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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 3. 2014. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost a mládež: Ondřej Horký (ondrahorky@seznam.cz)
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(david.fajfr@seznam.cz),

(Martin Luther)

Pane mých hodin a let,
daroval jsi mi mnoho času.

Zůstává za mnou a otevírá se přede mnou,
byl můj a bude můj,
však dostal jsem jej od tebe.

Děkuji ti za každý úder hodin,
za každé ráno, které mohu spatřit.

Prosím tě, abych si kousíček tohoto času
mohl podržet pro sebe bez rozkazů
a povinností,
jen trochu času pro ticho a trochu pro 
zábavu,
a trochu pro lidi na okraji mého života,
kteří potřebují někoho, kdo by je potěšil.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybírá Daniela Asszonyi.

KOMPAS
Na titulní straně 
vděčná a stálá 
čtenářka Kompasu 
- Ella Sychrová.
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ÚV
OD

NÍ
K

Slovíčko pro děti
řed nějakou dobou bylo součástí nedělního shro-
máždění „slovíčko pro děti“. Jistě si na ně všichni 
pamatujete. Ještě než děti odešly do nedělní P

besídky, některý bratr či sestra si je pozval dopředu, usadil 
je na schody a začal vyprávět. Obvykle to byl krátký příběh 
nebo zážitek, ze kterého nakonec vyplynulo nějaké mrav-
ní poučení nebo odkaz ke vztahu mezi námi a Pánem 
Bohem. Takové krátké kostelní pohádky. Musím přiznat, 
že občas jsem si odnesl větší duchovní poučení ze slovíčka 
než ze samotného kázání. Asi proto, že to bylo jednodušší.

Nezřídka se také stalo, že slovíčko způsobilo značné 
veselí v celém obecenství. Někdy to bylo uměním vypra-
věčovým, jindy zase bezprostředními komentáři ze strany 
malých posluchačů. Člověk tam měl alespoň příležitost si 
uvědomit, že to, že můžeme oslavovat Pána, je vlastně 

pořádný důvod k radosti a veselí.
Slovíčko pro děti byl tedy fenomén, a mám podezření, že mnozí rodiče 

se na ně těšili více než jejich děti. V mém případě tomu tak nepochybně 
bylo.

Asi by bylo na místě Vás teď ujistit, že toto mé horlení pro „slovíčko 
pro děti“ nemá vyzývat k boji o jeho navrácení. K jeho zrušení vedly 
vážné organizační důvody a ty já respektuji. Členové staršovstva se tedy 
nemusejí obávat, že bych organizoval demonstrace pod okny jejich bytů a 
roznášel petice za znovuzavedení slovíčka. Důvod mého vzpomínání je 
jiný.

Poslední dobou se mi stává, že si v duchu vytvářím taková „slovíčka 
pro sebe“. Všímám si drobných příběhů a životních situací (obvykle se 
týkají mého vlastního života) a snažím se k nim přidat to „mravní 
poučení“. Pokouším se ty situace nahlédnout trochu z odstupu. S tro-
chou nadsázky bych mohl říct, že se na ně zkouším dívat z Boží perspek-
tivy. Obvykle se to týká nepříjemností, těžkostí, konfliktů a já se snažím 
přijít na to, co mi ta situace přináší, čím mě má obohatit, nebo co mi má 
sdělit.

Jistěže se mi stává, že na to nepřijdu nebo že na to přijdu pozdě, kdy už 
jsem se nezachoval tak, jak jsem měl. Ale pořád si myslím, že je dobře si ta 
„slovíčka pro sebe“ vyprávět.

Tak nám všem přeji, aby se nám dařilo vidět věci z Boží perspektivy.   
A pokud se Vám také stýská po slovíčkách pro děti, vyprávějte si je sami.

Martin Bagar



KOMPAS 3/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/4

VÝHLEDY
A N E B C O N Á S Č E K Á A C O N Á S 

( D Á - L I P Á N ) N E M I N E V B Ř E Z N U

o březnových dní nás v Heslech Jednoty 
bratrské uvádí text z Janova evangelia: 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, D
budete-li mít lásku jedni k druhým (J 13,35).

