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Řve jak pavián

Červenec a srpen v našem sboru

Př 6,6

V mravenčím státě vládne dobrý mrav.
Především píle – kdekoli je třeba,
hned hoří bitva o zrno a chleba.
Přidá se, kdo má nožky, kdo je zdráv.

To mezi červy platí jiný zvyk.
(Není to, pravda, žádné překvapení,
vždyť s nožkami tu vůbec nikdo není.)
Práci už předem věší na hřebík.

S příchodem prázdnin vábí způsob červů –
žít v pohodě a bez zbytečných nervů.
Proto se taky říká: červenec.

Za zády všech, kdo u vody se válí,
svou aktivitou Pána Boha chválí
vzor dobrých mravů, moudrý mravenec.

Na titulní stránce sestra Marcela Kvapilová ještě před tím, 
než se neúspěšně pokusila do pavilónu šelem 
alespoň ty hodnější děti. „Nechte si je“, odpověděl prý 
lakonicky správce.

propašovat 
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ZÁLEŽÍ
o Brna jsem přišel za studiem před šesti roky. 
Už od první chvíle mě Brno uchvátilo, objevil 
jsem tu velký svět se spoustou možností. D
Potkával jsem nové lidi, od kterých jsem se 

hodně učil. S ubíhajícím časem přibývalo povinností a 
zodpovědnosti, které jsem si s sebou nosil všude, kam 
jsem šel, jako malý, ale pěkně těžký batůžek. A tichý 
neúprosný hlásek v hlavě mi pořád připomínal práci, 
která na mě čeká a teď stojí, protože drobnosti jako je 
odpočinek nebo rozhovor s někým si přece nemůžu 

dovolit. Pokud byste mě někde potkali, asi bychom si vyměnili jenom několik 
slov, protože jsem myslí byl už u dalšího úkolu a moc jsem nevnímal, že tu je 
svět kolem a v něm skuteční lidé. Život se mně stal dlouhým vyčerpávajícím 
během, ve kterém jsem ani pořádně nevěděl, proč a kam běžím, a radost z něj 
se kamsi vytratila. Ostatní lidi se mi stali pouhými položkami v úkolníčku a 
zájem o ně nebyl moc hluboký. Když mi to někdo vyčítal, tak jsem obvykle 
odpověděl, ať se podívá, kolik toho pro ostatní dělám.

Když se sleduji trochu s odstupem a také se dívám kolem sebe, vidím hodně 
podobností mezi svou zkušeností a naším chozením s Bohem. Příliš snadno si 
necháme namluvit, že je to o tom, co děláme. Vždyť důležitý je cíl, ne to, jak 
jsme se k němu dostali. Kolem je taková spousta lidí, kteří potřebují spasení, a 
my jim ukážeme Krista prvořadě svou službou, tím co děláme, ne tím, jací 
jsme. Radování, odpočinek a mluvení s Bohem se pak stanou bonusem, 
pokud na ně zbude čas.

Zaujalo mě, že když se učedníci vrátili z největší evangelizační mise, kterou 
máme v evangeliích popsanou, docela přirozeně byli naplněni tím, co dělali a 
co se jim podařilo: Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Ježíš jejich 
pozornost upíná jiným směrem: Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; 
radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. (Lk 10,17.20)

Možná znáte člověka (pokud ne, tak teď už o jednom víte), který opako-
vaně selhává tím, že centrem jeho víry se stává to, co pro Boha dělá, a vytrácí 
se, co Bůh udělal pro něj. Nechtěl bych, aby pro něj byl tento článek jenom 
připomínkou, že se musí ještě víc snažit. Doufám, že období léta pro nás bude 
příležitostí, abychom trochu rozmýšleli a citlivěji vnímali to, co pro nás Bůh 
udělal a co pro nás stále dělá.

Štěpán Kotek
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V Ý H L E D Y
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 Č E R V E N C I 

A S R P N U

SBOROVÁ   KRONIKA
ČERVENEC, SRPEN 2012

...kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho 
probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže 

vaše víra i naděje se upíná k Bohu.
1. Petrova 1,21

KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

2. 7.
5. 7.

14. 7.
14. 7.
30. 7.
31. 7.
4. 8.

23. 8.

sestře Marii Liškové z Brna
sestře Zdence Podhrázké z Brna
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna
sestře Olze Černé z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna

76 let
98 let
89 let
81 let
80 let
74 let
78 let
88 let

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Milí bratři a sestry,
prázdninový program v modlitebně bývá na mimořádné 

akce obvykle chudší. Letos tomu nebude jinak. Můžeme se těšit, že sami navštívíme jiné 
sbory Církve bratrské (nebo navštívíme shromáždění jiných církví) a náš sbor navštíví hosté 
z jiných sborů. Z pravidelných shromáždění v létě odpadá nedělní večerní shromáždění. 
Večeře Páně bude slavena jak obvykle vždy první neděli v měsíci (1. 7. a 5. 8.).

