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A co vám zpíval od srdce...

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 3. 2015. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(david.fajfr@seznam.cz), (alik.zac@seznam.cz)

Březen 2015

Jan Amos Komenský

Naučení o pobožnosti ranní

„Jak rychle ráno procítíš, zavři dvéře srdce 
svého, aby žádné zemské myšlení tam ne-
mohlo, dříve než na Pána Boha vzpomeneš. 
Nebo slušné jest, aby on přední místo vždycky 
měl. To stane-li se, zlá myšlení nebudou smíti 
do srdce, aneb je snáze vypudíš, a budeš moci 
celý den tím nábožněji stráviti. Naproti tomu, 
nenaplníš-li srdce svého hned z rána myšlením 
pobožným, o Bohu, o jeho slovu, aby jako oni 
dva svícnové v chrámě od jitra do večera 
olejem Božího slova naplněné a kadidlem 
modliteb se kouřící bylo: tedy jistotně ďábel 
pečováním o ten život a jinými těla žádostmi 
tak je zanese, že k sloužení Bohu naprosto 
nezpůsobené jsouc, celý den jen marná, 
nečistá, lživá, rouhavá slova ze sebe vymýtati 
bude.

A protož každý den od modliteb a čtení 
Písma svatého začínati hleď; každého jitra na 
oltáři srdce přemyšlování kající a tužebná 
vzdychání svá Bohu obětuj, a jak rychle se 
probudíš, promluv k Bohu svému tak:

Duše má očekává na tebe, Hospodine, Bože 
můj, jako strážný svítání čeká. (Ž 130,6) Smiluj 
se, Bože, nade mnou a požehnej mi, a zasvěť 
obličej svůj nade mnou. (Ž 67,1) Naplň mne 
hned v jitře milosrdenstvím svým, abych pro-
zpěvovati a veseliti se mohl v jitře milosr-
denstvím tvým, abych prozpěvovati a veseliti 
se mohl v tobě po všecky dny své. (Ž 90,14) 
Amen.“

Připravila Kateřina Vávrová.

mailto:cbbrnokounicova@gmail.com
mailto:cbbrnokounicova@gmail.com
http://cb.cz/akce
http://cb.cz/akce
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Ú V O D N Í K

Z e s k u p i n e k n a d 

s t u d i e m B i b l e

Milí čtenáři Kompasu,

chci se s vámi podělit o zkušenost, kterou mám ve skupince nad studiem Bible.         
V tomto sboru jsem vyrůstala od dětství, navštěvovala jsem nedělní školu, dorost, 
nedělní shromáždění, biblické hodiny. Tak by se mohlo zdát, že mám Bibli v malíčku. 
Již nějakou dobu jsem si uvědomovala, že mně chybí její systematické studium. 
Samozřejmě, doma si z Bible čteme. Bez ranního přečtení „Pomůcky na každý den“ si 
nedovedu začátek dne ani představit.

S nadšením jsem přijala nabídku br. kaz. Jana Asszonyi, který otevřel kurz studia 
Bible. Postupně ji probíráme po jednotlivých biblických knihách Starého i Nového 
zákona. Ze Starého zákona jsme prošli knihy do 2. Samuelovy a z Nového zákona 
evangelia a Skutky apoštolů. Br. kazatel nám promítá na stěnu přehled dané knihy, 
obsah, její hlavní postavy a také různé mapy apod. Snažím se vždy na toto setkání 
připravit a přečíst si knihu, kterou budeme probírat. Také si dělám výpisky. Když mě 
nějaký verš – myšlenka zaujme, mohu se o ni podělit s ostatními, nebo si mohu nechat 
vysvětlit verš, kterému nerozumím. Ostatní se mohou přidat a říct, jak oni danému 
verši rozumějí.

Pro ilustraci uvedu příklad: V první kapitole 1. knihy Samuelovy je popsán příběh 
muže Elkány, který měl dvě ženy, Chanu a Peninu. Penina měla děti a urážela 
bezdětnou Chanu za to, že děti nemá. Moc se mi líbilo, jak ji její muž Elkána těšil (verš 
9): Nemá cenu se trápit věcmi, které stejně nezměníš. Podívej se na to z té lepší 
stránky. Vždyť máš přece mne, svého muže, a to je víc, než kdybys měla deset synů.

I my se někdy trápíme věcmi, které nemůžeme změnit. Nutno dodat, že Hospodin 
Chaniny prosby vyslyšel, ona se svým mužem Elkánou otěhotněla a porodila syna 
Samuela. A to už je další příběh.

Scházíme se ve spodních místnostech modlitebny každé pondělí od 16.30 do 18.00 
hod.; pokud není změna, v počtu asi šesti lidí. Chtěla bych vás k tomuto setkávání 
pozvat, neboť z něj mám velký užitek.

Ivona Kulísková
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BŘEZNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu 

w Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
(Ř 8,31)

tázka apoštola Pavla předpokládá 
situaci, v níž křesťan čelí něja-Okému těžkému útoku, který 

ohrožuje jeho věčný nebo pozemský úděl.  
S takovým ohrožením souvisejí pocity a stav 
bezmocnosti. Člověk má dojem, že je vydán 
napospas zlu a záhubě. Odkud přichází ono 
ohrožení? Kdo stojí proti nám? V kontextu 
života a služby apoštola Pavla to byli 
nepřátelé křesťanů, ať už se jednalo o ně-
které členy židovských komunit, nebo o po-
hany. Mohli bychom mluvit také o tom, že je 
to satan, žalobce, kdo žaluje na lidi. Mohli 
bychom uvažovat o nadzemských moc-
nostech: Nevedeme svůj boj proti lidským 
nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co 
ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům 
zla. (Ga 6,12)

Každodenní záplava informací, která 
před námi otevírá jeviště domácí i světové 
politiky a ekonomiky, dává tušit cosi o tem-
ných mocnostech a silách našeho věku. 
Cítíme, že jsme jen hříčkou dějů, kterým     
v posledu nerozumíme, a instinktivně se 
bojíme o vlastní budoucnost.

