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Červen v našem sboru

Den zvolna končí. Trávě zvlhly oči,
z polí jsou slyšet písně kobylek.
Ptáci už ztichli, noc sem brzy vkročí,
na tváři cítím její polibek.

Rozkvétá tma a barvy odlétají,
svět kolem už jen jakoby se zdál.
Jen tam, co slunce noční úkryt tají,
nebeský kovář výheň rozdmychal.

Přetaví v jejím žáru všechno zlato,
co slunce denně nosí oblohou.
Pročistí ho, odstraní prach a bláto,
které tak snadno ulpí na nohou.

Pokročil čas a všechno, co je kolem,
ztratilo svoji známou denní tvář.
Zářící oheň těsně nad obzorem
zchladila krev vylitá na oltář.

Oheň a krev, ten zvláštní příběh noci,
vina a milost – víc než posedmé.
Za jakou cenu bude slunce moci
vyletět čisté do nového dne?

Bohušova kresba 
uvedená v srpnovém 

Kompasu v roce 2001.
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ZLODĚJE
řed několika týdny jsem měl zajímavou 
příležitost prožít, jak dobrá jsou Boží pravidla 
pro život, i když mohou v první chvíli vypadat P

jako teorie odtržená od reality života. Opak je 
pravdou.

Vykradli mi auto. Stalo se to příznačně v „nejlepší“ 
chvíli. Manželka ten den odjížděla na nějakou dobu 
studijně do zahraničí, a když se blížil čas jejího odjez-
du, sešli jsme k autu do společných garáží bytového 
domu, abych ji odvezl do centra na autobus. Měli jsme 
docela naspěch, časové rezervy nepatří mezi naše 
nejsilnější stránky. Naložil jsem kufr do auta, a v tom si 

Lenka všimla, že je okno spolujezdce rozbité, rádio vyrabované, sklo všude   
v autě atd… V té chvíli jsem to bral docela klidně, jediné, co mě zajímalo, 
bylo, jak dostanu Lenku včas na místo jejího odjezdu. Když se tato část 
vyřešila, musel jsem začít řešit druhou část problému. Auto, policii, úklid. 
Následující události nemá smysl příliš rozvádět, spíš bych se chtěl zaměřit na 
něco, co jsem si byl v následujících dnech nucen připomenout.

Přiznám na rovinu, že jsem vůči pachateli cítil opravdu velmi, velmi 
nekřesťanské myšlenky. O to rádio až tak nešlo. Oprava auta a papírování      
s policií v jednom z pracovně nejnabitějších týdnů za poslední dobu mi vadila 
mnohem víc. A při myšlence, že to vše jen pro pár stovek za rádio v zasta-
várně, mi vařila krev v žilách. Hned druhý den se mi ale začala drát na mysl 
slova Pána Ježíše: Milujte své nepřátele! (Mt 5,44) Ale jak na to?! Nechtělo se mi, 
opravdu nechtělo. Pokaždé, když jsem volal do servisu, jestli už je auto 
opravené, sháněl v práci jiné auto, které by bylo volné, nebo vyplňoval poli-
cejní formuláře a odsouval smysluplnou práci, jsem toho člověka opravdu 
nemohl mít rád. Trvalo mi několik dní, než jsem se dokázal zbavit nenávisti a 
neznámému pachateli odpustit. Teprve potom jsem si uvědomil, že nenávist 
byla v této situaci sice přirozený, ale zbytečný a hloupý cit. Ničemu nepo-
mohla a pomoci ani nemohla. Auto neopravila, zloděje nechytila. Jen mi ke 
všem vzniklým nepříjemnostem několik dní otravovala mysl. Milovat (nebo 
aspoň přestat nenávidět) své nepřátele je zlatou Boží radou pro podobné 
situace. Tak jen doufám, že si pachatel za úlovek pořídil něco lepšího než 
cigarety a tuzemák.

Štěpán Hluchý
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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 N U

Milí bratři a sestry,
nedělí Trojice začíná měsíc červen. Obsazení sborového 
programu bylo tentokrát složitější, protože bylo potřeba 

reagovat na změny v dlouhodobě plánovaných návštěvách.
o Noc kostelů – V době vydání červnového Kompasu budeme mít již za sebou další 

ročník Noci kostelů, k níž se od jejího počátku připojujeme.
o Projekt „Sára“ – Možnost setkání pro ženy s Rozitou Mertovou se nabízí v pondělí    

4. června v 17.00 hodin.
o Nedělní shromáždění
v 3. 6. 2012 – 9.00 hod. shromáždění s Večeří Páně (káže Jan Asszonyi).

– 19.00 hod. slouží br. Luboš Rous; bude rovněž slavena Večeře Páně.
v 10. 6. 2012 – Neděle seniorů

– 9.00 hod. shromáždění s Večeří Páně, káže host kazatel Bronislav Kaleta (CB 
Praha-Žižkov).

