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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 5. 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)

Květen 2015

Jan Amos Komenský

O důstojnosti a velebnosti svátosti Večeře 
Páně

Ta záleží v důstojnosti ustanovitele, Božího 
syna, Spasitele, ve věcech těch, kteréž se tu 
zbíhají, a v slavných odtud jdoucích užitcích.

Věci, které se tu zbíhají, jsou:
1. Viditelná znamení.
2. Slovo, kterýmž se znamení posvěcují.
3. Neviditelná milost, znameními vyzna-

menaná, a slovem k tomu připojeným 
zpečetěná.

Znamení viditelná jsou chléb a víno; dvoje  
v počtu, jedno v společném nerozloučeném 
užívání (Př 9,5; 1K 11,23)

Slovo, jímž se znamení posvěcují, jsou slova 
kšaftu (poslední vůle) Kristova, když je církve 
služebník připomíná, lid pak věřící věrou 
chápá. Bez toho slova chléb a víno nejsou než 
co jsou, chléb a víno; ale když k těm živlům ta 
slova přistoupí, bude svátost, věc tajemství    
v sobě nesoucí, a Bůh přítomen jsa, působí, 
což zaslíbil. Ne že by slovy těmi podstata 
chleba a vína změněna byla, ale jméno toliko  
a cíl se mění. Kdež zajisté prvé chléb a víno, 
pokrm a nápoj těla byl, ku posilování ze-
vnitřního života stvořený: nyní již pokrm       
a nápoj duše býti začíná.
Co se nebeských a duchovních v této drahé 

svátosti se zbíhajících věcí dotýče, ty jsou dvě: 
ukřižované za nás Kristovo tělo a vylitá na 
odpuštění hříchů krev jeho; a tak celý Kristus 
Pán a Vykupitel náš, se vším tím, což nám 
obětováním za nás sebe dobyl a zasloužil.

Připravila Kateřina Vávrová

Na titulní straně Michal Kislicki při „večírkovém” 
programu Víra ve válce v neděli 26. dubna.

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40291
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40291
http://www.tydenmesta.cz
http://www.tydenmesta.cz
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40292
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ÚVODNÍK

O v y s l y š e n ý c h 
m o d l i t b á c h

ezký, avšak docela maličký byteček, maxi-
málně pro dva. Ovšem s ním jedno trochu 
větší trápení. Ti, co jej společně s celým H
domem a celou ulicí stavěli, nebyli právě 

nejspolehlivější. Peníze zaplacené za byt zmizely kdesi ve 
víru stavění a následných insolvencí firem. A tak zůstal 
byt sice dostavěný, ale nezkolaudovaný a na poctivého 
plátce a budoucího obyvatele nepřepsaný. Insolvenční 
správkyně firem se začaly tahat o rozestavěný majetek, 
soudy se vlekly a právníci se neustále dokola odvolávali 
proti všem rozsudkům. A řízení se vlečou a právníci se 
odvolávají už spoustu let. Byt nelze legálně pronajmout 
ani legálně prodat. Lze v něm jen neoficiálně pobývat.   
A tak jsme doposud neoficiálně pobývali. A modlili se. 
Kéž by nám Pán Bůh mohl pomoci situaci řešit a dát jiné 

větší legální bydlení, na které bychom měli finance. Počítali jsme, hledali možnosti, 
sledovali inzeráty. Čas běžel a my jsme se stihli rozrůst o dalšího člena rodiny a s ním i 
o další požadavek na větší prostor.

Přesto, že se to dlouho nezdálo být možné, Pán Bůh naše modlitby i modlitby 
našich přátel slyšel. Dověděli jsme se o budoucí výstavbě nových domů. Nových!    
A my jsme si tajně v srdci přáli novostavbu. Jak je to v Žalmech (21,3): Splnil jsi mu 
touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel… Nakonec jsme vybrali podle plánů a 
půdorysů byt, oběhali banky a modlili se znova. Byt měl být do roka k nastěhování, i 
když v danou chvíli bylo vidět jen velkou díru v zemi připravenou na základy domu. 
Nezbývalo než důvěřovat Pánu Bohu, že tentokrát už naše investice a bydlení ve 
víru insolvencí nezmizí. A Pán Bůh nás chránil. Zvládli jsme více než rok život ve 
třech na ploše jen o něco málo větší než dvacet metrů čtverečních, v níž polovinu 
zabíraly postýlka, kočárek, hračky a ze stolu improvizovaně vytvořený přebalovací 
pult J. A dokonce nás ani z malého bytečku za tu dobu žádná insolvenční 
správkyně ani soudní nařízení nevyhnaly. A navíc nám Pán Bůh, po bankovních 
peripetiích a po čtvrtletním zpoždění stavebních a byrokratických procesů, kterými 
nás učil důvěře a trpělivosti, daroval obrovský dar v podobě nového bytu v novém 
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e že bych si naříkal na nedostatek; 
naučil jsem se být spokojen s tím, co Nmám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít 

hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt    
i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu  
v Kristu, který mi dává sílu.

Všechno na zemi má určenou chvíli. Je čas rození 
i čas umírání, čas dostatku i čas nedostatku.

Parafráze textu biblického kazatele popi-
suje realitu života. Tak to prostě je, že se 
člověku někdy daří lépe a jindy méně dobře. 
Není tomu tak, že budou-li věrní Boží lidé 
skutečně věrnými, nebude se jich tento 
zákon týkat. Apoštol Pavel patřil mezi ty, 
kteří to věděli a zakoušeli. Ani na jedno si 
nestěžoval, s obojím a v obojím se učil žít. 

Obojí pro něho bylo příležitostí dosvědčit 
svým životem i slovy, že spoléhá na Pána 
Ježíše. Každou situaci vnímal jako 
příležitost ke službě Jemu. Zvláště si v jeho 
vyznání z vězení všímáme slov o spokoje-
nosti a Kristově síle, na kterou spoléhal       
a z níž žil v dostatku i nedostatku. Vezměme 
si apoštolovo svědectví jako inspiraci do 
dalšího měsíce. Učme se spokojenosti, 
učme se žít z Boží síly v dostatku i nouzi. 
Žádný dostatek totiž není dostatečný k ži-
votu v pokoji a žádná nouze není tak velká, 
aby přerostla v zoufalství a pokoj definitivně 
vzala.

S přáním pokojných dní
Jan Asszonyi.

KVĚTNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Verš na tento měsíc

w 
(Fp 4,11–13)

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu

domě. Bylo to později, než jsme si přáli, bylo to jinak, než jsme si plánovali. Po letech však 
byly najednou naše prosby reálně vyslyšeny, naplněny, a to úžasným způsobem. Hezčí a lepší 
byt, než jsem si kdy představovala. Prostorný, nový, voňavý, zkolaudovaný, náš.

Možná, že původní malý byt již nikdy nezískáme, ale když Bůh něco bere, často připravuje 
mnohem větší a lepší dobrodiní. I když třeba po letech. V hlavě mi zní: Dobrořeč, má duše, 
Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! (Ž 103,1–2)

Ten únorový den, kdy jsme jeli byt přebrat, byl po dlouhé době břečky a poloteplých 
měsíců prvním krásně prosněženým zimním dnem. Sněhové vločky se snášely k zemi          
v naprostém bezvětří jak peříčka z právě roztržené peřiny. Večer mi pod žlutými světly 
pouličních lamp ty vločky připomínaly maličké posly naděje, že přichází něco nového, 
požehnaného a krásného. A na tom právě položeném bílém koberci, po kterém ještě nikdo 
nechodil, se v ten romantický okamžik otiskly maličké stopy botiček naší, právě se 
rozběhnuvší patnáctiměsíční dcerky. Dívala jsem se na ty maličké stopy a napadlo mě: Ano, 
Pane! Chceme tady na tom novém místě, které jsi nám daroval, zanechat stopu. Tvoji stopu! 
Kéž nám k tomu dáš moudrost.

Pája Sychrová



Události a akce
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Nedělní dopolední bohoslužby

Do konce školního roku bude tvořit hlavní linku zvěstování pohled na Desatero jako dobré 

Boží evangelium pro život.

3. 5. 2015 9.00 hodin   Shromáždění se slavením Večeře Páně – „Evangelium 
Desatera – Sedmý den“, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

10. 5. 2015 9.00 hodin   Shromáždění s tématem „Evangelium Desatera – Cti otce a 
matku“, kázáním slouží diákonka Mária Uhlíková.

17. 5. 2015 9.00 hodin   Shromáždění s tématem „Evangelium Desatera – Nezabiješ“, 
kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.

24. 5. 2015 9.00 hodin   Sváteční svatodušní bohoslužba, kázáním slouží kaz. Jan 
Asszonyi.

31. 5. 2015 9.00 hodin   Shromáždění s tématem „Evangelium Desatera – Nesesmil-
níš“, kázáním slouží kaz. 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“.

3. 5. 2015 18.00/18.30   „Modlitba – odkud a jak čerpáme?“ – Jak se modlíme? Jaké 
místo má v životě křesťana soukromá modlitba a jaké modlitba 
ve shromáždění? Jak je tomu s čtenými modlitbami? Jaká jsou 
úskalí spontánních modliteb? Jak vypadá správná modlitba? 
Co má obsahovat? Shromáždění vede kaz. J. Asszonyi.

10. 5. 2015 18.00/18.30   „Rosteme službou“ – Duchovně roste ten, kdo slouží. Přiro-
zená obdarování (vlohy) a duchovní dary – na čem záleží více? 
Podle čeho poznáme, kde a jak se zapojit do služby? Čím je 
možné sloužit druhým? Potřebnost lásky a moudrosti ve 
službě. Jak si slouží různé generace? Jak sloužit v rámci sboru   
a jak mimo sbor?

17. 5. 2015 18.00/18.30  „Zprávy z celocírkevní konference“ – Delegáti referují o 
jednání a výsledcích celocírkevní konference CB (15. – 16. 5. 
2015, Praha – Soukenická).

24. 5. 2015 18.00/18.30  „Vzájemná pomoc na cestě víry“ – K růstu potřebujeme 
bližní, jejich korekci, vidění i rady. Jak je tomu s napomínáním? 
Kdo má konat napomínání – pastoraci? Umíme napomínat? 
Umíme přijímat napomínání? Jak ulehčujeme těm, kteří nesou 
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

životní břemena? Jaké místo má pro duchovní růst zpověď 
jinému člověku? Shromáždění připravuje br. Petr Raus.

31. 5. 2015 18.00/18.30    „Pastýři, biskupové, presbyteři“ – Role těch, kdo jsou v čele  
v duchovním růstu jednotlivce a sboru. Jaké jsou předpoklady 
pro funkci představených (příští rok budeme volit 
staršovstvo)? Co je možno očekávat a co ne? Jak je tomu          
s podřízeností těm, kdo stojí v čele? Využíváme nebo 
nevyužíváme služby „představených v Kristu“? Shromáždění 
připravuje kaz. Jan Asszonyi.

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.

6. 5. 2015  19.00 hodin – Apoštolové – základ církve, káže kaz. Jan Asszonyi.
13. 5. 2015  19.00 hodin – Ježíš vystupující do nebe (L 24 a Sk 1), káže kaz. Jan 

Asszonyi.
20. 5. 2015  19.00 hodin – Ježíš varující před srovnáváním se s druhými (J 21,20–23), 

káže kaz. Jan Asszonyi.
27. 5. 2015  19.00 hodin – Cesty a symboly Ducha po letnicích: Duch jako bouře   

(Sk 2,2), káže br. Petr Raus.

Další akce a pozvánky

Týden města
V týdnu 18. – 22. 5. se připojujeme každodenním programem k Týdnu města. Informace 

o tom, jaké akce budeme pořádat, podá diákonka Mária Uhlíková.
Noc kostelů
V pátek 29. 5. se koná Noc kostelů. Pozvání platí k podílu na službě i k návštěvám 

programu nejen našeho sboru.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
KVĚTEN 2015

Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem,
abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

2. Korintským 5,21

KDY      KOMU                                         PROČ

POŽEHNÁNÍ

SBOROVÁ KRONIKA

2. 5.
8. 5.

10. 5.
11. 5.
12. 5.
14. 5.
14. 5.
16. 5.
22. 5. 

sestře Květě Matulíkové z Brna
bratru Zdeňku Broklovi z Brna
bratru Luboši Rausovi z Brna
sestře Jiřině Káňové z Břeclavi
bratru Slavoji Matulíkovi z Brna
sestře Evě Hájkové z Brna
bratru Bohuslavu Dostálovi z Brna
sestře Janě Walterové z Brna
sestře Marcele Zemánkové z Brna

81 let
79 let
84 let
70 let
84 let
85 let
78 let
70 let
74 let

Quo vadis církevní restituce?

