobré ovoce (Mt 7,15–23)
29. 5.: 18.00 kaz. Daniel Komrska – Ježíš, Pán nad přírodními silami (Mt 8,23–27)
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 úterý 14. 5. v 17.00 + ad hoc
v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20
každý pátek v 16.45
vždy po nedělní pobožnosti
v pondělí 6. a 27. 5. v 17.30
ve středu 15. 5. v 17.00

STANICE
5. 5.:
12. 5.:
19. 5.:
26. 5.:

BOHUMILICE / neděle 10.00
br. Tomáš Vrána
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Petr Raus
far. Martina Zuštinová (ČCE)

BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi

w Správná odpověď: Věrnost.
Verš má znít: Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