– 19.00 hod slouží br. Tomáš Veselý.
v 17. 6. 2012 – 9.00 hod. nedělní shromáždění, káže host kaz. Andrej Beňa.

– 17.00 (a 17.30) večírek – rozhovor a seznámení se sestrou Márií Uhlíkovou, 
pastorační asistentkou, která bude od září sloužit v našem sboru.

v 23. 6. 2012 – 9.00 hod. nedělní shromáždění, káže kaz. Daniel Komrska.
– 19.00 hod. slouží br. Petr Kvapil.

o Biblické hodiny
v 6. 6. 2012 – život a zbožnost krále Davida podle jeho žalmů
v 13. 6. 2012 – výklady knihy Numeri, slouží br. Petr Raus.
v 20. 6. 2012 – výklady knihy Numeri, slouží kaz. Jan Asszonyi.
v 27. 6. 2012 – výklady knihy Numeri, slouží kaz. Jan Asszonyi.

o Setkání staršovstva
v 13. 6. 2012 – setkání brněnského staršovstva (20.10 hodin)
v 27. 6. 2012 – setkání brněnského staršovstva (20.10 hodin)

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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NARODIL SE

KDY      KOMU                                         PROČ

8. 6.
23. 6.
25. 6. 

sestře Jarmile Sturmové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Evě Kakačové z Blanska

74 let
71 let
82 let

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ   KRONIKA
ČERVEN 2012

Bůh totiž člověku, který je mu milý,
dává moudrost, poznání i radost.

Kazatel 2,26

Ve čtvrtek 17. května daroval Pán Bůh manželům Hance a Petrovi Buršíkovým syna 
Lukáše.

ODEŠEL NA VĚČNOST

V pondělí 7. května zemřel ve věku 85 let bratr Bohuslav Kučera. Pohřeb se konal v modli-
tebně ve čtvrtek 17. května.

áš tatínek a Váš bratr v Kristu 
Bohuslav Kučera se narodil N8. 12. 1926 ve Ždánicích, ma-

lém městečku pod Chřiby. Z devíti 
sourozenců byl druhý nejmladší. Z Ku-
čerových dnes žije pouze Jaroslav Ku-
čera, emeritní a stále aktivní kazatel. 
Rodiče tatínka byli první generací        
v naší rodině, která osobně přijala 
osobní víru v Krista. Od čtyř let žil 
tatínek v Brně-Novém Lískovci. Na-
rodil se do poměrů velmi chudých. Ví-
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cečetná rodina žila v jednopokojovém bytě, 
sourozenci spali v jedné posteli, často byl 
hlad. Ale nuzný život pomáhal vytvořit spo-
lečenství rodinné pomoci a spoluodpo-
vědnosti.

Tatínek od dětství miloval přírodu a 
daleké výpravy do okolí. Máme o tom četná 
svědectví z jeho vyvázaných, ručně psaných 
a malovaných deníků. Miloval květiny, stro-
my, krajiny. Dovedl je krásně malovat. Když 
se po válce objevil skauting, ušlechtilé hnutí 
blízké přírodě, rychle se v něm zabydlel. Je-
ho klubovnu situoval obětavě do svého 
malého pokojíku v Lískovci. Junák jej ovliv-
nil na celý život. Pak se svět zamotal, komu-
nisté skauting zrušili a tatínek odjel na 
vojnu, kterou prožil na Slovensku. Tu zem si 
zamiloval. Ale ještě před vojnou se i v jeho 
vnitřním životě udála zásadní změna. Při 
několika shromážděních se rozhodl pro ži-
vot s Kristem. Ne že by předtím nebyl věřící, 
ale prostě se posunul někam dál. Po návratu 
z vojny chtěl Pánu Bohu sloužit a celkem 
přirozeně se ujal dorostu, který začal vést po 
skautském způsobu: hry, výpravy a zároveň i 
kus poetiky – básně, kresby, časopis Úsměv. 
Z počátku snad budil i jistou nedůvěru, 
později si získal srdce lidí, a tak prakticky od 
padesátých let máme v Brně dorost a v něm 
již vnuky a brzy i pravnuky původních 
dorostenců.

Po vojně tatínek jezdil na poloilegální 
akce naší církve, tzv. lesní brigády. Tam při-
šel zásadní uzlový bod. Bylo to v Kubově 
Huti na Šumavě. Jeden večer se všichni báli 
o jakéhosi Bohuše Kučeru z Brna. Přišel až 
pozdě v noci, venku lilo. Byl zmoklý, zplihlý, 
schovaný pod mokrou válečnou celtou s rá-
diovkou na hlavě. Zrodil se vztah. V roce 
1958 byla svatba. Vytvořili s maminkou, 
Stanislavou Sejkorovou, vztah vzájemné 
úcty, obdivu a lásky. Měli se do konce života 
rádi. První dva roky žili v Praze, tatínek za 
rodinou dojížděl. Tam se narodila dcera 

Bohunka. Pak přišlo stěhování do malého 
„polobytu“ v podkroví rodného domu. A 
nakonec do bytu na Vojtově 10, kde tatínek 
žil až do konce života. Zde jsme se narodili 
(kousek odtud) i my ostatní děti, Pavel a 
Petr. Zde jsme prožili své dětství i jinošství. 
Bylo nám krásně. Tatínek s námi často 
jezdíval do přírody. Brával nás na doroste-
necké vandry. Vyrobil nám osobně po-
schoďovou postel. Také se s námi trápíval. 
Po letech rodiče v bytě osaměli, i když ne 
docela. Byli jsme s nimi často. A byla tu 
vnoučata, kterým se tatínek krásně věnoval.