Sestoupíme-li z výšin světového dění do 
osobní každodenní všednosti, pak zjistíme, 

že čelíme každý den vlastnímu ohrožení 
zevnitř. Apoštol Petr to vyjádřil takto: 
„…zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj 
proti duši.“ (1Pt 2,11) Sami jsme sobě 
nepřáteli a ohrožujeme svůj nynější i bu-
doucí úděl vlastní duchovní vlažností či 
povrchností, koketováním s hříchem, 
nezdravými kompromisy víry, pohodlností, 
nestálostí, péčí o své, spíše než o Boží 
království.

Do všech kontextů ohrožení zní povzbu-
zení apoštola: Je-li Bůh s námi, pak se 
nemusíme bát. Jenže, je opravdu s námi? Jak 
zajistit, aby s námi byl? Jak mít jistotu, že      
s námi je?

V katolické liturgii tvoří část eucharistické 
modlitby (modlitby před přijímáním) 
rozhovor liturga se shromážděným lidem. 
Liturg vybízí lid: „Vzhůru srdce!“ A lid 
odpovídá: „Máme je u Pána.“ V tomto 
rozhovoru se ukazuje, že Bůh je s námi, když 
my jsme s ním, když své srdce pozvedáme   
k němu, když ho naše srdce hledá a vědomě   
v něm zůstává. Přeji Vám na cestu do tohoto 
měsíce pokoj, který vyrůstá ze srdce, které je 
skryto v Bohu.

Jan Asszonyi
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Nedělní dopolední bohoslužby

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. (Ř 1,16)
  1. 3. 2015 9.00 hodin – Shromáždění s večeří Páně, kázáním slouží kaz. Daniel 

Komrska.
  8. 3. 2015 10.00 hodin – Společné shromáždění brněnských sborů Církve bratrské  

s večeří Páně v koncertním sále Milosrdných bratří, 
Vídeňská 7. Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi. V našem 
sboru se tuto neděli dopolední shromáždění nekoná!

15. 3. 2015  9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Jan Asszonyi na 
text programu 40 dní s Biblí.

22. 3. 2015 9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Jan Asszonyi na 
text programu 40 dní s Biblí.

29. 3. 2015 9.00 hodin – Květná neděle: Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. 
Daniel Komrska na text programu 40 dní s Biblí.

Biblické hodiny

4. 3. 2015 19.00 hodin – Kázáním o životě a službě jednoho z 12 apoštolů Pána 
Ježíše, kteří tvoří základ církve, slouží kaz. Jan Asszonyi.

11. 3. 2015 19.00 hodin – Postní biblická hodina s textem programu 40 dní s Biblí.
18. 3. 2015 19.00 hodin – Postní biblická hodina s textem programu 40 dní s Biblí.
25. 3. 2015 18.00 hodin – Přednáška s diskusí o vztahu křesťanů k islámu a 

muslimům na podkladě nedávných událostí ve Francii. 
Hostem bude religionista a kazatel Církve bratrské Doc. 
PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Výroční shromáždění členů sboru

Výroční shromáždění členů sboru se koná v neděli 22. března 2015 od 15.00 hodin. 
Prosím členy sboru, aby počítali s účastí. Máte-li podněty k jednání na výročním 
shromáždění, prosím, předejte je předem komukoliv ze staršovstva sboru.

Sborové večírky

1. 3. 2015 17.00/17.30 – Hostem bude s. farářka Jana Gruberová, která bude 
hovořit na téma „Židé v Dambořicích“. Program 
připravuje a moderuje br. Zdeněk Brokl.

8. 3. 2015 17.00/17.30 – Hosty budou manželé Věra a Nathan Beckovi z Opavy. 
Budeme mít možnost nahlédnout do misijního 
manželství a misijní práce v programu „Čtení Bible          
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

s nevěřícími“. Program připravuje a moderuje kaz. Jan 
Asszonyi.

15. 3. 2015 17.00/17.30 – Hostem bude s. Eva Marková z Ostravy, která bude 
hovořit o misii v Rusku. Program připravuje a moderuje 
br. Petr Raus.

22. 3. 2015 Večírek nebude, protože se koná výroční členské shromáždění!

Od středy 25. 2. 2015 se může každý zapojit do programu denního čtení Bible v postní 
době „40 dní s Biblí“. Letošní čtení nese název „Zápasy Božího člověka“ a vychází ze čtení 
starozákonních knih Samuelových. Podrobnosti najdete na webu ; odkaz 
bude i na našich sborových stránkách. Pokud někdo z vás nemá přístup k internetu a o čtení 
má zájem, nechť se obrátí na kaz. J. Asszonyi.

Nabídka konferencí a pobytů

Duchovní obnova – Marianky u Bratislavy, 26. – 29. 3. 2015, přihlášky do 18. 3. 2015          
u diákonky Márie Uhlíkové.

Přihořívá – „Moc a NeMoc rodiny – Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá“, konference pro 
všechny generace, Kutná Hora 14. – 15. 3. 2015.

Konference Dětského odboru – „Jak získat nové pracovníky s dětmi a pomáhat jim           
v růstu“, Brno – Kounicova, 21. 3. 2015, 9.00 – 15.30.