Člověk má rád, když může jasně deklarovat svoji 
identitu. Platí to o jedinci, platí to i o celých společenstvích. Základem takové identifikace 
bývá většinou vymezení negativní: nejsem jako oni, jsem jiný. Ženám všech civilizací vadilo a 
vadí, když se na společenské události objeví jiná v úplně stejných šatech, mnohý muž si 
zakládá na své jedinečné a nezaměnitelné libůstce či zvyklosti. Neradi splyneme se všemi 
ostatními, nechceme být jen součástí lidstva beze stopy jakékoli výjimečnosti.

V případě společenství je to v něčem jiné, v mnohém ale podobné. V tom „svém“ 
společenství, ve své partě či komunitě splyneme rádi, odlišovat se pak chceme od těch 
druhých, od ostatních. My, „co spolu mluvíme,“ držíme své společné identifikační znaky, 
které těm ostatním upíráme, ať už je to modrá šála, žlutý špendlík v klopě či kalich ve štítu 
budovy. Ten symbol tvoří hradbu mezi „nimi“ a „námi“.

Kristovský identifikační znak je jiný, je náročnější. Hradbu nestaví, ale boří. Na jednu 
stranu vyžaduje rezignovat na vlastní výjimečnost, na stranu druhou potvrzuje komunitu, 
posiluje vnitřní identitu společenství, jen do ní zve všechny. Člověk by řekl, že pak ta parta 
ztrácí smysl. Kde není proti komu se postavit, může si jít každý za svým. Není tomu tak. Je 
stále proti čemu bojovat, není ale třeba bojovat proti lidem. Nevedeme svůj boj proti lidským 
nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla 
(Ef  6,12). Pojďme do toho boje společně, bojujíce jeden za druhého a chráníce se navzájem.

Nedělní shromáždění
2. 3. 2014     9.00 shromáždění s Večeří Páně, slouží kazatel Daniel Komrska.

17.30 večírek: Věže a zvony (David Fajfr)
9. 3. 2014     9.00 slouží bratr Josef  Vávra.

 17.30     večírek: Setkání s Markem Orko Váchou
16. 3. 2014    9.00 rozhlasový přenos; slouží host Viktor Glier, kazatel našeho sboru 

v Novém Městě nad Metují.
 17.30     večírek: Představte se sám (Viktor Glier)

23. 3. 2014    9.00 slouží kazatel Daniel Komrska.
 15.00     Výroční členské shromáždění sboru (večírek se nekoná)

30. 3. 2014    9.00   shromáždění brněnských sborů CB s Večeří Páně v naší modli-
tebně, slouží kazatelé P. Dvořáček, D. Komrska a D. Kubíček.

 17.30 večírek: Mennonité v USA (Tomáš a Jana Chráskovi)
 19.30 hudebně-meditativní bohoslužba
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Klasické biblické hodiny nahradí na pár týdnů postního období postní bohoslužby. 
Smyslem hudebně-meditativních postních střed bude vytvořit prostor ke ztišení před 
Bohem. Celá bohoslužba může inspirovat k osobní modlitbě, abychom mohli své tak často 
nepokojné srdce otevřít Pánu Bohu. Člověk bude mít čas položit Bohu a sobě otázky: Od 
čeho se potřebuji osvobodit a čím se potřebuji naplnit? Tyto středy budou doprovázet 
symboly, ve kterých budeme moct právě symbolicky vyjádřit akt odevzdávání se a přijímání. 
Liturgie postních středečních bohoslužeb bude každou středu stejná, aby nám připomínala 
celistvost předvelikonočního půstu a aby i její struktura a jednoduchost napomáhala ztišení 
se před Bohem.

Scházet se budeme jako obvykle v 19 hodin, poprvé 5. března, kdy nám poslouží 
bratislavský kazatel Josef  Sýkora. Další středy pak bude sloužit sestra Mária Uhlíková.

Brněnská evangelikální ekuména připravuje na říjen 2014 instalaci putovní výstavy biblí 
s doprovodným programem. Bližší podrobnosti o výstavě najdete na www.vystavabible.cz. 
Pokud byste někdo byl ochotný s realizací projektu pomoci, přihlaste se do 10. března 
staršovstvu; potřeba pomocníků zatím není nijak konkretizovaná, nemůžeme slíbit, že Vaší 
nabídky skutečně využijeme. Jde o to, mít k dispozici tým lidí, který by bylo možné povolat   
v případě aktuální potřeby.