V profesním životě začal tatínek jako 
obchodní příručí. Chtěl studovat (pomýšlel 
na lesnictví), ale nuzné podmínky rodiny to 
neumožnily. Pracoval na několika obchod-
ních a kancelářských místech. Po vojně 
vystudoval večerně střední školu a následně 
Fakultu architektury a pozemního stavi-
telství v Brně. Pracoval na Útvaru hlavního 
architekta, později jejich skupina vytvořila 
ateliér Investprojekt, následně Brnoprojekt 
a v něm známý Ateliér R. Tatínkovi byly svě-
řovány úkoly zejména v oblasti urbanismu. 
Poslední pracovní léta strávil ve Výzkum-
ném ústavu výstavby a architektury. Ve vol-
ných chvílích projektoval domy či chaty. A 
modlitebny. S těmi byl spojen celý život. 
(Horní Počernice, Ústí nad Labem, Chru-
dim a další.) Snad vrcholným dílem jeho 
církevní architektury byla rekonstrukce 
rekreačního střediska Českobratrské církve 
evangelické Sola Gratia. Tu se mohl projevit 
v celé šíři i se schopností improvizace. Na-
příklad z rozebraných roubenek postavili 
původně neplánovaný dřevěný kostelík.

V pozdějším věku se začaly objevovat 
známky opotřebování těla. I když byl tatínek 
fyzicky zdatný, prožil překvapení. Onemoc-
nění srdce. Zprvu si to ani nepřipouštěl a 
tvrdil, že mu nic není. Tož bylo. Ještě, když 
mu bylo pětasedmdesát, se podrobil operaci 
srdce. Vše úspěšně přečkal a žil téměř do 
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konce svého života plným životem. Po smrti 
své manželky, naší maminky, se pro nás děti 
podivuhodně „otřepal“, ale bylo mu zřejmě 
teskno. Jen o tom po kučerovsku zbytečně 
nemluvil. Ještě v jeho 82 letech jsme spolu 
na Velké Fatře spali pod širákem. Ještě před 
necelými dvěma roky pracoval na návrhu 
rekonstrukce modlitebny v Chýnově. Ještě 
před rokem byl na táboře malého dorostu. 
Ještě o Velikonocích byl s námi v Košíkově. 
Potom se ale jeho tělesná schránka začala 
rychle hroutit, jako dlouho podemílaný 
dům. Jeho odchod nás zaskočil. Měli jsme 
ještě velké plány. Zemřel obklopen svými 
dětmi a v péči laskavých lékařů 7. května 
2012 před jedenáctou.

V článku pro Kompas nelze nezmínit 
jeho vztah ke sboru na Kounicově. Byl to 
jeho mateřský sbor. Členem se stal 6. 5. 
1951. Hodně mu na našem společenství 
záleželo. Občas ho i maloval „narůžovo“. 
Trpěl, když byl ve sboru nějaký neřád. Stal se 
letitým starším sboru a bylo mu smutno, 
když tuto funkci opouštěl. Měl rád vzneše-
ná, důstojná, ale nápaditá shromáždění. 
Také je pečlivě připravovával: písně, básně, 
proslovy. Rovněž kázával. Tatínek neměl 
teologické vzdělání, spíše se ho bál. Teologii 
považoval za vyšší matematiku hodnou lidí  
s titulem (dr. Jan Urban!, dr. Adolf  
Pospíšil!), my prostí se máme věnovat malé 
násobilce. Věřil a duchovně myslel srdcem. 
Když byl na puťáku program o Duchu 
svatém, byl téměř zoufalý. Mládež se přece 
nemá zabývat tak složitými tématy!

Jak jsem napsal, založil zde dorost a 
dlouho jej vedl. Ve svých šedesáti, inspi-
rován svými vnoučaty, měl odvahu založit 
další, tentokrát Malý dorost. Dal do toho 
vše. Pomáhal jsem mu, a taky kritizoval styl 
vedení, plánování. Leč vidím, jak důležité je 
to, co se nedá naplánovat: Tatínek byl 
osobnost s přirozenou autoritou, dokázal 
vytvořit jakési jedinečné prostředí. Měl       

k dorostencům vztah, bral je velmi vážně. 
Byl jim příkladem. Čerpal hodně z přírody, 
kterou chápal jako Boží knihu. Občas 
dokázal být i nekompromisně tvrdý. Pravda, 
ne zcela všichni byli super nadšení do-
rostenci. Ale snad se velké většině v dorostu 
líbilo.