Hlavním řečníkem bude Nicole Valeš.
Další semináře:
Dramatická výchova – David Kubíček
Komunikace mezi rodičem a učitelem o duchovním vedení dětí – Klára Heczková
Romské děti v besídce a dorostu – Petr Raus
Kufr nápadů pro hry na doplnění biblické lekce – Nicole Valeš

Pobyt seniorů – Diakonie CB nabízí rekreační pobyt pro seniory v termínu 20. – 27. 6. 
2015, přihlášky do 30. 4. 2015 – Rekreační středisko Pod Dubovou skálou u Havlíčkova 
Brodu.

http://cb.cz/akce

http://cb.cz/akce
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
BŘEZEN 2015

Bděte, stůjte pevně u víře, buďte zmužilí, posilujte se.
1. Korintským 16,13

KDY      KOMU                                         PROČ

PŘEVEDENÍ DO SBORU

SBOROVÁ KRONIKA

ÚMRTÍ

Z havířovského sboru CB (stanice Orlová) byla do našeho sboru převedena sestra 
Žaneta Lechovičová.

V pátek 6. února 2015 zemřela ve věku 95 let sestra Marta Fürstová. Pohřební rozloučení 
se konalo v naší modlitebně v sobotu 14. února.

 4,7–8: Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a 
jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin Řnepočítá hřích.

Ž 36,8: Jak vzácný skvost je Tvé milosrdenství, Bože.
Narodila jsem se 26. 12. 1919 v Třešti u Jihlavy 

rodičům Jaroslavu a Anastazii Bártů. Maminka 
žila za svobodna u rodičů, tatínek byl pekař a 
pocházel z Kamene u Pacova. Byl oboustranný 
sirotek, oba rodiče mu zemřeli krátce po sobě, 

VZPOMÍNKA
NA SESTRU JAROSLAVU PRINCOVOU

1. 3. 
5. 3.

15. 3.
15. 3.
16. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
30. 3.
30. 3.

bratru Jiřímu Káňovi z Břeclavi
sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna
sestře Martě Filipové z Hostěnic
bratru Františku Zvonařovi z Kašnice

71 let
75 let
83 let
73 let
78 let
74 let
86 let
91 let
72 let
71 let
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takže dostal poručníka, který mu po čase 
předal své řemeslo. Maminku práce bavila, a 
tak tatínkovi ráda pomáhala a po počá-
tečních letech se jim začalo dobře dařit. 
Mám o pět let mladší sestru Zdenu.

Do obecné školy jsem chodila v Třešti, 
po 5. třídě jsem jezdila vlakem do gymnázia 
Otokara Březiny v Telči, kde jsem odmatu-
rovala ve smutném a pro nás Čechy tra-
gickém roce 1938. Byla mobilizace, po 
ulicích pochodovali vojáci a počítalo se         
s válkou.

Jela jsem do Prahy studovat na filo-
zofickou fakultu. Chodili jsme na 
přednášky, do kina a do divadel a starost 
jsme si dělali jen ze zkoušek. V třetím 
semestru byl při pouličních bouřích 
postřelen Jan Opletal. Na jeho pohřbu jsme 
pochodovali Prahou, cítili jsme se silní, 
svobodní i přes účast policie, která nás 
rozháněla. Když byla situace nejhorší, 
zastavili jsme a zpívali hymnu a Hej, 
Slované, ale výsledek byl zlý. Dva dny po 
pohřbu, ve čtyři hodiny ráno vtrhli němečtí 
vojáci do kolejí, rozkopali dveře a řvali, že 
vysoké školy jsou na dva roky zavřené a my 
se musíme do dvou hodin vystěhovat. Mé 
studium skončilo, jela jsem domů. Po čase 
jsem si našla místo v malé rolnické 
spořitelně.

Co se týče náboženského života, byla 
jsem katolička a každou neděli jsem chodila 
do kostela na mši tak, jako většina mých 
známých.

V roce 1941 jsem se seznámila s Karlem 
Princem. Chodili jsme spolu dva a půl roku 
a 8. ledna 1944 jsme měli tichou svatbu na 
brněnské radnici. Můj muž byl evangelík, ale 
chodil tak jako jeho celá rodina do Jednoty 
českobratrské, nynější Církve bratrské. 
Hned po svatbě přinesl na stůl Bibli a Po-
můcku ke čtení slova Božího, každý večer 
jsme četli z Bible a společně jsme se modlili. 
Ty modlitby byly teď velice důležité. Manžel 

měl jiné starosti, totiž dvě ilegální činnosti. 
První spočívala v tom, že opatřoval pro 
spoustu lidí potravinové lístky. Druhý 
případ byla účast ve skupině R3. Tato 
skupina byla prozrazena, pochytána a zavře-
na. Můj muž prošel věznicí v Jihlavě, Brně, 
koncentračním táborem Flossenbürg a na 
soud a popravu byl s ostatními převezen do 
Norimberku. V tu dobu jsme již měli malou 
dceru Olgu.

Jednoho dne byli v tomto vyhlazovacím 
lágru vyvoláváni vězni ze skupiny R3. 
Myslili si, že je povedou na popravu, ale 
když dostávali civilní obleky, měli novou 
vyhlídku do života. Cestou do Norimberku 
zemřel ještě jeden z nich na tyfus a manžel, 
který ho nesl na zádech, dostal tyfus rovněž. 
Nevím, kolik dní byl v bezvědomí, bez jídla, 
pití a léků, ale když byla tato známá věznice 
ostřelována Američany, cítil se dost silný, 
aby mohl působit jako mluvčí českých 
politických vězňů.

V těchto těžkých dobách byla mi velkou 
posilou Bible, jako třeba verše 21–22 z Pláče 
Jeremiášova: Beru si však k srdci a s důvěrou 
očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, 
jeho slitování, jež nekončí nebo verš 57: Byl jsi mi 
blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi ́ Neboj se´.

