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Ruská legenda vypráví o boháčovi, který 
myslel i při umírání jen na to, nač myslel po 
celý život: na své peníze. Z posledních sil 
odvázal klíč ze šňůrky, kterou nosil kolem 
krku, pokynul služebné, ukázal na truhlu 
vedle lůžka a poručil, aby mu velký měšec 
peněz vložila do rakve.

Na věčnosti spatřil dlouhý stůl, na němž 
ležely nejvybranější pokrmy. „Pověz mi, 
kolik stojí chléb s lososem?“ zeptal se. – 
„Kopějku,“ odpověděli mu. „A sardinka?“ 
– „Zrovna tolik.“ „A paštika?“ – „Všechno 
jednu kopějku.“ Spokojeně se zašklebil. 
Laciné, pomyslel si, báječně laciné!

Vybral si celou jednu mísu. Ale když 
chtěl zaplatit zlaťákem, prodavač minci 
nepřijal. „Staříku,“ řekl a lítostivě potřásal 
hlavou, „ty ses v životě málo naučil!“ – „Jak 
to myslíš?“ bručel stařík. „Nejsou snad mé 
peníze dost dobré?“ – Tu uslyšel odpověď: 
„Přijímáme tady jen ty peníze, které člověk 
daroval.“

Tolik legenda, u které je důležité, co 
vypráví, a ne, jak to vypráví. V polovině 
února vstoupíme do postního období. Lidé 
jsou v této době ochotní vzdát se jídla, 
zábavy, zlozvyků. Jistě to k půstu může 
patřit. Ale půst není jen o tom, čeho jsem 
ochoten se vzdát, ale i o tom, co jsem 
ochoten dát.

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Ro-
zevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným 
volnost, každé jho rozbít? (Izajáš 58,6)

Daniel Komrska
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edím v křesle v obý-
vacím pokoji a v uších 
mi ještě zní slova S
televizního pořadu. 

Dva z  naš ich  prez i -
dentských kandidátů se      
v něm utkali v předvoleb-
ním duelu. Kolik jsme se 
dověděli věcí! Co jeden ne-
měl udělat a udělal, co dru-
hý naopak neudělal a udělat 
měl, jaké má ten či onen 
zásluhy, jestli by na ně měl 
být hrdý, nebo naopak by za 
ně měl být spíše potrestán, 
zda jsou pánové dostateč-
nými morálními autoritami, 
pro odlehčení: jak pánové 
rozumí humoru a zda rozumí právě tomu českému.

Pořad skončil. Na stole přede mnou leží Bible a v ní založený veršík, který 
jsem si vytáhla při silvestrovském shromáždění na rok 2013. Abych mu 
správně porozuměla, hledala jsem kontext, ze kterého byl vzat. Je ze Žal-
mu 2, kde se píše:

Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu        
s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen 
málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

Po právě zhlédnutém pořadu jsem se nemohla ubránit otázce: Vědí naši 
králové, že mají líbat syna, aby se nerozhněval? Jak je to s našimi králi, nevím, 
ale bylo by dobré, kdyby věděli, že mají sloužit Hospodinu. Bylo by možná 
jim i nám všem blaze.

Ale tento veršík jsem si přece vytáhla já! Nebyl na něm celý zmíněný text, 
ale jen verš 11: Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Já mám také sloužit 
Hospodinu s bázní a možná budu i jásat! Úkol do nového roku je mi hned 
jasnější a chtěla bych ho i plnit.

Andrea Štiglerová
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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 Ú N O R U

lovo Hesel jednoty bratrské na měsíc únor: Hleď, ať světlo v tobě není tmou. (L 11,35).       
Z každého člověka cosi vyzařuje. To, co z našeho života bude vyzařovat, jestli to bude S„tma“, nebo „světlo“, záleží na tom, zdali …bude tvé oko čisté. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo 

má světlo.
V půli února začne postní období před Velikonocemi. Nedělní shromáždění i biblické 

hodiny budou v tomto období vycházet z programu „40 dní s Biblí“, který Rada CB nabízí 
jako průvodce letošní postní dobou. Biblické hodiny budeme trávit s prorokem Izajášem a   
v nedělních shromážděních budeme sledovat některé texty knihy Skutků apoštolských. 
Program „40 dní s Biblí“ je koncipován jako každodenní čtení. Jeho program je na stránkách 
http://cb.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, pokusíme se pomůcky vytisknout, přihlaste 
se u kaz. J. Asszonyi.

