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Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15
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Petr Raus

Věra Dostálová

Jan Asszonyi

Jan Asszonyi

Daniela Asszonyi

Tomáš Slaný a kolektiv

Jonatan a Tadeáš Průšovi

Pavla Sychrová

Bětka Zachariášová

Program pobožností a dalších setkáních

CÍRKEV BRATRSKÁ , BRNO
Modlitebna Kounicova 15;

kazatel Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434;
sekretariá t – tel.: 530 342 302 (UPC)

Z á ř í
Září

Úvodník 

Výhledy na září

Sborová kronika (září)

Pohledy do Písma

Modlíme se za...

Z dorosteneckých táborů

Co udělá dědečkovi radost

Soustředění Effathy

Valašsko v obrazech

Příběhy už letí světem...  12

Zájezd do Izraele

Září v našem sboru

Vlaštovčí křídla odnesla čas léta,
podzim se chystá začít účtovat:
Mene i tekel. Rána plní chlad
a nostalgie nad údělem světa.

Ovocné stromy vytáhly své skvosty,
připravily se na poslední ples.
Vděčnosti chorál šumí do nebes
a sladkost šperků vábí vzácné hosty.

Kde sadař vidí, že jsou plody pěkné,
uznale klobouk ze své hlavy smekne
a všechny tvory kolem vyzve k tanci.

Co ale tam, kde na větvích nic není?
Za listí těžko získat ocenění!

„Pane, snad příště. Dej mu ještě šanci.“
Na titulní stránce 
nenasytný rekreant 
Petr Baný 
(foto Hary)
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yla jsem vyzvána, abych do Kompasu napsala 
Úvodník. Sedám tedy ke stolu a píši Úvodník na 
září 2012. Je to měsíc, kdy končí doba dovo-B

lených a začíná podzim. A tak chci přát vám, školáci a 
studenti, abyste se s chutí a radostí pustili do školní 
práce. Možná se vám to přání bude zdát přepjaté. Ale 
věřte mi, učení stejně neuniknete, a budete-li se učit      
s nechutí a naštvaně, bude to dřina a otročina. Rodičům 
a prarodičům přeji pevné nervy při výchově jejich dětí, 
vnuků a vnuček. Aby při tom zažili více radosti a veselí, 
než smutku a nepříjemností. Zahrádkářům radost        
z úrody po pilné práci. Turistům zdravé nohy a dobré 
počasí. Nám všem, abychom kráčeli věrně za Kristem, 

který je pravda, cesta i život! A těšme se přitom z každého dne a všeho 
dobrého, co nám přinese.

Vím, o čem mluvím, vlastně píši. Je to právě rok, co mi Pán Bůh zachoval 
život. Všechno může být v okamžiku jinak. Při nešťastnému uklouznutí a 
pádu na schodech jsem si zlomila druhý krční obratel a palec levé ruky. 
Stalo se to ve vteřině, a léčba trvala půl roku. Díky Bohu, dobře dopadla, 
neskončila jsem na vozíku. Chodím už zase na výlety do přírody, kterou 
mám tak ráda. Ale po své zkušenosti, večer po modlitbě, přidávám ještě  
23. žalm: Hospodin jest můj pastýř… a byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, 
nebuduť se báti zlého, neboť ty se mnou jsi!

Zakončím svou nejoblíbenější básní o podzimu od R. M. Rilkeho, která 
sice vykresluje jeho vrcholné období, ale vždyť to tu bude co nevidět:

Zas listí padá, padá z výšin svých,
jak vadly by kdes nebes dálné sady;
a nesouhlas čteš z jejich letu němě.
A v temných nocích padá těžká země
do prázdné samoty z hvězd vesmírných.
A padá každý. Padá ruka má.
A pohleď kolem: padat je los lidský.
A přec je Jeden, který pád ten vždycky
zachytí tiše svýma rukama.
A přec je Jeden, který každičký ten pád
s nesmírnou něhou ve své váží dlani.

Věra Dostálová
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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 Z Á Ř Í

Milí bratři a sestry,
s koncem prázdnin a začátkem nového školního roku se 
mění rytmus sborového života. Opět bude možnost 

scházet se ke shromážděním o nedělních večerech, svá setkání obnovuje nedělní besídka, 
dorost, mládež a také staršovstvo.