V roce 1947 se narodila naše mladší dcera 
Marta. Přišla do špatné doby, komunisti nás 
neměli rádi, takže už brzo nás někteří lidé na 
ulici zase neviděli nebo přecházeli na druhý 
chodník, manžel byl vyhozen z práce, děti 
nesměly jít dále na střední školu a já i on jsme 
měli dostávat jen nejnižší plat. Kvůli dětem 
se odhodlal jít i na sekretariát KSČ a po 
několika hodinách jednání byla dcerám 
povolena střední škola, ale jen zdravotnická! 
Samozřejmě jsme byli hlídáni, známí 
svěřovali po setmění manželovi, že o něm 
mají psát na sekretariát, o maďarském 
povstání k nám v noci přišli četníci dělat 
domovní prohlídku se samopalem apod. 
Tak se stalo, že jsme se rozhodli odejít         
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z krásného prostředí do Brna, kde manžel 
dostal prostřednictvím bratří ze sboru 
místo v KPS. Náš posudek šel s námi, ale i 
tak se nám ulevilo. Tato změna měla ještě tu 
výhodu, že jsme mohli chodit do 
shromáždění a dva dny před 21. srpnem 
jsme byli přijati za členy této církve. Manžel 
uvěřil v Pána Ježíše ve vězení a já na základě 
kázání a svědectví druhých členů. Pánu 
Ježíši jsem se vydala v srpnu 1950.

Obě naše dcery jsou věřící a věříme, že 
máme odpuštěny hříchy zásluhou Kristovy 
oběti a že se u něho všichni sejdeme.

aše maminka, sestra Libuše 
Veselá, se narodila jako Libuše NNováková 6. října 1919 v Brně-

Novém Lískovci jako druhé dítě manželů 
Žofie a Václava Novákových. Její tatínek byl 
v době jejího narození již ve vyšším věku 
(cca 55 let) – bylo to jeho druhé manželství 
poté, co v padesáti letech ovdověl. V mládí 
býval kolportérem Biblí, aktivním členem 
Křesťanského spolku mladíků a v letech 
1899 až 1903 „kazatelem“ (lépe řečeno 
služebníkem Slova) ve Svobodné církvi 
reformované v Hradci Králové (viz pu-
blikace 110 let Sboru Církve bratrské          
v Hradci Králové, vyd. r. 2002). Obě dcery, 
Dobroslava i Libuše, navštěvovaly nábo-
ženství v Českobratrské církvi evangelické 
na Pellicově ulici a později také nedělní 
besídku Jednoty českobratrské v Brně-
Novém Lískovci – v té době u sestry Če-
chové na ulici Prostřední. Ve věku 
Libušiných deseti let byl její tatínek stižen 

mozkovou mrtvicí, ochrnul, přišel o řeč a po 
pěti letech zemřel.

Při evangelizaci Jamese Stuarta v Brně    
v polovině třicátých let uvěřila v Pána Ježíše 
Krista a spolu se sestrou Dobroslavou         
i maminkou Žofií se staly členkami Jednoty 
českobratrské v Brně.

Libuše pak pracovala u firmy Píša v Brně 
až do svého sňatku uzavřeného dne 15. 6. 
1941 s Emanuelem Veselým, členem Jedno-
ty českobratrské, který bydlel také v Brně-

Vím, že jsme to všechno museli prožít, 
abychom poznali cestu k Bohu. A že se Mu 
musíme poddat, abychom se stali Božími 
dětmi, které mohou přicházet k nebeskému 
Otci se vším trápením. On vysvobozuje 
vězně z okovů a je milosrdný ke všem, kdo 
se na Něho obrátí v jakémkoli soužení.

Jak blaze je tomu, jemuž Hospodin 
nepočítá hřích.

Jaroslava Princová (red. zkráceno)

VZPOMÍNKA
NA SESTRU LIBUŠI VESELOU
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VZPOMÍNKA
NA SESTRU MARTU FÜRSTOVOU
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LADA

Novém Lískovci. Jelikož Jednota česko-
bratrská nebyla za první republiky uznána 
státní církví, museli snoubenci absolvovat 
nejdříve civilní sňatek na radnici a potom 
teprve následovalo požehnání ve sboru.

Postupně se manželům Veselým narodily 
čtyři děti (Naděje – 1942, Petr – 1945, Jan – 
1947 a Samuel – 1952). V této době byla 
sestra Libuše Veselá v domácnosti a starala 
se o děti.

V roce 1955 se i s dětmi přestěhovala na 
Bayerovu ulici do obecního bytu, který 
dostala od Národního výboru Nového 
Lískovce výměnou za opuštění bytu 
původního, který byl využit jako byt ředitele 
místní pětitřídní školy. V té době už byla rok 
s dětmi sama a byla nucena nastoupit do 
práce, aby finančně zajistila chod rodiny. Od 
roku 1955 až do odchodu do důchodu        
v roce 1975 pracovala jako mzdová účetní 
ve Službách města Brna.

Přestože rodina neoplývala velkými 
prostředky a sestra Libuše Veselá měla velmi 
těžký život, nikdy si na nic nestěžovala, šířila 
kolem sebe pohodu a snažila se dělat všem 

radost. Obětavě přijímala hosty, pokud 
mohla, pomáhala druhým, nemyslela na 
sebe a z toho mála, co měla, ochotně dávala 
potřebným. Všem čtyřem dětem umožnila 
vystudovat (třem z nich vysokou školu). 
Celý život se za děti modlila a svými slovy     
i životem jim byla příkladem křesťanky 
důvěřující cele v Boží pomoc. Pán Bůh se    
k této její celoživotní víře a spoléhající 
důvěře přiznal tím, že všechny děti uvěřily, 
staly se členy křesťanských církví a za své 
životní partnery si vybraly také věřící 
protějšky – i ty měla sestra velmi ráda. 
Dočkala se postupně z manželství svých tří 
synů šesti vnoučat; z nichž tři vnučky a jeden 
vnuk již také uzavřeli manželství s věřícími 
partnery a stali se členy církve.

Pán Bůh dopřál naší mamince dožít se     
v kruhu rodiny nádherných devadesáti pěti 
let a dočkala se narození sedmi pravnoučat.

