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Na titulní straně fotografie z výletu dorostu (foto by 
Alík).
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Radostné srdce

Povídání s varhaníky 2

Představujeme nové členy sboru

Dorostový třídeňák

První mládežnický oběd

Příběhy už letí světem...  8

Veteráni pokračují

Duben v našem sboru

Když duby tančí, úzkost vzlíná
od země k srdci, bere klid.
Ten tanec vinu připomíná,
co není proč ji odpustit.

Když tančí duby, svět se chvěje,
z nebe se valí hvězdný prach –
mrazivá porce beznaděje.
Uvázl beran v křovinách
jak zlatý lístek slunečnice
v pavoučí síti. Divný vzkaz.
Na tenké niti postní svíce
requiem zpívá za svůj čas.

Náhle je ticho. V ten čas ranní
prázdné zůstaly křoviny.
V bolestném jarním vinobraní
úrodu sbírá nevinný.

Opona oblohy se trhá,
slunce se k zemi přitulí.
Na jižní stráně lehla duha,
vstávají loňští zesnulí.

Stádečko ovcí louku kříží,
opustily už zimní skrýš.
S beránkem v čele vzhůru míří,
až k obzoru. A ještě výš.

*) SO - sesterský odbor

   PS - pěvecký sbor

   H - hudebníci



KOMPAS 3/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO 3

Ú
V

O
D

K
N

Í
Ú

V
O

D
N

ÍK
NADLIDSKÉ 
ZKOUŠKY II

obrý den, do Kompasu píšu poprvé, 
dovolte prosím, abych se představila. 
Jmenuji se Miluše Vyorálková, po-D
cházím z Aše, kde jsem se seznámila 

se svým budoucím manželem. Tři roky jsme 
spolu chodili, deset let jsem byla vdaná, mám 
dvě děti, Vojtíška 10 a Ladušku 8 let. Nyní jsem 
již šestý rok sama s dětmi a bydlím v Ži-
dlochovicích. K nám do sboru chodím už 
skoro čtrnáct let, ale teprve nyní jsem požádala 
našeho kazatele o členství.

V minulém úvodníku se psalo o „nadlidské 
zkoušce“, v podstatě mohu navázat. Psalo se o 
patáliích s bydlením. Také jsem si jimi prošla, a 
když jsem si myslela, že to těžké je za mnou, 
přišla teprve ta má „nadlidská zkouška“ – man-
žel nás opustil, následoval rozvod. V prvních 
chvílích jsem si myslela, že to neunesu. Ty 

bezesné noci plné samoty, obav, úzkosti, jak sama zvládnu splácet byt, 
vychovat děti – ale také plné modliteb o sílu od Pána Boha. Měla jsem v srdci 
velkou bolest. Jeden den jsem vymáčkla Ladušce (tehdy měla 2 roky) bolák    
z nožičky a spláchla to do umyvadla, jako že už je ta bolest pryč. Druhý den 
mě viděla, jak brečím, došla a zeptala se: „Bolí Tě něco?“ „Ano,“ odpověděla 
jsem. Řekla mi: „Vyndat, dát do umyvadla, spláchnout, není a hotovo.“ Mají 
to děti někdy jednoduché. J

Po pár měsících to vše dolehlo i na synka, tehdy čtyřletého. Plakal v po-
stýlce, že to neunese. Lehla jsem si vedle něj a řekla, ať si představí, že jsme na 
výletě s turisty a on má velký, těžký batoh. Vedle něj jde Ježíš Kristus s velkým 
prázdným batohem. Aby mu tam své těžkosti přeskládal. Řekl, že je toho 
tolik, že to ani Ježíš sám neunese. Odpověděla jsem, že má s sebou anděly, 
kteří mají také prázdné batohy. Pak už to bylo o moc lepší.

Mám kamarádku ve stejné situaci, s jedním rozdílem – není věřící, je          
s dětmi sama. Synek je momentálně v péči psychiatrů s velkými problémy ve 
škole, dcerka je totálně neposlušná. Nabízela jsem jí pomoc, nechce. Jsem 
moc ráda, že já jsem mohla poprosit o pomoc Pána Boha. Mně manželství 
nevyšlo. Na to musí být koneckonců dva. Na děti ale stejně dva jsme J (já a 
Kristus), je komu přeskládat těžký batoh. Jsem moc ráda, že i lidé ve sboru se 
mi snaží pomáhat. Zejména bych tímto chtěla poděkovat lidem, kteří mi 
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pomáhají s hlídáním dětí, které je pro mě asi ta největší pomoc, které se mi může dostat.
Každý máme své těžkosti, nikdo se jim nevyhneme, karamboly vztahové, co rozbíjí duši, 

nemoci, co ničí tělo. I když uděláme maximum, někdy se jim prostě vyhnout nedá. Je dobře, 
že můžeme zastavit a „přeskládat své batohy“ na Ježíše, který kráčí životem vedle nás. Máme 
modlitbu, ve které můžeme prosit, aby nás Bůh vedl tím správným směrem. Problém ale je, 
že kolikrát dopředu sami nevíme, který směr je ten správný.

