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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 23.2. 2019. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), Josef Vávra 

 David Fajfr  copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(gon@email.cz), (david.fajfr@seznam.cz),
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KalendáriumKalendárium
únor 313 – císař Konstantin I. vydal edikt 

milánský, který umožnil svobodu 
náboženství v Římské říši.*

2. února – Hromnice = svátek Uvedení 
Páně do chrámu/Očišťování Panny 
Marie. Připomíná událost přinesení 
Ježíše Krista do chrámu 40. den po 
jeho narození (jak to předepisoval 
Mojžíšův zákon) a jeho setkání se 
Simeonem a Annou (viz Lk 2,22–39). 
V řeckém prostředí je proto tento 
svátek zván Hypapanti, tzn. Setkání.  
V katolické církvi je slaven též jako 
Světový den zasvěcených osob, kdy se 
vzdává Bohu dík za povolání k du-
chovní službě. 

18. 2. 1126 – bitva u Chlumce (u Ústí nad 
Labem), v níž český kníže Soběslav I. 
porazil římského krále Lothara III. 
Byla vedena jako první „národní“ 
bitva Čechů proti Němcům – kníže 
Soběslav nechal do boje přinést pra-
porec svatého Vojtěcha a kopí svaté-
ho Václava, coby českých zemských 
patronů. Jako poděkování za jejich 
pomoc při vítězné bitvě pak dal 
Soběslav I. opravit a rozšířit rotundu 
(později zasvěcenou sv. Jiří) na Řípu.

w pokračování na straně 4
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e zájmem jsem prvního ledna letošního 
roku sledoval ekumenickou bohoslužbu 
přenášenou Českou televizí z našeho S
sboru v Černošicích. Uvědomil jsem si 

přitom mimo jiné, že jsem opravdu vděčný za 
ducha, který vyzařoval nejen ze slov a chování, 
ale i z vizáže bratří, kteří mezi církevními 
hodnostáři široké ekumeny reprezentovali naši 
církev. Byl jsem vděčný za neformální a hluboce 
křesťanský přístup, který vyzařoval jak ze slov 

bratra předsedy Rady CB Davida 
Nováka, tak z projevu bratra Petra 
Grulicha, kazatele místního sboru 
v Černošicích. Při vší úctě ke 
křesťanům jiných vyznání a tradici 
obecně se mi při pohledu na oděvy 
a v některých případech i projev 
představitelů řady církví vtírala do 
mysli otázka, nakolik jde dnešním 
křesťanům o schopnost oslovit 

svět kolem nás a nakolik jde především o 
udržování tradic.

Jestli je dnešní svět něčím specifický, tak je to 
rychlost změn, ke kterým denně dochází. A to 
jak v oblasti technologií a ekonomiky, tak          
v oblasti společenského vědomí. Z mnoha 
křesťanských církví u nás jich jen několik málo 
neztrácí počty věřících. Jsem vděčný za to, že 
naše církev je přes všechny obtíže schopna 
alespoň zčásti reflektovat život kolem nás.

Milan Hluchý

Ú VODNÍK

Televizní
      přenos

z Černošic
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23. 2. 303 – římský císař Dikoletián nařizuje srovnat se 
zemí nově vybudovaný křesťanský kostel      
v Nikomédii (dnešní Izmit v Turecku). Niko-
média byla v té době císařovou rezidencí, a 
patřila proto mezi nejvýznamnější města 
Římské říše. Následný den pak je vydáno 
nařízení (tzv. První edikt proti křesťanům), 
které přikazuje, aby se k obdobným opatře-
ním proti křesťanům přikročilo po celém 
území Římské říše.

23. – 26. 2. 1919 – na konferenci ve Vavrišově se ustavuje československá baptistická církev 
pod názvem Bratrská jednota Chelčického.

17. 2. - 25. 2.1948 – tzv. Vítězný únor – vládní krize vzniklá demisí demokratických ministrů, 
25. února prezident Edvard Beneš přijal návrh Klementa Gottwalda na 
rekonstrukci vlády; komunisté přebírají vládu v Československu.*

4

únor 2019

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj 
neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, 

a po cestě věčnosti mě veď!
Žalm 139,23–24.

SBOROVÁ KRONIKA

KALENDÁRIUMKALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

Ú NOR 2019

sestře Ludmile Dvořáčkové z Brna
sestře Halině Heczkové z Brna
sestře Jaroslavě Pilkové z Brna
sestře Marii Kořínkové z Brna
sestře Martě Smolíkové z Brna

dokončení ze strany 2
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Setkání vedoucích mládeže CB

25. 2. 1969 – Jan Zajíc se (po vzoru Jana Palacha) upálil v den výročí komunistické revoluce 
na Václavském náměstí v Praze.

4Vybral Josef  Vávra.

w Události označené hvězdičkou (*) jsou rozvedeny v Letopisech (str. 13–14).

 sobotu 12. 1. náš sbor hostil 
setkání vedoucích mládeží na jižní VMoravě. Kromě domácího sboru 

Brno-Kounicova se zúčastnili také vedoucí 
z Brna-Betánie, Kyjova a Hodonína. Po 
nezbytném biblickém úvodu následovalo 
seznámení se s vizí Odboru mládeže pro 
regiony a připomenutí významných akcí 
pořádaných Odborem, jako je celostátní 
sjezd mládeže (Brodfest), regionální sjezdy 
mládeží (Houba) a vyučování vedoucích 
mládeže (Studna). Ale jádrem celého 
setkání bylo představení jednotlivých 
mládeží a sdílení věcí, za které jsme jako 
vedoucí vděční, co jsou naše aktuální výzvy 
a jaké máme plány do budoucna. Hodně 

jsme také probírali svoje zkušenosti a 
osvědčené nápady k vylepšení mládežových 
setkání. Přemýšleli jsme i o možnosti 
organizace společných akcí, jako jsou spo-
lečná mládežová setkání nebo víkendovky,  
s cílem propojovat mládeže na jižní Moravě. 
Všichni jsme byli vděční za možnosti 
tohoto setkání a rádi bychom se setkali 
znovu, a to i ve společnosti ostatních 
vedoucích z jižní Moravy, kteří se nyní 
nemohli zúčastnit. Budeme také moc 
vděční, když na naši mládež i ostatní 
mládeže v našem regionu budete myslet na 
modlitbách. Děkujeme!

za tým mládeže
4Petr Vacek



6 KOMPAS 2/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Číro na hlavě a Pána v srdci

ROZHOVOR
SE 

ZDEŇ KEM 

ZETKOU Abbé, nám známý         
i neznámý, vlastním 

jménem Zdeněk Zetka, 
muž s neuhodnutelným 

věkem. Vídáme jej na 
našich večírcích, 

pravidelně na Klucích 
na čaj i při dalších 

příležitostech, když se 
mu zachce našeho 

společenství. Co o něm 
víme? Vlastně nic moc, 
protože o sobě mluvívá 

jen v případě, kdy 
hovoří o někom jiném, 

komu nějakým 
způsobem posloužil. 