Ve sboru cítil odpovědnost za přestavby 
modlitebny. Nad rozhovory na téma re-
konstrukce se vznášela mnohá napětí mezi 
estetikou a praktičností. Jeho dodnes nej-
viditelnější interiérovou úpravou bylo 
umístění kříže do čela modlitebny a posu-
nutí kazatelny vlevo. Nebylo to snadné roz-
hodnutí. Kříž připadal mnohým reformo-
vanějším moc katolický. Vzpomínám si 
také, jak pečlivě navrhoval biblický verš 
vedle kříže. Jedno elegantní písmenko vedle 
druhého maloval tužkou na stole. Každé 
mnohokrát! Dnes bychom řekli, že navrhl 
svůj vlastní font. Kdo by se s tím dnes,         
v době plotrů, tak páral!

Podařilo se mu rovněž založit nepsané 
sborové tradice: putování do Vavřince, dnes 
do Košíkova; adventní zpívání skupinky; 
založil časopis Kompas a dlouhá léta byl 
členem jeho redakční rady.

Tatínek žil plodný život. Dnes se sou-
rozenci tak tak stihneme to, co tatínek za 
svůj život zvládl sám.

Samému Bohu budiž sláva  +! +! +
Petr Kučera



8 KOMPAS 6/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

7. 5. 2012

ědeček Bohuš dnes odešel. Byly 
tam jeho děti. Byl obklopený 
všemi, které měl rád.D

Chodili jsme do lesa. A stanovali u 
dřeváčků. A dělali krabičky z papíru. A taky 
zvířátka z kaštanů! To jednou chci dělat se 
svými dětmi. A vyráběli píšťalky. A čistili 
studánku. A nechal nás klouzat se po stráni. 
A stavěl nám bunkry z dek a žebříku. A uměl 
rozdělávat geniální táboráky. A dělával vý-
borný čaj z jehličí. A v polévce si nudle ne-
chával jako druhý chod se sójovkou. A mi-
loval babičku. A miloval přírodu. A geniálně 
kreslil. Byl dobrý architekt. A udělal nám 
výstavu našich prací od dětství. A měla jsem 
ráda ty jeho papíry s černou čarou na jedné 
straně. A děkuju Bohu za poslední telefonát, 
co jsme spolu měli. Za to, že mě měl rád. A 
jeho obočí. A to, že uměl napodobovat ptáč-
ky. A že je uměl poznávat. A křížaly! A jeho 
krásné písmo. A zápisy z cest. A čokolády, 
které mi dával. A čaj. A to, jak jsme dělávali 
černé hodinky. A jak jsme spolu byli na 
táboře a jak jsme se vraceli pozdě v noci. A 

jak jsem hrdá na to, že 
můžu být jeho vnučka. A 
když přijel na rádcovskou 
školu a spal po širákem. A 
jeho příběhy. A vyprávění. 
A ty kresby, co řekly vše. 
Černobílé, ale vystihly 
celou krásu. A pomáhal mi 
určovat květiny a já mám 
hezký herbář. A domečky 
pro skřítky. A Valašsko. A 
indiánka DUHA a vyře-
závané hole. A zprávy. A 
zašifrované zprávy. A zim-
ní výlety. A CELTY! A 
vlaštovky z papíru a 
pouštění draků a špek na 
ohni a čaj v kotlíku. „Ahoj 

Katko!“ „Ahoj dědečku!“ A jeho košile a 
kalhoty s pukem za každých okolností. A 
nedělní shromáždění. A modlitby před 
jídlem a čtení z kralické Bible. A šachy a 
dědečkovo dumání. Červená se line záře… 
A jeho šouravý krok a jeho shrbená záda. A 
Helenčina studánka a tajný objekt v lese… 
A klíče házené z okna s padákem z ka-
pesníku. A vůně ohně. A šibalský pohled, 
když vyprávěl. A jeho ruce. A pomněnky. A 
chlupaté koniklece… A hory. A mraky. A 
tesknota.

A naděje.
A já si ho nesu v srdci dál.
Jsem za něj vděčná.
Hospodine, děkuji za to, že jsem mohla 

patřit k dědečkovi. Děkuji ti za to, jaký byl. 
Děkuji ti, že jsem od něj mohla čerpat. Že 
mě naučil milovat Tvoje stvoření. Děkuji!!! 
Děkuji za to, co předal. Mně. I všem okolo. 
Za jeho bohatost. Za to, že se dělil.

Amen
Katka Kučerová
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„Má Pán Ježíš děti rád, jen kdyby to směly znát! Kéž by jeho pozvání přijaly 
bez váhání! I já jim chci zvěstovat: Má Pán Ježíš děti rád.“ (KK 420)

MODLÍME SE ZA...
NAŠE DĚTI

MĚSÍC ČERVEN: 

snaží uzavřít další semestr. Ti nejmenší se 
učí jíst, spát a správně vylučovat, což je často 
také velká dřina .

