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Duben 2015

Jan Amos Komenský

Naučení o pobožnosti večerní

Předně, považuj duše milá, že poněvadž všichni dnové 
tvoji odečteni jsou, jeden z nich opět již ubyl a ty o jeden 
smrti své blíže jsi.

Nežli na odpočinutí jdeš, posaď se trochu, přebírej 
myslí, zdalis co paměti hodného ten den viděl, slyšel, 
aneb četl, cožť před tím nebylo známé, abys sobě to 
obnovil a v paměti utvrdil. Též, zdalis jaký hřích proti 
Bohu neb bližnímu spáchal, buď opuštěním něčeho 
dobrého povinného, neb dopuštěním se zlého zapověze-
ného. Najdeš-li co, pokoř se před Bohem, a za odpuštění 
pros. Paklis co dobrého zvláštního v ten den spravil, dej 
Bohu čest a jemu z toho děkuj.

Jestliže svědomí výstupek nějaký toho dne ukazuje, 
šetř se a k tomu přijíti nedej, aby usnouti měly oči tvé, 
dříve než s Pánem Bohem svým skrze Jezu Krista o svůj 
hřích umluvíš a smíříš. Protož vyznávej před Bohem vinu 
svou a vroucně, aby ti prominuta byla, žádej; a tolikéž 
příčinám poklések svých vyrozuměje, napravovati slibuj. 
Budeš-li tak každý den rejstra svědomí sobě zpravovati, 
snáze na soudu Božím obstojíš, kdykoli by tě zavolal. (…)

Přečti kapitolu z biblí tím způsobem, jakž napřed 
oznámeno. Potom klekna v místě příhodném, pozdvihni 
srdce, očí i rukou k Otci nebeskému a jemu ve jménu 
Kristovu 1. vyznávej hříchy své, zvláště toho dne na-
hodilé. 2. Žádej za odpuštění pro Jezu Krista. 3. Za 
pomoc a přítomnost Ducha svatého. 4. Děkuj za všeliká 
dobrodiní. 5. Modlitbu připoj za všecku církev; obzvláště 
za vrchnosti světa, krále, knížata atd., za všecky naše 
spolubratří, obzvláště kteří pro Krista Pána pokušení 
snášejí, kdekoli; též za nemocné, umírající, padlé atd. (…)

Když na lože své jdeš, vzpomeň na svůj hrob, jehož 
Kristus, Boží Syn, posvětil a jako zahřál, aby těla svatých 
libě až do blahoslaveného vzkříšení odpočinouti mohla, 
tak že již smrt jen snem a hrob lůžkem jest v Krista 
věřícím, a to dotud toliko, dokud ono věčné jitro ne-
zasvitne. (…) Když pak lehneš a snu se oddávati začneš, 
řekni: Já lehám, spím a zase prociťuji; nebo mne zdržuje 
Hospodin (Ž 3,6).

Připravila Kateřina Vávrová
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Ú V O D N Í K
Z k u š e n o s t 

z n e m o c n i c e
řed dvěma a půl lety jsem ležela v nemocnici. 
Druhý den mého pobytu přišla na pokoj další 
paní, a protože jí bylo špatně, povlékla jsem jí P

postel a uklidila věci tam, kam chtěla. Moc mně 
děkovala, že jsem hodná, prý proč to dělám… Řekla 
jsem jí, že chodím do Církve bratrské, věřím v Pána 
Boha a v Pána Ježíše Krista, který za mě zemřel na kříži.

Třetí den, když se už cítila lépe, mi moje nová 
spolubydlící vyprávěla, že dělá černou i bílou magii, 
vykládá karty, hádá z kávové sedliny, dočte se v očích, co 
je kdo za člověka. Měla černé vlnité vlasy, černé 
uhrančivé oči a její pohled mne provázel na každém 
kroku. Vyprávěla, že bydlí na Charitě. Měla prý dobře 
placenou práci, o kterou přišla, hodně peněz, které 

půjčovala mužům, se kterými chodila a pila. Když byla opilá, muži jí kradli 
peníze, ukradli jí kabelku, teď prý nemá nic. V nemocnici je už podruhé     
v průběhu tří měsíců, léčí se jako alkoholička, bere prášky, měla by jít do 
léčebny, to ale nechce.

Rozložila na stůl karty, abych se alespoň podívala na obrázky a řekla jí, 
co vidím. Řekla jsem jí, že to je strašné, že to na mě působí děsivě. Řekla 
jsem ale také, že Pán Bůh, ve kterého věřím, je vysoko nad tím vším.

Nikdy mně pak už nechtěla hádat ze sedliny ani vykládat karty. Vadily mi 
ale ženy ze sousedního pokoje, které si chodily nechat hádat z kávové 
sedliny a vykládat karty i několikrát denně. Stresující! Mám ale svého Pána 
a Vykupitele, to mi pomáhalo. Ne po zdravotní stránce, ale to vědomí, že 
mě někdo vidí, slyší, že mi pomůže, že je se mnou. Pán Bůh je s námi, byl i 
se mnou neustále.

Vyprávěla jsem jí o Bibli, že se každý den modlím, i o Pánu Ježíši. Paní 
mne požádala, abych se modlila, jak se modlívám. Požádala mne tak 
dvakrát. V modlitbě jsem děkovala a prosila Pána za vše, co jsem měla na 
mysli. Když si paní myslela, že se jí to týká také, připojovala se ke mně a 
dodávala svoje jméno. Svou modlitbu jsem vždycky končila, jak jsem 
zvyklá, slovy „Staň se vůle tvá, ne jak já chci, ale jak chceš ty sám. Amen.“
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DUBNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Velikonoční zamyšlení 

w 
zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: 
„On byl opravdu Boží Syn!“ 

(Matouš 27,54)

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli 

Když se moje spolubydlící dozvěděla, že 
žiji sama, chtěla se ke mně nastěhovat do 
podnájmu. Pomůže prý s prací, s pejskem, 
finančně, nebudu muset být sama. Řekla 
jsem jí, že mám dceru, která má u mne trvalý 
pobyt, že si s ní o tom promluvím. Řekla, že 
ji ráda pozná, že je mám seznámit. Dceři 
jsem o té nabídce řekla; měla za to, že jestli 
mi to pomůže v mé nemoci, proč ne. Jen 
chtěla, abych se určitě poradila s lékařem     
a abych se ho ptala nejen na svoje možnosti, 
ale i na tu paní.

