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Kdo je učedník

Říjen v našem sboru

JEŠTĚ nám slunce přes den trochu svítí,
na stromech ještě visí sem tam list.
Ještě se místy najde pozdní kvítí,
ptáci se ještě vrací do svých hnízd.

JEŠTĚrka leží na kamenné zídce,
poslední teplo sbírá ze všech sil.
Pod zídkou čmelák vysvětluje kytce,
že ještě čas je, že by ještě pil.

JE  ŠTĚpu dáno plodit sladké plody;
roste jich kolem cesty ještě dost.
Poutníků zástup mít by mohl hody,
jenomže poutník vzácný je tu host.

JE ŠTĚrku totiž málo v blátě cesty,
co dal by tudy jdoucím jistý krok.
Cestáře žádá cesta mezi městy.
Utíká čas, už brzy skončí rok.

JE ŠTĚstí získat práci brzy zrána,
zaplacený pak dostat celý den.
U Pána času bývá milost dána:
večerní dělník stejně odměněn.

JEŠTĚ nám slunce přes den trochu svítí,
vyrovnat cestu ještě zbývá čas,
než do zřídla se střepy džbánu zřítí,
andělské trouby zazní zvučný hlas.
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 Vánocích v roce 2011 
jsem si vytáhl veršíček – 
Žalm 31,15–16: Já však, O
Hospodine, důvěřuji tobě, 

pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Byl to školní 
rok, ve kterém jsem maturoval, a tím pádem také přemýšlel, co 
budu dělat dál. Výběr jsem měl: vysoká škola, vyšší odborná škola 
nebo práce. Přiznám se, že pokračovat v učení se mi moc nechtělo, 
zbývalo tedy jít pracovat. Měl jsem v plánu, že se soustředím na 
maturitu a až po ní budu řešit, co dál. Verš, který jsem si vytáhl, mě 
v tom plánu utvrdil ještě víc. Maturitu jsem udělal a hned v září 
nastoupil do jedné elektrikářské firmy. Co jsem se naučil ve škole, 
mi moc nepomohlo, takže jsem se musel hodně věcí naučit sám. 
Naštěstí jsem měl (a stále mám) dobré spolupracovníky, kteří mi 
vše rádi vysvětlili a ukázali. Než jsem se nadál, uplynul rok a já 
mám stále stejnou práci. Když se ohlédnu zpět, vidím, jak mi Pán 
Bůh mnohokrát pomohl a ukázal mi, že když mu budu důvěřovat, 
tak mě povede.

Martin Kulísek
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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 Ř Í J N U

Milí bratři a sestry,
V Heslech Jednoty bratrské je říjen předznamenán 

slovem z Pláče Jeremjášova: Dobrý je Hospodin k těm, kdo  
v něho doufají, ke všem, kteří jej hledají. (Pl 3,25) V těchto několika slovech je vyjádřeno cosi         
z charakteru bohoslužebných setkání. Naše společná setkávání jsou příležitostí k zastavení 
se („ztišení se“), které je potřebné k tomu, abychom si Boží dobrotu v její rozmanitosti 
znovu uvědomili a poděkovali za ni. Jakákoli naše dobrota pak může vyrůstat pouze             
z vděčnosti za tu Boží. Každé shromáždění chce povzbudit k naději a k hledání Hospodina – 
Pastýře, který jde před námi. Jen tak se totiž náš život nemine cílem.

Neděle
7. 10. 2012

 9.00 hodin – shromáždění se slavením Večeře Páně; slouží kaz. Jan Asszonyi.
19.00 hodin – večerní shromáždění, zvěstováním Božího slova slouží br. Josef  Vávra; 

Večeří Páně slouží kaz. Jan Asszonyi.

14. 10. 2012
9.00 hodin – zvěstováním Božího slova slouží kaz. J. Asszonyi; zpěvem slouží 

bohumilický pěvecký sbor s dirigentem br. Bohumírem Touškem.
Volba: Po shromáždění (cca v 10.10 hodin) se koná shromáždění plnoprávných 

členů sboru, jehož jediným bodem programu je volba kaz. Daniela 
Komrsky kazatelem našeho sboru.

Studentský oběd: Po dopoledním shromáždění a posezení u kávy budou mít 
studenti možnost spolu ve sboru poobědvat.

19.00 hodin – slouží br. Milan Hluchý.

21. 10. 2012
10.00 hodin – ekumenická bohoslužba se slavením Večeře Páně v kostele CČSH, 

Botanická 1. Zvěstováním Božího slova slouží předseda Výkonného výboru 
Bratrské jednoty baptistů kaz. Milan Kern.
V našem sboru se dopolední shromáždění nekoná!

19.00 hodin – večerní shromáždění, zvěstováním Božího slova slouží s. Mária 
Uhlíková.
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

ZMĚNA LETNÍHO ČASU NA ZIMNÍ: 28. 10. – 3.00 HODIN   2.00 HODINF

28. 10. 2012
9.00 hodin – dopolední shromáždění; zvěstováním Božího slova slouží kaz. Daniel 

Komrska.
19.00 hodin – večerní shromáždění, zvěstováním Božího slova slouží br. Petr 

Kratochvíl.

