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w pokračování na straně 6

Začátek října 1000 (či 1001) – vikingský 
mořeplavec Leif  Erikson 
přistává na pobřeží Ameriky a 
zakládá na Vinlandu (pravdě-
p o d o b n ě  d n e š n í  N e w -
foundland) několik vikingských 
osad. Archeologicky je pří-
tomnost Vikingů na New-
foundlandu doložena na 
lokalitách L'Anse aux Mea-
dows' a nově v Point Rosee.     
V Kanadě, USA a na Islandu je 
slaven den Leifa Eriksona       
9. října.

3. 10. 1226 – v kapli v Porciunkuli (Porziun-
cola) umírá František z Assisi.

4. 10. 1957 – SSSR vypouští Sputnik – první 
umělou družici Země.

8. 10. 451 – zahájení ekumenického koncilu 
v Chalkédónu (dnešní Kadıköy, 
městská část Istanbulu).¬

9. 10. – židovský svátek Jom kipur (Den 
smíření). Jedním z nejdů-
ležitějších předpisů na Jom 
kipur je půst, drží se od západu 
slunce do setmění následujícího 
dne. Příkaz lze porušit pouze   
v případě obavy z ohrožení 
života.
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Ú VODNÍK

Nebojte se skupinek

ři, dvanáct, dva tisíce, dvě celá jedna miliardy. To není 
začátek dorostové šifry. Jsou to čísla, která se váží ke 
vzniku a současnosti církve. Na počátku bylo T

dvanáct učedníků, kteří po tři roky chodili s Kristem. Po 
dvou tisících let je zde téměř 2,1 miliardy Kristových 
následovníků v každém koutě světa. 

Co stojí za tímto globálním úspěchem? Mimo nesporné 
působení Boží moci v podobě Ducha svatého je to 
učednictví. Princip, kdy jsou nováčci po nějakou dobu 
vyučováni, postaví se na vlastní nohy a dále zvěstují a 
vyučují. To zajistilo církvi geometrický růst. Cílem ale nejsou 
čísla. Cílem je růst v poznání Krista, cílem je, aby mohl růst 
náš vztah s Ním. Stejně jako učedníci byli ovlivněni časem, 

který trávili s Ježíšem, máme i my být v úzkém sepětí s Ježíšem a 
nechat se jím ovlivňovat. A nezbytně musí přijít i to, že období, 
kdy se učíme, skončí, protože dorosteme a staneme se těmi, kdo 
vyučují. Nelze být doživotním učněm.

Podobný princip sledují i naše skupinky. Nejde o nahrazení 
společných bohoslužeb. Jde o uplatnění osvědčených metod, 
které použil poprvé Ježíš. Jsou příležitostí, abychom v užším 
společenství následovali Ježíše a trávili s ním čas, abychom ho 

více poznávali a učili 
se pracovat s biblic-
kými texty.  Následně 
p o  n ě j a k é  d o b ě  

absolventi takové skupinky budou moci převzít vedení další 
skupinky a více lidí tak bude moci začít program učednictví, 
kterým se přiblíží ke Kristu.  Například naši přátelé, sousedé, 
kolegové a příbuzní. 

Nebojte se proto zapojit se do skupinek jako vedoucí nebo 
jako učedníci. Přijme-te z toho velké požehnání. 

A na závěr přidám ještě jedno číslo, které souvisí s církví, 
trochu provokativní, a to číslo 30. Tolik mohlo být apoštolu 
Petrovi, když mu Ježíš řekl, že bude skála, na které postaví svou 
církev, a kdy Petr nebojácně vystoupil o letnicích před mnoha-
tisícovým davem a odhodlaně kázal o vzkříšeném Kristu. Svěřili 
byste dnes nějakému třicátníkovi založení celé církve nebo sboru 
nebo byste ho považovali za příliš mladého a nezkušeného?  

4Lukáš Pacek
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říjen 2019

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Neboť je to Bůh, který ve vás působí,  
že chcete i činíte, co se mu líbí.

Fp 2,13

SBOROVÁ KRONIKA

NAROZENÍ

w 29. 8. se manželům Márii a Lukáši Kulískovým narodil syn Matěj a 12. 9. se manželům 
Daniele a Alexandrovi Nobilis narodil syn William.