Významnou změnou v životě sboru je posílení týmu jeho pracovníků sestrou Márií 
Uhlíkovou, kterou vítáme. Sestra bude v našem sboru pracovat na plný úvazek jako 
pastoračně misijní asistentka-asistentka kazatele. Její slavnostní uvedení do služby se bude 
konat v neděli 30. 9. 2012 v dopoledním shromáždění.

Datum 1. 9. 2012 je významným datem pro Dominika Packa a Lucii Buluškovou. Ve 
Vrchlabí vstoupili v tento den do manželství. Přejeme jim Boží požehnání.

Neděle
2. 9. 2012 9.00 hodin – shromáždění se slavením Večeře Páně; slouží kaz. Jan 

Asszonyi
Večerní shromáždění se ještě nekoná!

9. 9. 2012 9.00 hodin – shromáždění se zahájením školního roku besídky s modlitba-
mi za učitele i děti; slouží kaz. Jan Asszonyi

19.00 hodin – slouží br. Petr Raus
16. 9. 2012 9.00 hodin – shromáždění; slouží Jan Asszonyi

17.00 hodin – ekumenické shromáždění s tématem „Děti a církev“; koná se 
v našem sboru

23. 9. 2012 9.00 hodin – shromáždění; slouží kaz. Daniel Komrska
19.00 hodin – večerní shromáždění

30. 9. 2012 9.00 hodin – slavnostní shromáždění s uvedením sestry Márie Uhlíkové do 
služby pastoračně misijní asistentky sboru; slouží předseda Rady Církve 
bratrské kaz. Daniel Fajfr

19.00 hodin – večerní shromáždění

Středeční biblické hodiny
V obvyklých středečních biblických hodinách na nějakou dobu opustíme putování Izraele 

do zaslíbené země (kniha Numeri) a nahlédneme pod pokličku korintského sboru. V devíti 
zastaveních (do Adventu) budeme sledovat tyto motivy:

1. Pavel a jeho problematický vztah s Korintskými
2. Roztržky a dělení ve sboru
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3. Nemravnost uprostřed sboru
4. Řešení sporů křesťanů u civilních soudů
5. Manželství
6. Svoboda křesťana
7. Duch svatý v životě sboru
8. Vzkříšení – klíčový článek víry a naděje
9. Sbírka (nejen) pro Jeruzalém

Středeční misijní biblické hodiny
Pro misijní biblické hodiny jsme tentokrát zvolili program, který by měl představit Bibli – 

„Bible – kniha života“. Mám za to, že program o Bibli by mohl být zajímavý nejen pro hosty, 
ale také pro „domácí víry“ všech generací. Cílem tohoto cyklu je pozvat nejenom k infor-
macím o ní, ale i k Bohu, na kterého ukazuje. Zde je rozvrh jednotlivých programů:

Bible – Slovo lidské a (nebo) Boží
1. Bible a její vznik – napínavý příběh vzniku 66 biblických knih
2. Bible a její důvěryhodnost – má Bible pravdu?
3. Bible – dějiny světa a Izraele; příběh stvoření a Božího jednání se světem 

prostřednictvím vyvoleného lidu
4. Bible – prorocká zvěst; místo proroků v životě
5. Bible – poezie a písně; o jazyku lidské duše
6. Bible – mudrosloví; moudrost v málo slovech
7. Bible – evangelia; příběh Pána Ježíše Krista a jeho význam
8. Bible – dějiny a život křesťanské církve v apoštolských dopisech
9. Bible – výhled do budoucnosti; místo knihy Janova zjevení

Další informace
w Podzimní konference kazatelů (24.–26. 9. 2012 v Tatranské Lomnici) se účastní 

manželé Asszonyi a Mária Uhlíková. Téma konference: „Hľa, bolo to velmi dobré – a čo dnes? – 
původní ideál a současná realita podle Genesis 1–3“.

w V neděli 14. 10. 2012 poslouží v dopoledním shromáždění písněmi Bohumiličtí. Po 
shromáždění bude shromáždění členské, při kterém proběhne volba kazatele Daniela 
Komrsky. Prosím členy sboru, aby počítali s účastí.

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ   KRONIKA
ZÁŘÍ 2012

„Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.“

Žalm 124,8

1. 9.
2. 9.
8. 9.

13. 9.
17. 9. 
25. 9.
27. 9.
29. 9.