Všechny naše děti potřebují sílu a 
moudrost ke zvládání svých povinností. 
Modleme se, aby nejen uměly obstát ve 
svých školních povinnostech, ale aby byly 
jejich životy prozářené Boží blízkostí a 
naplněné Jeho láskou. Přála bych si, aby naše 
sborové děti v každém věku věděly a se 
samozřejmostí sobě vlastní vyznávaly: „Má 
Pán Ježíš, má mě rád!“

Daniela Asszonyi

NAŠE DĚTI

odle kartotéky máme v našem sboru 
(včetně Bohumilic) 63 dětí do 18 let! PTo je krásný dar .

Miminek letos a loni narozených máme 8, 
malých dětí od 2 do 6 let je 21. Vše ostatní 
jsou školáci na základních a studenti na 
středních školách. Myslím, že do svých 
modliteb můžeme směle zahrnout i děti 
větší, a to naše středoškoláky nad 18 let a 
vysokoškoláky.

Všechny výše jmenované čeká v červnu 
„zkouškové“. U každého v jiné formě. Malé 
děti ve školkách končí školní rok různými 
besídkami a soutěžemi, větší děti píší 
písemky, před maturanty se otevírají 
netušené životní obzory a vysokoškoláci se 
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Doufám, že spolu můžeme mluvit 
česky…

– Ano. (úsměv)

Co je pro tebe přirozenější – polština, 
nebo čeština?

– Polština, protože jsem chodil do polské 
základní školy i gymnázia a vysoká škola je 
moje první česká škola. Doma mluvíme 
nářečím. To není čistá polština, ale má k ní 
blíž, než k českému jazyku.

Kterou vysokou školu studuješ?
– VUT – Fakultu strojního inženýrství, 

druhým rokem.

Proč zrovna v Br-
ně?

– Jelikož tady 
mám rodinu – ba-
bičku s dědečkem – 
tak to bylo jedno-
dušší sehnat tady 
ubytování. Navíc 
Brno znám dobře, 
neboť jsme sem je-
zdívali na návštěvy 
za prarodiči.

Tak tedy bydlíš       
u nich?

– Ano.

Není to těžké, po 
polských školách 
n a j e d n o u  n a -
stoupit na školu  
v češtině?

POVÍDÁNÍ S NIKODEMEM HECZKEM
aneb Jak se octnul v Brně vnuk bratra kazatele Heczka

– 
kteří mluví česky. Už na střední škole jsem 
měl hodně kamarádů Čechů, takže jsem si 
zvykl.

Kdy ses začal učit česky?
– Měli jsme výuku českého jazyka na zá-

kladní škole a dále na gymnáziu, kde jsme 
povinně skládali maturitu z češtiny.

Ale ve shromáždění se u vás mluví 
polsky.

– V mládeži, ale i ve sboru, se spolu ba-
víme polsky, ale shromáždění je většinou     

v češtině. Bohužel.

Proč?
– Protože má-

me hodně členů, 
kteří  nerozumí 
dobře polsky.

Chodíš u nás do 
mládeže?

– Párkrát jsem 
tady byl, j inak 
chodím do SPK, 
ale většinou má-
me rozvrh až do 
večera, takže mi to 
moc nevychází. Na 
víkendy jezdím 
domů, tak chodím 
do mládeže v so-
botu doma.

Ani ne, protože mám hodně kamarádů, 

POVÍDÁNÍ
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Nepřipadáš si u nás ve sboru ztracený? 
Znáš tu někoho?

– Pár lidí tu znám. Trošku z minulého 
sjezdu, občas jsem s někým mluvil. Do 
mládeže mě pozvali.

Co Ti v brněnském sboru chybí? Jak se 
liší od Českého Těšína?

– My máme chválící skupinku s nástroji, 
ve které hraju; to se mi líbí, ale to je spíš pro 
mladší. Máme míň společných písní.

Na co hraješ?
– Na klavír.

A ještě na závěr: Co dělá bratr a sestra?
– Joachim studoval v Olomouci baka-

lářské studium a teď je na magisterském      
v Ostravě na filozofické fakultě, obor 
překladatelství polština-čeština a taky 
angličtina. Terese je šestnáct a jde na 
konzervatoř.

S Nikodemem rozmlouvala Lenka Broklová.