4

bratru Jiřímu Křipačovi z Bílovic nad Svitavou
sestře Martě Heroldové z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Dambořic
sestře Dagmar Chlápkové z Bohumilic
sestře Aleně Farníkové z Brna
sestře Olze Černé z Bohumilic

71 let
72 let
77 let
86 let
74 let
73 let
70 let
82 let

BRODFEST 2019BRODFEST 2019

Inspirace letošního BrodFestu – sjezdu 
mládeží z celé republiky – je získána z Bible. 
Věřte tomu nebo ne, ale je to tak. Tentokrát  
z listu Židům. Ano, i v dnešní době jsou lidé 
(my), co berou Bibli vážně, nechají se jí 
inspirovat a ovlivňovat.

BrodFestu nese název „Jiný rozměr“. Co 
to asi znamená? Každého z vás při tom jistě 
hned něco napadne. Schválně, co to je?

Rozměr je něco, v čem žijeme, pohy-
bujeme se, či jak obvykle přemýšlíme, co je 
pro nás normální. K tomu, abychom svůj 
život uviděli v jiné perspektivě, tak často 

musíme někam vypadnout, s někým se set-
kat, možná zažít něco neobvyklého. Ta 
zkušenost nám pomáhá v náhledu na nás, na 
život, na problémy. Každý z nás žije v tom 
svém rozměru a není vůbec lehké si při-
pustit, že může existovat něco jiného, něco 
neznámého, něco víc.

BrodFest má tento rok ambici se stát 
takovým tvým vypadnutím, změněným 
prostředím, novým impulsem tak, abys 
možná i ty svůj život uviděl trochu z jiného 
úhlu. 

z programu

25–28/10 HAVLÍČKŮ V BROD25–28/10 HAVLÍČKŮ V BROD
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Slovo kazateleSlovo kazatele

w

w

w

ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, 
pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a 
mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb?      
A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě 
a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!

 (Izajáš 55,1–2)

w Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli 
toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“ 

(Jan 4,34)

Prorok Izajáš i Pán Ježíš se obrazným 
způsobem dotýkají potřeb duše člověka. I tu 
je potřeba sytit. Může být spokojená (tedy 
„naplněná pokojem“) a radostná, a to i když 
patří tomu, kdo peníze nemá. Anebo může být 
neklidná a hladová, a to i tehdy, když patří 
tomu, kdo má a utrácí. Kdy je duši dobře? 
Kdy je spokojená? Co jí přináší radost?

Dalo by se vyjmenovat hodně věcí, které 
blaží duši člověka. Je však jedna, bez níž jí 
vždycky něco podstatného chybí. Církevní 
otec Augustin je autorem výroku: „Stvořil jsi 
nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud 
nespočine v Tobě.“ Lidská duše nemůže být 
vskutku pokojná, natož pak šťastná, pokud 
se nebude sytit pokrmem Božím. Boží 
„švédský stůl“ pro duši obsahuje mnohé 
dobroty – lásku, odpuštění a přijetí, ujištění 
o ochraně pro věčnost, Slovo moudrosti, 
chléb a víno jako předjímku hostiny s Pánem 

 Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i 

Ježíšem. Na Božím stole jsou také dary 
milosti a ovoce Ducha svatého. Poslední 
dvojice ukazuje na to, že Boží dary – pokrmy 
pro duši – mají být užívány pro dobro dru-
hých. Pán Ježíš pověděl, že jeho pokrm je, aby 
činil vůli toho, který ho poslal… To, co činí duši 
(ne tak vždy i tělo) šťastnou, je konání Boží 
vůle – dávání. Sytíme se, abychom mohli 
zvát k hostině.

Když už o některých nedělích slýcháváme 
evangelium o hostinách, zkusme někdy v říj-
nu pozvat na hostinu ne ty, které jsme zvyklí 
zvát, nýbrž ty, pro které bude ono pozvání 
překvapením. Jestli to budou žebráci, chromí, 
slepí či mrzáci (L 14), to již ponechám na 
každém z Vás. Ať se vaše duše kochá tukem!