4. 11. 2012
Podzimní sborový den – dopolední shromáždění v 10.00 hodin, pak společný oběd 

a odpolední shromáždění ve 13.30 hodin. Bližší program je v jednání a bude včas 
oznámen. Během odpoledního shromáždění bude zajištěno hlídání dětí (jako při 
setkání rodin ) J.

Středeční biblické hodiny (vždy v 19.00 hodin)
Při biblických hodinách budeme pokračovat ve sledování momentů ze života korintského 

sboru.
10. 10. Nemravnost uprostřed sboru
17. 10. Řešení sporů křesťanů u civilních soudů
24. 10. Manželství
31. 10. Svoboda křesťana

Další informace

w Setkání staršovstva se konají ve středu 10. 10. a 24. 10. Podněty k projednání ze strany 
členů sboru je možno dát každému členu staršovstva.
w Kniha o životě, službě a odkazu Aloise Adlofa: Na sborové nástěnce je možno si 

objednat publikaci, která vychází u příležitosti 150. výročí narození jednoho ze zakladatelů 
Církve bratrské. Monografie o šesti stech stranách bude k dispozici za 150 Kč.
w Společné čtení na každý den 2013 – nakladatelství Kalich vydává úvahy nad biblickými 

texty (výchozími biblickými texty jsou Hesla Jednoty bratrské), na nichž se podíleli autoři 
církví leuenberského společenství v ČR (tedy i autoři z řad CB). Zájemci nechť se přihlásí na 
sborové nástěnce. Předpokládaná cena 90 Kč.
w Další informace: http://cb.cz  a  http://cb.cz/brno
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4. 10.:
6. 10.:

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

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

84 let
93 let
70 let
85 let
79 let
75 let

Seniorátní konference 
(předběžná informace a pozvání)

 sobotu 10. listopadu se v našem 
sboru uskuteční seniorátní konfe-Vrence; jde vlastně o současnou ob-

dobu bývalých Kurzů pro laické pracovníky 
(v dnešní podobě nejen pro ně, ale pro 
každého zájemce). Po biblickém úvodu 
kazatele Davida Kubíčka budeme moci 
vyslechnout dva hlavní referáty kazatele 
Davida Nováka („Sociologie dnešní doby“ a 
„Křesťan (jeho život a zbožnost) ve víru 
doby“). Na závěr bude dán prostor zkuše-
nostem a postřehům správců sborů (a ka-

zatelů) Jihomoravského seniorátu – a jistě i 
otázkám kohokoli z pléna.

David Novák o svých referátech říká: 
Budu hovořit na téma Šifry doby. Chci se zamýšlet 
nad charakteristikami české religiozity, ptát se, zda 
jsme se jako církev nesmířili s tím, že tvoříme pro 
mnohé lidi poněkud podivnou minoritu. Dále chci 
hledat odpověď na otázku, v čem je naše 
praktikování křesťanství poplatné době, ve které se 
nacházíme, a zda existují nějaké znaky církve, 
která stojí na neměnných pravdách evangelia, a 
přitom se sama dokáže měnit. Měnit nikoli z dů-
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KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ   KRONIKA
ŘÍJEN 2012

„Všelikou modlitbou a prosbou modléce se 
každého času v Duchu.“

Efeským 6,18 – BK

SVATBA
V sobotu 1. září 2012 byli ve Vrchlabí oddáni Lucie Bulušková a Dominik Pacek.

Do našeho sboru byla po sňatku ze sboru CB Liberec převedena sestra Lucie Packová.

PŘEVEDENÍ DO NAŠEHO SBORU
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POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Paradox roztrieštenosti

List Efezanom
Ef 1,3–11

...ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi.

a každom kroku môžeme pocítiť, 
že veci nejdú tak, ako by sme si Nželali, tak ako niekde možno 

tušíme, že by mohli ísť. Začína sa to snáď 
niekde na detskom ihrisku, keď nám niekto 
rozbije náš koláčik z piesku. Neskôr to 
pokračuje, keď sa nám rúcajú naše pred-
stavy, plány, sny alebo zdravie. Mnohé veci 
sa nám zdajú nad naše sily. Akoby sme tušili, 
že možno by to všetko mohlo fungovať a 
vyzerať aj trochu inak. Okrem toho, že 
tušíme, že by to mohlo byť všetko aj inak, 
prežívame rôzne rozpory. Rozpor v tom, čo 
vidíme a čo počúvame. Rozpor v tom, čo si 
myslíme a čo robíme. Rozpor v tom, po čom 
túžime a čo máme. Naše predstavy o živote a 
skutočnosť bývajú častokrát iné. Božie 
predstavy a naše predstavy bývajú tiež v roz-
pore. Inú máme predstavu Božej lásky        
k nám, Božieho požehnania k nám.

Úvod listu Efezanom je veľmi abstrakt-
ný. Pospájané sú v ňom krásne, hlboké 
slová, no čo si pod nimi predstaviť? Ako 

súvisia s tým, čo žijeme denno-denne? Pavel 
na nás vyhŕkol jednu dlhú vetu – nezastavil 
sa celých dvanásť veršov (v. 3–14). Chváli 
Božiu milosť a hovorí o láske, ktorá tu bola 
skôr, ako si vieme predstaviť, či vôbec 
pochopiť. Je to príbeh o nás, keď sme tu ešte 
neboli. A to znie dostatočne abstraktne.