Dorost opět vyjíždí na tábory: velký dorost 30. 6. – 14. 7. & malý dorost 14.–28. 7. Tradič-
ně se konají i sborové pobyty na Valašsku, a to ve dvou turnusech: 11.–18. 8. (vede Jan 
Asszonyi) & 18. –25. 8. (vede Stanislav Červený).



POVÍDÁNÍ SENIORSKÉPOVÍDÁNÍ
O své dojmy z již tradiční sborové akce, 

Neděle seniorů, se s námi podělí jedna 

z jejích nejstarších účastnic, má 

babička, Marta Fürstová.
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NARODILA SE
V neděli 3. června se manželům Petře a Tomášovi Urbanovým narodila dcera Nela     
(3,01 kg a 49 cm). Celé rodině přejeme Boží požehnání.

1) Ahoj, babičko, jak jsi byla spokojená  
s letošní Nedělí seniorů?

Moc se mi to líbilo. Byla jsem ráda, že byl 
pozván bratr Kaleta i s manželkou. Dopo-
ledne kázal a odpoledne povídal o svém 
životě, jak obstarával pět sborů. Vypadal 
stejně jako zamlada. Líbilo se mi také, že 
jsem se seznámila s několika lidmi, které 
jsem do té doby moc neznala.

2) Co jste měli dobrého k obědu?

Nejprve byla výborná polévka, pak seka-
ná s brambory. A taky salát. Bylo to moc 
chutné a dietní. A ještě byly i zákusky.

3) Jaký byl program celého dne?

Dopoledne shromáždění s kázáním, po-
tom oběd. A ještě před ním nám zazpívali tři 
bratři starší. A také zpíval moc krásně 
pěvecký sbor a četly se básně.

4) Co Tě během Neděle seniorů nejvíce 
oslovilo?

Slovo bratra Kalety – celé dopolední ká-
zání a i to odpolední, kdy nám povídal také o 
tom, jaké těžkosti měl za totality.

Velice Ti, babičko, děkuji za rozhovor!

Ptala se Iva Zachariášová
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klamání, bolest, odmítnutí. Nezá-
leží na tom, jsi-li dívka, mladá Zmaminka od dětí, či zralá žena. I 

Tobě jsou tato slova známá. Pro některé 
nabývají jen banálních rozměrů, jiné ženy 
možná cítí hluboký osten bolesti. V každém 
případě s nimi máme zkušenost. Kde léčit 
svou zraněnou duši? A jak? Ke kterému 
doktorovi se chodí s bolavým srdcem?

Čtyři setkání s Rozitou Mertovou, která 
se odehrála v prostorách naší modlitebny, se 
zabývala nejen odpověďmi na tyto otázky, 
ale především sledováním příčin, kořenů, ze 
kterých bolesti vyrůstají. Ani si neuvědo-
mujeme, jak často hledáme uspokojení 
svých emocionálních potřeb u lidí. Stojíme 
před partnerem s prázdnou skleničkou 
určité potřeby (jistoty, bezpečí, stability...) a 
čekáme, že on sám nám ji naplní. Ale co 
když ani on nemá kde brát, co když je i jeho 
sklenička zoufale prázdná? I přesto si ale 
přejeme, aby nám naše potřeby a přání 
naplnil náš manžel. Konflikt pak na sebe 
nenechá dlouho čekat. Takže to příště 
zkusíme jinak. Úpěnlivě se snažíme být lepší 
a chovat se, jak to odpovídá našemu ideálu, 
příručkám, které popisují tu nejúžasnější 
ženu, či nám vnucené představě o správném 
chování. Jenže každá z nás je podobna 
ledovci, který většinu svého Já ukrývá 
(částečně vědomě a částečně nevědomě) 
pod hladinou. Když toto skryté Já promluví, 
jsme zaskočené. Láska na sílu sice dokáže 
led kolem srdce druhého částečně rozpustit, 

ale po první překážce se srdce opět uzavírá, 
vytváří se syndrom kamenného srdce.

Teoreticky všechno známe. Víme, že 
jsme spasené Kristovou krví. Každá z nás ví, 
že je Boží dcerou (Ř 8,14) i Kristovou pří-
telkyní (J 15,15). Přesto se mnohdy chová-
me jako žebračka, která vyhrála jackpot, ale 
nadále raději setrvává u popelnic, protože to 
přece nemůže být pravda. I my máme 
mnohdy pocit, že úžasná Boží zaslíbení jsou 
až moc krásná (a patří snad jen těm du-
chovnějším), aby platila i jedné každé z nás, 
ano i Tobě. Jak rádi mluvíme o bezpod-
mínečné Boží lásce a o tom, že Hospodin si 
nás zamiloval jako první, ale jak málo jsme 
schopné tomu věřit, jedná-li se o nás sa-
motné. Pán Bůh si přeje, abychom otevřely 
svou třináctou komnatu a v modlitbě před 
ním odkrývaly jedno zrcadlo neopráv-
něného studu a hanby po druhém. To jen 
On má sílu je rozbít a ze střepů těchto 
zrcadel vytvořit krásný diamant.

