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Kde bolo, tam bolo, boli dvaja chlapci, Peter a 
Pavel, ktorí väčšinu času trávili na záhrade. Raz 
sa s nimi dal do reči okoloidúci mliekar (ten 
mliekar bola v skutočnosti víla) a sľuboval im, že 
im splní každé ich prianie. Pavel si prial byť 
obrom, aby mohol kráčať cez svetadiely a 
oceány a pri poobednej prechádzke navštíviť 
Niagarské vodopády alebo Himaláje. A tak sa aj 
stalo. Dom so záhradkou sa v okamihu premenil 
na domček pre bábiku pri jeho nohách. S hlavou 
nad oblakmi sa išiel pozrieť na Niagarské vo-
dopády a Himaláje. Zistil, že Himaláje sú úplne 
malé a vyzerajú hlúpo ako kamienok na záhrade. 
A Niagarské vodopády neboli o  nič väčšie než 
prúd vody tečúci z kohútika v kúpelni. Nie-
koľko minút sa túlal po svete a hľadal niečo 
skutočne veľké. Ale všetko bolo malé, tak si 
znudene ľahol a zaspal.

Peter na počudovanie vyslovil celkom 
opačnú prosbu. Chcel byť trpaslíkom, asi tak pol 
palca veľkým. Po premene sa ocitol uprostred 
obrovskej pláne zarastenej vysokou zelenou 
džunglou. Nad ňou sa vypínali podivné stromy a 
uprostred nej sa týčila hora tak romantického a 
neskutočného tvaru a so skalami tak maje-
státnymi, že to vyzeralo ako nejaký úkaz na konci 
sveta. V diaľke videl obrys ďalšieho lesa, ešte 
záhadnejšieho. Po tejto pláni sa vydal za dobro-
družstvom a ešte neprišiel na jej koniec.

(skrátená a občas trochu parafrázovaná rozprávka 
Ohromné maličkosti od G. K. Chestertona)

Chesterton svoju rozprávku končí slovami, 
že svet nikdy nezanikol na nedostatok divov, iba 
na nedostatok údivu. Prajem vám rok, v  ktorom 
sa budete diviť a tešiť z  ohromných maličkostí 
okolo seba.

Mária Uhlíková

Na titulní stránce foto z požehnání 
Lukáše Buršíka.
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ysmejčili jste i toho nejmen-
šího pavoučka za kredencí? 
Nadiktovali jste stav vodo a V
plynoměru? Odnesli jste ty 

noviny z Betlémské krajiny? Viděli 
jste i zuby zahnuté nahoru? Využili 
těch nejrafinovanějších slev? Napili 
jste se Coca Coly, protože díky ní 
jsou tady Vánoce? Ano? Uf. V tom 
případě mi dovolte, abych Vás 
všechny co nejsrdečněji přivítala do 
nového kalendářního roku 2013!

2013 vypadá jako docela sym-
patické číslo, ale kdo z  lidí může říct, 
co ho čeká a nemine? Co nám nový 
rok přinese? Pro někoho to bude rok 
plný štěstí, pro druhé smutku a 
trápení, pro většinu asi tak nějak jako 
každý rok. Tak to holt na světě chodí 
a na nás lidech je, abychom to tady 
pěkně odžili. Naštěstí na to ale ne-
jsme sami. Pán Bůh nás vede, uka-
zuje, ale hlavně nás má rád. Pořád 

rád. U mě se poslední dva roky přikláněly k té černější misce. Neznamená 
to však, že jsem neprožila také krásné chvíle a velké radosti, na které budu 
ráda vzpomínat, jen těch starostí přibylo. Pán Bůh mi ukázal a dal 
odpověď na spoustu věcí. Denně na něho spoléhám a snažím se to 
všechno, co z Jeho ruky bereme, alespoň malým dílem vracet. Každý den 
děkuji za to, jak dobře se můžu mít, že můžu Pána Boha znát a že nám dal  
k dispozici možnost se s Ním spojovat modlitbou, a to kdykoli a odkud-
koli a zcela zdarma. To už se dneska nevidí.

Doufám, že nás všechny bude Pán i nadále provázet, i když budeme 
procházet těžkými a ještě těžšími obdobími, stejně tak časem radostným, 
kdy se nám bude dařit. Přeji Vám do nového roku hodně zdraví, klidu, 
nevelké starosti a co nejvíc pěkných dnů. Přeji Vám i sobě, abychom za 
každého počasí v životě na Pána Boha nezapomínali a byli vděční za 
hmotné i nehmotné statky, jež nám denně dopřává. A jak jistě víte, ráda 
zpívám, tak bych optimisticky zakončila povzbuzením slovy jedné písně:

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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VÝHLEDY
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 L E D N U

Půjdeš-li pouští,
tvou stopu neztratím.
Půjdeš-li vodou,
nestrhne tě proud.
Půjdeš-li ohněm,
plamen tě nespálí.
Svítím ti na cestu,
půjdeš-li tmou.

Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli,
já jsem s tebou!
Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli,
já jdu s tebou!

Pája Mauerová

Tento verš je uveden v Heslech Jednoty bratrské jako slovo na cestu pro měsíc leden. 
Král David, jenž je autorem tohoto žalmu, nás svým svědectvím zve k hledání 
„stezky života“ uprostřed komplikovaného světa. Někdy ji vidíme zřetelně, jindy 

jenom její kontury a ještě jindy nevidíme nic a činíme kroky v důvěře v Boží moc a ochranu – 
a také v jeho přítomnost. Mým přáním je, aby naše společná shromáždění byla příležitostí     
k posílení víry, k nalézání „cesty života“ a k prožívání radosti s Pánem Bohem.

Z pravidelného programu lednových shromáždění vyčnívá pouze Alianční týden 
modliteb. Shromáždění se konají v týdnu od 6. do 13. 1. 2013 vždy od 18.00 hodin.

Nedělní shromáždění
6. 1. 2013 9.00 hodin, slouží s. Mária Uhlíková (večírek se nekoná)

13. 1. 2013 9.00 hodin, slouží kaz. Jan Asszonyi
17.00 (17.30) večírek

20. 1. 2013 9.00 hodin, slouží br. Petr Raus
17.00 (17.30) večírek

27. 1. 2013 9.00 hodin, slouží kaz. Jan Asszonyi
17.00 (17.30) večírek

Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je 
tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho. 

(Ž 16,11)
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Středeční biblické hodiny
9. 1. 2013 18.00 hodin Alianční modlitební shromáždění, káže far. Eva Buttová

16. 1. 2013 19.00 hodin misijní biblická hodina „Bible – kniha knih“: Proroci – 
korektura pro krále i otroky; slouží kaz. Jan Asszonyi

23. 1. 2013 19.00 hodin biblická hodina o živých tématech z korintského sboru: 
„Ženy a jejich postavení ve sboru“; slouží kaz. Jan 
Asszonyi

30. 1. 2013 19.00 hodin biblická hodina o živých tématech z korintského sboru: 
„Sounáležitost vyjádřená sbírkou aneb Význam sbírek“; 
slouží br. Dalimil Petrilák

Další informace
 Zimní kazatelská pastorálka se koná ve dnech 28.–30. 1. 2013 v Havlíčkově Brodě. Pod 

názvem „Strážci a pastýři“ se budou kazatelé spolu s některými staršími ze sborů zamýšlet 
nad rolí pastýřů (= kazatelů a staršovstev). Za náš sbor se konference účastní: Jan Asszonyi, 
Mária Uhlíková, Petr Raus a Růžena Halámková.

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 se bude v našem sboru konat jednání česko-slovenské Komise pro 
ústavu a řád.

3. 1.
4. 1.
5. 1.

bratru Vlastimilu Řehákovi z Brna
sestře Martě Fürstové z Brna
sestře Anně Štiglerové z Brna

82 let
93 let
74 let

V neděli 23. prosince bylo požehnáno Lukáši Buršíkovi, synu Hanky a Petra Buršíkových.

V neděli 2. prosince byl pokřtěn a přijat za plnoprávného člena sboru Tomáš Formánek.

KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LEDEN 2013

„Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“
Lukáš 10,20

POŽEHNÁNÍ

KŘEST A PŘIJETÍ DO SBORU

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/



6

POHLEDY DO PÍSMA
Spočinout před tajemstvím

Efezským 3,1-21

POHLEDY DO PÍSMA

V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. (Ef 3,12)

e otázkou, jestli jsme my, z biblické 
perspektivy pohané, v naší době schopni J
pochopit a v plné vážnosti ocenit to, že 

jsme spoludědicové, část společného těla, a máme v 
Kristu Ježíši podíl na zaslíbení evangelia… (Ef  
3,6). Už jsme si zvykli na to, že pro oběť 
Pána Ježíše Krista patříme k vyvolenému 
Božímu lidu bez jakýchkoli výhrad a ome-
zení. V apoštolské době raného křesťanství 
si nesamozřejmost plného společenství       
s Božím lidem uvědomovali velice silně. 
Pavel říká: Pamatujte proto vy, kteří jste svým 
původem pohané…, že jste v té době opravdu byli 
bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez 
účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a 
bez Boha na světě. (Ef  2,11–12). Poté 
následuje hymnus opěvující sjednocení a 
mír dalekých i blízkých ve společenství 
církve pro Kristovu prolitou krev (Ef  2,13). 
Všichni mohou být domácí, patřit k Boží 
rodině, být společnou duchovní stavbou – 
duchovním příbytkem Božím.