Naše požehnanie spočíva v spoločenstve 
s Kristom. Dostávame v Ňom dar lásky a 
odpustenia. Trošku by to mohlo vyznievať, 
že spoločenstvo či zjednotenie s Kristom je 
únikom zo sveta, kozmickým aktom presa-
hujúcim náš každodenný život s jeho malý-
mi vecami. Naopak, zjednotenie s Kristom 
preniká do každej sféry nášho života, preni-
ká nás. Nie je to len idea Krista, ale je to On 
sám. Spoločenstvo s Ním má dopad na 
každodenné veci. V ňom sa zjednocuje naša 
roztrieštenosť duše, mysle, srdca, vôle, na-
šich rozhodnutí, naše zlomené vzťahy, zra-
nené vnútro. Zjednocujeme sa v ňom ako 
jednotlivci, ako komunita. Zjednocujeme sa 
s Ním. Naša odcudzenosť voči Bohu, voči 
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vodu laciného populismu, ale protože hledá jazyk, 
kterému rozumí lidé kolem nás. Jenže jak takový 
jazyk zní? Seminář si klade za cíl vyprovokovat 
posluchače k reflexi praktikování víry své, ale i 
sborů, ve kterých jsou.

Podobná setkání bývají dosti zajímavá a 
užitečná, dovoluji si Vás tedy na tuto konfe-
renci jménem staršovstva pozvat.

Petr Raus
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MÁRIA UHLÍKOVÁ
o svém příchodu do Brna

druhým a voči sebe mizne v odpustení. 
Všetkým požehnaním z Ducha premieňa 
našu dušu a telo a volá k celistvosti. Vedie 
nás k integrite, k celistvosti a paradoxne       
k väčšej jednoduchosti. K jedinej túžbe.

Ak je to takto, tak prečo ešte stále 
zažívame roztrieštenosť? Prečo vnímame 
všetky tie rozpory okolo seba?

Hoci naše životy v Kristovi sú oslavou 
Božej milosti (už v ňom máme vykúpenie a 
odpustenie), stále tu rozpory ostávajú. Ešte 
stále je pred nami cesta. Potrebujeme rásť 
do jednoty (Ef  4,12–16). Nejde to úplne 
automaticky, akoby by sme si želali. Naše 
srdce je rozpoltené. Potrebujeme túžiť a 
hľadať celistvosť s Bohom. Aby náš život 
mohol byť premieňaný milosťou, lepšie 
povedané – aby sme sa nechali premieňať 
darovanou Božou milosťou k tomu, k čomu 
nás Boh povolal. Potrebujeme dorastať      
v Krista. Hľadať zhodu s Božím zámerom  
v každej oblasti života, aby všetky veci 

smerovali a boli nejakým spôsobom            
v Kristovi. Veď Boh chcel, aby v ňom pre-
bývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom 
zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď 
nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. (Kol 
1,15–20)

No nielen Boh, aby prebýval uprostred 
nás, ale aby sme aj my prebývali uprostred 
Boha. Niekedy si možno hovoríme, že Boh 
sa ocitol na okraji nášho života. Nebolo by 
však presnejšie povedať, že my sme sa ocitli 
na okraji Jeho života? Pekne to vystihuje 
Richard Foster: „Jedna vec je, keď príde Boh 
k nám, ale celkom iná vec je, keď my 
prídeme k Bohu. V prvom prípade sme stále 
v centre pozornosti, v druhom je Boh tým 
hlavným.“ Nielen Boh prichádza k nám, ale 
aj my potrebujeme prichádzať k Bohu.

A máme nádej, že raz, až sa naplní čas, 
zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i 
na zemi.

Mária Uhlíková

„Predstavte si, že sa prechádzate v temnej miest-
nosti. Predpažíte radšej ruky, aby ste nenarazili do 
nejakého kusu nábytku alebo nepotkli sa na 
rohožke. Kráčame veľmi pomaly. Veľmi sa to po-
dobá tomu, k čomu nás Boh vyzýva na ceste viery. 
Nie je to ľahké, pretože by sme si priali, aby cesta 
pred nami bola osvetlená. Chceme vedieť, kam 
ideme, ako a prečo. Viera je ale istotou v neistote.“

Richard Rohr

Keď sa vydáme niekam na cestu do (ako-
tak) neznámej krajiny alebo do novej práce – 
jednoducho za hranice toho, čo nám je 

známe, strácame svoju istotu, pevnú pôdu 
pod nohami. Nemusíme mať vtedy 
zázemie, vzťahy, priateľstvá, rodinu a sme 
tak trochu sami za seba. Znova na začiatku. 
To býva väčšinou dostatočne zneisťujúce. Je 
to ako tá tmavá miestnosť, kde nevidíme a 
kráčame oveľa pomalšie, akoby sme si priali. 
Tak nejako vyzerá aj moja cesta na nové 
miesto, k vám do Brna.