Nedělní shromáždění
3. 2. 2013 9.00 hodin, shromáždění s Večeří Páně, slouží kaz. Jan Asszonyi.

17.00 (17.30) večírek, „Cesta do Afriky“ – sestra Mária Uhlíková
10. 2. 2013 9.00 hodin, slouží br. Josef  Vávra.

17.00 (17.30) večírek – hostem br. Zdeňka Brokla bude MUDr. Pavel 
Smilek, který bude vyprávět nejen o své cestě do Číny.

17. 2. 2013 Rozhlasová bohoslužba (ČRo 2) v 9.00 hodin, slouží br. Daniel Komrska.
17.00 (17.30) večírek, Vietnam I – program br. Milana Hluchého.

24. 2. 2013 9.00 hodin, slouží kaz. Jan Asszonyi.
17.00 (17.30) večírek.

Středeční biblické hodiny
6. 2. 19.00 hodin – Bible – kniha knih: Biblická poezie a písně (Žalmy).

13. 2. 19.00 hodin – Biblická hodina; slouží br. Petr Raus.
20. 2. 19.00 hodin – Postní biblická hodina s Izajášem; slouží s. Mária Uhlíková.
27. 2. 19.00 hodin – Postní biblická hodina s Izajášem; slouží s. Mária Uhlíková.
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ÚNOR 2013

„Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, 
kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli.“

Žalm 103,21

PŘEVEDENÍ DO SBORU

ODEŠLA NA VĚČNOST

KOMPAS 2/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Další informace
 Výroční členské shromáždění v Brně se koná v neděli 10. 3. 2013 v 15.00 hodin.
 Výroční členské shromáždění v Bohumilicích se koná v neděli 17. 2. 2013.
 Zprávy vedoucích sborových činností shromažďuje br. Jaroslav Pacek do 17. 2. 2013.
 Kaz. Jan Asszonyi čerpá ve dnech 9. – 16. 2. 2013 řádnou dovolenou.

Z Křesťanských sborů byla do našeho sboru převedena sestra Antonie Hančíková.

Ve středu 16. ledna 2013 zemřela ve věku 88 let sestra Růžena Hutáková z Bohumilic. 
Smuteční rozloučení se konalo ve čtvrtek 24. ledna 2013 v Bohumilicích.

2. 2.
7. 2.

16. 2.
27. 2.

sestře Martě Dominikové z Brna
sestře Halině Heczkové z Brna
sestře Jaroslavě Pílkové z Brna
sestře Marii Kořínkové z Brna

87 let
76 let
72 let
76 let
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POHLEDY DO PÍSMA
Jednota v rozmanitosti

Efezanom 4,1-16

POHLEDY DO PÍSMA
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Nedá sa prehliadnúť Pavlova na-
liehavá výzva k jednote v štvrtej 
kapitole listu do Efezu: Usilujte sa 

zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 
(Ef 4, 3) 

Potrebujeme sa bližšie pozrieť na jed-
notu, o ktorej tu Pavel hovorí. Jednota nám 
totiž môže evokovať aj neslobodu, rovno-
šatu, ktorá nás zväzuje a núti ľudí rovnako 
vyzerať, rovnako premýšľať. Jedna hu-
dobná skupina tesne pred pádom komuniz-
mu takto ironicky spievala: „Píšte všetci 
modrým perom, iná farba nebude, píšte 
všetci rovnako, rovnaké a rovnaké o, rovna-
ké písmo, rovnaké vzdialenosti, kúpte si 
všetci modrý atrament...“

Skúsenosť s jednotou nie je vždy pozitív-
na. Navyše protestantizmus si cení rôznosť. 
Od kedy sme sa prvýkrát rozdelili v 16. sto-
ročí, tak sme ešte neprestali. Stále vznikajú 
nové a nové cirkvi. Jednota je navyše blízka 
rôznym náboženským hnutiam, ktoré mani-
pulujú s človekom, a tak je dôležité sa pýtať, 
o akej jednote Pavel hovorí.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli 
povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je 
Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo 
všetkých. (Ef  4,4–6)

