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Kdo nebo co tě 
v životě ovlivnil(o)?

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatelé: 
Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434

Daniel Komrska – tel.: 777 004 861 
pastorační asistentky: 

Mária Uhlíková – tel.: 739 247 616

Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

kancelář sboru:

v úterý (17–19) – tel.: 530 342 302

Fotografiemi do tohoto čísla přispěli: Marcela Kva-
pilová, David Fajfr, archiv manželů Marvanových, 
archiv manželů Štiglerových, soukromý archiv 
Davida Fajfra, mládež a webové stránky.
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 9. 2016. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

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

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

Září 2016

(Z)povídání

V posledních letech mě nejvíc ovlivnily dva 

týmy – doma a v práci. A co se týká pokory, 

taky chování k mým „vedoucím“ – k nadříze-

ným v práci a k Pánu Bohu.

Petr Buršík

To je spousta lidí. Rodiče, manžel, někteří 

přátelé – ti nejbližší.

Martina Štiglerová

Rodiče, jejich podporující motivující přístup, 

jejich humor a rodinná pohoda. Pak Petr Raus 

a jeho hluboká láska k Božímu slovu, kmeti 

velkého dorostu, Bohuš Kučera, můj manžel 

a děti.
Petra Bára Packová

Rodiče a sbor.
Daniela Kořínková st.

Určitě sbor a kazatelé, kteří tady byli nebo 
sem jezdili. Přišla jsem sem v mládí, začala 
jsem chodit do mládeže a všechna kázání mě 
oslovovala a stále oslovují. Brala jsem je 
doslova. Taky mě ovlivnil bratr Benda, který 
se mně v době střední školy věnoval. Oslovila 
mě i rodina mého muže, hlavně jeho 
maminka. Byl to neskutečně tichý, pracovitý a 
sloužící člověk.

Anička Štiglerová

w Ptala se Lenka Broklová.

mailto:maria.uhlikova@cb.cz
mailto:maria.uhlikova@cb.cz
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ÚVODNÍK

Těšíte 
se 
na 
nový 
začátek?

KOMPAS 9/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

rochu provokativní otázka na konci prázdnin od T
někoho, kdo už nemusí chodit do školy…

Přesto, že je to už dávno, ještě v minulém století, 
vzpomínám si na smíšené pocity, které ve mně příchod 
nového školního roku vždycky vyvolával. Smutek z konce 
prázdnin se střídal s radostným očekáváním setkání se 
spolužáky. Obavy z nových předmětů a neznámých 
učitelů zaháněla zvědavost a tušení úžasných 
přestávkových zážitků. A náplastí na splín a depku mi byly 
všechny ty nové krásné věci, zcela nepoeticky zvané 
„školní potřeby“, které mi moji milí rodiče koupili. Nové 
pouzdro jsem plnila pěknými pery, propiskami a tužkami, 
aktovce (batohy se tehdy nosily jen na výlety do přírody) 
jsem slibovala, že ji budu mít vždycky připravenou už 
večer, nad barevnými sadami pastelek a temper jsem snila 
o tom, jak s nimi namaluji úžasný obraz. Pořád ještě cítím 
nezapomenutelnou vůni nových sešitů a nevyvětratelnou 
vůni PVC obalů, která mne omámila natolik, že jsem si 
představovala sešity popsané úhledným písmem bez 
jediné chybičky a oznámkované samými jedničkami (ty 
obaly musely být vážně toxické!). Taky jsem si dávala 
předsevzetí, že tentokrát všechno zvládnu lépe, nic 
nepodcením, začnu hned s plným nasazením a budu 
pracovat neúnavně a svědomitě. Tušíte, jak to asi 
dopadlo? A nepřipomíná vám to něco?

I naši nedělní školu teď čeká nový začátek. Otevírá se 
před námi další školní rok, pro některé děti úplně první. 
Stejně jako pro některé učitele v této nové roli – těšíme se, 
Lydinko! Velký úkol na sebe vzala i zkušená učitelka 
Hanďula, která se s odvahou a nadšením ujme vedení 
týmu učitelů a celé nedělní školy. Přejeme jí k tomu Boží 
požehnání, pomoc, moudrost, skvělé nápady a stálou 
inspiraci. A taky pevné nervy, velkou trpělivost, lásku, co 
hodně unese, a naději, která vytrvá, než se z některých 
starších bratrů výtečníků stanou výteční bratři starší J.

Nové začátky se jako dveře do neznáma otevírají i před 
námi dospěláky. Může to být nové zaměstnání či bydliště, 



4 KOMPAS 9/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

SLOVO
NA CESTU
SLOVO
NA CESTU

noví sousedé a kolegové, nové známosti, manželství, děti, nové životní etapy a role. Jejich 
příchod nás často znepokojuje a vyvolává v nás zvláštní pocit rozechvění na těle i na duši. Ale 
každý nový začátek je především výzvou. K zodpovědné práci, k odvážné víře, k trpělivé 
naději a především k modlitbám a k hledání Boží vůle v našem životě. K důvěře v toho, který 
je Mistrem nových začátků, protože „činí všechno nové“.

Přeji nám všem, malým i velkým, hodně sil do nových začátků, které povedou, s Boží 
pomocí, k vítězným koncům.

M+K+
(Marcela Kvapilová)

w Jakmile nohy kněží nesoucích schránu Hospodina, 
  Pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, 
  jordánské vody se rozestoupí; vody řítící se shora 
  zůstanou stát jako jednolitá hráz. 
                                                      (Jozue 3,13)

ačátek školního roku mi připomíná překročení řeky. Ta pravděpodobnost, že se na 
začátku září ocitneme před nějakou novou výzvou, je poněkud vyšší než jindy. Často 
narazíme na úplně nové věci, před námi se objeví různá rozhodnutí, která 

neobejdeme. Někdy snadnější, někdy těžší. Pro mnohé začíná rušnější období, víc úkolů, 
povinností, možná i víc stresu, obav a strachu. Zvládnu to? Rozhodl jsem se správně nebo 
budu se umět správně rozhodnout? A to mi připomíná řeku, která se vymyká naší kontrole a 
nedá se přehlédnout. Všechno se na nás může valit jako vody řeky, může se zdát, že nás to 
úplně pohltí.