Nový príchod sprevádza istá dávka ne-
istoty a tá neistota je zároveň občerstvu-
júcou chvíľou, keď môžem byť viac odká-
zaná na Pána Boha.

MÁRIA UHLÍKOVÁ
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Teším sa, že tu som. 
Teším sa na rozhovory a 
stretnutia s vami. Teším sa na 
nové výzvy.

Som tu len pár týždňov a 
už som si mohla vyskúšať 
bezváhový stav na stretnutí 
štvrtkového dorastu, kde ma 
zdvihlo pár „buldogov“. 
Okrem toho sme chodili aj 
ako korytnačky (želvy). Na 
mládeži som si mohla 
vypočuť mladých, ako vedia 
spievať po slovensky. Išlo im 
to celkom dobre!

Ďakujem za vašu po-
hostinnosť a prijatie.

Teším sa na ďalšie prí-
ležitosti, ako spoznať tento 
zbor a ľudí v ňom.

Mária Uhlíková

ro letošní školní rok jsem se rozhodl vyřadit z nedělních shromáždění slovíčko pro 
děti. Měl jsem k tomu dva důvody. První spočívá v tom, že dětí na stupínku se schází Ppoměrně dost, někdy se tam již stěží vejdou (zvlášť při Večeři Páně) a pro toho, kdo   

k nim hovoří, je velice těžké udržet jejich pozornost. Zdálo se mi, že těm, kterým jsou určena, 
již tolik neslouží. 

Druhý důvod vyplynul z rozhovoru se sestrou Marcelou Kvapilovou. Z její strany 
zaznělo, že by učitelé besídky uvítali, kdyby měli více času nejen na setkání v jednotlivých 
skupinách, ale také při společném setkání skupin. Obojí je důležité. 

Tyto dvě skutečnosti se mi zdály dostatečně vážné na to, abychom se pokusili najít pro děti 
efektivní způsob jejich vedení. Počítám s tím, že děti budou ve shromáždění v jeho úvodu 
(píseň, modlitby, první čtení, píseň pěveckého sboru). Časem budeme hodnotit, jak se tato 
změna osvědčí.

Jan Asszonyi

Slovíčka pro dětiSlovíčka pro děti
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY SBORU

Lucie Packová
ovolte mi, abych se Vám jakožto 
nová členka sboru představila. DJmenuji se Lucie Packová (roz. 

Bulušková) a je mi 20 let. Možná si říkáte, že 
mé příjmení je Vám dost známé, ale u 
fotografie mé osoby si tolik jisti už nejste. 
Většina z Vás jistě tuší, jak se to stalo… 
Přesto vezmu vše raději pěkně od začátku.

Narodila jsem se v roce 1992 v Jilemnici. 
Celý život jsem bydlela s rodiči v krásné 
vesničce s názvem Horní Branná (od Ji-
lemnice vzdálena cca 6 km). Už od narození 
jsem od našeho Pána dostala několik 
úžasných darů – plně věřící rodinu a báječné 
rodiče, kteří mě celý život vedli k Bohu a 
dávali mi všechnu svou lásku. Dva roky po 
mém narození se naše rodinka rozrostla o 
prvního brášku Ondřeje a dalších pět let 

poté i o brášku Tomáše. Po úspěšném 
absolvování jilemnického gymnázia jsem 
rok pracovala jako vychovatelka ve družině 
základní školy ve Vrchlabí. V současné době 
tápu a hledám, co bude dál…

A teď něco k mému životu s Bohem: 
Pravidelně jsem s rodinou navštěvovala už 
odmalinka sboreček v Jilemnici (stanice 
sboru v Liberci), kde jsou oba moji rodiče 
členy sboru. I přes relativně malý počet dětí 
jsme mohli pravidelně chodit do besídky. 
Poté, co jsme odrostli besídkovému věku, 
jsme začali jezdit do Trutnova a začlenili se 
tam asi na pět let do dorostového života. 
Složitější už to bylo s mládeží. Kvůli časo-
vému rozložení mládeží v okolních sborech 
pro nás začalo být dojíždění nemožné, a 
proto nám nezbylo, než se pokusit o schá-
zení ve čtyřech lidech u nás ve sborečku. I to 
se však po nějaké době ukázalo dosti 
nesnadným. Už od besídkového věku jsme 
byli našimi maminkami (besídka se skládala 
ze dvou rodin) vedeni ke zpěvu, často jsme 
zpívali i ve shromáždění a asi v osmi letech 
jsem jela poprvé na Effathu, které jsem byla 
věrná osm let. Zpěv naši čtyřčlennou mlá-
dežovou skupinku neopustil až do součas-
nosti. Za sebe mohu říct, že nás služba 
zpěvem ve sboru a oslava našeho Pána tímto 
způsobem velice bavila a naplňovala. Po-
slední tři roky jsem našla své místo ve sboru 
i ve vedení besídky. A jelikož mě práce         
s dětmi opravdu velice baví, i tuto práci jsem 
dělala s velkou radostí.

Svůj život jsem Pánu odevzdala na trut-
novském dorostovém táboře přesně 23. 7. 
2008. Pokřtěna a přijata za členku sboru CB 
v Jilemnici jsem byla necelý rok nato, 24. 5. 
2009 bratrem kazatelem Urbanem.