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
sestře Růženě Hutákové z Bohumilic
sestře Věře Čihákové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

73 let
85 let
81 let
88 let
79 let
77 let
71 let
78 let

Ve středu 1. srpna 2012 se manželům Ivaně a Mariánovi Moržoł narodila dcera Bohdana 
(49 cm, 2,56 kg).
V pondělí 6. srpna 2012 se manželům Kateřině a Josefu Vávrovým narodila dcera Johana 
(48 cm, 3,01 kg).
Ve čtvrtek 9. srpna 2012 se manželům Monice a Břetislavu Kubicovým z Bohumilic narodila 
dcera Anna (48 cm, 3,60 kg).

V sobotu 4. srpna 2012 hodin byli v 11.00 v evangelickém kostele ve Vanovicích u Letovic 
oddáni Eliška Stejskalová a Lukáš Mauer.

V úterý 30. července 2012 zemřela po těžké nemoci ve věku 66 let sestra Milada Orlová. 
Smuteční rozloučení v úzkém rodinném kruhu se konalo v pondělí 6. srpna 2012 v obřadní 
síni krematoria města Brna.

Ke dni 5. srpna 2012 byli do našeho sboru převedeni Bohumír a Lenka Touškovi.

NAROZENÍ

SVATBA

ÚMRTÍ

PŘEVEDENI DO NAŠEHO SBORU
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POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
1. Uvedení

Bohatství a odpovědnost
List Efezským

 následujícím období chci v Kom-
pase věnovat více pozornosti syste-Vmatickému pohledu do Písma. Po 

částech budeme číst List apoštola Pavla 
Efezským. Zvolil jsem jej proto, že v něm 
apoštol nereaguje na konkrétní problém. 
Jedná se o slavnostní hymnický text, jehož 
předmětem je budování sebevědomí a od-
povědnosti křesťanů. Vzhledem k tomu, že 
se v nejranějších pramenech určení listu 
sboru v Efezu neobjevuje, má se za to, že se 
jedná o okružní dopis, který Pavel napsal     
z římského vězení (60–62 n. l.), a prvním 
sborem, který byl jeho adresátem, byl sbor 
efezský.

Časopis American Heritage Magazine 
sestavil v roce 1998 žebříček 40 nejbohat-
ších Američanů v dějinách USA podle pře-
počtu jejich jmění na hodnotu dolaru v roce 
1998. Bylo mezi nimi 39 mužů a jedna žena 
– Hetty Greenová. Její majetek by měl dnes 
hodnotu 17 miliard USD. Krom svého bo-
hatství je tato žena známa také svým podi-
vínstvím. Byla tak lakomá, že své jmění ne-
užívala ani ona sama. Ovesnou kaši si 
míchala ve studené vodě, aby ušetřila na 
ohřevu. Když si její syn vážně zranil nohu, 
dlouho hledala kliniku, která by jej ošetřila 
zdarma, takže mu nakonec nohu museli 
amputovat. Říká se o ní, že si přivodila 
mozkovou mrtvici ve chvíli, kdy se přela o 
to, že polotučné mléko je pro člověka pro-
spěšnější než plnotučné, protože je levnější. 

Jsou známy i další případy lidí, kteří zemřeli 
na podvýživu, zatímco po sobě zanechali 
obrovské jmění.

Novozákonní List Efezským je adreso-
ván křesťanům, kteří mohou být podobní 
výše zmíněným lidem v duchovní oblasti 
života. Trpí duchovní podvýživou majíce    
k dispozici duchovní poklady. Ty jsou zde 
přitom právě proto, aby pokryly nejen naše 
minulé duchovní dluhy (hříchy), ale i součas-
ná břemena a budoucí potřeby. Duchovní 
poklady, které jsou nám v Kristu dány, jsou 
investicemi k užívání. Je potřeba o nich vě-
dět, těšit se z nich a budovat na nich své 
sebevědomí. Apoštol Pavel nejprve mluví o 
tom, kdo jsme v Kristu a co v Kristu máme, 
tedy že jsme bohatými dědici Božího požeh-
nání. Pak, ve druhé části dopisu, mluví o 
odpovědném životě. Křesťanský život je 
polovičatý, zůstaneme-li pouze u prvních tří 
kapitol Listu Efezským. Na druhé straně se 
stává neunesitelným břemenem, chceme-li 
žít odpovědně podle druhé poloviny listu 
bez vědomí jeho první části.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše 
Krista,  který nás v Kristu obdařil vším duchovním 
požehnáním nebeských darů… (Ef  1,3)

