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Verš pro sbor Havlíčkův Brod
„Ti, kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, kdo rostou 
v nádvořích našeho Boha, ponesou ještě v šedinách v nádvořích našeho Boha, ponesou ještě v šedinách 
plody. Zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin 
je přímý a skála má. Podlosti v něm není!“
Žalm 107:13
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V sobotní den 13.1. 2018 jsme v Havlíčkově Brodě prožili slavnostní Novoroční
bohoslužbu. Za sebe musím zhodnotit, že byla moc milá, odlehčeně přirozená
a naplňující. Cítila jsem radost z žití, radost z přítomnosti všech ostatních, radost
z toho, že můžeme pomáhat druhým, radost z toho, že jsem se cítila oslovena
Bohem. Co víc si přát do celého tohoto roku.

Na následujících stránkách Habru si můžete přečíst, jaký byl ten rok co je za námi,
tedy rok 2017, jak ho prožila naše sborová rodina

JŠ
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V sobotu 18. února 2017 pořádal náš sbor 
hudební bohoslužbu. 

Nebyla první, již jsme hudební bohoslužby 
zažili, a tak se určitě každý těšil jak na něco 
mimořádného, tak na hosty, které jsme mohli 
pozvat.

Téma bohoslužby „Limitovaný časem“ již 
předem vedlo k zamyšlení, co s námi čas 
dělá, jak ho vnímáme a proč nás zajímá.

O hudební scénář včetně průvodního slova 
se postarala sestra Marcela ze Žďáru n. 
Sázavou. Na programu zazněly písně v 
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Sázavou. Na programu zazněly písně v 
podání hudebního seskupení "Náhodná 
setkání“, ve kterém hraje a zpívá i náš 
Bohouš Hrubeš. V tomto seskupení jsme 
mohli vidět také Petra Grunta a Petra Votavu 
za Žďáru nad Sázavou a Jitku Michalcovou    
z Prahy.

Program hudební bohoslužby obohatily 
svým zpěvem a příčnou flétnou i manželka    
a dcery Petra Grunta.
Bohoslužbu povýšil svou úvahou o čase náš 
kazatel Aleš Kocián.



Účast byla hojná! Trochu nám bylo líto, že nepřišli pozvaní pacienti z psychiatrické
nemocnice, určitě by se jim program líbil stejně jako nám, kterým bylo dopřáno
přijít.
Možná příště! Třeba pro ně nebyl zrovna v ten den příznivý čas.
Děkujeme všem, kteří tuto nádhernou bohoslužbu připravili! Děkujeme Bohu, že

dává lidem dary hudby, slova a také trpělivosti k učení se notám a ovládání
nástrojů, stejně jako k tomu, že povedený výsledek své práce předávají hudebníci
dál a poskytují radost!

Snad nám Bože dáš další čas, abychom se takto mohli i nadále potěšovat a přede-
vším chválit Tebe!

NV
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Sestry a bratři z Jihlavy nám nabídli, že by k nám některou sobotu mohli přijet do
sboru na bohoslužbu, a odpoledne bychom si mohli vyjít všichni ven do přírody. Celá
bohoslužba se naplánovala na jednu dubnovou sobotu.

V pátek ráno když jsem se probudil a viděl jsem, že je venku bílo, tak jsem nechtěl
věřit svým očím a hned jsem si řekl, „tak to bude zítra výlet“.
Jak se, ale poslední dobou stává, že se ani v tom počasí nemůžeme zorientovat, tak
jsme byli všichni velmi mile překvapeni, jak bylo v sobotu krásně.
Po výborném obědě jsme se auty přesunuli do Svatého Kříže, a potom jsme šli
pěšky do Petrkova, kde se narodil Bohuslav Reynek.

Život Bohuslava Reynka

Básník a výtvarník Bohuslav Reynek jistě patří
k nejvýraznějším katolickým umělcům 20. století.
Narodil se 31. května 1892 v Petrkově u Havlíčkova
Brodu jako jediný syn statkáře. Obecnou školu
navštěvoval v sousední vsi Svatý Kříž. Když otec
statek v Petrkově pronajal, celá rodina se odstěhovala
do Jihlavy, kde B. Reynek vystudoval Reálnou školu.
Po studiích na reálce odchází na přání svého otce do
Prahy studovat zemědělský obor na c. k. Vysoké škole
technické, tu však pro naprostý nezájem po pár
týdnech opouští a vrací se do Petrkova. Poté odjíždí do
francouzské Bretaně a začíná malovat a psát poesii.

