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Nevím, jestli to kdy bylo jinak, ale 
několik posledních měsíců si víc 
všímám, jak politické strany vy-

lučují své členy. A že je vylučování či výzev    
k odchodu dost! Tu to odskáče senátor, jinde 
lobbista či hejtman. Proč s některými lidmi 
nechtějí mít politické strany nic společného? 
Kazí jim pověst nebo plány. Jeden byl příliš 
kritický a vlivný. Druhý nebyl loajální, 
hlasoval ve svobodném parlamentu jinak, než 
čekala jeho strana. Kdo ví, zdali kvůli svě-
domí nebo prebendám. Třetí byl přichycen 
při lumpárně. Stal se morální skvrnou na… 
chtělo by se říci čisté politické straně. Co na 
tom, že z jeho nezákonností asi měli jeho 
spolustraníci prospěch. Každý, kdo kazí 
vnější image politické strany, musí ven.

Napadla mě otázka, jak je tomu s vylu-
čováním v církvi. I tady se může podle řádů té 
které církve vylučovat. Docela pochopitelně 
se i zde čeká jistá konformita s pohledem na 
život a se způsobem života samotným. Lec-
kdo může kazit image církve. Ani jí není 
jedno, jakou bude mít pověst v očích veřej-
nosti. Zvlášť to vnímáme nyní v době po 
restitucích. Přesto je zde oproti politickým 
stranám podstatný rozdíl. Církev se totiž od 
samého prvopočátku „sbírá“ z lidí se všelija-
kými skvrnami na své minulosti i přítomnos-
ti. Pán Ježíš zval a zve hříšné, kteří byli a jsou 
odjinud vylučováni. V církvi místo pro 
hříšníky a pro ty, kteří selhávají, je a má zůstat. 
To proto, že hříšník je v Božích očích ten, 
komu může a má být odpuštěno, kdo se může 
napravit, povstat a získat novou budoucnost. 
Církvi totiž nemá jít v posledu o ni samotnou, 
ale právě o hříšníka.

Jan Asszonyi

VYLUČOVÁNÍ

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15
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ÚV
OD

NÍ
K

Každému se 

v životě odehrává 

mnoho důlež i tých č i  
nedůležitých změn, které ať už vědomě, 
či nevědomě budou mít dopad na jeho 
budoucí život. Jakmile někdo chodí do 
práce, do školy nebo má pevně daný 
směr, kterým se vydává, není pro něj 
složité se ho držet. Ale jakmile tento 
směr nalezne konce, přichází roz-
hodnutí pro další cestu. Příkladem může 
být mé studium před sedmi lety, když 
jsem vycházel základku. V důsledku 
možnosti jediné přihlášky a neúspěš-
ných přijímaček na střední školu jsem 
nevěděl, kam dál. Pak ale najednou 
přišla příležitost, která mi pomohla 
nastoupit do dalšího studia a následně 
ho ukončit. V současné době jsem kvůli 
ukončení tříletého vzdělání na vysoké 
škole stál před rozhodnutím navázat na 
magisterské studium, nebo jít pracovat 
do Prahy. Kam jsem se měl vydat? Koho 
poslechnout? Kdybych šel do Prahy, 
můj život by nabral úplně jiný směr. Už 

bych se mohl osamostatnit a budovat si kariéru. Takových nebo podobných 
situací potkává člověk v životě spousty. Ani si neuvědomuje, jaké všelijaké 
důsledky může mít i každodenní rozhodování.

Není lehké se v určitých situacích rozhodovat sám. Pevně věřím, že pokud 
jdeme svoji cestu s Bohem, tak se na každém konci vždy rozhodneme správně 
díky tomu, že On je s námi a vede nás. Občas se nám může stát, že ten význam 
nemusí být pevně znám už na začátku, ale časem se vždy ukáže, že možnost, 
kterou jsme s Bohem zvolili, je ta správná a On nám vždy pomůže najít řešení. 
Proto bych rád povzbudil všechny ty, kteří nevědí, zdalipak se rozhodli 
správně v dané věci, aby především věřili Bohu a potom tomu, že i když se 
rozhodnutí nemusí ze začátku zdát správné, že ta cesta bude mít určitě 
šťastného konce, když ji odevzdali Pánu.

Tomáš Formánek
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VÝHLEDY
A N E B C O N Á S Č E K Á 

A C O N Á S N E M I N E
V Ř Í J N U

Měsíc Bible kralické
Letošní říjnový měsíc jsme se rozhodli 

připomenout si biblické dílo kralických překladatelů. 
V letošním roce si připomínáme 400 let od vydání 

Bible kralické z roku 1613. Kraličtí překladatelé nejenže text přeložili z původních jazyků, ale 
opatřili jej také textovými a výkladovými poznámkami. Poslední české vydání se datuje do 
roku 1885. Co bylo hnacím motorem jejich úsilí? Zde je krátký úryvek otištěný ve Výkladech 
Bible kralické, jak byly postupně vydávány od roku 1885 jako přílohy časopisu Betanie:

„Není o tom žádné pochybnosti, pobožný čtenáři, že Bůh věčný a Otec Pána našeho 
Ježíše Krista, pro čest a slávu svou i hojné vzdělání církve, lidu svého vyvoleného, knihy 
,Zákona Starého‘ hned od počátku skrze Mojžíše a potomky jeho až do dnů Kristových, a tak 
i do těchto našich časů posledních, v jazyku Hebrejském, jímž sepsány jsou, předivně 
dochovati ráčil; a že všech věků, v rozličných národech a jazycích, věrní učitelé církve, z týchž 
knih jako z studnice pravé a nejhojnější vodu života vážili, dostatečnou zprávu a naučení 
spasitelná odtud brali, ano i pro jiné, zvláště prostější, jakž kdy potřebí bylo, a Pán Bůh jim 
uděliti ráčil, je vykládali a vysvětlovali. Neboť jistotně viděli, že odnikud jinud žádný člověk 
při pravé Boží poctě a při užívání svého spasení místněji a bezpečněji zpraven a vyučen býti 
nemůže, než z knih Božího zákona.

Nejprv, text český, aby byl čistý, vlastní, srozumitelný, obyčejný, vážný – jakož na svatá 
Písma přináleží – vykladači bedlivě a věrně, pokud možné bylo, a Bůh na ten čas darů svých 
jim uděliti ráčil, o to se vší pilností se snažovali: od slov a smyslu pravého, v zákoně Božím 
zavřeného, na žádnou stranu se neuchylujíce: ovšem, k nějakým mylným a rozumům lidským 
jich nikoliv nenatahujíce: ale upřímně jazyku toho, kterýmž ta svatá Písma od Boha mluvená 
a psána jsou, šetříce. A ku pomoci toho i pro větší jistotu a uvarování se přitom nějakého 
omylu, i jiných některých výkladů latinských a od mnohých osvícených mužů schválených, 
užívali.