Kdybych si 
nepamatovala 

zajímavosti z jeho 
života, nemohla bych se 

na ně zeptat                 
v rozhovoru, protože 
před mikrofonem byl 

plachý, ale i přesto 
ochotný podělit se               

s námi o svůj příběh.
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8 Abbé, řekni mi znovu, jak jsi uvěřil?
V patnácti letech jsem stál u okna, bydleli 

jsme v desátém patře, a já jsem si řekl, že 
nemá cenu skákat dolů, protože mám život 
před sebou. U maminky v knihovně jsem 
našel Nový zákon, do kterého jsem se za-
četl, oslovovalo mne Matoušovo evange-
lium. Našel jsem pak i Bibli, kde jsem si četl 
žalmy, a tak jsem paralelně četl jedno i 
druhé. Tehdy jsem se rozhodl, že přijmu 
Pána Ježíše do svého srdce, ale nevěděl jsem 
jak. Říkal jsem si, že chodím do kostela, 
chodím ke svátostem, jsem katolík, co dělat 
víc? Slyšel jsem ale Boží hlas, že toto 
všechno je moc pěkné, ale je to hodně málo, 
ty se musíš sám rozhodnout. Ten roz-
hodovací boj ve mně trval tři dny. Šel jsem 
do školy, a když jsem se vrátil, řešil jsem tuto 
otázku. Jeden den mi bylo ukázáno, co 
budu, když Pána Ježíše nepřijmu. Další den 
jsem měl vidění toho, co se stane, když ho 
přijmu a budu žít v této rodině, ve které 
jsem byl. Třetí den jsem ho tedy přijal, 
protože mi druhé vidění přišlo nadějnější. 
Zkusil jsem to.

Podruhé jsem se pro Pána rozhodl po 
návratu z vojny v roce 1980. To jsem chodil 
k baptistům na Smetanovu ulici, kde byla 
evangelizace bratra Krišky; ten kázal o 
orlech, kteří nutí létat své mladé. Připo-
dobnil orla k Bohu, který nás nese na svých 
perutích. Po svém kázání bratr vyzval ty, 
kteří chtějí přijmout Pána, aby sešli dolů do 
„Kingárny“, tedy do místnosti Martina 
Luthera Kinga. Přišel jsem tam, bylo tam asi 
dvacet lidí. Stál jsem u dveří a váhal jsem, 
zdali vstoupit, ale když už jsem sešel těch 
dvacet schodů, zůstal jsem tam. A bylo to 
jasné.

Ve stejné době jsem chodil sem do CB do 
mládeže za vedení Broňka Kalety a Mirka 
Paláta. Chodíval jsem i k evangelíkům. Byla 
to doba, kdy jsem se měl rozhodnout, kam 
budu patřit. A Pán mi na modlitby odpo-

věděl, ať zůstanu tam, kde jsem, ať zůstanu 
katolíkem, ať jsem sám sebou, vzdělávám se 
o katolické víře a on si mne pak použije, jak 
bude potřebovat. Jenomže od roku 
1990–97 jsem už inklinoval k řeckokatolí-
kům. Za srdce mne braly jejich obřady, 
svátosti, spiritualita. Tehdejší řeckokato-
lický biskup mi pak ukázal, jak mám přejít 
od Římské církve k nim.

Potom jsme si povídali dál bez záznamu, až 
jsme narazili na panychidu, modlitbu za mrtvé, 

byl čas zapnout mikrofon…

My věříme, že mrtvý nejde přímo do 
nebe, ale do předpeklí, kde by měl odčiňovat 
něco, co by bylo ještě potřeba odčinit, ale 
nenazýváme to očistcem. Není to stav, kdy 
by byl člověk zavržený, ale ani ještě není      
v blaženosti. Je to něco mezi tím, je to 
nedefinovatelný stav. V obřadu panychida 
prosí věřící o přímluvu Pána Ježíše, Marii a 
drží v ruce svíci, které se říká obětinka. 
Plamen té svíce znázorňuje modlitby 
věřících. Kněz může okuřovat, nemusí 
držet svíčku a modlí se svou, jinou modlitbu 
za zemřelého, aby byl přijat na Boží 
milosrdenství.

8 Co krásného vidíš na obřadu řeckých katolíků  
v neděli?

Náš obřad je oproti římským katolíkům 
bohatší a zpěvnější a citově více založený na 
srdci. Mám rád všechny liturgie, které jsou. 
Liturgie je v církevní slovanštině, výjimečně 
ve slovenštině nebo ukrajinštině, ale káže se 
česky. Schéma liturgie je po celém světě 
stejné, takže člověk ví i při poslechu cizí 
liturgie, že teď jsou přímluvy atd.

8 My nemáme pevně danou liturgii, jak je po-
skládána ta vaše?

Na začátku jsou přímluvy, prosby za nás, 
za sebe navzájem, prosíme za toto město, za 
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panovníka, za vojsko, prosíme o ochranu 
pro tento stát. Potom je vzývání Nejsvětější 
Trojice, kdy se zpívá Gloria, kterou zpíváme 
při každé liturgii, pak jsou činy apoštolů 
(apoštolát), pak evangelium, potom kázání 
v ukrajinštině, a když jsem v kostele já 
Brňák, kněz mi to zopakuje zkráceně i 
česky. Pak jsou zase prosby, potom Credo 
nicejsko-cařihradské, které se zpívá při 
každé liturgii, následuje proměňování. Jde 
velký průvod s obětními dary, které se 
promění v tělo a krev našeho Pána Ježíše 
Krista. A další prosby, modlitby epikléze, 
což je vzývání Ducha svatého, aby sestoupil 
na dary a proměnil je, to pronáší pouze 
kněz. Potom jsou velké prosby za nás, malé 
prosby jsou za národ, za kněze, ducho-
venstvo, věřící, za tento chrám, za naše 
domovy a za toto město.

