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VERŠ PRO SBOR HAVLÍČKŮV BROD  NA ROK 2017 

„Ti, kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, kdo rostou 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 92; 14 – 16 

 

Jaký pro Vás byl rok 2016? Jaké slovo Vás napadne jako první? 
Dobrý. Krásný. Hrozný. Strašný. Normální. Převratný. Ušel.  

Každý si něco vybaví, většinou jsou to ty chvíle, které nezažíváme každý den. Chvíle hodně 
radostné, hodně smutné, nebo velké změny. Podle těchto událostí potom hodnotíme celý rok.  Pravdou 
ale je, že většinu dní v roce je těch běžných, kdy se nic mimořádného nestane, vše běží klidně, tak jak 
má. Pokud tomu tak bylo, tak je vidět, že nežijeme ve válce, velké chudobě, neprodělali jsme těžkou 
chorobu a neprožili jsme hodně bolestnou ztrátu, která by nás ochromila. A to je velký důvod 
k vděčnosti. A přesně takový byl i náš sborový rok 2016. V několika následujících článcích se Vám 
pokusíme přiblížit, jak jsme ho prožili, co jsme podnikali, z čeho jsme se radovali a co bychom si do 
budoucna třeba přáli.                                                                                                                                 

JŠ 

 

SHAMOLY MURMU 
 Náš sboreček již druhé desetiletí sponzoruje vzdělávání některého z bangladéšských dětí. 
V současné době je to již v pořadí třetí dítě – naše Shamoly. Vzdělávání jsme jí začali sponzorovat  

29. 9. 2006. V září tomu tedy bylo deset let, co Shamoly chodí do školy. Se školní docházkou začala ve 
svých pěti letech, v rodné vesnici. Potom přestoupila do internátní školy, kde studuje dosud.  



 Shamoly nám i během minulého roku poslala několik dopisů a obrázků. Ten poslední přišel před 
Vánoci. Popisuje v něm, jak se jí daří při studiu a již pomýšlí nad svým budoucím povoláním. Ráda by 
se stala zdravotní sestrou. Má touhu vrátit se do své rodné vesnice a pomáhat tam místním lidem – léčit 
jejich choroby, učit je žít s lepšími hygienickými návyky apod. Měli jsme z jejího dopisu velkou radost. 

 Minulý rok jsme se rozhodli, že pošleme Shamoly a její rodině nějaký dárek. Adra má tuto 
možnost velmi dobře zorganizovanou http://www.banglakids.cz/cz/sekce/kupujeme-darky-14/  
Postupovali jsme podle instrukcí pracovnice Adry a nakonec se podařilo předání dárků. Shamoly si 
vybrala pro sebe dva sety oblečení (kalhoty, šál, tunika), tričko, legíny a sandály. Dále školní tašku a 
gumičky do vlasů. Pro celou rodinu jsme pak mohli pořídit mladou kravku a ještě pro maminku sárí. 
Jelikož ten rok Shamoly dělala postupové zkoušky, tak jsme jí ještě zaplatili doučování z matematiky, 
které proběhlo od června do srpna, každý den hodinu odpoledne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moc nás těší, že Shamoly je taková svědomitá a zodpovědná studentka. Modlíme se za její 
zdraví a vyprošujeme ochranu od Pána Boha pro ni i celou její rodinu. Moc jí přejeme, aby se jí její sen 
splnil a ona mohla ve své rodné vesnici pomáhat způsobem, jakým bude potřeba. V letošním roce 
bychom Shamoly rádi poslali dopis a nějaké fotografie.                                                                                 

JŠ 

Noemova archa v Havlíčkově Brodě 

V sobotu 4. 6. 2016 nám děti a jejich maminky 
připravily úžasné dopoledne. Děti měly 1. 6. svátek, a jak už to 
oslavenci mívají, pozvou na svůj den hosty. A o své hosty se 
vskutku velkoryse postaraly! Modlitebna byla vyzdobená 
krásnými obrázky a figurkami zvířátek, neboť později jsme se 
přenesli do příběhu o potopě a záchraně lidí, zvířat a života na 
Zemi. 

Nechyběla ani archa a dokonce ani déšť nebo duha.  