Řekové zajisté nepřestávajíce na „sedmdesáti vykladačích“ (pozn.: ti, kdo přeložili Starý 
zákon v době před Kristem do řečtiny, tzv. Septuaginta, ve zkratce označovaná jako LXX), 
pět ještě rozdílných výkladů písem svatých měli, jež s velikou prací a nákladem do jedné 
knihy spisovali. Latiníci (pozn.: římskokatoličtí křesťané) po Jeronýmovi nyní neméně jich 
mají… Proč by tedy Čechům jednoho i druhého výkladu nepřáli?... Takž tedy i kniha tato 
svatá, podle týchž příkladů z mnohých příčin a potřeb v světlo se vydává…“

Pán Bůh tomu požehnati ráčil, takže již díl jeden knihy té, jenž Biblí svaté slove, připravili. 
My pak od nich (pozn. kralických překladatelů) to vděčně přijímajíce, čímž nám posloužili, 
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tím se s vámi, žádostivi jsouce všechněm prospěti, zdělujeme; a jakož k čtení pilnému 
dáváme, tak i rozsuzování opravdovému, dáváme.” (přepsáno v původním znění)

V nedělních shromážděních a biblických hodinách se chceme na biblickou práci 
Kralických podívat podrobněji. Chtěl bych Vás pozvat k tomu, abyste i sami opět nahlédli do 
tohoto starého překladu, jehož čeština je jiná, ale na rozdíl od dnešní češtiny věrně odráží 
jazykovou strukturu původního biblického jazyka (řečtiny). Blízkost struktury jazyka s pů-
vodními texty dala kralickým překladatelům výjimečné možnosti překladu, což je naopak 
problémem překladů dnešních, protože struktura dnes používaného jazyka je jiná, mnohem 
jednodušší, a tedy i méně přesná.

Připomínce Bible kralické a biblické práce soluňských bratří Cyrila a Metoděje věnujeme   
i ekumenické shromáždění s Večeří Páně, které se uskuteční v neděli 20. 10. 2013 v 10.00 
hodin v evangelickém Červeném kostele.

Nedělní shromáždění
6. 10. 2013  9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně. Při shromáždění bude pokřtěna 

Johanka, dcera manželů Vávrových, a požehnáno bude Vendulce, 
dceři manželů Červených. Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

19.00 hodin – večerní shromáždění
13. 10. 2013 09.00 hodin – dopolední shromáždění. Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

19.00 hodin – večerní shromáždění se službou br. Petra Rause
20. 10. 2013 V našem sboru se dopolední shromáždění nekoná! Jsme zváni ke 

společnému ekumenickému shromáždění s Večeří Páně podle staré 
bratrské liturgie:

10.00 hodin – v evangelickém kostele J. A. Komenského (Červený kostel)
19.00 hodin – večerní shromáždění v našem sboru se službou kaz. Jana 

Asszonyi
27. 10. 2013  9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Daniel Komrska.

19.00 hodin – večerní shromáždění se službou br. Milana Hluchého.

Středeční biblické hodiny
Biblické hodiny budou v říjnu začínat vždy v 19.00 hodin. Dokončíme pohled na klíčová 

témata listu apoštola Pavla galatským sborům.

Další informace
Sborový den – V neděli 3. 11. pořádáme tradiční sborový den. Pozvání ke službě přijal 

pražský biblista, novozákoník doc. Jiří Mrázek.
 Pravidelná setkání staršovstva se konají ve středy 9. a 23. 10. 2013 vždy po biblické 

hodině.
 Konference pro rodiny – Dětský odbor Rady CB zve na rodinnou konferenci s názvem 

„Soužití generací v rodině (děti, rodiče, prarodiče)“ s možností paralelního programu pro 
děti od 4 do 12 let. Hlavní řečník: Pavel Raus. Koná se v Pardubicích 19. 10. 2013, od 9 do 15 
hodin. Program a přihlášky na .www.cb.cz/deti
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4. 10.:
6. 10.:

12. 10.:
14. 10.:
15. 10.:
29. 10.:

bratru Franciszku Bolkovi ze Sedlece u Mikulova
sestře Libuši Veselé z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Ludmile Holečkové z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Olze Černé z Bohumilic

85 let
94 let
71 let
86 let
80 let
76 let

KDY      KOMU                                         PROČ

SVATBA

PŘEVEDENÍ DO NAŠEHO SBORU

NAROZENÍ

KOMPAS 10/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Dne 19. září se manželům Monice a Břetislavovi Kubicovým ze stanice v 
Bohumilicích narodil syn Jakub.

V sobotu 14. září byli v České Skalici oddání Michaela Asszonyi a Dalimil Petrilák.

Ze sboru v České Skalici byla do našeho sboru převedena sestra Michaela Petriláková.

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ŘÍJEN 2013

Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství,           
v lámání chleba a modlitbách.

Skutky 2,42

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

 Církev a Starý zákon – Ve dnech 15.–16. 11. 2013 se koná v Praze Evangelikální 
teologická konference s hostem Richardem Briggsem (Velká Británie). Anotace: „Větší část 
křesťanské Bible tvoří Starý zákon. Jakým způsobem jej mají křesťané číst? Proč jej číst a 
jakou roli by měl hrát v dnešní církvi? Jak se vyrovnat s příběhy násilí? Jakou výzvu a přínos 
představuje historicko-kritické bádání? Otázky křesťanského přístupu ke Starému zákonu 
budou tématem letošní Evangelikální teologické konference. Konference je určena pro 
kazatele, služebníky v církvi, teology i všechny zájemce z řad křesťanské veřejnosti.“ Další 
informace a přihlášky na stránkách www.etspraha.cz.
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Muž, žena, Kristus a církev
POHLEDY DO PÍSMA

Efezským 5,22–33 (KP)

POHLEDY DO PÍSMA
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eny mužům svým poddány buďte jako Pánu. 
Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus jest Žhlava církve, a onť jest Spasitel těla. A tak 

jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy 
mužům svým ve všem. Muži milujte ženy své, jako i 
Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni, 
aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby 
ji sobě postavil slavnou církev, nemající poskvrny, 
ani vrásky, neb cokoli takového, ale aby byla svatá a 
bez úhony. Takť jsou povinni muži milovati ženy 
své jako svá vlastní těla. Kdo miluje ženu svou, sebeť 
samého miluje. Žádný zajisté nikdy těla svého neměl 
v nenávisti, ale krmí a chová je, jakožto i Pán 
církev. Neboť jsme údové těla jeho, z masa jeho a    
z kostí jeho. A protoť opustí člověk otce svého i 
matku, a připojí se k manželce své, i budouť ti dva 
jedno tělo. Tajemství toto veliké jest, ale já pravím o 
Kristu a o církvi. Avšak i vy, jeden každý z vás, 
manželku svou tak jako sám sebe miluj. Žena pak 
ať se bojí muže.

Říjnový měsíc jsme si zvolili jako měsíc,  
v němž si chceme připomenout biblické dílo 
kralických bratří, a proto nahlédněme nejpr-
ve do poznámek, kterými opatřili tento 
biblický oddíl právě oni: 

„Manželů povinnost. Naučení dané man-
želům a nejprvé ženám, kteréž učí poslu-
šenství, předkládaje to:

1) Koho mají poslouchati?
2) Jak?
3) Proč? 1: Pro Boží nařízení, kterýmž za 

hlavu muže představil ženě. 2: Pro od-
měnnou lásku, jíž ony v opatrování od mužů 

užívají. 3: Pro následování příkladu svaté 
církve.