4Váš Jan Asszonyi, kazatel

AŤ SE 

VAŠE 

DUŠE 

KOCHÁ  

TUKEM

AŤ SE 

VAŠE 

DUŠE 

KOCHÁ  

TUKEM
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH Ř ÍJ

EN
 20

19

dokončení ze strany 2

11. 10. 1962 – zahájení druhého vatikánského koncilu (trval   
s přestávkami do 8. 12. 1965). Koncil měl podle 
původních plánů papežské kurie jen rychle 
odsouhlasit připravené návrhy dokumentů, díky 
úsilí papeže Jana XXIII. a po odporu významné 
části biskupů proti diktátu kurie se přeměnil na 
platformu, kde se začala uskutečňovat proměna 
uzavřeného konzervativního katolicismu 19. 
století do podoby modernější církve 20. století. Došlo k významným změnám  
v liturgii (mj. sloužení mší v národních jazycích) a praxi života církve 
(ekumenismus, snaha o otevření církve světu a jeho potřebám). Papež Jan 
XXIII. prý měl při přípravách koncilu jeho funkci popsat takto: „Chci nechat 
otevřená okna církve, abychom viděli na lidi venku a oni se zase mohli dívat dovnitř“.

12. 10. 1931 – v Riu de Janeiru odhalena socha Krista Spasitele.
13. 10. 1781 – císař Josef  II. vydal toleranční patent.¬
14. 10. 1949 – přijaty tzv. církevní zákony, které podřizovaly „státem uznané církve“ (mezi 

něž patřila i naše Jednota českobratrská) dohledu Státního úřadu pro věci 
církevní, zakázaly činnost „neuznaným“ církvím (např. Armáda spásy, 
Křesťanské sbory aj.) a zrušily činnost církevních spolků. Církve se tím dostaly 
pod mocenskou a hospodářskou kontrolu státu.

14. až 19. 10. – židovský svátek Sukot (Svátek stánků). Připomíná pobyt Izraelitů v poušti při 
cestě z egyptského otroctví. Jde o poutní svátek, staví se provizorní přístřešky 
(suky). Liturgie předepisuje při ranní bohoslužbě uchopit palmovou ratolest, 
citrusový plod, myrtu a vrbu a zamávat jimi na všechny světové strany.

17. 10. 1979 – matka Tereza dostává Nobelovu cenu za mír.
24. 10. 1648 – uzavření vestfálského míru – omezení moci císaře nad Říší, jednotlivé země 

Říše získaly mezinárodní právní subjektivitu, ustanovena zásada „cuius regio, 
eius religio“, kalvinismus ustanoven jako třetí povolené náboženství.

28. 10. 1918 – vyhlášena samostatná Československá republika.
28. 10. 1929 – slavnostně otevřen kostel CČSH na Botanické ul. 
31. 10. 1517 – Martin Luther zveřejnil „95 tezí“ proti odpustkům (podle tradice je měl přibít 

na dveře kostela ve Wittenbergu) – slaven jako Den reformace.
31. 10. 1999 – Světová luteránská federace a Římskokatolická církev podepsaly Společnou 

deklaraci k nauce o ospravedlnění.¬

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 12–13).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 12–13).¬
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Je říjen, měsíc krásný
a má svoje taje.
Po ránu do mlhy zahalený, podobný 
sklence
chladnoucího čaje.

K poledni zvolna zlátne
a po mlze jen pára zbyla,
když slunce roztrhalo její šat –
zahrádka stromy již vybarvila.

A listí padá, padá, padá...
Ty holé větve podzim hladí.
Houby se choulí v mokré trávě
do štěrbin schovali se ještěrky a hadi.

Úroda ovoce v košíku
pod stromem podzim chválí.
Řežeme dříví na zimu
a poslední paprsky do zad nás pálí.

Ze skrytých záhonů voní zem
i ježek se přichystal na zimu.
Osetá pole již též chtějí spát
a přejí si sněhovou peřinu.

To všechno má od Boha daný řád.
A když zima postříbří chvojí,
podzim vše ke spánku připravil,
jen člověk tu v úžasu stojí.

Oslavujme a děkujme mu všichni za klasy obilí, za chléb, za ovoce, za celou přírodu, za 
naši zemi. Jsou to dary z Jeho štědré ruky.