No, a jak jsem se vlastně ocitla z takové 
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MÍSTA, VE KTERÝCH ŽIJEME:

MODLÍME SE ZA...
MĚSÍC ŘÍJEN: 

říroda se nám pomalu začíná podzimně vybarvovat a já jsem překvapená, 
ostatně jako každý rok, jak rychle venku k večeru ubývá světla. Najednou Pmusíme doma používat světlo umělé, i když ještě zdaleka není noc. Spolu s 

„domácím světlem“ se mi vybavil známý verš o světle z Matoušova evangelia: Tak ať 
svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Modleme se v tomto měsíci, aby naše světlo víry a skutků opravdu prosvěcovalo 
místa, ve kterých žijeme. Je mou velkou touhou, aby si nás Pán Bůh používal ke 
službě lidem, kteří žijí kolem nás a nic o Něm nevědí.

Vy jste světlo světa !

dálky tady? Před 2,5 rokem se u nás v ji-
lemnickém sborečku objevil jeden pohledný 
Brňák, a jak se to tak říká, byla to láska na 
první pohled…J  Zdá se to jako včera, ale 
teď jsem tady jako Dominikova manželka a 
můžu se společně s ním těšit, co nám 
společná cesta po Božích stezkách přinese.

Jsem ráda, že zde mohu mít i všechny Vás, 
svou novou sborovou rodinu. Těším se na 
bližší seznamování s Vámi. Už nyní však 
mohu říct, že se mezi Vámi cítím opravdu 
velice dobře a nikdy nezapomenu na vlídné, 
milé a srdečné přijetí poté, co jsem zde byla 
úplně poprvé! J

Lucie Packová

Danka Asszonyi

BRNO A BOHUMILICE (+ SAMOZŘEJMĚ I OSTATNÍ 
MÍSTA, JAKO ŽIDLOCHOVICE, OŘECHOV, BÍLOVICE, 
NOSISLAV, VRANOV, ŽELEŠICE, BLANSKO, TŘEBÍČ, 
KLENTNICE, SEDLEC, SLAVKOV, DAMBOŘICE, 
BORKOVANY ATD.)
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ějaký ten 
dlouhý mě-
síc, vlastně N

spíš nějaký ten rok mi 
trvalo, než jsem roz-
luštila velmi dobře 
přichystaný a pro-
pracovaný přezdív-
kový kvíz pro nově 
příchozí členy Církve 

bratrské na Kounicově ulici v Brně.
Na své první zážitky s kvízovými otázkami 

dlouho nezapomenu. Hned po skončení jedné 
nedělní bohoslužby přišel záludný dětský 
povzdech: Žralok hledá Alíka! Rozbušilo se mi 
srdce. Má snad hlad a míní ho sežrat? To mi 
běželo hlavou v momentě, kdy jsem se rozhlížela, 
kde je to obří akvárium pro mořského tvora a kde 
z něho prchá ten chudák pejsek, kterého měl 
zřejmě dostat žralok k nedělnímu obědu…

V průběhu dalších nedělí jsem pak dokonce 
začínala mít dojem, že směřuji do stavu šílenství. 
Nabyla jsem dojmu, že přicházím o sluch, neboť 
hlas, který slyším v chodbě, je údajně jenom Šum. 
Na čísi zoufalý výkřik: Domino! bych byla 
schopna reagovat tak leda omluvou, že je mi to 
líto, ale v kabelce nosím pouze čtverečkovaný 
papír na piškvorky, domino opravdu nemám. 
Začala jsem mít dokonce i obavy o své zdraví, 
protože dole v sále je údajně i nějaká dáma, která 
mi to Nanda(á). A to všechno byla zatím jen 
Qapka v moři neuvěřitelných zážitků s místními 
přezdívkami.

Hry s krátkými a dlouhými slabikami, 
zkratkami, přívlastky a prorůstání cizích slov do 

češtiny sehrávaly občas opravdu za-
jímavou roli. S dorostem tu totiž na 
tábory jezdí nějaký americký tatínek, 
kterému tu všichni familiárně říkají 
Dady (v angl. Daddy = tatínek). Ob-
čas se stává, že člověk, kterého hledáte, 
právě Bubla(á), nebo Maka(á), a 
dokonce je tu také nějaký Kulda, který 
umí být malý i velký. Jak to jen dělá??? 
A aby to nebylo všechno, čelila jsem    
v minulém období ještě i besídkovému 
kvízovému bonusu, když jsem zjistila, 
že jsem vlastně v kosmetickém salonu, 
kde se schází Řasenka a Rtěnka.

No jo, přiznávám se! Potřebovala 
jsem několikrát nápovědu. A tímto te-
dy děkuji všem trpělivým, kteří mi ji 
poskytli. Nakonec jsem to ale zvládla a 
díky letošní dovolené na Valašsku jsem 
navíc také zjistila, že Zdenál pamatuje, 
jak vznikla Bída, že Sisa má v rodném 
listě zcela něco jiného a že s přez-
dívkami „Kounička“ ještě zdaleka 
neskončila, protože každou chvíli na-
rážím na další… Vždyť i já sama jsem 
byla společně se svým manželem 
automaticky „zpřezdívkována“. Jsme 
Sychrouši. Těší nás.