Mužům, kteréž vyučuje lásce, předklá-
daje:

1) To, že mají své, a ne cizí ženy milovati.
2) Upřímně k nim jako k samým sobě 

lásky dokazovati.
3) K tomu se ponoukati: 1: Příkladem 

Kristovy lásky k církvi prokázané, kteroužto 
lásku zveličuje ukazováním toho: Co 
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Kristus církvi učinil a k jakému cíli? 2: 
Vlastenským manželů spřízněním, jehož 
apoštol potvrzuje: Písmy svatými; Kristo-
vým s církví sjednocením.”

Časy se od dob apoštolových i od dob 
kralických překladatelů změnily, a proto se 
změnilo i vnímání toho, co píše Pavel o 
uspořádání vztahu manželů. To, co v Pav-
lově textu okamžitě vyvolávalo u jeho po-
sluchačů zrychlení tepu, nebylo totéž, co 
dnes. Tehdy to byl požadavek obětující se 
lásky vůči ženě (manželce). Apoštol ve svém 
textu povýšil postavení ženy v kontextu své 
doby nad rámec tehdejšího vnímání. Otázka 
poddanosti ženy muži nebyla na rozdíl od 
dnešní doby ničím kontroverzním.

Láska tvoří hlavní zvěst Pavlova slova 
manželům. Nakonec i celá 5. kapitola začíná 
výzvou k lásce: A choďte v lásce, jako i Kristus 
miloval nás a vydal sám sebe za nás. Kdybychom 
se na „manželský text“ podívali statisticky, 
Pavel sice začíná ženami, ale mnohem více 
toho řekne na adresu mužů. Abychom 
Pavlovi dobře porozuměli, musíme začít 
právě tady. Muž má milovat („svou“, jak 
podotýkají Kraličtí) ženu. A aby nebylo 
pochyb, jak taková láska vypadá, je dodáno: 
…jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého 
za ni. Základní charakte-
ristikou lásky je ochota 
obětovat se – „vydávat“ se. Je 
to dosti riskantní podnik, ale 
v tom je láska, že to muž – 
podobně jako Kristus – 
riskne a stane se ve své lásce a 
otevřenosti zranitelným. 
Podíváme-li se pak na druhé 
straně na Pavlův požadavek 
poddanosti ženy muži očima 
milujícího, obětujícího se a 
pečujícího partnera, který se 
pro její dobro i cele „vydá“, 
zjistíme, že ona „poddanost“ 

je zde zmíněna spíš proto, aby žena obětující 
se lásku svého muže nezneužívala. Před-
stavíme-li si manželský vztah v jeho ideál-
ním rozměru vzájemné kristovské lásky, pak 
je to vztah, v němž panuje vzájemný respekt 
a vzájemná podřízenost. Slovo poddanost 
se téměř rozpouští v lásce a úctě. K tako-
vému uspořádání manželského vztahu zve 
apoštol Pavel.

Vše by se dalo povědět i opačně. Co 
bourá dobré manželství? Je to neláska, která 
vyžaduje podřízenost; neúcta, která zne-
važuje a zneužívá lásku; sobectví, které je 
zaměřeno více na uspokojování vlastních 
potřeb než na potřeby partnera. Naopak 
obětující se láskou vytváříme prostor pro 
vzájemnou úctu, respekt a dobro.

Vztah muže a ženy, který je založen na 
vzájemné obětující se lásce a vzájemné pod-
řízenosti, roste do jednoty, která je nerozdě-
litelná. Otce i matku člověk opustí, ale svého 
manželského partnera ne. Tato jednota je 
tajemstvím, které odráží cosi z tajemství 
vztahu Pána Ježíše k církvi. A tak poddáni 
buďte jedni druhým v bázni Boží… a jeden každý  
z vás, manželku svou jako sebe samého miluj.

Jan Asszonyi
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Bible kralická v bodech

– vydaná v Kralicích na Moravě v tis-

kárně Jednoty bratrské

– první český překlad Bible z původních 

jazyků, ne z latinské Vulgáty

– iniciátorem překladu byl biskup 

Jednoty bratrské Jan Blahoslav, který 

přeložil Nový zákon

– první vydání vyšlo v šesti svazcích 

(tzv. šestidílka), obsahovalo také 

rozsáhlé komentáře po stranách 

(1579–1593)

– roku 1596 byla vydána poprvé jedno-

svazkově bez výkladového aparátu

– roku 1613 vyšla revidovaně Kralická 

bible potřetí, opět jednosvazkově; 

podle tohoto vydání se řídila všechna 

její další vydání red.

400 LET BIBLE KRALICKÉ400 LET BIBLE KRALICKÉ
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Oslavy výročí v Kralicích nad Oslavou
 sobotu 14. 9. 2013 jsme se celá 
rodina vypravili do Kralic nad VOslavou, abychom se zúčastnili 

připravených oslav k výročí Bible kralické. 
Program probíhal už od pátku, my jsme ale 
přijeli jen na sobotní odpoledne, kdy byl 
blok vystoupení známých osobností, 
hudebníků a herců, kteří přijali pozvání na 
tyto oslavy s tím, že k Bibli mají osobní 
vztah. Byla jsem zvědavá, co řeknou.
Program otevřel senátor pan Michálek, 

který řekl, že Bibli čte denně, bere ji jako 
dopis od Boha lidem a Boží Slovo mu po-
máhá orientovat se v každodenních, a to i 
pracovních věcech.

Potom zazněly dvě biblické písně Anto-
nína Dvořáka v podání operního zpěváka 
Jakuba Pustiny, při kterých jsem si 
vzpomněla na bratra Rába, který v našem 
sboru tyto písně nejednou zpíval; především 
díky němu je vlastně znám.
Následovalo vystoupení někdejšího fina-

listy pěvecké soutěže Petra Bendeho, které 
mě nijak zvlášť nezaujalo. Nevypadalo to, že 
by měl k Bibli nějaký vztah, ke Kralicím ale 
ano, protože se narodil v sousední vesnici a 
v kralickém muzeu mnohokrát byl.
Potom vystoupil pan Felix Slováček, zahrál 

několik skladeb, jako poslední píseň 
Amazing Grace – Tvá vzácná milost, kterou 
uvedl slovy, že je to píseň o té největší 
milosti, která zachraňuje člověka. Jeho 
manželka Dáda Patrasová také zazpívala asi 
pět písní, z nichž jedna byla modlitba, kterou 
napsala kdysi pro svoji dceru. Zmínila se 
také, že jí maminka vždycky říkala, aby se 
každý den modlila. Potom se v několika 
větách s námi podělila o zkušenost, kterou 
prožila, kdy ji Bůh v určité situaci ochránil. 
Osobně se mně její vystoupení moc líbilo, 
celkově vyznělo tak, že víra i Bible pro ni má 
osobní význam, i když nevyslovila žádné 
jasné vyznání.

O to jasnější bylo vystoupení rockera Ládi 
Křížka, kterého možná někteří pamatujete – 
bylo to jasné osobní svědectví o Kristu 
včetně naprosto přirozeně řečených výzev 
všem přítomným, aby odpustili svým 
blízkým a aby si nenechali rozbíjet rodiny a 
zápasili o udržení svých manželství.
Následovala pěkné vystoupení dvojice 

herců z Divadla Y – Jaroslavy Kretchme-
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Já a Bible 
kralická?
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Byla to první Bible, kterou jsem 
doma objevila, a tím, že jsem jí ne-
rozuměla, jsem ji nečetla. Ale už 
dlouhou dobu si říkám, že bych ji měla 
vyhledat a porovnávat, vracet se k ní. 
Protože tam je to jinak zformulované.