Toto miniatúrne krédo vystihuje akýsi 
základný princíp viery, od ktorého sa môže-
me ďalej odraziť. Je to akýsi spoločný jed-
notný základ, na ktorom môžeme ďalej 

stavať rôznorodé stavby. Naše štýly, prejavy, 
modlitby, názory sa môžu líšiť, ale na druhej 
strane potrebujeme niečo, čo nás spája. 
Jednota spočíva hlbšie pod povrchom –      
v samotnom strede človeka, kde vzniká 
vzťah s Bohom. Jednota potrebuje spo-
ločnú nádej a závislosť na Bohu ako na 
Otcovi, ktorý je nad všetkými, skrze všet-
kých a vo všetkých. Dôležitejšie ako mať 
jednotné „správne“ zásady viery a dôrazy je 
mať vieru ako dôveru a plnosť Krista 
(v. 13). Máme dorastať v Krista (v. 15) a čím 
viac sme plní Jeho, tým sme si bližšie 
navzájom. Čím bližšie je nám Kristus, tým 
bližšie sme si navzájom. 

Na druhej strane Pavel poukazuje na 
rozmanitosť. Jeden Boh nám dáva rôzne 
dary a v rôznej miere (v. 7) nás nimi obdarú-
va. A tak je to v poriadku. Rôzne schop-
nosti, obdarovania, spôsoby uvažovania a 
vnímania obohacujú náš svet a môžu byť 
perfektnou príležitosťou k rastu v Krista. 
Boží Duch v nás pôsobí rôznymi spôsobmi 
a táto rôznosť prispieva  tiež k jednote.  

Jednota a rozmanitosť potrebujú ísť 
spolu, ruka v ruke.

Už od úplných začiatkov cirkvi však 
máme s jednotou nemalé problémy. Ako sa 
o jednotu usilovať? Ako sa do nej vložiť?

Pavol opisuje jednotu, ktorú nemáme 
tvoriť, ale zachovávať (v. 3). Kľúč k jednote 
sa objavuje hneď na začiatku: „so všetkou 
pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, 
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Na sestru Růženu Hutákovou
VZPOMÍNKA
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znášajte sa navzájom v láske.“ (4, 2) 
Z týchto kvalít človeka, ktoré prispievajú 

k jednote, vystupuje dopredu pokora, preto-
že z pokory ostatné vychádzajú. Z nej vy-
plýva jednota, ktorá prináša pokoj. Naopak 
z pýchy vyviera neznášanlivosť, nekontro-
lovaná agresivita či bezcitnosť. Poctivosťou 
pred samým sebou sa učíme pokore. Boh 
nám drží zrkadlo pred sebou a my sa ko-
nečne pozeráme na seba takí, akí naozaj 

sme. Tam začína pokora. Tam začínajú 
cnosti a jednota, pretože čím menej sme plní 
seba, tým viac miesta nechávame Kristovi a 
druhému človeku. Vďaka pokore dokážeme 
znášať sa trpezlivo v láske a chcieť dobro 
druhého človeka (v. 2), byť pravdivými        
v láske (v. 15) a vzájomne sa podporovať 
(v. 16), a tak spolu vo všetkom dorastať        
v Krista a v tom byť jednotní.

Mária Uhlíková

aše maminka, paní Růžena 
Hutáková, roz. Bezděková se na-Nrodila 13. září 1924 v Bohu-

milicích č. 11, v rodině rolníka. Navštěvo-
vala obecnou školu v Bohumilicích, pak 
měšťanku v Kloboukách a dvouletou ro-

dinnou školu. Od dětství chodila do nedělní 
besídky, později do mládeže Jednoty 
českobratrské (dnes Církve bratrské). Tam 
také uvěřila a přijala Pána Ježíše jako svého 
osobního Spasitele.

V roce 1942 se provdala za Miloslava 
Hutáka, se kterým prožila 64 let společného 
života. Tatínek byl čtyřicet let vedoucím 
stanice CB Bohumilice a maminka mu byla 
velkou oporou. Č v neděli hos-
ty z různých sborů, kteří přijížděli do Bo-
humilic sloužit. Tady maminka plně uplat-
nila, co získala v rodinné škole – dobře vaři-
la, byla dobrou a vlídnou hostitelkou, byla 
zručná a pracovitá. Celý život pracovala      
v zemědělství, nejprve soukromě hospoda-
řící a později v místním ZD. Její život až do 
důchodu byl naplněn těžkou prací, kterou 
zemědělství obnáší. 