Za její tichý a věrný život, obětavost a lás-
ku, modlitby i příklad hodný následování 
buď vzdán dík a sláva našemu Pánu Ježíši 
Kristu.

rodina

arodila se roku 1920 v jižních 
Čechách v Dačicích věřícím Nrodičům. Když jí byly tři roky, 

přestěhovala se rodina do Brna, kde všichni 
navštěvovali sbor Jednoty českobratrské.   
V roce 1926 zemřel její tatínek a pro rodinu 
nastaly těžké časy. Maminka musela 
pracovat, Marta se starala o malého bratra 
Blahoslava a její mladší sestra Jiřina musela  
k příbuzným na venkov. Situace se zlepšila, 
když se maminka Marty znovu provdala. 
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Na druhé únorové mládeži již bylo 
konkrétní téma – Katolická církev. Mládež 
vedl Jára Štigler (ml.), který si jako hosta 
pozval pana Pavla Kubíčka (aktivní katolík, 
absolvent teologie a učitel náboženství na 
Biskupském gymnáziu v Brně). Na mládeži 
nás opět bylo jen něco přes deset, ale i to 
přispělo k velice příjemné atmosféře. A za 
příjemnou atmosféru po celý večer mohl 
hlavně pan Kubíček sám, který nás již na 
začátku vyzval, ať si navzájem tykáme a 
nebojíme se kdykoliv vstoupit do rozho-
voru se svým dotazem. To se také několikrát 

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽEZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

Do rodiny přibyla o deset let mladší sestra 
Milada.

Marta se vyučila švadlenou a její profese ji 
provázela celý život. Byla i její zálibou. Šicí 
stroj byl v její domácnosti v akci stále, 
kromě nedělí. Šila téměř do osmdesáti let, a 
když už nemohla, zabývala se alespoň 
vyšíváním různých drobností (polštářků, 
deček, ubrusů).

Brněnský sbor byl pro ni druhým 
domovem. Pro život s Pánem Ježíšem se 
rozhodla po evangelizaci Jamese Stuarta, 
která vyvolala v tehdejší mládeži duchovní 
probuzení.

V roce 1946 se Marta provdala za 
Eduarda Fürsta, kterého poznala ve sboru  
v mládeži. Pán jim daroval pět dětí. Manžel, 
aby vyřešil tíživou finanční situaci rodiny, 
odešel pracovat jako důlní zámečník do 
Ostravy. Pracoval tam přes dvacet let a do-
mů jezdil na víkendy. Marta byla v do-
mácnosti a starala se o děti. V této funkci 
byla věrna svému jménu (hospodyně, 
pečlivá, starostlivá). Často měla na starost 
děti přátel, příbuzných i děti některých 

rodin ze sboru. Na prázdniny se její 
houfeček vždy početně zvýšil. Její hlavní 
starost ale byla, aby děti chodily do 
shromáždění a rozhodly se pro Pána Ježíše. 
Se všemi vždy poctivě a ráda absolvovala 
všechna nedělní shromáždění (tenkrát byla 
tři), i ta v týdnu. Zpívala v pěveckém sboru a 
účastnila se všech sborových aktivit. Zvala 
na obědy i na nocleh hosty ve sboru. Spolu   
s manželem, který už byl v důchodu, se často 
starala o vnoučata.

V roce 2003 byla několik dní v léčebném 
sanatoriu v Jevíčku, kde mohla být nablízku 
manželovi, který tam 1. 12. 2003 zemřel.

I když byla ve stáří postižena onemoc-
něním páteře a postupně ztrácela schopnost 
chodit, životní elán neztrácela. Stále se 
zajímala o dění ve sboru a o jednotlivce. 
Vyptávala se, jak se komu daří. Myslela 
hlavně na nemocné. Radovala se z osmnácti 
vnoučat a osmi pravnoučat.

Pán života a smrti ji odvolal měsíc po    
95. narozeninách, v čase, když už toužila 
opustit slabé unavené tělo, dne 6. 2. 2015.

rodina

 mládeži jsme pro měsíc únor 
vybrali téma Vztahy s církvemi. VPrvní mládež jsme začali ne-

formálně, v malém počtu asi jedenácti 
mládežníků (trend táhnoucí se celým obdo-
bím zkouškového), a to čajovnou. Mária 
Uhlíková nás do problematiky vztahů mezi 
církvemi uvedla krátkým zamyšlením a 
nadhodila několik otázek, které jsme se poté 
snažili společně zodpovědět. V diskusi také 
zazněla spousta osobních zkušeností s tou 
či onou církví (nebo křesťanským spole-
čenstvím) z řad jednotlivých mládežníků.
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Žaneta

Lechovičová

menuji se Žaneta Lechovičová a po-
cházím z Orlové (nedaleko Karviné a J
Ostravy). V Brně studuji už pár let 

francouzštinu a dějiny umění. Bakalářské 
studium dějin umění jsem již zdárně 
ukončila, státnicový zápas s francouzštinou 
mě čeká letos na přelomu května a června. 
Prarodiče a maminka mi od malička pře-
dávali lásku ke všemu umění, od literatury 
přes zámky a obrazy až po hudbu a divadlo. 
Proto ráda chodím na výstavy a jezdím na 
výlety za kulturou, ráda zajdu do divadla, 
kreslím a maluju, hrávala jsem taky na klavír 
a sólově zpívala, ale pravdou je, že poslední 
dobou hraju stále méně a méně. K mým 
zálibám patří také četba, v poslední době 
především francouzsky psané literatury, ale 
nepohrdnu ani klasiky jako Tolstým nebo 

stalo. Během večera zaznělo množství 
podtémat, zmíním např. postava papeže, 
svatí, panna Marie, svátosti nebo zpověď.