V sobotu 22. března se v modlitebně Bratrské jednoty baptistů (Smetanova 20; 
9.30–17.00) uskuteční už šestý ročník tzv. „Misijního víkendu“. Jeho letošní téma zní „Na 
počátku bylo: ‚Jděte‘ – Misie v moci Ducha svatého.“ Bližší podrobnosti byly otištěny v mi-
nulém čísle Kompasu a jsou vyvěšeny na webových stránkách sboru.

Ve stejnou sobotu proběhne v modlitebně CB v Praze 1 (Soukenická 15) celorepubliková 
konference Dětského odboru Rady CB, určená všem, kteří pracují s dětmi, hledají 
vyučování, inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci. Hlavním tématem 
konference jsou „Velké příběhy předávané nové generaci“.

Na konferenci promluví předseda Rady CB na Slovensku Ján Henžel, který konferenci 
otevře hlavní přednáškou na téma „Jdeme čerpat z Bible“. Další semináře budou věnovány 
tématům: „Můj osobní duchovní růst“ (Ján Henžel), „Jak udělat dobré slovíčko pro děti“ 
(Pavel Fér), „Příběh – jak ho vyprávět kreativně?“ (Nicole Valešová), „Práce v týmu“ (Radek 
Kalenský).

Bližší podrobnosti i možnost přihlášení na http://www.cb.cz/deti/konf_2014.

Koncem března chceme zahájit řadu večerních hudebně-meditativních bohoslužeb. 
Vyrostly z myšlenky připravit diskuse pro studenty nebo studentskou bohoslužbu. Z více 
stran mimo naši církev pak zazněly hlasy, které vyjadřovaly touhu spíše po tišší, meditativní 
bohoslužbě. Zdálo se, že v našem městě existuje určitá mezera, kterou by možná stálo za to 
zaplnit. Tak vznikla představa hudebně-meditativní bohoslužby, která by se odehrávala 
jednou za měsíc v neděli večer. Mohla by to být příležitost k hledání Pána Boha v klidu a 
modlitbě nejen pro nás, ale i pro naše přátele, pro lidi na okraji církve nebo ještě jen hledající 
Pána Boha mimo církev, kterým může být právě tento způsob blízký. První bohoslužba 
tohoto typu proběhne 30. března v 19.30.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
BŘEZEN 2013

Ne proto, že byste byli početnější nežli všechny národy,
k vám Hospodin přilnul a vyvolil vás...

– ale ze své lásky k vám.
5 Mojžíšova 7,7.8

KDY      KOMU                                         PROČ
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Petr Raus .s vydatnou pomocí Márie Uhlíkové

V prosinci loňského roku jsme v mládeži začali budovat „přátelství“ s ekumenickou 
Komunitou Sant'-Egidio. Tato komunita tvořená dobrovolníky z řad (převážně) studentů 
pomáhá i v Brně už roky lidem bez domova. Jejím hlavním cílem je nabídnout jim blízkost a 
rozhovor, prostředkem k tomu je nabídka jídla. I naše polévka, kterou vaříme a rozdáváme, 
je jen symbolem pomoci. Tím hlavním je rozhovor, který pak můžeme s lidmi na ulici 
navázat. Zkušenost s rozdáváním nezasloužené polévky zdarma může být symbolem daru 
nezasloužené Boží milosti, který dostáváme všichni bez vlastního přičinění. Mladí lidé         
v mládeži vzali tento nápad s polévkou za svůj a kromě toho, že se při vaření střídají různé 
skupiny, tak i ochotně finančně přispívají ze svého, aby polévka mohla stát za to. Nakonec, 
obohacení mohou odcházet nejen ti, co polévku dostávají, ale i ti, co ji připravují nebo 
finančně podporují; nejen ti, co jsou nasyceni a vyslechnuti, ale i ti z nás, co na ulici jen 
pozorně naslouchali. „Vaření polévky“ se děje dvakrát měsíčně a bude probíhat do konce 
dubna (nebo podle počasí). Pak se uvidí, jestli bude síla i chuť pokračovat dál v nějaké jiné 
„letní“ formě pomoci těmto lidem.