8 Ty prosby se opakují? Už jich bylo hodně.
Opakují se během bohoslužby a přidávají 

se v průběhu. Je v nich i vyznání vlastních 
vin, když máme tedy nějaký hřích, můžeme 
jej uslyšet v těch prosbách, a tak jej vyzná-
váme a zpíváme „Pane, smiluj se“ nebo 
„Hospodin, pomiluj ny“. Nakonec prosí-
me, aby nám Pán žehnal. Pak se modlíme 
Otčenáš, proběhne svaté přijímání a 
požehnání a propuštění. Celá bohoslužba 
trvá bez kázání hodinu, s kázáním hodinu a 
půl a o Velikonocích ještě o hodinu více, 
protože tam jsou vlastní obřady.

8 O Neděli vzkříšení se u vás světí dary? Jaké?
To, co si člověk přinese z domova. Máslo, 

med, sýry, mléko. To podle toho, o co se 
postil čtyřicet dní předtím, to teď dostane 
požehnané, aby se nabužíroval. Já, i když se 
nepostím, protože jsem nemocný, nosím si 
něco k požehnání. Jde tady o ten společný 
rytmus s Pánem Bohem, abychom byli ve 
spojení: já a On.

8 Ty jsi mi jednou říkal, že patříš do nějakého 
řádu. Povíš nám víc?

Já su řád i neřád. Jsem v řeholní spo-
lečnosti svatého Basilea Velikého, ale 
nejsem vázaný řeholí, jsem svobodný. 
Nenosím hábit, žádné vnější znamení, jsem 
v této společnosti u studitů. Studité jsou 
odnož basiliánů. V byzantském obřadu jsou 
pouze dva řády, basiliáni a studité. Kdežto 
římští katolíci mají řádů několik. A kromě 
toho jsem františkánský terciář. To zname-
ná, že patřím do rodiny svatého Františka    
z Assisi a terciáři jsou osoby žijící ve světě. 
Terciářem jsem od roku 1985, požádal jsem 
o dva roky dříve. Nikdy jsem nechtěl být 
řeholník, chtěl jsem, aby mi řehole 
pomáhala k duchovnímu růstu, protože můj 
patron je svatý František.

8 Čemu se jako terciář učíš?
Naším úkolem je žít a zvěstovat 

evangelium našeho Pána Ježíše Krista. 
Tečka.

8 Jací jsou lidé, ke kterým se se zvěstí evangelia 
dostaneš Ty? 

Každý z nás má obdarování mluvit k ji-
nému typu lidí. Většinou jsem se dostal       
k lidem, kteří do kostela nikdy nechodili, 
třeba na pracovišti nebo na stavbě.

8 Tys zvěstoval i rockerům a pankáčům, to je pro 
mne oblast dost neobvyklá, ale Tys měl ten dar mezi 
tyto lidi přijít.

Já jsem nosil na hlavě číro 15–20 cm. To 
jsem byl terciář s čírem. Seznamoval jsem se 
s lidmi, kteří to nosili také, a když jsem 
mluvil ve skupince, ti lidé neměli zájem, 
kdežto když jsem s nimi hovořil z očí do očí, 
zájem byl. Před ostatními se styděli, aby se 
neshodili. Mnozí z nich časem uvěřili a stali 
se z nich věřící, teď už o nich ale nevím. 
Když jsem se s nimi sešel, řekli mi, že uvěřili, 
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sice už číro neměli, ale říkali, že ho mají ve 
svém srdci.

8 Jak přemýšlí člověk, který má číro na hlavě?
Jak anarchista. Proti všem, proti každé-

mu, dělat nepořádek, dělat si 
věci po svém, nenechat se 
nikým svazovat. Když jsem 
po nich chtěl, aby si četli 
Písmo, nechtěli, že tam je moc 
příkazů a zákazů, a to 
nechtějí. Tak jsem jim říkal, ať 
žijí svůj život, ale ať ho žijí s 
Bohem a uvidí, že Pán se     k 
nim přizná a budou to Písmo 
chtít číst, protože tam je 
mnoho věcí, co je osloví. To 
negativní přeskočte, říkal 
jsem jim, a čtěte to, co vás 
zajímá, a určitě se tam najdete.

8 To se jim asi poslouchalo dobře.
Jo.

8 Ty sám jsi byl také původně anarchista?
Ne, já jsem to nosil, protože číro na 

hlavách nosilo šest severoamerických 
indiánských kmenů: Oglalové, Huroni, 
Mohykáni, Ponkové a ještě další.

8 Kdy jsi číro odhodil?
Já jsem ho nosil asi tři roky, pak zarostlo.

8 Mezi koho dalšího ses dostal?
Mezi pankáče, metalisty, rockery. Ti moc 

nenaslouchali, byli napojeni hodně na 
satana a nosili satanistické symboly. Já jsem 
jim říkal, vy nosíte obrácené kříže, tak to jste 
křesťané! Vždyť apoštol Petr se nechal 
ukřižovat hlavou dolů z úcty ke Kristu. Vy 
jste vlastně vyznavači Petra! Ne satana. 
Symbol satana převzali až v roce 1967. 
Obrácený kříž je nesmysl, to není satanův 
symbol, tím je pěticípá hvězda obrácená 

tak, aby hlavní špice byla obrácená dolů a 
nahoře byly rohy. Pak jsem jim ještě pletl 
hlavu čísly 666 a 777, že jedno je alfa, druhé 
omega, začátek a konec, a Kristus zvítězil 
nad tímto světem. Oni z toho byli v šoku, že 
jim to takto nikdo nevysvětlil, že prý 

poslouchají tuto muziku, kde 
se vzývá satan, jsou satanisti. 
Tak jsem jim říkal, vy jste 
hlavně služebníky Pána Ježíše, 
abyste o tom věděli, vy 
nesloužíte satanu. Trošku 
jsem jim kecal, ale tam jde o 
spásu jejich duše, ne o to, 
jakou hudbu poslouchají.