Ve třetí kapitole se chce apoštol modlit, 
přimlouvat za efezský sbor. Nějak se k tomu 
ale nemůže dostat. Pořád má na mysli zázrak 
jednoty církve ze Židů a pohanů. Znovu se  
k němu vrací a nazývá jej tajemstvím, které 
bylo po léta skryto, ale jemu bylo zjeveno. 
Porozuměl mu, stal se jeho služebníkem, a 
dokonce i vězněm. (Zajímavé je, že o sobě 
mluví jako o „vězni Krista Ježíše“, přičemž 

do zajetí se dostal kvůli obvinění ze strany 
Židů a byl držen v zajetí Římany. Jak důležitá 
je perspektiva, z níž nahlížíme situace, ve 
kterých se nacházíme!) Opět připomíná 
jeho obsah: ...pohané jsou spoludědicové, část 
společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na 
zaslíbeních evangelia... V něm smíme i my ve víře 
přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. (Ef  
3,6.12). Apoštol Pavel považuje za milost, že 
toto nevystižitelné Kristovo bohatství (Ef  3,8) 
může zvěstovat pohanům.

Součástí tajemství od věků ukrytého v Bohu 
(Ef  3,9) je záměr, který vyjadřuje Boží vůli: 
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo 
nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou 
moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil       
v Kristu Ježíši. (Ef  3,10–11). Překonání jinak 
nepřekročitelných bariér ústící do jednoty 
společenství Božího lidu skrze Kristovu 
prolitou krev je výrazem Boží moudrosti. 
Jen tudy vede cesta k jednotě. Jenom oběť 
Pána Ježíše má potenciál sjednocovat. Nad 
touto Boží moudrostí realizovanou na zemi 
v církvi žasnou andělé. Oslavují ji. Příznačné 
je, že za to, co se v nebi oslavuje, se na zemi 
zavírá. Pavel je vězněm, ale radostným a 
hrdým vězněm.

Ve druhé části svého dopisu do Efezu 
apoštol Pavel ukazuje, jak se prakticky v ži-
votě projevuje skutečnost, že patříme k Bo-
žímu lidu. Než ale k tomu dojde, vidí 

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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A teď něco i o mně a o mém duchovním 
růstu. Byl jsem vychovaný v Boží rodině      
v Moravských Budějovicích, což je asi 
80 km od Brna. Je to sem docela dálka, ale 
přesto to vše začalo zde, v tomto sboru. 
Hlavní kontakt s Bohem byl tak před deseti 
lety, kdy jsem byl pozván Lukášem Packem 
na dorostový tábor. Tento tábor byl pro mě 
něco neskutečného, prožil jsem zde spoustu 
Boží lásky. Při každém dalším táborovém 
závěru a odjezdu jsem měl pocit, jako 
kdybych opouštěl svoji další rodinu. Takhle 
se to táhlo několik let. Poté, co jsem se sem 
dostal na gymnázium a dále pak na vysokou 
školu, jsem sem začal chodit do dorostu a do 
mládeže a začínal jsem se zde cítit ještě více 
než doma. Sice jsem chodil a chodím stále    
s rodinou do CB v Třebíči, kde jsem se 
narodil a tento sbor odmala navštěvoval, 
přesto jsem se rozhodl nechat dne 2. 12. 

Tomáš Formánek

význam Božího lidu (který v jednotě a 
radosti ze spásy oslavuje svého Spasitele a 
Pána) v tom, že právě takto slouží nebi, 
andělům (těm dobrým i padlým). Církev je 
místem, kde se překonávají bariéry, kde 
nalézá domov každý, kdo objeví velikost 
Pána Ježíše a jeho oběti na kříži. Je to jistě 
obrovské svědectví našemu okolí, ale – a na 
to bychom neměli zapomínat – je to svě-
dectví o Boží moudrosti a moci pro nebe.