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=61
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V Petrkově dodnes 
stojí poněkud zchátralé 
lázně, které zde vznikli  
v r.1729.
Před výletem nám Pavel 
Kratochvíl  poslal 
podrobný a poučný 
program, abychom se program, abychom se 
měli na co těšit.

Celková délka vycházky ze Svatého Kříže do Havlíčkova Brodu vč. odbočky k zámku 
byla 7,5 km. Pro některé děti bylo asi největším zážitkem, že si mohly pohladit 
koně.
Musím říct, že to byla moc příjemná sobota i výlet, díky vám všem a předně díky 
našemu Bohu!                                                                                                               JM
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NOC KOSTELŮ – pátek 9. června
Noc kostelů se stala v České republice již

tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci
zájemců. V letošním roce se zapojilo více než
1 400 kostelů a modliteben v ČR, a podle
informací bylo v celé České republice během
Noci kostelů zaznamenáno opět více než 450
000 návštěvnických vstupů. V roce 2017 to
byl v České republice 9. ročník akce,
v Havlíčkově Brodě se konala poosmé, my
jsme se zapojili potřetí.jsme se zapojili potřetí.

Stejně jako v minulých dvou případech, sdíleli jsme spolu
s Křesťanským společenstvím a Starokatolickou církví nemocniční kapli
Povýšení svatého kříže. Scházíme se tam společně z toho důvodu, že ani
jedna z našich církví nemá v Brodě své vlastní prostory ke scházení.

V loňském roce se velmi osvědčila Karta poutníka, to znamená možnost
projít si šest připojených míst ve městě a díky sesbírání šesti razítek
získat nějaký bonusový dárek. V našem případě to byla kartička
s čajovou svíčkou v krásném malém balíčku, který připravila Naďa.
Tématem večera, které si Brodští organizátoři pro letošek vybrali, totiž
bylo SVĚTLO.
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Náplní našeho společného
programu byly písně v podání
kapely KS, krátké zamyšlení a vhled
do historie kaple v podání Václava
Pavloska, starokatolického faráře
a několik mých vstupů z Bible, plus
jeden vstup s prezentací 23
výtvarných prací odsouzených
z věznice ve Světlé nad Sázavou.
Zajímavostí může být, že jeden
z předvedených obrázků se koncemz předvedených obrázků se koncem
roku umístil na 7. místě
v mezinárodní soutěži Art & Prison
v Berlíně, mezi takřka 400
účastníky a účastnicemi.

Shodli jsme se, že z hlediska počtu návštěvníků to byl pro nás
nejúspěšnější ročník. Kapli navštívilo minimálně dost přes osmdesát lidí.
Ale na druhou stranu se z akce stal tak trochu „průchoďák“. Lidé projdou
všechna místa, a příliš se nezastaví. Obecně se ale návštěvnost zvyšuje
všude.



Nejvíce podnětným setkáním pro mě byla první společná modlitba za
město po desáté večer. Na většině míst se uzavřely brány kostelů
a světlo z nich se symbolicky sešlo v jednom bodě na náměstí, kde jsme
se čtyři kazatelé a faráři modlili, v přítomnosti více než 300 přítomných
lidí. Jejich zájem, atmosféra ztichlých, rozjímajících obličejů, ozářených
všudypřítomným světlem svící, pro mne zůstává hlubokým zážitkem.

Ať se Pán Bůh i nadále může dotýkat našich spoluobčanů naším
prostřednictvím. Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 25. května
2018.

AK
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AK



V sobotu 17. 6. 2017 jsme mohli prožívat úžasný čas při programu, který nám 
připravily naše děti pod vedením sestry Elen Kociánové.