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste 
tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest 
svým životem… (Ef  4,1–2a)

Podle „Ephesians – New Testament 
Commentary Series, John F. MacArthur“ 

zpracoval Jan Asszonyi.
KOMPAS 9/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO
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NAŠI STARŠÍ GENERACI

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK (+ DĚTI, STUDENTY, UČITELE)

„Strýček“ Slávek Dostál:
1. Čím je pro Vás sbor?
Často slyším: „pro mne je sbor hned na 
druhém místě“. Jedna sestra (Opletalová) 
říkávala: „pro mne je sbor na prvním 
místě“. Pro mne osobně je sbor společenstvím 
lidí stejné víry, kam se vracím rád a často.

2. V čem vidíte přínos nejstarší 
generace ve sboru?
Jednak v jejích zkušenostech, ale hlavně v její 
modlitební podpoře. Když jsme ve shro-
máždění nebo na cestách, myslí na nás.

3. Jak vidíte propojenost generací  
v našem sboru?
Stačilo by říci bezproblémově. Připomenu 
akce: jarní sborový den, setkání starší 

MODLÍME SE ZA...
MĚSÍC ZÁŘÍ: 

NAŠI STARŠÍ GENERACI

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK (+ DĚTI, STUDENTY, UČITELE)

ako velký dar od Pána Boha vnímám fakt, že v našem sboru jsou zastoupeny 
všechny věkové skupiny. V září chceme myslet hlavně na naši nejstarší gene-J
raci. Mohlo by se zdát, že nestojí v první linii služby jako ti mladší. Opak je 

pravdou. Např. modlitební podpora, kterou od „tetiček a strýčků” dostáváme, je 
pro život nás všech nezbytná. Nechci pomíjet ani fakt, že mnozí z této generace 
živě svědčí o Pánu Bohu svým přátelům, sousedům a spolupacientům. Nám mlad-
ším ve sboru jsou mnohdy oporou, připraveni povzbudit, poradit i napomenout. 
Jsem Pánu Bohu vděčná, že v nich můžeme mít důkazy Jeho trpělivosti, laskavosti, 
celoživotního vedení a požehnání.
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1. Čím je pro Vás sbor?
Sbor je pro mne vším, je to místo plné 
pohody, kde cítím přítomnost Boží lásky, ale 
také se zamýšlím nad svým životem.

2. V čem vidíte přínos nejstarší 
generace ve sboru?
Jsme zde opravdoví přátelé, se kterými si 
můžeme popovídat. Mladá generace nás 
nepřehlíží, jsme jako jedna velké rodina 
díky Boží lásce, která nás spojuje.

3. Jak vnímáte propojenost gene-
rací  v našem sboru?
Propojenost starší a mladší generace 
vnímám velice kladně, nemám k mladým 
žádné výhrady a velice si vážím toho, že jsou 
úplně jiní, než ti, které často slyšíme a 
vidíme na veřejnosti.

4. Co vám v našem sboru chybí?
Je zvláštní, že mi ve sboru nechybí nic a 
nikdy nic nechybělo.

5. Co Vás naopak těší?
Těším se z toho, že jsme byli kdysi do sboru 
pozváni a velice rychle jsme se spřátelili. 
Zapojila jsem se do práce v kuchyni jak       
v našem sboru, tak na Valašsku.

Zpracovala Danka Asszonyi.

generace, noc kostelů. Při všech těchto akcích 
se dobře pozná, že si starší generace s mladší 
rozumí. Pokud problémy byly, byly záměrně 
vyvolávané. Ale to už je nejméně dvanáct let 
za námi.

4. Co Vám ve sboru chybí?
Mrzí mne přístup některých členů, kterým 
stačí přijít do shromáždění jen někdy, ale 
udělat nějakou práci pro sbor, na to nemají 
čas nikdy. Myslím, že Pán Bůh po nás 
nežádá jen zbytky času.

5. Co Vás naopak těší?
Kvalita kázání. Týká se to nejenom 
kazatele, ale i těch ostatních, kteří vystupují 
na kazatelnu. Bývají připraveni zodpo-
vědně. Toho si cením. Myslet si, že pro Pána 
Boha je všechno dobré, není pravda.