EFFATHA V BRNĚ
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RADOSTNÉ SRDCE (2)RADOSTNÉ SRDCE (2)

Valašsko 2011
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Vážení,
chtěl bych tímto reagovat na velmi zajímavý článek „Radostné srdce“ z dubno-

vého Kompasu od Petra Douška, svého švagra.

amozřejmě, že to, co Petr napsal, je pravdivé; je to však pouze jedna strana mince. 
Myslím, že není možné radost prožívat neustále, permanentně, což pravdou být Snemusí, když člověk velmi trpí. Žijeme ve světě, kde nejen kvetou rostliny, poletují 

motýli a svítí slunce, ale kde lidé, často bohužel ti nejbezbrannější – děti – umírají hladem a 
žízní. V naší společnosti se to až tak nestává, ale jsou země, kde jsou tyto skutečnosti na 
denním pořádku, a těch zemí je opravdu hodně… Sv. Pavel píše v listě Filipanům: Radujte se   
v Pánu vždycky! Opakuji: Radujte se! (Fp 4,4) – Ovšem dokáže se takto „radovat“ žena, když ji 
čeká porod, nebo muž, když ne vlastní vinou přijde o práci a je živitelem čtyřčlenné rodiny? A 

co další tragédie, jako 
jsou rozvody, úmrtí      
v rodině, existenční 
těžkost i ,  pronásle-
dování…

Není celkem obtížné 
zvedat ruce a chválit     
v entuziasmu Pána bě-
hem char ismat ické 
konference a jsa „opo-
jen Duchem“ ještě k to-
mu tančit, poskakovat a 
mluvit ve vytržení mysli 
v jazycích. Je ale těžké 
obhájit svoji víru, když 
skutečně jde o život.

Radost, duchovní 
radost, jistě je ovocem 

Ducha Svatého, které vypočítává apoštol Pavel v listě Galaťanům (Gal 5,22), ovšem tuto 
radost nelze pociťovat „na povel“, a už vůbec je špatné, když takto jistí přehorliví a 
superzbožní křesťané začnou podle toho posuzovat druhé: „Jestliže jsi smutný, pak nemáš 
Ducha Svatého!“ – Jaký to klam! Sv. Terezie z Avily prožívala přes třicet roků hluboké 
duchovní temnoty a vyprahlost, bl. Matka Tereza po celý svůj život. Jednou řekla: „Můj 
úsměv je jen maska.“

Ano, radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
Být radostný – to jistě ano. Ale pozor: Ne vždy a za všech okolností!

Petr Stloukal
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SVĚDECTVÍ
MÉHO ŽIVOTA 
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apíši vám o tom, jak jsem já uvěřila 
v Ježíše Krista. Narodila jsem se 
do věřící rodiny a odmalička jsem N

slyšela o Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Každý 
den jsme doma mívali rodinné pobožnosti. 

Vedl je tatínek. Četl Písmo svaté, vysvětloval 
různé věci, modlili jsme se a zpívali. Doma 
nás bylo sedm. Nesešli se vždycky všichni, 
ale domácí pobožnost byla každý den.

Prošla jsem nedělní školou, nábo-
ženstvím, mládeží a věděla jsem, že se mu-
sím rozhodnout pro Ježíše a mít ho ve svém 
srdci. To mně bylo deset let, když v nedělní 
besídce sloužil bratr kazatel Kostomlatský a 

pak se nás dětí ptal, kdo ještě nemá 
Pána Ježíše v srdci a chtěl by ho mít, ať 
se přihlásí, že se s každým budou 
modlit, aby jim Bůh v Pánu Ježíši 
Kristu od-pustil hříchy. Vzpomínám 
si, jak jsme klečeli a modlili se a dali své 
srdce Ježíši. Nebyla to velká změna v 
mém životě, možná jsem byla 
poslušnější a hodnější. Do sboru jsem 
byla přijata   v sedmnácti letech.

Pomalu jsem se učila různé věci ře-
šit s Pánem Ježíšem. Když mně bylo 
dvacet čtyři let, vdala jsem se za Theo-
dora Sturma, který byl věřící a chodil 
do mládeže. S manželem si denně čte-
me z Božího Slova, společně se modlí-
me a všecky věci předkládáme Bohu. 
Jsem vděčna za pokojný život bez 
větších zkoušek a problémů.

Pánu Bohu děkujeme za krásné pa-
desátileté manželství a za všechno 
krásné, co jsme od Něho přijali. Máme 
tři dcery. Všechny mají věřící manžele. 
Mají pěkná manželství. Pán Bůh nám 
dal čtyři vnuky a dvě vnučky. Každý 
den je předkládáme Pánu, aby i oni 
našli Pána Ježíše Krista jako svého 

Spasitele a neztratili se ve světě. Náš sbor 
považuji za svůj domov a toužím po tom, 
aby přišlo probuzení a rozvlažení.

Jarmila Sturmová
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B R O D F E S T
„PŘESTAŇ HNÍT, ZAČNI ŽÍT”

B R O D F E S T
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éma letošního sjezdu mládeží Církve 
bratrské (Brodfestu) bylo „Přestaň Thnít, začni žít” a jak už název napo-

vídá, konala se tato akce v Havlíčkově Bro-
dě. Hlavními tématy společných zamyšlení 
bylo, jak změnit sebe a svou církev. Brodfest 
byl letos nezvykle dlouhý, a to pět dnů, od 
soboty  4. až do úterý 8. května, a sjelo se nás 
ze všech koutů republiky asi 800 mlá-
dežníků. 