Ve svém únorovém článku výše uvedeného názvu jsem se dopustil chyby v tvrzení, že majetkové 
náhrady rozdělované sborům jsou trvale krácené o 10 % ve prospěch celocírkevních nákladů.        
K chybě došlo tím, že jsem zaměnil správný význam §15 a §17 příslušného restitučního zákona. 
Správně má církevní ústředí k dispozici na celocírkevní výdaje z restitučních příjmů podle §15 
(majetkové náhrady) cca 13,27 % (3 mil. 368 tis. Kč),  a to pouze z první, podle tohoto paragrafu 
vyplacené restituční částky v roce 2013. Příjmy podle §15 (majetkové náhrady) let 2014–2016 let 
jsou dle solidárního konferenčního klíče přerozdělovány 100 % na sbory. To znamená, že v těchto 
letech má církevní ústředí k dispo-zici na celocírkevní výdaje 10 % z příjmů dle §17 (příspěvek na 
provoz) rozdělených takto:    1 % rezervní fond a 9 % na stavební fond. Tento model rozdělování 
by měl platit do roku 2016, kdy by měla konference CB rozhodnout o dělení v dalších letech.

Za chybu se omlouvám.

Eduard Klamka

V neděli 26. dubna bylo požehnáno Anastázii, dceři manželů Hany a Petra Bur-
šíkových.

OPRAVA
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Závazek z Kapského Města (5)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

MILUJEME BOHA SYNA
Bůh přikázal Izraeli, aby miloval Hospodina s vý-
lučnou věrností. Podobně naše láska k Pánu Ježíši 
znamená, že budeme jedině jeho neochvějně pro-
hlašovat Spasitelem, Pánem a Bohem. Bible učí, že 
Ježíš jedná stejně svrchovaně jako Bůh sám. Kristus 
je Stvořitel vesmíru, Vládce historie, Soudce všech 
národů a Spasitel všech, kdo se obracejí k Bohu. 
Sdílí Boží identitu v božské rovnosti a jednotě Otce, 
Syna a svatého Ducha. Obdobně jako Bůh povolal 
Izrael, aby ho ve víře založené na smlouvě miloval, 
poslouchal ho a sloužil mu svědeckou službou, také 
my stvrzujeme svou lásku k Ježíši Kristu tím, že mu 
důvěřujeme, posloucháme jej a činíme ho známým.

Věříme v Krista. Věříme svědectví 
evangelií, že Ježíš z Nazareta je Mesiáš, ten, 
kterého Bůh určil a poslal, aby naplnil 
jedinečné poslání Starého zákona, tedy aby 
všem národům přinesl požehnání Boží 
spásy, jak to Bůh slíbil Abrahamovi.

V Ježíši, počatém Duchem svatým a na-
rozeném z Panny Marie, na sebe Bůh vzal 
lidské tělo a žil mezi námi, plně jako Bůh     
a plně jako člověk.

Ježíš žil celý svůj život v dokonalé 
věrnosti Bohu a ve všem ho poslouchal. 
Ohlašoval Boží království, učil o něm a byl 
příkladem toho, jak musejí žít jeho učedníci 
pod Boží vládou.

Svou službou a zázraky Ježíš ohlašoval    
a ukazoval vítězství Božího království nad 
zlem a nad mocnostmi zla.

Svou smrtí na kříži na sebe Ježíš vzal náš 
hřích, místo nás nesl jeho plnou cenu, trest  

a hanbu a dosáhl smíření a vykoupení celého 
stvoření.

Vzkříšením jeho těla Bůh Ježíše obhájil   
a vyvýšil. Tak se dovršilo a projevilo plné 
vítězství kříže a Ježíš se stal předzvěstí 
vykoupeného lidstva a obnoveného 
stvoření.

Od svého nanebevstoupení Ježíš vládne 
jako Pán nad celými dějinami a stvořením.

Při svém návratu Ježíš vykoná Boží soud, 
zničí satana, zlo a smrt a zřídí celosvětovou 
Boží vládu.

Posloucháme Krista. Ježíš nás volá k učed-
nictví, abychom vzali svůj kříž a následovali 
ho cestou sebezapírání, služby a poslušnos-
ti. Řekl: „Jestli mne milujete, zachovávejte 
má přikázání.“ „Proč mne oslovujete Pane, 
Pane a neděláte věci, které říkám?“ Jsme 
povoláni k tomu, abychom žili tak, jako žil 
Kristus, a milovali tak, jako miloval on. 
Hlásit se ke Kristu a zároveň nedbat na jeho 
přikázání je nebezpečné bláznovství. Ježíš 
nás varuje, že se mnohých, kteří se 
velkolepou a zázračnou službou hlásí k jeho 
jménu, zřekne jako pachatelů zla. Bereme si 
Kristovo varování k srdci, neboť nikdo       
z nás není vůči tak hrozivému nebezpečí 
imunní.

Chválíme Krista. Jedině v Kristu Bůh plně a 
definitivně zjevil sám sebe a jedině skrze 
Krista Bůh dosáhl spasení světa. Proto jako 
učedníci klekáme u nohou Ježíše z Nazareta 
a spolu s Petrem říkáme: „Ty jsi Kristus, Syn 
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DEN PŘED PÁNEM
ANEB 

JAK CHVÁLÍ PÁNA TEEN CHALLENGE

živého Boha“, a spolu s Tomášem „Můj Pán 
a můj Bůh“. Ačkoli jsme ho neviděli, miluje-
me ho. A radujeme se s nadějí a těšíme se na 
den jeho návratu, kdy jej uvidíme takového, 
jaký je. Do té doby se připojujeme k Petrovi 
a Janovi a prohlašujeme, že „není  v nikom 
jiném spasení, protože není žádné jiné jmé-

no pod nebem, ve kterém by bylo spasení“.
Nově se zavazujeme nést celému světu svědectví o 

Ježíši Kristu a veškerém jeho učení s vědomím, že 
takové svědectví můžeme přinášet pouze tehdy, když 
sami budeme žít v poslušnosti jeho učení.