A jak jste na tom vy? Dokážete k vý-
še zvýrazněným přezdívkám přiřadit 
jméno, příjmení a obličej? Do toho! 
Alespoň se navzájem lépe poznáme. 
J

Přeji pěkný kvízový den.

KVÍZ NOVĚ PŘÍCHOZÍHO

„KOUN
IČÁKA

”
KVÍZ NOVĚ PŘÍCHOZÍHO
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VÝLET VELKÉHO DOROSTU
ne 15. září Léta Páně 2012 vyrazilo 
sedm odvážlivců na svůj první 
výlet velkého dorostu v tomto D
školním roce. Vláček nás vyklopil 

v Nedvědici a odtud, po ujití zhruba 200 
metrů, vedly naše kroky přímo do místní 
Brněnky. To je poněkud netradiční začátek a 
doufám, že se z toho nestane tradice, 
jenomže někteří holt potřebovali buřt, aby si 
měli co opéct, a jiní dostali obrovskou chuť 
na mléko, protože ve vlaku tam kdosi něco o 
mlíku řekl. Ale nyní už honem pryč z ci-
vilizace a hurá do přírody!

Nejdřív jsme vyfuněli jeden kopec, a pak 
už se to tak střídalo. Cestou jsme míjeli 
jakousi stezku Járy Cimrmana. Nejdřív jsme 
si prohlédli jeho sochu – hlavu (s nápiskem, 
že se jedná pouze o dohad, jak asi Cimrman 
vypadal, protože pravá podoba se nedo-
chovala) a dál vedly různé cedulky s různými 
povídáními. Jeden z nezapomenutelných 
zážitků byly obrovské balíky sena a kas-

kadérské kousky na nich. Takové balíky jsou 
vážně dobrá hračka. Dá se na nich běhat i 
skákat, škrábat se nahoru nebo padat, jak je 
komu libo. Zde jsme si pohráli, dokud ne-
nastal čas oběda. Dady našel pěkné místeč-
ko na ohýnek, i nanosili jsme kameny, klacky 
a opékátka a jali se ohřívat své obědy. Když 
mi během opékání začal hořet proutek, 
zazněla od Dadyho věta: „Alíku, pálí se ti 
plast!“ Což byla narážka na to, že můj točený 
salám nemá s masem mnoho společného. 
(Ale stejně mi chutnal.) Když jsme si dávali 
zasloužený polední klid, občas mi připadalo, 
že na mě káplo. Důvod zřejmě byl, že nás 
obloha chtěla jenom trochu znejistět a 
pozlobit, ale jinak se z toho nevyklubalo nic.

Už od ohně si Tomáš Bargel nesl jedno 
opékátko s sebou jako oštěp. A díky tomu si 
do konce výletu vysloužil přezdívku „Špo-
táková“. Když se pak výlet schyloval ke 
konci (a tudíž byl spíš z kopce), zkoušeli 
jsme válet sudy. (Z toho byl Špotáková nad-

šen úplně nejvíc.) 
Konec výletu byl   
v městečku Lom-
nice, kde jsme 
zhlédli židovský 
hřbitov. A pak už 
hurá domů. Kdy-
bych měla tento 
výlet popsat struč-
ně, řekla bych, že 
byl takový, jaké už 
ty dorostové vý-
lety bývají, což 
znamená moc fajn 
a díky Pánu za ně! 
J

Alík Zachariášová

VÝLET VELKÉHO DOROSTU

KOMPAS 10/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO
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VETERÁNI V TATRÁCHVETERÁNI V TATRÁCH

ristickými hůlkami, které známe primárně 
od německých důchodců, ale které se již 
masově rozšířily i mezi český a slovenský lid.

První den se zdatnější z nás vydali vstříc 
pohoří Rysy, jemuž vévodí záchod s pro-
sklenou čelní stěnou. Můžete z něj 
obdivovat horské panorama, ale nikdo 
nemůže obdivovat vás, protože pod vámi je 
sráz. (Leda by vás mohl překvapit nějaký 
horolezec.) Hincovo pleso v mlze potom 
navštívili méně zdatní, plus ti, kdo na Rysech 
už byli.

Další den jsme vyjeli lanovkou na 
Hrebienok a vydali se na Zámkovského 
chatu. Na webu se píše: „Chodník na chatu 
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a začátku září jsme se (veteráni a já 
j.h.) vydali na dobrodružnou Nexpedici do Vysokých Tater. 

Ochotně nás zde ubytovali v modlitebně 
patřící sboru církve Křesťanské sbory. 
Tento sympatický sbor nás zaujal mj. 
oddělenými lavicemi pro ženy a pro muže a 
dvěma až třemi kázáními v rámci jedné 
bohoslužby, přičemž každé pronesl někdo 
jiný. Vařili jsme si sami v místní kuchyni 
dobře a levně.