P.S.: Jsem velice vděčná za živou diskusní 
atmosféru i hojnou účast, která se každým 
setkáním zvyšovala. Jsem vděčná za ote-
vřenost i za to, že předsudky jsme tentokrát 
nechaly doma. Jsem vděčná za slova 
povzbuzení. A zvláště se těším z toho, jakým 
způsobem zde působil Duch svatý. A pevně 
věřím, že ještě bude.

Danka Truksová

setkávání s Rozitou Mertovou
Žena ženěŽena ženě
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ři letošní Noci kostelů jsem mohl 
posloužit vítáním hostů ve vestibulu. PZahajuji službu jako první, takže 

netrpělivě očekávám, kdy dorazí první 
návštěvníci. Zhruba 15 minut po zahájení se 
tak děje. První návštěvníci jsou ovšem spíše 
„turisté” sbírající razítka ze všech kostelů, 
takže se dlouho nezdržují. Orazítkovat, 
prohodit pár slov a rychle za dalším 
kostelem, však jich musí zvládnout skoro 
40. Se zahájením startuje i dětský program, 
který se pomalu plní hosty. Nejprve si děti 
mohou hrát s autodráhou, později mají 
program v hlavním sále, kde už je opravdu 

CO SE DĚLO V PŘEDSÁLÍ

našlapáno, a dokonce se na to přišla podívat 
i televize.

To už ale moje služba končí a já se jdu 
také podívat, co připravili jinde. Za svoji 
službu jsem mohl přivítat opravdu různé 
typy hostů: turisty, maminky s dětmi, 
zvědavé návštěvníky, které zajímá, jak to 
vypadá za tím proskleným průjezdem, i 
hosty, které k nám váže osobní vzpomínka, 
např. navštěvovali před mnoha lety mládež. 
Tolik tedy moje zážitky z letošní Noci 
kostelů.

Standa Červený
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ZAMĚŘENO NA DĚTI

derem 16. hodiny začala v naší 
modlitebně Noc kostelů. Ve spod-
ních místnostech byla připravena U

krásná dřevěná autodráha a kolejiště 
zapůjčené od občanského 
sdružení V růžové zahradě, 
kde vyrábí báječné dřevěné 
hračky. Ocenili jsme bytel-
nost a kvalitu provedení, 
protože nejedno dítě se 
sklouzlo po mostě pro 
autíčka nebo mu některý 
dopravní prostředek upadl 
na zem, ale masivní dřevěné 
hračky vše vydržely.

Nejprve se začali scházet 
domácí, později se objevily i 
děti, které nejsou z našeho 
sboru (mezi nimi i stálice 
navštěvující dětský program 

každoročně). Hraní s autodráhou jsme na 
chvíli přerušili a přesunuli jsme se nahoru 
do sálu. Eliščata nám zazpívala, Pája Sychro-
vá měla připravenou interaktivní Pohádku o 

jiskře a následně si děti 
mohly něco vyrobit v díl-
ničce, kterou připravili 
strýčkové a tetičky z nedělní 
školy. Kdo měl vyrobeno, 
utíkal zase dolů ještě si troš-
ku pohrát, občerstvit se gu-
movými bonbony nebo 
dortem ke Dni dětí.

I když měl program už 
dávno skončit, okolo dráhy 
byly pořád nějaké děti, a tak 
jsme se na úklid vrhli nako-
nec asi až o půl jedenácté.

Lydie Křipačová

Ú
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CO SE DĚLO (NEJEN) V ZÁKULISÍ

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho 
skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o jeho divech, honoste se jeho svatým 
jménem, ať se raduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte se na vůli 
Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, 
jeho zázraky a rozsudky jeho úst.

1Pa 16,8–12
nímám to jako velký zá-
zrak a velkou Boží milost, 
že se každý rok rozezní V
chrámové zvony, aby mo-

hli všichni lidé vstoupit do ote-
vřených kostelů, chválit Pána Bo-
ha, naslouchat, dívat se a vzájemně 
se sdílet. Letošní rok jsem měla 
možnost více sledovat dění ve 
spodních místnostech a také se 
setkat s lidmi, kteří se přišli 
občerstvit.

Jedna mladá věřící žena přivedla 
na odpolední dětský program tři 
děti své sestry. Byla nadšena dětským pro-
gramem. Děvčata, která si ještě navlékala 
korálky, vůbec nechtěla jít domů. Obdivo-
vala naše prostory pro různá setkání všech 
věkových kategorií. Při vzájemném 
rozhovoru jsme se ujistily, že věříme v jed-
noho Boha a že jsme vděčné, že se nemu-
síme bát veřejně vyznávat víru v Něho, ale 
současně jsme si uvědomily, že by mělo být 
více společných církevních akcí.