Podle Theologia Vitae Jan Asszonyi.

ravděpodobně asi každý ví, že Teen 
Challenge (TC) založil roku 1958 ve Pměstě New York v USA letniční 

kazatel David Wilkerson. V Českosloven-
sku začala tato křesťanská organizace 
pracovat již v roce 1987, kdy Petr Ministr     
a Petr Král přijali službu TC za svou. Začali    
s Boží pomocí budovat organizaci, jejímž 
hlavním posláním je zachraňovat ztracené 
generace lidí, kteří se ocitli v zajetí různých 
závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem 
nabízí jako pomoc pravdu a lásku, a zároveň 
je vede v rozpoznávání vlastních problémů, 
a to tak dlouho, dokud nejsou tito lidé sami 
schopni zařadit se do společnosti. Při tomto 
zařazování TC spolupracuje s mnoha 
křesťanskými církvemi. Je kriticky důležité, 
aby člověk, který absolvoval Program TC, 
mohl ihned začít chodit do společenství 
křesťanů ve svém bydlišti.

21. března 2015 se ve středisku TC v Poš-
tovicích již tradičně pořádal „Den před 
Pánem“. Se svojí ženou Janou jsem měl 
možnost se této úžasné akce účastnit. Na 
jednom místě se shromáždili všichni 
studenti Programu (muži i ženy) i interní     
a externí spolupracovníci TC a od rána od 
10.00 do odpoledne do 16.00 chválili Pána. 
Slovem posloužil bratr Mgr. Tom Bremer, 

ředitel TC pro Evropu. Samozřejmě, že bylo 
postaráno o skvělé občerstvení, ale nej-
zajímavější byly rozhovory a svědectví, 
které jsme mohli po celou dobu slyšet. 
Společně s manželkou jsme večer odjížděli  
z této akce sice unavení, ale hlavně s obrov-
ským povzbuzením v srdci a s nadšením, 
čeho je Pán v „naší době“ schopen.

Teen Challenge se stará o lidi jakýmkoli 
způsobem patologicky závislé ve dvou 
střediscích, a to ve Šluknově a v Poštovicích 
u Slaného. V nich se s Pánovou pomocí a     
s pomocí Programu TC mění původně 
„odepsané existence lidí“ na psychicky 
zdravé, citově vyvážené, sociálně zabezpe-
čené, fyzicky a duchovně zdatné bytosti! 
Dále se TC snaží prostřednictvím osmi 
kontaktních center v sedmi městech oslovit 
lidi, kteří bojují s jakoukoliv závislostí a ne-
vědí, jak dál ve svém životě. Pracovníci TC  
(i externí) procházejí městem (tzv. „street 
work“), ve kterém kontaktní centrum 
funguje, a hovoří na ulici s lidmi, u kterých je 
na první pohled patrné, že pomoc potřebují. 
Představují jim TC a jeho Program a roz-
dávají těmto lidem vizitku kontaktního 
centra.

Letos na jaře se podařilo znovuotevřít 
takovéto stabilní kontaktní centrum i u nás  
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LADA

v Brně na ulici Cejl 49. Předtím museli 
pracovníci TC jezdit každou středu (kdy 
kontaktní centrum pracuje) až z Poštovic    
a provozovat tzv. „pojízdnou kavárnu“ na 
stejné ulici v dodávce vlastněné TC. Asi si 
každý z nás dovede představit, jaké to bylo   
a stále ještě je náročné časově, fyzicky, ale     
i finančně „udržet“ ve druhém největším 
městě v ČR takovéto centrum pro potřebné. 
Proto TC stále hledá externí spolupracov-
níky, kteří by v Brně pomohli s provozem 
kavárny. Jedná se o čas mezi 19.00 až 21.00 
hodinou.

Aby se člověk stal externím spolupra-
covníkem TC, nemusí být nutně bývalým 
narkomanem. Nejdůležitější je, aby to byl 
obrácený křesťan, který má pro službu 
bližním otevřené srdce. Osobně jsem si 
dříve nedovedl představit, že bych mohl být 
externím spolupracovníkem TC. Nikdy 

jsem s drogami ani s alkoholem neměl díky 
Bohu žádné problémy, ale už od studií mě 
fascinoval příběh knihy „Díka a kříž“, resp. 
„Utíkej, malý, utíkej“. Boží ruka v této práci 
je evidentní a nezpochybnitelná. Ani 
zakladatel TC David Wilkerson nebyl bývalý 
narkoman. Byl to kazatel malého „bezvý-
znamného sboru“ na malém městě v Pen-
sylvánii, kterému prostě nebylo jedno, že 
jeho bližní jsou na „nejlepší cestě do pekla“. 
Věřím, že ani tobě to není jedno, ale možná 
si říkáš, že na něco podobného nejsi dobrý a 
hledáš dostatečně „logickou omluvu“, proč 
bys zrovna ty neměl být spolupracovníkem 
TC. Chci tě povzbudit příběhem z Luká-
šova evangelia 11,25–37 – podobenstvím   
o milosrdném Samařanu: Kdo z těch tří, myslíš, 
byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?… Ten, 
který mu (tedy tomu přepadenému) prokázal 
milosrdenství.

Petr Baný
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„Pán Bůh mě má tak 

rád, že si nemůžu 

přát nic víc, než 

mám.“

Vydala jsem se 
navštívit sestru Ol-
dřišku Klobásovou. 
Donesla jsem jí pár 
tulipánů, to jsem ale 
netušila, že za pár 
týdnů bude její dům 

obklopen právě spoustou nádherných 
různobarevných tulipánů. Sestra umí pře-
kvapit. Na stole mě čekala buchta, kterou 
den předtím sama upekla. Setkala jsem se se 
samou laskavostí a vřelostí. Sestra Oldřiška 
Klobásová má 91 let, je naší nejstarší 
členkou a stále ji můžeme potkat v neděli na 
bohoslužbě.
Dětství

Sestra pochází ze Starého Lískovce. Když 
jí bylo devět let, tragicky jí zemřel tatínek. 
Tři sestry tak zůstaly s maminkou samy       
a maminka pak musela bojovat. Bylo to těž-
ké, „ale člověk si zvykne, to byste nevěřila,“ 
dodává. V Lískovci měly svůj domek           
a maminka malé hospodářství. Oldřiška 
chodila do měšťanky a z ní pak šla do dívčí 
odborné školy. Tam se učila šít, vařit a 
všechno to, co je zapotřebí v domácnosti.

