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Co čteš?

Corrie ten Boom:
Útočiště

Kniha poutavě vypráví 
o obyčejném, neoby-
čejném životě. O tom, 
jak mít bezpečí v době nebezpečí. O tom, 
když odejdou naši nejbližší. O tom, jak 
může Bůh použít naši slabost. 

„Do mých horečnatých snů se ozvalo 
signalizační zařízení… Posadila jsem se, 
kolem mé postele spěchali lidé a mizeli 
otvorem do tajné místnosti. Tomu ne-
rozumím, vždyť dnes nebylo v plánu 
cvičení. Nakonec jsem pochopila, že nás 
přepadli. Panel zapadl a já už byla zase         
v posteli. Dole třískaly dveře, po schodech 
se ozýval dupot. Najednou jsem si uvědo-
mila, že slyším z úkrytu chraplavé dýchání 
Mary. „Pane Ježíši,“ modlila jsem se, „máš 
moc uzdravit. Uzdrav Mary.“

Útočištěm byl dům ten Boomových. Za 
války ukrývali nejen Židy, ale i ty, kterým šlo 
o život, a neváhali i s jinou pomocí. Kniha 
vypráví o životě, který je svědectvím víry     
v Ježíše Krista za všech okolností a nakonec 
i o službě a odpuštění.

Corrie ten Boom: „Každá zkušenost, 
kterou nám Bůh dává, každý člověk, kte-
rého vloží do našeho života, je dokonalou 
přípravou pro budoucnost, kterou zná 
pouze On.“

4Anička Zachariášová
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ÚVODNÍK

Jak jsem poznala 

Církev bratrskou

ám-li se zamyslet nad tím, jak jsem poznala 
Církev bratrskou, musím si zavzpomínat 
na podzim roku 1979. Byla to pro mne a M
mého manžela doba vymykající se všem 

představám o našem dalším životě, jaký jsme si 
představovali: náš jediný syn Libor, který právě 
ukončil druhý ročník na univerzitě, během letních 
prázdnin emigroval.

Spolužák z obecné školy, který za tímto nápadem 
stál, měl příbuzné v Americe, takže z Vídně ihned 
odcestoval k příbuzným. My jsme v zahraničí nikoho 

neměli, nebyl nikdo, kdo by synovi usnadnil další pobyt v neznámé 
cizině. Moje maminka si po nějaké době vzpomněla na jednu svou 
známou, která, původem Vídeňačka, emigrovala v 60. letech z Česko-
slovenska s celou rodinou do Německa a měla ve Vídni dosti známých. 
Tato paní, poté, co se s ní maminka zkontaktovala, zprostředkovala 
synovi ubytování ve Vídni u jedněch starších manželů, kteří za pomoci 
dalších Vídeňáků poskytli českému emigrantovi zázemí, aby mohl 
překonat těžké začátky svého dobrodružství.

Po nějaké době se syn v tele-
fonátu z Vídně zmínil, že by nás 
chtěla navštívit jedna paní z Vídně 
a zda jsme ochotni ji přijmout. 
Samozřejmě jsme ihned ochotně 
souhlasili. Těšili jsme se, že se do-
víme co nejvíce a co nejpodrobněji 

všechny detaily, které jsme do té doby o synově životě v emigraci 
postrádali.

Paní Leyla přijela další víkend. Byla to velmi příjemná paní našeho 
věku; němčina nám s manželem nedělala potíže, protože jsme oba 
studovali za protektorátu. Naše vyprávění a nekonečné dotazování        
z naší strany nebralo konce, protáhlo se dlouho do noci.

Během naší debaty se paní Leyla zmínila, že musí v Brně také splnit 
jeden úkol. A požádala nás, zda bychom ji mohli v neděli dopoledne 
doprovodit do nějaké „Církve bratrské“, kde má někomu vyřídit po-
zdrav z vídeňské církve metodistické. Do té doby jsem jako katolička o 
„bratrské církvi“ vůbec nic nevěděla, ani o ní neslyšela, ani netušila, kde 
tato církev sídlí.

Nicméně v neděli jsme církev všichni navštívili. Zúčastnili jsme se 
dopolední bohoslužby v modlitebně Církve bratrské na Leninově ulici. 



SLOVO
NA CESTU
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4Rozsívejte sklízejte
zorejte

si pro spravedlnost,  pro 
milosrdenství,  svůj úhor. 
Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží 
vás spravedlností. 

Ozeáš 10,12
 
Podobenství o setí, sklizni a orbě
 

esla jednoty bratrské nám na cestu 
letními měsíci posílají Boží slovo, Hkteré pracuje se symbolem vza-

tým z oblasti zemědělství: setba – žeň – 
orba. Jsou to docela přirozeně po sobě 
následující činnosti zemědělce. Jestli zasévá 
zrno, pak tak činí právě proto, že vyhlíží 
žeň. A oře proto, aby mohl zasít. Překlo-
píme-li zemědělské činnosti do oblasti 
symbolu širších souvislostí života, zazní 
nám trojí povzbuzení Božího slova.
 
(1) Rozsívejte. Není potřeba nám to 
připomínat. Svým životem – myšlením, 
postoji, slovy a činy – beztak již zaséváme. A 
tak nám prorok spíš než výzvu předkládá 
otázku: „Co vyroste z toho, co zaséváme a 

budeme zasévat?“ Dost možná chceme, aby 
vyrostlo cosi dobrého, užitečného a 
vzácného, leč zaséváme něco jiného. Snad 
proto, že myslíme spíš na výsledek než na 
zasévání. Přeji Vám i sobě, abychom každou 
chvíli života vnímali jako zasévání, jež 
přinese výsledek. Kéž je výnosem zasévání 
hojná spravedlnost, pokoj a láska.
 