Děti se celý školní rok učily v sobotní školce o Mojžíšovi, o jeho cestě s izraelským 
národem z Egypta do zaslíbené země.
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Dětská Bohoslužba byla na 
toto historické téma, ovšem 
nikdo se nenudil ani historií, 
ani těžkostí tématu. Program 
byl sestaven s lehkostí, 
důmyslem, šarmem a použil    
i moderní výrazové 
prostředky, jako počítač a 
prvky televizního vysílání.
Děti zpívaly, hrály, 
přednášely, ztvárnily různé 
scénky.

Překvapily nás výkony všech Překvapily nás výkony všech 
dětí. Děti, ač se možná bály a 
měly trému, to na sobě nedaly 
znát a všechno nám s grácií 
předvedly. Radeček Hořínek 
dokonce zahrál na hudební 
nástroj.

Když jsem poslouchala zpěv a recitaci dětí, byla jsem místy v úžasu, jaké mají 
hlásky a jak umí mluvit a chovat se.
Ovšem největší kalibr na nás děti vytáhly při scénkách:

Maruška Ščerbová byla faraon a babička, Tomášek Kocián byl Mojžíš a dědeček, 
Klárka Machová moderátorka zpráv televize Sinaj, Anička Marušáková a Elenka 
Ščerbová byly reportérky z regionů. Zároveň byly děti mouchami, žábami, živly…

Děti byly báječní herci! Obdivuji je! Nemají za sebou ještě konzervatoř, ale jsou 
mistry v oboru.
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Poslední scénka počítala i s 
diváky. Elenka Ščerbová byla 
předsedkyní maturitní komise. 
V komisi zasedli Tomášek, 
Anička, Maruška, Klárka a 
Daneček Kocián a zkoušeli 
mně, bratra Jaroslava 
Marušáka, sestru Ivu 
Sochorovou a bratra Pavla 
Mandla st.
Dospělí si losovali otázky        
a komise prověřovala jejich a komise prověřovala jejich 
biblické znalosti o Mojžíšovi, 
jeho rodině, ranách 
egyptských a putování 
Izraelitů. Dospělí pohořeli, 
zkrátka, ještě že to všechno 
znají naše děti! 

Děti jako komise byly nesmírně podporující. Uvědomila jsem si, jak nás dospělé kazí 
věk    a funkce. Žák má umět, to je jasné, ovšem učitel má vědět, že je nejen dobré, 
ale i moudré žákovi pomáhat a oceňovat to, co zná! Děti, zůstaňte takové, jako jste 
byly v komisi dne 17. 6. 2017!
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Mezi jednotlivými písničkami, 
básničkami a scénkami měl promluvu    
z Božího slova náš kazatel Aleš Kocián. 
Hudební doprovod zajistila Adéla 
Sochorová, Bohouš Hrubeš a Aleš 
Kocián.
Tato dětská bohoslužba byla nádherná   
a věřím, že z ní mají silný zážitek 
všichni diváci.
Děkuji za prvé a především Elen 
Kociánové za celou kompozici!
Děkuji maminkám, babičkám, tatínkům Děkuji maminkám, babičkám, tatínkům 
a dědečkům, kteří se s dětmi učili          
a připravili je.
Děkuji Bohu, že nám dává život, dary 
slov, hudby, her, nápadů a smíchu,        
a k tomu nám žehná!
Chválím Tě, Bože!  

NV
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V roce 2017 bylo v našem sboru 
překvapivě hodně lidí, kteří oslavili kulaté 
a půlkulaté narozeniny. Proto jsme se 
rozhodli, že jednu červnovou sobotu 
uspořádáme bohoslužbu venku-konkrétně 
v Golčově Jeníkově u Ščerbů na zahradě.  
A po pobožnosti, že tyto všechny 
narozeniny hromadně oslavíme.
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Začátkem července nastala v našem 
společenství krásná a slavnostní událost, 
kdy Adélka Sochorová byla pokřtěna. Svůj 
sbor s bazénem nám laskavě propůjčil 
sousední sbor Žďár nad Sázavou. Adélku 
pokřtil náš kazatel br. Aleš Kocián. Další 
den v sobotu se konala v našem sboru v H. 
Brodě slavnostní bohoslužba s 
vysluhováním Večeře Páně a Adélka byla 
přijata do sborového společenství. V tom 
samém měsíci byl pokřtěn také Pavel samém měsíci byl pokřtěn také Pavel 
Mandl ml. z Chotěboře se svojí 
snoubenkou. Ti měli zanedlouho po křtu 
také svatbu.                                                           

