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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 8. 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)

Červenec + srpen 2015

Jan Amos Komenský

Na titulní straně fotka z výletu nedělní besídky do 
Mikulova .

O pokání před Večeří Páně a o třech 
kazatelích

V několika minulých nedělích náš sbor vyučovali 
bratři kazatelé Asszonyi i Komrska tomu, jak se 
zrcadlit v Desateru, jak v něm nevidět jen staro-
zákonní přikázání, ale především nacházet 
evangelium, zprávu o člověku a Bohu. V dobrém 
pochopení slov Pána Ježíše a Jeho oběti je pak 
zakotven náš ryzí křesťanský život, o který 
bojujeme každodenně. Když selžeme, můžeme     
s pokorným srdcem přijít před svého Stvořitele a 
vyznat mu, kde je naše slabé místo. A Večeře Páně 
je velikou Boží milostí, oslavou i ponořením, 
odevzdáním se i přijetím sebe sama před Boží 
tváří. Jana Amose Komenského bych dnes chtěla 
postavit do stejné společnosti jako naše oba dva 
kazatele, neboť v jejich pokoře, lásce, milosrden-
ství, upřímnosti i utrpení vidím stejné muže víry.  
A všechny znaky jejich charakterů, které jsem 
vyjmenovala, lze vidět odražené v pravdivosti 
jejich kázání (všech tří). Bez vlastního vztahu        
k Pánu Bohu by byli němí a Písma by k nim 
nemluvila, bez vlastního pokání by nemohli na-
bízet naději Božího slitování při výkladu Desatera. 
Takže, bratří, Komenský se k Vám přidává na 
pomyslnou kazatelnu aspoň tímto Nepokradeš: 
Měl jsem také spravedlnosti ostříhati a na tvém (Božím) 
požehnání přestávaje, každému což jeho jest navraceti; 
nýbrž prací svou požehnání tvého sobě dobývaje, chudému   
a nuznému odtud udíleti. Já pak svých jen zisků hledaje, na 
bližního jsem zapomínal; nýbrž před ním zavíral střeva 
svá, a což více jest, pro svůj zisk jeho utiskoval, lichvu bral        
a jinak s újmou bližních svých sobě naháněl. (…) Tvůj 
jsem, Pane Ježíši Kriste! Tvůj zůstanu; moc tvá v mdlobě mé 
dokonána buď, abych, jak zde za stolem milosti hodovati 
právo mám, tak v nebesích za stolem slávy hodoval.

Trochu Jan Amos Komenský, trochu Kateřina Vávrová.
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ÚVODNÍK

P r á z d n i n y
Poznávej Ho na všech svých cestách, On sám napřímí tvé stezky. (Př 3,6)

Prázdniny jsou tady.
Ano, a po nich čeká naši čtyřčlennou rodinu velká změna. Naše dcera 

nastoupí a začne postupně dojíždět do první třídy (syn zůstane ve 
školce). S tím jsou spojena mnohá očekávání, ale také mnohé obavy a 
neznámé.

Možná ještě větší se objeví, když naše mysl zabloudí a přemýšlí, co nás 
čeká v období dospívání našich dětí. V návaznosti na to mohu ale říci, že 
ani jako rodiče mnohdy nejednáme jako dospělí. Podle mě, ten kdo chce 
mít v tomto světě spokojený život, musí se smířit a přijmout vlastní 
nedokonalost a potřebu spásy.

Stejně tak mohu říci, že čím jsem starší, tím větší úctu, lásku a díky 
cítím k oběma svým rodičům (i z manželčiny strany), i k těm, kteří mě     
v životě učili či vedli. Vím, že se to ne každému poštěstí.

Přesto ale máme jedno společné. Je to velké „R“. „R“, které může 
nosit jenom jediný náš 
Rodič. Všichni máme tu 
možnost se ve svých pros-
bách a nadějích, od citů až 
po finance, k Němu utíkat, 
nebo spíše navracet. A mů-
žeme přitom mít velkou 
jistotu, že pokud to myslíme 
upřímně, On nás vždycky 
vyslyší a postará se o nás. Ať 
už jsou cesty, kterými jdeme 
(nejlépe s Ním) přímé či 
klikaté.

A tak prosme a děkujme.  
A nechme se Jím unášet na 
vlně prázdninové pohody…

S přáním Boží lásky, po-
žehnání a ochrany všem

Jirka Makovský
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PRÁZDNINOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

Události a akce

ále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům: 
„Nebudeš přísahat křivě, ale splníš DHospodinu přísahy své.“ Já však vám 

pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, 
protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože 
země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, 
protože je to město velikého krále; ani při své hlavě 
nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný 
vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď „ano, ano 
– ne, ne“; co je nad to, je ze zlého. (Mt 5,33–37)

Když se Pán Ježíš vyjadřoval k zále-
žitostem běžného života, pak šel obvykle 
hlouběji, než bylo zvykem. Tak je tomu i u 
tématu přísahy, které tvoří jednu z částí 
Kázání na hoře (Mt 5,33–37). Staré při-
kázání Nebudeš přísahat křivě se dostává do 
nového světla, které klade otazník nad 
samotnou skutečností přísahy. Od nepaměti 
se lidé, když chtěli dodat váhu svým slovům, 
dovolávali svědků. Přísahali při Bohu – to 
ovšem Židé nemohli, a tak často přísahali 
při nebi či zemi – při všech svatých, přísa-
halo se na Bibli atp. Takováto svědectví se 
těžko ověřují, a pak není příliš těžké zaštítit 

se nebem či zemí, když mi ani jedno nepatří. 
Jistě i proto bývaly a jsou přísahy křivé         
a těžko se rozlišuje mezi pravou a nepravou. 
Jakkoli to tak bylo myšleno, vyslovení pří-
sahy, byť by mělo dokonce formu svolávání 
trestu shůry na sebe sama, ještě samo o sobě 
není garancí pravdivosti. Jak si tedy být jist 
pravdivostí slov? Pán Ježíš celou věc dosti 
zjednodušil. Kázal život, v němž není potře-
ba se na nic a nikoho odvolávat a přísahat, 
protože vyslovené slovo by mělo věrně 
odrážet myšlenky vždy, ať už to bude „ano“ 
či „ne“. Pravdivost tvrzení nemá stát na 
přísaze, ale na integritě člověka. „Ano“ 
spravedlivého je vždy „ano“. Jde o to, aby se 
ti, s kterými sdílíme svůj život, mohli spo-
lehnout, že naše spravedlnost bude právě 
taková. Ona totiž patří k základním staveb-
ním prvkům soužití, které je zdrojem poko-
je a požehnání. A přijdou-li situace pokuše-
ní, spoléhejme na pomoc Ducha svatého, 
abychom mohli zachovat spravedlnost, tj. 
soulad mezi myšlenkami a slovy.