Děti – Elenka a Maruška Ščerbovy, Anička Marušáková 
a Tomášek Kocián – nás překvapily svým programem, ve 
kterém byly písničky a básničky. Hudební doprovod a průvodní 
slovo zajistil náš kazatel Aleš Kocián, celý scénář zejména Elen 
Kociánová a ostatní maminky dětí. 

Při slavnosti jsme ochutnali také barvy duhy v ovocném osvěžení a nakonec jsme obdivovali i 
dort s mořem a zvířátky. Dětem jistě chutnal znamenitě. 

Všechny děti jsou krásné a byla radost se na ně dívat. Ještě více jsme je mohli obdivovat za 
jejich pilnost a statečnost! Děkujeme 
dětem a všem, kteří pro nás tento báječný 
den připravili! 

Děkuji Bohu za jeho další a další 
šance záchrany člověka a jeho radostí. 

     
     

 NV 

 

 

 

 

60. výročí založení sboru v Jihlavě 

15. října byla mimořádná sobota. Jeli jsme do Jihlavy, kde místní sbor CASD slavil 60. Výročí 
vzniku. Pozvali všechny okolní sbory. Také někteří z našeho sboru vyrazili. Navigace nás bezpečně 
dovedla až na místo konání. Místní nás hned mile přivítali a ukázali nám vše potřebné. 

 Sešlo se nám přibližně 200. Program byl pečlivě připravený. Při zpěvu tolika lidí mám vždy 
radost a připadám si jako v nebi. Přítomna byla velká řada kazatelů, kteří zde za ty roky sloužili. Dva 



z nich nejprve probrali úkol sš. V něm zdůraznili, že Bůh je svrchovaný vládce, který zná vše dopředu a 
můžeme mu důvěřovat. Děti a mládež si nachystali krásná vystoupení a následovalo vyprávění dějin 
naší církve. To bylo velmi zajímavé. 

 Po krátké přestávce měl kázání nejstarší kazatel, br. Krajíček (88 let). Byl stále plný života i 
Ducha svatého. Úvodní verš použil – Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebi. Nasměřoval nás 
na Boha, to nejdůležitější v našem životě. Máme milovat Boha celým srdcem, myslí. Vzpomněl na 
Noeho, který žil ve velmi zlé době, a přesto – s pomocí Boží -  byl spravedlivý a dokonalý. Připomněl, 
že i před příchodem Ježíše bude zlá doba, ale i my máme být – s pomocí Boží – spravedliví a dokonalí. 
Řekl, že žádný strom nerodí ovoce sám pro sebe, ale pro užitek druhým. Tak žil Ježíš. Připomněl verš 
z Jakuba o tom, že dokonalý člověk ovládá svůj jazyk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Po kázání jsme měli nachystaný dobrý oběd. Všichni měli prostor si popovídat. Program pokračoval 
ještě celé odpoledne, ale tam jsem již nebyla. Z programu a z vyprávění, to bylo ale také hezké a 
požehnané. 

 Chtěla bych poděkovat lidem z jihlavského sboru, že nám připravili tak krásnou sobotu. Děkuji 
také Pánu Bohu, že tam byl s námi. Budu mít na co vzpomínat.                                                                                              

VM 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 

V sobotu 17. prosince 2016 jsme v našem sborečku uspořádali Vánoční bohoslužbu. Mám radost 
z toho, že po nesmělých začátcích se tato bohoslužba stala u nás již tradicí a všichni členové se ochotně 
zapojují do příprav a realizace. Ať se jedná o modlitby za zdar celé bohoslužby, pozvání lidí, přípravu 
slavnostní tabule, přípravu programu apod…. 

  Příprava je jedna 
záležitost a velmi důležitá, ale vždy je 
v nás jisté napětí a očekávání, jestli si 
tuto slavností bohoslužbu prožijeme 
jen sami a nebo přijde někdo 
z pozvaných hostů. Letos jsme byli 
moc mile překvapeni, když opět přišlo 
mnoho hostů z místní protialkoholní 
léčebny. Je to velká radost, když se 
místnost naplní tak, že hledáte volné 
židle, kam ještě lidi usadit. 