8 Ale přece tě ta hudba nějak 
utváří, když ji posloucháš.

Já jsem v té době už byl 
věřící v Pána Ježíše, tak jsem 
těm lidem sloužil, aby na té 

mé vlnové délce, na které jsem s nimi byl, 
aby se tam také dostali. Jeremiáš 33,3, to je 
telefonní linka přímo do nebe: Volej ke mně a 
oznámím ti veliké, nedostupné věci, které neznáš. A 
chtěl jsem, aby se i oni na tu linku dostali a 
stali se věřícími. Trošku jsem se jim 
přizpůsoboval. Sám jsem stál na pozici Pána 
Ježíše a říkal jsem Duchu svatému: Já jsem 
tím potrubím a Ty musíš protékat dál.

8 Ty přece jen máš nějaký cit pro duchovní svět, 
protože jsi mi jednou říkal, že v noci mezi druhou a 
třetí se modlíš za svět proti zlému. To nespíš a 
modlíš se.

To mě Duch svatý sám probudí a říká mi, 
teď se modli. Modli se. Bývá to nepravi-
delně, ale bývá to. Jednou jsem se s tím svěřil 
bratru kazateli Heczkovi a on mi řekl, že v té 
době působí ten zlý duch, mezi půlnocí a 
třetí hodinou. V té době je dobré se modlit. 
On to také tak dělal, mi řekl.

8 Jaký byl pro tebe bratr Heczko?
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Diakonie 
terapeutická – 1

miniseriá l

Bratr Heczko uměl vždycky potěšit a 
povzbudit. Byl otevřený, upřímný, byl sám 
svůj. Nikdy neříkal, jak bych měl mluvit. 
Škoda, že už tady není.

8 Ty jsi sám svůj v tom, jaký peprný jazyk často a 
rád používáš. Mne to neuráží, beru to jakou tvou 
součást a myslím, že je ti vstupenkou zase tam, kam 
by jiný neměl odvahu ani strčit nos. Pomáhá ti tvůj 
jazyk ke zvěstování evangelia?

V určitých skupinách ano. Apoštol Pavel 
píše, že pro židy je žid, pro Řeky je Řek, pro 
Římany Říman, tak já musím být pro 
pankáče pankáč a pro druhé musím být tím, 
čím oni jsou, ale pořád musím stát na pozici 

Pána Ježíše. Já jsem jeho vyslanec, mluvím 
jeho jazykem, měl bych ho reprezentovat. 
Ale abych těm lidem neříkal náboženské 
výrazy, kterým by nerozuměli, musím k nim 
mluvit jako k malým dětem, v jejich řeči.

Ve chvíli, kdy se Abbé rozmluvil a diktafon už 
nevnímal, museli jsme skončit. V nejlepším. Kdo je 
zvědavý na další Abbého historky ze života, může 
se jej optat osobně, nebo přijít na Kluky na čaj. 
Každopádně mu přejeme Boží požehnání a vedení 
Duchem svatým! A nám všem, abychom byli vy-
slanci našeho Pána tam, kde žijeme, a abychom      
i svůj jazyk užívali jako klíč k rozhovorům           
s druhými.

4Zvědavá byla Kateřina Vávrová.

ení snadné představit práci Dia-
konie v rovině terapeutické, ne-Nboť já i Noemi jsme jako 

psychoterapeutky vázány mlčenlivostí. 
Nemůžeme psát o tom, jaká trápení k nám 
přinášejí naši klienti, ani s vámi nemůžeme 
jásat nad Boží milostí, když se utrpení 
zmírní a duši se uleví. Pokusím se tedy 

přiblížit naši terapeutickou práci v její 
obecnosti co nejplastičtěji, abyste měli 
možnost nahlédnout, jaká je a k čemu je 
dobrá, jak uvažujeme a z čeho vycházíme.

Člověk jako jedinec je stvořen do vztahů, 
vždy je jimi obklopen. I kdyby byl úplně 
sám, někde kolem něj jsou lidé, kteří jsou 
nebo byli poznamenáni jeho způsobem 
života. Jakmile se narodíme, už získáme 
první nutné vazby ke svému životu; jsou 
jimi rodiče, tehdy v pozici autority vůči nám, 
neboť našemu životu dávají hranice, 
minimálně tu hranici, že jsme se díky nim 
mohli narodit. Po nás nebo před námi se 
narodili naši sourozenci, s nimiž v životě 
zažíváme (v ideálním případě) vztah 
založený na rovnocennosti (souřadnosti), 
budeme to potom zažívat i s přáteli. Když 
potom v životě pečujeme o někoho, za koho 
máme my zodpovědnost, jsou to lidé nám 
podřízení, na nás závislí. A když se dostaví 
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první platonické lásky a posléze i láska 
našeho života, navázali jsme vztah intimní. 
Ve všech těchto oblastech, které jsem vy-
jmenovala, tedy v autoritách, souřadných, 
podřízených i intimních, se vztahujeme 
tímto způsobem k lidem, které potkáme za 
celý svůj život. A nejsou to jen vazby lidské, 
k lidem, ale i ke zvířatům, třeba i románo-
vým postavám, i k samotnému Hospodinu.

Svým narozením jsme nutně vrženi do 
vztahů. I kdyby nás rodiče opustili, patří do 
našich vztahů, byť polámaných a nemoc-
ných, ale musí tam být. Smyslem celé naší 
existence je žít ve vztazích. Sám Bůh nás 
volá ke vztahu s Ním: vždyť kolikrát je        
v Písmu psáno pojďte, přijďte ke mně. Celý náš 
život je vymezen vztahy, i kdybychom se 
chtěli odstřihnout ode všeho a ode všech, 
zůstane nám zodpovědnost za kvalitu 
vztahu s lidmi, ke kterým jsme navázáni, i    
k těm, kteří jsou bezprostředně kolem nás. 
A komu je dáno, ten dosáhne ještě dál než za 
vlastní práh domu.