JŠ
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Bylo to v roce 2007 na táboře Východního větru v Pekle nad Zdobnicí,
kdy jsem se poprvé potkal s Bělou Šturcovou jako vedoucí u družinky
a poprvé v životě i s čerstvou roverkou Míšou a táborníkem staršího
kruhu Vlastíkem. O deset let později jsme se už poněkolikáté sešli na
jiném tábořišti, s Míšou (opět) jako hlavní vedoucí, my ostatní také
v nějaké roli. Přibylo spolupracovníků, trochu se obměnily děti. Jen z těch
sborových jelo jedno jediné. Náš Tom. Tomu se říká dobrodružství
s Bohem.

Také vám někdy přijdou věci zajímavě poskládané? Inu, věci nejsou
náhodné, to jen my je někdy za náhody považujeme. Bylo mi velkou ctí,
že letošní tábor, o kterém jsme věděli, že bude velmi náročný, začal prože letošní tábor, o kterém jsme věděli, že bude velmi náročný, začal pro
rovery i vedoucí křtem naší hlavní vedoucí. Bohu buď díky.

Náročnost tábora spočívala v tom, že nám v březnu majitelé
domluveného tábořiště dali na vědomí, že s jejich tábořištěm nemusíme
počítat. Vše tedy dopadlo tak, že jsme během dvoutýdenního tábora
museli navézt věci na jedno tábořiště, pak vše v půlce zbourat, a převézt
proviant, podpůrný materiál, náředí, auta, děti, dárky, celotáborovou hru,
nápady i únavu na jiné tábořiště, které nebylo za rohem. Jen vši jsme už
s sebou nevezli, což považujeme za vcelku dobrý nápad.

Každé z tábořišť mělo něco do sebe a něco proti sobě, jak už to bývá.
Prožili jsme ovšem krásný čas, velmi požehnaný, protože i letos jsme s
účastníky tvořili tým, objevující už třetí rozdílný pohled na bájnou zemi
Narnii, tvořenou především odkazy na křesťanské chápání světa a smyslu
stvoření.
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I v loňském srpnu jsme na závěr odevzdávali děti v děšti, ba přímo
lijáku. Pro tentokrát to bylo ztíženo v tom, že na tábořiště rodiče neměli
šanci přijet autem, museli proklouzat takřka kilometr tekoucím lesem.
Jednu rozmoklou maminku si dcera dokonce odmítala převzít. Druhé
dceři ale maminka nevadila, a tak to, nejen v této rodině, nakonec
všechno dobře dopadlo. Naše díky opět patří vzhůru.

Mimochodem. Už jste slyšeli tu novinu? Víte, kde budeme tábořit letos?
Kdybyste nám chtěli pomoci, bereme ruce, nohy i hlavy. Poslední info:Kdybyste nám chtěli pomoci, bereme ruce, nohy i hlavy. Poslední info:
upřednostňujeme dodávku v kompletním setu.

AK
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Kolem Kulturního domu Ostrov projdu
nebo projedu vlastně skoro denně. A často
nejednou. Prostě je to cestou. Ovšem
během dvou dní v roce se tahle nemotorná
krabice, která v noci fakt protivně svítí,
promění v pupek českého knižního světa.
Doslova v knižní Babylon.

Ovšem i v Babylonu je prozatím povoleno nabízet Slovo Boží
i křesťanskou literaturu. Na Ostrově najdete v ty dny několik takových
ostrůvků. Jeden z nich sídlí na pódiu, a v něm se střídají odvážní zástupciostrůvků. Jeden z nich sídlí na pódiu, a v něm se střídají odvážní zástupci
našeho sborového společenství. Letos jsme byli jedním stánkem
z rekordních 179. Veletrh převálcovalo 17 tisíc oficiálních návštěvníků,
což už i sami pořadatelé považují za číslo hraničící s únosností akce.