Buďme nástroji potěšení druhých, povzbuzujme, služme, pěstujme obecenství lásky, 
doma, ve sboru a všude tam, kam nás Pán posílá.

Dobrořečme, oslavujme a děkujme.
4za Bohumilické R. Jílková

Z BOHUMILICZ BOHUMILIC

Chvá la podzimuChvá la podzimu
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VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

VALAŠSKOVALAŠSKO

ratr Vala se narodil 14. čer-
vence 1931 v Brně, kde také 
prožil většinu svého života.B

Pracoval jako civilní zaměstnanec 
na Vojenské akademii v Brně. V rám-
ci pracovních povinností byl vyslán 
také do Afgánistánu a do Egypta.

Jeho manželka Vlasta byla pia-
nistka, absolventka konzervatoře, a 
učila hru na klavír. O manželku, která 
měla od narození problémy s chůzí, 
se bratr Jaroslav obětavě staral, stejně 
jako o její maminku.

Vedle svého civilního zaměstnání se bratr 
Vala také celý život věnoval hudbě.

Bratr byl milý, tichý a laskavý. Díky tomu 
měl hodně přátel, jak v zaměstnání, v hu-
debním světě, tak i u nás ve sboru.

Bratr Vala i jeho manželka byli členy 
našeho sboru. Bratr se pravidelně 

 letošním pobytem na Valašsku to 
vypadalo bledě. Na každoroční Sotázku: „Tak kdy můžeme přijet?“ 

jsme dostali smutnou odpověď: „Letos to 
není možné.“ A tak si sbor musel hledat svou 
sborovou dovolenou jinde. (Naštěstí tu byla 
možnost jako loni na Gruni.)

Mnohým, a já se k nim počítám, to bylo 
líto. Pořád jsme přemýšleli, jak s tím naložit a 

co udělat pro to, aby to možné bylo. A tak 
moje mamka (Mija Veselá) navázala kontakt 
s Jéňou Zajíčkem (členem tamního 
staršovstva, který má na starosti obytný 
komplex Velká Lhota) a po nějakém čase 
nám svitla naděje a s ní i termín pobytu. 
Bohužel, bylo to ve stejném termínu, kdy 
měla probíhat i druhá sborová dovolená, ale 
nakonec se našel dostatek lidí, aby mohly 

na bratra Jaroslava Valuna bratra Jaroslava Valu

zúčastňoval bohoslužeb, biblických hodin    
i večírků. Byl upřímně věřící křesťan, který 
se stále spoléhal na svého Pána.

Jeho život byl násilně ukončen rukou 
vraha. Teď je už u svého Pána a my na něj     
s láskou vzpomínáme.

4Anna Nedbalová
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proběhnout obě (a s Božím 
požehnáním navíc!).

Na Valašsku jsme tedy 
byli od 19. do 25. 8. a bylo 
nás tam kolem 25 lidí. Byla 
to dovolená rodinná a 
zároveň i mezidominační 
(protože jsme přizvali i 
s p ř í zněné  rod iny  od  
baptistů). Bylo nám tam 
spolu moc dobře.

Dny jsme zahajovali vždy 
modlitbou a snídaní a 
ukončova l i  b ib l i ckým 
slovem pro všechny (malé i 
velké) večer. Přes den se 
buď dohodl nějaký společný 
program, nebo jsme se po 
rodinách rozjeli/rozešli po 
okolí blízkém i vzdáleném. 
A tohle všechno bylo 
podtrženo ještě úžasnou 
krmí, kterou pro nás 
každodenně chystaly a 
připravovaly naše skvělé 
kuchařky Ilonka a Mija 
(Grandhotel Pupp hadra 
J).

A jaký jsem z toho měla 
pocit? Pobyt na Valašsku je 
vždycky krásný, ale ten 
letošní byl vážně po-
žehnaný. J

Kdybyste po přečtení 
tohoto článku měli chuť jet 
s námi příští  rok na 
Valašsko, už jsou známy 
termíny (posledních 14 dní 
v srpnu 2020), můžete se 
začít hlásit u M. Veselé.