S manželem vychovali dvě dcery. Ne-
ocenitelná byla její pomoc při výchově 
vnuků a vnuček, kteří ji měli rádi a rádi se     
k ní vraceli. Ráda zpívala, její oblíbenou 
písní byla ta, jejíž první sloka je natištěna na 
smutečním oznámení: Ježíši Vykupiteli, můj 
duch se v Tobě veselí... Když onemocněl 

asto přijímali 
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OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                      (2)
br. Petr Kratochvíl

w Ke které sborové oblasti máš nejblíže?
Nemám vyloženě preferovanou oblast. Je 

to zvláštní, ale nikdy jsem tak vlastně 
nepřemýšlel. Na všem jsem si našel něco 
svého, ale preferoval jsem užitečnost. Bylo-
li to užitečné, měl jsem z toho radost. Asi je 
v tom i kus lenosti. Nechtěl jsem se 
nadarmo namáhat, nestavěl-li by „dům“ 
Hospodin.

Jinak si rád povídám s lidmi, a také mne 
baví zamýšlet se nad Písmem. Vlastně si 
uvědomuji, že mě těší práce v besídce, kde je 
to právě o vztazích a společném hledání 
cesty, jak naložit se svým životem. Uváděl 
jsem, že přednostně neočekávám, že mne 
bude služba bavit. Dost mi ale záleží na tom, 
aby to v besídce bavilo děti.

tatínek, pečlivě se o něj 
starala. Po jeho smrti se začaly ozývat 
nemoci stáří, které tiše a statečně nesla. Po 
úrazu už sama nemohla chodit, byla od-
kázána na pomoc blízkých. Její zdravotní 
stav se náhle zhoršil a 16. ledna tiše 
zemřela na oddělení JIP hustopečské 
nemocnice. 

Děkujeme Pánu Bohu za její dlouhý, po-
žehnaný život, za lásku, kterou všem proje-
vovala. Byla nám dobrou matkou, vnouča-

s pomocí rodiny 

15. ledna 

tům a pravnoučatům dobrou babičkou, 
dobrou sousedkou. S nikým neměla žádné 
spory, vše řešila s úsměvem a porozuměním. 
Byla ženou statečnou – jak o ní píše Bible. 
Takovou si ji budeme pamatovat. Její úsměv 
nám bude chybět.

Věříme, že se s ní setkáme tam, kde sám 
Pán stírá slzy z očí, tam u Božího trůnu.

Růžena Jílková a Dagmar Chlápková, dcery
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ZACHOVEJ PRÁVO
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w Co by mělo být podle Tebe prioritou našeho sboru 
a jak ji naplňovat?

Využívat k misii naše silné stránky. Těmi 
jsou vztahy, zázemí a široká platforma 
sborových aktivit. Tedy být věrohodnými 
křesťany a budovat vztahy i vně církve, 
pozvat známé a přátele do sboru. Ještě, že 
otázka není formulována „jak já sám 
naplňuji priority“. Děkuji za podobné 
otázky.

w Jaký je Tvůj názor na zpěv ve společných 
shromážděních?

Pokud jde o společný zpěv, považuji ho 
za významnou součást naší liturgie. Z mého 
pohledu, čím starší „kancionálovka“, tím 
lepší. Moc nemusím například gospely. Ve 
své podstatě to ale beztak musí být tak 
trochu „mainstream“, aby písně odpovídaly 

většinovému vkusu. I církevní „střední 
proud“ může být kvalitní. A u nás je.

w Jaké je podle Tebe místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíš její možnosti?

Složité (komplexní) a aktuální téma. 
Upřímně řečeno, neumím odpovědět. Je 
třeba o tématu mluvit. Náš sbor má silnou 
dorostovou orientaci, kdy absolventi často  
v dorostu zůstávají a slouží tam. Což je 
skvělé, ale potom vzniká problém právě      
v mládeži, kde je těch, kteří by mohli sloužit, 
trochu nedostatek. Dalším specifikem je 
složení těch, kteří do mládeže chodí, nebo 
by mohli chodit. Je to také dáno faktem, že 
Brno je univerzitní město. Fungující mládež 
je nicméně velmi důležitá. Ještě to „know- 
how“.

Děkujeme.
Ptala se Lenka Broklová.

lyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné 
základy země! Hospodin vede spor se svým Slidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti 

udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi… 
(Mi 6,2–3)

Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám 
sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj 

Příspěvek kaz. J. Asszonyi při shromáždění 22. ledna 
v kostele sv. Jakuba v Brně v rámci Týdne modliteb 
za jednotu křesťanů.

předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? 
Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů,    
v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou 
nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích 
plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je 
dobré a co od tebe Hospodin žádá: Abys zachovával 
právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se 
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svým Bohem… (Mi 6,6–8)
Druhá polovina 8. století před Kristem 

byla – statisticky viděno – dobou rozkvětu a 
prosperity. Takové doby jsou pro zbožnost 
člověka vždy zkouškou. Co nám o své době 
říká prorok Micheáš? Co v ní vidí on?

Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na 
svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla; na to 
mají dost sil. Žádostivě dychtí po polích – a 
uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i 
jeho dům, člověka i jeho dědictví. (Mi 2,1–2)

Dobro nenávidíte a milujete zlo, stahujete z lidu 
kůži a z jeho kostí maso. Požírají maso mého lidu, 
sdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je 
kouskovali do hrnce, jak do kotle maso. 
(Mi 3,2–3)

Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové 
izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a 
překrucujete všechno, co je přímé! (Mi 3,9)

Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží 
učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom 
spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není 
Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic 
zlého.“ (Mi 3,11)

Což stále budou ve svévolníkově domě poklady 
nabyté svévolí a míra ošizená, popouzející k hněvu? 
Mám snad za poctivé prohlásit nespravedlivé váhy a 
váček s falešným závažím? Jeho boháči jsou plni 
násilí, jeho obyvatelé mluví zrádně, v jejich ústech je 
lstivý jazyk. (Mi 6,10–12)

Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi 
není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého 
do sítě loví. Oběma rukama páchají zlo pro svůj 
prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný 
mluví, jak se mu zachce; a všechno zpřevracejí. 
(Mi 7,2–3)

Není doba Micheášova podobná té naší? 
V mnohém ano. Snad kromě jednoho zá-
sadního. Totiž, že tehdy se ještě stále konaly 
ve velkém bohoslužby, konaly se oběti a lidé 
měli za to, že je všechno v pořádku. Měli za 

to, že jim Hospodin žehná a je uprostřed 
nich. V tomto kontextu jsme svědky nejen 
nepříjemného burcování proroků, kteří od-
halovali zlo ve společnosti a kteří vyhlašo-
vali varování skrze Boží soudy, jsme svědky i 
pozvání k pokání a obrácení.

Micheáš klade otázku: „Jak se mám 
postavit před Hospodina tak, aby to 
nebudilo jeho hněv? Jak a čím ho 
uspokojit?“ Ne, že by se snad oběti neměly 
konat. Jen, staly se jakýmsi osamoceným a 
izolovaným ostrůvkem zbožnosti. Staly se 
právě a jenom pokusem uspokojit Hospo-
dina – nasytit jej. Izrael nepochopil, že 
Hospodin sám nepotřebuje nasytit oběťmi. 
Ony jsou prostředkem, který vede k tomu, 
aby si člověk uvědomil svůj hřích, svou 
závislost na Bohu a vděčnost za možnost 
odpuštění. Oběti se staly magií. Od magie, 
která nahrazuje víru, je pak už jenom krůček 
k tomu, že způsob života nemá nic 
společného s Božími řády. Pravá boho-
služba není jen náboženský rituál. A na to 
ukazuje Hospodin. To je to, co žádá – ne 
kvůli sobě, ale opět kvůli člověku 
samotnému: Zachovávej právo.

Co to znamená zachovávat právo? Hledat 
Boží řády a uplatňovat  je v životě. Znamená 
to dát každému to, co mu patří – nešidit. 
Neokrádat Hospodina o čest, manželku o 
čas a pozornost, děti o výchovu, zaměstna-
vatele o dobrou a poctivou práci, zákazníka 
nebrat na hůl, umět přiznat chybu a žádat o 
odpuštění, nebýt lhostejný vůči nespra-
vedlivě týraným, nemlčet při necitlivosti a 
bezohlednosti vůči všelijak znevýhodně-
ným. Zachovávání práva, které Hospodin 
žádá, začíná doma a končí ve společnosti. 
Chceme-li se ukazovat před Pánem Bohem, 
pak vězme, že toto Hospodin žádá vedle 
našich modliteb a vyznání.