1. 3. 
5. 3.

15. 3.
15. 3.
16. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
30. 3.
30. 3.

bratru Jiřímu Káňovi z Břeclavi
sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna
sestře Martě Filipové z Hostěnic
bratru Františku Zvonařovi z Kašnice

70 let
74 let
82 let
72 let
77 let
73 let
85 let
90 let
71 let
70 let
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w K jaké změně u tebe došlo k 1. lednu 2014?
Opustil jsem mediální oblast a přešel do 

služeb církve na plný úvazek. I když to není 
úplně přesně řečeno, protože jsem kromě 
jiných úkolů převzal i redakci časopisu Brá-
na, což je také médium.

w Co to znamená na plný úvazek?
Vzhledem k růstu církve a majetkovému 

vyrovnání státu a církví už není možné pra-
covat podle modelu řízení církve používa-
ného v době komunismu. Tajemníka bylo 
nutno vyčlenit čistě pro hospodářskou 
oblast a předseda nemůže pečovat o více 
než sedmdesát sborů najednou. Proto se 
Rada rozhodla změnit pozici místopředsedy 
na placenou funkci. Finanční prostředky 
získala zrušením některých celocírkevních 
úvazků, které přestaly být funkční, jako 
například evangelista.

w Takže funkce místopředsedy předtím existovala.
Ano, já jsem byl zvolen místopředsedou 

už v roce 2009, ale působil jsem jako místo-
předseda při jiném zaměstnání. Teď se 
ovšem povinnosti místopředsedy výrazně 
rozšířily. Souvisí to s celkovou změnou 
způsobu práce Rady.

w Rozhodoval ses, zda tuto funkci přijmout?
Rozhodoval, ale práci v církvi pokládám 

za důležitější než civilní zaměstnání, takže 
když se objevila potřeba, šel jsem.

w Co tedy bude Tvá práce kromě redakce Brány 
obnášet?

Kromě šéfredaktorství Brány jsem před-
sedou odboru Rady zodpovědného za vzdě-
lávání kazatelů a dalších pracovníků církve. 
Do tohoto okruhu patří i ETS. Dále zodpo-
vídám za péči o moravské a slezské sbory a 
potom jako každý člen Rady mám ve 
zvláštní péči své senioráty (Jihomoravský, 
Valašsko-hanácký a Severomoravský senio-
rát) a odbory (kromě Odboru pro vzdělá-
vání také odbory Dětský a Dorostový). A 
potom zastupování předsedy, což je 
samozřejmé.

w A jak k tomu zvládáš práci ve sboru? 
Místopředseda staršovstva, Kompas, spolupráce při 
večírcích, občas kázání, zpěv v pěveckém sboru.

Musím, je to ale trošku náročnější, přede-
vším kvůli větší vytíženosti o víkendech. 
Mám méně volných nedělí.

POVÍDÁNÍ
s bratrem  

aneb Místopředsedou Rady CB na plný úvazek

Petrem Rausem

POVÍDÁNÍ



8 KOMPAS 3/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

w Cestuješ hodně?
Cestuji více než v době práce v České te-

levizi. V Praze bývám pravidelně začátkem 
měsíce – od první neděle v měsíci do středy 
večer. To je zasedání Rady CB, redakční rady 
Brány, konzultace s grafikem Brány, pří-
padně jednání na ETS. Další cesty už jsou 
úplně nepravidelné – do Prahy, po Moravě a 
méně často i jinam – do Čech, na Slovensko.

w Ponechal sis ještě nějakou spolupráci s televizí 
nebo rozhlasem?