(2) Sklízejte. Ani k tomuto není potřeba 
vyzývat. Beztak sklízíme ovoce svého 
života. Jaké je a co s ním děláme? To hořké 
nám nechutná, a proto snad svalujeme vinu 
na druhé. Z dobrého se radujeme a užíváme 
si ho. Prorok nás při pohledu na dobré 
ovoce (v jakékoli podobě) zve k tomu, aby-
chom ho užívali nejenom pro sebe, ale i pro 
druhé. Ne proto, že by si to nějak zasloužili, 
nýbrž proto, že nám není lhostejný jejich 
úděl stejně, jako není lhostejný našemu 
Pánu. Přeji Vám i sobě, abychom se uměli 
podívat ke kořenům hořkého ovoce, které 
žneme. Přeji Vám i sobě radostné a milo-
srdné sdílení dobrého ovoce, které z Boží 
milosti můžeme sklízet.
 

Přivítal nás mladý kazatel, s kterým paní 
Leyla svou záležitost také vyřídila. Po-
božnost vedl a kázání měl starší kazatel. Byli 
jsme mile překvapeni jak službou slovem, 
tak příjemným prostředím a srdečným 
přijetím okolí v zaplněných lavicích. Pro nás 
dosud nepoznaná atmosféra. A to bylo mé 
první setkání s Církví bratrskou.

Tato událost měla pro náš další život 
velký význam. Začali jsme pravidelně 
nedělní bohoslužby v Církvi bratrské na-
vštěvovat. Kázání obou kazatelů – br. Jana 
Urbana a br. Bronislava Kalety – byla pro-

stoupena vanutím Ducha svatého a výzvami 
k poslušnosti Božích přikázání, což mělo    
v té době zvlášť důležitý apel.

Byl to Pán Bůh sám, který nám připravil 
osudové setkání s Církví bratrskou. Získá-
vali jsme s manželem naději na Boží pomoc 
pro léta stáří (Jr 31,13: Jejich truchlení změním 
ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.) a 
syn prožívá s Boží pomocí požehnaná léta  
v emigraci (Př 16,3: Svěř Hospodinu své počí-
nání a tvé plány budou zajištěny.).

4Marta Stojanová
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SVATBA

Monika Dyntarová 
Nikol Dúrecová

Pavlína Mauerová a Petr Hodař.

SBOROVÁ KRONIKA
červenec, srpen 2018

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM

Jen v Bohu se utiší má duše, jen v něm je moje spása..
Žalm 62,2

(3) Zorejte. Na rozdíl od prvních dvou 
situací, zde povzbuzení potřebujeme. Ne-
radi přeoráváme svůj život. Má pevnou 
krustu, kterou máme tendenci nazývat 
zdravou konzervativností. Rádi ponechává-
me vše tak, jak je. Zvykli jsme si na to. Ne-
máme rádi, když se to, co je skryto hlouběji v 
zemi našeho života, dostane na povrch, na 
světlo Boží. Bývá to pokořující, když 
vidíme, co je v nás. Přestáváme být sami 
před sebou hrdinové. Cítíme se mizerně. 
Bývají to pak často nepříjemné životní 

sestře Jitce Kašparové z Brna
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
bratru Stanislavu Farníkovi z Brna

ČERVENEC

situace, které zořou – tedy převrátí – náš 
život. Zoraná půda lidské duše je tou 
nejlepší půdou pro uchycení a růst Božího 
slova mocí Božího Ducha. Přeji Vám i sobě 
odvahu narušit pevné krusty života vzniklé 
z minulých zkušeností, forem či zdánlivých 
pravd, abychom nahlédli realitu života a 
otevřeli se ve své bezbrannosti Božímu 
slovu. 
 

S přáním pokojných letních dní
4Jan Asszonyi

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

SRPEN

POŽEHNÁNÍ
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NOVÉ ČLENY SBORU
PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME

MARUŠKA ZÁDĚROVÁ

1

ÚMRTÍ
V pondělí 18. června 2018 zemřela ve věku 88 let sestra Růžena Rausová. Pohřební 

rozloučení se konalo v úterý 26. června v Blahoslavově domě.

Dne 4. července zemřel v Náchodě kazatel František Marek. Bývalý správce našeho sboru.

menuji se Marie Záděrová, narodila jsem 
se v roce 2001 a bydlím v Židlo-J
chovicích. Vyrůstala jsem ve věřící 

rodině. Odmalička jsem jezdila na tábory 
malého dorostu s rodiči, kteří na táboře 
vařili. Díky tomu jsem našla skvělé 
kamarády a poznala nové lidi. Později jsem 
začala chodit do besídky a dorostu. Největší 

změna pro mě nastala při přestupu z malého 
dorostu do velkého. Postupem času mě 
začaly víc a víc zajímat biblické programy a 
začala jsem přemýšlet o křtu. Začátkem 
roku jsem začala chodit na církevní 
zdravotnickou školu. Když za mnou v lednu 
přišla Bětka Zachariášová s tím, že uvažuje 
o křtu a jestli se ke křtu nechci přihlásit 
společně s ní, chvíli jsem váhala, ale nakonec 
jsem řekla ano. Pokřtěna a přijata do sboru 
jsem byla spolu s Bětkou, Vojtou Asszonyi a 
dalšími. Letos jsem začala chodit do 
mládeže, ale pokud mi to čas dovolí, ráda se 
stavím i ve velkém dorostu. Ráda vzpo-
mínám na zpívání ve sborečku pod vedením 
Elišky Kořínkové (Formánkové). 

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
vedoucím v dorostu, Bětce Zachariášové, 
vedoucím v besídce a našemu kazateli 
Honzovi Asszonyi.

4Maruška

w Z důvodu platnosti nového zákona o ochraně osobních dat (GDPR) nemůžeme uvádět 
přesná data a konkrétnější informace.
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menuji se Šimon Rous, narodil jsem se   
v Brně roku 1996 do věřící rodiny. Od J
mládí jsem navštěvoval sbor na 

Kounicově, včetně obou dorostů a později 
mládeže, což mi pomáhalo k nacházení 
odpovědí na otázky, které jsem měl. To 
mělo za následek mé rozhodnutí o požádání 
o křest, který už proběhl.

Odmaturoval jsem na BiGy v Brně, tak 
jako mnozí další. Poté jsem studoval dva 
roky na Přírodovědecké fakultě MU, na 
katedře matematiky, odkud nyní přecházím 
na ekonomii. Mezi mé koníčky patří kromě 
florbalu zejména různé LARPy (fantasy 
bitvy) a tvorba kostýmů na ně.