Jsou situace, kdy si můžeme počkat, až před sebou uvidíme hezkou cestu a projdeme. 
Někdy ale přijdou situace, že musíme udělat první krok víry, i když cestu zatím nevidíme. 
Možná potřebujeme vstoupit do řeky a čekat, jestli se voda před námi rozestoupí. Ať nám 
Bůh obnovuje důvěru a posilňuje odvahu dělat takové kroky.

Mária Uhlíková

Z
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

ZÁŘÍ 2016
Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, 

zachránil je z jejich úzkostí.
Žalm 107, 13

KDY      KOMU                                         PROČ

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
sestře Věře Čihákové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

1. 9.
2. 9.
8. 9.

17. 9. 
25. 9.
27. 9.
29. 9.

77 let
89 let
85 let
83 let
81 let
75 let
82 let

Během prázdnin byla z CB v Liberci (stanice Jilemnice) převedena Eliška Štiglerová.

V sobotu 2. července 2016 byli v Podkrkonoší oddáni Eliška Petriláková a Jaroslav 
Štigler.

Fotografií se ještě vracíme  
k červnovému sňatku Ža-
nety Lechovičové a Jana 
Marvana, která proběhla    
v kostele SCEAV v Orlové, 
oddával Mgr. Vladislav 
Szkandera.

PŘEVEDENÍ DO SBORU

BYLI ODDÁNI

SBOROVÁ KRONIKA

5
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menuji se Eliška Štiglerová a i na mě 
přišla řada, abych o sobě jako nový Jčlen našeho sboru něco krátce 

pověděla. Ačkoli se v našem sboru pohybuji 
cca pět let a již několik týdnů nosím 
příjmení, které je v CB na Kounicově 
poměrně časté (a stala jsem se blíže či 
vzdáleněji příbuznou mnohých z vás), snad 
vás několik podrobností z mého života 
nebude nudit.

Narodila jsem se před 24 lety v Jilemnici 
(oblast Podkrkonoší) věřícím rodičům jako 
jejich třetí dítě. Vyrůstala jsem po boku 
svých starších bratrů Dalimila a Luďka, o 
rok a půl později se k nám přidala ještě 
sestra Jana. Byla jsem vychovávána             
v křesťanském prostředí stanice CB           
v Jilemnici, která je součástí libereckého 
sboru. Jelikož naše rodina bydlí ve sbo-
rovém domě a zastává funkci správcových, 
byla jsem do sborového života aktivně 
zapojena už od dětství. Ve 14 letech jsem 
stvrdila své rozhodnutí pro život s Pánem 
Ježíšem a byla jsem pokřtěna.

Kvůli malému počtu dětí v naší stanici 
jsme dojížděli na schůzky dorostu do CB       
v Trutnově, který nám byl neblíže. Zde jsem 
navázala krásná přátelství a prožila nezapo-
menutelné chvíle, na které ráda vzpomínám. 
V 15 letech jsem přešla i do místní mládeže a 
začala jsem se podílet na práci v dorostu 
jako vedoucí. Později jsem tyto zkušenosti 
mohla využít při zakládání a vedení dorostu 
přímo   v Jilemnici, kde jsem svoji službu 
ukončila koncem minulého roku. Během 
tohoto období jsem zároveň chodila na 
schůzky a jezdila na letní tábory brněnského 
malého dorostu.

Co mě ale vlastně do Brna přivedlo? Asi 
jako první vás napadne, že to všechno bylo 
„vinou“ mého manžela. Ten na tom měl sice 
velký podíl, ale důvodů bylo více. Při studiu 
osmiletého gymnázia v Jilemnici jsem se 
rozhodla, že bych se chtěla věnovat práci ve 
zdravotnictví. Chvíli jsem zápasila s vý-
běrem toho pravého oboru a nakonec 
zvítězila fyzioterapie. I když se mi podařilo 
dostat na lékařské fakulty i v jiných městech, 
z přijetí na Masarykově univerzitě jsem měla 
největší radost. Do Brna mě táhlo nejen to, 
že tam bydlel můj chlapec, ale i skutečnost, 
že jsem zde znala řadu mládežníků a město 
samotné mě lákalo více než Praha.

Nemalou část svých známých z Brna 
jsem potkala už v dorostovém věku díky 
letním kurzům pěveckého sboru Effatha, 
který hraje v mém životě významnou a 
důležitou roli. Effatha se pro mě vlastně 
stala takovým „domovským CB sborem“, 

PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

(3)

Eliška Štiglerová

PŘEDSTAVUJEME
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PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(5)

Petr Kratochvíl

w Šimon, Sára, Tobiáš – tři děti 

jednoho z mladších členů 

staršovstva. Manželka Adéla. 

Bydliště domek v lese na Mokré 

Hoře. Druhé volební období 

členem staršovstva, učitel nedělní 

besídky. Zaměstnání     v oblasti 

elektrotechniky.

kde jsem od mala mohla čerpat a učit se, co 
to znamená služba. S tím souvisí i moje 
láska ke zpěvu a hudbě jako takové. Mezi 
mé další zájmy patří především práce s dět-
mi (ať už ve sboru nebo v zaměstnání), 
četba, procházky v přírodě, dobře strávený 
čas s přáteli a rodinou.

Na jaře letošního roku jsem úspěšně 
dokončila pětileté studium fyzioterapie, 
záhy jsem se vdala a nyní s manželem, Járou 

Štiglerem, bydlíme v podnájmu na Lesné. 
Podařilo se mi získat zaměstnání ve Spe-
ciální škole Elpis v Brně, kde poskytuji reha-
bilitační služby dětem s kombinovaným 
postižením. Během posledních měsíců 
intenzivně přemýšlím o své službě v novém 
sboru a doufám, že se mi podaří vydat se tou 
správnou cestou, po které mě Pán Bůh chce 
vést.

Eliška

PŘEDSTAVUJEME

w Dokážeš najít pět podstatných jmen, která 
vyjadřují tvé životní role, které považuješ za 
nejdůležitější?

Boží dítě, manžel, táta, kolega, spolu-
poutník … Byl bych špatný táta, kdybych 
dával na první místo děti. Důležité je pro 
mne vše, alfou a omegou jen Jeden.

w Pocházíš z ateistické rodiny. Kdy ses setkal         
s vírou?