Mladí manželé s jedenapůlletým Hon-
zíkem se zúčastnili nejen hraní s auto-
dráhou, ale sledovali i nástěnku dorostenců 
a zajímalo je veškeré dění v našem sboru.

U kávy jsem pozvala na program Teen 
Challenge starší manželský pár; po pro-
gramu se vrátili dolů, svědectví hochů je 
oslovilo. Také jsme se s nimi pozdravili, rádi 
se s námi setkají na Cejlu 49 některou středu 

v 19.00 hod. k vzájemným rozhovorům. 
Někteří návštěvníci chtěli přispívat na kávu 
a pohoštění a za vše děkovali.

Dále jsem chvíli sledovala Pohádku o 
jiskře a zpívání pěveckého sboru – moc 
pěkné, děkuji.

Zážitek, který neumím ani popsat, jsem 
prožila při půlnoční meditaci nad tajem-
stvím Trojice. Světelné efekty, hloubka ci-
tace, světelné efekty. Pán Ježíš přichází a 
duše krouží kolem kříže. Určitě bych tuto 
meditaci nad Trojicí Boží ráda prožila ještě 
jednou, ale v časnějších večerních hodinách, 
kdy by oslovila více dalších lidí, hlavně těch 
mladších.

Chci poděkovat všem, kteří přinesli 
pomazánky, pečivo a pomáhali při přípravě 
pohoštění. Všeho byl dostatek.

Jiřina Packová
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NĚKOLIK POSTŘEHŮ ZNĚKOLIK POSTŘEHŮ Z

„NEDĚLE SENIORŮ”
y jsme dostali pozvánku již v le-
tech 2010 i 2011, ale předpoklady Múčasti, jak jsme se domnívali, ji 

dosud vylučovaly. Předsedkyně sesterského 
odboru nás pak vyvedla z omylu, a tak jsme 
letos, pod jejím nesmlouvavým pohledem, 
účast rádi přislíbili. Neděle 10. června byla 
již od počátku jiná než ostatní. Po delší době 
jsme přivítali jako hosta pro nedělní službu 
kazatele Bronislava Kaletu. Ke svému kázá-
ní zvolil podobenství o marnotratném synu. 
Svou pozornost však soustředil na toho 
druhého syna, který zůstal s otcem a staral se 
o hospodářství. Kázání obsahovalo řadu 

nových pohledů na smysl tohoto příběhu. 
Otec představuje našeho Nebeského Otce. 
Oba synové jsou pod Jeho milostí. To ten 
starší a poslušný nechce chápat. Ten mladší 
si přece nezaslouží takové odpuštění a 
přijetí! Uvědomujeme si, že i my, „vzorné 
děti“, jsme bez Boží milosti ztracení hříšníci 
a těm „marnotratným“ máme ukazovat na 
Boží odpuštění a milost bez hranic. V tom 
jsme se utvrdili při slavení Večeře Páně.

Nato již senioři opatrně sestupovali do 
spodních místností, aby se posadili k při-
praveným stolům a očekávali příští. 
Překvapením pro staršího z nás dvou bylo, 
že měl tu čest sedět v milé společnosti čtyř 
Mart. Poté, co nás sestra Anička Dostálová 
seznámila s programem dne, uvítalo nás 
staršovstvo. Tváře opálené a usměvavé, 
zkrátka muži plní života. Bylo tři čtvrtě na 
jedenáct, když nastoupil pěvecký sbor, aby 
nám i hostům podal průřez svým celo-
ročním programem. Nevíme, jestli jsme si   
v tu chvíli všichni uvědomovali, kolik svého 
času členové sboru každý týden obětují, aby 
pak během nedělního shromáždění 
oslavovali Boha a nás potěšili vzrůstajícím 
počtem nastudovaných skladeb a stoupající 
uměleckou úrovní jejich provedení. 
Program byl prostoupen recitací básní 
Marie Rafajové v podání sester Farníkové a 
Kořínkové a bratří Dostála a Fajfra. Po 
zaslouženém potlesku jsme ještě všichni 
společně zazpívali z kancionálu a modlitba 
otevřela další část programu – společný 
oběd. Popis lukulského poledního menu 
raději nerozvádíme, mladší ročníky by 
záviděly.
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MEČ KRÁLE DAVIDA
tejně jako minule, i letos konala 
mezidorostová akce Meč krále SDavida. Tentokrát od 15. do 17. 

června. Náš dorost měl jen dvě skupinky, 
které se jmenovaly: Štěňátka (Dorka, 
Hanka, Šimon, Věrka, Lada a já) a Černá 
záře (Alík, Lukáš, Míša, Vašek, Vojta). 
Letošní téma celé akce byl příběh o tom, 
jak Abraham zachraňoval Lota.