  Za ty roky jsme si již 
ustálili program, takže v podstatě 



osnova vypadala podobně jako 
minulý rok, ale mám pocit, že u 
Vánočních svátků to nikomu nevadí. 
Naopak, o Vánocích tak nějak lidé 
očekávají pořád to samé – koledy a 
vánoční písně, příběh o narození 
Ježíše,  cukroví, čaj, vánoční 
pohoda……  

 Věřím, že jak naši hosté, tak 
my jsme měli během této bohoslužby 
prostor popřemýšlet o pravém 
významu těchto krásných svátků. 
Díky Pánu Bohu za to.         

JŠ 

 

 

 

NOVOROČNÍ BESÍDKA 

V naší církvi je celá desetiletí tradicí, že na začátku každého roku se konají v našich sborech 
Novoroční besídky. Když se podíváme cca 15 let zpět, tak Novoroční besídka byla nejdůležitější sobota 
v roce. Vzpomínáte? Sešli jsme se všechny tři sbory – H. Brod, Ledeč i Chotěboř. Přijely všechny děti – 
a že jich bylo, dělávala jsem i přes 20 dárků. Psali jsme celé výpravné hry a děti nám je pak zahrály – 
jen tak namátkou si vzpomenu na moderně přepsaného Milosrdného samařana, Cestu do zlatého města – 
o desateru, Narnii apod… Děti měly kostýmy, svůj scénář, každý se dlouho dopředu učil svoji roli….. 
Zvali jsme svoje přátele a sbor praskal ve švech… 

 Děti nám vyrostly a odešly do různých měst naší vlasti. Sbory se osamostatnily. Nežijeme již tak 
soudržně, jako před těmi 15 lety, každá sborová skupina má již vlastní aktivity ve svém místě. 
Novoroční besídka se stala komornější a svoje přátele již zveme spíše na Vánoční bohoslužbu, kterou 
jsme dřív nedělali. Doba se mění. Ale i přes toto nostalgické zavzpomínání měla i ta letošní besídka 
svoje kouzlo, půvab a krásu.  



Konala se 7. ledna. Vždy nás potěší, když přijedou naši milí z Ledče nebo Vlastějovic a alespoň 
jednou za čas se můžeme sejít a utužovat vztahy. Naše  děti nám na začátek přednesly básničky a 
zazpívaly. Je to vždy milé. Bratr kazatel si připravil novoroční kázání a po něm jsme si každý mohli 
vytáhnout svůj vlastní biblický verš, který nás může provázet po celý rok. Sestra Naďa opět vyrobila 
armádu malých sladkých tučňáčků, po kterých se jen zaprášilo – jako každý rok  a děti dostaly drobné 
dárky. Pak jsme společně poobědvali a v klidu jsme si mohli popovídat. Je krásné, když můžeme nový 
rok začínat s Pánem Bohem, prostřednictvím kazatele, přijmout požehnání do celého roku. Myslím, že 
jsme si každý mohli uvědomit, jak je to úžasné a jak moc o to stojíme.                                                                                                                      

JŠ 

 

KULATÉ A PŮLKULATÉ NAROZENINY V ROCE 2017 

1. 2. 1992 – Šturcová Míša 

15. 2. 1992 – Mandlová Gábina 

5. 3. 1992 – Vojtová Katka 

25. 3. 2007 – Krupička Filip 

11. 4. 1947 – Štědrá Jaruška 

20. 6. 1972 – Marušák Jindra 

14. 7. 1972 – Marušáková Lucka 

3. 8. 1947 – Marušáková Vlasta 

15. 8. 1977 – Ščerbová Jaruška 

30. 8. 1927 – Caska Karel 

2. 9. 1967 – Kocián Aleš 

 

Kazatelník 
 
Věznice 
 

Jak pravděpodobně dobře víte, část svého času, původně určeného pouze vám, trávím jako 
kaplan ve věznici Světlá nad Sázavou. Celkem to dělá 47 úterků s pokaždé zhruba 11 hodinami a k tomu 
ještě nějakých 5 nedělních bohoslužeb, někdy pro jednu, ale obvykle až pro 3 skupiny odsouzených. A 
společně s případnými zájemci se ještě můžeme zúčastnit Velikonoční a Štěpánské vánoční bohoslužby. 
Ani nevím, jestli jsou o této práci, či poslání, jak vám to zní lépe, vhodnější příběhy nebo čísla. Příběhů 
by totiž bylo mnoho a čísla sama o sobě nic neříkají.  