Každý den začínal společným ranním 
setkáním v kulturním centru. Potom násle-
doval dopolední blok seminářů, kterých 
bylo na výběr opravdu mnoho (např. Plánuj 
jako Bůh; Konec světa 2012; Odpuštění 
atd.) Dohromady bylo všech seminářů asi 
kolem sedmdesáti. Po obědě pak následoval 
další blok seminářů a po večeři další spo-
lečné setkání, po kterém následovaly alter-

nativní večerní programy, jako například 
koncerty, divadla či kino. Takto probíhal 
skoro každý den, až na neděli a pondělí, kdy 
se velmi aktivně sportovalo. 

V pondělí jsme měli možnost zapojit se 
do „Aktivit pro město“ a naše mládež se 
vydala zazpívat lidem v domově důchodců. 
Nebylo pro nás lehké vyslechnout doslova 
tragické životní příběhy některých lidí, ale 
mě osobně a věřím, že i všechny ostatní, 
velmi naplnila a povzbudila jejich veliká 
vděčnost, že za nimi někdo přišel, povídal si 
s nimi a zazpíval jim nejen světské písně. 

Myslím, že pro nás všechny, kteří jsme na 
Brodfestu byli, byla tato akce velmi po-
žehnaná a děkujeme Pánu Bohu za krásný 
čas s Ním i s našimi přáteli z jiných míst.

Jára Štigler
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BRODFEST SPORTOVNÍ
bychom jenom neseděli, mohli 
jsme si v neděli vybrat některý        
z více sportů. My jsme se rozhodli A

investovat své schopnosti především do 
volejbalu a štafety.

Volejbal nám vůbec nezačal pěkně. Hned 
v základním kole jsme obdrželi dost silného 
soupeře, který nás, byť 
tak tak, porazil. A       
z  k aždé  skup iny  
postupoval jen nej-
lepší, takže smůla. 
Když už jsme se 
smiřovali s tím, že si už  
nezahrajeme, přišla 
zpráva, že časově se 
turnaj stíhá velmi 
dobře, takže dostanou 
šanci ještě družstva, 
která byla v základním 
kole druhá, pokud po-
razí vítěze z jiné základní skupiny. V tu chvíli 
jako kdyby nás někdo polil živou vodou. 
Jiskřička obnovené naděje nás vzpružila 
natolik, že jsme rozdrtili všechno, co nám 
stálo v cestě a najednou stáli ve finále o první 
místo. Až zde jsme byli ve velmi kvalitní hře 
opět poraženi, ale to nám vůbec nevadilo, 
protože skončit stříbrní není tak špatné 
vzhledem k tomu, že jsme původně už byli 
mrtví. Takže jsme nejen utekli hrobníkovi   
z lopaty, ale ještě ho shodili do díry a 
zaházeli (myšleno obrazně). Mimochodem, 
tým, který nás v základním kole původně 
vyřadil, nakonec skončil třetí.

A nyní něco ke štafetě, která je takovým 
vrcholem sportovního dne. Jde o to, že 
mládež sestaví smíšené desetičlenné 
družstvo a každý člen pak běží necelý 
kilometr (obíhali jsme místní rybníček). 
Letos se přihlásilo rekordních 17 týmů.

Ale od začátku. Na sjezd jsem jela s tím, 
že štafetu možná ani dohromady nedáme, 
protože krom starého dobrého jádra mi 
chyběli lidi. Buď nemohli, nebo byli líní. 
Naštěstí se na místě podařilo naverbovat 
ještě dvoučlennou výpomoc z Třebíče, tak 
se alespoň nějaký tým přeci jen sešel. Nic-

méně myšlenka na to, 
že bychom obhájili 
vítězství, mi jakožto 
kapitánovi připadala 
dost naivní. A to na-
tolik, že jsem neváhala 
říct: „Jestli to vyhra-
jeme, tak máte povo-
lení hodit kapitána do 
jezírka.“

I vyběhl Honza 
Malý, který donutil 
ostatní rozbíhače vy-
razit tempem nepo-

chybně rychlejším, než by jim bylo milo, a 
dostal nás na šestou pozici. Následně běžela 
Ivetka, která Krokoušovi předávala na 
třetím místě. Po nich běžící Eliška a Vojta (1. 
výpomoc z Třebíče) tuto pozici udrželi a 
stahovali, až nás Ivanka posunula na pozici 
2. a předala Lukášovi. Když pak Lukin 
předal mně, zjistila jsem, že konkurenční 
mládežnici mám na dohled. Leč přes značné 
přiblížení jsem ji nepředběhla a svěřila to 
Jendovi (2. výpomoc z Třebíče), který ná-
skok mládeže z Hrádku ještě víc stáhl, ale 
také nepředběhl. A jako poslední od nás se 
rozběhl Formička. Nervy v kýblu a kousání 
nehtů, jak to dopade... A výsledek? Alík 
skončil v jezírku !

Tolik malá reportáž ze sportů. I tahle část 
sjezdu se nám moc líbila.