4Šimon
ŠIMON ROUS

NOVÉ ČLENY SBORU
PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME

2

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
Hola hola, na vědomí se dává 

jasná zpráva: v mládeži se 

opět dějí velké změny!

měna první – složení týmu vedou-
cích. Z týmu Ester, Bětka, Kuba, ZŽanetka, Petr (v cizině) se s při-

cházejícím podzimem stane Ester, Bětka, 
Petr (doma). Kubu čeká stěhování se za 
prací a dalšími lákadly, Žanetka se potřebuje 
soustředit na své zdraví, svou rodinu, práci a 
studium. Vše jsou to dobré důvody k od-
chodu z týmu a my jsme vděčni za jejich 
službu. Ač si myslíme, že i ve třech to 
utáhneme, samozřejmě bychom ocenili 
posily, takže pokud cítíte jisté cukání, aspoň 

si o tom s námi popovídejte, a i kdyby ne, tak 
se, prosím, modlete.

Změna druhá – den a čas konání. Z úterý 
19.15 se stává pondělí 17.30. Doufáme, že 
se k nám v příštím školním roce připojí i 
středoškoláci, kteří i třeba bydlí daleko a 
maminky se o ně bojí. Jim i všem ostatním 
tak chceme dát prostor po skončení setkání 
nejen spěchat do hajan, ale i ještě budovat 
vztahy, stíhat vlaky, psát úkoly a podobně.

Změna třetí – náplň setkání. Jistě pra-
videlně, pečlivě a s napětím sledujete naše 
zprávy o programech mládeží, takže víte, že 
doposud jsme měli programy z hlav 
vlastních, hlav bratrů starších a kazatelů, či 
hlav jiných moudrých, kteří připravili jakési 
struktury, kterých jsme se mohli držet. Od 
podzimu ale začneme jinak, a to Alfa kurzy 



pro mládež. Důvodů je vícero, ale hlavním 
je to, že jen jaksi krmíme již nasycené 
křesťany a mládežníci často nepovažují tuto 
naši mládež za tu svou (opět z mnoha 
důvodů). Alfa kurzy na tento problém 
odpovídají – je to způsob, jak mládeže pře-
klopit z pomyslné kolonky „volnočasová 
aktivita“ do „služba“, mládežníky více 
zapojit a umožnit jim vnímat toto spo-
lečenství jako jejich vlastní píseček. No a 
navíc je evangelizace, dle našeho mínění, 
jednou ze stěžejních aktivit jakéhokoli 
křesťanského společenství, a toto bude 
výborná příležitost, jak přivést do sboru 
naše nevěřící kamarády, spolužáky, kolegy a 
otevřít s nimi Bibli, a i pro věřící určitě 
nebude k zahození ujasnit si a upevnit své 
základy víry. A ještě přidaný bonus – občas 
máme v mládeži pocit, že jsme jaksi na 
okraji toho velikého a krásného sboru, stále, 
přes naše členství a službu, cizí. Mrzí nás to 
a rádi bychom to změnili. Právě Alfa kurzy 
jsou výbornou příležitostí – mohou se 
snadno stát službou celého sboru, nejen 
mládeže. Jejich podstata je na povídání si o 
našem životě s Bohem (tady mají starší, 

zkušenější křesťani více co říct než my) a na 
budování vztahů (to zvládne každý), což se 
dobře dělá nad jídlem (vážně, budeme 
každý týden chystat večeři a tam bychom 
fakt ocenili pomoc). Ale hlavně je potřeba 
do kurzů lidi pozvat. Jsem si naprosto jista, 
že každý v tomto sboru má kolem sebe 
někoho mladého (střední a vysoká škola, 
orientačně), komu může pozvání předat. 
Syn, dcera, vnuk, vnučka, synovec, neteř, 
bratranec, sestřenka, sousedi, potomci sou-
sedů, kolegové, potomci kolegů, kmotřenec 
toho pána, s kým se potkáváte při venčení 
psů a zatím jste se bavili jen o počasí – tihle 
všichni můžou přijít do Alfa kurzů a třeba 
jim to změní život. Takže bych jménem 
vedení mládeže ráda poprosila všechny 
platící čtenáře Kompasu a všechny, kteří jim 
koukají přes rameno, i ty, co se o tomhle 
dozví jen šeptandou, aby se přes léto roz-
hlédli kolem sebe a někoho zkusili oslovit. 
Vždyť jde o to, aby i naše okolí mohlo 
poznat Krista, a tak i o budoucnost tohoto 
sboru, a aspoň nám, mládeži, na těchhle 
věcech moc záleží. 

4Bětka Šťastná

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. 
(Ef  6,18)

Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenost    
s mocí modlitby.

o revoluci v roce 1989 přicházejí 
mnohé změny, snižují se stavy na Ppracovištích a začíná něco nového. 

Také já ve svých 47 letech procházím tímto 
postupem a končím na úřadě práce. Z úřadu 
práce mě posílají na několik prodejen 
oděvů, ale tam se zajímají o to, kolik je mi 

let. Vzhledem k tomu, že mi už není 35, 
vracím se zpátky na pracovní úřad.

Po delší době přichází nabídka z úřadu do 
německé firmy Fashion Wamser, kde se šijí 
módní dámská saka. K náboru nás přišlo asi 
dvacet. Šéf  se představil a česká překlada-
telka nám sdělila, jaká bude náplň pra-
covního dne. Ráno o půl šesté nástup, v osm 
hodin svačina – deset minut, další svačina o 
půl jedenácté – dvacet minut, konec směny 
ve 14 hodin. Ke každé pauze vždy zvoní 
zvonek. Další pokyny: při práci soustředění, 
žádné bavení mezi sebou, pečlivě odvedená 

MOC MODLITBY
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svědectví



práce. Doporučení: dbát na své zdraví, 
předcházet nachlazením, rýmě a kašli; 
chodit svižně, působit svěže, nikoli unaveně! 
Zkušební doba tři měsíce. „Kdo obstojí, jde 
dál.“

Byla jsem zařazena do přípravné dílny, 
kam se přivážely z Německa nastříhané 
jednotlivé díly dámských sak. Pod fixačním 
strojem jsme je podlepovaly na zpevnění a 
podle velikosti čísel svazovaly a posílaly dál 
na šití. Práce se mi líbila a bavila mě. Ale to 
prostředí bylo jiné – přísný režim, emoce, 
stresy; už to nebylo to naše české pohodové. 
Šéf  chodil mezi námi a díval se, jak nám to 
jde, a hlavně jestli jsme zručné a šikovné 
podle jeho představ.