Třeba že o Vánoční bohoslužbu byl takový zájem, že jsme byli nuceni na místě rozhodnout 
rozdělit zájemkyně do dvou skupin, každá s více než stovkou žen. Bohoslužby se tedy zúčastnila téměř 
jedna čtvrtina odsouzených. Ale to je číslo. Nikdy nejsme schopni zachytit počet těch, kterým zpráva o 
narození a životě Spasitele něco skutečně řekla, promluvila do jejich života, a tím pádem ovlivnila i 
jejich děti. Specifikum ženské věznice je totiž právě ve velkém množství dalších zasažených osob, 
povětšinou dětí. 

Během roku vykonám mezi odsouzenými stovky návštěv. Setkám se s několika desítkami žen, 
vyslechnu mnoho osudů a někdy bezradně tápu, jak by vůbec člověk mohl zasáhnout, pomoci, čím 
potěšit, protože na některé osudy už prostě má mysl ani znalost lidí nebo Písma nestačí. 
Přesto mám v srdci neustálou jistotu, že tato služba má smysl. V mnoha životních příbězích, které 
slýchám, totiž vnímám Boží ruku, Boží zastavení, dopuštění shůry. A i když se člověk musí smířit se 
skutečností, že konec naznačených příběhů se nikdy nedozvím, děkuji, že mohu alespoň v části toho 
příběhu být při tom.  



Děkuji za vaši trpělivost i vaší modlitební podporu. A předem děkuji i za vaší informaci, pokud 
se někdo z vašich známých či dokonce blízkých octne v situaci, ve které by mu nebo jí mohl být kaplan 
ku pomoci. 

 
Návštěvy ve zdravotnických zařízeních 

Během celého roku 2016 jsme společně s Jardou Čápem měli příležitost se setkávat s pacienty 
Psychiatrické nemocnice. V pavilonu 10 se každé pondělí otevírá pastorační místnost, kaple, do které 
přichází během roku, nebo se zde vystřídá odhadem přes 20 pacientů. Někteří v léčebně pobývají i 
mnoho let, jiní zde stráví nějaký čas v léčbě či detoxu. Pokud s tím pacienti souhlasí, najdou se i 
příležitosti k rozhovorům mimo otevírací dobu kaple, a jak sami víte, někdy dokonce pacient nebo 
skupina pacientů dorazí za práh nám propůjčované modlitebny. 
Jarda navíc má tu odvahu do kaple docházet takřka na všechna setkání, dokonce ve chvílích, kdy 
některý z nás, duchovních, nemůže dorazit, je ochotný nás zastoupit. Za mě mu za to patří nesmírný dík. 
A tím naše spolupráce nekončí. Spolu s ostatními havlíčkobrodskými duchovními se dělíme o službu v 
nemocnici, a v domovech pro seniory U Panských a na Husově ulici. Jarda je v této službě mou 
nezastupitelnou polovinou, někdy dokonce i mým záskokem, stálým dobrovolníkem. 
Především ve jmenovaných domovech vnímám velkou potřebu i dalších dobrovolníků, kteří by byli 
ochotni některé z tamních obyvatel občas navštívit a potěšit. Třeba jen tím s nimi posedět a nechat si 
vyprávět jejich příběh, nebo přečíst nějakou kapitolku, projít si album jejich fotografií apod. 
 
Noc kostelů 

Pátek 10. června se stal dějištěm další Noci kostelů, v našem případě třetí v pořadí, které jsme se 
aktivně zúčastnili. Stejně jako v loňském roce jsme společně s dalšími dvěma církvemi, které jako my 
nemají vlastní prostor ke scházení, připravili program v kapli Povýšení svatého Kříže v areálu 
havlíčkobrodské nemocnice – tzv. nemocniční kapli. 

Muzikanti z Křesťanského společenství zajistili hudbu, farář Václav Pavlosek se svými 
starokatolickými farníky připravili místnost a atmosféru a na církvi adventistů byla zodpovědnost za 3 
programové vstupy s Božím slovem. 