Na zahájení byla uspořádaná hostina. 
Při hostině tam přiběhl voják, od kterého 

se 

Bratr Kaleta nás ve své části programu 
směroval k radosti ze spasení. Zvlášť ve stáří 
si uvědomujeme, jaká je v tom jistota a 
potěšení, když jsou naše jména zapsána       
v nebesích.

Vyprávěl i o svých kazatelských začátcích 
v Brně, kam nastupoval ve chvíli, kdy ještě 
nebyl ordinován. (Sestra Marta Fürstová 
šeptem poznamenala, že oba Kaletovi byli  
v tu dobu skoro děti.) Mnozí senioři přitom 
vzpomněli na ty své blízké, kteří tehdy byli 
ještě přítomni a dnes již nejsou mezi námi. 
Potěšilo, že Kaletovi mají na desetiletý po-
byt v Brně hezké vzpomínky. Nepochybně, 
vždyť zde se jim narodila většina z celko-
vého počtu pěti (!) dcer. Poté byl jejich život 
spojen s nejstarším sborem v Bystrém. Ve 
srovnání s Brnem bylo vše úplně jiné. 
Kazatelská práce, prostředí i lidé. Z řeči a 
faktů bylo vidět, že tato doba se celé rodině 
vryla do srdcí (vždyť tři dcery mají dnes 
manželské partnery z Bystrého). Další ži-
votní změnou byl přesun do Prahy, do sboru 
na Soukenické a konečně na Žižkov. Na 
všech těchto místech zanechává bratr 
Kaleta výraznou duchovní stopu. Zvláště   

v dobách tzv. normalizace to nebylo nic 
lehkého. Jak požehnaná je cesta Božího 
služebníka! Oprávněně nás svými slovy 
potěšil (potlesk) podobně, jako i sóla i dueta 
sester Kořínkových za doprovodu kytar 
obou přítomných dirigentů (potlesk). Hodi-
ny nám záhy pověděly (ano, děti: „povědě-
ly“), že bychom už měli konečně poděkovat 
všem sestrám, které se pod organizačně 
skvěle zvládnutým vedením své předsed-
kyně po celou dobu všestranně staraly o 
naše blaho. Stalo se. Potlesk byl dlouho-
trvající. Žlučníky neprotestovaly. Ještě 
jednou všem zúčastněným dík! Díky Pane, 
že jsi byl s námi!

A ještě poznámka k nezastupitelnému 
úkolu, který máme my senioři ve sborovém 
společenství. Je to především zápas na 
modlitbách za náš sbor, za kazatele a 
staršovstvo. Máme se přimlouvat za naše 
rodiny, nést na modlitbách ty, kteří jsou 
přetížení každodenními starostmi. Máme 
být modlitebními strážci cest našich 
mladých a dětí a vyprošovat jim moudrost 
pro jejich životní rozhodování a směrování.

Zejdovi

jsme se dozvěděli, že zajali Lota. V sobotu 
se hrála celodenní hra, ve které jsme měli 
chodit po skupinkách a hledat vesnice, kde 
se měly plnit úkoly. Když se potkaly dvě 
skupinky (skupinky mohly bojovat i do-
hromady) nebo skupinka s nepřáteli s čer-
nou vlajkou (Černí), tak začal boj se štíty a 
bijáky. Poražení se pak šli nabít k vlajce, 
která byla někde postavena. V jednom kole 
začali Černí brát zajatce. Zajatci jsme se stali 
i já se Šimonem s dvěma jinými vedoucími.

MEČ KRÁLE DAVIDA
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– TÁBOR MALÉHO A VELKÉHO DOROSTU

– ZA SPOLEČNÉ RODINNÉ POBYTY NA VALAŠSKU

– ZA VŠECHNY PRÁZDNINOVÉ POBYTY NÁS OSTATNÍCH

MODLÍME SE ZA...MODLÍME SE ZA...

Valašsko 2011

– TÁBOR MALÉHO A VELKÉHO DOROSTU

– ZA SPOLEČNÉ RODINNÉ POBYTY NA VALAŠSKU

– ZA VŠECHNY PRÁZDNINOVÉ POBYTY NÁS OSTATNÍCH

založil jsi svět a všechno, co je na něm... (Ž 89).
Přeji nám všem, abychom mohli prožít i 

to, že Hospodin mi dopřává odpočívat na travna-
tých nivách, vodí mne na klidná místa u vod...      
(Ž 23).

Doufám, že se z Boží milosti v září všich-
ni sejdeme odpočatí a bohatší o nové zá-
žitky.