V Matoušově evangeliu 7,12 Pán Ježíš 
definuje, co je obsahem celého Zákona i 
Proroků, Zákona, který On nepřišel zrušit, 
ale naplnit: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vá-
mi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý 
Zákon i Proroci. A tak se mohu ptát, jak se 
chovám k druhým. Jsem přejícný? Jsem 
štědrý? Jsem milosrdný? Jsem nápomocný? 
Naslouchající? Milující? Nebo jsem sobec a 
čekám štědrost druhých, jsem lakomec a 
chci od druhých jen brát, nenávidím a roz-
čiluji se, když někdo nenávidí mne? 
Cizoložím? A chci po druhém, aby mi 
zachovával věrnost a pečoval o mne? Kra-
du? A očekávám, že mě nikdo okrádat 
nesmí? Sám chci svobodu, ale vězním 
druhé? Co do každého jednoho vztahu 
dávám já? A co čekám z druhé strany? Co 
mi dává druhý člověk? A jak se k němu 
chovám, vztahuji, já? Pán Ježíš nás vede      
k dobré kvalitě našich vztahů – s Ním i        

k lidem, a pak i ke stvoření jako takovému. 
Lze mít vynikající vztah s Bohem a nemít 
dobré vztahy s lidmi? Obávám se, že je to 
sebeklam. Dobrý vztah s Pánem Ježíšem se 
nutně odrazí na dobrých vztazích s žijícími 
bližními kolem nás.

A co s tím rozdělením vztahů (schéma-
tem), které jsem uvedla na začátku? Je to 
nástroj, jak si uvědomit, zdali jsem ve 
správné „kolonce“. Když jsem rodič, ale 
moje děti už mají vlastní rodinu, nepatřím 
do pozice autorit vůči nim, ale do pozice 
rovnocenné. A když to nerespektuji, mé děti 
toužící po svobodě mi to mohou mít za zlé a 
třeba jim bude zatěžko, aby mi půjčovaly 
vnoučata, protože se mnou vnitřně bojují, 
bojují proti mé nechuti uklidit se stranou se 
svými radami. A míjím se s cílem být dobrou 
babičkou. Když se kamarádím se spolupra-
covnicí a nehledím na to, že mám pečovat o 
vztah se svou manželkou, intimní 
partnerkou, může se mi stát, že se spletu a 
kamarádku ze souřadných vztahů přesunu 
do intimních. A tady jsem se minul s cílem 
manželství – a minout cíl je hřích. Když      
v práci nebudu respektovat svého nadří-
zeného a budu obcházet jeho nařízení a 
doporučení, míjím se s cílem být dobrý 
zaměstnanec. A pokud to dělám stále, jsem 
brzy bez práce. A když se trápím, že nejsem 
přijímána jako babička, a když se trápím, že 
se se mnou manželka chce rozvést, když se 
trápím, že jsem zase nevydržel v práci, 
mohu si přijít pro pomoc.

U koho můžu hledat pomoc? Především 
u Hospodina, tam by měl každý člověk 
začít, protože bez Něj není nic. A pak podle 
situace může vyhledat dobrého přítele, 
kazatele, nějakou službu, která jej navede 
dál. A když je v některých vztazích nespo-
kojený a chce si na ně „posvítit“, tedy vnést 
trochu světla do šera svého počínání, může 
přijít do naší Diakonie, aby na sobě měl 
možnost pracovat a vztahy kvalitně 
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napravit. A proč jít zrovna k terapeutovi? 
Protože až pohled zvenčí může přinést 
nové podněty, nové náhledy na principy 
mého chování a vztahování se k druhým. 
Terapeut se mnou půjde ruku v ruce 
krajinou mého srdce a nechá mne, abych si 
uvědomil, kde mám nalíčené nástrahy, kde 
pasti, kde je poušť a odkud tryská živá voda. 
Až když budu pravdivě znát krajinu svého 

srdce, mohu se o ni začít starat a mohu žádat 
svého Pána, aby mi pomohl vnést do ní Jeho 
spravedlnost a lásku, díky níž se mnohé 
zazelená. Pak Mu mohu vyznávat, kde 
všude jsem se míjel s cílem – a budu mít 
naději, že pak už půjdu po dobré cestě.

4Kateřina Vávrová, 
mj. terapeutka Integrované psychoterapie

Byla jsem upozorněna, že na internetu jsou kromě našeho dostupné i jiné 
sborové listy sborů CB. Když jsem si na webových stránkách prohlížela 
časopis společenství z Pardubic, zaujal mne jeden krá tký článek z pera 
bratra kazatele Tabačana. S jeho svolením vám jej dávám k nahlédnutí a 
doufám, že vám bude povzbuzením do vašich domácích čtení Bible.

Kdo by měl zá jem o další informace, nalezne je na stránce 
http://archapardubice.cz/sborovy-list-v-pdf/

Lidinka Horká

řed lety jsem 
udělal zajímavý 
objev. Když se P

d ívám do  P í sma ,  
zjišťuji, že hrdinové 
víry jsou skřivani. Ať 
už si vezmete Abra-
hama (Gn 19,27),  
Mojžíše (Ex 24,4.34,4), 

Gedeona (Sd 6,38), Chanu (1Sa 1,19), Jóba 
(Jb 1,5), Marii (Mk 16,9) nebo třeba 
apoštoly (Sk 5,21), všichni do jednoho jsou 
ranní ptáčata. Vlastně i sám Ježíš byl 
skřivanem (Lk 4,42). Využíval časných 
hodin, aby byl se svým Otcem. Ano. Bible 
nikde nikomu nenařizuje, aby časně vstával. 
Přesto velcí muži a ženy víry otevírají den 
tím, že jej tráví v Boží přítomnosti. Trefně 

to vystihl Watchmann Nee, když napsal: 
Čím víc člověk miluje Pána, tím častěji bude vstávat 
časně.

Není na jeho slovech trocha pravdy? 
Považte. Proč někteří křesťané nejsou 
„duchovní“? Proč se nedaří dlouholetým 
křesťanům žít řádným křesťanským 
životem? Proč tolik křesťanů neúspěšně 
zápasí s vracejícím se hříchem? Proč je tolik 
duchovně ochablých křesťanů? Není to 
právě proto, že vstávají až příliš pozdě? Já si 
odpovídám, ano je to tak. Ano. Neumějí 
nebo nechtějí překročit svůj vlastní stín. 
Proč bychom se měli omezovat a trápit 
nějakým časným vstáváním? Proč bychom 
si nemohli přispat? Vždyť dnes už je jiná 
doba! Vždyť máme tolik možností, jak se 
během dne i večer modlit!