Někteří vydrželi jen tři dny, týden – s tím, 
že je to velký tlak na psychiku, a to že jim 
není potřeba… a měli pravdu.

A tak začal můj modlitební, každodenní 
zápas. Ráno v autobuse jsem v duchu 
prosila: Pane Ježíši, dej mi sílu, abych to 
zvládla. Po příchodu ke stroji jsem znovu v 
duchu prosila o zklidnění a soustředění. A 
když jsem odcházela z práce, děkovala jsem 

za Boží přítomnost a pomoc. Večerní 
ztišení doma s manželem a dětmi bylo 
poděkování s vděčností za celý prožitý den.

V této zkušební době byla moje velká a 
jediná prosba: Pane Ježíši, prosím tě pomoz mi, 
abych tu mohla zůstat. Já už bych nechtěla jít jinam.

V práci se dále učíme rozlišovat odstíny 
barev, protože tmavomodrá není tmavo-
modrá, černá není černá, vždycky je ne-
patrný rozdíl. U pastelových barev je to       
s rozeznáním odstínů jednodušší. Také 
musíme poznat, kde je líc a rub látky – 
nesmí se zaměnit.

Byl to takový rychlokurz propojený mo-
dlitbami a prosbami. Po třech měsících 
zůstávám. Obstála jsem a děkuji Pánu. 
Někteří kvůli neplnění požadavků odchá-
zeli.

Co říci na závěr? K čemu má věřící člověk 
život… Přece aby ho vyplňoval prosbami, 
přímluvami, oslavováním Pána Ježíše, tak 
aby ten život byl ustavičnou modlitbou. 
S touto modlitební oporou jsem zůstala v 
této práci až do důchodu.

4Růžena Jílková
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Modlitba
Naděje Zímová

Pojď, budeme se modlit.
Za všechno, co trápí srdce tvé.
Kde se dva nebo tři spojí,
Bůh žehná modlitbě upřímné.

S důvěrou Bohu předložíme,
vše, co ti na srdci leží.
Starosti, bolesti života,
který dál kupředu běží.

Nečekej odpověď okamžitou.
Respektuj Boží čas k rozhodnutí.
Ve všem Mu naprosto důvěřuj.
Moudré je na Boha spolehnutí.

Někdy se zdá, že Bůh váhá
anebo nechce ti dát, 
to, oč tak usilovně prosíš.
Věř však, že má tě rád.

Aby se tvé duši ulevilo,
smíš do Jeho rukou vše svěřit.
Pojď, budeme se spolu modlit
a v Jeho laskavou pomoc věřit.
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NA SESTRU RŮ ŽENU RAUSOVOU

VZPOMÍNKA

10. 6. 1930 – 18. 6. 2018

ůžena Rausová, rozená Vodičková, 
se narodila 10. června roku 1930 na RFrantiškách, což je část obce Krou-

na na Chrudimsku. Rodina, jejíž příslušníci 
žili po generace v chudém kraji mezi 
Poličkou, Litomyšlí a Hlinskem, se ale už    
v první polovině 30. let odstěhovala za prací 
do Vysokého Mýta. Růženčini rodiče tam   
s pomocí příbuzných postavili svépomocí 
malý domek

V rodině Vodičkových se stále zpívalo a 
hrálo, zejména na housle či harmoniku. To 
se přirozeně přeneslo i na obě děti, Růženku 
i její mladší sestru Janu; Růženka zpívala     
v městském dětském sborečku Otakárek. 
Toužila naučit se hrát na klavír, tento nástroj 
ale přesahoval ekonomické možnosti 
rodiny. Pořídila si jej a začala se na něj učit až 
v rané dospělosti.

Od mládí vyrůstala ve vysokomýtském 
evangelickém sboru pod kazatelnou farářů 
Bohumíra Šuchmana, Jana Blahoslava Hor-
kého, Jana Přemysla Šebesty a Adolfa 
Dvorského, s jehož rodinou se mimořádně 
sblížila. Nebyla jen pasivní účastnicí 
bohoslužeb, časem se stala velmi aktivní 
členkou tamní mládeže.

Po svém otci zdědila velikou lásku k pří-
rodě. Stala se horlivou skautkou, milovala 
táboření, velmi ráda jezdila na Sázavu, 
tehdejšího předchůdce dnešního Blažkova.

Vystudovala dvouletou obchodní školu, 

začala pracovat jako administrativní síla ve 
stavební firmě a v podniku zdravotnického 
zásobování. 13. srpna 1955 se vdala za Lu-
boše Rause z Církve bratrské. Kvůli manže-
lově práci se přestěhovala do Brna, kde se   
v Blahoslavově domě znovu setkala se 
svým, kdysi vysokomýtským farářem Janem 
Šebestou. Zaměstnání už v Brně nehledala, 
věnovala se cele rodině, takže děti (měla tři 
syny) nemusely ani do školky, ani do škol-
ních družin.

Když děti odrostly, nabídla pomoc jako 
dobrovolnice ve sborové kanceláři; postup-
ně se jí tato činnost stala i částečným 
zaměstnáním. V té době se stala aktivní 
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PUTOVÁ NÍ IZRAELEM
Milí čtenáři Kompasu,
dnešní den máme na programu prohlídku 
města Jeruzalém (hebrejsky Jerušalajim).