Česká televize o prodloužení spolupráce 
stála. Slíbil jsem dramaturgii dokumentů     
z české protestantské historie s Lubomírem 
Hlavsou, odborné dramaturgické posudky 
na nové náměty, případně další projekty 
podle aktuálních možností. Český rozhlas 
ukončil spolupráci s externisty na roz-
hlasových přenosech bohoslužeb, takže tam 

jsem k dispozici už jen pro případ pro-
blému. A ve vztahu k TWR se nic nemění, to 
je moje domovská stanice. Dál zůstávám 
členem Rady TWR a pokračuji v přípravě 
některých pořadů.

w Co od práce v Radě na plný úvazek očekáváš?
Vnímám, že CB je v současné době hod-

ně rozkročená liturgicky i věroučně. Chtěl 
bych přispět k zachování charakteru církve 
sloužící především středním vrstvám 
společnosti s výraznou orientací na věrnost 
Bibli (ale ne ve smyslu litery), k udržení 
synodálně-kongregačního zřízení a k zacho-
vání smyslu pro realitu tohoto světa.

w A co Tvé nové práci říká manželka Hanka?
Trochu se bála, je ale statečná.

Ptala se Lenka Broklová.
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POMOC BEZDOMOVCŮM
Horké otázky pro Lukáše Kulíska

w V čem spočívá ona pomoc?
Ve vaření a rozdávání polévky. Vaříme ji  

v naší sborové kuchyni a rozdává se to na 
Římském náměstí.

w Co je vaším cílem?
Chceme nějak poznat a navázat vztahy    

s bezdomovci v našem městě. To je asi 
cílem. No a abychom toho dosáhli, potře-
bujeme si u nich získat důvěru a to jde asi 
nejlépe skrze fyzickou pomoc, nebo hmot-
nou pomoc.
 
w Který den vaříte?

Vaříme jednou za čtrnáct dní ve středu, 
my se vlastně střídáme s adventisty. Polívka 
se začíná rozdávat o půl sedmé (bezdo-
movci na to už jsou zvyklí a stojí ve frontě). 
Jedná se o cca 90 lidí, takže tak 40 litrů 
polévky.

 
w Jakou děláte polévku?

Zatím jsme dělali jednu, čočkovou.
 
w Jsou spokojení s chutí polévky?

Jo, ta, co jsme vařili, jim chutnala.
 
w Navázali jste již přátelství?

No, pár jsme poznali, a pomáhají nám i ti 
adventisti.
 
w Tak hodně štěstí.

No, my ho tolik nepotřebujeme, spíš 
lásku, ale to zní tak... no nový vztahy.

 
Díky za rozhovor. 

Ptal se Ondra Horký.

KOMPAS 3/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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NEBÚZARADÁNOVA
NABÍDKA

Cyk lus zamyš len í : Zrcad len í méně známých b ib l ických postavZrcad len í

Mária Uhlíková

„Nyní, hle, rozvážu ti dnes řetězy na rukou. 
Pokládáš-li za dobré jít se mnou do Babylona, pojď, 
budu o tebe pečovat. Pokládáš-li za zlé jít se mnou 
do Babylona, nemusíš chodit. Hleď, celá země je 
před tebou. Kam pokládáš za dobré a správné jít, 
tam jdi. Už se to nezvrátí. Obrať se ke Gedaljášovi, 
synu Achíkama, syna Šáfanova, kterého 
babylonský král ustanovil správcem judských měst. 
Přebývej s ním uprostřed lidu nebo jdi, kam 
pokládáš za správné jít.” A velitel tělesné stráže mu 
dal jídlo na cestu a dar a propustil ho. (Jeremjáš 
40,4–5)

Jedna z nejtěžších úloh člověka v životě 
může být rozhodnout se. Především pokud 
chce udělat správné, dobré rozhodnutí. 
Častokrát nevidíme možnosti. Nevíme, 
mezi čím se vlastně rozhodujeme. A pokud 
to i zjistíme, nevíme, jaké jsou výhody a 
možná nevýhody našeho rozhodnutí. Po-
máhá nám, když možnosti vidíme. Pokud 
víme, že si máme z čeho vybírat. Může nám 
pomoct, když nám někdo další naše mož-
nosti nastíní.

Právě to dělá velitel tělesné stráže Nebú-
zaradán. Jeruzalém padl a prorok Jeremjáš 
se ocitl v zajetí Babyloňanů. Velitel má jasné 
příkazy od babylonského krále, aby se 
Jeremjáše ujal, dohlédl na něj, nenakládal     
s ním špatně, ale zacházel s ním tak, jak si on 
řekne. Nebúzaradán rozvazuje Jeremjášovi 
ruce. Osvětluje mu situaci a vyjmenovává 
jeho možnosti. Přináší různé varianty. 