Katka Pavlíková

Pamatuju, ale čtu ekumenickou.
Katka Dadáková

Čtu Bibli kralickou i ekumenickou, 
ale víc si pamatuju z kralické. Když se 
chci něco naučit z ekumenické, nejde 
mi to tak dobře. V kralické je jakési 
lepší frázování. S dětmi v besídce 
používáme ekumenickou bibli, i když 

Otázka pro některé z nás:

rové (členka sboru Slovo života Praha) a 
Jiřího Lábuse, kteří takovou trošku 
humornou formou rozebírali Podobenství 
o marnotratném synu se zřetelným závě-
rem, že je to příběh ne o spravedlnosti, ale o 
Boží milosti, která je pro každého člověka. 
Svoje vystoupení zakončili slovy Voskovce a 
Wericha: „Čtěte Bibli, tam to všechno je“ a 
celou tuto píseň o Davidu a Goliášovi 
zazpívali.

Všichni účinkující na závěr společně s gos-
pelovým sborem Maranatha zazpívali píseň 
s krásným textem o tom, že Ježíšova krev 
smývá naši pýchu i hříchy. Znělo to tam nad 
celým fotbalovým stadionem a sokolovnou, 

místní obyvatelé vykukovali z oken a bal-
konů a já jsem si v duchu říkala, že se 
podařila krásná oslava.
Akci organizovalo občanské sdružení 

České studny ( ) ve 
spolupráci se spoustou organizací a 
sponzorů, pod záštitou pana prezidenta.
Večer se také promítal nový film natočený 

k této příležitosti „Pod ochranou Žerotínů“ 
– možno zhlédnout na internetu v archivu 
ČT. Mimochodem, námět k tomuto filmu 
napsala jedna sestra z Církve Slovo života 
Brno, s níž se znám z Křesťanské školy Jana 
Husa. Film stojí za vidění.

Jana Baná

www.ceskestudny.cz
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pro ty nejmladší je někdy jaksi srozumi-
telnější a zapamatovatelnější verš v kra-
lickém znění. Tím, že jsem na Kralické bibli 
vyrostla, chápu význam slov. Ale kdo v tom 
nevyrostl, nechápe, protože některá slova 
jsou už dnes mrtvá. A někdy se mi dokonce 
zdá, že i ta ekumenická už je někdy pro 
někoho nepochopitelná.

Marcela Kvapilová

Používám různé překlady, po Kralické 
bibli jdu jako po zdroji nejpřesnějšího pře-
kladu, ale jinak ji nepoužívám. Film Pod 
ochranou Žerotínů vyprávěl, proč se Jan 
Blahoslav rozhodl překládat Bibli (Nový 
zákon), že v tom hrálo roli taky vytvoření 
nádherného zdroje češtiny. Nejenže vznikl 
výborný překlad, ale podařilo se mu i po-
moci zachránit češtinu. Já jsem začal s eku-
menickým překladem a kralickou používám 
jen na zpestření. Na čtení teď nejčastěji beru 
Bibli 21.

Standa Červený

Čtu a používám Bibli kralickou, a to 
„kutnohorku“, má krásný jazyk, ale srovná-
vám s různými českými a zahraničními pře-
klady, na co mi stačí mé jazykové znalosti.

Lydie Horká

Protože už hůř vidím, mám na nočním 
stolku velké vydání Bible kralické. Je to vy-
dání, které jsme dostali jako svatební dar. 
Čtu ho, ale jinak používám i ekumenickou 
bibli.

Anička Zachariášová

Nic. Slyšel jsem to.
Vojta Asszonyi

Slyšel jsem, mám svůj Nový zákon, který 
občas používám. Mně se nejvíc líbí, když se 
člověk neupíná na jeden překlad. Rozumět 

asi není problém, ale srozumitelnější je pro 
mě ekumenická. Kralická je náročnější, ale 
nezavrhoval bych ji. Myslím, že by se mohla 
někdy použít i ve shromáždění. Znám místa, 
kde se čte jen z Bible kralické – třeba  v 
Jilemnici.

Jára Štigler

Když vyšla ekumenická bible, nebyla 
jsem jí moc nadšená. Pak přišel čas, kdy jsem 
si vždycky četla stejný text z kralické i 
ekumenické bible. Ke každodennímu čtení 
teď používám kralickou a ekumenickou jen 
pro vysvětlení, ujasnění, obzvláště jmen. Ale 
vždycky uvítám, když se z kazatelny známé 
texty – Žalm 23, Žalm 103, Korintským 13 – 
čtou v kralickém znění.

Miroslava Broklová

Já čtu spíš Bibli kralickou, už je to takový 
zaběhlý zvyk. Protože byla první, s ní jsem 
začínala. Bible je čtení, které nikdy 
nezklame. Člověk si pak uvědomuje plno 
věcí, které ho mrzí. Je to nejlepší kniha na 
světě. Kdyby ji všichni četli a zamýšleli se 
nad ní, pak by svět vypadal úplně jinak.

Ludmila Doležalová

Kralickou bibli teď nečtu, ale všechno, co 
umím nazpaměť, je z Bible kralické. Jako 
dítě jsem ji četla. Dodnes ji mám celou 
podtrhanou. Její text mi jinak připadá 
úžasný.

Jana Baná

Prvních patnáct let, co jsem uvěřil, jsem 
četl Bibli kralickou. Byl tam i rozměr kraso-
mluvy. Ale potom jsem kvůli výstižnosti a 
lepší srozumitelnosti, aby mi neunikala pod-
stata věci, přešel na ekumenický překlad.

Petr Kratochvíl

Ptala se Lenka Broklová.
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w

w

 Ke které sborové činnosti máš nejblíže?
Jsem spíše technicky založený, takže 

mám blízko k dění okolo hospodářských 
problémů, ale rád si přichystám i vedení 
shromáždění. Takže nejblíže mám k činnos-
ti hospodářsko-technicko-organizační.

 Co by mělo být podle Tebe prioritou našeho sboru 
a jak ji naplňovat? 

Jak již psali mnozí přede mnou, hlavní 
priorita je jasně daná – Jděte do celého světa a 
kažte evangelium. Jinak ale náš sbor vidím jako 
solidní přístav pro mnohé celocírkevní a 
vnitrosborové akce. Jen mám někdy pocit, 
jestli pro samou službu církvi neopomíjíme 
službu Kristu, tedy tu hlavní prioritu. Jsem 
vděčný za Alfa kurzy, ale více misijního 
zápalu by neuškodilo.

w

w

Děkujeme.

 Jaký je Tvůj názor na zpěv ve společných shro-
mážděních?