Jsme podivíni. Naším hlavním cílem není kšeft a prodej. Jsme těmi, kdo
se modlí za kolemjdoucí, za materiály, které rozdáváme, za „naše“ knihy,
které nacházejí nové majitele. Jsme tu kvůli návštěvníkům. Letos jsme
jim předali 586 časopisů Za obzorem, rozdali v každém časopise nejméně
jeden korespondenční kurz, rozdávali knihy Ten, který přichází a nakoupené
brožurky Martin Luther i pár brožurek stejné typografie o Mistru Janu
Husovi z pera EGW, které nám zbyly z loňska. O posledně jmenované dva
tituly byl takový zájem, že v druhý den veletrhu už nebyly žádné.
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Možná nám docházejí nápady,
elán, dech, ale určitě neubývá
těch, pro které na akci chceme
být. Uvítáme jakoukoliv pomoc,
podporu, štulec.

A teď si představte, že vám
něco na poslední chvíli něco
v hlavě řekne: „Jdi do toho!“ Tak
si pro jistotu hnedle napište do
diáře:

Podzimní knižní veletrh;
5. a 6. října 2018; KD Ostrov HB.
Motto: Století samoty, (to jako že
je to těch 100 let, co padlo
Rak-ouzko, ouzko, ouzko...)

Inu, jak se do lesa volá, tak se
z lesa ozývá. Modlit se proto
klidně můžeme už dneska.
Jste pro?

AK
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V loňském roce jsme se rozhodli, že 
poprvé v životě sboru zkusíme uspořádat 
sobotu Díkůvzdání. Sobotu plnou chval     
a díků směřujících k našemu nebeskému 
Otci. A byla to sobota opravdu radostná.

JŠ
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Sobota Díkůvzdání byla 
první, zato Vánoční 
pobožnost už v našem 
sboru zdomácněla. Už ani 
nevím, po kolikáté jsme ji 
uspořádali. A je to pro nás 
stále větší radostí. 
Především také proto, že 
již po několikáté k nám na 
tuto pobožnost zavítají 
klienti místní 
protialkoholní léčebny.     protialkoholní léčebny.     
A je opravdu velkým 
požehnáním když můžeme 
zvěst o příchodu Spasitele 
na tento svět přinášet 
potřebným. A je radostí 
vidět, že tito lidé byli na 
pobožnosti rádi a 
obohatilo je to. Jsme za to 
Pánu Bohu nesmírně 
vděční.

JŠ
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Také v uplynulém roce jsme mohli být 
zapojeni do projektu Banglakids a přispívat 
finančně na studium naši Shamoly, ke které 
jsme si již, za ty dlouhé roky sponzorování, 
vytvořili vztah. Shamoly nám během roku 
poslala několik dopisů a obrázků a nás velmi 
těší, že stále může chodit do školy                 
(v Bangladéši to není samozřejmostí, mnoho 
dívek jejího věku již musí pracovat a pomáhat 
živit rodinu). Máme radost, že jsme na 
začátku letošního roku mohli navíc vybrat       začátku letošního roku mohli navíc vybrat       
6 000 Kč a odeslat je na účet Adry. 
Spolupracovníci v Bangladéši zaplatí z této 
částky Shamoly doučování v předmětech, ve 
kterých to nejvíce potřebuje a zbytek peněz 
bude poskytnut škole, do které Shamoly 
chodí. Moc Vám všem děkuji, že společně 
můžeme měnit život této dívenky a její rodiny 
k lepšímu. 
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Otiskneme poslední dopis a obrázek, který jsme od Shamoly dostali před 
Vánocemi a také dopis, který jí posíláme nyní v únoru. Dopisy za nás za všechny 
přeložila a sepsala Naďa Vrbatová – děkujeme.                                                                                   