„Tetička“ 
Ludmila Doležalová:
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Z DOROSTENECKÝCH 
TÁBORŮ
Z DOROSTENECKÝCH 
TÁBORŮ

rotože jsem byl na táboře velkého 
dorostu poprvé, líbilo se mi hodně Pvěcí a nemůžu určit jen jednu 

jedinou. Hned na začátku mě bavil softball 
(podobný baseballu). Po několika hrách 
jsem byl lepší a lepší a hra byla zajímavější. 
Také jsme hráli tzv „sigon“ (bojovka), kde 
jsme se se zraněným členem naší skupinky 
plazili bahnem a vodou po lýtka, nesli jsme 
ho do prudkého kopce a pili nějaký zředěný 
guláš s dalšími neznámými ingrediencemi, 
zkrátka strašné J. Také honba byla úspěšná, 
vyhráli jsme první místo a hlavně zažili 
hodně legrace. Jednodenní výlet také nebyl 

vůbec k zahození, bylo hezké počasí – až na 
jedno malé pršení. Jinak to byla moc hezká 
procházka a byla tu i možnost dokoupení 
sladkostí, což mnozí z nás ocenili.

Hodně bych pochválil jídlo, protože mi 
moc chutnalo, a děkuji za všechny, kdo nám 
jídla připravovali. A při té představě kom-
fortu, jako je třeba sprcha s mraveništěm 
zdarma nebo stan provrtaný od myší, no, 
kdo by nechtěl J. Při této vzpomínce bych 
tam klidně jel znovu a prožil to a vychutnal si 
své zážitky.

Tomík Slaný

Poprvé
na táboře VELKÉHO dorostu
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aká je podstata „puzzle“? No přece složit 
z jednotlivých dílků celý obrázek. A stej-J
ně je tomu s naší malou prázdninovou 

skládankou z dorosteneckých táborů. Snad 
bude obrázek co nejvěrohodnější.

Děkujeme všem malým i velkým „puzzlí-
kům“, kteří nám do skládanky přispěli.

1. Co se ti na táboře líbilo?
2. Jak se ti spalo ve stanu?
3. A co déšť? Nezmoklo ti nic?
4. S kým sis na táboře rozuměl/a?
5. Co bylo nejtěžší?
6. Co ses naučil/a?

Vašek Horký, malý dorost
1. Spaní s Baníkem ve stanu.
2. Dobře, jen byly někdy potíže se 

spolubydlícími.
3. Ne.

4. S Baníkem (Míša).
5. Jít spát.
6. Být dost mrštný, splnil jsem si 

Mrštníka 1–2.

Ivetka Ukropcová, velký dorost
1. Úplně nejvíc táboráky, a jinak úplně 

všechno ostatní.
2. Dobře, i když tam byl trochu 

nepořádek.
3. Ne.
4. Se všema. S Hankou, s Alíkem.
5. Jít spát.
6. Sekat srpem a sekerou. A taky jsem 

se naučila o Bohu, že je jedno, kde 
jsem, ale on je vždycky se mnou.

Pája Štigler, velký dorost
1. Nejvíce se mi líbilo sekání dřeva.
2. Ve stanu se mi tentokrát spalo moc 

dobře, nebudil jsem se během noci.

Povídání dorostové
aneb
Skládanka zážitků z táborů

Povídání dorostové
aneb
Skládanka zážitků z táborů
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Valašsko 2011
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3. Nic mi nezmoklo, stan jsme měli 
dobře postavený a vše jsme 
utěsnili.

4. Nejvíce jsem si rozuměl s To-
mášem Slaným a s Hujerem.

5. Nejtěžší byla honba za pokladem, 
náročné bylo neustálé běhání ve 
velkém vedru.

6. Podařila se mi udržet přijatelná 
teplota ve stanu pomocí doma 
sestrojeného větráku na gelové 
baterie.

Ondra Horký, velký dorost
1. Nebylo povinné koupání.
2. Dobře, ale neměli jsme moc ukli-

zeno.
3. Jenom já, i s botama.
4. Počkej... se všema a asi nejvíc se 

Šimíkem A.
5. Přijít včas na nástup. A taky honba.
6. Všechny biblické knihy, tak jak jdou 

za sebou popředu i pozpátku.