Vzhledem k tomu, že tento příspěvek píši 
v polovině února, tak pouze dodám, že nás 

ještě čeká host Dan Sedláček ze Slova života 
a měsíc zakončí Žaneta Lechovičová 
tématem Lutherovy myšlenky.

Jan Kvapil

Hemingwayem a po babičce jsem zdědila 
slabost pro českou poezii. Mým snem je 
navštívit všechny významné gotické 
katedrály ve Francii. 

Můj „církevní život“ se započal u lute-
ránů (SCEAV), protože babička byla lu-
teránka. Během mého dětství jsme sice na 
bohoslužby nechodili, ale babička o Pánu 
Ježíši mluvila a maminka mi čítávala 
„pohádku“ o Mojžíši, princi egyptském. 
Když jsem začala chodit na gympl, mamka 
mě vzala do luterského kostela v Orlové, 
kde byla pokřtěná, a od té doby jsme se 
účastnily církevního života. Po pár letech 
jsem poznala amerického misionáře, který 
působil v CB v Orlové, a začala jsem chodit 
tam. V červnu roku 2011 jsem byla pokřtěna 
a stala jsem se členkou CB.

V Brně jsem začala chodit na zdejší 
mládež a bohoslužby. Dnes jsem součástí 
týmu, který mládež vede, a s Máriou po-
řádáme také dvakrát za měsíc mládežovou 
dívčí skupinku.

Chtěla bych v Brně ještě alespoň pár let 
zůstat, možná i napořád… ale Boží cesty 
jsou nevyzpytatelné. 

Žaneta Lechovičová
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Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

MILUJEME ŽIVÉHO BOHA
Náš Bůh, kterého milujeme, se dává poznat 

v Bibli jako jediný, věčný, živý Bůh, který řídí 
všechno podle své svrchované vůle a svého 
spasitelného záměru. Jediný Bůh je v jednotě 
Otce se Synem a s Duchem svatým Stvo-
řitelem, Vládcem, Soudcem a Spasitelem světa. 
(Ž 138,2) Proto Boha milujeme, děkujeme mu 
za svoje místo ve stvoření, svěřujeme se jeho 
svrchované prozřetelnosti, důvěřujeme jeho 
spravedlnosti a chválíme jej za spasení, které 
pro nás vydobyl.

Milujeme Boha nade všechny jeho soky. 
Živý Bůh nám přikazuje, abychom milovali a 
uctívali pouze jeho jediného. Ale podobně jako 
starozákonní Izrael, i my znehodnocujeme 
svou lásku k Bohu běháním za bohy tohoto 
světa, za bohy lidí kolem nás. (J 14,6; Ř 8,14–15; 
Mt 6,9; J 14,21–23) Upadáme do synkretismu, 
do pokušení model jako je chtivost, moc a 
úspěch, sloužíme více mamonu než Bohu. Bez 
biblické kritiky přijímáme dominantní politické 
a ekonomické ideologie. Pod tlakem nábo-
ženského pluralismu jsme v pokušení dělat 
kompromisy ve víře v jedinečnost Krista. 
Stejně jako Izrael potřebujeme slyšet volání 
proroků a Ježíše samého k pokání, abychom se 
vzdali všech takových rivalů a vrátili se k po-
slušné lásce a uctívání Boha samého.

Milujeme Boha zaujati jeho slávou. Největší 
motivace naší misie je stejná jako ta, která vede 
k misii Boha samotného – aby jediný, pravý, 
živý Bůh byl známý a uctívaný celým svým 
stvořením. To je Boží nejvyšší cíl a mělo by to 
být i naší největší radostí.

„Jestli Bůh touží, aby se každé koleno 
sklonilo před Ježíšem a každý jazyk jej 
vyznával, měli bychom i my po tom toužit. Měli 
bychom být horliví (jak to Písmo někdy 

Závazek z Kapského Města (3)

vyjadřuje) v uctívání jeho jména – znepokojeni, 
když zůstává neznámým, zraněni, když je druzí 
ignorují, pobouřeni, když se mu někdo rouhá a 
vždycky usilovat o to a vyzývat k tomu, aby mu 
byla vzdávána čest a sláva, která mu náleží. 
Nejvyšší ze všech misijních motivů není 
poslušnost velkému poslání (jakkoliv je 
důležité) ani láska k hříšníkům, kteří jsou 
odcizeni a jdou do zahynutí (jakkoliv je to silný 
motiv, zvláště když myslíme na Boží hněv), ale 
zanícené nadšení, žhnoucí a naléhavá touha po 
slávě Ježíše Krista… (Dt 32,6.18;1,31;8,5; Iz 
1,2; Mal 1,6; Jr 3,4.19;31,9; Oz 11,2; Ž 103,13; 
Iz 63,16;64,8–9)“ – John Stott.

Naším největším žalem by mělo být, že živý 
Bůh není v našem světě oslavován. Živý Bůh je 
popírán agresivním ateismem. Jediný pravý 
Bůh je nahrazován nebo deformován 
praktikami světových náboženství. Náš Pán 
Ježíš Kristus je zneužíván a špatně inter-
pretován některými populárními kulturami.   
A tvář Boha, jak ji Bible zjevuje, je zastíněna 
křesťanským nominalismem, synkretismem a 
pokrytectvím.

Láska k Bohu uprostřed světa, který ho 
odmítá a zkresluje, vyžaduje smělé, ale pokorné 
svědectví o našem Bohu; rozhodnou, ale 
vlídnou obhajobu pravdivosti dobré zprávy o 
Kristu, Božím Synu, a také modlitbami po-
depřenou důvěru v usvědčující a přesvědčující 
dílo jeho svatého Ducha. K takovému 
svědectví se zavazujeme, neboť tvrdíme-li, že 
milujeme Boha, musíme usilovat o největší 
Boží prioritu, totiž, aby jeho jméno a jeho slovo 
bylo vyvýšeno nad všechny věci. (J 3,16; 1J 3,1; 
Ř 8,32; Žd 9,14; Ga 2,20;1,4–5)

Přeložil Jiří Lukl, upravil Jan Asszonyi.