Jan Asszonyi

Nedělní dopolední bohoslužby

5. 7. 2015  9.00 hodin Shromáždění se slavením Večeře Páně; kázáním slouží kaz. Jan 
Asszonyi.

12. 7. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží kaz. Daniel Komrska (kaz. Jan Asszonyi 
slouží na táboře velkého dorostu).

19. 7. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží br. Petr Raus (kaz. Jan Asszonyi slouží    
v Bohumilicích, s Večeří Páně).

26. 7. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží br. Josef  Vávra (kaz. Jan Asszonyi slouží 



SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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v Blansku, kaz. Daniel Komrska slouží v Bohumilicích).
2. 8. 2015  9.00 hodin Shromáždění se slavením Večeře Páně; kázáním slouží dkn. Mária 

Uhlíková.
9. 8. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží br. Petr Raus (kaz. Daniel Komrska 

slouží v Bohumilicích, s Večeří Páně).
16. 8. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.
23. 8. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží br. Josef  Vávra (kaz. Daniel Komrska 

slouží v Blansku).
30. 8. 2015  9.00 hodin Shromáždění, kázáním slouží kaz. Daniel Komrska (br. Milan Hluchý 

slouží v Bohumilicích).

Nedělní večerní setkání se v době prázdnin nekonají.

Biblické hodiny

1. 7. 2015  19.00 hodin „Evangelium boří bariéry – V Samaří“, káže kaz. Jan Asszonyi.
8. 7. 2015  19.00 hodin „Evangelium boří bariéry – V Etiopii“, káže br. Petr Raus.

15. 7. 2015  19.00 hodin „Evangelium boří bariéry – Obrácení farizea Saula“, slouží br. 
Dalimil Petrilák.

22. 7. 2015  19.00 hodin Biblická hodina, slouží kaz. Josef  Horský.
29. 7. 2015  19.00 hodin Biblická hodina, káže kaz. David Kubíček.

5. 8. 2015  19.00 hodin Biblická hodina, slouží dnk. Mária Uhlíková.
12. 8. 2015  19.00 hodin Biblická hodina, slouží br. Josef  Vávra.
19. 8. 2015  19.00 hodin Biblická hodina, slouží kaz. Daniel Komrska.
26. 8. 2015  19.00 hodin Biblická hodina, slouží kaz. Daniel Komrska.

Dovolené, pobyty a zástupy kazatelů

Dovolené
Kaz. Jan Asszonyi 7. – 30. 8. 2015
Diákonka Mária Uhlíková 29. 6. – 10. 7. a 7. – 17. 8. 2015

Pobyty (služební cesty)
Kaz. Jan Asszonyi tábor velkého dorostu: 11. – 12. 7. 2015
Diákonka Mária Uhlíková

a) tábor velkého dorostu: 12. – 18. 7. 2015
b) tábor malého dorostu: 18. 7. – 1. 8. 2015
c) pobyt mládeže: 18. – 23. 8. 2015

Zástupy
1. 7. – 6. 8. 2015: Jan Asszonyi

1. – 6. 8. 2015: Mária Uhlíková 
7. – 24. 8. 2015: Daniel Komrska 

24. – 30. 8. 2015: Mária Uhlíková 
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ČERVENEC A SRPEN 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
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4. 7.
13. 7.
14. 7.
14. 7.
30. 7.
31. 7.

sestře Anně Gaiduschové z Brna
bratru Janu Luklovi z Nosislavi
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna

71 let
71 let
92 let
84 let
83 let
77 let

ČERVENEC

3. 8.
4. 8.
8. 8. 

23. 8.
27. 8.

sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
sestře Miloslavě Raclové z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

73 let
81 let
74 let
91 let
72 let

SRPEN

V neděli 7. června byli za 

plnoprávné členy sboru přijati 

sestra Alžběta Čápová a 

bratr Daniel Kurowski.
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Závazek z Kapského Města (7)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

MILUJEME BOŽÍ SLOVO
Milujeme Boží slovo v písmech Starého a 
Nového zákona, podobně jako se žalmista 
radoval z Tóry: Miluji tvá přikázání víc než 
zlato… Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. 
Přijímáme celou Bibli jako Boží slovo, 
inspirované Duchem svatým, vyslovené a 
zapsané lidskými autory. Podřizujeme se jí 
jako nejvyšší a jedinečně směrodatné 
autoritě, která určuje naši víru a jednání. 
Dosvědčujeme, že Boží slovo má moc 
uskutečnit svůj cíl, jímž je spasení. Potvr-
zujeme, že Bible je definitivní zapsané Boží 
slovo, nepřekonané žádným dalším zjeve-
ním, také se ale radujeme z toho, že Duch 
svatý osvěcuje mysl Božího lidu tak, že Bible 
neustále sděluje Boží pravdu svěžím 
způsobem, srozumitelným lidem v každé 
kultuře.

Osoba, kterou Bible zjevuje
Milujeme Bibli, jako nevěsta miluje 

dopisy svého ženicha ne kvůli papíru, na 
němž jsou napsány, nýbrž kvůli osobě, která 
skrze ně mluví. Bible nám podává Boží 
vlastní zjevení jeho identity, charakteru, 
záměru a činů. Je hlavním svědectvím o 
Pánu Ježíši Kristu. Při jejím čtení se s ním 
skrze jeho Ducha radostně setkáváme. Naše 
láska k Bibli je výrazem naší lásky k Bohu.

Příběh, který Bible vypráví
Bible nám vypráví celý příběh stvoření, 

pádu a vykoupení v dějinách i příběh 
nového stvoření. Toto všezahrnující 

vyprávění nám poskytuje ucelený biblický 
pohled na svět a utváří naši teologii. Ve 
středu tohoto příběhu jsou vrcholné spásné 
události Kristova ukřižování a vzkříšení, 
které tvoří jádro evangelia. Právě tento 
příběh (ve Starém i Novém zákoně) nám 
říká, kdo jsme, proč tu jsme a kam smě-
řujeme. Tento příběh Boží misie určuje naši 
identitu, řídí naši misii, a ujišťuje nás, že 
zakončení příběhu je v Božích rukou. Tento 
příběh musí formovat paměť a naději Bo-
žího lidu a určovat obsah jeho evangelizač-
ního svědectví, jak je předáváno z generace 
na generaci. Musíme druhé seznamovat       
s Biblí všemi dostupnými prostředky, neboť 
její poselství je určeno všem lidem na celém 
světě. Znovu se proto zavazujeme k plnění 
pokračujícího úkolu překládání, šíření a 
vyučování Písma v každé kultuře a jazyku 
včetně těch, kde převažuje ústní komuni-
kace nebo kde psaná podoba jazyka úplně 
chybí.