Modlila jsem se, aby mi Pán Bůh dal 
moudrost, jak se rozhodnout. Své spolu-
bydlící jsem řekla, že se chci ještě poradit       
s lékaři, souhlasila s tím. Zašla jsem za svou 

On byl opravdu Boží Syn

vangelisté do vyprávění pašijního 
příběhu o ukřižování a vzkříšení 
Pána Ježíše zařazují také svědectví 

římského setníka a jeho vojáků. Měli k tomu 
důvod. Svědectví o identitě jednoho z těch, 
kterého vojáci právě ukřižovali, se nám 
nedostává ani od Židů, ani od následovníků 
Pána Ježíše. Jeho vlastní lid ho odsoudil a 
posmíval se mu. Jeho následovníci ze stra-
chu utekli. Pod křížem v bezprostřední 
blízkosti umírajícího Ježíše stojí pohan, 

E
otrlý velitel popravčí čety se svými muži. Je 
to on, kdo s děsem ve tváři vysloví slova: On 
byl opravdu Boží Syn. Tváří v tvář ukřižova-
nému Ježíši a okolnostem, které doprovázejí 
jeho smrt (zatmění Slunce a zemětřesení) a 
které interpretuje jako projevy Božího 
hněvu, objevuje, kdo vlastně Ježíš byl. Děsí 
se a není divu. Ono to totiž není jen tak, 
zabít Božího Syna. Naštěstí pro něj i pro nás, 
jak se ukáže o velikonočním ránu, to v po-
sledu nejde.

Postavme si vedle setníkova vyznání 
Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy (Mt 

ošetřující lékařkou, je to věřící evangelička, 
ta mi ale rozhodným hlasem řekla: Ne,        
v žádném případě. Kvůli vašemu zdravotní-
mu stavu nikoho. Navíc, ta paní je konfliktní 
člověk!

Ulevilo se mi. Pán vše věděl dřív, já jsem 
ale ještě šla za dalšími dvěma lékaři. Také mi 
podnájemníky zakázali a před mou spolu-
bydlící z nemocnice mne varovali, byla to 
nevyléčená alkoholička. Pán můj problém 
vyřešil za mne. Své spolubydlící jsem 
vždycky po pravdě říkala, jak jsem u lékařů 
pochodila, odpovídala jsem na její otázky, 
nezlobila se.

Iva Nedělková
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16,16). Je podobné, ne-li totožné: Ty jsi 
Mesiáš, Syn Boha živého. Jedná se o Petrovu 
odpověď na otázku, za koho považují 
učedníci svého Mistra. Bylo to v době, kdy 
již sice čelili nenávistné kampani proti 
Mistrovi, ale zároveň byli přímými svědky 
zázraků, mocných činů a přemáhajících slov 
Pána Ježíše. Kdy jindy vyznat, že Ježíš je 
Boží Syn, než právě v takové chvíli? Příběh 
u Cesareje ovšem Petrovým vyznáním, o 
němž Pán Ježíš pověděl, že ho Petrovi 
nezjevilo „tělo a krev“, ale Otec v nebesích, 
nekončí. Pán Ježíš hned nato začal 
učedníkům odkrývat, že musí trpět a zemřít. 
Předestřel jim perspektivu kříže. Pro Petra 
je ale spojení „Boží Syn a kříž“ nepřijatelné. 
Boží Syn nemůže a nesmí trpět! Že by         
v pozadí Petrovy mysli byla myšlenka, že 
kdyby Ježíš skutečně zemřel na kříži, 
znamenalo by to popření jeho Božského 
synovství? Kříž Petrovi podkopává vnímání 
Ježíše jako Mesiáše. Oproti tomu u setníka je 
to právě kříž, co mu konečně a jasně odhalí 

pravdu o identitě ukřižovaného. Kříž není 
hrobem Božího synovství, ale jeho 
kolébkou. Podobně jako betlémské jesle.

Kde hledáme zjevení či potvrzení Božího 
synovství dnes? Podobáme se spíš Petrovi   
u Cesareje Filipovy, nebo otrlému po-
hanskému setníkovi? Pravé identity Pána 
Ježíše a nakonec i avé vlastní identity Božích 
dětí se dotýkáme spíš na kříži (v utrpení) než 
v mocných činech. I když i umírání a smrt 
jsou chvílí, v níž se dějí velké věci a ledacos 
se zatřese. Nejenom země, ale také i srdce 
člověka. Tam, kde trpěl a trpí Kristus a jeho 
tělo (církev), právě a především tam se 
zjevuje opravdová identita jak Ježíšova, tak i 
naše. Postoj Petrův a setníkův ukazuje na to, 
že cesta k objevení a přijetí Božího synovství 
Ježíše i nás není především v odmítnutí 
utrpení, ale v jeho přijetí. Ze setníkova 
zděšení a poznání pod křížem čerpáme 
jistotu víry o ukřižovaném i o sobě.

Jan Asszonyi

w

Nedělní dopolední bohoslužby

Do konce školního roku bude tvořit hlavní linku zvěstování pohled na Desatero jako dobré 
Boží evangelium pro život.

5. 4. 2015  9.00 hodin Shromáždění na Hod Boží velikonoční s Večeří 
Páně, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

12. 4. 2015  9.00 hodin Jarní ekumenická neděle, při níž kážou kazatelé           
v sousedních sborech. V našem sboru káže farář Jiří 
Gruber, ČCE.

19. 4. 2015  9.00 hodin Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Daniel 
Komrska na téma „Zvěst a evangelium Desatera“ –       
I. Bůh, který vysvobozuje (Ex 20,1–3).

26. 4. 2015  9.00 hodin Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Jan Asszonyi na 
téma „Zvěst a evangelium Desatera“ – II. Zneužití Boží 
podoby a jména (Ex 20,4–7).
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Nedělní večerní setkání

Večerní shromáždění budou probíhat ve spodních místnostech a jejich jádro by měly 
tvořit rozhovory na daná témata. Neformální začátek u kávy a čaje v 18.00, samotný 
program pak v 18.30 (do max. 20.00 hodin). Nosným tématem bude „Cesta duchovního 
růstu“.

12. 4. 2015 18.00/18.30 „Kdo jsme a komu patříme?“ – rozhovor o důležitosti a 
důsledcích zakotvenosti v Kristu. Růst můžeme jenom 
tehdy, pokud náš život stojí na jistotách o tom, kdo jsme. 
Shromáždění vede kaz. J. Asszonyi.