OBOROH

Oboroh je folkrocková kapela z Rychnovska ve 
východních Čechách, která se za 25 let své existence 
stala legendou. Skupina má na svém kontě 25 tisíc 
prodaných, kritikou velmi dobře přijatých alb, přes 
950 koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku,   
v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, 
Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec 
Krá lové. Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a 

přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už 
starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím kapely 
Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní, opatřených 
většinou jeho filozofujícími texty. Slávek vystupuje 

rovněž se svými sólovými recitá ly. 

DUCHOVNÍ PŘÍBĚH NA KŘIŽOVATCE FOLKU, ROCKU, KLASIKY A BLUES

KONCERT
4. DUBNA 2015, 18 HODIN 
MODLITEBNA CB BRNO KOUNICOVA 15

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

DUCHOVNÍ PŘÍBĚH NA KŘIŽOVATCE FOLKU, ROCKU, KLASIKY A BLUES
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Po poradě s kazateli a se staršovstvem sboru si dovolujeme oslovit členy i přátele 
sboru a poprosit je o vyplnění následujícího dotazníku. Jsme církví bratrskou a toužíme 
po tom, abychom uměli dále rozhojňovat Boží lásku a bratrství mezi sebou i ve vztahu     
k lidem z okolí. Víme, že mnoho z Boží ruky dostáváme, a toužíme po tom, aby tu každý 
věděl, že je v Boží rodině důležitý, že jeho dary mohou sloužit, že jsou ti, kteří jeho lásku     
i službu mohou přijmout. 

za sestersko-diakonský odbor N. Komrsková

DOTAZNÍK
SESTERSKO-DIAKONSKÉHO ODBORU

Dotazník k přemýšlení o službě druhým – diakonii a možnostech 
rozvoje
1) Jaké jsou podle vás přednosti našeho sboru? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2) Jaká služba našemu sboru chybí z vašeho pohledu? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3) Jaké jsou vaše dary pro službu druhým? Jak sloužíte? O jaké dary 
prosíte? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4) Považujete za možné zřízení pobočky Diakonie CB v našem sboru a 
rozvoj služby druhým? 
_________________________________________________________

5) Byli byste ochotní se za tu práci modlit _____; finančně ji podporovat 
______; prakticky pomáhat ______.

6) Kde vy sami potřebujete, nebo možná budete potřebovat pomoc? 
_________________________________________________________



           

 

          

www.matabrno.cz

 

      

bandzone.cz/nebend
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       Možnosti rozvoje: Prosíme, ohodnoťte čísly 1 – 5, podle naléhavosti           
z vašeho pohledu: nejnaléhavější službu v našem sboru číslem 1, nejméně 
naléhavou číslem 5:

_____Poradna pro společné hledání cesty z problému (pastorační, 
terapeutická)

_____Pomoc dětem a rodinám se specifickými potřebami (neúplné rodiny, 
jedno, nebo dvougenerační, děti s potížemi ve  vzdělávání + v rozvoji, nemoc        
v rodině)

_____Pomoc s péčí o staré, osamělé, potřebné (náhlé situace, vážná nemoc, 
úraz, bezmoc, úmrtí – umírání v rodině, poradenství, společenství, zapůjčení 
pomůcek)

_____Prevence a pomoc sociálně ohroženým a vyloučeným (ztráta zaměstnání, 
minimální příjmy, stigmatizace: postižení, jiné etnikum a jiné)

_____Vzdělávání ke službě (kurzy, přednášky, večírky)

Prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání ve vestibulu, moc děkujeme.
Pomohlo by nám, kdybyste uvedli své jméno a kontakt pro případnou další 

komunikaci a spolupráci: 

POZVÁNKA

M Á T A B R N O

+

N E B E N D

ÚTERÝ 10. BŘEZNA V 19.30

KLUB LEITNERKA

LEITNEROVA 2

BRNO
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KLUB LEITNERKA
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A C O V Á M Z P Í V A L 
O D S R D C E , 
T O V E S V É M 
S R D C I N O S T E

A C O V Á M Z P Í V A L 
O D S R D C E , 
T O V E S V É M 
S R D C I N O S T E
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 to jsme slyšeli na večírku v našem sboru 
jedné únorové neděle. Karel Starý, který Iv našem sboru vyrostl a žije již více než 

40 let v Německu, přijel se svou dcerou 
Kristinou, aby ve svém mateřském sboru 
uspořádal koncert. Snad si Karel řekl: „Tím, 
co umíme, nechť potěšíme ty, s nimiž jsem 
kdysi šel kus svého mladého života společně.“ 
Nebo byl jeho záměr jiný, v každém případě 
ale byla realizace tohoto nápadu výtečná.

Karel zazpíval skladby německých autorů – 
F. Schuberta, J. Brahmse, i nám tak drahé 
biblické písně Dvořákovy, Večerní písně 
Smetanovy s texty Vítězslava Hálka a další. 
Kristinka jeho zpěv mistrně doprovodila a 
přidala několik klavírních skladeb stejných 
autorů.

A co víc – tištěný program, který jsme měli 
k dispozici, obsahoval všechny zpívané texty 
(ty německé v originále i s českým překladem). 
S jakou pečlivostí a nebojím se říci – s jakou 
láskou se oba museli věnovat přípravě večera a 
nakonec i přípravě toho tištěného programu!

Musím povědět, že Pán Bůh jejich snahu 
požehnal a my směli prožít nádherný večer. 
Děkujeme.

Jen ještě přidám kousíček textu jedné z po-
sledních zpívaných písní:

„Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc 
než sebe, neboť vás Bůh tak miloval, že poslal 
vám ho s nebe“.