V Bibli je spousta odkazů a citací o 
Jeruzalému. Je to Davidovo město, Hora 
Sion, Zlatý Jeruzalém, posvátné město uctí-
vané třemi monoteistickými náboženství-
mi: židovstvím, křesťanstvím a islámem.   
V překladu Město pokoje, a přece není na 
světě jiné město, které by bylo příčinou 
tolika konfliktů jako Jeruzalém. Nádherné 
svou polohou, pro radost celého světa je Hora 
Sion… město velkého Krále. (Ž 48,3)

Jeruzalémské Staré město je rozděleno 
na pět částí: křesťanskou, židovskou, 
arménskou, muslimskou a poslední je část 
zvaná Chrámová hora. Celé Staré město je 
obklopeno hradbami a v nich je osm bran. 
Vcházíme Jaffskou branou do křesťanské 
části Starého města. Brzy se ocitáme ve 
spleti uliček, po obou stranách jsou malé 
obchůdky nabízející ke koupi všechno 
možné, od jídla a pití přes upomínkové 
předměty k oblečení. Prodíráme se davem 

lidí ze všech koutů světa a 
hledáme, co by bylo dobré 
koupit na památku. Napsat 
vše, co jsme v Jeruzalémě 
viděli a slyšeli, by bylo 
dlouhé. Konečně – jeden den v Jeruzalémě 
nestačí na to všechno si prohlédnout. Je 
tady spousta historických památek, např. 
Sionská brána, která nese stopy po bojích    
v r. 1948. V blízkosti této brány se nachází 
Davidův symbolický hrob (kenotaf), kam 
jsme také zavítali. Před vstupem do hrobu 
se zastavíme u sochy Davida s harfou a 
pomalu postupujeme k Davidovu hrobu,    
k sarkofágu zastřenému bílou, jemnou 
látkou se zlatě vyšitými šesticípými 
hvězdami. Na truhle jsou stříbrné koruny ze 
svitků Tóry, přinesených do Izraele. Hrob 
uctívají židé, křesťané i muslimové, dotýkají 
se truhly a modlí se. S úctou se dotýkám 

součástí brněnské ekumény; v její do-
mácnosti se po řadu let pravidelně scházela 
tehdy tajná ekumenická skupinka křesťanů 
k modlitbám a k promýšlení Božího slova. 
Zpívala v pěveckém sboru Blahoslav, 
zapojila se do práce Křesťanské služby.      
V časech, kdy neexistovaly kopírky a veške-
rá reprografická technika byla pod přísnou 
státní kontrolou, množila na psacím stroji 
kázání i další texty tehdejšího faráře 
Miroslava Heryána a sloužila tak mnoha 
lidem, kterým se tyto texty stávaly pomocí   
v růstu víry i naděje. Později podobně spo-
lupracovala s farářem Jaroslavem Vítkem.  
V 70. letech rovněž absolvovala několik 

putovních táborů s mládeží brněnského 
sboru Církve bratrské, ke kterému patřil její 
manžel i všichni tři synové.

Dočkala se ještě prvního pravnoučete, 
než ji nečekaně zaskočila těžká nemoc. 
Poslední týdny života prožila doma v péči 
svého manžela i další rodiny s podstatnou a 
velmi kvalitní pomocí domácího hospice 
Tabita. Výraznou posilou jí byly návštěvy 
mnoha bratří a sester, za které rodina velmi 
děkuje, stejně jako za všechny Vaše 
přímluvné modlitby. Zemřela klidně, ve 
spánku, v pondělí 18. června nad ránem.

4rodina
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jemné, bílé látky a vybaví se mi nejznámější 
Davidův Žalm 23 Hospodin je můj pastýř... 
tady je to obzvlášť silné.

Olivová hora. Pro křesťanství nemá 
žádná hora takovou důležitost a k žádné se 
neupíná tolik citu jako k Olivové nebo také 
k Olivetské. Nikde jinde nestrávil Pán Ježíš 
tolik času při svém poslání v Jeruzalémě 
jako právě zde. Když byl v těchto místech, 
navštěvoval své přátele v Betánii, tady učil 
své učedníky, prorokoval zkázu města a 
plakal nad ním. (Lk 19,37–41) Hora je 
poprvé zmiňována v Bibli, když král David, 
prchající před Abšaló-mem, vystoupil při 
východu na Olivovou horu. (2S 15,30) Tady 
Ezechiel spatřil nebeský kočár a Zachariáš 
prorokoval konec všech dní. ...a Jeho noha 
spočine v ten den na Olivové hoře... (Zach 14,4)

Stojíme na Olivetské hoře, pod námi je 
zahrada Getsemanská, údolí Kidrón, hroby 
židovských věřících a dále hroby arabských 
muslimů a za nimi zazděná Zlatá brána. Až 
Pán Ježíš znovu přijde „tak jak odešel,“ 
sestoupí na Olivovou horu, projde 
Getsemanskou zahradou a zbožní Židé 

věří, že budou mezi 
pr vními vzkříše-
nými. Pak Mesiáš 
vstoupí na nádvoří 
Chrámu nyní za-
zděnou Zlatou bra-
nou, kterou zazdili 
Arabové, aby mu      
v tom zabránili.

Chrámová hora, 
nebo také hora Mó-
rija, je odvěké po-
svátné místo. První 
zmínka pochází z bi-
blického příběhu o 
obětování Izáka.  
Král David se zde na 
mís tě  obětován í  

chystal vystavět svatyni. Myšlenku usku-
tečnil později jeho syn Šalomoun, zbudoval 
mohutnou obdélníkovou stavbu. Vele-
svatyně ukrývala Schránu smlouvy. První 
zkáza přišla od Nebúkadnezara, který toto 
posvátné místo zničil a Židy odvlekl do 
babylonského zajetí. V průběhu staletí byla 
Chrámová hora buď ničena, nebo stavěna. 
Za vlády chalífa Omara se stala pro muslimy 
posvátným místem. V 7. a 8. stol. n. l. zde 
vyrostly nejznámější stavby: Skalní dóm a 
mešita Al-Aksá. Skalní chrám neboli 
Omarova mešita je osmiboká stavba, 
bohatě zdobená mramorem a mozaikou. 
Její kopule zlatě září, dal ji pozlatit jordánský 
král Husajn II. Mešita Al-Aksá je největší 
mešitou v Jeruzalémě, kopule mešity byla 
původně zářivě stříbrná, ale působením 
povětří téměř zčernala.