Daniela Asszonyi
KOMPAS 7-8/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

onečně tu máme léto, které nám 
mnohým přináší vytoužené prázd-Kniny! Ať už ale budeme letní čas 

trávit kdekoli, s kýmkoli a naplníme ho čím-
koli, přála bych nám, abychom při tom všem 
znovu plně prožili Boží blízkost a velikost: 
Kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat?... Jsi 
nepřemožitelný, Hospodine, a Tvá věrnost Tě 
provází všudy... Tvá jsou nebesa, Tvá je i země, 

V posledním kole, kdy skupinky musely 
spolupracovat, prováděli Černí Lota přes 
všechny vesnice a my jsme je museli chytit a 
bojovat s nimi, abychom Lota zachránili. To 
se nepodařilo, a tak nastala závěrečná bitva. 
V té jsme vyhráli a Lota konečně zachránili.

V neděli byly turnaje na bijáky a štíty mezi 
skupinkami, tam však žádná z našich sku-
pinek nevyhrála. Meč krále Davida vyhrála 
pro změnu místo Prahy Olomouc. Brno si 
domů odneslo mokré věci a natrénované 
souboje.

Bětka Zachariášová
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PŘEDSTAVUJE SEPŘEDSTAVUJE SE

1) Prozraď nám nejprve něco o sobě, o 
své rodině...

Pochádzam z klasickej kresťanskej 
rodiny. Narodila som sa v Bratislave. Mám 
štvrtinu krvi českej. Babička pochádza        
z Jindřichuvho Hradca. Som z veľkej rodiny 
– mám troch bratov a jednu sestru. Pred 
týždňom sa mi narodil štvrtý synovec. 
Vyštudovala som Evanjelickú teológiu        
v Bratislave. Po škole som na chvíľu odišla 
do Kene a teraz už druhý rok pracujem pre 
americkú spoločnosť Accenture.

MÁRIA UHLÍKOVÁMÁRIA UHLÍKOVÁ

2) Jak ses dostala k práci pastorační 
pracovnice?

Je to síce dlhší príbeh, ale dá sa povedať, 
že to bola spleť rôznych okolností. 
Dokončila som školu. Po roku v Ac-
centure som sa začala pýtať samej seba, čo 
ďalej. Bolo mi jasné, že sa chcem niekam 
ďalej posunúť. Len som nevedela, kam 
presne. Premýšľala som nad tým, čo mi 
nielen berie energiu, ale aj dáva. Nakreslila 
som si to ako obrázok a ako som ho 
kreslila, zrazu som si uvedomovala niečo, 
čo ma trochu desilo. Prišla som na to, že to, 
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Sestra Mária Uhlíková nastupuje od 1. září 2012 jako pastorační 
asistentka našeho sboru. Současně bude pomáhat bratru kazateli Janu 
Asszonyi jako jeho asistentka.

-red.-
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čo ma baví, je všetko, čo robím mimo 
pracovnej doby. Práca v zbore. Stretnutia 
Naboso pre mladých. Starí ľudia v Betánii. 
Skupinky. Tak sa nejako naštartovalo moje 
premýšľanie a to, čo sa mi najprv zdalo ako 
obmedzenie, som pomaly začínala prijímať 
do života.

3) Co máš na této službě ráda?
Je to práca medzi nebom a zemou. Páči sa 

mi, keď v obyčajných rozhovoroch, v oby-
čajných dňoch, situáciach, sa dejú zvláštne 
obyčajné a pritom zázračné momenty. Keď 
sa človeku podarí zahliadnuť Boží presah 
do nášho sveta, hoci len na krátky okamih. A 
keď sa človeku začne nenápadne meniť 
život, a tak skrsne nádej v beznádeji.

4) A co Ti na ní připadá obtížné?
Ťažké mi príde hovoriť s ľuďmi o Bohu, 

ktorý nás presahuje, ľudskými slovami. Ako 
hovoriť o Bohu našimi slovami a našimi 
myšlienkami? Ako hovoriť o kresťanstve 
súčasnými slovami? Musím sa popasovať s 
takým zvláštnym pocitom márnosti 
vlastných slov. Ťažké mi pripadá aj rozpor 
medzi hovorením o živote s Bohom a žití 
takéhoto života. Ako sa hovorí vo filme 
Matrix: Je rozdiel poznať cestu a ísť po 
ceste. A to prežívam často aj vo vlastnom 
živote.

5) Jak se stalo, že ses rozhodla právě pro 
sbor CB Brno Kounicova?

No to je aj pre mňa tak trochu záhada! 
Celé sa to začalo vtipom, ktorý sa zmenil na 
otázku. Začala som brať vážne, čo sa začalo 
diať v mojom živote. Zdá sa mi, ak sa mi 
podarilo prečítať môj vlastný príbeh, že CB 
Kounicova zapadá do môjho života a 
okolností ako kúsok skladačky. Jednoducho 
zvláštne (až nadprirodzené) načasovanie. Je 
to výzva, ktorá so sebou prinesie ešte viac 
ďalších výziev. A ja mám celkom rada výzvy.