Žít na této zemi duchovně (zbožně,        
s vírou), k tomu je potřeba dobrého (za)kot-

vení. Život křesťana, to není jenom hledání 
toho, co je potřeba dělat či nedělat. Je to na 
prvním místě schopnost a touha spočívat 
před Kristem, dotýkat se kořenů spásy, 
onoho Božího tajemství a bohatství, divit se 
a žasnout nad tím, že i my jsme se směli stát 
domácími Božími. Takto se Duchem 
svatým upevňuje „vnitřní člověk“, takto 
přebývá Kristus v srdcích lidí, takto 
docházíme poznání plnosti Kristovy lásky, 
takto jsme prostupováni plností Boží (Ef  
3,14–21) …a připraveni pro život.

Jan Asszonyi

menuji se Tomáš Formánek a někteří mě 
znáte pod přezdívkou Formička nebo J
Forma. Vy, kteří o mně slyšíte poprvé, 

budete asi překvapeni, ale vězte, že nemu-
sím být ani pro vás až tak neznámý. Můj 
dědeček MUDr. František Němec byl před 
22 lety členem tohoto sboru, a dokonce i 
staršovstva. S ním si mě můžete někteří spo-
jit, nebo na něho alespoň krátce zavzpo-
mínat.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ 
ČLENY SBORU

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                      (1)
br. Petr Raus, místopředseda staršovstva

největší potenciál. Myslím, že našimi silnými 
stránkami jsou: generační soudržnost a 
vnitřní jednota sboru, úcta k Písmu, ke 
vzdělání i k historickému odkazu církve.

Pokud bychom chtěli tento potenciál 
promítnout do sborové služby, doporučil 
bych co nejvíce otevírat naše rodiny přícho-
zím a v maximální míře se osobně zapojovat 
do společných akcí sboru, kam by mohli 
přicházet i naši přátelé. Přitom bych lehce 
preferoval akce pro všechny generace a akce 
odehrávající se i mimo prostor modlitebny.

ŞJaký je Tvůj názor na zpěv ve společných 
shromážděních?

Líbí se mi; myslím, že se u nás zpívá 
docela dobře. Z písní, které běžně zpíváme, 
jsou mně osobně nejbližší ženevské žalmy či 
starší písně německé provenience, jsem ale 
pro to, zpívat co nejširší okruh žánrů. Za 

2012 pokřtít a být přijat za člena zdejšího 
brněnského sboru, protože zde mám 
spoustu přátel a trávím zde již více času než 
doma. Nyní dokončuji 3. ročník Sportovní 
fakulty Masarykovy univerzity, obor Ma-
nagement cestovního ruchu, a plánuji na-
stoupit také na magisterské studium.

Chtěl bych se i nadále podílet na aktivi-
tách týkajících se dorostových táborů a 

dalších akcí. Letos jsem měl možnost být 
kmetem na táboře velkého dorostu, za což 
jsem byl velmi vděčný. Touto cestou bych 
chtěl být pro sbor přínosem.

Nevím, jakou cestu mám před sebou, co 
má můj Pán Ježíš pro mě připravené, ale 
těším se s ním na každý krok po Jeho cestě.

Tomáš Formánek

Ş Ke které sborové oblasti 
máš nejblíž?

Nemyslím, že by mi 
byly některé oblasti ži-
vota sboru vysloveně 
cizí, všechno je důležité 
a všechno má i své krás-
né stránky. Kdybych 
měl vybrat to nejbližší, 

asi bych jmenoval studium Písma a kázání a 
vedle toho sborový zpěv. Určitě bych ale 
mohl pokračovat: pastorační rozhovory, 
nejrůznější formy setkávání atd.

ŞCo by mělo být podle Tebe prioritou našeho sboru 
a jak ji naplňovat?

Předpokládám, že chceme respektovat 
všechny biblické priority křesťanského ži-
vota. Pak v této otázce slyším dotaz na spe-
cifika našeho sboru – v jaké oblasti máme 
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zamyšlením a večeří a napůl na louce hraním 
fotbalu za svitu čelovek.

Největším úkolem na sobotu bylo 
podložení podemletého svahu pod velkým 
stromem u jednoho ze závrtů. Takže 
podstatnou část dne jsme všichni strávili 
přenášením kamení a hlíny, až se nám 

DOROSTENCI V JESKYNÍCH

důležité pokládám zpívat dobře, tedy tak, 
jak autor píseň napsal, a to jak melodii, tak 
rytmus (!) – Pánu Bohu bychom neměli 
nabízet nic odfláknutého. Pokud by se našli 
šikovní a ochotní doprovazeči na jiné 
nástroje než varhany, doporučil bych 
nástroje střídat; to by otevřelo cestu i dalším 
typům písní.