Miluše Vyorálková

Milí bratři a sestry,

dubnový měsíc začíná velikonočním týdnem 
(Květnou nedělí). Až do Svatodušní neděle budeme 

prožívat velikonoční období. Zde je několik podrobnějších informací k programu:

Program velikonočních shromáždění
o 6. 4. 2012, 9.00 hodin – dopolední velkopáteční shromáždění;
o 6. 4. 2012, 19.00 hodin – večerní velkopáteční shromáždění, při němž si připome-

neme své křestní sliby a budeme slavit Večeři Páně;
o 8. 4. 2012, 9.00 hodin – shromáždění Neděle vzkříšení se křty a přijetím do sboru.

Biblické hodiny – V biblických hodinách budeme pokračovat ve čtení 4. knihy 
Mojžíšovy. Při misijní biblické hodině 4. dubna nebude rozhovor s králem Davidem. 
Budeme se zamýšlet nad jedním ze Žalmů, které vyjadřují Davidovo vypořádávání se           
s životními událostmi.

Neděle 15. dubna – Shromáždění této neděle připravuje mládež. 
Nedělní večírky – V dubnu končí letošní „večírková sezona“ posledním programem:

o 1. dubna – připravuje br. Milan Hluchý, jehož hostem bude br. Ivo Binder. 
Tématem večírku je moderní křesťanské výtvarné umění.

Nedělní večery – Od neděle 15. dubna (včetně) budeme mít příležitost účastnit se 
nedělních večerních shromáždění, a to vždy od 19.00 hodin.

Setkání staršovstva – Koná se ve středu 11. 4. a 25. 4. (20.10 hodin).
Neděle rodin se společným obědem – V neděli 29. 4. bude s dětmi 

společný oběd a následný program (13.00–13.30 v závislosti na průběhu oběda 
J). V programu budeme společně hovořit o duchovním vedení našich dětí.

pro rodiny 
připraven 

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.



BLAHOPŘEJEME

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci,
máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Efezským 2,19

SBOROVÁ   KRONIKA
DUBEN 2012

NARODILI SE
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Ve středu 7. března se manželům Kateřině a Pavlovi Dvořákovým narodila dcera Zuzana.
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KDY      KOMU                                         PROČ

PŘIJETÍ DO SBORU

V neděli 4. března byli pokřtěni a za plnoprávné členy sboru přijati Hana Fronková a 
Štěpán Raus.

3. 4.
13. 4.
14. 4.
30. 4.

sestře Jaroslavě Bergerové z Brna
sestře Ludmile Halamové z Brna
sestře Naděždě Nováčkové z Brna
bratru Stanislavu Herníkovi z Brna

81 let
86 let
78 let
84 let

&
Nebend

Čtvrtek 19. 4. 2012 

19.30

klub Leitnerka
Brno, Leitnerova 2

vstupné 70,– Kč
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www.zalozpev.cz

www.bandzone.cz/nebend
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MĚSÍC DUBEN: 
MODLÍME SE ZA...MODLÍME SE ZA...

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete 
dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

1. Petrova 4,10

SESTERSKÝ ODBOR 
OTÁZKY PRO ANIČKU DOSTÁLOVOU

KOMPAS 4/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

– Jak dlouho jsi v sesterském odboru a jak ses tam 
dostala?

Na schůzky sester jsem začala chodit před mnoha lety,   
v době, kdy odbor vedla sestra Slávka Kučerová. V té době 
jsem byla ještě zaměstnaná, a tak jsem se účastnila obvykle 
jen schůzek a pomáhala při větších akcích. Později, když na 
sestru Kučerovou začala její nemoc těžce doléhat a bylo 
zřejmé, že se vedení odboru již bude muset vzdát, podlehly 
jsme spolu s Danielou Kořínkovou (st.) prosbám a při-
stoupily na činnost ve vedení odboru.

– Co Ti v této službě přináší největší radost?
Ochota a pracovitost jednotlivých členek sesterského 

odboru.

– Co Ti naopak přináší starost?
Všechno, co se práce sesterského odboru týká.

– Sesterský odbor vede v patrnosti mj. starší generaci sboru (nemocní, předvánoční 
balíčky, setkávání seniorů…). Kolik takových lidí vlastně v našem sboru je?