Pravda, kterou Bible učí
Celá Bible nás učí celému úradku Bo-

žímu, pravdě, kterou máme podle Božího 
záměru znát. Podřizujeme se jí jako pravdivé 
a hodnověrné ve všem, co předkládá, pro-
tože představuje slovo Boha, který nemůže 
lhát a který nezradí. Jasně a dostatečně 
zjevuje cestu spasení. Je základem zkoumání 
a porozumění všech rozměrů Boží pravdy.

Žijeme však ve světě plném lží a odmítání 
pravdy. Mnohé kultury se vyznačují 
převládajícím relativismem, který popírá 
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY NAŠEHO SBORU

měsíce neutuchající radosti a prvních 
krůčků v novém světle víry.

Krátce po uvěření jsem se dostal do 
Bratrské jednoty baptistů, kde jsem prožil 
naprostou většinu svého dosavadního 
života s Bohem. Stále jsem něco poznával – 
Jeho, druhé i sebe sama. A taky jsem poznal 
Bětku, se kterou jsem se setkal asi rok po 
příchodu k baptistům.

S Bětkou, která byla katoličkou, jsme se 
hodně bavili o teologických rozdílech mezi 
námi a já jsem začal zjišťovat, že svět není 
tak jednoduchý a černobílý, jak jsem si do té 
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existenci nebo možnost poznání jakékoli 
absolutní pravdy. Pokud milujeme Bibli, 
musíme povstat na obranu pravdivosti jejích 
tvrzení. Musíme nacházet nové a neotřelé 
způsoby, jak vyjádřit autoritu Bible ve všech 
kulturách. Znovu se zavazujeme, že budeme 
z lásky k Božímu slovu usilovat o obranu 
pravdivosti Božího zjevení.

Život, jaký Bible požaduje
Vždyť to slovo je ve tvých ústech a ve tvém srdci, 

tak abys je dodržoval. Ježíš i Jakub nás vybízejí, 
abychom byli činitelé slova, a ne jen jeho 
posluchači. Bible vykresluje kvalitu života, 
která má být charakteristickou jak pro jed-
notlivé křesťany, tak pro jejich společen-
ství. Od Abrahama přes Mojžíše, žalmisty, 
proroky a moudrost Izraele, stejně jako od 
Ježíše i apoštolů se učíme, že biblický styl 
života zahrnuje spravedlnost, soucit, po-
koru, integritu, pravdivost, sexuální čistotu, 
štědrost, laskavost, sebezapírání, pohostin-

nost, lásku, šíření pokoje, schopnost ne-
odplácet, dělat druhým dobře, odpouštět, 
umět se radovat, umět se spokojit – to vše 
společně v životě uctívání, chvály a věrnosti 
Bohu.

Vyznáváme, že se nám snadno mluví      
o lásce k Bibli, aniž bychom milovali život, 
jaký Bible učí – život náročné poslušnosti 
Boha v Ježíši. Přitom nic nedoporučuje 
evangelium víc, než proměněný život a na-
opak, nic neznevažuje více jeho dobrou 
pověst, než osobní nedůslednost. Naším 
posláním je chovat se a žít tak, aby to bylo 
hodno Kristova evangelia, a dokonce „ho 
zkrášlovat, zvýrazňovat jeho krásu svatým 

 
životem.“ Pro Kristovo evangelium se tedy 
znovu zavazujeme dokazovat svou lásku     
k Božímu slovu tím, že mu budeme věřit a 
řídit se jím. Bez biblického života nemůže 
existovat biblická misie.

Podle originálu a překladu Theologia Vitae 

Daniel Kurowski

menuji se Daniel Kurowski, je mi 24 let. 
A už to budou čtyři roky, co se mi dal J
Bůh poprvé osobně poznat. Ne, že bych 

předtím nevěřil v jakéhosi Boha, ale možná 
to bylo více občasné přemýšlení o Bohu než 
vztah. Ostatně byla to otázka „Proč ti věřící 
pořád řeší toho Ježíše?“, která mne napadla 
jako něco, co mě vlastně zajímá, když mě na 
podzim roku 2011 kamarádka pozvala na 
kurzy Alfa. Tam jsem jednak poznal 
křesťanství, jak jsem je do té doby ještě 
neznal, jednak poznal Jeho – následovaly 
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doby myslel. Naše přátelství časem pře-
rostlo do vztahu, ve kterém jsme se poměr-
ně brzy začali bavit o manželství a sou-
visejících tématech, zároveň se však ve mně 
postupně začaly kumulovat obavy z toho, 
jak budeme např. vychovávat děti, když 
jsme každý z jiné církve a když já se ne-
ztotožňuji s tím, čemu věří její církev. Může 
to Bůh překlenout? A jak to budou vnímat 
děti? A co když si vlastně Bůh vůbec 
nepřeje, abychom byli spolu? Tyto a mnohé 
další otázky, na které jsem nedostával 
odpověď, ve mně postupně přerostly ve 
strachy, které mě začaly paralyzovat. Pár 
měsíců trvalo, než jsem zjistil, že takhle to 
dál nejde – buď to má nějaké řešení, nebo... 
ne. Nemůžu se přece pořád plácat v tom, že 
nic nevím, ničím si nejsem jist, o všem 
pochybuji, a čekat, že mi Bůh, kterého se 
vlastně bojím, jednou dá ujištění.

Potřeboval jsem se možná (mimo jiné) 
naučit právě odložit otázky, zda budeme      
s Bětkou spolu a jak to přesně bude s vý-
chovou. Potřeboval jsem tomu předřadit 
vyjasnění si některých věcí tak, abych 
nebojoval se svým svědomím, a nechat si 
objasnit některé své představy o tom, jaký 
Bůh vlastně je. Tak jsem si začal uvědo-
movat, s čím mám vlastně v katolické církvi 
problém a v čem to může ovlivňovat náš 
budoucí život, jaký by to mělo dopad, a co to 
pro mě znamená. V tomto průzkumu, či jak 
to nazvat, jsem postupně došel ke zjištění, 
že rozsoudit některé věci prostě nedokážu a 
že vlastně víc, než čemu katolická církev 
věří, mám problém/obavu z toho, co by to 
znamenalo v praxi. Představit si prakticky 
takovéto soužití v manželském životě pro 
mne bylo velmi těžké. O Bětce jsem zase 
věděl, že si z jiných důvodů nedokáže 
představit být baptistkou. A tak jsme došli   
k tomu, že i když na osobní rovině zá-
sadnější rozpory nemáme, stejně to 
nevidíme jako průchozí.

Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, 
že mi Bůh vnukl myšlenku, že bychom se 
mohli setkat v Církvi bratrské. Začal jsem se 
o ni zajímat a zjistil jsem, že je mi v lecčem 
blízká, a zdálo se mi, že Bětce by nemusela 
být daleká. Byla to myšlenka, která mě na-
plňovala nadějí, ačkoliv jsem se v ni neod-
vážil zase až tak doufat, protože v něčem 
byla méně reálná než všechny moje před-
stavy. Právě proto nejsem pořád úplně 
schopen pochopit, co (nebo možná spíš jak) 
se dělo po tom, co jsem se o CB Bětce 
zmínil. Události nějak dostaly právě ten 
směr, ve který jsem se neodvažoval doufat, a 
najednou i já měl vystoupit z té loďky jistoty 
(sboru BJB), ve kterém jsem doposud v bez-
pečí žil, a vykročit po vodě do neznáma – do 
CB. Bětka totiž k mému údivu po necelém 
týdnu přišla s tím, že jí v tom Bůh dává pokoj 
a že souhlasí s tím, že zajdeme do CB a 
uvidíme, co přijde.

Přišla další ujištění, naše zásnuby a radost 
z toho, že se stal takový zázrak. I když to 
nebylo úplně lehké ani pro mě (změna 
prostředí, noví lidé), znamením a ujištěním 
je pro mě i to, že se v novém domově cítím 
přijímán a poznávám Boha jakýmsi novým 
způsobem – za to jsem velmi vděčný.

Opravdu šťastný konec bude sice až       
v nebi, ale rádi bychom vás pozvali na       
26. září na takový nedokonalý odraz Velké 
svatby. V 11 hodin si chceme slíbit vzá-
jemnou lásku, úctu a věrnost, dokud nás 
Bůh nepovolá k sobě, tak budeme rádi, když 
toho budete svědky.

Dan

Alžběta Čápová

a příchod do Církve bratrské jsem 
byla, jak věřím, dlouho připra-Nvována. Asi tak od doby, kdy jsem 

se seznámila s Danem, svým nastávajícím 
mužem, a začala jsem jakožto katolička 
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LADA

nahlížet do protestantského světa, 
konkrétně do církve Bratrská jednota 
baptistů. Začali jsme se s Danem bavit o 
svém vztahu s Bohem a o duchovně-
praktických věcech, které jsem dosud nepo-
třebovala až tolik odůvodňovat, a navzájem 
jsme si nabízeli svůj pohled, proč je prakti-
kujeme právě tak a tak. Zabývala jsem se 
otázkami, jak já osobně chápu záležitosti, ve 
kterých se naše církve odlišují.
Toto vše by ale nemohlo být tak plodné, 
kdyby nám Pán Bůh nedával lásku k Němu a 
posléze i k sobě navzájem. Tou nás spojoval 
a stala se pro nás hnací silou toho, že jsme 
nezůstali u obohacujících diskuzí, jak a proč 
se odlišujeme, ale toužili jsme po jednotě a 
chtěli jsme o ni usilovat. Duch svatý nás 
potom v boji za jednotu vedl někdy do 

neznámých a hlubokých vod, až jsme se 
jeden nebo druhý báli, že ztrácíme pod 
nohama pevnou zem a nedohlédneme        
k pevnině. Zvláště nedlouho před zlomem 
jsme často pochybovali, že nějak překonáme 
mezicírkevní bariéry, které během jednoho 
lidského života nejdou úplně zbořit.
Musela jsem odevzdat Pánu všechny svo-je 
představy o budoucnosti, svoje dosavadní 
jistoty, a dát mu možnost vzít si zpátky dary, 
které mi už dal (mezi ně patřil i Dan). Teprve 
potom mi totiž mohl darovat něco dalšího! 
Ukázal mi můj nový domov a nešetřil 
přitom ujištěními, která jsem velmi 
potřebovala. Raduji se z přijetí do tohoto 
sboru, z nalezení společenství a rovněž       
z místa začátku mé a Danielovy společné 
cesty. Kéž nám všem Bůh požehná!

Bětka

S letošním koncem školního roku ukončili některou z etap 
svého vzdělávání:

Maturanti: Anežka Boháčová, Ivetka Ukropcová, Štěpán Raus
DiS: Jan Rous, Miriam Halámková
Bc: David Raus, Dorota Rousová, Hanka Fronková, Míša 

Klimentová, Jan Halámka, Žaneta Lechovičová 

Jména absolventů besídky budou zveřejněna až po prázdninách.

Zdroj: Luboš Rous

Pokud nějakou etapu svého studia ukončil ještě někdo další, prosíme, 
pošlete informaci někomu z redakce. Zprávu uveřejníme v příštím 
Kompase

N A Š I A B S O LV E N T I



11KOMPAS 7-8/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-4-

Manželé 
Stanislav a Halinka Heczkovi

Noemi: „Stanislave, na co rád vzpomínáš?“
Stanislav: „Především, že jsem se stal 

Božím člověkem, a na různé cesty na 
východ, na Ukrajinu. Oni by chtěli, abych 
tam jezdil pořád, ale už nemám tolik síly. Už 
tu ale jsou následovníci. To všechno a to, že 
jsem mohl uvěřit v Pána Ježíše, je ohromná 
milost. My jsme s rodinou chodili do 
kostela, ale osobní setkání s Pánem Ježíšem 
jsem prožil až ve dvaceti letech. Začal jsem 
chodit do sboru na Hrádek. Jsem moc 
vděčný, že jsem uvěřil, a že můžeme kráčet 
společně s manželkou. Nevíme, jak dlouho, 
ale cíl víme.“

Halinka: „Na podzim to 
bude 60 let od naší svatby! Já 
jsem se obrátila ve dvanácti 
letech. Chodili jsme s rodiči do 
sboru, já nejprve do besídky a 
pak do sboru na Hrádku. Do 
mládeže jsem moc chodit 
nemohla, měla jsem to do 
sboru 50 minut, a to jsem se pak 
bála večer sama. Auta nebyla, 
tak jsem se nedostala.

Děkuji Bohu moc, že jsem 
byla uchráněna od těch 
světských věcí, nemusela jsem 

chodit na zábavy a tak. Manžela jsem 
poznala až později, když mu bylo dvacet let, 
a jeho rodinu jsem proto moc neznala. 
Chodili jsme do sboru, kde kázal bratr 
Kaleta – dědeček bratra Bronislava Kalety.“

Anna: „Stanislave, když jsi uvěřil, musel 
jsi opustit dráhu sportovce – atleta. Dosáhl 
jsi úspěchů v běhu, viď?“

Halinka: „Vyhrával poháry! Kde teď jsou, 
to nevím. Maminka mu řekla, když přišel 
šťastný se svým pohárem: „Pán Ježíš takový 
pohár vypil za tebe!“ Tenkrát se rozhněval. 
Maminka už byla věřící.
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Z manželova dětství toho moc nevím. 
Tatínek mu zemřel, když mu byly čtyři roky. 
Měl ještě jednoho bratra. Maminka byla pak 
sama, přestěhovala se k rodičům. Později se 
ještě vdala a měla deset dětí, nejmladší bratr 
(později švagr) se mnou chodil do školy.“