6) Znala jsi náš sbor, ať už osobně, nebo 
z doslechu, už dříve?

Vedela som, že existujete. Teda z počutia. 
A osobne som bola v Brne raz s naším 
dorastom pred viac ako 10 rokmi. Prišli sme 
tuším na celý víkend a vyliezli sme na nejaké 
skaly za Brnom a pamätám si, že som na 
privítanie jedla chutné veterníky.

7) Jak Ti (nejen) ve Tvé službě můžeme 
my, jako sbor i jednotlivci, pomoci?

To je ťažká otázka. Určite budem veľmi 
vďačná za duchovnú a modlitebnú pod-
poru.

Velice děkuji za odpovědi! 
Ptala se Iva Zachariášová.



15KOMPAS 7-8/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

ako téměř každý rok, i letos jsme             
v Bohumilicích pořádali pro děti ze Jsboru i z vesnice Dětský den. Ten letošní 
vyšel na neděli 10. června a v podstatě 

začal už dopoledním shromážděním, při 
němž si mohly děti opět připomenout 
potřebu dobrých základů pro dům ~ život. 
Nemocí prořídlé řady sborových dětí 

doplnily skautky z vedlejší vesnice, takže o 
děti nebyla nouze. Přes společný oběd jsme 
se poté spokojeně přehoupli do druhé části 
dne, naplněné hrami a především soutěžemi 
o nejrůznější dobroty. Letos nám sice počasí 
příliš nepřálo, ale tým zkušených organi-
zátorů si i tak poradil. A protože poroučet 
větru, dešti opravdu neumíme, využili jsme 
tentokrát místo hřiště prostory naší modli-
tebny.

Celou akci zahájil krátkým příběhem 
Honza Asszonyi, a pak už malí i větší účast-
níci vyrazili na tradiční běh kolem 
Bohumilic. I přes zkrácenou trasu se děti 

snažily a předháněly se v rekordních časech. 
Pro menší děti a ty, kterým se moc běhat 
nechtělo, byla připravena stanoviště s nej-
různějšími úkoly. Po jejich úspěšném spl-
nění dostaly tzv. bohuměla, neboli speciální 
penízky platící pouze během dětského dne, 
za které si mohly v našem obchůdku koupit 
něco dobrého na zub.  Největší úspěch však 

slavilo ka-
raoke, od-
vážně zahá-
jené Honzou 
Asszonyi.

Postupně 
jsme se tak 
odpolednem 
prohrá l i  a  
perníky i ko-
láčem s pě-
t ikorunami 
prokousali až 
k večeru a    
k  opékán í  
š p e k á č k ů ,  
které jsme 
letos kvůli 
počasí pojali 
trochu ne-
tradičně –     

s pomocí trouby.  I přes různé zádrhele, 
které si na nás připravilo nejen počasí, se 
celá akce určitě povedla. Děti si pohrály, 
maminky si popovídaly se sestrami ze sboru 
a všichni se mohli podívat, cože skrývá ten 
zvláštní dům s nápisem „Církev bratrská“. 
Dětský den pak měl milou dohru ještě o pár 
dní později, kdy do dětského klubu 
pořádaného v prostorách modlitebny přišlo 
o poznání více dětí. Na závěr nezbývá než 
poděkovat organizátorům a těšit se na příští 
rok!

Ester Pučálková

Dětský den 

10. 6. 2012

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

NAVŽDY 
ZTRACENÉ
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Příběh JEDENÁCTÝ: 
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yl to příjemný slunný letní den. 
Přímo vyzýval k tomu, aby se naše 
rodinka vypravila na výlet někam  B

k vodě. Táta vzal do ruky deku i plavky a 
zavelel k odchodu. Mamka, já i moje sestra 
jsme honem seběhly po schodišti, 
nastoupili jsme do auta a už se jelo. Mířili 
jsme k bývalému lomu, který byl před 
mnoha lety zatopen vodou, protože se tu 
přestal těžit písek. Lidé se sem od té doby 

chodí koupat. Místo je to krásné, skryté v lese, a voda je příjemná. Však plavat daleko 
od břehu nesmíme! Je tam velká hloubka. Na dno nikdo z nás nevidí. Pokaždé, když 
tu jsme, vzpomenu si na to léto, kdy tady moje mladší sestra ztratila vodotěsné 
náramkové hodinky. Plavala ve vodě, potápěla se malý kousek pod hladinu, zkoušela 
ve vodě udělat kotrmelec, smála se a stříkala vodu. A najednou… šups! Z ruky jí 
sklouzly hodinky, žbluňkly do vody a už je nikdo neviděl. Dostala je jen pár dní 
předtím k desátým narozeninám od našeho dědečka. A náhle byly navždy ztracené. 
Sestřička z toho byla dlouho smutná.