ZA SESTERSKÝ ODBOR, 
PĚVECKÝ SBOR 
A HUDEBNÍKY
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Počet lidí je různý. Na setkání seniorů zveme kolem sedmdesáti členů našeho sboru, 
vánočních balíčků připravujeme třicet až čtyřicet. Počet těch, kteří se pro nemoc nebo stáří 
již nemohou účastnit shromáždění, se mění. Snažíme se být se všemi v kontaktu 
prostřednictvím třeba jen jedné sestry.

– Jakým způsobem probíhá organizace občerstvení při sborových akcích a jak se do 
ní mohou zapojit nově příchozí?

Organizaci občerstvení obecně má na starosti sestra Jiřka Packová, která vytváří pracovní 
týmy, které pak občerstvení zajišťují. Na drobnějších akcích se obvykle dohodneme na 
schůzce sester. Někdy si některou větší akci vezme na starost jedna sestra, která si pak sama 
domluví i pomoc ostatních. Tak to bylo do loňského roku např. i s Nocí kostelů. Vždy platí, 
že každou ochotnou ruku uvítáme!!!

– Co byste v sesterském odboru uvítaly, aby se vám lépe pracovalo?
Za prvé: Modlete se za nás, moc to potřebujeme. Za druhé: Zveme členky našeho sboru 

mezi sebe.

usím přiznat, že již drahnou řádku let jsem zapřisáhlým příznivcem sesterského 
odboru. A vůbec ne proto, že jednou z výrazných předsedkyň tohoto slovutného 
spolku byla moje maminka. Před kýmkoliv jiným, jen ne před ní, bych byl schopen M
svojí, až zničující ironií (zděděnou právě po své mamince) toto vedení 

společenství ctihodných (jistěže doslova) sester nazývat sesterský odboj – což byla nicméně 
ironizující nálepka od kdekoho.

Mám nápad. Dostal jsem ho při grafické tvorbě tohoto čísla Kompasu. Ať se sesterský 
odbor přejmenuje. Ono slovo „odbor“ (ano, máme v CB odborů habaděj) přece jen zavání 
onou předrevoluční (1989) rétorikou. Což takhle, milé sestry, SESTERSKÝ OBZOR. 
Odborářky zpravidla ani nejste (i když možná hrdý prapor s kovadlinou slušel), 

odbojářky, jak se v běhu let 
ukázalo, už vůbec ne (úsměv, 
Jendo!), ale obzor, OBZOR, 
rozhled k těm potřebným      
v našem sboru máte vskutku 
famózní, lahůdkový, jedineč-
ný, fajnovy, ako vravia bratia  
z Cukrovej.

Ať tak či onak, pokud bu-
de řeč o sesterském odboru, 
odboji, obzoru či čemkoli 
obdobném, máte moji úctu.

David Fajfr, fanoušek

mnohdy 

by vám 

Mějme se na obzoru!Mějme se na obzoru!
Pokračování tématu Modlíme se za... na další straně
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PĚVECKÝ SBOR
OTÁZKY PRO MARTINA RAUSE

– Popiš, prosím, svou ideální představu 
fungování pěveckého sboru.

Množina zpěváků rozličného věku, různé-
ho stupně hudebního nadání (neb to není 
podstatné), pro které je zpěv a muzika potěše-
ním (nejen povinností), kteří dokážou vyloudit 
hudbu, která něco dobrého zanechá v uších 
posluchačů a ke které současně i Bůh může 
přidat své požehnání. K tomu snad lze ryze 
prakticky doplnit pravidelnost a zodpo-
vědnost každého zpěváka a možná i určitou 
pestrost repertoáru, které určitě prospívá, 
když sbor nevede jen jeden dirigent.

– V čem se liší od reality?
Myslím, že ve všem se nesměle a z dálky 

dotýká ideálu. Jen ta zodpovědnost, která by se 
více projevila v pravidelné účasti (některých) 
zpěváků na zkouškách…

– Sloužíte Pánu Bohu i lidem. Máš 
nějakou zpětnou vazbu od nás lidí na vaši 
službu, nebo už je přijímaná jako příjemná 

samozřejmost?
Ano, poměrně často slyším pochvalná slova – vždy potěší. Je trošku podezřelé, že dlouho 

jsem neslyšel slova kritická. (Že by bylo málo opravdu pozorných posluchačů?)

– Co plánujete v roce 2012?
Aktuálně (kromě pravidelné nedělní služby) v květnu návštěvu Bratislavy a poté Noc 

kostelů.

– Za co bychom se měli ve sboru modlit, aby se vám pracovalo a zpívalo lépe?
Aby „byl zachován“ počet těch, kteří rádi a věrně zpívají a hrají, aby písně pěveckého 

sboru k posluchačům promlouvaly – to asi bez Božího požehnání nejde, za co jiného se tedy 
modlit?
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HUDEBNÍCI
OTÁZKY PRO PETRA KVAPILA

– Existuje vůbec něco, co může hudebníkům zne-
příjemňovat službu ve sboru?