Jan Asszonyi
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Z BOHUMILIC
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Povídání s Katkou Dadákovou o 

veteránech, avšak ne historických 

automobilech, ale skupině starších 

mládežníků

VETERÁNI

w Jak to vypadá s veterány? Scházíte se?
Ano, momentálně se scházíme střídavě u 

Durcových, Sychrových, Kadlecových a u 
nás. Každé pondělí v 18.30 a chodí nás 
okolo osmi.

w Jak dlouho se už vlastně v této podobě setkáváte?
Těžko přesně říct. Proces vzniku vete-

ránů začal poté, co vznikla mladší mládež, 
takže je to několik let.

w Kdo mezi vás může přijít?
Přijít může kdokoli, kdo má zájem; jak 

manželské páry, tak jednotlivci, ve věku 
25–35 let.

w Míváte programy, nebo je to spíš takové po-
pracovní povídání?

Opravdu se snažíme poctivě mít progra-
my, v jejichž přípravě se střídáme.

w Jaká otevíráte témata?
Buď biblická, kdy probíráme knihy a ka-

pitoly z Bible, nebo diskusní na témata týka-
jící se života víry. A pak také oddechová – 
třeba filmy, stolní hry… Taky se sdílíme o 
osobních zkušenostech s Pánem Bohem a 
modlíme se.

w Který film z vašeho programu bys nám dopo-
ručila?

Z těch, které jsme viděli v poslední době, 
mě nejvíc zaujal film Modlitby za Bobbyho.

w Co mají dělat ti, kteří by mezi vás chtěli přijít?
Kohokoli z nás kontaktovat, nebo se 

ozvat na mail k.dadakova@gmail.com.

w V čem vidíš přínos vzniku „organizované sku-
piny“ veteráni?

Pro mě jsou veteránské programy 
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přínosem především v osobním duchovním 
růstu. Snažíme se jít ve svých programech 
poměrně do hloubky, studovat literaturu.   
K tomu bych se jinak těžko přiměla. Někte-
rým členům by se organizace a tvorba 
programů mohla stát i přípravou na další 
službu.

w V říjnovém Kompase jsme mohli číst o vaší letní 
výpravě do Tater. Podnikáte tedy i jiné akce?

Letní výpravy podnikáme každý rok. 
Kromě toho jsme letos dostali za úkol pře-
vzít po Petru Nykodýmovi organizaci Noci 
kostelů. Už o ní začínáme na svých setká-
ních mluvit, máme už rámcově představu, 
co to bude obnášet. Pokud by se chtěl někdo 
zapojit a pomoci, může se mně ozvat.

Děkujeme.
Ptala se Lenka Broklová.

KOMPAS 2/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Byly spuštěny nové 

webové stránky malého 

dorostu pod adresou 

www.malydorost.cz

Z MALÉHO 

DOROSTU
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KÁŤA PAVLÍKOVÁ 
V LONDÝNĚ

Kdo jste od září 2012 postrádali v našem 

sboru Káťu Pavlíkovou, vězte, že odjela do 

Anglie. A protože zprávičky ze zahraničí 

jsou v Kompasu jen zřídka, museli jsme Káťu 

podrobit krátkému „výslechu“ J:

KOMPAS 2/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

w Proč jsi odjela do Velké Británie?
Jelikož jsem se nedostala na vysokou 

školu, na kterou jsem se hlásila, rozhodla 
jsem se odjet do Anglie, vylepšit si tak 
angličtinu a poznat cizí kraj. Asi by bylo na 
výběr z více možností, jak takto vycestovat, 
ale jelikož mě baví a naplňuje práce s dětmi, 
zvolila jsem možnost být au-pair.

w Jaké byly Tvé první dny v neznámé zemi a jak Tě 
přijala hostitelská rodinka?

Vzhledem k tomu, že moje první rodina 
byla z Eastbourne (na jihu Anglie), což mi 
přišlo jako taková vesnička, byly první dny  
v pohodě. Za víkend jsem to tam měla 
prozkoumané. Rodina byla celkem dobrá a 
dům velký a krásný. Ale po měsíci jsem 
rodinu musela změnit a odcestovala jsem do 
Londýna. Takže teď se starám o čtyřletého 
černouška, a je to tu o moc lepší, protože 
jsem v křesťanské rodině, takže je to úplně o 
něčem jiném.

w Co Tě v Anglii překvapilo – mile i nemile?
Co mě mile překvapilo a stále překvapuje, 

je, jak jsou tu lidé milí, vstřícní a ochotní. 
Zkrátka lidi pro lidi. A nemile mě zatím pře-
kvapuje pouze nepořádek v autobusech. J

w Navštívila jsi i nějaký místní sbor (případně 
mládež)? Jak na Tebe působil?