Inspirace ke čtení
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Letopisy 
    únorovým výročímk
Letopisy 
    únorovým výročímk

Ano. To máme. Sám jsem si to vyzkoušel. 
Stejně tak ale vím, že čas, který Bohu věnuji 
ráno, je nesrovnatelně kvalitnější než 
jakýkoliv jiný čas během dne. Sám patřím 
mezi ty, kteří se řadí k sovám. Mám rád 
noční život a jsem schopen ponocovat a 
ještě toho spoustu udělat. Naučil jsem se 
však být skřivanem a vstávat časně, protože 
je to jedinečný čas, který mohu v tichosti 
prožít spolu s Pánem. Čas, kdy ke mně Bůh 
promlouvá jedinečným způsobem. Čas, kdy 
prodlévám v Boží přítomnosti, rozjímám a 
přijímám takové požehnání, jaké mi žádná 
jiná denní ani noční doba nenabídne. 
Připadám si u toho jako Izraelci, kteří 
putovali na poušti. Hospodin se o ně staral a 

každý den ráno jim posílal manu. Co o tom 
čteme?

Sbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu 
potřeboval. Když však začalo hřát slunce, 
rozpustilo se to. (Ex 16,21)

Každý, kdo chtěl ten den jíst nebeský 
chléb, musel si přivstat, protože slunce jej 
rozpustilo a byl nenávratně pryč. Obdobně 
je to i s námi. Kdo touží po jedinečném času 
v Boží blízkosti, vstává časně. Kdo se 
spokojí s břečkou nebo s ničím, klidně si 
pospí, neboť dveře se otáčejí ve svém čepu a lenoch 
na svém loži. (Př 26,14)

4Martin Tabačan, kazatel CB Pardubice

Únor 313 – Milánský edikt – nejde 
vlastně o edikt (tj. zákonné vyhlášení 
úředníka), ale spíše o dohodu císařů 
Konstantina I. a Licinia. Jde o historicky 
druhý „toleranční“ patent vztahující se ke 
křesťanství (první byl edikt císaře Galeria   
z r. 311 n. l.).  Nejedná se ještě o prosazení 
křesťanství jako státního náboženství, ale o 
ukončení pronásledování a navrácení 
majetku perzekuovaným křesťanům. 
Samotný edikt není dochován v originále, je 
znám z dopisu císaře Licinia guvernérům 
východních provincií říše z téhož roku: 

„Již dříve jsme došli k přesvědčení 
nebránit náboženské svobodě, nýbrž 
každému podle jeho názoru a vůle dovolit 
svobodně vykonávat náboženské úkony. 
Dali jsme příkaz, že každý, jmenovitě i 

křesťané, si smí podržet víru jím svobodně 
zvoleného náboženství. Když jsme my, já 
císař Konstantin a já císař Licinius, potom 
šťastně přišli do Milána a dosáhli všeho, 
čeho bylo třeba ke spokojenosti a k pro-
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spěchu státu, mezi jinými všeobecně 
užitečnými nařízeními či spíše přede všemi 
těmito jsme po dobré úvaze považovali za 
dobré vydat nařízení vztahující se na službu 
a uctívání božství, že totiž my křesťanům i 
všem jiným dáváme svobodnou volbu 
zvolit si náboženství, jaké chtějí, aby božství 
či kterákoli nebeská bytost mohly být nám i 
všem, kdo žijí pod naší autoritou milostivě 
nakloněny…

Rozhodli jsme se to Tvé starostlivosti 
zevrubně sdělit, abys věděl, že jsme dali 
křesťanům svobodné a neomezené dovo-
lení k výkonu jejich náboženství. Poněvadž 
je nyní toto křesťanům dovoleno bez ome-
zení, nechť Tvá oddanost z tohoto 
poznává, že tím je i jiným dána svoboda 
přijmout a vykonávat náboženství, které se 
jim líbí. Odpovídá to klidu v naší době, aby 
měl každý svobodu volit si božství a uctívat 
to, které chce. Toto jsme učinili v úmyslu, 
aby to nebudilo dojem, jako bychom chtěli 
způsob Boží úcty a službu Bohu v něčem 
ovlivňovat. 

Co se týče křesťanů, nařizujeme kromě 
toho ještě, aby místa, kde se dříve shro-
mažďovali – třebas jsme Tvé oddanosti 
dříve nařídili jinak – kdo si je koupil od naší 
pokladny či od někoho jiného, těmto 
křesťanům bezplatně, bez jakéhokoli 
nároku na náhradu, bez váhání a bez 
vytáček vrátil. Ten, kdo tato místa dostal 
darem, má je pokud možno co nejrychleji 
stejným křesťanům vrátit. Ti však, kdo od 
naší velkodušnosti za to očekávají nějakou 
náhradu, ať už se stali vlastníky koupí nebo 
darováním, mohou se obrátit na místodrží-
cího dotyčné provincie, aby tak i oni poznali 
naši ohleduplnost. Toto všechno za Tvého 
dozoru ať je křesťanskému společenství 
bezodkladně ihned vráceno. 

A poněvadž tito křesťané, jak je známo, 
mají ve svém držení nejen ona místa, která 

4

nejsou majetkem jednotlivce, nýbrž v prá-
voplatném držení celého společenství, totiž 
všech křesťanů, vydej příkaz, aby na základě 
předtím uvedeného zákona bylo to ihned 
uvedeným křesťanům bez jakéhokoli 
váhání vráceno. To znamená: Aby to bylo 
vráceno jejich společenství a jejich 
shromažďovacím místům. 