Jsem rád, že náš sbor stále používá kan-
cionály, i když k mnohým úpravám nového 
vydání mám výhrady. Současně jsem vděčný 
i za pěvecký sbor, který mnohdy i v zúžené 
sestavě podává vysoké výkony, i za službu 
dětského sborečku. Co mi ale chybí, je 
mládežnická skupinka. Je škoda, že i když je 
zde řada nadaných hudebníků, ve společ-
ném shromáždění je slyšíme minimálně. 
Chtěl bych je tímto povzbudit k zapojení i 
do této služby. Mám zkušenost z jiného 
sboru, kde jejich zpěv není propilovaný, ale 
zpívají srdcem. Pak se i chybný tón snadno 
ztratí. Jestli budeme čekat na dokonalost, tak 
se nemusíme dočkat nikdy a hřivny od Pána 
budou zakopány.

 Jaké je podle Tebe místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíš její možnosti?

Místo mládeže je stejné jako besídky, 
dorostů či kterékoli jiné generační skupiny, a 
to nezastupitelné. Naše mládež má však svá 
specifika, jelikož je v ní řada studentů z ji-
ných měst. Mám pocit, že snad tím je do jisté 
míry nesourodá a nejednotná. Vím, že mno-
ho mládežníků je zapojeno do různých sbo-
rových prací a činností, ale přesto bych rád 
povzbudil k aktivnější účasti na akcích mlá-
deže, na kterých by mohlo dojít k lepšímu 
vzájemnému poznání a sjednocení.

OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                   (8)
br. Luboš Rous

OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                   (8)
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POVÍDÁNÍ
se sestrou Noemi Komrskovou,

manželkou kazatele Daniela Komrsky 

a pastorační asistentkou našeho sboru
w Kdyby ses měla charakterizovat pěti podstatnými 
jmény, která bys vybrala?

Noemi, manželka, matka, sestra v Kristu, 
služebnice.

w Určitě by se dala najít 
ještě pojmenování souvi-
sející s tvou prací a 
profesí. Co jsi studovala? 

Léčebnou peda-
gogiku – terapeutický 
směr, takže jsem prv-
ní český muziko-
terapeut.

w Co to obnášelo?
Za studium v Bra-

tislavě jsem velmi 
vděčná. Za možnost 
být pět let v krásném 
sboru, ale také stu-
dovat člověka od 
přednarozen í  po  
umírání po stránce 
pedagogické, psycho-
logické, medicínské a 
sociologické a věnovat se muzikoterapii, 
dramaterapii, arteterapii, terapii hrou a 
pracovní terapii. Přišlo mi to do sborové 
práce velmi šikovné. Když jsem skončila 
školu, léčila jsem postižené děti – tělesně, 
kde jsem uvolňovala svalové napětí, a 

psychicky, kde jsem pracovala na rozvoji 
komunikace a stimulace. Cílem této práce 
bylo, aby tyto děti byly šťastné.

w Kde jsi působila?
Pracovala jsem     

v léčebně na Košum-
berku. Po narození 
dcery a syna jsem 
zůstala asi deset let 
doma s dětmi a vě-
novala se sborové 
práci. Dvacet šest let 
jsme s manželem 
dělali tábory pro ro-
diny s postiženými 
( j inak  krásnými )  
dětmi. Po revoluci 
jsme vytvořili sta-
cionář ve sboru CB   
v Praze na Žižkově, 
protože jsme tam 
měli postižené děti.

w Jak a kdy ses dostala  
k psychologii a psycho-         

         terapii?
V rámci práce s postiženými dětmi, jejich 

rodinami i práce ve sboru jsem se musela 
věnovat psychologii. Po vytvoření dvou 
sociálních zařízení v Praze na Žižkově a pak 
ve Vysokém Mýtě (Dům pokojného stáří 

POVÍDÁNÍ

KOMPAS 10/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Naděje) jsem musela studovat sociální práci 
a vytvářet standardy. Nakonec jsem se 
začala věnovat unaveným pracovníkům, vy-
studovala jsem supervizi a psychotera-
peutický výcvik.

w Jak tvé rozhodování ovlivnilo to, že jsi manželkou 
kazatele? 

Když jsem se obrátila a stala se členkou 
sboru, chtěla jsem jít studovat teologii – 
chtěla jsem sloužit, a nevěděla jsem jak lépe, 
ale můj bratr mi toto studium zakázal. Pak 
mě Pán Bůh velmi překvapil, že mi dal za 
manžela kazatele, a tím mě přizval k této 
krásné práci.

wJaký je rozdíl mezi psychologem a pastoračním 
asistentem? A lze mluvit o pastoraci, která není 
spojena s vírou, s církví?

Pastorační péče zahrnuje péči o ducha, 
duši i tělo člověka, tedy o celého člověka.    
V mém pojetí je psychologie pomocnicí      
v diagnostice a v pojmosloví a možná i        
v některých postupech práce.

w Pracovala jsi na sborech, kde jste působili, jako 
pastorační asistentka?

Neoficielně pořád, protože jsem se vě-
novala lidem, kteří mě potřebovali. Na 
Žižkově jsem byla v době, kdy tam byl můj 
muž kazatel, sborovou sestrou.

w Působila jsi také v civilním zaměstnání, nebo spíš 
v církvi a církevních zařízeních?

Já vlastně pracuji pořád jako OSVČ jako 
supervizor v sociální oblasti, věnuji se pra-
covníkům hlavně v křesťanských zaří-
zeních, kteří pracují s bezdomovci, postiže-
nými, starými a nemocnými.

w Co je podle tebe úkolem pastoračního asistenta? 
Potřebné vyhledávat, nebo čekat, až o pomoc 
požádají?

To je oblast, za kterou se modlím; abych 
neuškodila a nebořila to dobré, co dobře 
funguje, ale abych našla místa, kde mě Pán 
Bůh může použít. Určitě budu vděčná, když 
se na mě někdo obrátí, že by se mnou chtěl 
být.

w Co je na pastoraci nejtěžší?
Ustát bolest domácích víry i těch dru-

hých.

w A co tě na ní baví?
Že se tak setkávám s Boží milostí a lás-

kou.

w Jak si představuješ, že bude vypadat tvá práce      
v našem sboru?

Zatím jsem byla požádaná o nějaké 
programy, a potřebuji mít čas na to, abych 
poznala lidi i sbor.

w Kdo nejvíce vyžaduje pastoraci?
Myslím si, že je nebezpečné být sám 

(„Člověk prý není v dobré společnosti, když 
je sám.“). Pán Bůh nás postavil do Boží 
rodiny a chce, abychom byli spolu. Pastoraci 
občas potřebujeme všichni, hlavně v si-
tuacích, kdy si nevíme rady nebo je nám 
smutno.

w Proč je podle tebe v současné době mnohem více lidí, 
kteří jsou v péči pastoračních asistentů, psycho-
terapeutů, psychologů?

Naše psychika není stavěná na to, aby-
chom každý večer byli v televizi i jinde 
konfrontováni s bolestí celého světa, dostá-
vali tolik informací a přitom nemohli být 
dost sami se sebou a třídit své myšlenky. Pán 
Bůh si dal tolik práce s krásou tohoto světa a 
my ani nemáme čas se na ni podívat, prožít ji 
a Boží přítomnost v ní. Naše psychika na to 
samozřejmě reaguje.