Musím ale také povědět: Zkušenost        
z rádia mne naučila chápat, že hudbou a 
písněmi se NIKDY nezavděčíme všem. S 
tím je třeba počítat.

ŞČím by se měla podle Tebe do života sboru 
zapojovat mládež?

To se nedá povědět obecně, vždycky 
záleží na obdarování jednotlivců. Rozhodně 
bych nikdy nechtěl mládeži diktovat, co by 
měla a co už ne. Její zapojení do života sboru 
je nejprve věcí Božího povolání, ve druhé 
řadě pak trvalého otevřeného rozhovoru 
celého sboru s celou mládeží – a samo-
zřejmě i mírou příležitostí, které sbor mlá-
deži poskytne. Zdá se mi, že v našem sboru 
jsou aktivity mládeže vítány (pokud se 
mýlím nebo pokud to mládež cítí jinak, 
prosím, dejte mi vědět!).

Ptala se Lenka Broklová.

 půlce listopadu podnikl velký 
dorost víkendový výlet s nemálo Vatraktivním cílem, totiž jeskyněmi. 

Využili jsme zázemí jeskyňářské chaty         
u Jedovnic, kam jsme dorazili v pátek 16. 11. 
k večeru. Zabydleli se a zbytek večera jsme 
trávili napůl v chatě zpíváním, biblickým 

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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podařilo úkol úspěšně dokončit. Závrt (jeho 
pro nás dostupnou část) jsme si potom 
mohli prolézt a zbytky energie vybít opět 
hraním roztodivných her v okolí chaty.

V neděli jsme po návštěvě jedovnického 
kostela a po obědě vyrazili k nejočekávanější 
části víkendu – k jeskyni Svážná studna. 
Hnáni zvědavostí, co že si to pro nás Pavel 
zase připravil, jsme se ponořili do jeskynní 

hlubiny a tmy. Kdyby na nás někdo čekal u 
vchodu do jeskyně a viděl nás po pár 
hodinách vycházet, bylo by mu na první 
pohled jasné, že naše očekávání byla více 
než naplněna. A nemýlil by se. Tentokrát už 
jsme tolik energie nazbyt neměli. Plni 
zážitků a vděčnosti jsme se vrátili k chatě, 
pobalili věci a šli na autobus do Brna.

David Raus

V roce 2012 jsme na základě konferenčních usnesení odvedli do RCB platby v celkové 
hodnotě cca 350 tis. Kč.

Tuto sumu tvoří položky:

1. Příspěvek na režijní náklady RCB.
2. Příspěvek na valorizaci státních platů kazatelů (včetně platů pracovníků RCB, celocír-

kevních tajemníků a tzv. solidarity, tj. určitého transferu prostředků z velkých na malé 
sbory). Tento příspěvek obsahuje i sociální a zdravotní pojištění valorizace platů a 
hodnoty nefinančního plnění (užívání služebních bytů).

3. Povinný příspěvek na podporu ETS.
4. Příspěvek na Stavební fond CB.
5. Nově pak příspěvek na valorizaci platu pastorační asistentky.

Dohromady činí odvod do RCB na každého plnoprávného člena našeho sboru za rok 
2012 asi 1.400,– Kč. Jedná se o úplně minimální a pro všechny plnoprávné členy sboru CB 
závaznou sumu, kterou sbor do RCB uhradit musí bez ohledu na to, zda ji od člena dostane, 
nebo ne. V případě, že kterýkoliv plnoprávný člen (včetně všech diasporních) nepřispěje 
ročně alespoň touto částkou, znamená to, že se jeho „plnoprávné členství“ hradí z příspěvků 
ostatních členů. Celkový provoz sboru, jako jsou platy pracovníků sboru, splátky půjčky, 
úklid a zejména topení, voda, energie, opravy, investice apod., jakož i různé příspěvky na 
sbírky a pomoc, nás stojí dalších cca 7.500,– Kč na člena. Celkový průměrný dar přepočítaný 
na jednoho plnoprávného člena sboru, který umožňuje alespoň mírně plusové hospodaření 
sboru, je tedy cca 9.000,– Kč/rok.

Příspěvky (dary) 
plnoprávných členů našeho 
sboru v roce 2012.
(Sbor Kounicova 15 včetně stanice Bohumilice)

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Pokud některý ze členů sboru své finanční povinnosti v roce 2012 opomenul a není mu 
lhostejné, že jeho „plná členská práva“ mu platí jiní „plnopovinní“ členové, může ještě svůj 
dar sboru za rok 2012 odevzdat v hotovosti s označením „Dar 2012“, a to nejpozději do 13. 
1. 2013.