Přece však při dodržení zmíněného 
nařízení všichni, kteří ona místa, jak bylo 
před tím uvedeno, bezplatně vrátili, mohou 
od naší dobroty očekávat odškodnění. Aby 
náš příkaz byl co nejrychleji splněn, také aby 
naší milostí všude zavládl klid, musíš při 
tom všem s všemožnou horlivostí zastu-
povat zájmy zmíněného společenství 
křesťanů.“  

17. 2. – 25. 2. 1948 – Vítězný únor – 
vládní krize vzniklá pokusem tehdejšího 
ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny 
projednat ve vládě materiál o zneužívání a 
ovládnutí SNB (tehdejší policie) komunisty. 
Komunistický předseda vlády Klement 
Gottwald o návrhu odmítl jednat. Ministři 
za lidoveckou, národně sociální a demo-
kratickou stranu pohrozili demisí, pokud 
nebudou zastaveny prokomunistické 
personální změny v SNB. V následných 
dnech komunisté (za podpory a pomoci ze 
strany SSSR) naplánovali a zorganizovali 
masové dělnické stávky, aby přiměli 
prezidenta Beneše přijmout Gottwaldův 
plán „rekonstrukce vlády“, který v zásadě 
znamenal úplné převzetí moci ve vládě 
komunisty. 25. února pak prezident Edvard 
Beneš přijal demisi demokratických 
ministrů a komunisté přebírají na dalších   
41 let vládu v Československu.

4Vybral Josef  Vávra.
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Alianční týden 
modliteb v Brně

ako každoročně se i letos na začátku 
ledna konal v našem městě Alianční J
týden modliteb pod mottem „Modlitby 

v polarizované době“. Z devíti setkání na 
různých místech a v různých církvích jsem 
se zúčastnil pěti a rád bych tímto článkem 
našim čtenářům zprostředkoval několik 
zajímavých postřehů.

Tradičně je Alianční týden koncipován 
tak, že kazatel jedné církve vystoupí a káže 
ve sboru jiné církve. Tak vlastně různí kaza-
telé putují po různých sborech a mohou tak 
přinášet někdy i jiný pohled, než na který 
jsou členové toho kterého sboru zvyklí. 
Celý Alianční týden začínal v našem sboru  
v neděli 6. ledna a příležitost zvěstovat Boží 
slovo dostal kazatel ze sousedního sboru 
Bratrské jednoty baptistů Pavel Coufal. Je-
ho zvěstování mělo podtitul Jednota v lásce.

Hned následující den, v pondělí, bylo 
shromáždění ve Slově života na Nových 
Sadech, v úterý v Církvi československé hu-
sitské na Botanické, ve středu v Armádě 
spásy na Staňkově, ve čtvrtek v Bratrské je-
dnotě baptistů na Smetanově, v pátek         
v Českobratrské církvi evangelické na 
Lidické v Blahoslavově domě, v sobotu      
v Křesťanských sborech na Šámalově a      
v neděli 13. ledna byla shromáždění dvě, a 
to v Apoštolské církvi na Životského a       
v Evangelické církvi metodistické ve 
středisku Alfa na Lýskově v Bystrci.

Samotná shromáždění probíhala po-
dobně jako naše běžné nedělní bohoslužby. 
Začínalo se zpěvem písně a úvodní 
modlitbou, většinou následovalo čtení        

z Bible s kázáním hosta, poměrně hodně 
času bylo vyhrazeno modlitbám věřících a  
v průběhu shromáždění byla i prezentace 
nového projektu Komenský 2020, jenž se 
má v příštím roce konat po celé naší 
republice v souvislosti s 350. výročím úmrtí 
Jana Ámose Komenského a je zaměřen 
především na naši mladou generaci.

Jakých zajímavých postřehů jsem si tedy 
všiml? Třeba jsem si všiml, že v některých 
sborech (CB, ČCE, KS) byl zpěv do-
provázen varhanami či harmoniem a na-
opak v jiných (SŽ, AC) kytarami. I takováto, 
řekněme, zdánlivá maličkost, mně ovšem 
signalizovala a řekla hodně o samotném 
směřování sboru (nutno ovšem po-
dotknout, že většinu sborů znám i z jiných 
příležitostných návštěv). Tak mohu první tři 
církve zařadit mezi tradiční a konzervativní, 
zatímco zbylé dvě z oněch pěti, které jsem 
nyní navštívil, k církvím letničním, více 
otevřeným současnému modernímu člo-
věku. To samé mohu říci o modlitbách.      
V prvních třech církvích, když bylo vyzváno 
k modlitbě, se modlilo pouze několik málo 
účastníků, zatímco ve Slově života a v Apo-
štolské církvi se modlilo odhadem dvakrát i 
třikrát tolik lidiček. Tato skutečnost, že jsou 
v tradičních a konzervativních protestant-
ských církvích (CB, ČCE, CČSH) věřící při 
společných veřejných modlitbách zdržen-
livější, zase svědčí o možná jakési krizi 
modlitebního života, potažmo s krizí          
v oblasti vyznávání Ducha svatého a s při-
jetím jeho duchovních obdarování každým 
věřícím. Ve Slově života byl dokonce 
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mikrofon posílán po řadách mezi účastníky, 
takže modlit se mohl opravdu každý a ještě 
ho bylo slyšet. (Jen tak mimochodem, mo-
dlitby do mikrofonu při společných shro-
mážděních je báječný vynález; ti, kteří 
nemají hlas jako zvon, jsou také slyšet.) A 
konečně jsem si všiml opět ve Slově života a 
v Apoštolské církvi jednak různých 
tělesných poloh při modlitbách (vestoje, 
vsedě, ale i vkleče a při chůzi po sále), jednak 
pozdvihování jedné či obou rukou 
některých účastníků při zpěvu písní 
(podobnou zkušenost mám i z loňské 
Katolické charismatické konference).

Domnívám se, že tyto odlišné projevy 
zbožnosti v jiných sborech a v jiných 
církvích by nás nemusely a ani neměly 
znepokojovat. Vlastně by to mohlo být 
právě naopak: můžeme je vnímat jako svoje 
obohacení. Důležité je, že společně 

Modlitební večer v Armádě spásy

rvní týden nového roku proběhl Alianční týden modliteb. Nevím, jestli jsem tím 
správným člověkem, který o tom může psát, když jsem byla jen na jednom Pmodlitebním večeru, ale jsem ráda, že jsem se i toho jednoho modlitebního setkání 

mohla zúčastnit. Jsem ráda, že i Anička šla s tatínkem v sobotu na modlitební shromáždění, 
že se jí „chtělo“ a že „to tam bylo dobrý“.