„Pojď se mnou!“ nebo „Zůstaň tady!“

Nesvazuje Jeremjáše jedinou možností. 
Dává mu svobodu a on může sám 
rozhodnout o své budoucnosti. Můžeš jít 
pryč s námi, nebo zůstat tady. Můžeš být 
doma, nebo jít do zahraničí. Rozhodnutí 
nechal na Jeremjášovi. Radí mu, aby udělal 
to, co uzná sám „za dobré a správné“.

O Nebúzaradánovi víme pramálo. Bylo 
by příliš odvážné chválit jeho štědrost, 
pokud poslouchá a plní rozkazy. Těžko 
budeme zkoumat jeho motivy. Ale to asi 
zrovna není ani to podstatné. To, co 
můžeme zrcadlit ve svém životě, je jeho 
vysvětlení situace a jeho svobodná nabídka. 
Je osvobozující, když víme, že nemáme 
svázané ruce a nemáme jen jednu možnost. 
Nebúzaradán radí Jeremjášovi: „Jdi, kam 
pokládáš za správné jít.“ To nejdůležitější, 
co radí, je, aby Jeremjáš zůstal věrný svému 
srdci, aby dělal to, co považuje za dobré a 
správné. Ne, aby vyhověl očekáváním a 
představám babylonského velitele, ale aby 
nedělal něco, co by sám považoval za zlé, za 
nesprávné. Bez ohledu na to, jak velké nebo 
jak významné rozhodnutí potřebujeme 
udělat, není jedno, jestli zradíme své vlastní 
srdce, svědomí. A když zůstaneme věrní 
tomu, čemu věříme, nechť nám Pán Bůh 
dává svůj pokoj jako znamení toho, že jsme 
se správně a dobře rozhodli.
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Z PŘÍSPĚVKŮ ČTENÁŘŮZ PŘÍSPĚVKŮ ČTENÁŘŮ

Poslyšte, sestro, když na mne hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach, ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.

Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, přidává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.

Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
potřebuje však krmit a přebalovat.
Takhle mě vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.

Budu vám vyprávět, kým vším jsem 
bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám 
dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem – deset let.
S bratry a sestrami slád´ život jako med.

V šestnácti kráskou, co létá v oblacích
zasněná láskou a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co slib svůj skládala za bílou kyticí.

Dostala se mně do rukou báseň, která mne velmi zaujala. Pro její 

výjimečnost ji dávám k otištění do Kompasu. Tuto báseň napsala žena, 

která zemřela na oddělení pro dlouhodobě nemocné v nemocnici 

Ashludie Hospital nedaleko Dundee ve Skotsku. Pracovníci nemocnice 

báseň našli mezi jejími věcmi a tak se jim líbila, že ji opsali a začali předávat 

svým přátelům. Báseň pak putovala po celé nemocnici a dál.

Zdeňka Horňáčková

A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný mít domov pro své děti.
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat po 
paměti.

A je mi čtyřicet, synové odchází,
už jenom věrný muž pořád mě provází.
Pak přišlo padesát a s nimi další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.

Začala doba zlá, můj manžel zesnul           
v Pánu.
Ze zítřků přišel strach, někdo mi zavřel 
bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.

Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom 
kámen.

Báseň stařenky
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Však vprostřed zkázy té mladičká dívka 
žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co 
rozechvívá,
vždyť pořád miluje, nepřestala být živá.

Maličko bylo let a netáhla se líně,
smířila jsem se s tím, že všecko jednou 
mine.
Pohleďte, sestřičko, když teď už všechno 
víte,
ne seschlou stařenu, teď už MNE uvidíte!
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PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

POUČENÝ KRÁL
Příběh dvacátý DEVÁTÝ:
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 jednom království král nedobře panoval. Všem svým poddaným rozkazoval, často     
s nimi neměl soucit. Nářkům, potřebám, ba ani radám těch, kteří pro něho poctivě Vpracovali, nenaslouchal. Jeho poddaní tak často pracovali dlouho do noci, do úmoru a 

vyčerpání. Pracovali víc, než na co měli sil. Za svou práci nedostávali ani zaslouženou mzdu.     
I když svou práci odváděli velice dobře, nakonec se jim za to od krále místo poděkování dostalo 
často jen zlých slov.