Eduard Klamka, hospodář sboru.

 souvislosti s ukončením činnosti 
ses. Naděje Veselé jako zaměstnan-Vce sboru v průběhu ledna 2013 a 

zapojení pastorační asistentky do části této 
agendy dojde k reorganizaci účetní a správní 
agendy sboru. Reorganizace byla navržena 
tak, že nenavýší mzdové zatížení sboru. 
Současná mzda za tuto agendu se pouze 
rozdělí na více osob.

Agenda se rozčlení na část účetní a 
administrativní, a na část pastorační. Účetní 
a administrativní práci převezmou:

Ses. Kulísková – agenda obytného domu.
Ses. Klamková – vedení účetnictví, admi-

nistrace dokladů a mezd dočasně v roce 
2013 (ve stejném období bude do této 
činnosti zaškolovat ses. Uhlíkovou). Pře-
vzetí účetní agendy sestrou Uhlíkovou se 
očekává po zaškolení od účetního roku 
2014.

Ses. Veselá bude dál pokračovat jako 
pokladník (vyplácení a příjem hotovosti).

Pastorační část práce sestry Naděje Ve-
selé převezme ses. Uhlíková (oznámení, 
nemoci, svatby, pohřby a podobné osobní 
záležitosti týkající se sboru).

Kancelář sboru bude členům sboru k dis-
pozici k vyřizování účetních a administra-
tivních záležitostí každou pracovní středu 
od 9.00 do 17.00 hod. Ve zbylých pracov-
ních dnech týdne bude kancelář praco-
vištěm ses. Uhlíkové.

Finanční doklady týkající se činnosti sbo-
ru (proplácení) bude realizovat ses. Veselá 
(doporučujeme středu; v neděli raději ne).

Upozornění: Každý doklad, jehož pro-
placení sborem se žádá, musí být na zadní 
straně označen jménem a příjmením 
žadatele i účelem platby. Doklad, který bude 
označen slovem „Dar“, bude zahrnut do 
potvrzení o darech. Doklady odevzdávejte 
ses. Kulískové, Klamkové nebo Uhlíkové. 
Vyplácet je bude po jejich účetním 
zpracování ses. Veselá. V případě nejasností 
se obracejte na mne.

Dovolte mi tuto příležitost využít i k po-
děkování ses. Naději Veselé za dlouholetou 
pečlivou a obětavou pracovní činnost pro 
sbor.

Eduard Klamka, hospodář sboru.

Změny v administraci 
sborové finanční a účetní 
agendy od r. 2013

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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SBOR

BESÍDKA

HOSPODÁŘSKÁ RADA

STARŠOVSTVO

SESTERSKÝ ODBOR

MLÁDEŽ
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KOMPAS

MODLITEBNÍ SKUPINKY

MALÝ DOROST

HUDEBNÍCI-ZPĚVÁCI

VETERÁNI

VELKÝ DOROST

VEČÍRKY
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ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2013

DEN MÍSTO ÚVODNÍ 

SLOVO
TEXTY

Neděle 6. 1. 

18.00

Evangelikální společenství 

Biskupské gymnázium 

Barvičova 85

Jana Křížová 

(EMC)

Dar dávání

1K 13,3; Mt 23,23; 

4M 18,24

Pondělí 7. 1. 

18.00

Slovo života

Nové sady 37

Alexandra 

Hauserová 

(ČCE)

Svoboda dávání

Ž 24; Ko 1,15 19; 

L 14,33; 1M 22

–

Úterý 8. 1. 

18.00

Armáda spásy

Staňkova  5

Petr Dvořáček 

(CB)

Radost dávání

2K 9,7; 1Pa 29

Středa 9. 1. 

18.00

Církev bratrská

Kounicova 15

Bratrská jednota baptistů

Smetanova 20

Eva Buttová 

(CČSH)

Brněnská 

mládež

Míra dávání

2M 36,2 7; 1Kr 17; 

2K 8,3 5; L 21,1 4

–

– –

Čtvrtek 10. 1.

18.00

Církev československá 

husitská

Botanická 1

Martin Horák 

(ČCE)

Způsob dávání

Př 3,9 10;2Pa 31,5; 

2K 8,7; Sk 10,2 4

–

–

Pátek 11. 1.

18.00

Českobratrská církev 

evangelická

Blahoslavův dům, 

Lidická 79

Pavel Coufal 

(BJB)

Požehnání z dávání

2K 9,6; L 6,38;

Iz 58,7–11; 

Př 11,24–25

Sobota 12. 1. 

