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Věříme, spoléháme se na Ježíše, toho,
který nás přišel zachránit, a toho, který
taky zemřel na kříži kvůli nám.
Spasitel, který zemřel potupnou smrtí.
Rozum tohle nebere. Snad jen blázen
by věřil někomu takovému. Takhle si
svět Mesiáše určitě nepředstavoval a
nepředstavuje nejspíš ani dnes.
Pro Židy byl takový Spasitel kamenem
úrazu, měli jiné představy Mesiáše. 

Viděli ho jako někoho mocného,
slavného a vyvýšeného. Ukřižování, to
jim jen potvrzovalo přesvědčení, že
Ježíš není Mesiáš.
Pro Řeky zas bylo důležité přijít na kloub
světu a jeho zákonitostem pomocí
rozumu. Mysleli si, že díky své vlastní
moudrosti odhalí původ a smysl života
na zemi a člověka na něm. Že budou
mít argumenty pro všechno, nic
nezůstane bez vysvětlení. Ani pro ně
Ježíš jako Spasitel nezapadal do
obrazu světa. Do jejich moudrosti se už
nevešel, proto zvěst o něm považovali
za blbost.

MY KÁŽEME KRISTA
UKŘIŽOVANÉHO (1K1,23)



 A pro dnešní svět? Ani dnes není
ukřižovaný Ježíš zrovna lákavou
představou o mocném Zachránci.
Mnohem líp by do ní snad zapadal
třeba jako velký řešitel problémů, ten,
kdo by nám pomáhal žít život dobře a
nedělat chyby, nebo možná ještě jako
nějaký vykonavatel mocných zázraků.
Od jednoho blízkého člověka jsem
jednou slyšela tuhle myšlenku: „Já
nechci, aby za mě Ježíš umíral, chci,
aby mi pomohl žít.“ Je Ježíšova smrt za
naše viny příliš? Něco, co se nám těžko
přijímá? O radu do života bychom i
stáli, ale aby kvůli nám někdo obětoval
sebe? To už je moc velké sousto.
Nedokážu ze sebe udělat dobrého
člověka nějak sama? Nestačí mi k
tomu mít po ruce manuál s desaterem
a Ježíšovým kázáním na hoře? Musí za
mě do háje ještě někdo umírat?
 Z pohledu sebevědomého lidského
rozumu je to čiré bláznovství.
Jenže právě takový způsob si Pán Bůh
vybral. Protože ten v našich očích
možná normálnější – poznávat Pána
Boha ve stvoření – jsme nezvládli.
Nedošlo nám, s kým máme tu čest
každou minutu svého života. A tak to
zkusil jinak, prostě bláznivě, Ježíšem a
cestou smrti kvůli nám. A to všechno
proto, aby dal lidem naději na
záchranu z bezvýchodností jejich života.
Aby dal naději a smysl i všem našim
zdánlivě bláznivým podnikům.
Rozhodnutím, která neupřednostňují
sebe sama, ale někoho druhého.
Trochu se bláznovství víry dá přirovnat
k zamilovanosti. Když se člověk
zamiluje, začne to být na něm znát.
Nejen že se většinou usmívá jako
blázen, ale podstatnější je, že se mění i
uvnitř. Najednou se dokáže upozadit,
nenaleje si polévku jako první, je z něho
prostě hezčí člověk.

Je to milé poslouchat něco takového
od snoubenců. Zrovna tuhle mi jedna
slečna řekla, že vlastně nepomýšlela na
svatbu, a děti - proč vlastně, dokud se
neobjevil právě ten, který převrátil její
vnímání života naruby.
Myslím, že tohle pro nás dělá Bůh skrze
Ježíše poslaného na smrt. Dává nám
odvahu stát se blázny, kteří si svůj život
nechají Pánem Bohem převrátit naruby.
Blázny, kteří se budou umět otevřít
životu přesahujícímu horizont vlastní
moci i moudrosti. Blázny, kteří budou
možná druhým k smíchu a
nepochopeni, ale kteří si dělají dobré
naděje na život, který má přesah do
věčnosti. A dokážou se spolehnout na
to, že i tam, kde prohráváme a
slábneme, má pro nás Bůh něco
překvapivého, tak jako měl pro Ježíše
ještě něco dalšího než jen kříž a hrob.
Tak buďme blázny, má to smysl!!!

OBRÁZEK POCHÁZÍ OD KARLY KUČEROVÉ.
JE TO ILUSTRACE Z KNÍŽKY 
O KRÁLU DAVIDOVI, KTERÁ SE VÁŽE 
K PŘÍBĚHU, JAK BYL JEDNOU DAVID 
ZA BLÁZNA. (2SA 6)

NÁVŠTĚVA, ROZHOVOR

Rádi se s Vámi sejdeme. Nebojte se si o
návštěvu, rozhovor či zpověď říci. Pro
nás je důležité s Vámi být.