Zeď nářků je úsek západní opěrné zdi 
pahorku, na kterém stál Šalomounův 
chrám, a představuje nejsvětější stánek 
náboženského života Židů. Ke Zdi 
přistupují muži vlevo, ženy vpravo. 
Zahalujeme si hlavu a ruce lehkým šátkem, 



PASTÝŘSKÝ 
DOPIS
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Milí přátelé, sestry a bratři,

rád bych vás v posledním 
pastýřském dopise v tomto 
školním roce pozdravil slovy 
epištoly Židům 10,23–24: Držme 
se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože 
ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem 
jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a           
k dobrým skutkům. Rád bych z tohoto textu 
vypíchl slovo naděje.

Slovům o naději se v dnešní době někdy 
dává nálepka „naivita“, „nedostatek 
kritického myšlení“, „útěk před realitou“, 
„černobílé vidění“ a nevím co ještě. 
Mnohem více než s nadějí se kolem sebe 
setkáváme se skepticismem a kritikou, jež se 
stávají obrannými prostředky proti 
zklamání a zraněním. Každému z nás se      
v takové společenské, ale někdy i sborové 
atmosféře může snadno stát, že spíše 
boříme. Z nějakého důvodu je totiž 
jednodušší říci „ne“ než „ano“, kritizovat 
než chválit, vysmát se než povzbudit, 
ukázat prstem na to, co se nepovedlo, než na 
to, co je dobré a krásné. Že se nejedná o nic 
nového, ukazuje i následující citát napsaný 

za zdmi nacistického vězení D. Bon-
hoefferem: Je chytřejší být pesimistou: zapomene 
se na zklamání a člověk se před druhými neblamuje. 
Optimismus není ve své podstatě názor na 
přítomnou situaci, nýbrž životní síla, když se 
všechno zdá ztracené. Síla snášet zvraty, síla, která 
nikdy neponechá budoucnost protivníkovi, ale 
vyhrazuje si ji pro sebe. Existuje jistě také hloupý, 
zbabělý optimismus, který by se měl zakázat. Ale 
optimismem jako zaměřením k budoucnosti nemá 
nikdo pohrdat. Doufat v lepší pozemskou 
budoucnost a připravovat se na ni, považují někteří 
lidé za něco nevážného, někteří křesťané za něco 
bezbožného. Myslí si, že smysl současného dění je    
v chaosu, v rozpadu řádu, v katastrofě, a stahují se 
do zbožného ústraní, místo aby nesli odpovědnost za 
další život, za budoucí dílo, za přicházející 
pokolení. Je možné, že zítra nastane soudný den. 
Pak se rádi vzdáme práce pro lepší budoucnost, ale 
dříve nikoli.

zahaleny musí být i nohy (dlouhé sukně 
nebo kalhoty). Zbožní Židé se zde denně 
modlí Davidovy žalmy nebo napsané 
modlitby vkládají do spár ve Zdi. Dotýkám 
se rukou Zdi a v mysli vyprošuji pokoj 
Jeruzalému, Izraeli, světu. Opět velmi silný 

zážitek, skupinky lidí na nádvoří zpívají 
hebrejské písně. Nádherný zážitek na celý 
život! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého 
lidu je Hospodin nyní i navěky. (Ž 125,2)

Z Izraele vás zdraví Dagmar Chlápková.
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Moc bych si přál, aby naše sbory 
charakterizoval právě onen optimismus, jak 
ho popsal Bonhoeffer. Optimismus 
zakořeněný v evangeliu, nepopírající realitu, 
ale zároveň nemající z reality strach. 
Nemající strach povzbudit, pozvednout a 
přinášet naději, navzdory někdy těžkým 
věcem, které kolem sebe vidíme a mnohdy i 
zakoušíme. V takové církvi, v takovém 
sboru se dobře dýchá.

Možná si nyní někdo řekne, že je to 
krásné, že ale život takto nefunguje. Život je 
tvrdý, zlý, a často připomíná cosi jako 
divadlo absurdity se špatným koncem, tak 
proč to nezdůrazňovat?

Jenže nebyl to nikdo menší než Tolkien, 
který se proti tomuto přístupu ohradil. 
Tolkien tvrdil, že příběhy se šťastným koncem    
v žádném případě neunikají z reality. Píše, že pro ty 
nejvíce uspokojující příběhy je charakteristická tzv. 
eukatastrofa (dobrá katastrofa). Co tím Tolkien 
myslel? To, že radost ze šťastného konce 
nemá nic společného s únikem ani 
prcháním. Nepopírá existenci smutku a 
nezdaru. Tyto věci jsou nutné, aby mohla 
být zakoušena radost z osvobození. Popírá 
to ale obecnou a konečnou porážku 
navzdory mnoha jejím náznakům. Tolkien 
argumentuje, že lidé cítí, jak tyto příběhy 
ukazují k jakési základní realitě. Ta ukazuje, že i 
když je svět plný nebezpečí, bolesti, žalu a tragédií, 
věci mají smysl, protože existuje rozdíl mezi dobrem 
a zlem. A jednou dojde ke konečné porážce zla i    
k úniku ze smrti. Onou základní realitou je 
evangelium.

Dobrou zprávou je, že nám byla dána 
výsada toto zvěstovat!!!

Před námi jsou prázdniny, během nichž 
snad na všech sborech proběhnou 
nejrůznější akce v podobě kempů, táborů, 
sborových dovolených a  da l š ích  
mimořádných akcí. Při těchto akcích zazní 
na stovkách míst evangelium, stovky 

mladých i starých, křesťanů i nekřesťanů 
budou nějakým způsobem osloveni Božím 
slovem. Z pohledu světa možná naivní 
zprávou, že zlo a smrt nemá na tomto světě 
poslední slovo. Aby tato zpráva nezapadla, 
aby přinesla užitek, modleme se ve svých 
sborech za nadcházející prázdniny. Z ka-
zatelské praxe mám zkušenost, že častokrát 
různé praktické a třeba i nutné přípravy 
zastínily modlitební zápas za jednotlivé 
akce.

Vyjádřeme vděčnost těm, kdo povedou 
nejrůznější akce a tábory. Není to 
samozřejmost, že je na sborech máme!