18.00

Křesťanské sbory

Šámalova 15a

František 

Apetauer

(AC)

Dát sebe

L 10,25–37; F 2,1–4;

Kaz 2,1–11

Neděle 13. 1. 

18.00

Evangelická církev 

metodistická

Archa, Lýskova ul., Bystrc

Oldřich 

Svoboda 

(CASD)

Odpusť nám naše 

dluhy…

Př 22,7; Neh 5,1–13;

Dt 15,4–6; Ř 12,1–3;

L 18,23–35

Sb í r ka bude věnována B rněnské t i s kové m i s i i .

Té m a :  N e b o ť B ů h d a l …Té m a :  N e b o ť B ů h d a l …

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Povídání novoroční 
aneb 
Co si přejí děti v novém roce
Dobrý známky ve škole.
Vojta A. (11 let)

Hasičskou avii, abych s ní mohl jet dál na 
výjezdy, třeba do Jundrova.
Omar (11 let)

Panenku Hello Kitty plyšáček bez kapuce.
Julinka Č. (5 let)

Dobrý narozeniny.
Kuba Š. (9 let)

Hodně dobrýho lega, všechny věci do 
Spidermana a oblek, ale ten už mám.
Filip Š. (7 let)

Legovej zlatej důl. Abych nemusel v novým 
roce do školy.
Míša B. (10 let)

Dinosaura. Ještě bych si přál geparda.
Vincent Č. (4 roky)

Lego. Jet na tábor.
Tomášek Č. (7 let)

Pár peněz. Aby Karolinka už začala chodit. 
A aby byl dorost každý úterý i přes 
prázdniny.
Baruška Z. (9 let)

Abych se dostal na gymnázium, aby nebyly 
žádný velký katastrofy.
Vojta V. (11 let) 

Abych chodila pořád do dorostu.
Lada V. (9 let)

Ptala se Lenka Broklová
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MODLÍME SE ZA...

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu… Muži, milujte své 

ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval… Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je 

spravedlivé před Bohem… Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích 

našeho Pána. (výběr z Efezským 5,21– 6,4)
1) Modlitby za dobrá manželství.
2) Modlitby za dobrou výchovu v rodině.
3) Modlitby za děti ve škole a školce.

Jan Asszonyi, kazatel

I v letošním roce bych byl rád, 

abychom se v modlitbách 

každý měsíc cíleně soustředili 

na konkrétní oblast života sboru 

i společnosti, a to v domácnostech 

i při společných shromážděních.

Měsíc leden: Rodiny sboru

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

Na nádraží
Příběh ŠESTNÁCTÝ: 

17

a jednom nádraží stojí zvláštní vlak. Takový tady ještě nikdy 
nebyl. Je to poprvé, co odtud odjíždí úplně nová naleštěná a Nčisťounká vlaková souprava, která předtím ještě nikde nejezdila 

a nikoho nevozila. Zbývá jen pár minut do odjezdu. Lokomotiva už 
zahřívá motor a hučí, lidé se dívají z oken vagonků. Na nástupišti stojí celá 
řada lidí, kteří přišli zamávat svým blízkým a oslavit ten vzácný okamžik, 
kdy ze stanice odjíždí úplně nový vláček. Je to velká sláva.

Na stejném nádraží se ale ve stejný okamžik děje ještě něco jiného. 
Právě se sem vrací z Prahy starý vlak tažený oprýskanou a lety prověřenou 
lokomotivou. Má za sebou strastiplnou cestu, na níž opět ukázal, že 
všechny nástrahy kolejnic zvládne. Tak dobře ten starý vláček sloužil 
lidem mnoho let a vždycky dovezl každého zpět sem domů na naše 
nádraží. Nikdo ho však nevítá, nikdo ho nečeká a ani ho neoslavuje.

Nový vláček je krásný, nově natřený a na sluníčku se leskne, až oči 
přecházejí. Však jeho cesta je trochu nejistá, kdo teď může vědět, zda 
dorazí do cíle? Je ještě neprověřený. Nikdo v něm zatím necestoval! A 
přesto ten nový vlak lidé oslavují. A u toho starého ani živáčka. Někdo by 
mu přece měl poděkovat za to, jak dobře sloužil a co všechno dobrého už 
tolikrát dovezl. Nemyslíte?