Noemi: „Stanislave, co jsi studoval?“
Stanislav i Halinka: „V Polsku obchodní 

akademii a pak teologická studia – jeden 
semestr v Bratislavě. Na Luterské teolo-
gické fakultě ale zjistili, že Stanislav chodí na 
Cukrovou do CB, tak mu řekli: „Buď tam 
přestaneš chodit, nebo budeš muset odejít 
ze školy.“ Tak manžel odešel na fakultu do 
Prahy, profesor Hromádka ho přijal. 
Ostatní faráři z Těšínska se mu posmívali: 
„Vidíš, tady už bys měl faru, a ty stále 
studuješ!“ My jsme pak byli šest let na 
Valašsku na Lhotě a manžel při tom i pra-
coval.“

Noemi: „Vy jste začínali na Valašsku?“
Halinka: „Ano, a pak jsme šli do Opavy 

na šest let. Pak jsme bydleli v Havířově a 
manžel jezdil i do Opavy. Já jsem učila 
besídku. Ráno jsem vždy vzala naše dvě děti 
a šla jsem do sboru. Manžel s námi nikdy     
v neděli nebyl. Vždy hned šel na vlak, vzal si 
svačinu a jel. Já jsem si vždy říkala, co mám 
těm dětem udělat za program, aby ne-
pociťovaly smutek, že s nimi tatínek není. 
Bylo to šest let. Tak jsme spolu lepili foto-
grafie takovými růžky. To měly děti radost! 
Nebo jsme šli lyžovat, nebo sáňkovat a tak. 
Pokaždé něco jiného, ale nebylo to lehké. 
Začali už také jezdit hosté. Bratr Wiktor 

z Ukrajiny už na Valašsko. Neli-
tujeme ničeho.“

Noemi: „Jak dlouho jste byli v Těšíně?“
Halinka: „Dvanáct let a pak jsme už šli do 

Brna. V Brně jsme byli jedenadvacet let.     
V Těšíně jsme se sborem vystavěli ten velký 
dům.“

Noemi: „Nebylo pro vás těžké odejít      
z Těšína? Měli jste tam přátele a rodinu.“

Polinko 

Halinka: „Moje maminka už nežila, jen 
tatínek. Občas jsme se tam za ním dostali, 
ale nebylo to moc často, protože už jsme 
mívali ty hosty. Oni nám nikdy nemohli říci, 
kdy přijedou. To by je nepustili a my bychom 
to také měli těžké. Takže přijeli a řekli: „A 
my zděs!“

Jednou jsem se odvážila za tetičkou 
Urbanovou. V sobotu jsem si koupila 2 kg 
chleba, měla jsem kousek salámu – šunka 
nebyla. V 5 hodin odpoledne mi přijelo šest 
hostů a v 8 hodin přijelo dalších sedm hostů. 
Tetička Urbanová byla na balkoně a říkala: 
„Prosím tě, když se tak dívám, jak je budeš 
krmit?“ Já jsem řekla: „Tetičko, odvážím se 
vás poprosit o chleba. Nějaké konzervy 
mám.“ Ona mi řekla: „Přijeď nahoru, já ti 
dám… Tady máš sýr, salám, sardinky – nic 
mi nevracej. Já jsem tak ráda, žes mi řekla!“ 
Já jsem byla taky moc ráda!

Jak ale s nedělním obědem? Měla jsem 
kilo masa pro tolik lidí! Pán Bůh na člověka 
nezapomněl. Ráno se ozval telefon, volal 
tatínek: „Podívej se, naši bratři jedou na 
veletrh do Brna. Já jsem měl v noci sen, že ti 
mám poslat peníze. Pošlu ti 3 000 Kč.“ To 
bylo tenkrát moc peněz! Já jsem se do toho 
telefonu rozplakala a řekla jsem, kolik mám 
hostů a jak jsem vděčná. „Přece jen byl ten 
sen pravdivý,“ řekl tatínek. Když už je 
nejhůř, Pán Bůh člověka nenechá.

Já sama jsem nechodila do práce, manžel 
měl plat a já jsem musela moc přemýšlet, jak 
využít všechno, každý zbyteček jídla – třeba 
jsem udělala pomazánku apod. Museli jsme 
být tvořiví. Pán Bůh se vždy přiznal. Vždy 
jsem se modlila: „Pane Bože, ty víš!“

Noemi: „Měli jste někdy dovolenou?“
Halinka: „Když jsme postavili ten dům   

v Těšíně, tak jsme byli dva týdny v církevním 
zařízení v Bad Blankenburgu ve Východním 
Německu. Poslali nás tam bratři z Rady. Já 
jsem tam za těch čtrnáct dní tak načerpala 
síly! Předtím jsem byla hrozně unavená.“
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Noemi: „Nebylo to tenkrát lehké, ty cesty 
přes hranice…, to byly nervy.“

Halinka: „Jednou jsme jeli před Vánoci 
do Brestu. V autě jsme nahoru do kufru 
narafičili tři salámy a pomeranče, protože 
jsme pod tím měli Bible. Měli jsme zkuše-
nost, že celníci sahali dospod kufru a naho-
ru, doprostřed ne. Jedna celnice uviděla 2 kg 
pomerančů, ty tam tenkrát vůbec nebyly a u 
nás jen před svátky. Řekla: „Pomeranče se 
nesmí vozit a klobásy tože nět!“ Dala si to 
do své tašky. A já jsem řekla: „A vy nám ani 
adnu neastávitě?“ A ona řekla: „Dvě chvátit 
a vam adnu“. Tak nám jeden salám nechala. 
Ale hlavně nenašla Bible!

Jednou zase v Polsku měli levné ručníky; 
u nás nebyly vůbec. Měli jsme velikánské 
čtyři kufry a jeden byl plný těch ručníků. Pán 
Bůh nás zachránil. Celníci kufr s ručníky 
neotevřeli, ale dívali se do ostatních.

Jindy jsme přijeli do Brestu se čtyřmi 
velikánskými kufry. Celníci se dívali, ale 
manžel viděl bratry a řekl: „Bistro ucha-
dítě.“ Oni ty kufry popadli a rychle s nimi 
běželi. Než se celníci vzpamatovali, byli 
pryč.

Jednou k nám přijel bratr Polinko, on 
neměl jednu ruku a jednu nohu. Když jsem 
mu otevřela, myslela jsem, že je to žebrák, 
měl otrhané šaty a řekl: „Já brat z Rosii.“ Tak 
jsem věděla. Udělali jsme sbírku v Krnově   
a Opavě a mohli jsme mu dát dva krásné 
nové obleky. Ty jeho šaty jsme vyhodili, ale 
on je chtěl, že by je vzal domů.“

Stanislav: „Pán Bůh vše dělá v pravý čas, 
teď už by to nešlo. Já bych ještě jel, kdyby 
byly síly.“

Halinka: „Jezdí ostatní, Petr Kučera        
a ostatní. Před Vánocemi nám s Petrem 
přijelo zazpívat sedmnáct mladých lidí        
z Ukrajiny. Tak nádherně zpívali! Zpívali 
bez not, zpaměti, to bylo krásné.