JŠ

Drahý Sponzore, 
nejprve přijmi můj pozdrav 
lásky. Jak se máš? Já dobře. 
Jsem velmi šťastná, protože mi 
stále pomáháš. 
Nyní Ti popíšu mé oblíbené 
jídlo. Mým favoritem jsou jídlo. Mým favoritem jsou 
nudle. Nejdříve dáme nudle na 
pánev , pak dáme do vařící 
vody. Když jsou měkké, 
přestaneme vařit a dáme 
studenou vodu .  Do horké 
pánve na olej dáme vejce, 
cibuli, chili, sůl, ev. to ještě 
dochutíme. A už jsou 
„delikates“ nudle připravené.  
Je to vynikající. Tak to mám 
ráda. 
Děkuji za Tvoji pomoc. Tvoje 
milující dcera Shamoly Murmu.
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Odpověď:
Únor 2018, Havlíčkův Brod
Naše drahá Shamoly, Tvůj dopis nás moc potěšil. Máme velkou radost, že se Ti 
dobře daří a že ráda vaříš nudle. V naší zemi toto jídlo také vaříme, ale Tvůj recept 
ještě neznáme, asi to vyzkoušíme! Jistě to je delikatesa, jak píšeš.
Děkujeme i za milé obrázky, které jsi nám namalovala. Jsi laskavá.
Shamoly, děláš pokroky a je nádherné Tě podporovat. Třeba jednou bude možné, 
aby ses podívala do naší České republiky. To nám teprve čas ukáže.
Budeme se těšit na Tvůj další dopis, zprávu o tom, jak se učíš, jak žijí Tvoji rodiče, Budeme se těšit na Tvůj další dopis, zprávu o tom, jak se učíš, jak žijí Tvoji rodiče, 
co Ti dělá další radost a jak se Ti plní Tvoje přání.
Přejeme Ti hezký život!
Shamoly, ať žijí lidé kdekoli, mají jak radosti, tak starosti. U nás mají lidé dost 
peněz, aby mohli studovat a dokonce si kupovat i věci, které nepotřebují. Ale i u nás 
jsou nemoci a těžkosti s povahami lidí, takže tu vidíme také smutek. Proto se 
těšíme, až přijde Pán Ježíš a už bude jen mír, pokoj a spravedlnost.
Tvoji milující přátelé z České republiky.
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1. Týrus a Sidon Ježíš přirovnal Korozaim a Betsaidu k Týru a Sidonu (Mat. 11:20–22). Uzdravil zde dceru
pohanské ženy (Mat. 15:21–28).
2. Hora Proměnění Ježíš byl proměněn před Petrem, Jakubem a Janem a oni obdrželi klíče království
(Mat. 17:1–13). (Někteří se domnívají, že horou Proměnění je hora Hermon, jiní věří, že je to hora Tábor.)

Pohled z hory Tábor

Pohoří Hermon s křižáckým hradem Nimrod



Vydání 2018                            SVATÁ ZEMĚ V DOBĚ NOVOZÁKONNÍ strana 34.

3. Cesarea Filipova Petr svědčil o tom, že Ježíš je Kristus, a byly mu slíbeny klíče království (Mat. 16:13–
20). Ježíš předpověděl svou vlastní smrt a vzkříšení (Mat. 16:21–28).
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4. Oblast Galilee Ježíš strávil většinu svého života a služby v Galilei (Mat. 4:23–25). Pronesl zde Kázání
na hoře (Mat. 5–7); uzdravil malomocného (Mat. 8:1–4) a vyvolil, vysvětil a vyslal dvanáct apoštolů, z nichž
pouze Jidáš Iškariotský podle všeho nebyl Galilejec (Marek 3:13–19). V Galilei se vzkříšený Kristus ukázal
apoštolům (Mat. 28:16–20).
5. Moře Galilejské, později nazývané mořem Tiberiadským Ježíš učil z Petrovy lodě (Lukáš 5:1–3) a
povolal Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana, aby byli rybáři lidí (Mat. 4:18–22; Lukáš 5:1–11). Také utišil bouři
(Lukáš 8:22–25), z lodě učil podobenstvím (Mat. 13), kráčel po moři (Mat. 14:22–32) a po svém vzkříšení se
ukázal svým učedníkům (Jan 21).
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6. Betsaida Rodné místo Ondřeje, 
Petra a Filipa, ležící na východním 
pobřeží Jordánu nedaleko jeho ústí 
do jezera Genezaretského. Bylo od 
Herodesa Filipa (palestinský král 
idumejského původu, syn Heroda 
velikého) r.3 před Kr. povýšeno na 
město a pojmenováno Julias ke cti 
dcery Augustovy. Na pahorku ½ ha 
rozlohy vystavěl si svůj sídelní hrad a 
hrobku. Zemřel zde r. 34 po Kr. Moře 
tvořilo na severovýchodě laguny, 
které lákaly ryby, proto zde byl které lákaly ryby, proto zde byl 
rybolov ve velikém rozkvětu, říkalo 
se, že zde je možno chytnout až 30 
druhů ryb do jedné mísy. Byla tu celní 
hranice a udržoval se zde čilý 
obchodní ruch s Kafarnaum, ležícím