Po prázdninách nebo i během nich 
přijdou mnozí lidé možná poprvé do našich 
sborů. Moc bych si přál, aby zakusili slovy 
Bonhoefferovými optimismus, slovy 
Tolkienovými eukatastrofu a slovy Bible 
evangelium, a to jak působením Božího 
slova, tak našich společenství.

Myslím, že na některých sborech je třeba 
prolomit pomyslnou „depku“, tedy smutek, 
nejistotu a přílišné analyzování, proč věci 
nejdou a nikdy nepůjdou. V takovém 
prostředí a atmosféře se nejen strašně těžko 
slouží, do takového prostředí se také 
obtížně přivádějí noví lidé. Je-li taková 
atmosféra u vás, proste Pána, aby došlo ke 
změně a abyste se nenechali otrávit postoji 
několika „realistů“.

Chceme vidět realitu, ale nechceme se jí 
bát, chceme se učit vidět skutečnost Božíma 
očima.

Ať je vám Pán Ježíš během prázdnin 
milostiv, ať prožijete odpočinutí a ať na 
akcích vašeho sboru nejen zazní 
evangelium o naději, ale ať se i dotýká srdcí 
posluchačů. Zároveň ať jsou naše sbory 
místem naděje.

4David Novák, předseda Rady CB
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UMĚNÍ VYSTOUPIT 
ZE SVÉ 

KOMFORTNÍ 

ZÓ NY

nes bych se rád zmínil o 
sborové aktivitě, která je Dpravidelně avizována v Kom-

pasu pod názvem „Modlitební chvíle –  
v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20“.       
V neděli se scházíme v místnosti za 
šatnou, sejde se nás okolo deseti 
účastníků. Ve středu před biblickou 
hodinou pak v tzv. Karpíškově sále 
hned vedle hlavního sálu modlitebny – 
zde ovšem bývá účast nižší – tak kolem 
pěti.

Na úvod modlitební chvilky má 
většinou někdo ze starších biblický 
úvod s krátkým komentářem nebo 
výkladem. Před zhruba měsícem mezi 
nás v neděli přišel  bratr Jaroslav Štigler 
a měl úvod, kde se nám pokusil v něko-
lika větách předat některé myšlenky      

z projevu bratra předsedy naší církve 
Davida Nováka na nedávné konferenci 
o tzv. vystoupení z komfortní zóny či o 
jejím překročení. Okamžitě jsem 
zpozorněl, protože to je téma, které mě 
velmi oslovilo a zaujalo.

O co tedy jde, když se řekne „vy-
stoupit z komfortní zóny“? Je to termín, 
který je běžný i v normálním, civilním 
životě. Když si na internetu zadáte do 
vyhledávače „překročit komfortní zó-
nu“, objeví se spousta odkazů a většinou 
to budou odkazy, které nějak souvisí      
s osobnostním růstem. Pro objasnění 
pojmu připojuji vysvětlení z webu 
Člověk bez hranic (hranice jsou pouze   
v mysli), kde to autor velice pěkně 
vystihl:

„A co to vlastně komfortní zóna je? 
Jedná se o takovou zónu, kde nepo-
ciťujete strach, je to zóna klidu, 
umožňuje nám si odpočinout, nežít ve 
stresu a určitým způsobem nás chrání, 
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cítíme se v ní v bezpečí. Teď si asi říkáte, 
proč byste tuto zónu měli opouštět. 
Komfortní zónu je dobré opouštět 
proto, protože jakmile z ní vystoupíte, 
pak se dostanete do tzv. zóny růstu. Je 
samo o sobě těžké vystoupit ze své 
„bezpečné bubliny“, ale pokud tak 
učiníte, je to známka toho, že jste 
překonali váš strach. Pořád budete 
pociťovat nervozitu, ale to je v pořádku, 
při každém menším výstupu z kom-
fortní zóny máte strach, ale jakmile ji 
budete opouštět znovu a znovu, pak váš 
strach zmizí a vaše bublina se nafoukne, 
zvětší se vaše komfortní zóna. Napří-
klad jste se cítili nervózně při prezentaci 
před lidmi, čímž jste opustili vaši 
komfortní zónu, ale jakmile budete 
častěji prezentovat (třeba si brát 
dobrovolně prezentace), dochází k va-
šemu růstu. Vaše řečnické a komu-
nikační schopnosti se zlepšily, necítíte se 
tolik nervózní a nepociťujete strach. To 
je známka toho, že jste zvětšili vaši 
komfortní zónu, je tedy zapotřebí najít 
si jiný strach, který můžete překonat, 
abyste mohli vstoupit znova do fáze 
růstu.“

I když se v tomto případě jedná o 
popis růstu osobnosti, nic nám, 
křesťanům, nebrání aplikovat tento 
pojem i do svého konkrétního života     
s Pánem Bohem i do svého vztahu        
k našim bližním. Tady především. Co 
může tedy konkrétně znamenat 
„překročit komfortní zónu“ v našem 
životě? Máme mnoho možností, a jak již 
bylo bezpočtukrát řečeno, láska je 
vynalézavá. Pro někoho to může 

znamenat, že pozve na oběd někoho ze 
sboru, kterého dosud nezná, a naváže    
s ním přátelství, pro jiného třeba, že 
navštíví nemocného bratra či sestru, pro 
dalšího za určitých okolností, že třeba 
někde v přírodě pozdraví úplně cizího 
člověka, a pro jiného, že si adoptuje 
nějaké dítě v tzv. třetím světě. A pro 
někoho z našeho sboru, který ne-
navštěvuje pravidelně modlitební 
chvilky, třebas to, že mezi nás někdy 
zavítá.

Ostatně i v Bibli, když ji ovšem čteme 
pozorně, můžeme nalézt výroky, které 
bychom dnes mohli popsat oním 
„vyjitím z komfortní zóny“. Tak např.   
v Matoušově evangeliu mluví Ježíš o 
dvou cestách a dvou branách: jedna 
cesta a brána je úzká a těsná, druhá je 
široká a prostorná (Mt 7,13–14). Jít po 
široké cestě a projít prostornou bránou 
chápu jako své přitakání a následování 
těch mnohých nabídek, které na mě 
útočí dennodenně z reklamy, nebo 
dávání průchodu svému hněvu, závisti a 
chamtivosti, zatímco cesta za Pánem 
Ježíšem je úzká a brána těsná: Ježíš mi 
nabízí mnohem víc, než může 
nabídnout reklama, a je jen na mně, 
čemu dám přednost.