Setkal jsem se s tím, že lidé nezpívají, tj. nemají potřebu 
připojit se ke společnému zpěvu! V našem sboru to není 
většinový trend, ale najdou se i u nás jedinci, kteří se 
programově vyhýbají společnému zpěvu. Obvyklé 
vysvětlení je, že neumějí zpívat. Je příjemné, když jsou 
písně vybrány dopředu tak, aby si je doprovázející mohl 
včas projít a připravit se.

– Kdo všechno se na této službě v současné době 
podílí?

Martin Raus, Štěpán Raus, Jiří Kořínek, Lukáš Kulísek, 
Petr Kvapil, doprovázet si zkusili i Dalimil Petrilák a Eliška 
Kořínková. Ze zdravotních důvodů přestal doprovázet 
Toník Starý, který ale stále pečuje o varhany. Udržuje je      

v dobrém technickém stavu, což není tak samozřejmé a je to velmi důležité pro dobrý 
doprovod.

– Máte systém, jakým se střídáte, kdy se k varhanám připojí trubka, kdy violoncello 
atd.?

Žádný velký systém na střídání nemáme. V neděli dopoledne se pravidelně střídá Martin  
s Jirkou, pokud nemohou, osloví mne. Ve středu večer pravidelně doprovázel Toník, který již 
nyní nemůže. Poté nastalo období, kdy se doprovod řešil ve středu odpoledne esemeskami, 
kdo má možnost doprovázet. Nyní hrají ve středu pravidelně Štěpán s Lukášem a střídají se  
s Jirkou, případně zafunguje opět SMS. Večírky jsou v současné době tak, že hraje, kdo je 
přítomen, nebo to má dopředu zajištěný ten, kdo je organizátorem konkrétního programu. 
Nedělní večerní shromáždění jsem pravidelně hrál já, nebo jsem požádal někoho jiného, aby 
mne zastoupil. Další hráči (trubač, houslista, violoncellista) přicházejí individuálně a 
nepravidelně, podle toho, zda mají chuť si zahrát. Výjimkou jsou sváteční shromáždění, kdy 
dá většinou Martin dohromady velký hudební doprovod ze všech hráčů na hudební nástroje 
v našem sboru, kteří mají čas společně nacvičovat konkrétní písně.

– Můžeme my, kteří na tuto službu nedosáhneme, vás hudebníky ve vaší službě 
nějak podpořit?

Můžete. Zpívejte pořádně nahlas, radostně a nebojácně a poslouchejte přitom taky trochu 
ostatní, aby to byl zpěv společný, a ne zpěv vzájemně bojující. Nebojte se nových písní, a 
pokud jsou vybrány, snažte se je zpívat, i když to nebude dokonalé.

Rubriku Modlíme se za... připravila Daniela Asszonyi.



10

E
D

U
A

R
D

 K
LA

M
K

A

Ji
Ř

Í 
K

O
Ř

ÍN
E
K

JA
R

O
S
LA

V
 P

A
C

E
K

S
A

M
U

E
L 

V
E
S
E
LÝ

M
IL

A
N

 H
LU

C
H

Ý

T
O

M
Á

Š
 V

E
S
E
LÝ

KOMPAS 3/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

a výroční členské schůzi v neděli 25. března 2012 proběhly volby 
staršovstva na léta 2012–2016. Před samotnou volbou byl členským Nshromážděním odhlasován počet starších, a to opět deset. Dále bylo 

odsouhlaseno, že pokud nepoklesne během volebního období počet starších 
pod osm (tzn. z různých důvodů neodstoupí nebo jiným způsobem neod-
padnou více než dva starší), nebudou doplňující volby.

Všech deset starších bylo zvoleno v prvním kole, tzn. přesně deset 
kandidátů získalo nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů.

Volby nového 

(red.)
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RADOSTNÉ SRDCE
Radostné srdce hojí rány, 
kdežto ubitý duch vysušuje kosti. 
(Př 17,22)

RADOSTNÉ SRDCE

KOMPAS 4/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

řemýšlel jsem nad tím, proč my křesťané 
často říkáme, že Pán Bůh nás navštěvuje Putrpením a trápením. A proč tolik mlu-

víme o nesení kříže, když vlastně nic až tak moc 
tragického neprožíváme. Nebo snad jsou ti, co 
tak důležitě mluví o svém kříži, stiženi 
smrtelnou, nevyléčitelnou nemocí? Nebo 
alespoň nemocí, která by jim nějak zvlášť bránila 
v jejich životě? Nemyslím. Ve skutečnosti je 
pravdou to, že jsme si dost často (neříkám, že 
všichni, ale mnozí) zvykli naříkat na poměry a 
děláme z toho projev zbožnosti. Samozřejmě, že 
se to Pánu Bohu nelíbí.