P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-2-

Sestra Oldřiška Klobásová

Jak se seznámila se svým budoucím 
manželem?
„Tam u nás v Lískovci byla sokolovna a 
kolem sokolovny lavičky – a tam jsme se 
seznámili. Dlouho jsme spolu nechodili. To 
už bylo za protektorátu; vypukla válka, on 
byl letec a měl kamarády v zahraničí. Dopi-
soval si s jedním a zřejmě na to někdo pou-
kázal, takže oni potom přišli a zavřeli ho. Až 
do konce války byl v koncentráku. Možná 
ho to taky poznamenalo. Jako trestanci cho-
dili odjišťovat spadlé miny, která je dobrá a 
která vybuchlá. Potom šel pochodem smrti 
a nakonec se vrátil. Vrátil se hodně pozdě, až 
koncem května. On o tom nechtěl nikdy 
hovořit. Jenom mi řekl, že to nebylo 
jednoduché.“
„Tak se převleč a pojď se nechat po-
křtít.“

V té době sestra Oldřiška uvěřila v Křes-
ťanských sborech. Dostala se tam díky své 
tetě, která uvěřila a sdělila to i mamince, a tak 
spolu s ní začaly chodit na společná setkání 
ve Starém Lískovci. Tam uvěřila v Pána 
Ježíše. „Věřila jsem, že to je tak, jak se to 
káže. Jednou jsme tam byli na křtu věřících. 
Byl u řeky Svratky a já jsem s maminkou 
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samozřejmě šla taky. Dívaly jsme se, křtilo se 
jich tehdy dost. Potom přišel jeden bratr      
z Křesťanských sborů a říká mi: ‚Věříš        
v Pána Ježíše?‘ Já jsem řekla: ‚Věřím.‘ ‚Tak se 
převleč a pojď se nechat pokřtít.‘ Tak jsem 
se nechala pokřtít ponořením.“ To jí bylo 18 
let.

Její budoucí manžel přežil koncentrační 
tábor i pochod smrti a vrátil se zpátky. 
„Potom jsem se vdala, měla jsem děti a pře-
stala jsem chodit do shromáždění. Manžel 
byl nevěřící, pozvat se nedal.“ „V mém pří-
padě to nebyla taková víra, jaká měla být,“ 
dodává sestra.
„Tak si čti aspoň Nový zákon…“

Další významný obrat ve víře nastal        
o mnoho let později. Když bylo sestře 
Oldřišce šedesát let, onemocněla s páteří. 
Měla přiskřípnutý nerv a trvalo to dva roky, 
než se dala dohromady. „Přišla má 
prostřední sestra, donesla mi Nový zákon a 
říká: ‚Tak si čti aspoň Nový zákon, když tady 
nemůžeš nic dělat.‘ Tak jsem začala číst 
Nový zákon a znovu ke mně přišlo poznání. 
A pak jsem četla, četla, a potom jsem si 
říkala, vždyť já jsem vlastně věřící, i když 
jsem odešla z té nastoupené cesty.“ A tak 
začala znovu chodit do společenství, 
tentokrát v Židenicích. Když se jakoby 
podruhé obrátila, manžel na to nic neříkal. 
„U křesla měl stolek a na něm různou 
křesťanskou literaturu, ale zůstalo to tam, 
aniž by si to přečetl. Nutit ho nešlo…“
„A nechtěla byste jít k nám?“

K nám do sboru se dostala díky trolej-
busu a sestře Ruskové, se kterou se v něm 
potkala jedno nedělní ráno. „Když jsme 
vystoupily na Mendlově náměstí, tak se mě 
ptá: ,Vy jedete do shromáždění? ̔ ,Jedu, ale až 
do Židenic. ̔ ,A nechtěla byste jít k nám? ̔
,Kam? ̔,Na Kounicovu. ̔ Tak já jsem s ní šla 
na Kounicovu. A už jsem tu zůstala. Od té 
doby uplynulo třicet let. Byla jsem hrozně 
ráda. Poznala jsem tu, že tito věřící jsou 

láskyplní a Pán Bůh že je láska… Jsem 
hrozně ráda, že jsem si tady našla svůj 
duchovní domov.“ Nejraději vzpomíná 
sestra Oldřiška právě na to období, kdy 
přišla do sboru. „Jsem vděčná Pánu Bohu, 
že přivedl sestry a že jsme chodívaly 
společně do shromáždění. To bylo mým 
potěšením. A že bych získala něco z tohoto 
světského, to mě netáhlo. Já jsem ráda, že 
mohu ještě chodit do shromáždění.“

Sestra Oldřiška vychovala dvě děti, pra-
covala jako švadlena, později jako kuchařka 
ve škole a v jeslích. V důchodu si přivy-
dělávala uklízením. Ještě do loňska doma 
umývala okna, ale spadla, tak už „jenom“ 
uklízí. Je ráda, že může být „pořád v po-
hybu“. Rodina se marně snaží její tempo 
trochu zpomalit. Sestra se směje: „Já už 
opravdu pomalu neumím“. Kdo si v těchto 
letech sám vaří, žehlí, uklízí? V zahrádce 
zasadila petržel a dívala se, jak roste. Ne-
může si zvyknout na to, že by šla koupit 
nové brambory, proto první jarní den 
(letos!) sázela brambory. „Všichni byli pryč, 
tak jsem udělala brázdu, nasázela, zahrabala, 
přihnojila.“ Je vděčná za svou rodinu, za 
vztahy, které mají, a těší se ze svého sedmé-
ho pravnoučete, měsíčního Filípka.