Milé sestry a milí bratři, zvu vás tedy 
na naše modlitební chvilky, vždyť mo-
dliteb není a nebude nikdy dost. Pán 
Bůh sice ví o všech našich potřebách, 
tužbách a přáních, přesto však je mu 
milé, když se „netrápíme žádnou starostí, ale 
v každé modlitbě a prosbě děkujeme a své 
žádosti mu předkládáme“. (viz Fp 4,6)

4Felix Davídek
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NEDĚLNÍ ŠKOLA NA VÝLETĚ
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

REPORTÉR CHRISTOF
eportér Christof  dostal za úkol napsat pro jeden krajský měsíčník zajímavý, 
neotřelý a jedinečný článek o létě. Zadání znělo jasně, ale Christof  z něho Rnadšený nebyl. Okamžitě si pomyslel: Co se dá psát o létě nového, originálního, 

zvláštního? Všichni to přece znají… koupání, opalování, prázdniny, výlety, dovolené, 
možná nějaké ty koncerty nebo jiné kulturní akce, relaxace, zmrzlina a ledová tříšť! Ale to 
je přeci všude stejné! 

Christof  byl smutný, ale rozhodl se to nevzdat. Chodil po ulicích, plážích, před 
obchodní domy a na nádraží. Všude tam pokládal po několik dní lidem stejnou otázku: 
„Co neotřelého se vám vybaví, když se řekne léto?“ Ale odpovědi moc originální nebyly a 
neustále se opakovaly: zmrzlina, horko, opálená pleť, opalovací krém, letní šaty, pláže, 
moře, voda, volno, prázdniny, dovolená, sluneční brýle, relaxace, sport … Zkrátka přesně 
to, co Christof  od počátku předpokládal.

Už to chtěl vzdát, když vtom si všiml starého muže s hůlkou, jak sedí na okraji parku na 
lavičce pod košatým stromem. Přistoupil k němu, pozdravil a položil mu tutéž otázku, 
kterou dal předtím již desítkám lidí: „Co neotřelého se vám vybaví, když se řekne léto?“ Starý muž 
se zamyslel a po chvíli mlčení odpověděl: „Vybaví se mi Boží láska k lidem.“ Christof  
zpozorněl. To byla první zajímavá a neotřelá odpověď, jakou dostal. A jako správný 
reportér začal vyzvídat dál: „Můžete mi to, prosím, vysvětlit?“ „Ale ano, samozřejmě,“ řekl muž a 
pokračoval, „každé roční období, tím, co je pro ně typické, mi připomíná něco z Boží laskavosti         
k lidem. Podzim, v němž opadává všechno staré listí a vítr ho odvěje pryč, je jako Boží odpuštění všech 
špatností, kterých se lidé dopouští. Zima dává ochranu zemi, když ji přikryje sněhem, stejně jako nad 
lidmi bdí Boží ochrana. Jaro, kdy všechno kvete a pučí k novému životu, mi připomíná Boží milost, že i 
každý člověk může mít ve víře v Boha nový život. No a léto pro mne právě představuje Boží nesmírnou 
lásku k lidem. Ta láska totiž září jako slunce, občerstvuje jako voda a přináší odpočinutí znaveným.“ 

Christofovi se ta odpověď moc líbila. Ze starého pána se vyklubal vysloužilý kazatel na 
odpočinku a z náhodného setkání a jediné počáteční otázky reportéra vznikl zajímavý 
několikahodinový rozhovor. Christof  si při něm napsal mnoho poznámek, podle 
kterých pak napsal velmi neotřelý článek o tom, že léto a vše, co k němu patří, lze vidět i 
úplně jinak, než jsme zvyklí. Článek o vděčnosti, o lásce, která září jako sluneční svit a 
občerstvuje jako chladná voda. Ten článek pak s laskavým souhlasem autora i toho 
starého kazatele otiskli nejen v místním krajském měsíčníku, ale i v několika jiných 
časopisech, a dokonce i v jedněch novinách. Měl obrovský úspěch. Mnoho lidí mohlo 
díky němu začít vnímat letní čas docela novým způsobem.

A co neotřelého se vybaví vám, když se řekne léto? Kéž je i to naše léto spojeno s Boží 
láskou, která nás bude všude provázat, a my na ni nebudeme zapomínat.
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Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

Fotbálek – Sokol Brno, Kounicova 20/22

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže přes prázdniny je 
podle domluvy. Do letošního druhého poločasu přijmeme posily 
(kohokoliv). Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274).

SPORTOVNÍ AKTIVITY

LETNÍ AKTIVITY

30. 6. – 14. 7. tábor velkého dorostu
14. 7. – 28. 7. tábor malého dorostu
 11. 8. – 18. 8. sborová dovolená Gruň
18. 8. – 25. 8. sborová dovolená Valašsko

19

4Pája Sychrová

Najdete na obrázku věci, které ke slunnému létu rozhodně nepatří? 
Obrázek vybarvěte.



1. 7.:
8. 7.:
15. 7.:
22. 7.:
29. 7:
5. 8.:
12. 8.:
19. 8.:
26. 8.:
2. 9.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

4. 7.:
11. 7.: 
18. 7.:
25. 7.:

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Raus
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně; Eben Ezer – židovské písně
br. Josef Vávra
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA 19.00 hod

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež, biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva, praktická služba

prázdniny

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

pauza

ad hoc

1. 7.:
8. 7.:
15. 7.:
22. 7.:
29. 7.:

BOHUMILICE / neděle 10.00  
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Ladislav Jílek
kaz. Daniel Komrska
br. Tomáš Vrána
br. Petr Raus

STANICE

ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

br. Petr Kvapil
br. Jaroslav Štigler
br. Petr Dadák
br. Petr Kratochvíl

NEDĚLE

ses. Radka Včelná (ČCE)
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
br. Lukáš Pacek
br. Lukáš Pacek

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

bude určeno
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska

5. 8.:
12. 8.:
19. 8.:
26. 8.:
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