Na vojně, kde jsem také uvěřil.

w Co tě na víře oslovilo?
Ač pokřtěn, s křesťanstvím jsem se do 

svých 20 let nesetkal (za komunistů to asi 

nebylo neobvyklé). Vždy jsem věděl, že 
život nechci strávit nad pivem a u televize.  
A začalo mi docházet, že i když po sobě 
zanechám kopu dětí, velké dílo a moudré 
myšlenky, tak bude život pořád docela 
zoufalá existence. Musí být přece něco, co 
bude mít hlubší smysl a nebudu se muset 
pachtit jen proto, abych malou marnost 
překryl velkou. I nevěřící mají jakýsi smysl 
života, někdo rodinu, kariéru, popularitu, 
moc, ale vše je pomíjivé. Až s rozměrem 
věčnosti a osobním uchopením Boží milosti 
začnou i věci pozemské dávat smysl. Do té 
doby ne. Oslovila mne tedy ne-marnost.
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w S jakým vyznáním ses na vojně setkal a co tě vedlo 
do Církve bratrské?

Na vojně jsem se spřátelil se znovuzro-
zeným katolíkem, který měl blízko k let-
ničnímu hnutí. Brával mě do Sboru CB       
v Benátkách nad Jizerou. Po návratu do 
Brna jsem chvíli chodil do Apoštolské 
církve, nějaký čas k baptistům a pak jsem 
zakotvil tady.

w Jak se na tvou víru dívali tvoji rodiče? A co sestra?
Rodiče to brali tak, že mě to přejde, a 

sestra mne myslím moc neřešila.

w Změnilo se to nějak?
Poté, co mé rodiče začínají evangeli-

zovat i mé děti, si už asi nemyslí, že mne to 
přejde. Raději bych, aby to přešlo mé rodiče.

w Byl jsi celé minulé volební období nováčkem a také 
nejmladším členem staršovstva. Jak ses s tím 
„popral“?

Snažil jsem se být užitečný a rozpoznat, 
ke kterým tématům má více co říci někdo 
jiný.

w Co tě ve sboru těší?
„Chodit“ do našeho sboru je radost, vý-

sada, nesamozřejmost. Těší mne skoro 
všechno.

w Na čem ti ve sboru záleží?
Na jednotě před Boží tváří. Abychom 

byli společenstvím Svatých. Aby byl náš 
sbor k Boží oslavě (ne jen komunitním 
potěšením).

w Čemu se stíháš věnovat ve volném čase? Pokud ti 
nějaký čas při třech dětech a zaměstnání mimo Brno 
zbývá.

Věnuji se všemu, čemu dříve (hory, míčo-
vé sporty, výtvarno, studium atd.), jen ta 
intenzita je oproti minulosti místy homeo-
patická. Musím hledat synergie. S dětmi na 
kolo, s tchánem na hory, s muži bratry na 
tenis, s Adélkou PFka.

w Co bys vzkázal sboru?
Bděme a modleme se.

Ptala se Lenka Broklová.

i, kteří se zúčastnili v neděli 14. 
srpna pobožnosti, byli svědky Tzvláštního „svědectví“. Co se 

vlastně stalo?
První věcí, která byla dosti netradiční, byla 

výzva bratra, který vedl pobožnost, k účast-
níkům shromáždění. Kdokoli může po 
kázání podat svědectví o své víře, svědectví 
o svých krocích na cestě k Bohu. Už tato 
výzva ve mně vyvolala určitý nepokoj a 
současně zvědavost, jak a kdo se této výzvy 
chopí... Neboť není běžné, abychom tako-
vou výzvu slyšeli. A je to, myslím, škoda, 
jako bychom neměli o čem svědčit, anebo je 

naše víra více či méně ochablá. To je ovšem 
otázka často „na tělo“ a asi nemáme dost 
odvahy veřejně vystoupit.

Každopádně pobožnost probíhala vcelku 
standardně. Když skončilo kázání, nastala 
ona chvíle pro svědectví.

Přihlásila se jedna paní, myslím, že není 
členkou našeho sboru. Ale výzva byla pro 
kohokoliv, proto jí byl dán prostor. Nebylo 
to ovšem svědectví o naší víře, ale spíše 
vlastní výklad chápání Slova Božího. Což 
určitě může být za určitých okolností 
prezentováno, ale ne při svědectvích o naší 
víře, spíše v nějakém diskusním kroužku.

Svědectví při nedělní pobožnosti ANO, či NE?



KOMPAS 9/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

ZE ŽIVOTA 
DOROSTU
ZE ŽIVOTA 
DOROSTU
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Poprvé na táboře

sem moc ráda, že jsem měla příležitost 
jet s malým dorostem na letní tábor na JZtracenou vodu. Někdy začátkem 

roku se mě zeptali, jestli bych s nimi 
nechtěla jet jako zdravotník, a po ne-
dlouhém přemýšlení jsem souhlasila, 
nevědouc co mě čeká. Někteří lidé se mě na 
to snažili připravit a vyprávěli mi, jak to tam 
vypadá (trochu divoce) nebo jaké různé 
úrazy se staly v minulosti. Takže před 
začátkem tábora jsem se docela těšila i bála 
zároveň.

Co se týče zdravotní stránky – pořád 
žasnu nad tím, jak je vůbec možné, že to 
dopadlo tak dobře. Kromě strašné spousty 
klíšťat, která bych už asi uměla vytahovat i 
poslepu, se neobjevila žádná nemoc, která 
by se řetězově šířila mezi dorostenci, žádné 
zranění, které by si vyžadovalo návštěvu 
nemocnice, a žádné zachraňování spacáků 
před důsledky nevolnosti J. Považuji to za 
zázrak a věřím, že tohle bylo mnohem víc 
než důsledek dobrého počasí.

Tento rok jsme se společně s dorostenci 
na chvíli stali domorodými indiány, kteří se 
učili umění výroby luků a střílení z nich, 

získávání koní, poznávání bylinek a 
rozdělávání ohně. Ke konci tábora jsme se 
dokonce účastnili bitvy proti britským 
vojskům, kterým jsme museli ukrást 
zašifrované zprávy a pak s nimi vybojovat 
boj o samostatnost území. Vzorem pro nás 
byl Rolf  zálesák, o kterém jsme si celý tábor 
četli, a spolu s ním při večerním ohni a 
poledňácích přežívali ztrátu domova, na-
lezení přítele a učitele v indiánu Quonabovi, 
lovení zvěře i válku.