Během pobytu jsme se průběžně dělili 
podle úrovně zdatnosti a aktuálního 
zdravotního stavu. Někteří se, adekvátně 
našemu veteránskému věku, vybavili tu-
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je nenáročný, celoročne otvorený, preto je 
táto túra vyhľadávaná najmä rodinami         
s detmi.“ No tak jak pro koho, že. Přesto 
někteří došli až k vyschlému Skalnatému 
plesu. Po těchto dvou výletech jsme raději 
zařadili relaxační den. První skupina se 
naložila do horké vody v aquaparku, druhá, 
aktivnější, objela autem blízké památky.

V pátek jsme se otřepali a vyšli jsme si na 
doporučení místních k Zelenému plesu. Ani 
to ale některým nestačilo, a tak zdolali ještě 
Jahňačí štít, čímž se vyhnuli nebezpečí, 
protože druhá skupina (tři ženy) se na své 
trase střetla tváří v tvář se třemi medvědy. 

Čelili jsme jim rychlým ústupem společně    
s jedním katolíkem a jednou členkou pra-
voslavné církve, takže Štěpán později 
správně poznamenal, že jsme „pod tlakem 
okolností utvořili ekumenickou modlitební 
skupinku“.

Kromě toho všeho jsme stihli i táborák, 
společenské hry, biblické programy, dvě 
bohoslužby, oslavu Šimonových zkoušek za 
jeho nepřítomnosti a především úžas nad 
krásou Vysokých Tater.

Ze svatby Agnieszky a Franty Dudových 
do Brna zdraví

Marka



16 KOMPAS 10/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

POVÍDÁNÍ
  liškou Petrilákovou s E

o J ilemnici i Brně

v

Mně tady asi nic nechybí.

v Co bys naopak z Brna přenesla do 
Jilemnice?

Takovou větší zapálenost řadových členů 
do služby.

v Co ráda děláš?
Ráda čtu a ráda zpívám.

v Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Na klavír.

v Věnuješ se něčemu u vás ve sboru?
Ve sboru dělám dorost a v besídce vyučuji 

a zpívám s dětmi.

v A co v Brně?
Jezdím s malým dorostem. Když jsem tu 

jen přes týden, tak se toho moc stihnout 
nedá.

Ptala se Lenka Broklová.

 Co ti chybí v mládeži?

v Jak ses octla v Brně?
Poprvé na filmovém festivalu a potom 

kvůli škole.

v Co tady studuješ?
Fyzioterapii na lékařské fakultě. Druhým 

rokem.

v Proč právě fyzioterapii?
Chtěla jsem i v zaměstnání pomáhat 

lidem a to propojit s vírou.

v Odkud pocházíš?
Z Jilemnice.

v Co z jilemnického sboru ti tady chybí?
Můžu být kritická?

v Můžeš.
Chybí mi to, že se u nás ve sboru všichni 

osobně zdravíme.



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

CHAMTIVEC
Příběh TŘINÁCTÝ: 
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otkat byste je mohli třeba v Grónsku, na severním pobřeží Ameriky 
nebo také na severu Asie. Jsou to mohutní, silní samotáři. Pyšní se 
huňatým bílým kožichem. Každý den pečlivě vyhledávají potravu, P
putují za ní třeba i desítky kilometrů. Díky své obratnosti vyšplhají na 

příkrou ledovou kru, skočí až 4 metry daleko, jsou zdatní v potápění i           
v plavání. Už víte, o kom je řeč? Ano, o ledních medvědech.

I přesto, že jsou to opravdu dobří lovci, kteří si dovedou potravu obstarat 
díky své síle a mrštnosti poměrně snadno, najde se mezi nimi občas i 
chamtivec, kterému to, co má, nestačí.

Jeden takový lední medvěd chamtivec lovil v moři. Měl ten den opravdu 
úspěch, protože potrava, kterou získal, byla masitá, veliká a chutná. Medvěd 
si ji hrdě nesl v zubech a kráčel po okraji kry, kterou omývalo svými vlnami 
ledové moře. Vtom však uviděl, že se v těch vlnách houpe velká mrtvá ryba. 
Mlsný medvěd neodolal a chtěl ji také získat. Sehnul se, otevřel ústa, aby rybu 
chytil, ale tím neopatrně upustil svůj první úlovek. V ten moment medvědův 
úlovek i rybu smetla velká vlna do mořských hlubin. Medvěd už nestihnul 

zachytit ze své potravy nic. Ten den už pak 
zůstal pro svou chamtivost o hladu.

Bible říká, že i z lidského srdce vycházejí 
zlé myšlenky, chamtivost a závistivý pohled 
(Marek 7,22). Ale pozor, kdo chce mít příliš 
mnoho, nemusí mít nakonec vůbec nic. 
Stejně jako ten chamtivý lední medvěd.

Pája Sychrová

Dostane se medvěd ke své rybě alespoň v bludišti? 
Pomozte mu najít cestu.
Obrázky potom můžete vybarvit.