Naše středeční shromáždění v Armádě spásy začalo tichou chválou „Chval Ho, o duše 
má“ a i další chvály vedla hudební skupinka fantasticky. Po čtení z Bible a úvodu k mo-
dlitbám jsme se otevřeli Bohu i jeden druhému v modlitbách tak, jak to každý měl na srdci. 
Všechny modlitby mě opravdu moc povzbudily, že se mi ani nechtělo končit a jít domů.

Na konci shromáždění byl představován projekt Komenský 2020 s promítnutím videa a 
sbírkou na tento projekt, do kterého se může zapojit 500 základních škol v celé ČR. Modlili 
jsme se, aby Bůh připravil duchovní půdu pro tento projekt a také za autora projektu, který 
byl v té době v nemocnici.

Ráda bych zakončila veršem apoštola Pavla z listu Efezským: V každý čas se v Duchu svatém 
modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. (Ef  6,18)

4Ivana Moržoł

vyznáváme jednoho Boha a Pána Ježíše 
Krista jako Jeho Syna, který nám zpro-
středkoval záchranu pro věčnost.

Svou malou reportáž z Aliančního týdne 
modliteb nemohu skončit jinak, než slovy 
samotného Pána Ježíše, tak jak nám byla 
zachována až do dnešní doby v Janově 
evangeliu, kde se náš Pán modlí ke svému 
Otci: Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby 
byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve 
mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět 
aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak 
jako mne. (J 17,22–23) Doufám, že naše 
každoroční uvažování a přemýšlení nad 
slovy Písma společně s modlitbami v rámci 
Aliančního týdne modliteb přispěje nejen   
k našemu vzájemnému poznávání a po-
rozumění, nýbrž i k aspoň částečnému 
zvěrohodnění našeho poslání zde ve světě.

4Felix Davídek
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Pozvá ní 
k vyřezá vá ní ze dřeva

Pozvá ní 
k vyřezá vá ní ze dřeva

17

ednou měsíčně se pod vedením profesionálního řezbáře scházíme u vyřezávání. Kdo 
chce, nechť přijde, dostane lipový špalík a na setkáních i sám doma z něj může vyčarovat J
figurku do společného betlému. Vyřezávání je naplánováno na několik setkání, příští 
bude v neděli odpoledne 24. února. Jsou zváni všichni bez věkového omezení. (Děti       
s rodiči!) 

4Pavel Dvořák

w Letošní (ne)Valašsko
Letos se nebude konat dovolená na Valašsku. Jak nám sami Valašští napsali, pro tamní 
sbor není reá lné provozovat rekreační středisko.

w Letošní (ne)Valašsko
Letos se nebude konat dovolená na Valašsku. Jak nám sami Valašští napsali, pro tamní 
sbor není reá lné provozovat rekreační středisko.
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

H L E D E J , 

H L O U B E J , 

H Á D E J

– 6 –

VERŠ:
„Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření 
a opilství, v nemravnostech a bezuzdnostech, ne 
ve sváru a …………..“

Římanům 13,13(CEP, )

aká emoce způsobuje u většiny lidí 
těžko překonatelnou touhu chtít J
přesně to, co má někdo jiný? Co se 

může člověku objevit v srdci, když vidí u 
jiných krásné, drahé, velké či moderní a 
zajímavé věci, které sám nemá, nebo 
které si nemůže sám dovolit? Kterou 
nemilou emoci často vyvolá úspěch, 
rozsáhlý majetek, velké bohatství, krásný 
vzhled nebo báječné vztahy?

Co spočívá v touze po něčem, co má 
někdo jiný, ve snaze získat předmět této 
touhy či druhého o něj připravit, a to 
někdy i za cenu zavrženíhodných činů?

Co je negativním opakem přejícnosti, 
při níž druhým se vší laskavostí, se 
soucitem a v opravdovém přátelství 
přejeme vše dobré a milé, co získají a co 
je potká, bez předsudků, bez příčiny a     
z celého srdce?

A co člověka někdy až stravuje, 
protože to v něm vyvolává nepřejícnost?

Poznali jste? Víte to? Pokud ano, 
můžete tento hledaný negativní pocit 
doplnit do verše z knihy Římanům a 
snažit se díky Boží lásce tomuto pocitu 
ve svém životě odolávat.
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ÚNOR V NAŠEM SBORU

19

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

5. 2.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
11. 2.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)

25. 2.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)

7. 2.: Family English
14. 2.: Jarní prázdniny – klub není!
21. 2.: Family English
28. 2.: Logoklub Cerka

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

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

3. 2.: Z

10. 2.: 
17. 2.: Povídání o své kazatelské cestě...  (kazatel Bronislav Kaleta – Kounicova, Bystré, 

Soukenická, Žižkov)
24. 2.: „Mých 40 dnů na poušti” – vyprávění o vlastním cestování i cestování svým 

nitrem... ( br. Marek Kraus, náš člen, bývalý starší ze Žižkova)

kušenosti ze studentské služby a zakládání sboru (kazatel Petr Polách s manžel-
kou, CB Ostrava-Poruba)
Potřebujeme ekologické zemědělství (br. Milan Hluchý)

BRUSLENÍČKO

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00. 
Nekoná se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. 
Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274).

VEČÍRKY / NEDĚLE 17.00 (posezení), 17.30 start programu



3. 2.:
10. 2.:
17. 2.:
24. 2.:

10.00
10.00
10.00
10.00

6. 2.:
13. 2.: 
20. 2.:
27. 2.:

18.00
18.00
18.00
18.00

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

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

sledujte oznámení

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 4. 2. v 17.30 a další ad hoc

ve středu 20. 2. v 17.30

3. 2.:
10. 2.:
17. 2.:
24. 2.:

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně 
br. Ladislav Jílek
br. Milan Hluchý
br. Tomáš Vrána kaz. Jan Asszonyi

STANICE

ÚNOR V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska: Otče náš, jenž jsi v nebesích Mt 6,9–13

kaz. Daniel Komrska: Nemějte starost Mt 6,19– 34

kaz. Jan Asszonyi: Heidelberský katechismus

kaz. Jan Asszonyi: Heidelberský katechismus

NEDĚLE

w Správná odpověď: Závist.
Verš má znít: Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnostech a 
bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti.
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