Děkujeme za rozhovor.
Ptala se Lenka Broklová.
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Nejde mi to, ale modlím se, abych ještě 
více uměla kloubit a žít „just do it“ a víru     
v Boží mocné působení. Pod tímto vlivem 
jsem šla a prostě pozvala svou pedikérku na 
Alfa kurzy. Je to žena aktivní, zabývající se 
esoterikou, jinými životy, předurčeností… 
Jestli přijde, nevím. Má zahradu, stará se o 
maminku, přihlásila se na univerzitu třetího 
věku…. Modlím se a nechávám na Pánu 
Bohu, aby se projevila jeho síla a této ženy se 
dotknul.

Prosím, modlete se za ni, za všechny 
účastníky Alfa kurzů i za naše bratry a sestry, 
kteří jsou v této práci zapojeni. Nepře-
mýšlejte moc o tom, kdy a jak. Prostě to 
udělejte J. Máte někoho, komu chcete říct o 
tom, co pro vás znamená život s Pánem 
Ježíšem? Moc to neplánujte a prostě to 
udělejte. Budeme u toho dělat chyby? 
Budeme! Budeme možná vypadat směšně? I 
to je možné! Ale budeme na cestě, na které 
můžeme vidět, jak se v naší slabosti 
projevuje Boží síla.

Daniela Asszonyi
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ratr Martin je kazatelem sboru CB 
Elim v Písku. Kromě toho se dlou-Bhodobě věnuje dětem a mladým 

lidem např. coby basketbalový trenér.         
S heslem „Just do it“ se setkává velice často. 
Mnozí víte, že je to reklamní slogan firmy 
Nike, která vyrábí sportovní oblečení a 
potřeby. Geniálně jednoduché: „Chceš 
něčeho docílit? Prostě jdi a udělej to!“

Martin si toto heslo přetáhl i do své 
sborové práce: „Je před tebou nějaká práce, 
nějaká výzva? Nevíš moc, jak na to? Prostě 
jdi a začni to dělat! Že se všechno nepodaří! 
Jasně, že ne! Že budeme dělat chyby? Jasně, 
že jo! Ale nebudeme stát! Budeme na cestě, 
na které si nás povede sám Pán Bůh.“ 
Těmito slovy nás povzbuzoval na kazatelské 
konferenci při závěrečné bohoslužbě.

Jsem ráda, když to, co dělám, je při-
pravené a promyšlené. S velkou omezeností 
vlastních sil však fázi příprav v poslední 
době často zkracuji na minimum a učím se 
žít Boží zaslíbení: Stačí, když máš mou milost. 
Vždyť v slabosti se projeví má síla.

Prostě to udělej!Prostě to udělej!
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Veni creator spiritus
(starobylý církevní hymnus)

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.

Ty, sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
našeho těla slabosti
zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas.

Amen.

Kdy: 25.–28. 10. 2013

Kde: Havlíčkův Brod

R

Téma: VZHŮ U NOHAMA

Motto: Je jednoduché rozdělit svět na zlý a 

dobrý. Je to ale skutečně tak jednoduché? Co 

když je vzhůru nohama právě ten „můj“ svět? A i 

když se v něm snažím udržet, tak se to nějak 

nevede. „Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už 

ne," říká apoštol Pavel. Někdy se nám zdá, jako 

by všechno kolem bylo vzhůru nohama – svět 

kolem nás, náš vlastní svět, život... Jedná se o 

něco, s čím se musíme naučit žít a přijmout to, 

nebo nás Ježíš vede k něčemu většímu? Ježíš 

přišel obrátit svět vzhůru nohama. Dokonce i 

Tvůj svět! Ale ne proto, abychom se v něm 

potáceli a měli problém udržet se na nohou, ale 

proto, abychom se naučili pevně stát. Na 

základu, který postavil On sám. Jak můžu obstát 

jako křesťan, jako člověk v tlaku doby. Stojí za 

to bojovat, nebo je lepší si jen lehnout do křesla, 

dát nohy vzhůru a nějak to tu přečkat?

Br
od
Fes

t
201
3

Převzato z http://www.brodfest.cz/
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TÁBOR
MALÉHO DOROSTU

„Ano, kolem roku 50 před Kristem byla celá 
Galie, dnes nazývaná Francií, okupována 
Římany. Aha, no tak ne celá. Kdesi v Ar-
morice odolává dobyvatelům jedna jediná 
osada obklopená kolem dokola římskými 
pevnostmi a tábory. Stateční obyvatelé této 
osady, je opravdu nutné, abych vám je zvlášť 
představoval? Kdo je nezná, ať zvedne 
ruku. Aha! Pardon. Dobrá, tak vám je 
představím…“
Vašek, Kubík, Fíla, To-
mášek, Adam, Lada, 
Míša, Vojta, Jonáš, Věr-
ka, Ema, Barča, Máňa, 
Kubík, Bety, Bětka, Alík, 
Jára, Lukáš, Hanka, 
Honza, Štěpán, Doty, 
Mária, Eliška, Quapka, 
Žralok, Bublas, Bohuš a 
Markéta.

Tito stateční Galové 
si spokojeně žili ve své 
osadě, když tu na-
jednou, kde se vzal, tu se 
vzal, Caesar. Milostivě 
Galům dovolil splnit 10 
těžkých úkolů, jinak prý 
jejich vesnice lehne 
popelem. Odměnou za 
splněné úkoly jim navíc 
měla být splněna přání. I to se ví, Galové 
popadli své čutory s kouzelným lektvarem a 
hurá na první úkol. 

Přejít po neviditelném lanu? No proč by 
ne! Lano se kymácelo a vrtělo, ale to Galům 

nevadilo. Jeden po druhém překážku 
překonali a libovali si, jak nad Caesarem 
vyzráli. 

Pak přišel úkol druhý. Což takhle projít 
doupětem bestie? Tma byla pořádná, nikde 
nikdo a doupě čekalo na první hosty. „Po 
večeři u ohně přišel Papula a oznámil nám 
dnešní úkol: Každý měl sám jít do lesa a 
podle svítících kroužků najít doupě bestie, 
něco tam vzít a podle červených světýlek se 

vrátit zpátky. Mezitím, 
když jsme postupně 
odcházeli, tak nám 
Alík přečetl tři pohád-
k y  –  B r a t ř í č e k ,  
sestřička a tři psi, 
Kouzelné zelí a Dárky 
mořských  panen .  
Doupě bestie bylo asi 
300 metrů od tábora a 
na vchodu byly svíticí 
oči. Uvnitř ležela na 
zemi svítící oranžová 
kolečka a každý, kdo 
tam přišel, měl jedno 
vzít a nechat si ho. Na 
konci cesty seděla 
Mária a každé-mu dala 
dobrou noc.“ Bětka Z. 
z Kroniky MD

Ukrást zlaté šišky hesperidkám. To byl 
další úkol. Poté, co Galové získali mapu, 
vrhli se na hesperidky. Když jim Galové 
kradli zlaté šišky, hesperidky kvílely, bily 
kolem sebe bijáky a honily udýchané Galy. 
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Když si pak Galové mysleli, že je po všem, 
ublížené hesperidky popadly Jonáše a zle se 
mu pomstily. 