Kuchaře nutil král ve dne v noci vařit nejvybranější pochoutky, ale potřebné suroviny ani čas 
na přípravu jim nedopřával. Služebné musely neustále drhnout dřevěné podlahy, aby se leskly. 
Ani na vteřinu na nich nesmělo být vidět, že po nich někdo chodí. Ale o sedřenou kůži na 
rukách a věčně ohnutá záda služebných nikdo nepečoval. Stráže neměly střídání, stály na stráži 
neustále, nikdo jim nedopřával spánek k načerpání nových sil. Krejčí šili každý den pro krále 
nové šaty, pradleny je pak bez ustání praly, další stále nosili z velké dálky od studny do zámku 
vodu ve velkých těžkých džberech. Každý se dřel. Není tedy divu, že lidé v tom království 
nebyli šťastní. Neměli čas na nic jiného než na práci pro krále. A ta práce navíc nikomu 
nepřinášela radost. Království nevzkvétalo a bída pustošila zemi. Jednoho dne proto lid svého 
krutého krále svrhnul, vyhnal ze zámku a zvolil si krále nového, který moudře panoval, 
dopřával svým lidem za práci mzdu a po práci odpočinek.

Svržený král utekl ze země daleko do cizích krajů. Neměl však už žádný majetek ani peníze, a 
tak se nakonec nechal najmout do služby u španělského knížete. Nejprve pracoval v kuchyni, 
ale práce se mu nelíbila, protože kníže trval na vybraných jídlech, která vyhnaný král neuměl 
připravovat, a navíc ve sklepích domu na ně ani nebyly suroviny. Pak pracoval jako sluha, 
neustále musel něco uklízet, nosit na stůl jídlo, drhnout podlahy a starat se o zvířata na statku, 
který knížeti patřil. Ruce měl sedřené a záda bolavá, ale čas na uzdravení mu dopřán nebyl. 
Nechal se tedy najmout jako osobní stráž knížete, ale musel noc co noc bdít a nikdo ho 
nepřicházel střídat. Pracoval také jako knížecí komorník, ale ani tato práce se mu nezdála být 
dobrá. Pomáhal knížeti od rána do večera se vším, co kníže podnikal, na odpočinek nezbýval 
téměř žádný čas. Ani peněz si za tu dobu služby příliš nevydělal. A protože v té cizí zemi měl 
ještě navíc platit daně, na které však neměl, skončil nakonec ve vězení. Byl vyčerpaný, 
nevyspalý, bez sil, nešťastný a chudý. Až tehdy král pochopil, že se stejně, a možná ještě hůře, 
měli kdysi i jeho poddaní.

Nový král v zemi, ze které kdysi tento vězeň uprchl, se o jeho zlé situaci dověděl. Vězně 
vykoupil, splatil jeho dluh na daních a nechal ho dopravit zpět domů. Tam se stal u nového 
krále služebníkem a sloužil věrně a s radostí, že si po práci může odpočinout a že za svou 
odvedenou práci dostane dobrou mzdu.

I my máme veliký dar ve svém Králi, v Pánu Ježíši Kristu, protože on nám zaslibuje: Pojďte ke 
mně, všichni, kdo se namáháte… a já vám dám odpočinout. (Matouš 11,28). Můžeme pracovat pro 
Boží království. Ta práce nám přináší do života radost a můžeme s ní získat také odpočinutí, a 
dokonce i tu největší mzdu – život věčný v nebi.



a Květnou neděli 13. dubna je připraven program pro mladé rodiny s názvem 
„Pokračování v rozhovoru neboli Pokračování podzimního tématu Šikana a dítě Noutsider“. Ti z Vás, kteří jste se v listopadu zúčastnili, si zajisté pamatujete, že jsme 

dali dohromady mnoho otázek, na něž by nás zajímaly odpovědi. Přijměte prosím pozvání   
k odpovědím. Sestra Noemi Komrsková bude opět řídit diskusi, jež by všechny zúčastněné 
mohla obohatit o vhled do toho, jak s Boží pomocí vychovávat své děti v úctě k sobě 
samému i druhým lidem, jak předcházet patologickým psychickým jevům u našich dětí i ve 
společnosti. 