Ale přece jen jsou v našich životech nějaké 
rány. Setkáváme se s různými odmítnutími ze 
strany druhých lidí. Máme své starosti s dětmi,   
v rodině to ne vždy klape tak, jak bychom si přáli. 
V zaměstnání nás štve šéf. Nebo ve škole je 
hodně povinností a málo nálady na ně. To 
všechno jsou rány, které nám znepříjemňují náš 
život. Co s tím? Jak řešit ono všemožné, celkem 
běžné lidské pachtění? Jak naložit s tím, co nás 
trápí?

Přísloví nám dává dobrou radu. Říká nám, 
abychom měli raději radost, protože naše rány se 
začnou léčit. Říká nám vlastně to stejné, co Pavel 
v Novém zákoně, když vyučuje tomu, že je třeba 
radovat se bez přestání. Prvním krokem v léčení 
našich nepříjemných prožitků každého dne je 
tedy to, abychom se rozhodovali radovat se 
navzdory okolnostem. Aby naše nitro bylo za-
měřeno na Krista, který je přece neustále tu a 
může náš žal proměnit v radost. Ne tak, že se 
budeme radovat z toho, co dobré vlastně vůbec 
není, ale tím, že se budeme radovat navzdory 
tomu těžkému.

Ale to není všechno, co dokáže zmírnit naše 
zranění. Druhou dobrou radou, kterou bych tu 

chtěl předestřít, je to, abychom se začali zajímat 
víc o druhé a o Boží slávu, než sami o sebe. 
Pokud jsme totiž soustředěni jen a jen sami na 
sebe, pak to má za následek, že náš život bude 
plný nespokojenosti. Neustále budeme nevrlí a 
nebude se nám dobře dařit. Je to stará známá 
pravda, že sobecký život s sebou nese neustálé 
nutkání a marné hledání štěstí. Nic naplat. Štěstí 
tu je, ale především pro ty, co milují druhé lidi.

Třetí rada ukazuje, jak nasytit sám sebe 
radostí. Chválit Boha. A to nejen písněmi, ale 
také tak, že se budu neustále při různých 
životních příležitostech k Bohu modlit a děkovat 
mu za to nebo ono.

Bez radosti je život daleko víc nepříjemný a 
těžký, než s radostným duchem. Je to život 
množství předsevzetí, ale mála skutků. Je to 
srdce plné přemýšlení, ale prosté citů. A bez citů 
je tu ještě jeden pocit, totiž pocit vnitřní 
prázdnoty.

Není tedy žádné Boží požehnání tam, kde 
nemáme radost. Neboť radost je ovoce Ducha 
svatého. Radost je jako toto dobré ovoce Ducha 
důležitá vždy, nejen někdy. Nemusí se projevovat 
nijak hlučně, nejde o sílu radosti měřitelnou 
množstvím vtipů. Spíše jde o niterný klid a mír, 
kdy člověk je prostě rád na světě. Ano! Je 
duchovní být šťastný a být rád na světě.

Co tedy má křesťan činit, aby tu jeho radost 
opravdu byla od rána do večera? Zopakujme si 
ony tři rady:

1. Raduj se navzdory okolnostem rozhodnu-
tím své vůle.

2. Nebuď sobecký.
3. Chval Boha a děkuj mu.
Na závěr ještě jedno slovo z Bible.
Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte 

Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak 
řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle 
povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. (Mt 
28,5–7)

Petr Doušek



POVÍDÁNÍS LUKÁŠEM KULÍSKEM

– Jak ses dostal k hraní na varhany?
Jednou chyběl varhaník, tak jsem byl vy-

zván, abych doprovázel.

– Kým?
Pepou Vávrou. Asi jsem byl jediný, kdo 

uměl hrát.

– Jak to dopadlo?
Naštěstí stál vedle mě Quapka a hlasitě 

zpíval a držel melodii. Dopadlo to tak, že se 
zpívalo.

To jsi hrál na varhany?
Ne, to bylo na klavír.

Kdy jsi seděl poprvé za varhanami?
Hodně dávno. Párkrát jsem si to zkoušel 

v papučích tak ve dvanácti nebo třinácti.

 A to jsi předtím hrál na klavír?
Na klavír hraju tak od pěti let.

–  

–  

–

– Co je těžší na varhanách?
Hrát na varhany je pro mě těžší, protože 

jakmile je tam nějaká chyba, že třeba ško-
brtnu o vedlejší klávesu, tak to naplno zazní. 
Kdežto na klavíru to není skoro slyšet.