No nešla by vám z těch úkolů hlava 
kolem? Zvlášť, pokud byste se ocitli v domě 
bláznů? Propustka A38, ta se stala skoro 
nedosažitelným cílem. Tento lísteček můžu 
vyměnit za dva tyto lístečky u pracovníka 
toho a toho.  Jenže onen pracovník už 
vyměňuje támhlety lístečky za jeden takový 
lísteček. Abyste dostali tento lísteček, 
musíte jít za támhle tím pracovníkem…

A aby nám Galové nezlenivěli, byl tu pro 
ně další úkol – navštívit horského kmeta a 
odpovědět na jeho záludnou hádanku.

 Dále tu bylo to podivné přespání na pláni 
mrtvých. Vybavení na noc pochodovali 
Galové na dalekou pláň. Protože Galové, 
jak je známo, mají pořád hlad, navečeřeli se a 
zalezlí do svých spacáků čekali, co se bude 
dít. A nedělo se nic, proto usnuli a poklidně 
spali až do rána, dokud se neprobudili 
navzájem. 

Galové jsou tuze nepořádní, to byste 
koukali. Proto další úkol byl pro ně jako 
dělaný. Uklidit Augiášovy chlévy aneb ukliď 
si stan. No a kupodivu, když se chce, tak to 
jde, a Galové měli aspoň na chvíli ve stanech 
uklizeno.

Olympijské hry jsou slavnostní událostí. 
Po náležitém zahájení začali Galové závodit. 
Lukostřelba, hod oštěpem a boj na kládě 
byly jedny z mnoha disciplín. Úkolem bylo 
předběhnout Kostilamku Naspídačovnu, 
známou a neporazitelnou běžkyni. Jenže i to 
se Galům povedlo.

Posledním úkolem bylo najít ztracený 
poklad. Po několika šifrách se Galové 
museli rozdělit na dvě skupinky. Hledali, 
luštili, posilňovali se kouzelným nápojem a 
nakonec společnými silami poklad našli. 

Úkoly byly splněny a teď byla řada na 
Caesarovi, aby splnil Galům jejich přání. 
Noční bitva, svazek Alíkových pohádek, 
lázně, celý den sladké jídlo a pořádná 
žranice. Takto naši Galové zakončovali svůj 
čtrnáctidenní pobyt v přírodě. 

Hanka Fronková
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TÁBOR
VELKÉHO DOROSTU

a letní tábor jsem se opravdu moc 
těšila. A čím více se blížil konec Nškolního roku, a tedy i začátek 

tábora, tím větší bylo i moje nadšení. Pak 
přišel den D – 29. červen. Sraz jsme měli 
docela brzy ráno na ,,hlaváku“. Ačkoliv mě 
obvykle brzké vstávání stojí hodně 
odhodlání, tehdy jsem nedočkavostí z po-
stele téměř vyskočila. Vždyť se přece nešlo 
do školy, ale začínal tábor.

Nejdříve jsme jeli vlakem do Třemešné a 
dál jsme pokračovali asi 8 km pěšky do 
našeho tábořiště na Ztracené Vodě. Tam už 
kmeti a dorostenci, kteří přijeli o den dříve, 
pilně pracovali – stavěli kamna, latrýny atd. 
My jsme samozřejmě nezaháleli a hned jsme 
přidali ruku k dílu. O něco později, když se 
den pomaličku začínal schylovat ke konci, se 

mě David zeptal, jestli už má naše družina, 
Mawadani, udělanou fakuli na zahajovací 
Vekoř. Překvapeně jsem odpověděla, že ne, 
a šla jsem se zeptat mojí skupinky, co to ta 
fakule vlastně je, a hlavně, jak se vyrábí. Asi 
jsem nebyla zrovna nejlepší rádce, když jsem 
neznala (nebo spíš zapomněla) i takovéto 
základní věci, ale naštěstí si s tím ostatní 
Mawadanci uměli poradit lépe než já, a tak to 
nakonec dobře dopadlo.

Další den byla neděle, kdy jsme ještě 
nesoutěžili, ale pokračovali jsme v za-
bydlování ve stanech a ve stavění všeho 
možného od sprchy až po odpadovku. Od 
pondělí však už začal tábor se vším, co        
k němu patří. A že toho je opravdu hodně – 
úžasné hry, ranní tiché časy, duchovní 
programy, večerní zpívání u ohně, spaní pod 
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širákem, biblické soutěže, společné ,,sto-
lování“ (bez stolu) a spousta dalšího. Kdy-
bych vám zde měla vylíčit úplně všechno, 
tak bych asi z tohoto časopisu udělala knihu, 
což není mým záměrem. Takže se s vámi 
podělím alespoň o něco málo.

Na táboře máme některé dny tematické 
(např.: pohádkový, vědeckotechnický atd.). 
A hned jeden z prvních byl lovecký den. 
Když jsem uslyšela náš úkol, postavit co 
nejpevnější posed, moc jsem si nevěděla 

rady. Po uplynutí asi ¾ času, jsme měli v ze-
mi zabodnuté jen dva klacky připevněné 
kolíky. To bylo všechno, a přesto jsme         
v posledních minutách dokázali společně 
postavit, podle mě, docela obdivuhodné 
dílo. Tvořily jej tři klacky zapíchnuté do 
země a nahoře připevněná dřevěná destička, 
celý náš posed byl různě zpevněn špagátky a 
kolíky. Nejzajímavější částí však byl velký 
kámen, který ležel pouze na natažených 
provázcích mezi nohami posedu. Kdybyste 
náš výtvor viděli, určitě byste si pomysleli, že 
co nevidět spadne. Ale kupodivu toho 

vydržel dost, a to pravděpodobně právě 
kvůli tomu kameni, který to celé vyvažoval 
doprostřed. Sice jsme tuto soutěž nevyhráli, 
protože stavba Hiawathy byla skutečně 
profesionální, ale přesto náš posed naprosto 
předčil veškerá očekávání 

Jedna z nepostradatelných částí táboru je 
honba. Musím se přiznat, že ačkoli jsem byla 
rádce, tak to byla moje první honba s velkým 
dorostem. Takže jsem se na ni celý týden 
moc těšila a zároveň jsem se jí trošku bála. 

Ze začátku honby 
se nám, Mawadan-
cům, dařilo dost 
dobře. Byli jsme 
první, dokonce i 
před kmety, ale 
potom jsme se za-
sekli na jedné šifře. 
Sice jsme ji začali 
luštit správně, ale 
po chvíli jsme pře-
stali, protože jsme 
si mysleli, že to ne-
dává smysl. Takže 
jsme tam zůstali 
sedět asi dvě ho-
diny, během té do-
by jsme trochu 
luštili, povídali si a 

dělali všechno možné včetně zkoumání 
velké chlupaté housenky, kterou jsme tam 
objevili. Mezitím nás samozřejmě všichni 
předběhli. Nakonec jsme honbu všichni 
úspěšně zvládli a odměnou nám byl pytel 
samých dobrých věcí k snědku.

Na závěr ještě musím zmínit nádhernou 
přírodu, díky které jsme si mohli více než 
jindy uvědomovat blízkost Stvořitele. Tábor 
byl pro nás všechny časem, kdy jsme si užili 
spoustu zábavy, ale také jsme měli možnost 
strávit více času s naším Pánem.