Ano. Pravidelně navštěvuji jeden sbor     
v pátek a jiný v neděli. Ten páteční je skvělý, 
živý sbor, kde člověk opravdu duchovně 
roste a přibližuje se Ježíši. Díky Bohu tu 
mám kamarádku z Letovic, která mě sem 
přivedla, za což jsem jí i Bohu vděčná. A      
v neděli chodím do shromáždění s jinou 
kamarádkou z letovického sboru (Vlaďkou 
Toulovou).

w  Chtěla bys ještě něco dodat?
Doma je doma! J

Přeji Všem Boží vedení do dalších dní a 
otevřené srdce pro Něj. Bůh vám žehnej. 

Kate

Ptala se Iva Zachariášová.
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27. – 31. prosince 2012 se velký dorost spo-
lečně s mládeží vydal na výlet do Orlických 
hor. Sraz byl ve čtvrtek dopoledne na 
nádraží, kde si většina z nás naložila lyže a 
běžky do auta, a kolem jedenácté hodiny 
dopoledne jsme mohli vyjet. První přestup 
nás čekal v Ústí n. Orlicí. Sice jsme nevěděli, 
že nádraží na druhé straně pokračuje, ale 
nakonec jsme přestup stihli. Druhým 
vlakem jsme dojeli do Jablonného n. Orlicí. 
Tam už na nás čekal Dady, který nás 
postupně všechny odvezl na faru. Ta byla 
super, i když se k ní muselo vylézt po ně-
kolika namrzlých schodech, což někteří tak 
úplně nečekali. Hned vedle fary byl kostel a 
hřbitov, do kterého vedlo (jako vždycky) 
okno od holek z pokoje. To bylo ale celou 
dobu namrzlý, tak je to nakonec zas tak 
netrápilo.

V pátek jsme se rozdělili na tři skupiny – 
jedna jela na lyže do Čenkovic, druhá na 
běžky do Červenovodského sedla a třetí šla 
pěšky na Suchý vrch. Běžky byly super, 

zvládli to i ti, kterým jsme je v nestřežené 
chvíli namazali… V sobotu bylo krásný 
počasí, někteří jeli pro velký úspěch znovu 
lyžovat, a zbytek šel na výlet na Suchý vrch. 
Nahoře u rozhledny jsme se stavili v bufetu, 
kde měli výbornou polívku. Přijeli tam za 
námi i ti, kteří byli na Suchém vrchu před-
chozí den. Další den už tak pěkně nebylo, 
takže jsme dopoledne strávili na faře poví-
dáním, hraním různých her nebo vařením. 
Když odpoledne přestalo sněžit, vyrazili 
jsme ven, původně na koulovačku, nakonec 
z ní byl menší výlet po okolí Orliček. Po 
návratu jsme museli začít pomalu balit svoje 
věci, uklízet a chystat dřevo. V pondělí ráno 
jsme se s Orličkami rozloučili a jeli zpátky 
do Brna. Cesta byla bez problémů, dokonce 
i přestup v Ústí jsme tentokrát zvládli.

Ubytování, jídlo, počasí i atmosféra byly 
super. Děkujeme za cukroví, buchty a hlav-
ně těm, kteří se za námi přijeli podívat J.

Anežka Boháčová
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MODLÍME SE ZA...
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 2/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

MODLÍME SE ZA...



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

TEN, KDO TO VÍ
Příběh SEDMNÁCTÝ: 
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abička s dědečkem nás už zase, jako každou zimu, nabádají, 
abychom sami nesáňkovali jinde než na jejich zahradě a Bnehráli si dál než na konci sadu. Za sadem je totiž silnice, je 

to už daleko a není to bezpečné. Samozřejmě jim to jednohlasně 
slibujeme.

Jenže plot v sadě má díru a za silnicí je krásný dlouhý, prudký, 
zasněžený kopec, po kterém to jistě sviští, jako když v televizi 
ukazují závody formulí. Kdežto na zahradě mých prarodičů je 
maličký kopeček, na který si sotva sednete, a už jste dole.