19. 4. 2015 18.00/18.30 „Odkud čerpáme?“ – rozhovor o tom, jaké místo má       
v životě křesťana Písmo, jak ho čteme (zůstáváme v něm) a 
jak mu rozumíme. Jaká je role pomůcek při čtení Písma? Jak 
nám Bible pomáhá v životě? Shromáždění vede br. Petr 
Raus.

26. 4. 2015 18.00/18.30 „Víra ve válce“ – setkání s hostem br. Michalem Kislickim, 
který bude mluvit o svém nedávném působení v místech 
ukrajinské války. Program připravuje br. Stanislav Červený.

Biblické hodiny

V biblických hodinách budeme číst příběhy, jež patří do mezidobí mezi Velikonocemi a 
letnicemi. Situace, se kterými se setkáme, patřily k důležitým momentům formování 
učedníků jako základu církve.

8. 4. 2015    19.00 hodin – Ježíš přicházející k odcházejícím (L 24), káže kaz. Jan Asszonyi.
15. 4. 2015    19.00 hodin – Ježíš přicházející k vystrašeným (J 20), káže kaz. Jan Asszonyi.
22. 4. 2015    19.00 hodin – Ježíš přicházející do marnosti (J 21), káže kaz. Jan Asszonyi.
29. 4. 2015    19.00 hodin – Ježíš vyhlížející lásku (J 21), káže br. Petr Raus.

Další akce a pozvánky

Neděle rodin se společným obědem a programem o knihách, které čteme, se koná          
26. 4. 2015 po dopoledním shromáždění.

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

SBOROVÁ KRONIKA
DUBEN 2015

Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se 
Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

Jan 1,12

KDY      KOMU                                         PROČ

PŘIJETÍ DO SBORU

SBOROVÁ KRONIKA

1. 4. 
3. 4.

13. 4.
14. 4.
30. 4.

bratru Janu Česnekovi z Brna
sestře Jaroslavě Bergerové z Brna
sestře Ludmile Halamové z Brna
sestře Naděždě Nováčkové z Brna
bratru Stanislavu Herníkovi z Brna

71 let
84 let
89 let
81 let
87 let

V neděli 1. března byli do našeho sboru přijati 
za plnoprávné členy manželé Slávka a Franti-
šek Mášovi.

Já čtu, ty čteš, on čte

Vážení a milí,

přijměte pozvání na společné posezení        
s obědem.

Pojďme spolu strávit neděli a povídejme 
si o tom, co kdo čteme. Čteme sobě, čteme 
dětem, čteme kvůli práci, odpočinku, 
poznání. Jak se v nás odráží to, co do sebe 
pouštíme z listů knih? Jak se do papírů vsaje 
duch společnosti? Co všechno lze z knih 
vyčíst?

NEDĚLE RODIN
Takové i mnohé jiné otázky nás provedou 

společným setkáním, na které se prosím 
hlaste do 19. 4. 2015 na e-mail 

.
Sejdeme se po nedělní bohoslužbě od 

11.30 do 14.00 ve spodních místnostech. 
Hlídání dětí bude zajištěno.

Přijďte s inspirativní knihou v ruce!

…jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit 
výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, 
spravedlnost, právo a přímost… (Přísloví 1,2–3)

Kateřina Vávrová

vavrova.katerina@centrum.cz

26. d
ubna 2015
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Závazek z Kapského Města (4)

MILUJEME BOHA OTCE
Skrze Ježíše Krista, Božího Syna samot-

ného, který je cestou, pravdou a životem, 
poznáváme a milujeme Boha jako Otce. 
Když Duch svatý dosvědčuje našemu duchu, že 
jsme Boží děti, voláme slova, jimiž se modlil 
Ježíš: Abba, Otče a modlíme se modlitbu, 
kterou učil Ježíš: Otče náš. Naše láska k Ježíši, 
osvědčovaná tím, že ho posloucháme, se ve 
vzájemné dávající a přijímající lásce setkává 
s Otcovou láskou k nám, když si v nás Otec 

 a Syn tvoří domov.  Tento důvěrný vztah má 
hluboké biblické základy.

a. Milujeme Boha jako Otce jeho lidu. 
Starozákonní Izraelci znali Boha jako Otce, 
jako toho, kdo jim dal vzniknout, nesl je a 
vychovával, volal je k poslušnosti, toužil po 
jejich lásce, prokazoval soucitné odpuštění a 
trpělivou, vytrvalou lásku. To vše i pro nás 
jako Boží lid v Kristu zůstává v našem 
vztahu s naším Otcem Bohem v platnosti.

b. Milujeme Boha jako Otce, který tak 
miloval svět, že pro naši spásu dal svého 
jediného Syna. Jak velká je Otcova láska      
k nám, že máme být nazýváni dětmi Božími! 
Jak nezměrná je láska Otce, který neušetřil 
svého Syna, ale dal ho za nás všechny! 
Odrazem této Otcovy lásky, vyjádřené tím, 
že dal Syna, byla Synova sebedávající láska. 
V díle smíření, které Otec a Syn skrze 
věčného Ducha vykonali na kříži, vládl 
dokonalý soulad vůle. Otec miloval svět a 
dal svého Syna; „Boží Syn miloval mne a dal 
sám sebe za mě.“ Tato jednota Otce a Syna, 
kterou potvrzoval Ježíš sám, zaznívá v nej-

Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

více opakovaném pozdravu apoštola Pavla: 
„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho   
i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za 
naše hříchy… podle vůle našeho Boha a 
Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.”

c. Milujeme Boha jako Otce, jehož 
charakter zrcadlíme a na jehož péči spo-
léháme. V kázání na hoře Ježíš opakovaně 
poukazuje na našeho nebeského Otce jako 
na vzor či ohnisko našeho jednání. Jakožto 
Boží synové máme působit pokoj. Máme 
konat dobré skutky, aby se našemu Otci 
dostalo chvály. Jakožto odraz Boží otcovské 
lásky máme milovat své nepřátele. Máme 
dávat, modlit se a postit tak, aby to měl na 
očích jen náš Otec. Máme druhým odpou-
štět, jako náš Otec odpouští nám. Nemáme 
se strachovat, ale spoléhat na zaopatření od 
našeho Otce. Takovým chováním, prame-
nícím z křesťanského charakteru, konáme  
v Božím království vůli našeho nebeského 
Otce.