4 km za celní čarou na druhém břehu Jordánu. Dařili se tu citróny, zelenina, rýže, cukrová třtina, kukuřice, 
bavlna, datle, fíky granátová jablka, což stačilo nejen k uživení obyvatelstva, ale i jako zboží s kterým se 
obchodovalo a přinášelo hojný blahobyt  místnímu obyvatelstvu.
Rozkvět města přivedl i řeckou kulturu a helénské mravy, apoštolové odtud jistě znali řečtinu. 
Byla zde synagoga a v blízkém okolí ještě jiné dvě. Jako jedno z hlavních míst Ježíšova působení získalo si 
u křesťanů trvalou vzpomínku a úctu. Dnes po bývalé slávě Betsaidy není ani stopy. Někteří mají za to, že 
nynější Ain-etTabigah, severně od blízkého Khan, je totožná s biblickou Betsaidou.

Biblický slovník
Dr. Adolf Novotný
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7. Kafarnaum Zde se nacházel Petrův domov (Mat. 8:5, 14). V Kafarnaum,
které Matouš nazývá Ježíšovým městem, Ježíš vyléčil ochrnutého (Mat. 9:1–7;
Marek 2:1–12), uzdravil setníkova služebníka, uzdravil matku Petrovy manželky
(Mat. 8:5–15), povolal Matouše za jednoho ze svých apoštolů (Mat. 9:9), otevřel
oči slepému, vyvrhl ďábla (Mat. 9:27–33), o sabatu uzdravil ochrnutou ruku
muže (Mat. 12:9–13), pronesl kázání o chlebu života (Jan 6:22–65), souhlasil se
zaplacením daně a Petrovi řekl, aby získal peníze z úst ryby (Mat. 17:24–27).
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8. Magdala Zde se nacházel domov Marie Magdalény (Marek 16:9). Ježíš sem přišel poté, co nasytil 4000
lidí (Mat. 15:32–39) a farizeové a saduceové požadovali, aby jim ukázal znamení z nebe (Mat. 16:1–4).
9. Kána Ježíš zde proměnil vodu ve víno (Jan 2:1–11) a uzdravil syna královského služebníka, který byl v
Kafarnaum (Jan 4:46–54). Kána byla také domovem Natanaela (Jan 21:2).