Láká to, a tak přemlouvám svého bratrance a svou sestru, aby-
chom dírou prolezli, přeběhli silnici, vylezli na kopec a spustili se 
dolů na starých kusech igelitového obalu, který jsme našli u dědečka 
v kůlně. „Nikdo se nic nedoví. Bude to rychlá akce. Vyběhneme 
kopec, sjedeme dolů, a pak zase šup dírou v plotě zpátky do sadu,“ 
přesvědčuji ostatní a zdůrazňuji taktiku. Bratranec souhlasí: „Když 
to nikdo neřekne, nikdo  se to nedoví. Půjdeme se projet.“

Ale moje sestra dlouze přemýšlí, pak zakroutí hlavou a řekne: 
„Hmm, myslím, že babička a dědeček by na to opravdu nepřišli, 
kdybychom jim to neřekli, a vidět sem z domu také není. Ale Pán 
Bůh vidí jak na zahradu, tak do sadu, tak i na protější kopec. A ten 
by věděl moc dobře, že jsme slib daný babičce a dědečkovi 
porušili.“

Nám klukům nezbývalo, než souhlasit. Měla pravdu. Poučili jsme 
se, že Pán Bůh zná naše sliby a vidí, zda je plníme. Raději půjdeme 
domů a zkusíme poprosit babičku a dědečka, aby s námi na protější 
kopec některý den zašli. Věřím, že půjdou.
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Pája Sychrová

Šest malířů malovalo k našemu příběhu obrázek. Jeden se však spletl a 

namaloval obrázek, který se k příběhu nehodí. Poznáte, který to je? Obrázky 

potom vybarvěte.

KOMPAS 2/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

veme na celorepublikovou konferenci, kterou 
připravujeme pro všechny, kteří pracují s dětmi, 
hledají vyučování, inspiraci či povzbuzení, ať Z

jsou pokročilí či začátečníci.

Hlavním tématem konference je téma:

Chceme tak volně navázat na loňské téma konference, které zdaleka nebylo vyčerpáno.
Hlavním řečníkem konference Dětského odboru je Radomír Kalenský, který dlouho-

době pracuje s dětmi, podílí se na vzdělávání a povzbuzování pracovníků s dětmi, je misioná-
řem Awany a vyučuje katechetiku na Evangelikálním teologickém semináři.

Opsáno z webových stránek Dětského odboru CB.

Konference pro pracovníky s dětmi 2013 

Jak skloubit různé temperamenty dětí 2 aneb Závada není vždy na vašem přijímači

13. dubna 2013 
modlitebna CB v Brně, Kounicova 15



Mládež / úterý 19.15

Zvědavý kazatel 2.0 (Jan Asszonyi)
HOST (Víťa Máša z KS)
Mária Uhlíková
Čajovna – zahájení nového semestru

5. 2.: 
12. 2.:
19. 2.:
26. 2.:

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 8,23–27

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Večírky

3. 2.:
10. 2.:
17. 2.:
24. 2.:

Cesta do Afriky 
Nejen o cestě do Číny (br. Pavel Smilek)
Cesta do Vietnamu I (br. Milan Hluchý)
sledujte oznámení.

– povídání s obrázky (ses. Mária Uhlíková)
– povídání s obrázky 

– povídání s obrázky 

ÚNOR V NAŠEM SBORU

KOMPAS 2/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SE USKUTEČNÍ 
V NEDĚLI 10. BŘEZNA 2013 V 15.00
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¸ – promítání světelných obrazů (digitálních)

¸
¸
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3. 2.:

10. 2.:

17. 2.:

24. 2.:

9.00
17.30
9.00

17.30
9.00

17.30
9.00

17.30

6. 2.:
13. 2.:
20. 2.: 
27. 2.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
večírek (ses. Mária Uhlíková)
br. Josef Vávra
večírek 
kaz. Daniel Komrska (rozhlasový přenos)
večírek 
kaz. Jan Asszonyi

(br. Pavel Smilek, BJB)

(br. Milan Hluchý)

večírek 

kaz. Jan Asszonyi (misijní – Bible: kniha knih)
br. Petr Raus
ses. Mária Uhlíková
ses. Mária Uhlíková

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 27. 2. ve 20.10

ve středu 20. února 2013 v 17.15

3. 2.:
10. 2.:
17. 2.:
24. 2.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
br. Roman Zvonař
br. Bohumír Toušek

kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP

STANICE

ÚNOR V NAŠEM SBORU


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: Výhledy
	5: kron
	6: Ef1
	7: Huták
	8: Otáz
	9: JaS
	10: JaS2
	11: hESLA
	12: Vete
	13: Káťa
	14: Káťa
	15: Orličky
	16: BESÍD
	17: PÁJA
	18: 22
	19: UDAL1
	20: UDALO