Iva Květonová 734 857 003
iva.kvetonova@cervenykostel.cz

Ondřej Macek 739 244 754
ondrej.macek@cervenykostel.cz



CO SE BUDE DÍT 
VE SBORU 
VE ŠKOLNÍM ROCE
2022/2023
4. září od 10 hodin
společné bohoslužby k zahájení
školního roku v Červeném kostele 

2. října
skautská neděle, dobročinný jarmark
(budeme rádi, když do něj přispějete)
Díkůvzdání

13. listopadu
rockové bohoslužby, oběd, host

20. listopadu
Neděle věčnosti 
vzpomínka na zesnulé

27. listopadu
konfirmace       

18. prosince
děti zvěstují svou hrou 

10.-12. února            
víkend mládeže

5. března 
rockové bohoslužby, oběd, host 

26. března
výroční sborové shromáždění 
s volbou poloviny staršovstva 

19.-21. května 
voda pro dorost, mládež atd.

26.-28 května 
víkendový Blažkov 

2. červena 
Noc kostelů 

25. června od 10 hodin 
bohoslužby na konec školního roku 
v Betlémském kostele

KURZY ALFA 
– STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ
SOUČASNÉHO 
 KŘESŤANSTVÍ

od podzimu do adventu: 5. října, 
12. října, 19. října, 2. listopadu, 
9. listopadu, 16. listopadu, 
23. listopadu, 30. listopadu, 
7. prosince, 14. prosince od 18 hodin

Co to vlastně znamená věřit a jak se
věří? Je víra o strachu? Existuje nebe
a pro koho? Dá se Bůh potkat? Žil
Ježíš a o čem je vlastně jeho příběh?
Jak a proč číst starověký text Bible v
21. století? Nač je modlitba – funguje?
Jsme jen figurky na něčí šachovnici?

Alfa je příležitost zastavit se uprostřed
shonu a potkat se s těmi, kdo také
potřebují přemýšlet o životě, o jeho
přesahu, hledají směr, nové cesty,
náhledy na své otázky. Alfa je
možnost v bezpečném prostředí
mluvit o víře i o pochybách. Nechat se
druhými pozvat do způsobů jejich
přemýšlení i pochybování o Bohu a
odcházet snad obohaceni o nové
pohledy a zkušenosti.

Zkuste na alfu pozvat... říci někomu
blízkému, že je víra pro vás důležitá.

HUDEBNÍ NEŠPORY
2. října 2022
Uday Deshpande a Jan Kyncl
(indická klasická hudba)

6. listopad 2022
španělské a latinskoamarické baroko
(soubory Octopus Vocalis a Castello
in Aria)

4. prosince 2022
česko-německý barokní advent
(Ondrejkovi a hosté)



TÝDEN VE SBORU 
VE ŠKOLNÍM ROCE
2022/2023

NEDĚLE
8.30      bohoslužby v Betlémském
kostele
10.00    bohoslužby v Červeném kostele
(děti odcházejí po společném začátku
do „nedělky“)
14.00    bohoslužby na Rychmanově 
(2. a 4. neděli, střídání s CČSH)

PONDĚLÍ
19.00    YESle - večerní bohoslužby 
v Betlémském kostele 
(v zimním a letním semestru)
19.00    zkouška pěveckého sboru
Kůrovec

ÚTERÝ
14.00    modlitební setkání
16.30    biblická hodina pro děti
16.30  dětský klub Ovečky 
(o víře s předškoláky)
17.00    biblická hodina pro dospělé

STŘEDA
15.00    kavárnička 
16.30    příprava ke konfirmaci a dorost
18.00    mládež
18.00    kurzy Alfa a kurzy Beta

ČTVRTEK
10.00    Klub Otevřených dveří 
(pro maminky s malými dětmi - 1. a 3.
týden v měsíci ve školním roce)
13.30  setkání v Diakonii ČCE
(čtrnáctidenně ve školním roce)
18.00    kurz Gama (první čtvrtek v
měsíci) četba evangelia pro
začátečníky i mírně pokročilé (pro nově
příchozí i stávající členy sboru)

18.30 Čtvrtek! (víra, svět, společenství
– jednou měsíčně: 20. října, 24.
listopadu, 15. prosince,
26. ledna, 16. února, 23. března, 
27. dubna, 25. května)
18.30 staršovstvo (8. září, 13. října, 
10. listopadu, 8. prosince, 12. ledna, 
9. února, 9. března, 13. dubna, 
11. května, 15. června)

FINANČNÍ PODPORA
Na konci prázdnin vypukne
rekonstrukce fasády Zelené fary za
skoro dva miliony korun. Zároveň
budeme na faře opravovat v řádu
několika statisíců byt, abychom jej
mohli nově pronajmout.
Snažíme se podporovat lidi zasažené
válkou na Ukrajině i další potřebné. 
Zajišťujeme samozřejmě také běžné
fungování sboru, splácíme půjčku na
výstavbu fary na Pellicově,
prostřednictvím různých sbírek
chceme dál pomáhat potřebným, ale
i my máme obavy, jak se velký růst
cen dotkne našeho sboru.
Budeme vděční, když svůj sbor
podpoříte při platbách saláru a
charitativní činnost při nedělních
sbírkách.
Děkujeme.

Číslo našeho účtu: 
13 41 63 53 59 / 0800

VÝSTAVY
V ČERVENÉM KOSTELE

do konce října – Klaus Kugler
(českoněmecký malíř)
od listopadu – Pavel  Dias 
(brněnská osobnost české fotografie)