Maruška Záděrová – malý dorost
1. Večery u ohně.
2. Dobře se mně spalo.
3. Boty, ale to nevadilo.
4. Rozuměla jsem si se všema.
5. Přemluvit se na koupání v ledové 

vodě.
6. Naučila jsem se disciplíně.

Martin Hujíček, velký dorost
1. Všechno.
2. Dobře, ale já jsem nespal ve stanu. 

Většinou jsem byl venku.
3. Spíš nic.
4. Se všema.
5. Nejtěžší bylo nebýt nejtěžší, 

jelikož jsme měli dobrou 
kuchařku, která dobře vařila.

6. To je záludný! Asi nic novýho.

Eliška Petriláková, kmet – malý dorost
1. Líbilo se mi, že děti měly skvělou 

partu a chovaly se k sobě hezky.
2. Dobře, výborně, všechno bylo       

v pořádku.
3. Ne.
4. Spíš přemýšlím, jestli jsem si s ně-

kým nerozuměla.
5. Nejtěžší bylo ležet na marodce, 

když všichni ostatní hráli hry.
6. Naučila jsem se lépe vyprávět 

pohádky.

Kuba Štigler, malý dorost
1. Jak jsme vyhráli nad Duvalem. To 

byl nepřítel.
2. Dobře.
3. Nic mně nezmoklo.
4. S taťkou.
5. Vyrobit meč.
6. Bojovat s mečem.

Míša Baný, malý dorost
1. Když jsme dobývali Duvalův hrad.
2. Dobře.
3. Ne.
4. S Vaškem.
5. Nic.
6. Naučil jsem se šermovat.

Štěpán Raus, kmet – malý dorost
1. Tábor se mi líbil jako celek, hodně 

se mi líbila spolupráce dětí, které se 
zapojovaly do příběhu.

2. Spalo se mi parádně, akorát krtek 
pod hlavou mě občas budil.

3. Letos nám moc nepršelo. Občas 
nás nějaký deštík překvapil v noci 
pod širákem, ale vše jsme včas 
schovali.

4. Rozuměl jsem si se všemi. S někým 
víc, s někým míň, ale porozumění 
tam bylo u každého.

5. Nejtěžší byla asi únava ke konci 
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tábora. Únava se na mně podepsala 
a moc pozitivně jsem asi nepůsobil.

6. Nic konkrétního si neuvědomuji, 
ale třeba něco časem na povrch 
vyleze.

Baruška Záděrová – malý dorost
1. Okolní příroda, počasí.
2. Dobře se mně spalo.
3. Boty, ale to nevadilo.
4. Rozuměla jsem si se všema.
5. Opičí dráha.
6. Další věci o Pánu Bohu.

Vojta Horký, velký dorost
1. Plnění Benjamínské zkoušky.
2. Dobře, měl jsem nafukovací matra-

ci a našemu stanu vyprávěla Alík 
jednou za dva dny pohádku před 
spaním.

3. Ne, já jsem se ale dost vymáchal     
v kaluži i v potoce. To byla hra, kdy 
jsme museli prolézt bahno a řeku.

4. Nevím, se Šimonem A. jsem kama-
rádil.

5. Asi vylézt nahoru po laně.
6. Žalm 23.

Dadula Kořínková, kmet – velký dorost
1. Táborová atmosféra, ta je neza-

měnitelná. Společenství skvělých 
lidí uprostřed úžasné přírody.

2. Moc dobře ne, protože jsme pod 
stanem měly krtka. Ale naštěstí 
jsme tam spaly jen párkrát, pač se 
víc spalo pod širákem.

3. Pár větších či menších přeháněk 
bylo (většinou v podobě bouřky). 
Ale jinak bylo krásné sluníčko.

4. Se všemi, což je velkým požehná-
ním.

5. Dobře zahustit guláš. To mi nikdy 
nešlo.

6. Dobře zahustit guláš J.

Poděkování platí také všem maminkám, 
které ochotně uskutečnily rozhovory se 
svými ratolestmi.

Ptala se Lenka Broklová.

KOMPAS 9/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO
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Má dědeček ještě víc 
vnoučat?