Co je nejtěžší?
Vzpamatovat se z vlastní chyby. Nene-

chat se rozhodit.

Cvičíš?
Když mám hrát, tak to poměrně dlouho. 

Třeba i hodinu.

Máš oblíbené písně?
Mám písně, které umím nazpaměť – Pod 

ochranou Nejvyššího a Krásná je modrá 
obloha. Ty jsem hrál i v neděli.

Hraješ i v neděli?
Jen když byla „mládežnická“ neděle.

Ptala se Lenka Broklová.

– 

– 

– 

– 
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aneb Představujeme dalšího z mládežnických varhaníků



a konci února Léta Páně 2012 jsem 
byl N převeden do va-

šeho/našeho sboru. Tuším, že většina z vás 
má představu, kdo jsem, nebo alespoň jak 
vy-padám, nebudu své představování tedy 
zbytečně rozvádět.

Po narození v Čáslavi jsem se neprodleně 
přesunul na tři roky do Pardubic, odkud 
jsem se i se svými rodiči vydal v roce 1989 
budovat službu na malou stanici CB do 
Jilemnice (malé město v Krkonoších), kde 
jsem zůstal až do svých vysokoškolských 
studií. Během mého dětství mi postupně 
přibyli další tři sourozenci, o které jsem se 
více i méně úspěšně staral. Podruhé jsem se 
narodil na táboře pardubického dorostu 
přesně 13. srpna někdy kolem roku 1998, 
nicméně pokřtěn jsem byl až o několik let 
později bratrem kazatelem Hofmanem       
v Jilemnici.

ze svého mateřského sboru    
v CB Liberec 

Po maturitě jsem se vydal do Brna na 
ekonomickou fakultu na vysoké škole a 
zcela samozřejmě jsem začal navštěvovat 
váš/náš sbor na Kounicově 15, kam jsem se 
s radostí před dvěma lety přestěhoval.

Jak mnozí z vás vědí, už třetím rokem 
jsem vedoucím mládeže, kterým bych ale asi 
nebyl bez Štěpána Hluchého a Honzy 
Asszonyi, kteří mě podporují a pomáhají mi.

Jen pro doplnění, v současné době už 
nestuduji, ale podnikám a tyto dvě činnosti – 
podnikání a vedení mládeže – mi vyplňují 
téměř všechen pracovní i volný čas. Ve va-
šem/našem sboru je mi moc dobře, což je i 
jeden z důvodů, proč jsem se nechal admi-
nistrativně přiřadit k vám. Těším se, že tu 
ještě alespoň pár let zůstanu – a kdo ví, 
možná to bude i víc než pár let. Těším se      
z vašeho společenství a velmi rád poznám 
více i ty z vás, které ještě tolik neznám – 
třeba při příležitostném nedělním obědě J.

Dalimil Petrilák

PŘEDSTAVUJEME
Nové členy sboru

DALIMIL 

PETRILÁK

PŘEDSTAVUJEME
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DOROSTOVÝ
zlatokopecký třídeňák v Košíkově
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o Košíkova nás dovezli kmeti 
autem. Hned večer jsme se vydali 
ke kostelu, kde jsme po chvíli D
luštění a hledání našli u dvou smr-

ků zlato. Večer nám Bublas četl z knížky. Na 
výletě bylo osm dorostenců (Vojta, Vašek, 
Kuba a Filip Š., Kuba a Věrka B., Maruška, 
Bětka) a šest kmetů (Bublas, Lukáš, Štěpán, 
Jára, Alík, Hanka).

Druhý den jsme šli na celodenní výlet. 
Naučili jsme se hru, ve které se muselo házet 
šiškami a trefovat stromy. Na jedné z prv-
ních přestávek nás Bublas naučil tlouct 
špačky. Dorostencům to docela šlo a kme-
tům taky, akorát to skoro vždycky museli 
hledat. Na jednom místě nám Bublas 
oznámil, že tam někde jsou jezírka a Alík 
odpověděl, že se to pozná podle toho, kde se 
ozve „Uvá žbluňk!“ a někteří dorostenci 

začali říkat jezírkům 
„Uvá žbluňk“. Na 
jedné louce nás Alík 
zabavil  hrou se 
šátkem a potom 
hrou, že nám do 
skupiny řekl název 
pohádky a co v ní 
má být zlaté a my 
jsme si měli nacvičit 
s tou pohádkou 
představení. Vyrušili 
nás v tom Jára se 
Štěpánem, kteří nám 
oznamovali, aby-
chom si hned šli za-
mluvit zábor na 
těžení zlata. Tato hra 
nám byla vysvětlena 

tak, že se máme rozdělit na dvojici a dvě 
trojice a v těch si máme najít a zamluvit 
zábor a vytěžené zlato dávat do banky. 
Skupiny byly rozděleny takto: Vašek + Filip 
+ Bětka, Vojta + Maruška a Věrka + Kuba 
Š. + Kuba B.