Anna Dostálová



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

VÝMLUVY
Příběh ČTYŘICÁTÝ:

18 KOMPAS 3/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Tatínek by potřeboval od svého syna pomoc: „Jirko, mohl bys, prosím, vynést odpadkový 
koš? Moc by mi to pomohlo.“ Ale Jirkovi se vůbec nechce a kouká se jen vymluvit: „Tati, ale 
já se teď zrovna dívám na opravdu zajímavý dokument, určitě to využiji do školy, uvidíš.     
A koš neuteče. Udělám to později.“

Tatínek se však přece jen nevzdává a po půl hodině zkouší Jirku o pomoc požádat znovu: 
„Jirko, a mohl bys naskládat nádobí do myčky, aby to nemusela dělat maminka, až přijde      
z práce?“ Jirka se raději ani nedívá tatínkovi do očí a jen narychlo prohodí: „Teď, tati? Ale já 
jsem chtěl právě zajít za Karlem od sousedů, který mi chtěl ukázat svůj nový počítač. Moc 
mne to totiž zajímá. Dnes je přece doba počítačů! To nádobí udělám, ale až se vrátím. Do té 
doby se stejně ještě nějaké nádobí umaže, takže to pak vezmu všechno jednou ranou.“ A už, 
už je ve dveřích a mizí v chodbě.

Trpělivý tatínek ale vyčkal, až se Jirka vrátí, a opět ho prosí: „Jirko, mohl bys teď už vynést 
ten odpadkový koš a naskládat nádobí do myčky? Také uklidit v pokoji by sis měl, přes tu 
horu oblečení, které se válí na koberci, se nedá ani projít.“ A Jirka se najednou diví: „Tati, ty 
mi stále přidáváš další a další práci! Jenže já musím ještě udělat úkol do školy a také věci na 
zítřejší výtvarnou výchovu ještě nemám nachystané, to nemohu všechno stihnout, když už 
je tolik hodin!“

Tatínek jen pokyvuje hlavou: „Máš pravdu, dnes už to asi všechno nestihneš. Kdyby ses 
stále jen nevymlouval, neoddaloval své povinnosti na pozdější čas a dal jim přednost před 
zábavou, měl bys už dávno všechno hotové. Navíc bys udělal něco hezkého pro lidi kolem 
sebe, pomohl jim a oni by ti za to třeba zase na oplátku pomohli s úkolem a přípravou věcí 
do školy. Určitě by ti zbyl čas i na něco zajímavého a zábavného. Ale takhle budeš asi muset 
zítra vstávat dříve a dodělat všechno, co jsi nestihl.“

Jo, Jirka. Ten má vždycky na všechno výmluvy, všechno oddaluje, jak to jen jde, do ničeho 
se mu nechce, nic není ochotný udělat hned. Všechno se dá přece odložit, všechno může 
počkat. Jenže pak se to všechno nahromadí a Jirka musí narychlo dohnat vše, co stále 
odkládal. A to je potom práce! Všechno pak dělá ve spěchu a často se stává, že něco neudělá 
úplně správně, nebo něco rozbije či pokazí.

Některé věci se přece jen obvykle dohnat dají, i když je lepší udělat vše včas a pořádně. 
Jsou však i věci, které když budeme neustále a dokola odkládat, možná už nikdy dohnat 
nepůjdou. Vždyť i Pán Bůh nás v Bibli učí, abychom se uměli v pravou chvíli rozhodnout a 
hned ochotně pomoci druhým nebo je třeba pozvat v neděli na bohoslužbu, dřív než nám ti 
lidé zmizí. Také my sami se nemáme bát dát své srdce Bohu a své ruce k Jeho dílu, právě 
když nás k tomu volá. Vždyť v Bibli můžeme číst: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá 
srdce…(Žd 3,15). A to znamená, že nemáme hledat výmluvy, proč něco, co Pán Bůh chce, 
nedělat, nenechat se ovládnout strachem či leností, ale naopak na nic nečekat a jít.



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 16.00. Vstupné 30–40 
Kč na osobu. Hraje se skoro výhradně na ledě (pokud je). Informace u Šimona Kadlece (774 
804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

12. 3.:
26. 3.:

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2015: 25. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.
Neděle se seniory: 7. 6. a 6. 12.

Předávání víry dětem (Pája Sychrová)
Psychomotorický vývoj dětí do jednoho roku a dál – chodítka, nosítka, boty 
apod. (s fyzioterapeutkou Pavlou Brandovou)

Program se tvoří

A jak to s Jirkou ten večer dopadlo? Podívejte se na obrázek, který Vám napoví, co Jirka nakonec stihl a 
co bude muset dohnat ráno. A obrázky pak vybarvěte.

Pája Sychrová



1. 3.:

8. 3.:

15. 3.:

22. 3.:

29. 3.:

9.00
17.30
10.00
17.30
9.00
17.30
9.00
15.00
9.00

4. 3.:
11. 3.:
18. 3.:
25. 3.:

19.00
19.00
19.00
18.00

kaz. Daniel Komrska + večeře Páně
večírek ( )
společná pobožnost brněnských sborů CB (Sál Milosrdných bratří)
večírek (manželé Věra a Nathan Beckovi, CB Opava)
kaz. Jan Asszonyi
večírek (ses. Eva Marková, CB Ostrava-Poruba)

výroční členské shromáždění

farářka Jana Gruberová, ČCE Dambořice

kaz. Jan Asszonyi

kaz. Daniel Komrska (Květná neděle)

kaz. Jan Asszonyi
Postní hodina s textem programu 40 dní s Biblí

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Postní hodina s textem programu 40 dní s Biblí

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 11. a 25. března po shromáždění 

25. března v 17.15

1. 3.:
8. 3.:
15. 3.:
22. 3.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska + VP
Bohumiličtí sloužící bude určen

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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