Vyznáváme, že jsme často zanedbávali pravdu o 
Božím otcovství a připravovali se o bohatství svého 
vztahu s ním. Nově se zavazujeme, že budeme při-
cházet k Otci skrze Syna Ježíše, abychom přijímali 
jeho otcovskou lásku a reagovali na ni, abychom 
mohli žít v poslušnosti, podřízeni jeho otcovské 
výchově, abychom ve veškerém svém chování a po-
stojích zrcadlili jeho otcovský charakter a spoléhali 
na jeho otcovskou péči ve všech situacích, do kterých 
nás povede.

Podle Theologia Vitae, 2014
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Několik slov ke sborovému webuNěkolik slov ke sborovému webu
ak už si pravděpodobně mnozí z vás 
všimli, od poloviny ledna jsme zpro-Jvoznili nové webové stránky našeho 
sboru. Jde o kompletně přepracova-

ný systém, který nám umožňuje využívat 
nové možnosti prezentace a komuni-
kace. Za obsahovou stránku je zodpo-
vědný Dalimil Petrilák, za oblast pro-
gramování a designu zodpovídá Lukáš 

Ildža. Rád bych vám představil několik 
velkých novinek:

Asi největší změnou na první pohled 
prošla úvodní stránka, která se nyní 
skládá   z „dlaždic“, které fungují tak, že 
nejnovější příspěvky se řadí postupně 
zleva doprava a shora dolů s tím, že 
stabilně nahoře zůstává kalendář boho-
služeb a verš pro tento den. Cílem 
tohoto uspořádání je přiblížit aktuální 
dění a akce co nejvíce návštěvníkům. 
Dlaždice tak mohou sloužit jako rychlý 
rozcestník na pozvánky nebo oznámení.

Veškeré nadpisy na úvodní stránce jsou 
klikatelné a dostanete se tím k po-
drobnějším informacím.

V sekci Aktivity je k dispozici sborový 
kalendář, kde jsou přehledně zobrazené 
veškeré akce, které se konají v našem sboru i 
akce, na které jsme zváni do jiných sborů 
nebo měst (konference, semináře atd.).

Pro členy a přátele sboru je k dispozici 
možnost registrace. Po schválení 
registrace administrátory (z důvodu 
bezpečnosti) se uživatelům zpřístup-
ní položka menu „pro členy“, kde 
jsou k dispozici výpisy z jednání 
staršovstva, podrobný rozpis služeb 
a do budoucna budeme tuto sekci 
dále rozšiřovat (výroční zprávy a 
podobně). Zároveň mají registro-
vaní uživatelé přístup k některým 
„skrytým“ fotogaleriím – jedná se 
především o akce s dětmi (sborová 
dovolená, dětská slavnost), kde 
nevidíme jako ideální publikovat 
fotografie veřejně.

Nový systém nám umožňuje 
snadno a rychle přidávat i aktuální 
čísla Kompasu, audio i video na-

hrávky seminářů nebo přehledné pozvánky 
na akce včetně map a dalších informací.

Tolik krátce k novinkám, na ostatní 
snadno přijdete sami při surfování. Budeme 
rádi za jakoukoli zpětnou vazbu z vaší strany 
– ať už negativní nebo pozitivní, případně 
konstruktivní. Web je živý organismus, který 
se může měnit a přizpůsobovat potřebám 
návštěvníků. Prosím, napište nám na 

 nebo nám 
osobně předejte svoje postřehy, připomínky 
a nápady.

Dalimil Petrilák, Lukáš Ildža

cbbrnokounicova@gmail.com
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LADA

Školení vedoucích táborů

 
Česká Třebová – 13. až 14. března 2015

1) Proč jsi na školení jel?
2) Co bylo pro tebe na školení nejužiteč-
nější?

David Raus
1. Jeďte na školení, říkali. Bude to uži-

tečný, říkali.
2. Informace o všem, co můžeme/musí-

me/nesmíme na táboře dělat a splňovat      
z hlediska hygienických a jiných předpisů.  
A samozřejmě první pomoc.

Štěpán Raus
1. Já si vlastně ani nevybíral, jestli jet, 

nebo ne, spíš mě Dady s Lukášem P. vyslali, 
abych se školení zúčastnil…, ale jsem rád, že 
tak učinili.

2. Všechny přednášky byly zajímavé a     
z každé se dala načerpat spousta vědomostí, 

které se snad v budoucnosti vyplatí znát.    
U některých naopak můžeme doufat, že 
potřeba nebudou, ale znát je je nezbytné – 
první pomoc.

Jára Štigler
1. Na školení jsem jel proto, že člověk 

nikdy neví, kdy se mu bude něco takového 
hodit. Nyní sice máme hlavního vedoucího, 
ale možná budu třeba za dvacet let někde 
úplně jinde a nikdo takový tam nebude. 
Dalším důvodem bylo také to, že to byla 
pravděpodobně poslední možnost získat 
toto osvědčení pod Dorostovou unií. 
Hlavní vedoucí nám také důrazně dopo-
ručili se tohoto kurzu zúčastnit.

2. Nejužitečnější pro mě je výsledek, totiž 
to, že mohu dělat hlavního vedoucího. 
Většinu informací jsem neslyšel poprvé, 
snad kromě velmi zvláštních a detailních 
předpisů z hygieny.

Ptala se Lenka Broklová.

Společný víkend

Podobně jako loni, poslední únorový a zá-
roveň první březnový víkend jsme společně 
strávili na katolické faře v Lechovicích. Jak 
charakterizovat necelé tři společně prožité 
dny? Spousta smíchu a „malých-velkých“ 
událostí, hlášek a písní…?! Pravdou je, že 

Víkendovka a březnové mládeže ve 

znamení „sedmi (ne)smrtelných“

mnohé okamžiky vryté do paměti se jen 
těžko předávají pouhými slovy, ale pokusme 
se alespoň přiblížit, co jsme to na ví-
kendovce vlastně prováděli.

Víkendovkou jsme započali velké 
březnové téma „Sedmi (ne)smrtelných“, 
které nás provázelo dále na pravidelných 
úterních setkáních. Představili jsme během 
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měsíce sedm hříchů, které se mohou stát 
slepou uličkou, a hledali jsme způsoby, jak   
s nimi bojovat. Těžké a závažné téma sedmi 
smrtelných hříchů, jak název napovídá, jsme 
se pokoušeli zjemnit povídáním si také        
o jejich pozitivních protikladech, neboli      
o sedmi nesmrtelných, ba až blahodárných 
ctnostech. A tak jsme se první březnový 
víkend zamýšleli nad lakomstvím a štěd-
rostí, leností a aktivitou, hněvem a mírností, 
ať už učením se veršíků nebo biblickými 
programy. Co nám z duchovních zamyšlení 
utkvělo v paměti?