Večer zpátky v Košíkově bylo předsta-
vení pohádek (Červená Karkulka, Zlatá 
chaloupka, Zlatá Zlatěnka). V neděli ráno 
jsme šli na výlet, kde jsme hráli hru na dvě 
vlčí smečky, co si braly maso. Potom po 
obědě bylo rozdělováno zlato. Potom jsme 
měli shromáždění, po kterém kdo chtěl, mo-
hl přispět zlatem na opravu místního koste-
la. Odpoledne jsme hráli na dvoře hry, a 
potom jsme odjeli do Brna. Výlet se mi líbil.

Bětka Zachariášová
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r u h o u  
b ř eznovou  
n e d ě l i  p o  D
shromáždění 

b y l i  v š i c h n i  
m i m o b r n ě n š t í  i  
b r něnš t í  s t uden t i  
pozváni na společný 
mládežnický oběd. 
Sešlo se nás skoro 
čtyřicet, z toho několik 
zcela nových tváří, a tak jsme většinu času 
strávili seznamováním se a utužováním 
vztahů. Už před obědem jsme se kromě 
povídání zabavili oblíbeným fotbálkem. O 
vynikající oběd se postaraly holky 
Kořínkovy a tímto bych jim za všechny 
spokojené jedlíky chtěla poděkovat. 

Celá akce byla ve znamení volné zábavy, 
což je podle mě pro mládežníky nejsnad-
nější a nejmilejší způsob trávení společného 
času. Od zákusků a kávy se plynule přešlo    
v další seznamování a hraní fotbálku. Pár 
mládežníků se sešlo u piana a během chvilky 
se kolem nich shlukli skoro všichni. Zpěv 
písní z kancionálu potom zněl snad víc než 
hodinu. Ke konci zpěv doprovázeli ta-
lentovaní hoši na všechny nástroje, které 
byly v dosahu, a zpívali i hráči fotbálku.

Jsem moc ráda, že se akce vydařila, že se 
nás sešlo tolik a Pán Bůh byl s námi a že  i za 
tak krátký čas byla navozena skvělá 
atmosféra pro poznávání nových lidí, sebe 
sama i Pána Boha. 

Míša Klimentová

Reakce mládežníků:

Na mládežovém obědě se mi moc líbilo, 
že tam přišlo hodně lidí a některé tváře jsem 
viděla poprvé… Byla to moc požehnaná 
akce… Oběd byl skvělý, za což děkuju Drá-
kulce a Elišce... Hraní fotbálku je samozřej-
mostí J a super bylo i zpívání kancioná-
lovek… Doufám, že se takhle zase sejdeme 
a že se všichni budeme moct více poznat...

Káťa Pavlíková

Na mládežovém obědě se mi nejvíc líbilo 
obecenství. Společný zpěv písně „Přijď, 
Pane, k stolu našemu“ ve třiceti lidech mi 
udělal radost a po zbytek času jsem musel 
přemýšlet nad závěrem písně: „…ať věčně  
s Tebou stolujem“. Věčné stolování s naším 
Pánem, kterému nebude konce... Tady na 
zemi všechno jednou musí skončit, ale 
jednou nebudeme muset odcházet v tom 
nejlepším za starostmi a povinnostmi. A na 
to se těším!

Jakub Pavlíček

Ptala se Míša Klimentová.

PRVNÍ

           MLÁDEŽNICKÝ OBĚD



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

karel
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Příběh osMÝ: 

17

abička moc ráda vypráví o 
našem Karlovi. Často o něm 
říká, že je to zvláštní případ, B
a hned spustí: „No jo, náš 

Karel. Toho vy ještě neznáte, že? 
Ráno vstane, omyje si obličej, 
nasnídá se a vypraví se do práce. Ze 
začátku to vždycky vypadá, že je 
všechno v pořádku. Ale jen nasedne 
do tramvaje, tak to vypukne! Karel 
se téměř každý den chytí za hlavu, 
protože přijde na nějakou věc, 
kterou doma zapomněl. Jednou je to 
svačina, jindy deštník nebo hodinky. 
Možná, že bude mít v takovém 

případě Karel hlad, zmokne, nebo přijde někam trochu později, ale bez 
těchto drobností se přeci jen v práci obejde. Horší je to, když se musí pro 
něco důležitého vracet. Třeba pro telefon, diář, peněženku nebo 
pracovní dokumenty. Bez těchto věcí dojet do kanceláře nemůže. A 
zrovna včera, představte si, to si Karel dokonce zapomněl obout boty a 
odešel z domu v bačkorách. To je zkrátka náš Karel, hlava děravá. Ten 
stále na něco zapomíná.“