I dneska tam na dně v písku nejspíš stále někde jsou. Vytáhnout je však už nikdo   
z nás nedokáže. Budou nejspíše zapadlé v písku, navíc je u dna veliká tma, je to 
hluboko a rostou tam i některé vodní rostliny, takže by je nenašel nejspíše ani dobře 
vybavený potápěč. Pokaždé, když od té doby v tomhle lomu plavu, vzpomenu si na 
ztracené hodinky, které už nemůžeme nalézt. Ani se o to nikdo z nás už nepokouší, 
je to nad naše síly.

Připomíná mi to, že i člověk se může ve svém životě docela snadno ztratit a 
zapadnout hluboko do hříchu. To když provedeme něco špatného, co se Pánu Bohu 
nelíbí, není nám to líto a nedovedeme mu to vyznat. Ale na rozdíl od těch navždy 
ztracených hodinek je tu pro člověka jedno řešení. Existuje totiž jeden hledač, který 
nepřestává volat a hledat, nikdy to s hledáním nevzdává, stále to zkouší, má vždy 
dost sil a může jít i hodně hluboko či daleko. Je to Pán Ježíš, který nás neustále hledá, 
když zhřešíme, a tím se mu ztratíme. Chce, abychom se k Němu vždycky vraceli a 
nezůstávali hluboko ve svém hříchu.
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ŘVE JAK PAVIÁN
no osudové sobotní ráno bylo 
poněkud chmurné. Mraky za-Okrývaly celou oblohu a tygr v kleci 

ZOO nervózně křižoval svoje teritorium – 
„Už by tady měly být“, mumlal si pod naježe-
nými fousy; ale děti zatím v kolébající se  
šalině řešily zcela jiné věci.

Brzy nás již a klapající závora vmetla 
divoké zvěři přímo do náruče a už to šlo ráz 
na ráz  tygr se mohl v pohodě rozvalit do 
trávy s nesrozumitelným huhláním v tlamě. 
Medvídci předvedli svoji rutinní ranní očis-
tu ve vodě a hravé tanečky v trávě, na druhé 
straně sovy jen zíraly a další zvěř se prostě 
jen tak předváděla.

K obědu v místní restauraci jsme dostali 
jakési naklepané zvíře v trojobalu. Jaké, 
těžko říct, prý se jim ale zatoulala jedna 

kočka, ale jen ta by na naše hladové 

le 

–

pouštní 

krky nestačila. Takže asi klasická kuřata 
uzmutá s nadhledem přihlížejícím orlům.

Pak nás nesupějící vláček vyvezl až k ne-
tečným velbloudům a od nich to bylo jen pár 
kroků k dětské ZOO, kde bylo v klecích jen 
pár ochočených dětí. Naše, zhusta neo-
chočené děti, tam nikdo nechtěl  „Snad tu 
létající Jůlinku bychom brali“  mnul si vousy na 
bradě jeden z krmičů.

A od dětské ZOO byl jen skok k úžasné 
atrakci  krmení žiraf. Vidět vznešeně po-
chodující žirafu a pak její „nadhled“ zblízka, 
je fascinující. Prosím, safari zopakovat.

A pak v rychlém sledu pokračovala 
prohlídka v jihoamerické sekci. A závěr? 
Poněkud pochmurný  paviáni jsou (oproti 
našim dětem) tak leda ospalí hráči na tichou 
poštu.

Rodiče paviánů (dětí) 
zdraví David Fajfr, učitel

P. S.: Slon, ten tam nebyl. Ale pozor, nemá klíční 
kost.

–
–

–

–

18

Pája Sychrová

K příběhu si můžete vybarvit malou omalovánku a také můžete 
vedle dokreslit nějakého letního plavce.  
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1. 7.:

8. 7.:

15. 7.:

22. 7.:

29. 7.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00

4. 7.:
11. 7.: 
18. 7.: 
25. 7.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
nekoná se
kaz. Daniel Komrska
nekoná se
br. Josef Vávra
nekoná se
kaz. Jan Asszonyi
nekoná se
br. Petr Raus
nekoná se

kaz. Jan Asszonyi

br. Josef Vávra

kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

prázdniny

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

prázdninová pomlka

dle potřeby

ve středu 5. září v 17.15

1. 7.:
8. 7.:

15. 7.:
22. 7.:
29. 7.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP

Bohumiličtí
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE



5. 8.:

12. 8.:

19. 8.:

26. 8.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00

1. 8.:
8. 8.: 

15. 8.: 
22. 8.:
29. 8.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
nekoná se
kaz. Jiří Lukl
nekoná se
bude určeno
nekoná se
kaz. Daniel Komrska
nekoná se

kaz. Jan Asszonyi

br. Petr Raus

kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
bude určeno

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

prázdniny

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

prázdninová pomlka

dle potřeby

ve středu 5. září v 17.15

5. 8.:
12. 8.:
19. 8.:
26. 8.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE
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