Pro mě byl nejhezčím momentem rituál, 
při kterém se z dorostenců stali opravdoví 
indiáni tak, že dostali své indiánské jméno. 
Do tee-pee, ve kterém seděla rada starších, 
po jednom přicházely děti a za praskání 
ohně jim bylo sděleno nové jméno. Pro 
mnohé to byla velmi zvláštní a důležitá 
chvíle a výraz v jejich očích vypovídal 
hodně.

Při biblických programech jsme si po-
vídali o Desateru. Myslím, že to bylo důle-
žité nejen pro dorostence, ale pro všechny. 

Jako každoročně se náš 
dorost vypravil na dva 

dvoutýdenní turnusy táborů. 
První z nich patřil velkému 
dorostu, druhý malému. A 

právě toho druhého se 
poprvé zúčastnila Bára 

Roháčková.

  Zbývá odpovědět na otázku v záhlaví 
článku. Osobně se domnívám, že svědectví 
o naší víře by aspoň někdy mohlo při 
nedělní pobožnosti zaznít. Pokud by to 
opravdu „tahalo za vlasy“, je možné 
diplomaticky poděkovat a tak ukončit 

projev dotyčné osoby, jak se také stalo a 
nebo bratr kazatel by pak mohl věci uvést na 
pravou míru.

     Felix Davídek
Se souhlasem autora redakcí výrazně kráceno.
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Mluvili jsme nejen o tom, co jsou to 
přikázání a že bychom je měli dodržovat, ale 
hlavně jsme s dorostenci mluvili o tom, 
proč je to důležité pro náš život a jak se nás 
to týká v situacích, které se vyskytly třeba na 
táboře nebo které zažíváme doma či ve 
škole.

Místo tábořiště i jeho okolí pro mě bylo 
okouzlující a bylo nám všem líto, že klid, 
který tam panoval, narušoval hluk velkých 
strojů, které v dané oblasti kácely stromy a 
odvážely je pryč. Nevíme, jak to tam bude 
vypadat v budoucnu, a bylo by nám moc 
líto, kdybychom tohle místo nemohli dál 
navštěvovat.

Moc se mi líbily rituály, které byly sou-
částí každého společného jídla, zakončení 
večera i zahájení a ukončení celého tábora. 
Vytvářelo mně to atmosféru společenství, 
kterého jsem i já mohla být součástí. I mo-
menty, kdy skupina dětí spolu během 
odpoledního klidu pletla náramky (někteří  
z vás možná byli příjemci těchto náramků) 
nebo kdy se všichni neúspěšně snažili vybít 
Štěpána při vybíjené nebo když jako vojáci 
jednotně pochodovali k umývárce, aby vy-
bojovali boj proti zubnímu plaku, byly tím, 
co mně utvářelo letošní tábor malého 
dorostu.

Bára Roháčková

ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE

DVA POHLEDY NA JEDNU AKCI

Pobejt spolu v létě

(…aneb Mládežnická dovolená mládeže 
CB Kounicova a přidružených kamarádů)

ovolená začala 15. 8. na hlavním 
nádraží v Brně, kde devět účastníků Dnasedlo na vlak směr Zábřeh na 

Moravě, odtud výlukovým autobusem do 
obce Ostružná a potom pár kilometrů 
pěšky do Petříkova. Další dva mládežníci 
dorazili na místo autem plným zásob a 
poslední společník přijel samoten z jiné 
akce. Dohromady nás tedy bylo dvanáct.    
Z počátku se zdálo, že se tak malý počet 

bude v obří chatě ztrácet, ale naše orientační 
schopnosti se osvědčily, brzy jsme přestali 
po chatě bloudit a věděli jsme přesně, kde je 
situován každý z pěti záchodů. Dobrý 
začátek.

Celý pobyt byl zaměřen na poznávání 
sebe a druhých. Zamýšleli jsme se nad 
otázkami: Kdo jsem? Kým jsem pro druhé? 
Kým jsou druzí pro mne? Kým jsem pro 
Boha? K tomu v podstatě sloužil celodenní 
program, který měl jakýs takýs řád. Každé 
ráno jsme přečetli žalm, zazpívali společnou 
píseň a odříkali společnou modlitbu. Poté 

ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE
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následovala snídaně v tichu. Po snídani jsme 
se rozdělili do skupinek a pustili se do 
společného ranního čtení LECTIO 
DIVINA – vysvětlení si dovolím převzít     
z naší brožurky:

„Lectio divina je zároveň čtení biblických 
textů, zároveň modlitba. Je to jakési naslou-
chání Písmu – dává prostor tichu i slovu. Je 
to čtení, ve kterém dovolíme slovu, aby ono 
četlo nás, aby slovo sestoupilo z našich 
myslí do našich srdcí. Necháme své vlastní 
myšlenky odeznít a vstoupíme do příběhu a 
slyšíme/čteme ho jakoby poprvé v životě, 
jako když poprvé vstupujeme do neznámé 
místnosti a netušíme, co nás tam čeká…“

Díky tomuto čtení jsme se do příběhu 
mohli ponořit víc do hloubky, sledovat 
paralely se svým životem, vyvstávaly nám 
nové otázky. Po čtení jsme mívali společný 
program většinou v podobě her. Hry nás 
bavily, ale nešlo jen o to, si je užít. Po hrách 
jsme si společně sedli a povídali si o svých 
pocitech a o tom, jak některé věci ze hry 
mohou souviset s naším životem. Podobně 
jsme večer reflektovali celý den.

Co nepodléhalo řádu, bylo jídlo. Často se 
stalo, že oběd byl až ve tři hodiny odpo-
ledne, a to se především mužnější části 
osazenstva moc nezamlouvalo (i to se mo-
hlo probírat na reflexi).

Dvakrát jsme absolvovali celodenní 
výlet, sbírali jsme borůvky, chodili jsme na 
procházky, sbírali borůvky, zašli jsme na 

bobovou dráhu, sbírali borůvky a povídali 
si. I když se zrovna nic nedělo, trávili jsme 
většinu času spolu.