Když jsme šli z Těšína do Brna, nebylo to 
lehké. Po bratru Urbanovi, to byl jeden        

z nejlepších kazatelů.
My jsme se modlili. Už byl poslední den, 

kdy jsme měli říci, zda půjdeme, nebo ne. 
Ptali jsme se bratra Ciesara, co máme říci. 
On nám řekl: „Ak budeš niečo očakávať od 
sboru, budeš sklamaná, ak nič nebudeš 
čakať, všetko, čo príde, to bude k dobrému. 
Nebojte sa.“

Manžel poslal telegram: „Pokud na mně 
záleží, jsem ochoten jít.“

Rozhovor s manželi Heczkovými vedla 
Noemi Komrsková a Anna Dostálová, 

zpracovala Danda Asszonyi.

Přála bych každému takové krásné dětství, 
jaké jsem prožívala na myslivně, hluboko    
v lesích u pramene řeky Bobravy v Doma-
šově. Nebyla elektřina. Užitkovou vodu 
jsme přinášeli z potoka, pitnou vodu ze 
studánky, která byla dost daleko od domu. 
Když se po bouřce rozvodnila Bobrava, naši 
studánku poničila. Kdo vyrůstá v přírodě, 
nepřijímá život kolem sebe se samo-
zřejmostí. Na samotě se s Pánem Ježíšem 
žije den co den.

Tatínek odcházel brzy ráno do revíru, kde 
měl pracovníky. Tenkrát byli také zlí lidé – 
pytláci. Tatínek měl těžkou službu. 

Sestra Ludmila Němcová



K výletu nedělní školy

Letos jsme navštívili město Mikulov, 
které nás přivítalo drobným deští-
kem, před kterým jsme se ukryli do 

jeskyně Na Turoldu, kde jsme se šikovně 
proplétali labyrintem chodeb. Mezitím vy-
svitlo lehce sluníčko a my jsme vyrazili ke 

Kozímu hrádku a pak k zámku. Po cestě 
zpátky jsme se občerstvili zmrzlinou a po-
slední čas děti prozkoumaly hřiště s řadou 
dětských atrakcí. Domů jsme spěchali před 
temnými mraky, ale spokojeni.

David Fajfr, učitel
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Zjišťoval v noci, proč se mu ztrácí z revíru 
vysoká zvěř. Došlo i na přestřelky. Děkovali 
jsme Pánu Bohu, když se nám tatínek vrátil. 
Osamocený život v lese, to jsou zkoušky 
víry. Statečná maminka odcházela na pole, 
vše pro rodinu vypěstovala. Nedaly se 
koupit potraviny, oblečení, nebyly peníze, 
byla válka. Byly jsme s Eliškou, mladší 
sestrou, vychovány k samostatnosti, staraly 
se o drůbež. Modlily jsme se: „Pane Bože, 
nedej, aby nám je zase odnesl dravec 
jestřáb.“ Byla to naše obživa na celý rok.

Ve škole bylo vyučování i odpoledne, to 
už byla v zimě tma. Po cestě domů jsem se 
bála. Maminka mě uklidňovala, ať se nebo-
jím, protože mě opatruje anděl strážný.      
V hodinách náboženství jsem ráda dávala 
panu děkanovi otázky a sledovala příběhy    
z biblické dějepravy. Jako školačka jsem 
pochopila, že Pán Bůh řídí moje kroky.

V patnácti letech jsem nastoupila do 
rodinné školy, kde vyučovaly řádové sestry. 
Líbilo se mi tam, přemýšlela jsem, že budu 
řádovou sestrou a budu se starat o nemocné. 
V roce 1945, po válce, jsem byla přijata do 
státní zdravotní školy. Mojí spolužačkou 
byla také Marie Stará. Bylo to přátelství až 
do konce. Děti nám vyrůstaly, jezdili jsme 
společně na dovolenou, i rodinné akce jsme 
prožívaly spolu. Mám pěkné vzpomínky.

Při praxi v nemocnici ve Svitavách jsme 
se seznámili s Františkem Němcem, mým 
budoucím manželem. Chodil do shro-

máždění v letovickém sboru. Asi v roce 
1947 jsem veřejně vyznala před bratrem 
kazatelem Medkem, ještě se sestrou Martou 
Dvorskou, že chci jít cestou s Pánem 
Ježíšem. Pro mladého je to závazek. Neví, 
jaké nástrahy přijdou.

V roce 1948, za pana kazatele Pospíšila, 
jsme měli v našem sboru na Kounicově       
s Františkem svatbu. Sbor nám pomáhal 
vychovávat čtyři děti. Neumím dost děkovat 
za čtyřiačtyřicetileté manželství, děti, 
vnoučata, pravnoučata, že rády chodí do 
sboru a nechají se vést dle učení Bible.

Manžel se mnoho let rád věnoval práci ve 
sboru. V roce 1990, kdy jsme odjížděli         
z Letovic do Brna, byla jeho poslední slova: 
„Spěchám do staršovstva.“ Nedojeli jsme. 
Můj manžel byl odvolán do nebe. Proč ne já?

Nemohu pomáhat, ale modlit se mohu za 
rodinu, sbor i za postižené děti, které se 
chtějí vyrovnat zdravým, ale s velkým úsilím. 
Čtyřicet let máme nemocného syna. Utrpení 
musíme umět přijímat.

Všem mladým bych přála úctu a trpě-
livost ke starým. Laskavé slovo je pro ně víc 
než věcný dárek. Kdyby byl na základních 
školách předmět náboženství a žáci by 
pochopili, že Pán Bůh vše vidí, nemuseli 
bychom se bát jeden druhého. V poslední 
době jsem byla několik měsíců v nemocnici. 
Viděla jsem okolo sebe mnoho utrpení i 
umírání. Pán Ježíš ke mně mluví: „Nic 
nedokážeš svou vůlí, ale s mou pomocí.“

Se sestrou rozmlouvala a 
text připravila Lydie Stará.
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PŘINESEŠ – ODNESEŠ
ANEB SOUSEDSKÁ VÝMĚNA 

OBLEČENÍ A HRAČEK
ž delší dobu si všímám, jak je 
užitečné nést evangelium od svých 
vlastních domovních dveří. U

Všimnout si dveří bezprostředního sou-
seda, souseda od vedle, z vedlejšího domu,  
z ulice, z čtvrti. Přijde mi, že nejintenzivnější 
vztahy můžeme mít s lidmi, se kterými se     
s největší prav-
děpodobností nej-
častěj i  potkáme. 
Když tedy pře-
mýšlím o svých sou-
sedech, kteří Pána 
Boha hledají nebo o 
něm nevědí a třeba 
netuší smysl svůj ani 
Boží, tak si říkám, na 
kterou ze sborových 
akcí by mohli přijít, 
co by je mohlo 
nejvíc ovlivnit.