My jsme Jonatan, Ta-
deáš, Matěj a Marie – naše 
mamka Noemi je dcera dě-
dečka, a strýc Daniel má 
Magdu a Vojtěcha Daniela. 
Ale říká se mu Vojtěch. Náš 
dědeček je totiž Daniel 
Vojtěch a má vnuka Voj-
těcha Daniela.

Co udělá dědečkovi 
radost?

Různý věci.

A rozčílí se někdy?
Někdy jo. Třeba když 

nás hlídá a my jdeme před 
ním nebo mu utečeme.

Co má rád?
Různý vtípky. Jak má teď iPad, tak to ho 

baví. Nebo jsme s dědou dali na záchodě 
pod víko na splachovadlo lepicí folii a na ní 
byly dvě ručičky a oči, jako když tam někdy 
vykukuje (rozzářený úsměv).

Rozhovor se zvědy – Jonatanem a Tadeášem
V neděli 26. srpna 2012 přijel br. kaz. Komrska do Brna, jak zmínil, se 
dvěma zvědy – svými vnuky Jonatanem a Tadeášem. Prý aby to v Brně 
obhlédli. A tak proč nevyužít tyto zvědy k tomu, abychom něco zjistili 

o samotném bratru kazateli?
Sportuje?

Běhá na orbitreku – asi 
se to tak jmenuje.

Vypráví vám někdy 
něco?

To spíš babička. Děda 
občas nějakej vtip.

A čte vám?
Na to je ta babička.

Těší se do Brna?
Nevíme, asi jo. Má to 

svoje výhody i nevýhody.

Které jídlo má rád?
Nevíme. On spíš vaří 

sám.
Co vaří?

Většinu věcí.

A dnes bude vařit?
Ne. Půjdeme někam do restaurace. Asi 

do pizzerie.

Ptala se Lenka Broklová.
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A jelikož Iva Zachariášová, která tyto 
otázky připravila, byla na závěrečném 
koncertě Effathy přítomna, nezbývá než     
s Bětkou souhlasit a dodat, že pro plný ko-
stel posluchačů byl effaťácký koncert 
opravdu nevšedním zážitkem. Pro mě osob-
ně hlavně písně „Jonáš“ a Händelovo 
„Halleluja“ J.

SOUSTŘEDĚNÍ

EFFATHY
1) Jaké bylo soustře-
dění Effathy?
Soustředění bylo vý-
borné. Zpívali jsme 
tam plno písniček a 
nejvíc se mi líbila „Je 
Pán světlo mé” a „Co 
se tak svítí v Betlémě”. 
Když jsme si udělali 
koncert sami pro sebe, 
tak tam mohl mít 
kdokoli vystoupení. To 
bylo taky moc pěkný.

2) Jak náročný byl 
pěvecký trénink?
Zpívali jsme od rána do 
oběda a chvilku po poledňáku. Bylo to 
docela náročné, ale mívali jsme i krátké 
přestávky.

3) Co jste během soustředění (kromě 
zpívání) podnikali?
Ráno jsme měli rozcvičku a odpoledne jsme 
většinou chodili trénovat do kostela, nebo 
se proběhnout do zahrad. Ráno jsme v du-
chovním programu probírali Jonášův pří-
běh.

4) Jaký byl váš závěrečný sobotní kon-
cert v kostele?
Koncert byl nazván Jonáš a byl povedenej 
J.

Také o letošních prázdninách se v Litomyšli konalo každoroční 
soustředění celocírkevního pěveckého sboru Effatha. Jaké to bylo, to 
vám poodhalí nejmladší brněnská účastnice, zpěvačka dětské sekce 
Effathy, Bětka Zachariášová.

EFFATHY



V A L A Š S K O ( 2 ) V O B R A Z E C H

16 KOMPAS 9/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM. . .

TOASTOVÝ CHLEBA
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Příběh DVANÁCTÝ: 
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náte ten hranatý chléb, který se používá k zapečení toastů nebo 
sendvičů? Moje maminka ho vždycky kupovala, když mi chtěla Zudělat radost nějakou dobrou svačinou. Většinou je to chléb 

zabalený v sáčku a nemusíte ho doma krájet, protože už je rozdělený na 
jednotlivé stejně široké plátky. Koupit můžete světlý, bílý toastový chléb, ale 
také tmavý, který je nejspíše zdravější.