Babiččino vyprávění o zapomnětlivém Karlovi nás často rozesměje, 
ale také nás upozorňuje, že je tu jedna událost, na kterou zapomínat 
nesmíme. Je to příchod Pána Ježíše Krista. Víme, že se k nám vrátí, ale 
nevíme kdy. Musíme být proto vždycky pečlivě přichystáni. Nesmíme ve 
svém srdci zapomenout žádný hřích. Všechny mu je musíme vyznat.
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Babička vyjmenovala mnoho věcí, které si už někdy Karel ráno zapomněl vzít. 
Dvě však v příběhu nebyly, poznáte, které to jsou? Všechny je pak můžete 
vybarvit.

VETERÁNI POKRAČUJÍVETERÁNI POKRAČUJÍ
ž je tomu pár měsíců, co se veteráni 
(čili odrostlejší mládežníci) stáhli Udo ilegality, jak jsme oznamovali i 

na stránkách Kompasu. Neznamená to 
ovšem, že již nemáme žádná setkání a nic 
nepodnikáme! Možná právě naopak. Připa-
dá mi, že naše pondělní večery (většinou 
buď u Kadleců nebo u Dadáků) každého     
z nás mnohem více obohatí a duchovně po-
vzbudí a občerství, než tomu bylo v dobách, 
kdy jsme ještě fungovali (a později spíše 
živořili) jako mládež. Možná je to tím, že se 
setkáváme v komorním počtu (plus minus 
deset lidí), navzájem se lépe známe a jsme    
k sobě tím pádem otevřenější. A v nepo-
slední řadě – na našich programech se po-
dílíme všichni. Přibližně jednou za tři měsíce 
míváme totiž tzv. plánovací mládež, kdy 
navrhujeme a demokraticky schvalujeme 

programy na příští týdny, rozdělujeme si, 
kdo který program připraví, kdo zajistí ob-
čerstvení a kdo se ujme úvodu k modlitbám.

Naše programy jsou opravdu pestré a 
mám pocit, že než nám dojdou zajímavá a 
přínosná témata, potrvá to opravdu hodně, 
hodně dlouho. J Pravidelné jsou mládeže 
biblické, modlitební a chválicí, často také za-
řazujeme diskusně laděné tzv. „Hyde par-
ky“, občas se podíváme na nějaký zajímavý 
film a někdy si pozveme i hosta. A rozhodně 
mezi sebou uvítáme i nové tváře, mladé lidi 
(přibližné věkové rozmezí 20–35 let). Bližší 
informace o našich setkáváních podá pří-
padným zájemcům Káťa Dadáková nebo 
Linda Kadlecová.

za veterány Iva Zachariášová

18

Pája Sychrová



Mládež / úterý 19.15

Jesus Christ Superstar
HOST – Michal Apetauer (AC)
Příběhy ze Starého zákona – Domino
Základy víry – Jan Asszonyi

3. 4.: 
10. 4.:
17. 4.:
24. 4.:

DUBEN V NAŠEM SBORU

Mt 21,1–17
Mk 16,1–8
J 20,19–31
J 10,11–16

PERIKOPY

Večírek / neděle 17.30 (od 17.00 posezení u kávy a čaje)

1. 4.: br. Ivo Binder – moderní křesťanské výtvarné umění (moderuje br. Milan Hluchý)

Závěrečný večírek sezony 2011–2012:

Velký pátek 6. dubna

9.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi + křestní sliby + Večeře Páně

¸ – možná i promítání světelných obrazů (digitálních)
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¸

Kopaná - alias Soutěž o nejoteklejší kotník

Pravidelný nedělní odpolední fotbálek se koná 
od 14.30, a to za dvacku. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) 

nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

v Ořešíně (v případě příznivého 
počasí) 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Poděkování  Veteránům
V minulém roce ukončila své schůzky ve sboru starší mládež – Veteráni. Staršovstvo 
sboru děkuje všem, kteří se na této službě podíleli a poskytli tak možnost setkávání 
věkem starším mládežníkům.
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15. 4.:

22. 4.:

29. 4.:

9.00
17.30
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00

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

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
večírek (br. Ivo Binder)

pobožnost se nekoná

bude určeno
br. Petr Raus
bude určeno

bude určeno

kaz. Jan Asszonyi – Neděle vzkříšení

kaz. Jan Asszonyi

neděle mládeže

kaz. Jan Asszonyi (misijní)

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 16.45

ve středu 11. 4. a 25. 4. ve 20.10

ve středu 18. dubna v 17.15

1. 4.:
8. 4.:

15. 4.:
22. 4.:
29. 4.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí + VP
Bohumiličtí

Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi kaz. Jan Asszonyi

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU
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