Před nedávnem proběhla v Brně akce 
Týden města, sousedé z předního sbo-
rového domu a další sestry ze sboru vyšly na 
ulici před vrata s čajem a buchtou a povídali 
si u malého stolečku s kolemjdoucími. 
Potkávali tak ty, jejichž cesta do práce, 
domů, do města vede právě naší ulicí. To 
jsou lidé, kteří nám jsou pomyslně nejblíže, 
neboť s nimi křížíme své cesty, i když se 
zatím neznáme.

A právě pro další seznámení a setkání      
s našimi sousedy na Kounicově a okolí jsme 
vymysleli sousedskou výměnu oblečení a 
hraček, které jsme dali název „Přineseš – 
odneseš“. Rády bychom (několik sester ze 
sboru různých generací) v pátek 4. září od 

15 hodin zpřístupnily dvoreček před mo-
dlitebnou, z nějž by se stal prostor k výměně 
(nikoliv k prodeji) ještě pěkného oblečení    
a hraček. Očekáváme, že by mohli přijít lidé   
z okolí a vytvořit s námi aspoň na chvíli milé 
společenství. Od asi 18 hodin je pak chceme 
pozvat na malou dvorečkovou párty při 

světle lampionů.
Sestry a bratři, 

pokud Vás výše uve-
dené nějak oslovilo 
a napadlo Vás, čím 
byste mohli oboha-
tit naši myšlenku na 
sousedskou výmě-
nu, byli bychom 
Vám vděčni, kdy-
byste se ozvali (nej-
l é p e  n a  m a i l  
vavrova.katerina@ 
centrum.cz). Kdy-

byste měli doma něco, co byste chtěli vložit 
do fondu dvorečkového bazaru (oblečení a 
hračky), kdybyste se chtěli zapojit do pří-
pravy občerstvení, organizace, propagace, 
do modliteb, budeme za cokoliv vděčné. 
Pokud Vám přijde, že tato akce má smysl, 
budeme moc rády, když se k nám připojíte. 
A určitě je vhodné pozvat i svoje sousedy,     
i když nebydlíte na Kounicově, poněvadž     
i tímto pozváním zase můžete tvořit svoje 
vztahy, poznávat lépe svoje sousedy, což je 
pro mezilidské vztahy velmi cenné. Kéž 
nám Pán Bůh všem požehná a dá nám 
dostatek všeho, čeho máme mít!

Kateřina Vávrová
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Bratři a sestry, vážení hosté, milí přátelé,
všechny vás srdečně zdravím. Jsem rád, že se mohu 
zúčastnit dnešní bohoslužby, že mohu žít v této době. 
Byl jsem požádán, abych promluvil o postoji Římsko-
katolické církve k Mistru Janu Husovi v dnešní době. 
Mistr Jan Hus měl ve své době problémy s lidmi           
z nejvyšších vrstev pozemské církve. Proto bych rád citoval názory lidí z nejvyšších vrstev 
Římskokatolické církve doby nedávné minulosti a současnosti.

1. Druhý vatikánský koncil, který se konal v letech 1962–1965, nasměroval katolickou církev 
mimo jiné k ekumenické spolupráci a také k prosazování náboženské svobody. 
Významný impulz v tomto směru měl i komunistickou vládou pronásledovaný a poté do 
exilu poslaný pražský arcibiskup kardinál Josef  Beran. Ve svém závažném příspěvku o 
náboženské svobodě prohlásil na koncilu dne 20. 9. 1965 mimo jiné: „…v mé vlasti 
katolická církev stále trpí pro to, co bylo v minulosti jejím jménem vykonáno proti 
svobodě svědomí, jako bylo v patnáctém století upálení kněze Jana Husa nebo v sedm-
náctém století vnější donucení velké části českého národa, aby zase přijal katolickou víru 
podle zásady 'cuius regio, eius religio', jež byla uplatňována. Světská moc, i když chce 
sloužit katolické církvi nebo to aspoň předstírá, ve skutečnosti takovými činy způsobuje 
trvalou skrytou ránu v srdci národa. Toto trauma brzdilo pokrok duchovního života a 
nepřátelům církve poskytovalo a poskytuje lacinou látku k námitkám…“

2. Při své první návštěvě v tehdejším Československu v r. 1990 papež Jan Pavel II. připomněl 
úkol odborníků – v prvé řadě českých teologů – vymezit přesněji místo, které Mistru Janu 
Husovi přísluší mezi reformátory církve. Na základě této papežovy výzvy pracovala 
deset let ekumenická skupina historiků a teologů z různých církví, především z České 
republiky. Výsledkem práce bylo mimo jiné sympozium na Papežské lateránské 
univerzitě v Římě ve dnech 15. – 18. 12. 1999. Papež Jan Pavel II. v závěrečném proslovu 
tohoto sympozia mimo jiné řekl: „…(Sympozium o Janu Husovi) představuje další 
důležitou etapu v hlubším pochopení života a díla dobře známého českého kazatele, 
jednoho z nejslavnějších mezi mnoha vynikajícími mistry, kteří vyšli z pražské univerzity. 

POZDRAV
PRONESENÝ PŘI EKUMENICKÉ 

BOHOSLUŽBĚ K 600. VÝROČÍ 

MUČEDNICKÉ SMRTI 

MISTRA JANA HUSA

BRNO, ČERVENÝ KOSTEL, 

14. 6. 2015
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Z E S E S T E RS K É H O O D B O R U

Hus je pamětihodnou postavou z mnoha důvodů. Ale je to zejména jeho morální odvaha, 
která z něj tváří v tvář protivenstvím a smrti učinila postavu zvláštního významu pro 
český národ, který byl v průběhu staletí také těžce zkoušen… Dnes, v předvečer Velkého 
jubilea (tj. roku 2000), cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na 
kterou byl Jan Hus vydán, a nad následnou krutou ranou, která se tímto způsobem 
otevřela v myslích a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení… Rány 
uplynulých staletí musí být léčeny novým perspektivním pohledem do budoucnosti a 
nastolením zcela obnovených vztahů. Náš Pán Ježíš Kristus, který je 'náš mír' a zbořil 
'zeď, která rozděluje' (Ef  2,14), ať řídí běh dějin vašeho lidu vstříc znovunalezené 
jednotě všech křesťanů, kterou si my všichni vroucně přejeme pro tisíciletí, na jehož 
prahu stojíme… Osobnost, jakou je Mistr Jan Hus, jež byla v minulosti velkým bodem 
sváru, se nyní může stát předmětem dialogu, srovnávání a společného prohloubení.“