4Linda Kadlecová
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Tisková zprá vaTisková zprá va

„Patříme k sobě!” připomíná letošní

Modlitba za domov
„Patříme k sobě!” připomíná letošní

Modlitba za domov
řed 30 lety v době pádu totality se 
zdálo, že je národ jednotný. Dnes, o Ptři dekády později, o tom mnozí 

pochybují. Organizátoři Modlitby za domov, 
tradiční akce pořádané Ekumenickou radou 
církví, proto za hlavní téma letošního 
ročníku zvolili heslo „Patříme k sobě!“ 
Chtějí na základě společného duchovního 
dědictví připomenout, že je mnoho toho, co 
nás spojuje. Modlitba za domov se tradičně 
koná na státní svátek vzniku první 
Československé republiky 28. října. Obrací 
se nejen na věřící publikum, ale na všechny, 
kterým jsou vlastní nějaké duchovní 
hodnoty. 

Církve Ekumenické rady církví každý rok 
spojují své síly k tomu, aby důstojně a           
s vděčností připomněly vznik našeho 
prvního samostatného státu, jeho složitou 
historii a před třemi desetiletími znovu 
nabytou svobodu. Společně se schází, aby se 
pomodlily za požehnání a ochranu pro naši 
zemi. Součástí akce je bohatý duchovní a 
kulturní doprovodný program, vyvrcho-
lením je přímý přenos České televize. 
Místem konání se letos stal evangelický a 
někdejší utrakvistický kostel u Klimenta      
v Praze v Klimentské ulici. Hlavní program 
– sama Modlitba za domov v přímém 
přenosu České televize – začíná v 15.00 
hodin. 

Hlavními hudebními hosty letošního 
ročníku Modlitby za domov budou Eva 
Henychová, Roman Dostál a Slávek 
Klecandr, kteří modlitbu doprovodí svými 

písněmi a večer vystoupí na samostatném 
koncertu. Mezi odborné pozvané hosty patří 
Jaroslav Šebek, Jeroným Klimeš nebo Pavel 
Vimr, kázáním poslouží Pavel Hošek. Na 
programu se bude podílet také umělecká 
skupina Nocturno, která představí svou 
audiovizuální intervenci – modlitbu beze 
slov s prvky moderního tance i videomap-
pingu.

Součástí modlitby za domov je také vý-
tvarná soutěž pro děti a mládež. Prostřed-
nictvím výtvarných prací a letos poprvé i 
prostřednictvím krátkého videa mohou 
účastníci soutěže po svém zpracovat heslo 
letošního ročníku: „Patříme k sobě!“

Bližší informace o Modlitbě za domov 
naleznete na webových stránkách 
www.modlitbazadomov.cz.

4Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví
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8. 10. 451 – zahájen chalkedonský koncil 
(trval do 1. listopadu 451) – jednalo se asi o 
největší koncil starověku (účastnilo se ho na 
600 biskupů). Hlavní agendou koncilu bylo 
rozřešení otázky Kristovy podstaty, když 
konstantinopolský mnich Eutychés začal 
šířit učení o jediné (a to božské) podstatě 
Ježíše Krista – monofyzitismus. Koncil toto 
učení odmítl a deklaroval, že Ježíš měl 
božskou i lidskou podstatu. Výsledkem 
jednání koncilu byla formulace Vyznání o 
Vtělení a podstatě Ježíše Krista: My pak, 
následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme 
lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho 
Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak 
dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně 
člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, 
soupodstatného s Otcem co do božství a soupod-
statného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako 
my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky    
z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za 
nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, 
Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, 
Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že 
má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně 
a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není 
nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost 
každé z přirozeností zůstala uchována, a je 
přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani 
nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž 
Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši 
Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a 
jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to 
předalo Vyznání svatých Otců. Výsledky a 
vyznání chalkedonského koncilu neuznaly 
tzv. orientální církve (dnešní asyrská církev, 

koptská církev, etiopská církev, eritrejská 
církev, syrská církev, arménská církev a Pra-
voslavná církev Indie), pročež došlo k roz-
kolu a jejich odtržení od katolické církve 
(označují se proto také jako předchalke-
donské církve).