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

VEČEŘE
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Příběh DESÁTÝ: 

17

„Mami, co máme dneska k večeři?“
„Dneska budeme mít výborný špenát, Verunko.“ V ten moment 

otočí Verunka oči v sloup: „Fuj, ten je tmavě zelený a vypadá jako 
plesnivá kaše! To nechci! Mám chuť na něco sladkého.“ Maminka se 
snaží Verunku trochu přemlouvat: „Měla bys ten špenát přeci jen 
zkusit, Veru, alespoň trošičku. Tvému taťkovi chutná. Dokonce 
moc.“ Verunka ale pevně trvá na svém: „To jsou chlapi, mami, ti se na 
barvu a tvar nedívají. Snědí všechno. A navíc Mája od sousedů taky 
špenát nejí, protože je to ošklivá tmavě zelená kaše.“ Maminka se na 
svou dceru podívala, usmála se a navrhla: „Až zazní zvuk trouby, tak ji 
otevři, Verunko.“

Trouba zapípala třikrát. Verunka otevřela dvířka. A co to? Z trouby 
se najednou vznesla krásná sladká vůně upečeného listového těsta, 
které má Verunka tak ráda. Nechápavě na maminku vyvalí překvapené 
oči: „Mami? Neříkala jsi, že máme špenát?“ „Vždyť my ho máme,“ 
pronese klidně maminka. Pak ještě dodá: „Uvnitř těchto šátečků jsou 
pokrájené lístky špenátu smíchané se sýrem.“ Verunka si maminčino 
pečivo dlouho prohlíží a nasává tu sladkou vůni. Maminka jí pak jeden 
upečený šáteček vloží do ruky. Verunka přivře oči a zakousne se.

„Hmmm, mňam, mamko, opravdu je to dobré a vůbec to nevypadá 
ošklivě. Měla jsi pravdu. Dneska máme výborný špenát. Dám si ještě 
jeden.“ Maminka Verunku objala a zavolala k večeři i tatínka, který 
všechno poslouchal z vedlejšího pokoje.

Zvědavá dcera se na tatínka otočí a zeptá se: „Tati? Jak je to možné, 
že věci, které se nám zdají na začátku nepříjemné, mohou být nakonec 
tak dobré?“ „To proto, Verunko,“ vysvětluje mile tatínek, „abychom 
se naučili důvěřovat Pánu Bohu. I věci, které se nám na počátku zdají 
nepříjemné, s námi dělá Pán Bůh proto, aby nám nakonec přinesly 
něco dobrého a něco nového nás naučily.“
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PĚVECKÝ SBOR V BRATISLAVĚ
18

Pája Sychrová

Doplňte do křížovky názvy jídel na obrázcích. Menším dětem jistě pomohou 
rodiče.
Jednotlivé dobroty si pak můžete i vybarvit.



Mládež / úterý 19.15

HOST – Víťa z KS
Sveen
Základy věrouky (Jan Asszonyi)
grilování

5. 6.: 
12. 6.:
19. 6.:
26. 6.:

ČERVEN V NAŠEM SBORU

Kopaná - alias Soutěž o nejoteklejší kotník

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

nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

v Ořešíně (v případě příznivého 
počasí) 

J 3,1–15 
Lk 16,19–31
Lk 14,15–24
Lk 15,1–10

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

SEMINÁŘ PRO ŽENY
Po 4. 6.: 17.00 – „Projekt Sára” (spodní místnosti)

So 23. 6. – Tradiční výlet nedělní školy – tentokrát do blízkého okolí Brna. Sraz v 9.00 u modlitebny a poté 
odjezd MHD směr Bystrc – ZOO.
Pláštěnky, šalinkarty a dobrou náladu s sebou.

Nedělní škola

Ne 10. 6. – Neděle seniorů – společné setkání nejstarší generace pod patronací sesterského odboru.

Sesterský odbor

V letošním roce úspěšně složili maturitní zkoušky tito žáci:

Všem gratulujeme!

Honza Kvapil (Qapka), David Raus, Katka Pavlíková, Honza Smejkal a po 
uzávěrce tohoto čísla Kompasu i Dorotka Rousová a Hanka Fronková.

M A T U R I T Y
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3. 6.:

10. 6.:

17. 6.:

24. 6.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

17.30
9.00

19.00

6. 6.:
13. 6.:
20. 5.: 
27. 6.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně (Neděle Trojice)
br. Luboš Rous + Večeře Páně
kaz. Bronislav Kaleta
br. Tomáš Veselý
kaz. Andrej Beňa
večírek (ses. Mária Uhlíková)
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Kvapil

kaz. Jan Asszonyi + br. Petr Raus (misijní)

br. Petr Raus
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

v neděli 8.30

ve středu 13. 6. a 27. 6. vždy ve 20.10

ve středu 27. června v 17.15

3. 6.:
10. 6.:
17. 6.:
24. 6.:

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

STANICE

ČERVEN V NAŠEM SBORU
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