3. V pondělí 15. 6. 2015 se v Římě uskuteční setkání představitelů některých církví, které 
působí v ČR, s papežem Františkem. Již v pátek 12. 6. 2015 papež o tomto setkání mluvil. 
V této souvislosti zmínil výročí smrti Mistra Jana Husa a třicetiletou válku: „Dnes 
odpoledne jsem připravoval projev, který řeknu Čechům, katolíkům, husitům, 
pravoslavným, kteří přijedou příští týden u příležitosti oslav 600. výročí smrti Jana Husa,“ 
řekl František. „Zranili jsme svatou matku církev! V našem svědomí musí být ono 
poprošení o odpuštění za dějiny naší rodiny, za každou událost, kdy jsme zabili ve jménu 
Boha.“

K výročí smrti Mistra Jana Husa se připravuje řada bohoslužeb, která budou mít charakter 
bohoslužby smíření. Chceme-li jít dál cestou víry, cestou vztahů mezi křesťany, cestou         
k Bohu, měli bychom při vzpomínce na odkaz Mistra Jana Husa prožít smíření. Věta, kterou 
na závěr vyslovím, není mou myšlenkou, nejsem jejím autorem. Pravděpodobně v následu-
jících dnech zazní častěji. Je větou, s jejímž obsahem souhlasím. Věřím, že nejsem sám:

„Milé sestry a milí bratři, prosím vás za odpuštění všech vin, kterých se proti vašim 
předkům i vám dopustili příslušníci mé církve v minulosti i v současnosti a také já sám. 
Současně i já vám vyslovuji odpuštění jménem své církve i jménem svým. Amen.“

Václav Slouk, biskupský delegát pro ekumenismus v brněnské diecézi

24. června se sestry sešly, aby oficiálně 
propustily sestry Halinku Heczkovou a 
Aničku Štiglerovou z dlouholeté a po-
žehnané služby v sesterském odboru a při 
sborových akcích. Obě pokračují ve službě 
v rámci svých rodin a slouží i dál lidem 
okolo sebe. Vyprošujeme jim oběma Boží 
sílu a požehnání do dalších dní a vyhlížíme 
nové služebnice na jejich místa mezi námi. 



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

NEZBEDNÉ PARAPLE
Příběh ČTYŘICÁTÝ čtvrtý:
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Žil byl jeden pán a ten si všude s sebou, ať bylo léto či zima, svítilo slunce či 
pršelo, nosil své nezbedné vystřelovací paraple.

Co říkáte? Že vystřelovací paraple nemůže být nezbedné? Inu, může. Jen 
posuďte sami.

Když znenadání začalo pršet, zvedl pán paraple a zmáčknul knoflík, kterým se 
paraple mělo samo rozevřít. Ale nic se nestalo! Mačkal, mačkal, ale paraple drželo 
zavřené, jako by je někdo stáhnul ocelovým lanem. Než se pánovi podařilo 
mačkáním knoflíku paraple k rozevření přemluvit, byl už celý promáčený a 
přeháňka byla ta tam.

Cože? Tohle se podle Vás stalo každému? Jen poslouchejte dál.
Jindy chtěl pán své paraple využít místo hůlky. To když právě stoupal do 

prudkého kopce směrem k rozhledně. Chytnul kulatou rukojeť, špičku namířil   
k zemi a chtěl se o takto připravené paraplíčko zapřít a ulehčit si krok. Jenže místo 
toho se paraplíčko najednou otevřelo! Zapletlo se pánovi mezi nohavice a pán se 
málem kutálel z kopce jako kolo od vozu. Naštěstí tam zrovna byla silná větev 
stromu, které se chytnul, a pádu tak na poslední chviličku zabránil.

Jakže? Ještě stále to podle vás neznamená, že to paraple bylo nezbedné? Tak 
Vám povím ještě něco.

Jednou, v opravdu parném dni, chtěl pán paraplíčko opět využít. Tentokráte 
jako slunečník, který by ho ochránil před spálením na prudkém slunci. Paraplíčko 
se sice poslušně roztáhlo, ale hned nato mu vyskákaly jednotlivé dráty z úchytek 
na látce, a dokonce tu látku potrhaly. Nejenže pak na pána sluníčko svítilo, 
protože deštník nedržel svůj tvar, ale navíc ještě bylo potřeba roztržené části zašít 
a spravit.

No tak vidíte, že to bylo nezbedné paraple. A to jsem Vám ještě ani neřekl, že se 
to paraple s každým závanem větru vždycky schválně otočilo a vytvořilo nad 
hlavou místo krásné stříšky obří mísu.

Dokonce i pánově kočce se to paraple zdálo nezbedné a úplně nepraktické. 
Vzala ho do zoubků a nesla ho směrem k popelnici. Vždyť by si pán mohl koupit 
jiný, nový a perfektně fungující deštník. Ale pán kočku zastavil a své staré 



Fotbálek

Koná se pouze podle domluvy, informaci podá Tomáš Kotrbatý. Naplno sezona začne v září.
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Pája Sychrová

nezbedné paraple jí vzal. Pak svou malou čtyřnohou společnici pohladil a řekl: 
„Mám to paraple moc rád. Patří ke mně. Budu s ním mít trpělivost. Budu se o něj i 
nadále starat, opravovat ho a dávat mu nové a nové šance být fungujícím 
deštníkem. Péčí mu budu ukazovat svou náklonnost tak dlouho, dokud mou 
lásku nebude chtít opětovat tím, že mi dobře poslouží.“ Taková péče a trpělivost, 
pomyslela si kočka. Takového pána se musím držet, ten bude mít určitě vždycky 
rád i mne.

A víte, že se stejnou náklonností, trpělivostí, péčí a starostlivostí se Bůh sklání 
také k nám, k nezbedným lidem? I když právě nejsme těmi, kteří by chtěli plnit 
Jeho vůli, stejně nám prokazuje svou lásku a dává nám neustále nové šance udělat 
dobré činy, které pro nás připravil. Od sebe nás nikdy neodhání. Tak otevřete 
přes prázdniny oči i srdce, ať tu trpělivou lásku určitě nepřehlédnete!

wDobrý deštník se hodí i v létě, tak si můžete         
v obrázku některý vybarvit přesně podle svých 
představ. A s pomocí někoho staršího nebo sami 
můžete vyluštit i křížovku.
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BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež
Modlitební chvíle
Zkoušky pěveckého sboru
Jednání staršovstva
Sesterský odbor

prázdniny
v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

pauza
ad hoc 

schůzky nebudou
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BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi + VP

Bohumiličtí
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kaz. Daniel Komrska kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí 
kaz. Daniel Komrska + VP
Bohumiličtí 
Bohumiličtí kaz. Daniel Komrska
br. Milan Hluchý

STANICE

ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU

kaz. Jan Asszonyi 
br. Petr Raus
br. Dalimil Petrilák
kaz. Josef Horský
kaz. David Kubíček
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kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
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br. Petr Raus
br. Josef Vávra

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

Nedělní večerní setkání se nekonají
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