Honza & Káťa: Z duchovních zamyšlení jsme 
si odnesli především několik cenných rad, jak 
zvládat výše uvedené „smrtelné hříchy“, zodpověděli 
jsme si otázku, proč jsou některé hříchy nadřazeny 
jiným, ačkoli mzdou každého hříchu je totožná 
smrt, a v neposlední řadě jsme se biblické verše 
vztahující se k těmto hříchům snažili memorovat 
hrou až téměř dorostovou. Co se týče konkrétní 
myšlenky, zmíníme snad jen jednoduchou, avšak 
často opomíjenou pravdu, že hněv samotný hříchem 
není, jeho projevy ano.

Jan: Hra, která se vztahovala k biblickým 
programům, byla super. Na příští víkendovce bych 
určitě takovou noční hru zopakoval.

Míša: V programech mě překvapilo, kolik 
podob mohou mít probírané neřesti (hněv, lakomství 
a lenost). Jsem ráda, že jsem mohla zjistit, kde jsou 
ve všech zmíněných oblastech věci, se kterými 
zápasím. Snad mi to pomůže hlavně v boji s leností 
a s odkládáním povinností.

Sobotní den proběhl ve znamení výletu 
do nádherné přírody NP Podyjí. Byla to 
skvělá příležitost nejen k načerpání energie 
z přírody, popřípadě k jejímu vybití na 
skalách (někteří kluci tak velmi nápaditě 
umožňovali pomalejším článkům skupiny 
dojít ostatní a odpočinout si J), ale také         
k rozhovorům a ke sblížení.

Jan: Na sobotním výletě se mi líbilo to, že jsme se 
moc netrhali a vůbec, že jsme se i vyblbli.

Honza & Káťa: Sobotní výlet byl výletem 
přímo neotřelým. Snad ani ne proto, že jsme se 
museli potýkat s touhou některých účastníků jet na 
výlet stopem nebo těsností pěšiny vedoucí kolem 
Národního parku Podyjí, po níž jsme byli nuceni 
pochodovat husím pochodem, ale spíše proto, že 
každý účastník výletu mohl v průběhu dne začít 
rozhovor s kýmkoli na jakékoli téma. Nepo-
chybujeme, že některé rozhovory mají hlubší dopad 
do životů některých mládežníků, než zprvu možná 
předpokládali.

V neděli jsme pak prožili minimálně tři 
mimořádné chvíle. Nejprve jsme se zúčast-
nili katolické mše, kde jsme měli možnost 
vystoupit a společně zazpívat několik písní. 
Později jsme se zcela spontánně sešli 
naprosto všichni v poměrně malé kuchyni a 
dokázali jsme nejenom společně uvařit 
bohatý a velmi chutný oběd, ale také se u 
toho smát, povídat si a zpívat! Třešničkou 
na dortu bylo posezení nad plnými talíři, 
rozhovor a focení se zdejším knězem, 
cestovatelem a spisovatelem Markem Orko 
Váchou!

To, co bylo zmiňováno nejčastěji jako 
pozitivum celého víkendu, byla atmosféra. 
Ale jak popsat atmosféru pouhými slovy?

Jan: Myslím, že byla velice dobrá atmosféra, 
taková uvolněná a otevřená.

Honza & Káťa: Atmosféra víkendu byla víc 
než přátelská. Celý víkend byl protkán zajímavými 
jídly, deskovými i jinými hrami a tóny známých i 
neznámých písní. Víkend bychom s čistým 
svědomím mohli nazvat „Čekání na Orka“, ovšem 
s tím rozdílem, že na rozdíl od původního Becketova 
dramatu jsme se Orka dočkali již v sobotu večer a 
jeho přítomnosti jsme využili především v neděli po 
obědě nejenom k zajímavým rozhovorům, ale i       
k společnému fotu, jež se později stalo face-bookovou 
hitparádou.
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Míša: Víkendovku mládeže jsem si opravdu 
užila, a to hlavně díky přátelské a uvolněné 
atmosféře, která panovala během všech aktivit od 
biblických programů, her a písní až po společnou 
přípravu oběda.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že po této 
krásné zkušenosti se určitě chystá další 
společný víkend J.

Žaneta Lechovičová

Během březnových setkání jsme směle 
navázali na téma víkendovky smrtelných 
hříchů a jejich ctnostných opaků. Kazatel 
Honza Asszonyi se zhostil tématu Smilstvo 
a Cudnost s bravurou sobě vlastní, v režii 
vedoucího týmu mládeže pak probíhala 
zamyšlení nad Pýchou a Pokorou i Závistí a 
Přejícností. Poslední téma Obžerství si vzal 
na starost další milý host, Petr Raus. Ať už 
jako diskuze v jednom velkém kruhu, 
přemýšlení v menších skupinkách, mozaika 
několika biblických příběhů na dané téma 
nebo „tiché“ zamyšlení vedené pověřenou 
osobou, rozebrali jsme tyto záludné hříchy 
skrz na skrz. O některých jsme možná ani 

Březen, na mládež vlezem! nevěděli a jiné jsme nepovažovali za tak 
zrádné…, každopádně se s nimi setkáváme 
skoro každý den. A všechny jsou člověku 
vlastní. Jistě, někdo se hněvá častěji než jiný, 
druhý má problémy s leností, a ten, kdo 
tvrdí, že se ho tyto věci netýkají, by měl 
zřejmě přemýšlet o pokušení pýchy. 
Nemůžeme se od nich odstřihnout, 
nemůžeme je ignorovat, protože jsou někde 
hluboko v nás. Nezbývá, než s nimi znovu a 
znovu každý den bojovat. Ale i to je málo. 
Bez Boží milosti bychom už dávno prohráli. 
A tak byl březen pro nás v mládeži jedním 
velkým ujištěním o tom, že bez oběti Pána 
Ježíše Krista bychom bojovali boj předem 
prohraný.