13. 10. 1781 – vydání tolerančního 
patentu Josefa II. Patent povoloval vyznávat 
a provozovat i nekatolická vyznání – 
konkrétně augšpurské (luterství), helvétské 
(kalvinismus) a řeckopravoslavné. Privile-
govaná a státem podporovaná však zůstávala 
katolická církev. Nekatolické bohoslužby se 
musely dít v soukromí, kostely a modlitebny 
musely stát mimo hlavní ulice a nesměly mít 
věže ani zvonice. Kdo chtěl přestoupit         
k nekatolické církvi, musel své rozhodnutí 
obhájit u k tomu určené úřední komise, 
později bylo nutno absolvovat šestitýdenní 
duchovní cvičení u místního katolického 
kněze, které se muselo vykonat v celé délce – 
v praxi bývalo ale přerušováno, čímž 
docházelo k prodlužování doby nutné k pře-
stupu z katolické církve. Evangelíci museli ze 
svých prostředků stavět své kostely a platit 
svého faráře a nadto ještě odvádět dávky 
místně příslušnému katolickému faráři. 

31. 10. 1999 – podepsání Společné dekla-
race k nauce o ospravedlnění je vnímáno 
jako důležitý milník na poli ekumenismu. 
Překonává historické neshody mezi pro-
testanty a katolíky v nauce o ospravedlnění   
s tím, že neshody, k nimž docházelo, měly 
svůj původ ve vzájemném nepochopení, 

Letopisy 
    říjnovým výročímk
Letopisy 
    říjnovým výročímk
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terminologických nejasnostech a odlišných 
důrazech jednotlivých církví Z textu: (1) 
Učení o ospravedlnění mělo pro luterskou reformaci 
16. století ústřední význam. Platilo za „první a 
hlavní článek” a zároveň za „řídící a soudní 
instanci všech částí křesťanského učení”. Učení o 
ospravedlnění – ve své reformační podobě a spe-
ciálním hodnocení – bylo zvláště zastáváno a hájeno 
proti římskokatolické teologii a církvi tehdejší doby, 
které zastávaly a hájily učení o ospravedlnění jiné 
povahy. Z pohledu reformace právě v učení o 
ospravedlnění spočívalo jádro diskuse. Tak došlo    
k tomu, že jak v luterských vyznavačských spisech, 
tak v usneseních tridentského koncilu římsko-
katolické církve se objevují odsudky učení druhé 
strany; ty zůstávají dodnes v platnosti a působí 
rozdělení mezi církvemi. (2) Učení o ospravedlnění 

si v luterské tradici uchovalo svůj zvláštní status. 
Proto od počátku zaujímalo důležité místo v dialogu 
luteránů s římskými katolíky… Biblické učení o 
ospravedlnění bylo v 16. století vykládáno a apli-
kováno protilehlými způsoby; to bylo hlavním 
důvodem rozdělení západní církve a vedlo k vzá-
jemným odsudkům. Proto je společné porozumění 
ospravedlnění pro překonání rozdělení tak zásadní 
a nezbytné. Přijetí poznatků biblické vědy, dějin 
teologie a dogmatu vedlo v ekumenickém dialogu po 
2. vatikánském koncilu ke zřetelnému přiblížení 
stanovisek, takže v tomto Společném prohlášení je 
možné formulovat konsensus v základních pravdách 
učení o ospravedlnění a konstatovat, že příslušné 
odsudky ze 16. století již nepostihují dnešního 
partnera…

MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

 Jak si Bůh šeptá s batolá tky nejen v neděli a svá tky (2)

4vybral Josef  Vávra

uši, nos a pusa.“
Anna: „Pvoč?“
Ella: „Protože vedle sebe to nikdo nemá.“
Anna: „Pvoč?“
Ella: „Ach jo, Ančo! Protože to tak Pán 

Bůh vymyslel asi, ne?“
Anna (má výdrž): „Pvoč?“
Ella: „Já nevím Aňuše, to se zeptej Jeho!“
No ano. Nemáme v životě odpověď na 

všechny otázky. Nevíme, proč jsou některé 
věci, jaké jsou. Nevíme, proč se někdy dějí 
věci tak, jak se dějí, ani proč jsou třeba tak 
nepříjemné či stresující. Ale můžeme si být 
jisti tím, že nad námi bdí Bůh, který to ví, 
který to v pravý čas třeba i zjeví a který nás    
v ničem neponechá bez pomoci. Stačí věřit.