Společně s ostatními organizátory letošní Noci kostelů jsme se shodli, že zájem návštěvníků, se 
od loňského roku nejméně zdvojnásobil. Pro nás zpráva radostná a pro vás, kteří jste akci v loňském 
roce nestihli, je to určitě dobrá inspirace na 9. červen roku 2017. 
Věříme, že hezkou motivací byla novinka – Karta poutníka. Na tu bylo možné na 6 místech získat 
razítko a za zkompletovanou kartu plnou razítek pak na některých stanovištích byly připravené drobné 
odměny. V letošním roce přibude ještě další novinka - společné setkání na náměstí a krátký průvod 
světel z jednotlivých zúčastněných kostelů. Na našem stanovišti budeme nabízet výrobu svíčky pro děti 
a jejich doprovod. Pokud máte nějaké nápady, určitě sem s nimi. 

 
 
Veletrh 

Kdybychom to vzali s nadsázkou, byl loňský Podzimní veletrh pro nás a naši účast plný změn. 
Neměli jsme s sebou televizi, náš stánek nenesl číslo 100, ale 99, pořídili jsme si vlastní veletržní 
výstavní stolek, vylepšili jsme se v nabízení časopisu Za obzorem a dokonce jsme zastupovali i jedno 
nové, necírkevní nakladatelství. 

Ve skutečnosti ale změn tolik nebylo. Náš stánek jsme si prozatím stále ponechali na pódiu, 
knížek bylo stále tolik, že se nám na stolečky sotva vešly a návštěvníci z minulých ročníků se k nám 
mnohdy rádi vracejí. To jsou velmi příznivé zprávy. Dokonce nás staršími čísly časopisů Za obzorem 
zasponzorovalo České sdružení. 



Vedení veletrhu potvrdilo hned druhý den po ukončení veletrhu, že se zúčastnil rekordní počet 
návštěvníků - 16 500. Nám to na pódiu úplně tak nepřišlo, to ale neznamená, že bychom se nějak nudili. 
Prostě jsme nasbírali další zkušenosti. Děkuji všem zúčastněným, kteří na veletrh přišli, především těm, 
kteří tam byli jako dobrovolná výpomoc na našem stánku. Srdečně vás na ten letošní 27. ročník 
Podzimního knižního veletrhu zvu do našich řad. 

AK 
 

Dubnový křest 
  

Je sobota, odpoledne, podvečer, 23. 4. 2016. Přichází slavnostní okamžik, nejen pro Jendu 
Marušáka, ale i pro ostatní. 

Jenda se rozhodl pro křest - znovuzrození. Když se někdo rozhodne pro křest, znamená to, že se 
veřejně chce přihlásit k tomu, že věří v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Vyznává, že svůj život chce 
svěřit do jeho rukou, že ve vodním hrobě zanechává své staré já a že chce žít podle Božích rad a 
pravidel. Zároveň se křtěnec stává členem církve, u které se nechal pokřtít. 

Každý křtěnec má právo si zvolit den, čas a  místo, kde chce být pokřtěn. Jeník si vybral malý 
rybníček mezi obcí Římovice a Kozohlody. Byl duben, poprchávalo, tak si umíte představit, že ponoření 
do vody chtělo i značnou dávku statečnosti - jak od křtěnce, tak od křtícího. Tím byl náš kazatel br. Aleš 
Kocián. Na křtu promluvil také kazatel br. Vašek Vondrášek a úvahu si připravil Jendův kamarád, zeť 
Ejemů, Honza Postrach. 

Jenda měl na křtu celou řadu svých kamarádů, kteří si pro něj připravili písničky a spolu s ním se 
také modlili. 
Za celý sbor přejeme Jeníkovi, aby svého rozhodnutí - prožít život s Pánem Bohem - nikdy 
nelitoval.                    

JŠ 

 

 

 

Na tomto Zpravodaji se podíleli: Aleš Kocián (AK), Naďa Vrbatová (NV), Vlasta Marušáková (VM), 
Jaroslava Ščerbová (JŠ) 

Grafická úprava – David Ščerba, internetová verze Jaroslav Čáp -  http://hb.casd.cz/ke-stazeni/habr/  

https://www.facebook.com/casdhb/?fref=ts  

Další číslo Zpravodaje HABR vyjde na začátku roku 2018. Příspěvky zasílejte na adresu 
buci.kosik@centrum.cz 