Pamatuji si, jak jsme si jednou takový tmavý toastový chléb přinesli domů 
z obchodu. Těšila jsem se, že dá maminka mezi dva plátky kečup, šunku a 
sýr, zapeče je a udělá nám tak výbornou svačinu. Jenže maminka po 
vytažení chleba z obalu jen protáhla smutně obličej a řekla: „Tenhle kousek 
chleba je plesnivý! Tak tohle jíst nemůžeme! Kdo by jedl sendvič s plesni-
vým chlebem? Vždyť i malý kousek plísně zničí úplně celý sendvič a ten je 
pak třeba vyhodit.“ A měla pravdu. Stačí, aby jen jedna malá část svačiny 
byla zkažená, a jídlo se pak nedá jíst celé.

Často si na příhodu s plísní na plátku chleba vzpomenu. S člověkem je to 
totiž opravdu hodně podobné. Malé množství plísně může zničit celý velký 
sendvič stejně, jako i hřích, který se zdá být jen malý a nepatrný, může 
celého člověka oddělit od nebe, Pána Ježíše a Jeho spasení. Pán Bůh totiž 
nedovolí přijít do nebe nikomu, kdo má jakýkoli hřích ve svém srdci. A 
Bible říká, že hřích má v sobě každý člověk. Někdo zalhal, někdo nepo-
slechl rodiče, někdo se nechtěl s ostatními rozdělit, někdo je pyšný a někdo 
se třeba vytahuje nad ostatní. Neexistuje žádný člověk, ani velký ani malý, 
který by někdy neprovedl něco zlého, co se Bohu nelíbí. A stejně jako nesmí 
na náš talíř přijít celý kus chleba, i když plísní byl zasažen jen jeho malý kou-
sek, nesmí ani člověk, který má v sobě jakýkoli hřích, do nebe. Když ale o 
odpuštění svých hříchů poprosíme Pána Ježíše, On nám je odpustí, protože 
On za ně zemřel. A my potom můžeme jít do nebe a být Pánu Ježíši blíž.
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Pája Sychrová

„Omalovánka – domalovánka“: Obrázek k příběhu si můžete vybarvit a dokreslit 

do něj také dobroty, které chystá k svačině vaše maminka.

Poznávací zájezd 17.3.–24.3. 2013 

Cena: 18.490,– Kč 
(cena včetně tax a pal ivového příplatku) 

+ 105,– USD (na vstupy) 
Průvodce: ThDr. Jiří Lukl 

Zajišťuje CK Avetour 

Zájemci o cestu se mohou přihlásit u kaz. Jiřího Lukla. 

Dostanou detailní program zájezdu a podrobné informace.

Jiří Lukl, El. Voračické 8, 61600 Brno

Tel. 541 212 611, mobil 603 799 721, e-mail: jirlukl@gmail.com

IZRAELֵ ִ ַ ְמדינת יְׂשָראלִ



Mládež / úterý 19.15

Zahajujeme školní rok (Eliška a Míša)
Základy víry (Jan Asszonyi)
Představuje se Mária Uhlíková
Speciální mládež pro všechny

4. 9.: 
11. 9.:
18. 9.:
25. 9.:

ZÁŘÍ 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) 

Lk 17,11–19
Mt 6,24–34
Lk 7,11–17

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Nový školní rok, v jehož prvním polo-
letí se opět obrátíme ke Starému zá-
konu, startuje v neděli 9. září.

Nedělní škola
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ájemci o získání Hesel Jednoty bratrské na rok 
2013 v předstihu (se slevou) se mohou až do Z20. září 2012 zapisovat do tabulky umístěné na 

nástěnce. V plakátu nad tabulkou je podrobný postup 
způsobu i konečného termínu objednávky těchto 
Hesel JB.



2. 9.:

9. 9.:

16. 9.:

23. 9.:

30. 9.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

17.00
9.00

19.00
9.00

19.00

5. 9.:
12. 9.:
19. 9.: 
26. 9.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
nekoná se
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
ekumenická neděle
kaz. Daniel Komrska
bude určeno
kaz. Daniel Fajfr
bude určeno

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 v 16.45

ve středu 12. a 26. 9. vždy ve 20.10

ve středu 5. září a 3. října vždy v 17.15

2. 9.:
9. 9.:

16. 9.:
23. 9.:
30. 9.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska + VP
Bohumiličtí
Bohumiličtí br. Petr Raus
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
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