4Pája Sychrová

ejstarší dcera ráda maluje a vyrábí a 
nutno říci, že se jí opravdu často Ndaří tvořit krásné věci z papíru, z 

keramiky nebo třeba z plastelíny. Naše 
vestavěná lednička je tudíž často polepená 
řadou obdivuhodných výtvorů. 

A právě v tu chvíli, kdy malovala na 
konferenčním stolku u pohovky a 
prostřední dcerka jí koukala přes rameno, se 
odehrál zásadní rozhovor, (který mne přiměl 
si alespoň občas nějakou tu situaci 
zaznamenat):

Anna: „Čo to je? Auto?“
Ella: „To bude princezna. Tohle je ovál 

jako hlava, víš?“
Anna: „Pvoč?“
Ella: „Protože lidi maj' hlavy šišatý.“
Anna: „Pvoč?“
Ella: „Aby se jim tam vešlo pod sebou oči, 
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Říjen v besídce
Co se bude v besídce učit:

Společné setkání učitelů bude 20. 10. po shromáždění při kávě.Společné setkání učitelů bude 20. 10. po shromáždění při kávě.

Ekumenické bohoslužby

Datum

Neděle 6. října

Neděle 13. října

Neděle 20. října

Neděle 27. října

Téma (č. úlohy)

Daniel a jeho přátelé 
(SZ 5/9)

Ekumenická neděle      
v Červeném kostele

Nebúkadnesarův sen 
(SZ 5/10)

Tři muži v peci         
(SZ 5/11)

Verš k zapamatování

Každý, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 
Otcem v nebi.

Matouš 10,32

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé 
modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu.

Filipským 4,6

Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému 
Bohu, zůstanou pevní a budou podle 
toho jednat.

Daniel 11,32b

V neděli 13. října 2019 v 10 hodin se konají v chrámu Jana Ámose Komenského 

(Červený kostel) slavnostní ekumenické bohoslužby s poděkováním za 30 let života ve 

svobodě. Kázáním poslouží předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý. Zazpívají 

spojené pěvecké sbory pod vedením Martina Grombiříka. Bohoslužbu s vysluhováním 

Večeře Páně společně připravuje sedm církvi ČCE, CB, ECM, BJB, ECAV, CASD, CČSH. 

Shromáždění pozdraví děkan ŘKC v Brně Mons. Václav Slouk, náměstek brněnské 

primátorky Petr Hladík a senátor Mikuláš Bek. V naší modlitebně se tu neděli bohoslužby 

nekonají.
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

MIMOŘÁDNOSTI

15

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

8. 10.: Setkání seniorů (10 hod)
9. 10.: Kluci na čaj (9.30–11.45 hod) – vede Zdeněk Zetka 
1. 10.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)

23. 10.: Kluci na čaj (9.30–11.45 hod) – vede Zdeněk Zetka

10. 10.: Téma Ochota
17. 10.: Anglická konverzace
24. 10.: Logopedie

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

Nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00. Nekoná se 
za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. Bude se 
konat výhradně po předchozí domluvě s Tomášem Kotrbatým. 
Tel. 605 307 274, díky.

sobota 12. 10.: 
Koncert pěveckého sboru Effatha 
a Slávka Klecandra. 
Začátek v 18. 00 hod.

Br. kazatel Daniel Komrska čerpá od 10. 10. do 3. 11. řádnou dovolenou.



6. 10.:
13. 10.:
20. 10.:
27. 10.:

3. 11.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

2. 10.:
9. 10.:
16. 10.: 
23. 10.:
30. 10.:

6. 11.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
Ekumenické shromáždění s Večeří Páně v Červeném kostele
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
kaz. Jan Hábl, komeniolog – sborový den

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

dle oznámení

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 21. 10. v 17.30

ve středu 9. 10. v 17.00

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
br. Petr Raus
Bohumiličtí (br. L. Jílek)
Bohumiličtí (br. P. Zvonař)
Bohumiličtí (br. L. Jílek)

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska

NEDĚLE

6. 10.:
13. 10.:
20. 10.:
27. 10.: 
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