Žaneta Lechovičová
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P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 

ČLENY

NAŠEHO 

SBORU

Sestra Ludmila Doležalová

w Sestro, kde Vy jste se 
narodila a jaké byly 
z a č á t k y  Va š e h o  
života?

Já jsem se na-
rodila asi v Lískov-
ci, měla jsem sestru 
o čtyři roky starší, 
ale moc jsme si 
nerozuměly. Ta-
tínek pracoval ve 
Zbrojovce a ma-

minka různě, ale později v Sokolovně. Oba 
rodiče byli velcí vlastenci a sokolové, rodiče 
postavili nový dům, a z toho nového domu 
jsme se přestěhovali do Sokolovny a tam byli 

rodiče sokolníkama, uklízeli, obstarávali 
restauraci, organizovali různé akce.

w Vy jste také od dětství hodně cvičila?
Hodně jsem cvičila, byla jsem hodně 

pohyblivá, dokonce jsem i baletila, měla jsem 
cvičky s pevnýma špičkama. Měli jsme tam 
jen jednopokojový byt a u nás se vše 
odbývalo, ale byli jsme tam spokojení. Byli 
jsme čtyři v pokoji a v kuchyni jsme měli 
otoman a ještě jsme často vzali někoho na 
noc, když bylo potřeba. To byl hodně veřejný 
a pestrý život. Ve všední den tam v Sokolovně 
cvičila mládež, to byla taková ušlechtilá a 
vlastenecká činnost. Maminka byla velká 
vlastenka, až to přeháněla, ve válce jsme o ni 
měli starost, pouštěla si pusu na špacír. 
Milovala Masaryka, Beneše. Až po válce jsme 

 Víte, že…
…máme ve sboru 31 členů, 

kterým je nad 80 let? To je skoro 12 % sboru!

Je mi líto, že se o zajímavém životě této naší 

nejstarší generace mnohdy dovídáme až 

na pohřbech. Tento fakt a vědomí, že 

mnoho mladších a nově příchozích lidí se 

mezi staršími bratry a sestrami neorientuje, 

mě vedl k myšlence zachytit a ukázat 

alespoň něco málo z rozhovorů, které probíhají 

při službě sesterského odboru mezi nejstaršími.

Rádi bychom Vám v Kompasu, počínaje tím 

dnešním, dali nahlédnout do velmi zajímavých 

životů, bojů a myšlenek našich nejstarších. Do jednotlivých článků se nevejde 

vše, co se při návštěvách dovíme, proto Vás chci povzbudit, abyste se nebáli 

a našich nejstarších se na jejich životy a zkušenosti sami ptali. Věřím, že 

věkové rozpětí našeho sboru je naším pokladem. Stojí za to ho objevovat!

za ”zpovídající“ Daniela Asszonyi
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se přestěhovali zase do našeho domu, ještě 
jsme do Sokolovny chodili uklízet, to už jsem 
také pomáhala, a pak Sokol v padesátých 
letech zrušili. Tatínek pak pracoval v OP 
Prostějov a býval tam až do večera.

w Co Vy jste dělala, jaké zaměstnání?
Já jsem se vyučila prodavačkou. Byl 

protektorát, nic nebylo, žádné možnosti, tak 
naši mi to domluvili a já jsem šla prodávat 
potraviny. Museli jsme rychle počítat, stříhat 
lístky na potraviny za války, byla to náročná 
práce.

w Jak jste poznala svého manžela?
Chodila jsem do nějakého zpěvu a pak 

jsme se sešli v tramvaji. My jsme se znali už 
dříve, jeho tatínek měl úraz a měl protézu na 
noze. Protože měl auto, které nemohl řídit, 
tak to auto řídil můj tatínek. Ty rodiny se 
spřátelily, ale pak jsme se nějakou dobu 
neviděli, až pak v té tramvaji a dali jsme se 
zase dohromady. Tak jsme spolu začali 
chodit. On byl na gymnáziu a maturoval a já 
jsem ho zkoušela. Pak začal studovat 
farmacii, jen jeden rok studoval techniku, to 
když farmacie byla jen v Bratislavě, ale když 
se vrátila do Brna, tak ji dostudoval. Já jsem 
ho stále na všechny zkoušky zkoušela, tak 
jsem vlastně studovala s ním.

w Kolik jste měli dětí?
Jen jedno, Ludmilu. Já jsem prodělala 

těžkou operaci, tak jsme byli rádi, že jsme 
měli ji.

Ta se povedla! Doufám.

w Na jaké období nejraději vzpomínáte?
Až po té válce. Nejhezčí naše doba byla 

vždy, když jsme někam odjeli na dovolenou a 
byli jsme sami, to jsme byli nejšťastnější. 
Nikdo nám do všeho nemluvil a neklepal na 
dveře. My jsme bydleli s jeho rodiči a ma-
minka si často stoupla do dveří a chtěla si 
povídat, byla velice společenská. Když já 

jsem přišla z práce a potřebovala jsem vařit, 
stoupla si mezi dveře a nechtěla jít dál a 
nechtěla odejít a chtěla si povídat. To nebylo 
lehké.

w Jak jste se dostala sem do sboru?
Ještě sem kdysi chodil jeden bratr, pak 

kvůli manželce zůstal v katolické církvi. Oni 
byli s manželem zaměstnaní, a ten ho sem 
pozval. My jsme dříve chodili do Česko-
slovenské církve husitské, s tím farářem 
Plichtem jsme se měli rádi a navštěvovali 
jsme se. Oni to dost těžko nesli, že jsme pak 
odešli a nemohli to pochopit, že přece všude 
se káže Boží slovo a že není rozdíl. Ale byl to 
veliký rozdíl, měli jsme větší užitek z Božího 
slova a bylo nám tu dobře, jako bychom tu 
byli odjakživa, byli jsme tu jako doma. Za 
chvilku už jsem byla v kuchyni a tam byla 
sestra Prachovská a Kučerová. Já si nemůžu 
stěžovat, že bych si tu někdy připadala 
opuštěná. Já se tu cítím jako doma, mezi 
svými. Když si Lída vzala věřícího muže, to je 
nad všechno jmění, nic lepšího nemůžeme 
dětem dát. Naše děti, děti jejich dětí a jejich 
děti tu mohou vyrůstat a to je velký rozdíl – to 
je to obrovské, veliké Boží požehnání. To je 
tak veliký dar! Člověk si to musí stále 
uvědomovat, stále být vděčný za to, že Pán 
Bůh je tak dobrotivý a laskavý, že přes ty 
všechny kopance, co člověk nadělal v životě, 
že je nám blízko, že nehledí na nás, jako my 
často na lidi, to je veliká milost!

w Co byste chtěla vzkázat mladým ve sboru?
Aby byli vděční!