Podobně, když začíná nový rok, mnoho lidí jeho příchod oslavuje. A 
těšit se na něj můžeme samozřejmě i my. Nesmíme ale zapomínat na ten 
rok starý, tak, jako lidé zapomněli na starý vláček na nádraží. Pojďme si 
vzpomenout, co všechno dobrého nám starý rok přinesl. Přinesl nám 
nové kamarády? Dostali jsme v něm něco nového, krásného? Zažili jsme 
v něm nějaký zajímavý zážitek, dovolenou, tábor, výlet? Trávili jsme        
v něm hezký čas s rodiči či sourozenci? Za všechny ty dobré věci 
poděkujme Pánu Ježíši. Stačí sepnout ruce a říci: Pane, Ježíši, moc děkuji 
za krásné věci, které nám přinesl minulý rok.
KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/



TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

18.–25. LEDNA 2013
Co od nás Hospodin čeká? (Mi 6,6–8)

Podrobnosti na http://www.biskupstvi.cz/2012-11-29-tyden-modliteb-

e dnech 18. – 25. ledna 2013 bude 
probíhat Týden modliteb za jedno-Vtu křesťanů. Na podzim 2012 

uplynulo 50 let od Druhého vatikánského 
koncilu, který přispěl k novému pojetí vzta-
hů mezi Římskokatolickou církví a ostat-
ními církvemi. Po skončení koncilu a částeč-
ně i z jeho iniciativy začínají společné Týdny 
modliteb za jednotu, které se už mezitím 
staly samozřejmostí.

„Slovo z Písma, které je ústřední myšlen-
kou tohoto Týdne modliteb: „Co od nás 

Hospodin žádá? (srov. Mich 6,6–8), by se 
pro nás mělo stát každodenní výzvou a 
otázkou po naplňování Boží vůle. V tomto 
naplňování spočívá smysl života každého    
z nás jednotlivě i všech společně, včetně 
neúnavné snahy o jednotu křesťanů. Kéž 
nám všem tedy rozjímání nad tímto slovem 
během Týdne modliteb za jednotu pomůže 
v duchovním zrání a růstu. Bůh nám k tomu 
žehnej!“ píší Mgr. Joel Ruml, předseda 
Ekumenické rady církví v ČR a Mons. 
František Radkovský, delegát ČBK pro 
ekumenismus.

Převzato z www.e-cirkev.cz.
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Pája Sychrová

Namalujte nebo napište tři zážitky z loňského roku, za které byste chtěli 

poděkovat.

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/



Mládež / úterý 19.15

Popkornová mládež
Interaktivní mládež (Dalimil)
Zvědavý kazatel (Honza Asszonyi)
Biblický program (Eliška)

8. 1.: 
15. 1.:
22. 1.:
29. 1.:

Brusleníčko

Pravidelné nedělní odpoledne – brusleníčko – záleží ale i na počasí. Informace u 
Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

Mt 2,1–12
Lk 2,41–52
J 2,1

Mt 20,1–16
–11

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Večírky

6. 1.:
13. 1.:
20. 1.:

27. 1.:

Večírek se nekoná
Argentinskou přírodou – povídání s obrázky (ses. Marta Heroldová a br. Jan Zejda)
Služba cizincům u nás a mezi uprchlíky v Řecku (br. Bohumil Hampl, mezidenominační 

společnost Oáza)
Sledujte oznámení.

LEDEN V NAŠEM SBORU

Oznámení k listopadovému večírku o Kamčatce

Více fotografií a další informace o naší cestě na Sibiř a 

Kamčatku naleznete během ledna na webu www.lukasildza.sk.

Dalimil Petrilák a kol.

KOMPAS 1/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/ 19
¸ – promítání světelných obrazů (digitálních)

¸



6. 1.:

13. 1.:

20. 1.:

27. 1.:

9.00

9.00
17.30
9.00

17.30
9.00

17.30

2. 1.:
9. 1.:

16. 1.: 
23. 1.:
30. 1.:

19.00
18.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

ses. Mária Uhlíková
večírek se nekoná (viz Alianční týden modliteb)
kaz. Jan Asszonyi
večírek 
br. Petr Raus 
večírek 
kaz. Jan Asszonyi

(ses. Marta Heroldová, br. Jan Zejda)

(br. Bohumil Hampl)

večírek 

nekoná se

Alianční týden modliteb
kaz. Jan Asszonyi (misijní)
kaz. Jan Asszonyi
br. Dalimil Petrilák

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 9.1. a 23. 1. ve 20.10

ve středu 16. ledna 2013 v 17.15

6. 1.:
13. 1.:
20. 1.:
27. 1.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí

kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP

STANICE

LEDEN V NAŠEM SBORU
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