Neměla lehký život, přesto si ale dokázala 
uchovat postoj vděčnosti. Teď prožívá 
období, kdy jí Bůh dává pokoj a sílu. Asi 
proto jsem ze setkání se sestrou Oldřiškou 
Klobásovou odcházela naplněna Božím 
pokojem a silou i já.
Oblíbený biblický příběh

„Jak byl Pavel ve vězení, bylo zemětře-
sení, jak měl strach ten, kdo je tam hlídal, jak 
s ním potom šel domů, on uvěřil a všichni    
v domě byli pokřtěni. Já si říkám, když ti 
moji ještě neuvěřili, dá Pán Bůh, že to bude 
taky tak, že když je v rodině věřící a modlí se 
za ně, že snad Pán Bůh dá, aby uvěřili i oni. 
Já se za ně modlím už celých třicet roků.“



13
KOMPAS 5/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Inspirace od sestry Oldřišky:
„Miluj svého bližního. Všichni jsou naši 

bližní. Já se za ně modlím, za všechny ty, za 
které se nikdo nemodlí. Prosím Pána, aby 
jim zjevil Boží lásku, protože Pán Bůh je 
láska. Děkujeme Ti, Pane Bože, že můžeme 
k tobě přicházet jako k láskyplnému Otci.“

„Víra se dokazuje skutky. Kdybych nevě-
řila, nebudu dělat dobré skutky. Nebudu mít 
radost ze čtení z Bible, nebudu mít touhu po 
tom poznání. Opravdová víra se prokáže 
tím, že máme rádi Pána a plníme jeho při-
kázání, plníme jeho vůli, a tím dokazujeme, 
že k němu patříme.“
Vzkaz sestry Oldřišky mladým:

„Aby byli ochotní vrátit rodičům i praro-
dičům, co jim oni dali. Boží lásku.“

Rozhovor připravila Mária Uhlíková.

Sestra Věra Štěpánková

„Blíž tobě, Bože můj, jen tobě blíž, byť mě i 

táhnout měl blíž k tobě kříž...“

Tato píseň, kterou má sestra Věra moc 
ráda, přesně vyjadřuje její touhu po Pánu 
Bohu a cestu, kterou se k Němu v životě 
často přibližovala – skrze svůj mnohý kříž.

Jaký kříž? Např. když viděla těžký život 
maminky, která musela tvrdě pracovat a vy-
dělávat v továrně, protože jejího manžela 
coby ruského legionáře poslali Němci do 
penze. Nebo když chtěla studovat, ale 
nesměla. Nebo když jako týden čerstvě 
vdaná novomanželka byla na celý rok 
totálně nasazená v Německu. Nebo když jí 
manžel umřel ještě před padesátkou a ona 
bez práce a prostředků musela splácet 24 
tisíc za byt… Sama to ale komentuje slovy: 
„To byly situace, kdy jsem cítila, jak Pán Bůh 
pomáhá.“

Tetičku Věru Štěpánkovou navštěvuje 
sestra Alena Farníková. Tetička je za Alenku  

vděčná. Říká, že ji 
vždycky moc potěší, 
když za ní přijde, a 
že je moc ráda, že ji 
má. Alenku zase 
slyšíte, jak o tetičce 
vždycky mluví jako 
o člověku velmi mi-
lém, trpělivém a 
vlídném. Jejich set-
kávání jsou oboha-

cující pro obě strany. Něco málo z jejich 
vzájemného „potěšení“ můžeme teď sdílet i 
my ostatní:

Tetičce je 91 let. Sama o sobě říká: „Něk-
dy si připadám jako přišlápnutý brouk, který 
se jen tak (tetička se zavrtí)… Prosím ale Pá-
na Boha, abych tady byla nějakým světlem!“

Má bolesti. Zlobí ji revmatická artritida. 
Bolí ji záda, ruce, kolena, klouby. Když ale 
na ni padne chmura, začne vyjmenovávat, 
co všechno ještě může, co jí Pán Bůh dává.

„Jsem unavená a bolavá, a tak prosím 
Pána Boha, aby mi odpustil, že nemám 
takovou radost jako dřív… Vděčím Pánu 
Bohu, že nemusím obtěžovat, že si většinu 
věcí udělám sama. Bolesti jsou ale někdy 
takové, že hodně polehávám. Chlapci mi 
pomůžou, když je potřeba.“

„Chlapci“ jsou synové, sami skoro sedm-
desátníci. Oni a jejich rodiny jsou velkou 
radostí, ale i starostí: „Velkou bolestí mého 
srdce je, že chlapci… Petr věří v Boha, ale 
nevěří, že Kristus je Spasitel. Pavel kritizuje 
církev za všechno zlé. Nedívá se na Krista, 
ale na lidi.“

„Když jsme se s manželem brali, dostali 
jsme verš: Neboj se, toliko věř! A já se tak často 
bojím. Proto mi víra pomáhá! Když si začnu 
naříkat, přemýšlím o tom, jak Pán Ježíš trpěl 
v lidském těle. To mi pomáhá. To ponížení  
a tu bolest si ani nedovedu představit.“

Tetička navzdory svým bolestem luští 
křížovky, čte knihy, vzpomíná na své kama-



Bratr Vlastimil Řehák

w Jak Vám je? 
Celkem dobře;  až 
na nějaké maličkos-
ti.

w Kdybyste mohl něco 
změnit, co by to bylo? 

Pravděpodobně 
nic.

w Co Vás těší?
Že ještě mohu pracovat a pomáhat. Že 

mohu bydlet v Brně a účastnit se shro-
máždění.

w Co Vás trápí? 
Trápení je také dost, ale o tom bych se 

nechtěl zmiňovat. (Každý má svého trápení 
dostatek.)

w Jak vnímáte náš sbor? 
Dobře.

w Vnímáte svůj věk jako „požehnaný”?
Ano, myslím si, že už mám přidáno navíc 

alespoň 10 roků.

w Co by dnešní mladí měli vědět? 
Od malička jsme museli pracovat 

(přiměřeně svému věku). Dnešní mladí 
nemusí pracovat, ale zase mají  jiné starosti. 
Každá doba nese svoje.

w Za co se modlíváte?
Za kazatele, staršovstvo, staré a nemocné, 

rodiny s dětmi, mládež, dorost, nedělní 
besídku a učitele NB, pěvecký sbor, sester-
ský odbor, za náš sbor, Kr. Pole, Betanii, za 
ostatní sbory, za křesťany ve světě, za 
pronásledované křesťany, za bratry a sestry 
a jejich rodiny jmenovitě, také často Otče 
náš a jiné.

Otázky kladla Daniela Asszonyi
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w Co se Vám vybaví, když se řekne dětství a 
mládí?