Se sestrou Doležalovou rozmlouvala Noemi 
Komrsková.
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Sestra Marta Stypová

Ráda bych vám, 
milé sestry a bratři, 
představila blíže 
jednu naši dlou-
holetou č lenku,  
Martičku Stypovou. 
Ta zdrobnělina se   
k ní velmi hodí, 
protože sestra je 
drobnější a tak nějak 
křehčí. Sama jsem ji 
znala dlouho jen 
podle vidění, pak ze sesterského odboru a 
naše vzájemná komunikace, kromě 
pozdravu, byla jednovětná. Na popud z „vyš-
ších míst“ jsem se pozvala k sestře na 
návštěvu. Tetička Martička mě přijala s lás-
kou a radostí a ochotně odpovídala na mé 
otázky. Prý se mohu ptát na cokoli, hlavně 
když ona sama nebude muset nic psát nebo 
veřejně vystupovat. Tak nám rychle uběhly 
dvě hodiny ve vzájemném rozhovoru. 
Trochu se bránila a byla v rozpacích, když 
jsem ji chtěla vyfotit. Jako reportér bych se 
rozhodně neuživila. Ve foťáku došla baterie 
nebo co, a tak se focení nezdařilo. Myslím, že 
to nevadí, protože se na Martičku Stypovou 
můžete podívat v neděli ve shromáždění 
nebo pak při kávě, kde sedává s přítelkyněmi, 
i když je tam, jak říká, neskutečný hluk. 
(Použitou fotografii dodal při redakčním zpracování 
David Fajfr.)

Sestra Marta Stypová se narodila do 
katolické rodiny. Maminka zemřela, když jí 
bylo třináct let a jejímu bratrovi patnáct. 
Tatínek se o děti staral s pomocí tety, ale asi o 
sedm let později zemřel také. Martička 
studovala gymnázium a za války přešla na 
zdravotní školu. Dlouho pracovala jako 
dětská sestra v poradně. Svatbu měla v koste-
le. Když přišly děti, zůstala s nimi doma a 
později se zase vrátila k práci sestřičky          
v poradně.

S manželem byli jen dvacet devět let. Když 
zemřel, musela se přestěhovat do menšího 
bytu a najít si zaměstnání. Tam ji jedna naše 
členka pozvala do sboru na Leninově ulici. 
Zalíbilo se jí tu a začala navštěvovat shro-
máždění. Do sboru byla přijata asi o rok 
později mladým kazatelem, který měl víc dětí 
(Bronislav Kaleta). Při sborové brigádě (šlo o 
nějaké uklízení) se blíže seznámila s dalšími 
lidmi ze sboru a i s Martičkou (sestrou Sto-
janovou), se kterou uzavřely věrné přátelství.

Těžce sestru zasáhla smrt dcery, která 
zemřela ve čtyřiceti pěti letech. Zůstala po ní 
vnučka. Martička si nikdy nemyslela, že ona 
sama se dožije tak vysokého věku (letos 90). 
Hospodaří si sama, ale pečlivě se o ni stará její 
syn. Má ráda naše shromáždění, bratra 
kazatele a těší se ze své rodiny, která jí vždy 
byla oporou (syn, vnoučata i pravnouček). Za 
všechny se modlí a mladým by vzkázala, že je 
důležité obrátit se k Pánu Ježíši.

Připravila Anička Zachariášová.

Manželé 

Ludmila a Stanislav Herníkovi

Ludmila a Stanislav Herníkovi jsou spolu 51 
let. Poznali se v roce 1960 ve společném 
zaměstnání v Brně. Padli si do oka, protože 
viděli, že ten druhý (druhá) je jiný (jiná) než 
ostatní kolegové kolem.

Bratr Herník vyrostl na Vysočině a patřil 
do diasporního letovického sboru Jednoty 
českobratrské. Členové se scházeli na svá 
pravidelná shromáždění po domácnostech. 
V chudých poměrech Vysočiny fungovala 
velmi dobrá spolupráce „jednoťáků“ s evan-
gelickým sborem a jejich panem farářem 
Růžičkou, který děti učil náboženství. 
Maminčinou nejlepší kamarádkou, se kterou 
měla hluboký a upřímný vztah, byla 
katolička. Toto laskavé nažívání různých 
církevních denominací bratra Stanislava 
výrazně formovalo.
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Sestra Herníková vyrůstala kousek od 
Vyškova. Její rodina byla napůl ateistická a 
napůl věřící. Babička katolička děti vodila do 
kostela hlavně o svátcích a chodila s nimi i na 
pouť do Křtin (pokaždé asi 25 km pěšky). 
Tatínek nebyl věřící, ale propagoval Tyršovo 
heslo: „Ve zdravém těle zdravý duch.“ 
Maminka pracovala v dětském domově a 
mnohé opuštěné děti brávala na neděli 
domů. Tento základ z domova a následná 
povinná výuka náboženství formovaly sestru 
k přesvědčení, že tu musel být „Někdo“, kdo 
stvořil všecku nádheru kolem nás, a že člověk 
není na světě proto, aby si hladil své ego, ale 
aby sloužil druhým.

Když v roce 1943 přišel bratr Stanislav na 
studia do Brna, začal navštěvovat náš sbor na 
Kounicově ulici a velmi rychle do něj zapadl. 
Sestra Ludmila se k nám dostala až s man-
želem, ale naše církev se jí zpočátku zdála 
puritánská a málo otevřená. Stát se její 
členkou se rozhodla teprve nedávno (v roce 
2013). Pomalu se v ní „skládaly“ nahodilé 
kontakty např. s Broklovými, Dostálovými,  
s bratrem Urbanem i Heczkem. Líbily se jí 
hezké vztahy mezi lidmi ve sboru i kázání, 
postupně začala vnímat větší otevřenost 
sboru a v současné době si mj. váží i 
otevřeného přístupu kazatele Asszonyi.