Poslední večer jsme si udělali Johariho 
okno. Přemýšleli jsme o svých vlastnostech, 
o tom, které jsou nám i ostatním viditelné, 
které jsou nám viditelné a ostatním skryté a 
které jsou nám skryté a ostatním viditelné. 
Každý napsal ostatním několik dobrých 
vlastností. Shodli jsme se na tom, že na ty 
špatné bychom potřebovali ještě další týden 
L.

A co mi to vlastně dalo? Dalo mi to 
mnohé. Prožila jsem krásný týden na 
krásném místě. Byla jsem přijata, na-
vazovala jsem vztahy s novými neznámými 
lidmi a mohla jsem utužovat vztahy s těmi, 
které už znám. Zjistila jsem mnohé o sobě, 
kdo jsem, kým jsem pro druhé. Našla jsem 
hranice svoje i hranice svých bližních. 
Mohla jsem poznat, že nejsem jen malá 
holčička z malýho města, ale že jsem bytost 
stvořená a milovaná Bohem, milována 
lidmi. Jsem vděčná Pánu, že mě poslal na 
toto místo.

Celý čas nebyl o tom, užívat si spolu, 
nýbrž o tom, být spolu. Být s Bohem, být 
spolu, být spolu s Bohem. Bytí je tím 
nejjednodušším, a přesto nám dělá 
problém. Zkusme to někdy. Být sami. Být 
spolu. Prostě být.

Bája Vávrová, CB Trutnov

Pobyt mládeže v Jeseníkách

 polovině srpna se mládež vydala na 
týdenní pobyt na chatu do VPetříkova. Stali jsme se účastníky 

experimentu Márie a týmu vedení mládeže. 
Najednou byl náš denní režim úplně jiný, 
než na jaký jsme zvyklí. Snídaně probíhaly  

v tichu, což nabízelo prostor pro ztišení a 
čas plynul pomaleji. Dopoledne jsme se 
scházeli ve čtveřicích na Lectio Divina – 
způsob čtení Bible, ztišení se nebo 
rozjímání, kdy jsme se opakovaným čtením 
krátkého textu a tichou i hlasitou modlitbou 
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snažili proniknout hlouběji do Písma a 
nechat se proměňovat a naplňovat Božím 
slovem. Zamýšleli jsme se hlavně nad 
otázkami: Kdo jsme, kým jsme pro druhé, 
kým jsme pro Pána Boha, a kým jsou druzí 
pro nás.

Na naší mládeži je specifické to, že je 
složená z domácích a hostů, účastníků 
pravidelných a občasných, a takto různo-
rodá skupinka dvanácti mladých lidí 
vytvořila neuvěřitelné společenství. Od 
počátku byli všichni otevření, zapojení, 
ochotní se sdílet a pomoct si ať už v kuchyni 
nebo při lezení na skály. Kromě dvou 
celodenních výletů jsme trávili čas hraním 
her, badmintonu, frisbee, večerním pose-
zením u ohně, chůzí a balancováním na 

slacklině. Třešničkou (tematičtěji borův-
kou) na dortu byla bobová dráha.

Posledním bodem společných dní bylo 
večerní reflektování společných zážitků.    
V kroužku jsme si řekli, co se nám líbilo a 
nelíbilo a jak jsme se v různých okamžicích a 
při hraní her cítili. Reflexe byla obohacující 
hlavně tím, že jsme se mohli dozvědět, že se 
ve stejné situaci lidé mohou cítit jinak. Mně 
reflexe pomohla být vnímavější a umět se líp 
vcítit do ostatních.

Děkujeme Pánu Bohu a všem za 
modlitby, že jsme mohli ten týden spolu 
prožít v plnosti, obklopeni krásnou 
přírodou v přátelské a důvěrné atmosféře.

Míša Klimentová

Pozvání 
ke společné duchovní obnově
w On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. (Lk 5,16)

Milí bratři a sestry, milí přátelé!
Zveme Vás na duchovní obnovu do Vranova u Brna. Chtěli bychom Vám poskytnout 

prostor pro setkání s Pánem Bohem v tichu. Během tří dnů budeme spolu zachovávat ticho a 
nebudeme mluvit, abychom si vytvořili podmínky klidu, soustředění a vnitřního ticha. 
Každý den budou společné bohoslužby a několik setkání, krátkých úvodů do meditací. 
Potom budeme každý sám v tichu rozjímat a modlit se.

Duchovní obnova bude probíhat v duchovním centru ve Vranově u Brna ve dnech od      
6. do 9. října 2016. Příchod bude individuální ve čtvrtek v podvečer. Přihlášeným účastníkům 
zašleme další podrobnosti a popis, jak se dostat do duchovního centra. Ubytováni budeme 
každý samostatně. Celodenní strava je zajištěna, budeme si tam moci uvařit kávu nebo čaj. 
Pokud máte potřebu dietní nebo speciální stravy, prosím, napište to do přihlášky, domluvíme 
se, co se s tím dá udělat.

Celková cena za pobyt se stravou je 1 860 Kč. Platit se bude až přímo na místě. Pokud by 
výše ceny byla nepřekonatelnou překážkou, prosím, ozvěte se. Na druhé straně, pokud by 
Vám to situace umožnila a chtěli byste přispět jiným na pobyt v tichu, můžete se také ozvat.

Pokud Vás tato možnost oslovila, a chtěli byste se zúčastnit, prosím, přihlaste se u mě 
osobně nebo mi napište mail na adresu maria.uhlikova@cb.cz.

Mária Uhlíková
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P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-7-

Bratr Zdeněk Brokl

w  V minulém roce jsme na stránkách Kompasu 
představovali celou řadu členů sboru, kteří 
překročili osmdesátku. Po téměř půlroční odmlce 
pokračujeme otázkami na bratra Zdeňka 
Brokla, které připravil bratr Milan Hluchý

w Jaké jsou klíčové události na tvé životní cestě víry?
Vyrůstal jsem ve společenství naší církve, 

v rodině věřících rodičů „odchovaných“ 
sborem v Praze na Smíchově. V Brně a také 
na Vysočině, kde jsme trávívali dobu prázd-
nin. A taky závěrečný rok války, kdy nás se 
sestrou rodiče raději svěřili do péče dobrým 
příbuzným, než abychom byli v Brně vy-
staveni bombardování. V květnových 
dnech 1945 jsme tam zažili velká ohrožení, 
díky Boží ochraně však bez tragických 
následků jako v okolních obcích.