Ivetka Ukropcová



PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

ceník prací

Příběh DVACÁTÝ čtvrtý: 
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náte rodinu Vondrouškových? Má čtyři členy. Maminku Lídu, tatínka 
Jaromíra, malou Emilku a už docela odrostlého rošťáka Viléma. Každý v ro-Zdině má své úkoly. Tatínek se stará o auto, opravy v domě a o zahradu. 

Maminka pečuje pilně o domácnost a děti mají několik úkolů, s nimiž mají každý den 
rodičům pomáhat. Takové úkoly má i Vilém, ale moc se mu to nelíbí. Zdá se mu, že po 
něm doma chtějí hodně práce, ale nic mu za to nedávají. Jednoho dne se tedy rozhodl, 
že by měl za svoje služby rodině dostávat odměnu. Vzal pero a papír a napsal seznam, 
který předal k přečtení mamince:

Vynášení odpadkového koše – 10 Kč
Vyklízení myčky nádobí – 20 Kč
Příprava svačiny pro sebe a sestru – 20 Kč
Úklid pokojíku i s vysáváním koberce – 50 Kč

Maminka si Vilémův ceník požadovaných domácích prací opravdu pozorně 
přečetla, zamyslela se a pak požádala Viléma, zda by jí zapůjčil pero. Otočila Vilémův 
lístek na druhou stranu a napsala seznam vlastní:

Devět měsíců nošení Viléma pod srdcem v bříšku: 0,- Kč
Všechny probdělé noci u postýlky, když byl Vilém nemocný: 0,- Kč
Všechna pomazlení, všechny osušené slzy: 0,- Kč
Všechna vypraná oblečení, sušení a žehlení: 0,- Kč
Všechny snídaně, obědy, večeře a napečené buchty či dorty: 0,- Kč
Všechny uklizené místnosti: 0,- Kč
Všechny setřené podlahy, všechna omývání oken, všechen setřený prach: 0,- Kč
Všechny opravy hraček: 0,- Kč
Každodenní péče a pomoc s domácími úkoly: 0,- Kč

S úsměvem potom podala lístek synovi. Když si ho Vilém přečetl, cítil se velice 
zahanbený. Podíval se na maminku a řekl, že všechny účty byly již dávno vyrovnány a 
navíc láska je přeci zdarma. Maminka synka objala a řekla: „Je to stejné jako s Pánem 
Ježíšem. Často po nás chce, abychom pro Něho tady na světě něco udělali. A nám se 
zdá, že nám za to nic nenabízí a úkoly, které nám dává, jsou příliš složité. Ale On nám 
již dávno zaplatil tím, že nás miluje, přijal nás do své rodiny, a dokonce pro nás 
připravil život věčný v nebi, když umřel za naše hříchy.“



Milé maminky a jejich dětičky, ale i tatínkové, babičky a dědečkové, tetičky a 
strýčkové. Na vědomost se dává, že od září letošního roku začal opět fungovat 
klub maminek. Všichni jste zváni a vítáni. Scházíme se vždy 2. a 4. čtvrtek v mě-

síci na Kounicově 15 v dolních místnostech. Program začíná v 10 hodin, ale přicházet, 
pomoct s přípravou a povídat si lze již od 9.30. Jednou v měsíci se setkáváme ke společnému 
přemýšlení nad texty Bible a jednou v měsíci se pokusíme něco hezkého vytvořit. 
Předpokládaný konec programu v 11.30. Poté je možné ohřát si přinesený oběd a pojíst. Děti 
hlídáme všichni společně. Občerstvení vítáno.

Klub je otevřen i pro kamarád(k)y kamarádů(ek). Byla bych velmi ráda, kdyby tak vznikl 
prostor pro vznik a prohlubování vztahů i možnost pozvat nevěřící přátele.

Nejbližší kluby maminek proběhnou 10. října, kdy budeme tvořit ozdoby z Fima, a        
24. října, kdy se zamyslíme nad Markovým evangeliem 1,14–45.

Kontakt: katadvorakova@centrum.cz
Katka Dvořáková

Klub maminek
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Pája Sychrová
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Bludiště Vám prozradí, který úkol teď na Viléma čeká. Všechny obrázky pak 

můžete vybarvit.



Mládež / úterý 19.15

 1. 10.: Ohlédnutí se (za sebe) a nový začátek 
(rozhovor  s Noemi a Danielem)

 8. 10.: 
15. 10.: 
22. 10.: Nalézt sebe sama ve starém příběhu Bible 1 

(Josef Sýkora)

Koláž mého života (interakce)
Čajovna

29. 10.: Nalézt sebe sama ve starém příběhu Bible 2

Čutaná

Pravidelný nedělní odpolední fotbálek v Ořešíně se koná (v případě velmi příznivého počasí) od 14.30. Hráči 
nechť si s sebou vezmou 30 Kč. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
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Klub maminek

10. 10.: Ozdoby z Fima
24. 10.: Mk 1,14–45

23

 ikana a dítě outsider, tak zní název pro-
gramu letošního tradičního setkání Šrodin. Ve sborových místnostech se 

uskuteční v neděli 17. listopadu po spo-
lečném obědě diskusní odpoledne za vedení 
Noemi Komrskové. Sestra přijala pozvání, 
aby spolu s mladými rodinami otevřela téma 
ožehavé nejen mimo zdi kostelů, ale i 
uprostřed nich. Jsou zvány všechny mladé 
rodiny sboru (a nezáleží, kolika potomky 
jsou obdařeny) i všichni ti, kteří by měli       
k programu co říci či by si jej rádi vyslechli. 
Zároveň bychom však rádi otevřeli dveře i 
přátelům mimosborovým, neboť se do-
mníváme, že takové neformální setkání       
s křesťanskými principy by mohlo být pro 

některé přijatelné i přínosné. Pro ratolesti 
bude nachystán oddělený program za do-
hledu zodpovědných osob dle počasí buď 
venku, nebo v modlitebně. 

Prosíme, abyste svou účast a případně i 
účast Vašich přátel hlásili na mail 
vavrova.katerina@centrum.cz nejpozději 
do 10. listopadu t. r. Kéž společně strávíme 
užitečný čas, který nám v budoucnosti třeba 
pomůže překonat nesnáze, do nichž se 
dostaneme my sami, nebo naši blízcí. Kéž se 
tak vzájemně učíme respektu jedni vůči 
druhým, nemanipulaci a kéž dovedeme mít 
druhé důstojnější sebe, neboť bez toho se 
otevírá prostor neúctě, ponižování i 
případné agresi.

Kateřina a Josef  Vávrovi

Šikana a dítě outsider



6. 10.:

13. 10.:

20. 10.:

27. 10.:

9.00
19.00
9.00

19.00
10.00
19.00
9.00

19.00

2. 10.:
9. 10.:

16. 10.:
23. 10.:
30. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi

kaz. 
br. Petr Raus

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska            (pozor změna letního času na zimní)
br. Milan Hluchý

 + Večeře Páně (požehnání a křest - viz str. 5)
kaz. Jan Asszonyi

ekumenická v Červeném kostele

Jan Asszonyi

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 9. a 23. října ve 20.10 

ve středu 2. října a 30. října vždy v 17.15

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

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
ses. Mária Uhlíková
Bohumiličtí 
kaz. Daniel Komrska + VP 
Bohumiličtí kaz. Daniel Komrska

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
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