KDO JE
UČEDNÍK

Byl horký letní den. V nedalekém chrámu někdo preludoval na varhanách. Markétka, 
unavená chůzí po rozpálených ulicích cizího města, znovu žadonila:

„Mami, už nemůžu, pojďme si někam sednout.“
A tak vešly obě do šera chrámu a posadily se do jedné z lavic. Byl tu příjemný chládek, 

varhany tiše hrály. Pohoda pro unavené nohy, oči i mysl.
Po chvíli se začala Markétka rozhlížet kolem sebe. Byly tu vysokánské sloupy - jeden, dva... 

čtyři... osm! Držely krásný strop. A potom Markétka počítala lavice vpředu i vzadu, obrazy, 
sochy, ale ty byly malé i velké, tak se to špatně počítalo. Byla tu však i okna, vysoká až do 
stropu a na nich z barevných sklíček postavy lidí. Byli moc krásní. Markétka se přitulila          
k mamince a tiše se zeptala:

„Mami, kdo jsou ti lidi v oknech?“
„To jsou učedníci Pána Ježíše, kteří ho měli rádi a on je učil a pomáhal jim. Byli to takoví 

obyčejní lidé,“ vysvětlovala tiše maminka. „Byli třeba rybáři, jako Petr a Ondřej, tam zase je 
celník, tam vesnické ženy Marie a Marta a jejich bratr Lazar. A na tom stromě, to je Zacheus. 
Byl sice bohatý, ale malý, tak vylezl na strom, aby Pána Ježíše uviděl. Chtěl se také stát jeho 
učedníkem.“

„A stal se?“ ptala se zvědavě Markétka.
„Ano, stal se učedníkem. Pán Ježíš ho uviděl a řekl mu, ať jde dolů s toho stromu, že k ně-

mu půjde na návštěvu. A šel, i když lidé říkali, že Zacheus je veliký hříšník, a proto by Pán 
Ježíš s ním neměl nic mít. Ale on chodil k obyčejným lidem, i když byli hříšní. Učil je, jak být 
lepšími. Byli to obyčejní lidé, takoví, jací jsme i my.“

,A teď jsou všichni obyčejní lidé jeho učedníky, mami?“ zeptala se po chvíli Markétka.
„Ne, to ne! Ne všichni obyčejní lidé, jen někteří,“ upřesňovala maminka.
„Ale jak se to potom na těch obyčejných lidech pozná, který je učedník a který není?“ – 

vyptávala se Markétka dále.
Maminka se zamyslela. Věru, jak se to pozná? A jak to mám dítěti vysvětlit? – Markétka     

s očima upřenýma na vysoká okna čekala na odpověď. A najednou se s radostnou tváří obrá-
tila k mamince a ukazujíc do okna, vzrušeně šeptala:

„Už to vím, mami, podívej se, oni září! Učedníci nejsou obyčejní lidé, ale září, jsou celí 
prozáření! Vidíš? Podle toho se jistě poznají, že mami!“

„Máš pravdu, Markétko, poznají se podle toho, že jsou celí prozáření. Září!“
Haló, lidé! Slunce Boží lásky ještě nezhaslo. Svítí. A co vy?

D. I. Vaňková

nejen pro děti

18

Pro Kompas zprostředkoval Petr Nykodým.



Mládež / úterý 19.15

Biblický program (Sveen)
Expedice Bajkal–Kamčatka (Lukáš I. a Honza M.)
HOST – Petr Raus
Základy věrouky (Jan Asszonyi)
Bowling

2. 10.: 
9. 10.:

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

ŘÍJEN 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 14,1–11
Mt 22,34–46
Mt 9,1–8

Mt 22,1–14

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Mládež

KOMPAS 10/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO 19

Studentský oběd – 14. 10. 2012 – 12.00
Chtěli bychom touto formou pozvat všechny studenty v Brně, kteří občas zůstávají i o víkendu, na společný 
nedělní studentský oběd! Bude příležitost dobře se najíst, seznámit se s naší mládeží i brněnským sborem a 
také strávit příjemné odpoledne. Samozřejmě účast na dopoledním shromáždění se nabízí J.
Příspěvek na stravu bude 30,– Kč.
Prosím, hlaste se na adrese dalimil.p@gmail.com – stačí jméno a potvrzení účasti, případně speciální 
požadavky a alergie – deadline 9. 10.
Více na: http://mladez-brno.webnode.cz/



7. 10.:

14. 10.:

21. 10.:

28. 10.:

9.00
19.00
9.00

19.00
10.00
19.00
9.00

19.00

3. 10.:
10. 10.:
17. 10.: 
24. 10.:
31. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi + Bohumiličtí
br. Milan Hluchý
ekumenické shromáždění v kostele CČSH na Botanické ulici + Večeře Páně
ses. Mária Uhlíková
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Kratochvíl

kaz. Jan Asszonyi (misijní)

br. Petr Raus
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 10. a 24. 10., vždy ve 20.10

ve středu 31. října v 17.15

7. 10.:
14. 10.:
21. 10.:
28. 10.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
návštěva v Brně
Bohumiličtí
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: Výhledy
	5: SK
	6: kronika
	7: sENIORÁT
	8: efez
	9: MáU
	10: Lucie
	11: 11
	12: Pája
	13: vd
	14: vETERÁNI
	15: 15
	16: volné
	17: PÁJA
	18: 22
	19: UDAL1
	20: UDALO