10. Nazarét V Nazarétu se
uskutečnilo zvěstování
Marii a Jozefovi (Mat. 1:18–
25; Lukáš 1:26–38; 2:4–5).
Zde Ježíš po návratu
z Egypta strávil dětství
a mládí (Mat. 2:19–23;
Lukáš 2:51–52), oznámil,Lukáš 2:51–52), oznámil,
že je Mesiášem, a byl
zavržen svými vlastními
(Lukáš 4:14–32).
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11. Jericho Ježíš dal zrak slepému muži (Lukáš 18:35–43). Také obědval se Zacheem, který byl „hejtman
nad celnými“ (Lukáš 19:1–10).
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12. Betabara Jan Křtitel svědčil, že je „hlas
volajícího na poušti“ (Jan 1:19–28). Jan pokřtil
Ježíše v řece Jordán a svědčil, že Ježíš je
Beránek Boží (Jan 1:28–34).
13. Judská poušť Jan Křtitel kázal v této
pustině (Mat. 3:1–4), kde se Ježíš 40 dní
postil a byl pokoušen (Mat. 4:1–11).
14. Emaus (Emauzy) Po cestě do Emaus
vzkříšený Kristus kráčel se dvěma svými
učedníky (Lukáš 24:13–32).
15. Betfage Dva učedníci přivedli Ježíšovi z
Betfage oslátko, na kterém zahájil svůjBetfage oslátko, na kterém zahájil svůj
triumfální vstup do Jeruzaléma (Mat. 21:1–
11).
16. Betany Zde se nacházel domov Marie,
Marty a Lazara (Jan 11:1). Maria poslouchala
Ježíšova slova a Ježíš řekl Martě o vyvolení
„dobré stránky“ (Lukáš 10:38–42); Ježíš zde
vzkřísil z mrtvých Lazara (Jan 11:1–44) a
Maria Ježíšovi pomazala nohy (Mat. 26:6–13;
Jan 12:1–8).
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17. Betlém Narodil se zde Ježíš a byl položen do jeslí (Lukáš 2:1–7); andělé oznámili pastýřům Ježíšovo
narození (Lukáš 2:8–20); mudrcové byli vedeni hvězdou k Ježíšovi (Mat. 2:1–12) a Heródes zde pobíjel děti
(Mat. 2:16–18).
Pro Zpravodaj Habr zaslal informace o Betsaidě a také obraz, který sám namaloval Jenda Novák, foto J. Čáp - březen 2014 (zdroj Biblický
slovník). Zbylé informace jsou z internetu

https://www.lds.org/scriptures/bible-maps/map-11?lang=ces
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Pole pastýřů u Betléma
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Bazilika Narození Páně v Betlémě
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Místo narození Ježíše Nazaretského



KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ V ROCE 2017

7. 1.. 1998 – Marušák Jiří

17. 9. 1968 – Hořínek Petr

27. 9. 1998 – Marušák Jan

14. 10. 2003 – Hořínek Tomáš

27. 10. 1973 – Hrubešová Gábina
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24. 1. 2008 –Hořínek Radek

21. 3. 2008 – Šulistová Lucinka

7. 5. 1938 – Sochorová Libuška

20. 5. 1978 – Kociánová Elenka

21. 6. 1998 – Hrubeš Mates

23. 6. 1968 – Mandlová Eržika

14. 7. 1953 – Čáp Jaroslav

6. 11. 1958 – Burgerová Maruška

20. 11. 2008 – Marušáková Anička

14. 12. 1993 – Sochorová Adélka

26. 12. 1973 – Hrubeš Bohouš

29. 12. 1983 – Patíková Jana



Milí Havlbroďáci,

Také my přejeme  vám a vašim 

rodinám neskutečně nádherný nový 

rok a kamarádské vztahy.  Od 8.11.2017 

jsme babičkou a dědečkem. 
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Narodila se nám vnučka 

Michaelka. Je úžasně hodná a šikovná, 

máme z ní radost.                                                           

Ceplovi



Děkujeme všem, kteří se dočetli až sem. Znamená to totiž, že vás
zajímá náš sbor – jak se v něm žije, co děláme, jací jsme, jaké
přinášíme svědectví okolnímu světu, jaké jsou naše radosti
i starosti… A my si toho moc vážíme. Vážíme si každého člověka,
který přijde do našeho společenství. Přejeme vám požehnaný
a krásný rok 2018. JŠ
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Zpravodaj pro své členy vydává sbor CASD HB*.
Na tomto Zpravodaji se podíleli: Aleš Kocián (AK), Naďa Vrbatová (NV), Jan Novák (JN), Jindřich Marušák (JM), Jaroslava 
Ščerbová (JŠ)
Grafická úprava - David Ščerba a pro internetovou verzi Jaroslav Čáp, Telefon redakce: 739 471 368, 739 327 601 
*Neprodejné.

Verše sobotní školy:
http://hb.casd.cz/ke-stazeni/verse-sobotni-skoly/

Internetová verze Zpravodaje HABR na:
http://hb.casd.cz/ke-stazeni/habr/
https://www.facebook.com/casdhb/?fref=ts

Další číslo Zpravodaje HABR vyjde na začátku roku 2019. 
Příspěvky zasílejte na adresu: buci.kosik@centrum.cz