Na Herníkových je vidět láska ke vzdělání, 
k historii, velká touha po sblížení křesťanů a 
široké srdce pro lidské odlišnosti:

Sestra: „Obrovská věc je ta, že se 
křesťanské církve sbližují. Dnešní doba je 
taková, že je snaha rozdíly nepodtrhávat. 
Trochu mně vadí, že Maria zůstává u 
protestantů stranou, ale rozdíly nemusejí být 
problém, může se o nich diskutovat. Já se 
modlím v prvé řadě za to, aby byl na světě 
mír. Pořád jsou ohniska a strašná ohniska, 
kde teče krev a trpí nevinní lidé. Bída třetího 
světa, koncentráky, druhá světová válka, to 
jsou katastrofální věci.“

Bratr: „Všechno to, co jsme slyšeli a přijali 
a v čem jsme byli vychováváni, to jsme ne 

vždy v životě zvládli. Byla období temná a 
špatná. Člověk ale znovu povstává a znovu si 
potvrzuje, že cesta následování je velice 
složitá a člověk musí dostat několik políčků, 
aby se vzpamatoval. Jít cestou víry a cestou 
následování není ani dnes vůbec jednoduché. 
Pokušení je dnes tolik! Máme svobodu, ale se 
svobodou spoustu problémů, se kterými se 
potýkáme. Dnešní doba je například strašně 
náročná na výchovu dětí a takové ostrůvky 
jako jsou sbory, kde se klade na výchovu dětí 
důraz, to je úžasná věc!“

w Je něco, co Vám v našem sboru chybí?
Bratr: „Jsme všichni poznamenáni 

spěchem. Kolikrát bych rád s někým pro-
mluvil, ale všechno probíhá velmi rychle.“

Sestra: „Já bych se potřebovala zapojit do 
akcí, které vidím, když se dívám do Kom-
pasu. Chtěla bych na biblické hodiny, na 
večírky, na mimonedělní akce. Síly mi ale 
ubývají a nemohu všechno absolvovat. 
Pokulhávám za množstvím akcí. Zdá se mi, 
že církev dělá hodně jak pro mladou generaci, 
tak pro staré lidi. Třeba Dny seniorů – to je 
velice působivé! To my starší moc oceníme, 
když nás mladá generace pěkně pohostí, 

obslouží. To není 
běžné ani samo-
zřejmé.“

Manželé Her-
níkovi nás přijali 
velmi srdečně. Pro-
sluněné počasí a 
začínající jarní zpěv 
ptáků z blízkého 
lesa podtrhávaly 
klidnou a příjemnou 

atmosféru, kterou jsme u nich s Máriou 
prožily.

P.S: Sestra se nechtěla fotit, ale bratr nám 
zapózoval i se psem. 

Daniela Asszonyi



17
KOMPAS 4/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

POZVÁNKA



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

městečko jentam
Příběh ČTYŘICÁTÝ první:

18 KOMPAS 4/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

lyšeli jste někdy, že existovalo městečko Jentam? V Jentamu fungovalo 
všechno jen jedním směrem. Všechny ulice byly jednosměrné. V ulici Sse vždy jezdilo jen tam a nikdy ne tou stejnou ulicí zpět. Všechny domy 

měly okna i dveře jen na jednu stranu. Všechny skluzavky na dětských 
hřištích byly otočeny pouze směrem na jih a všechny kolotoče ve městě se 
točily jen směrem doleva a stromy se tam stříhaly jen z jedné strany. Všechny 
jentamovské obyvatelky nosily culík uvázaný na pravou stranu hlavy a muži  
z Jentamu nosili aktovky do práce zásadně jen v levé ruce. Ano, právě jen 
tam! Dokonce i starosta Jentamu se jmenoval Jednoslav Stránský a ve své 
kanceláři odkládal úřední lejstra vždy jen na jednu stranu svého pracovního 
stolu.

Jenže takový život v Jentamu nebyl vůbec jednoduchý. Všechno jen na 
jednu stranu. Stále a bez výjimek. Umíte si to představit? Takže to nakonec 
samozřejmě dopadlo tak, že se většina obyvatel Jentamu vystěhovala. To se 
dalo jen stěží vydržet. Městečko Jentam tehdy sice zaniklo, ale zvyk je přece 
jen zvyk, a tak bychom pár jentamovských obyčejů stále ještě mezi lidmi 
našli.

Například se stává, že se občas objeví třeba taková jentamovská 
modlitba. Funguje jako jednosměrný telefon. Jentamovští občané totiž 
mluvili k Pánu Bohu, děkovali mu za dobré věci a prosili ho, aby jim pomohl. 
Ale na odpověď zpátky už nečekali. Jako by ten jejich modlitební telefon 
fungoval jen jedním směrem. Stejně jako všechno v Jentamu. Jenže kdyby 
byli Jentamovští potichoučku a dobře poslouchali, uslyšeli by možná Boží 
hlas, jak k nim v té modlitbě mluví zpátky. Nebo by ten tichý Boží hlas možná 
zaslechli při čtení nějakého biblického příběhu. Jen potřebovali dobře 
naslouchat a očekávat odpověď z obousměrného modlitebního telefonu!

A co my, děti a dospělí? Zkusíme někdy tu jentamovskou jednosměrnou 
modlitbu vyměnit za tu obousměrnou?



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).
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

9. 4.:
23. 4.:

Sesterský odbor / středa 17.15

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

Sebepřijetí (Mária Uhlíková)
Papírková mozaika na okno (Katka Dvořáková)

Radost z milosti (rozhovor s Míšou Trnavskou a Jiřím Luklem)
Radost ze společenství (společná večeře)
Radost ze zkoušek a utrpení (Honza Špilar)
Radost ze stvoření

V následujícím biblickém verši jsou čtyři chyby. Čtyři slova v něm totiž byla přepsána 
a vyměněna za taková, která tam vůbec nepatří. Poznáte, která slova to jsou? A 
dovedete vrátit do verše správná slova?

Pája Sychrová

Řešení: 
Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá 
(Žalm 3,5)

7. 4.:
14. 4.:
21. 4.:
28. 4.:



5. 4.:

12. 4.:

19. 4.:

26. 4.:

9.00

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.00

1. 4.:
8. 4.:
15. 4.:
22. 4.:
29. 4.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně (Hod Boží velikonoční)

farář Jiří Gruber (ČCE)

kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi

br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
br. Michal Kislicki 

dkn. Mária Uhlíková - misijní
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus

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 8. a 22. dubna po shromáždění 

22. dubna v 17.15

3. 4.:
5. 4.:
12. 4.:
19. 4.:
26. 4.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Jan Asszonyi + VP (17.30)
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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