Prošel jsem nedělní školou, dorostem, 
mládeží, stal se řádným členem sboru, 
potom vedoucím mládeže, také členem 
staršovstva, někdy kázal na stanicích i ve 
sboru, desetiletí připravoval nedělní 
večírky…

Události, které ovlivnily moji životní 
cestu, se neodehrávaly jen v křesťanském, 
sborovém prostředí. Žijeme, pracujeme a 
taky se někdy trápíme nejvíce ve „vnějším“ 
světě, který nemusí být nakloněn naší víře a 
jejím projevům.

Názor na to, co považuji za „klíčové“, se 
u mne časem měnil. V poslední době si stále 
více a vědomě připomínám životní 
duchovní událost, kterou jsem jako dítě 
tehdy ještě nevnímal. Byl to křest, ke 
kterému mě přinesli do litomyšlského sboru 
moji rodiče. To důvěrné spojení vůle rodičů 
v prostředí sboru s požehnáním kazatele 



KOMPAS 9/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/14

Kostomlatského v naději pro můj následný 
duchovní život, k tomu se dnes častěji 
vracím. A nejvíc při účasti u Večeře Páně.

A další životní události? Leccos se mi 
vybavuje, leccos nabývá výrazných obrysů, 
něco se však po čase ukázalo pomíjivé proti 
tomu, jak jsem to viděl dřív. Mnoho mi dala 
nedělní škola sboru a náboženství kazatele 
Pospíšila. A do dorostu i do mládeže jsem se 

těšil jako nikam… A později: zaměstnání, 
svatba, narození a dospívání našich dcer.

Před dvěma léty náhle odešla má žena 
Mirka. Všechno, co s tím souviselo, je pro 
mě nezapomenutelné, zejména ten její 
poslední týden života, který strávila 
uprostřed nejbližších u nás doma. Tato 
mnohoznačná událost se mi často vrací. 
Věřím, že i v těchto chvílích jsme žili Boží 
přítomností. A potom s vděčností všem, 
kteří byli přítomni svou účastí i konkrétní 
pomocí – členové rodiny, věrní přátelé        
z naší církve a sboru, z hospicu Tabita, a 
třeba i z evangelické a katolické církve, ze 
židovské obce v Brně… Na to se neza-
pomíná.

w  Co vidíš jako nejzávažnější selhání v křesťan-
ském životě?

Ptávám se na to občas známých či přátel. 
Odpovědi jsou různé. Ale teď si už po 
několikáté pročítám výklad Billy Grahama  
k encyklice papeže Řehoře Sedm smrtel-
ných hříchů. Hned úvodem říká, že největší 
ohrožení člověka je v pýše, která předchází 
všechny hříchy. A dělí pýchu na rozumovou, 

společenskou, vlastnic-
kou a tu nejnebezpeč-
nější – duchovní. Tu pro-
to, že ona má vždycky 
p ř í h o d n ý ,  t ř e b a  i  
„zbožný“ projev. Sdílím 
tento názor i svou zku-
šeností ze života věřících 
a samozřejmě i ze svého.

w Jaké máš po létech dojmy ze 
svého působení jako ve-
doucího mládeže?

V brněnské mládeži 
jsem působil deset let.     
I v době totality nás ne-

bývalo málo. Někdy i čtyřicet až padesát. 
Přišla mezi nás i skupina katolické mládeže 
od sv. Tomáše, protože je StB „rozprášila“. 
Občas se StB vyptávala i mě, třeba kvůli 
přátelství s farářem M. Heryánem a návště-
vám u evangelíků. Za celou dobu jsem ani 
jedno pondělí v mládeži nevynechal. Ale 
někdy mě svazoval pocit „jestli na to mám“ 
– jak duchovně, tak i organizačně. Slýchal 
jsem i kritické hlasy. Jednou mi jedna stálá 
členka mládeže k mým „nejistotám“ řekla: 
„To je právě to, proč sem rádi chodíme.“ 
Snažili jsme se porozumět duchovním 
otázkám i okolnímu světu. Po čase se leckde 
s bývalými členy mládeže setkávám, skoro 
po čtyřiceti létech, stěží je poznávám a 
přitom oni na tu dobu rádi vzpomínají a 
navíc se zeptají: „Pamatuješ si, jak jsi tehdy 
říkal…?“ Kdepak bych si na to já vzpomněl! 

w
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90 let

Ale jedno jsem poznal: Jak jsme všichni       
v něčem stejní a přitom odlišní. A kdo to 
umí rozeznat, takového si vážím.

w  Náš život má být svědectvím o trojjediném Bohu. 
Je to snadné?

Už v první odpovědi jsem říkal, že naším 
životním „působištěm“ není jen sborové 
prostředí, ale mnohem více „vnější, ne-
křesťanský svět“, kde se to neodehrává jen 
podle našich představ. Několikrát jsem 
zažil, jak křesťanské svědectví bylo znevá-
ženo, protože „svědek“ neoplýval lidskými 
ani pracovními vlastnostmi, aby jeho 
svědectví bylo věrohodné. Kdo žije a 
pracuje poctivě, dovede s lidmi vycházet, 
má naději, že mu lidé budou naslouchat 
anebo se přímo zeptají.

w Jak vidíš budoucnost lidské, tedy i české 
společnosti?

Také bych rád věděl, co přijde. Ale 
některé věci a vztahy nevěstí mnoho 
dobrého. Už dlouho v Evropě nebyla válka 
– díky Pánu Bohu – a žije se nám poměrně 
stále lépe. Sleduji, jak se mnozí odvolávají na 
křesťansko-judaistické kořeny života v Ev-
ropě a přitom zdaleka nevědí (a ani nechtějí 
vědět), co to prakticky znamená ve všech 
důsledcích našeho života i života spo-
lečnosti. Třeba: „…abyste zachovávali právo, 
milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým 
Bohem“ (Mi 6,8). Jsme v tom my křesťané 
příkladní?