Po válce (1945) – rybník, lodička (maňá-
sek) veslování na rybníku (poslední prázd-
niny). Výbuch dělostřeleckého náboje, který 
kluci rozbíjeli pro náplň (trubičkový prach). 
Jeden byl mrtvý a druhý přišel o ruku a oko.

w Jak jste uvěřil? 
Při kázání br. Samuela Maláče. Pokřtěn 

br. kaz. Urbanem.

vděčná. Říká, že ji vždycky moc potěší, 
když za ní přijde, a že je moc ráda, že ji má. 
Alenku zase slyšíte, jak o tetičce vždycky 
mluví jako o člověku velmi mi-lém, 
trpělivém a vlídném. Jejich set-kávání jsou 
oboha-cující pro obě strany. Něco málo z 
jejich vzájemného „potěšení“ můžeme teď 
sdílet i my ostatní:

Tetičce je 91 let. Sama o sobě říká: „Něk-
dy si připadám jako přišlápnutý brouk, 
který se jen tak (tetička se zavrtí)… Prosím 
ale Pá-na Boha, abych tady byla nějakým 
světlem!“

Má bolesti. Zlobí ji revmatická artritida. 
Bolí ji záda, ruce, kolena, klouby. Když ale 
na ni padne chmura, začne vyjmenovávat, 
co všechno ještě může, co jí Pán Bůh dává.

„Jsem unavená a bolavá, a tak prosím 
Pána Boha, aby mi odpustil, že nemám 
takovou radost jako dřív… Vděčím Pánu 
Bohu, že nemusím obtěžovat, že si většinu 
věcí udělám sama. Bolesti jsou ale někdy 
takové, že hodně polehávám. Chlapci mi 
pomůžou, když je potřeba.“

„Chlapci“ jsou synové, sami skoro 
sedm-desátníci. Oni a jejich rodiny jsou 
velkou radostí, ale i starostí: „Velkou 
bolestí mého srdce je, že chlapci… Petr věří 
v Boha, ale nevěří, že Kristus je Spasitel. 
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
DUBEN V MLÁDEŽI
w Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Fp 4,4)

Některé verše se snadněji vryjí do paměti možná proto, že je často slýcháme a 
stávají se nám jakýmisi klišé či stereotypy, které na nás již „nemají účinek“. 
Myslím, že mezi takto opakované verše patří i známé Pavlovo povzbuzení k ra-
dosti za každých okolností. A přece o kapitolu dříve píše Pavel: A tak, bratří moji, 
radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.      
(Fp 3,1)

Jinak řečeno, v těžkých chvílích hrají právě tyto stereotypní verše velkou roli. 
Navíc, mohli bychom samotnou radost považovat za klišé? Má radost v našich 
životech tak významné místo, že se stala stereotypem? Bylo by to svým 
způsobem krásné..., ale často máme pocit, že se nemáme z čeho radovat. Proto 
jsme se rozhodli zasvětit dubnový měsíc hledáním, poznáváním či prohlubo-
váním radosti, konkrétně těmto čtyřem podobám: 

w Radost z milosti

Dubnová setkání o radosti jsme zahájili 
rozhovorem na téma „Kde brát v životě 
radost?“ Bylo milé a zajímavé sledovat a po-
rovnávat naše dva hosty. Na jedné straně 
zde br. kazatel Jiří Lukl reprezentoval roky 
zkušeností a na druhé straně za nadšené 
křesťanské objevovatele a čerstvě zrozená 
křesťanská miminka jsme mezi sebou 
uvítali sestru Míšu Trnavskou. Setkání a 
společné rozhovory byly naplněny radostí   
a vděčností, například i za to, jak nás Pán 
Bůh provází i v těžkých životních chvílích   
a jak nám dává sílu a naději obstát. Věřím, že 
na tento program budeme vzpomínat i v na-
šich životech, minimálně v blížícím se 
zkouškovém období.

Honza Žralok Rous

w Radost ze společenství

Společná večeře se nesla, jak jinak než     
v duchu radosti! Každý přinesl něco dobré-
ho, a tak bylo menu sestaveno nejméně        
z patnácti různých chodů od zeleninových 
salátů přes palačinky až po mexické guaca- 
mole. Nicméně hladovci museli chvíli vy-
držet. Program totiž začal soutěží v slepém 
ochutnávání – byli jsme rozděleni na dva 
týmy, ani už nevím, kdo vyhrál, síly byly 
velmi vyrovnané. Nicméně nejtěžší asi bylo 
poslepu uhádnout avokádo, kustovnici 
čínskou či lněné semínko. Po velké hostině 
jsme se rozdělili na skupinky a společně si 
přečetli několik oddílů z Bible, kde se mluví 
o společenství a radosti. Následně jsme se 
snažili nalézt odpovědi na otázky, jako 
například: „Proč je společenství důležité a 
co nám dává?“ Vzešla z toho vcelku plodná 
diskuse. Alespoň tedy v naší skupince. J

Barča Robková



Noc kostelů 2015 
program v naší 

modlitebně
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w Radost v/z utrpení

Na toto téma v mládeži mluvil host 
Honza Špilar, katolický jáhen a kadeřník. Už 
samotné setkání s ním bylo pro mě (a 
myslím, že pro všechny) inspirativní. Na zá-
kladě svého osobního svědectví nám 
přiblížil ne příliš populární téma utrpení      
v životě křesťana. Bavili jsme se o tom, že 
utrpení v různých podobách je součástí 
našeho každodenního života. A i když po 
něm většinou netoužíme, může nás 
formovat a přibližovat k Pánu Bohu. Když 
se ztišíme v utrpení, můžeme slyšet Boží 
hlas, který nás pozvedá a přináší nám radost. 
I toto setkání mládeže pro mě bylo 
obohacující a jsem velice vděčná za mož-
nost zvát hosty do naší mládeže a slyšet 
jejich svědectví.

Eliška Petriláková

w Radost ze stvoření

Poslední dubnovou mládež k nám zavítá 
Martin Kolesár, muž dobrodružného 
ducha, který se každý rok vypravuje do 
nějaké exotické země a obdivuje rozma-
nitost Božího stvoření. V útulné atmosféře 
chystané čajovny se ponoříme do krás 
přírody, jak je zachytil foťák našeho milého 
hosta. 