Otázky a rozhovor připravil Milan Hluchý, 
vzpomínal a s odpověďmi se potýkal Zdeněk Brokl.

a obálce červnového kompasu jste mohli 
vidět obrázek naší modlitebny v původní Npodobě. Uvedené datum však bylo 

chybné. V červnu 1925 modlitebna ještě nestála, 
teprve se v tu dobu stavba připravovala. Správné 
datum, kdy byla naše modlitebna dostavěna a 
slavnostně otevřena, je 19. září 1926, ano v těchto 
dnech je to právě 90 let.

Stavbou modlitebny byl pověřen člen sboru, 
stavitel František Uherka. Stavitel Uherka byl 
bytostně spjat s funkcionalismem 20. let, který         
v Brně představoval vysoce kvalitní školu vedenou 
známým a respektovaným architektem Bohuslavem 
Fuchsem. Stavitel Uherka se stal předmětem 
bakalářské práce paní Ivany Švarcové, které jsem 
pomáhal sestavit portrét osoby stavitele Uherky 
včetně jeho stavitelského díla. Proto si dovolím z její 
práce citovat:
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w Ze sborové kroniky:

Ve sborové schůzi dne 18. ledna 
1925 bylo poprvé jednáno o koupi 
domu v Kounicově ulici č. 27. Nově 
zvolené staršovstvo (bratr Fajfr, Josef 
Karpíšek, Růžička, Čeněk Uherka, 
Knapp, Veselý, Zabyl, František Kar-
píšek) se rozhodlo pak po modlitební 
chvíli, aby nabízený dům byl koupen. Na 
pozvání staršovstva přijel z Prahy bratr 

kazatel Porter za 
spolek Betanii, aby 
koupi domu pro-
jednal. Přijel s tím 
sdělením, že je 
zmocněn od fi-
nančního komité 
nabídnouti sboru 
brněnskému dar 
100 000 Kč. On sám 
o s o b n ě  n a b í z í       
40 000 Kč. Dříve 
bylo sboru zasláno 
100 000 Kč. 

Ve sborové schůzi dne 5. dubna 1925 
mohli konečně bratři oznámiti členstvu, 
že dům na Kounicově ulici č. 25 (někdy 
27, dnes 15) byl koupen a že se jedná 
nyní o to, aby na prostranném dvoře 
byla vybudována modlitebna s velkým a 
malým sálem. Členové byli požádáni, 
aby upisovali půjčky na stavbu mo-
dlitebny. 

…

Zatím však zaujaly sbor jiné důležité 
události, a tak byla zmíněná záležitost 
odsunuta. Sbor totiž nastupoval se 
všemi silami k uskutečnění své 
dlouholeté touhy, totiž k vybudování 
modlitebny. Bylo rozhodnuto, aby 
položení základního kamene bylo 
uskutečněno v neděli dne 28. června 
1925. 

Modlitebna pak byla otevřena 19. 
září 1926.

rovnávat stavitele Františka Uherku s předními 
architekty své doby by bylo asi velmi troufalé. Přesto 
jsem toho názoru, že dílo stavitele je velice záslužné. Ve S

své práci jsem se snažila zmapovat jeho tvorbu ve městě Brně. 
Velmi významně mi pomohly informace z technické 
dokumentace Brněnských vodáren a kanalizací v Brně a 
hlavně rozhovory s vnukem Františka Uherky, panem 
Davidem Fajfrem, který je synem nejmladší dcery Milušky. 
Stavitel spolupracoval s mnoha vynikajícími architekty tehdejší 
doby, připomeňme například Bohuslava Fuchse, Josefa Víška, 
Jaroslava Grunta, Jaroslava 
Syřiště a další. Významná byla 
stavitelova aktivita v mnoha 
činnostech, jak profesních, tak 
lidských. Flexibilita, s kterou 
vytvářel nejen budovy, ale i 
projekty jiného charakteru, jsou 
jistě přínosné. Práce Františka 
Uherky se postupem času jako vše 
vyvíjela. Počátky jeho děl jsou 
spíše historizující, jak to do-
kazují budovy v Novém Lískovci 
a také modlitebna Církve bratrské na ulici Kounicova č. 25. 
Jeho kubistické ztvárnění činžovního domu na ulici Pellicova  
č. 11 je považováno za velmi zdařilé. Nájemní dům na ulici 
Kounicova č. 2 je potom spíše funkcionalistického rázu. 

Stavitel významně ovlivnil život v obci Nový Lískovec a stal 
se tam váženou osobou. Neméně přínosná je jeho činnost         
v Církvi bratrské. Jako jeden ze sedmi zakládajících členů 
Církve bratrské v Brně byl při důležitých rozhodnutích a také 
vybudoval modlitebny pro věřící. Je až neuvěřitelné, s jakou 
rychlostí byly stavby pana Uherky vytvořeny. Vzhledem        
k technickým možnostem doby, to jistě znamená praktičnost 
stavitele, ale také manažerskou zručnost. Život Františka 
Uherky se odehrával v době, kdy se vytvářely mezníky naší 
historie, jak v politicko-hospodářských, sociálních i uměleckých 
kruzích. I když ne všechny projekty, na kterých pracoval, byly 
ve své době úspěšné, postupem času se jeho práce dočkala 
zasloužených uznání. Stavitel vytvořil mnoho modliteben v dal-
ších městech naší země. Vytvořil plány pro první metodistickou 
modlitebnu ve Velvarech, ta zde patří k nejzajímavějším 
moderním stavbám. V roce 1923 navrhl pro potřeby slánských 
metodistů adaptaci přízemí domu č. 597 ve Wilsonově ulici.   
Z počátku dvacátých let pochází také jeho rondokubistická 
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hleby a rohlíky pekaře Kuby Koblížka byly široko daleko nejvyhlášenějším, 
nejkřehčím a nejvoňavějším pečivem, jaké si jen umíte představit. Do jeho Cpekárny jezdili lidé pro chleba až z Oujezda, a to už je pořádná štreka! Ale      

i přesto, že Kuba Koblížek pekl výtečné pečivo, příliš peněz nevydělal. Lidé v tom 
kraji byli totiž většinou chudí. Pekařovy vyhlášené dobroty si mohli dovolit jen 
výjimečně. Mnozí z nich kupovali jen jednou týdně chléb. Rohlíky či koláče šly na 
odbyt často pouze při svatbách či jiných veselicích, a těch bylo do roka pár. Kuba 
často dával chléb i na dluh a zákazníci mu platili pozdě. Málokdo tedy tušil, že sám 
Kuba Koblížek dluží ve mlýně, odkud bral na pečení mouku, veliké peníze.             
A postupem času se Kubův dluh zvětšil natolik, že by ho jen stěží do konce života 
splatil.

Mlynář Moučka se po nějaké době rozhodl pekařův dluh vymáhat. Zavolal četníky 
a šel s nimi do Koblížkovy pekárny. Četníci tam Kubovi oznámili: „Kubo Koblížku, 
slyš! U zde přítomného mlynáře Moučky máš velké dluhy, proto pekárnu zavři, bude 
prodána. Ty půjdeš do mlýna sloužit, aby tvé dluhy byly alespoň částečně splaceny.“ 
Když Kuba vyslechl, co by ho mělo potkat, začal hned mlynáře Moučku prosit, aby 
ještě počkal, že se pokusí co nejdříve dluh splatit. Mlynář chvíli pekaře pozoroval, jak 
pokorně žádá o čas na zaplacení dlužných peněz, a bylo mu ho tuze líto. Změnil tedy 
své rozhodnutí a nad Kubou Koblížkem se slitoval. Nedal mu více času na splacení 
dluhu, on mu dokonce celý dluh rovnou odpustil! Ani sloužit do mlýna Kuba 
nemusel! Neumíte si vůbec představit, jak se Kubovi v tu chvíli ulevilo.

Neuběhlo ani deset minut od chvíle, co mlynář Moučka od pekaře odešel, když do 
pekárny vstoupila vdova Kudláčková, chudá mlynářova příbuzná. Dlužila od 

stavba pro Církev bratrskou v Kutné Hoře. František Uherka je autorem modliteben i civilních staveb        
v Porýní. Tato část jeho práce by mohla být předmětem dalšího bádání.

Stavitel František Uherka byl součástí společenského dění ve městě Brně a jeho vlastenecké cítění a víra 
mu ukazovaly cestu. Jeho architektonická tvorba nepatří k vrcholům brněnské architektury první poloviny 
20. století, přesto je pozoruhodná a dosud byla neprávem opomíjená. (IŠ)

Poznámka: 
V roce 1997 byla ve Zpravodaji (předchůdce Kompasu) v rámci seriálu Osobnosti brněnského 
sboru otisknuta vzpomínka na br. Fr. Uherku, kterou sestavoval Bohuš Kučera.

Sestavil David Fajfr



Pája Sychrová

w P

w

án Ježíš vyprávěl příběh velmi podobný 
příběhu pekaře a mlynáře. Víte, o který 
příběh se jedná a kde ho můžeme v 
Bibli najít? Mlýn na obrázku si můžete 
vybarvit.

 Řešení hledejte na poslední straně.

minulého týdne pekaři Kubovi peníze za dva chleby. Do pekaře Kuby Koblížka jako 
by v ten okamžik vjel blesk. V tu ránu zapomněl, jaké dobrodiní mu před pár 
minutami prokázal mlynář, a hned se do vdovy Kudláčkové pustil: „Kudláčková, 
koukej zaplatit, co mi dlužíš za chleby! Nebo Tě nechám odvést četníky!“ Také chudá 
vdova Kudláčková upřímně prosila, aby jí Kuba Koblížek posečkal, že zaplatí hned, 
jak bude mít nějaký ten groš. Ale Kubovi, kterému bylo mnohem více před chvílí 
odpuštěno, nebylo vdovy ani trochu líto. Nebyl vůbec ochotný na pár grošů za dva 
chleby čekat, neměl pochopení, ani slitování.
O tom, co se příbuzné Kudláčkové u pekaře stalo, se mlynář Moučka brzy doslechl. 
Neváhal ani chvíli. Pekaře vyhledal a nechal ho odvést četníky do mlýna pracovat. 
Jeho pekárnu zavřeli a prodali. Mlynář Moučka pak Kubovi Koblížkovi řekl: 
„Odpustil jsem ti obrovský dluh! I ty jsi měl mít slitování nad mou chudou 
příbuznou a také jí její dluh odpustit.“

Jo, chleby a rohlíky pekaře Kuby Koblížka byly široko daleko nejvyhlášenějším, 
nejkřehčím a nejvoňavějším pečivem, jaké si jen umíte představit, ale srdce měl Kuba 
tvrdé a bezcitné. Jemu bylo hodně odpuštěno, ale sám nedokázal odpustit ani málo.
I Pán Ježíš nás v Bibli učí, že my lidé bychom měli druhým odpouštět a být k nim 
milosrdní, protože Bůh odpustil mnoho hříchů nám a Jeho milosrdenství k nám je 
nekonečné.
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w Ještě obrazová vzpomínka na výlet nedělní školy letošního června

Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 14.00 do 16.00 Nehraje se za 
každého počasí. Vstupné pro hráče pouze 50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

19

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

22. 9.:

Sesterský a diakonský odbor 

Setkání výboru Diakonie: 14. 9., 12. 10, 9. 11., 14. 12.
Setkání sesterského odboru: 5. 10., 2. 11., 7. 12.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně rozvíjí svou práci v těchto oblastech:

Poradna pastorační a psychoterapeutická
Pomoc seniorům
Pomoc lidem v nouzi
Humanitární pomoc

Číslo účtu Diakonie: 2700892264/2010

Písničky a divadlo pro děti, káva a ztišení pro rodiče

Sledujte oznámení v mládeži.
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4. 9.:
11. 9.:
18. 9.:
25. 9.:

9.00
9.00
9.00
9.00

7. 9.:
14. 9.:
21. 9.:
28. 9.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz.  + Večeře Páně 

kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi

Jan Asszonyi
dkn. Mária Uhlíková

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Diakonský 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 7. 9. a 21. 9 ve 20.10 

ve středu 14. září v 17.15

4. 9.:
11. 9.:
18. 9.:
25. 9.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

Nedělní večerní shromáždění nebudou v září obnovena, pokud staršovstvo 
nerozhodne jinak.

w ŘEŠENÍ: Matoušovo evangelium: 18,23–35. Podobenství o nemilosrdném 
služebníkovi.
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