Úvod a Radost ze stvoření Žaneta Lechovičová

16.00–19.00 

16.00–24.00

18.00–18.30

19.00–19.40

20.00–20.30

21.00–21.30

22.00–22.40
 

23.00–23.30

 

 
 

 

 

Světlo a tma

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila

Království a půl princezny 
k tomu

O duchovních věcech duchovních

Výběr z repertoáru pěveckého sboru

Přijďte si zazpívat

Překročit vlastní stín

Modlitby noci

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40291
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40292
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40293
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40293
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40294
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40306
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40299
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40295
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=40298
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štrůdl nebo bábovku, kterou napekl náš 
soused, dívat se na divadelní představení, 
připojit se k tanečníkům a rozpohybovat 
celé náměstí, vytáhnout pohovku před 
barák a s přáteli se kochat scenérií budov a 
lidí…“ 

Vloni jsme lidem nabízeli snídaně s kníž-
kou v ruce. Letos bychom chtěli každý den 
od 10.00–12.00 nabízet svačinu, posezení 
na ulici a rozhovor. Chceme se podílet na 
tom, abychom se lépe znali se svými sousedy 
a zapojili se do života našeho města. Věříme, 
že je to příležitost, jak šířit dál lásku, pokoj    
i naději, kterou máme. Pokud se budete chtít 
připojit, dejte o sobě vědět. Víc informací 
najdete na webu .www.tydenmesta.cz

TÝDEN MĚSTA:
SVAČINA U SOUSEDŮ

 tento rok jsme se 
rozhodli, že se ve 
dnech  18 .–22 .  I

května zapojíme do 
brněnské akce Týden 
města. 

„Brněnský 
chce probudit zájem obyvatel o jejich 

město a dění kolem nich. Ulice Brna se 
změní na společné prostory pro sdílení, 
setkávání i zábavu, ve kterých budete moci 
zažít nečekané a poznat nepoznané. Chtěli 
bychom, aby se náměstí stalo naším druhým 
obývákem a ulice místy, kde stojí za to se na 
chvíli zastavit. V průběhu Týdne města si 
budeme moci na ulicích hrát, ochutnat 

TÝ DEN 
MĚSTA 

http://www.tydenmesta.cz


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

SÍŤ NA PŘÍČKY
Příběh ČTYŘICÁTÝ DRUHÝ:
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áte také balkón? My ano. Je úzký a dlouhý, prostorný a útulný. Jsou na 
něm květiny v truhlících a květináčích a také pohodlná křesílka se Mstolkem pro příjemný odpočinek. Zvláště když se na balkón opírá 

sluníčko a zahřívá dlaždice na balkónové podlaze, jsem na něm moc ráda. Potom je 
dlažba vždy tak vyhřátá, že se dá sedět přímo na ní a hrát si. Balkón má z jedné delší 
strany zeď z panelu krásně natřeného zlatavou barvou a ze dvou kratších stran má 
stříbřité zábradlí s oblými příčkami. Příčky nejsou od sebe tak daleko, aby jimi někdo 
mohl prolézt, ale přece jen jsou v zábradlí docela řídce. Navíc ty příčky ani celé 
zábradlí nesahají až úplně k podlaze balkónu, takže je všude docela dost škvír, děr a 
mezer, jimiž mohou z balkónu dolů padat nejrůznější menší věci. A tak se nám už    
z balkónu skutálelo jedno víko od kyblíku s barvou, spadl nám odtud jeden kolíček 
na prádlo, kvůli větru uletěl nedokreslený obrázek a také už zmizela oranžová 
voskovka. Mávla jsem nejdříve nad těmi věcmi rukou. Nešlo přece o nic velkého, 
důležitého ani drahého. Každá ta malá věc, která se mezi příčkami vytratila, mi ale 
nakonec důležitá přišla. Chybějící víko způsobilo, že do kyblíku při dešti natekla 
voda, právě jeden kolíček na prádlo mi při věšení ponožek chyběl, obrázek jsem 
musela kreslit znova a pomeranč na něm nebylo jak nabarvit na oranžovo. Přece jen 
jsem měla dát na ty věci větší pozor. Budeme si asi muset pořídit nějakou síť či 
zástěnu na zábradlí, aby se nám už mezi příčkami nemohlo nic vytratit.

Všechny ty ztracené věci, které jsem původně nepovažovala za důležité a mávla 
nad nimi rukou, mi nakonec něco připomněly. I při běžných činnostech v obyčej-
ných dnech se někdy neubráníme špatným malým slovíčkům, která našimi ústy 
proklouznou, jako by se prokutálela řídkými příčkami zábradlí balkónu. Často ani 
nevíme, jak se to mohlo stát, že nám nějaké ošklivé slovo, krátká lež, urážka, výmlu-
va či hněvivé vrčení vyklouzlo. Nám se to třeba ani nezdá být v tu chvíli důležité, 
vždyť o nic velkého nejde. Jenže i to, co se nám zdá být jen maličkostí, může být 
hřích, který někomu ublížil. Myslím, že bychom si měli na ty svoje slovíčkové 
mezery, kudy nám unikají nesprávná slova, také pořídit nějakou síť či zástěnu, stejně 
jako na zábradlí našeho balkónu. Pak už se nebudou moci žádná zlá slova prokutálet 
ven. Možná by nám takovou síť mohla vytvořit následující modlitba: „Pomoz nám, 
Bože, abychom dokázali ochránit svá ústa a svůj jazyk od zlých slov.“



w A jestli máte, děti, chuť, můžete si 
ten náš balkón hezky vybarvit a na 
zábradlí domalovat třeba i tu 
potřebnou síť.

Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 14.30 do 16.00 na Stadionu na 
Kounicově. Vstupné 40–50 Kč na osobu. Nehraje se za každého počasí. Bližší informace     
u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

KVĚTEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

14. 5.:
28. 5.:

Sesterský odbor / středa 17.15

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

Vztahy mezi sourozenci (Noemi Komrsková)
O focení (nejen) dětí – povídání a snad i trocha praxe (vede nadšená 
amatérka)

Program se chystá

Pája Sychrová



3. 5.:

10. 5.:

17. 5.:

24. 5.:

31. 5.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

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

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi
dkn. Mária Uhlíková

kaz. Daniel Komrska
bude určeno

zprávy u konference
kaz. Jan Asszonyi - neděle svatodušní
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

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 13. a 27. května po shromáždění 

20. května v 17.15

3. 5.:
10. 5.:
17. 5.:
24. 5.:
31. 5.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi + VP

Bohumiličtí
Bohumiličtí

Bohumiličtí farář Pavel Kašpar (ČCE)
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi/kaz. Daniel Komrska

STANICE

KVĚTEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus


	1: 1
	2: 2
	3: úvo
	4: Slovo
	5: udá
	6: Udál
	7: SKr
	8: Cape5
	9: tEEN
	10: tc2
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 16
	17: 17
	18: 18
	19: 19
	20: 20