Prosíme, potvrďte svou účast do 6. dubna na mail vavrova.katerina@centrum.cz. 
Seminář včetně oběda se uskuteční po bohoslužbě od 11.30 do 14.00.

Rádi bychom též požádali všechny dobré duše, které by byly ochotné nám na 90 minut 
pohlídat ratolesti; kéž se též přihlásí na výše uvedený mail. Pohlídání dětí je pro nás rodiče 
velmi cennou službou, bez níž bychom nebyli příliš s to semináře pořádat, tedy velice 
děkujeme za ochotné babysittery.

Milé mladé rodiny, pozvěte prosím opět své přátele a blízké, abychom se všichni v Boží 
přítomnosti pokusili najít chybějící odpovědi.

Kateřina Vávrová

14 KOMPAS 3/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Pája Sychrová

V tabulce jsou napsány tři věci, které získal král s novou prací: odpočinek, mzda a radost – a také jejich tři 
protiklady: práce, trest a smutek. Uměly byste, děti, do prázdných políček dokreslit obrázky, které v tabulce 
chybějí a které tyto pojmy představují? Určitě to dokážete.

POKRAČOVÁNÍ V ROZHOVORU
Neděle rodin



Bruslení nebo fotbálek?

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00. Informace u Šimona 
Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

  4. 3.: 
  11. 3.:
 18. 3.:
25. 3.: 

Klub maminek / čtvrtek 10.00
13. 3.:

27. 3.: 

Večírky / neděle 17.00

 2. 3.: Věže a zvony (David Fajfr)
  9. 3.: Setkání s Markem Orko Váchou
 16. 3.: Představte se sám (Viktor Glier)
23. 3.: Kvůli členskému shromáždění večírek odpadá.
30. 3.: Mennonité v USA (Tomáš a Jana Chráskovi)

Veršíček klubu na rok 2014 (Hanďula Buršíková) + Jak se budeš jmenovat, 
ovečko? – nahlédnutí do pedagogiky Franze Ketta – program pro rodiče i děti 
(Iva Oukropcová)
Velikonoční výzdoba – zažehlování voskovek a malování na klovatinu 
(Marcela Čiháková a Katka Dvořáková)

Sesterský odbor / středa 17.15
Schůzky v roce 2014: 26. 3., 30. 4., 28. 5., 26. 6., 3. 9., 1. 10., 29. 10, 26. 11. a 10. 12. 
(chystání vánočních balíčků)
Noc kostelů: 23. 5. 2014
Neděle seniorů: 1. 6. 2014

Měsíc o duchovním růstu
Stereotyp v mém životě (Vladimír Smékal)
Jak něco změnit? (Jan Hábl)
Stagnuji, nebo rostu? (Honza Valeš)
Duchovní sebevědomí a pokora



2. 3.:

9. 3.:

16. 3.:

23. 3.:

30. 3.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30 
9.00
15.00 
9.00

17.30
19.30

5. 3.:
12. 3.:
19. 3.:
26. 3.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. 

večírek (br. Marek Orko Vácha)
kaz. Viktor Glier (rozhlasový přenos)
večírek (kaz. Viktor Glier)
kaz. Daniel Komrska
výroční členské shromáždění 
bří. kaz. Petr Dvořáček, Daniel Komrska, David Kubíček + 
Večeře Páně
večírek (Tomáš a Jana Chráskovi)
večerní hudebně-meditativní bohoslužba

Daniel Komrska + Večeře Páně
večírek (br. David Fajfr)
br. Josef Vávra

kaz. Josef Sýkora
ses. Mária Uhlíková
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 12. a 26. března po shromáždění 

ve středu 26. března v 17.15

2. 3.:
9. 3.:
16. 3.:
23. 3.:
30. 3.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska + VP
Bohumiličtí kaz. Daniel Komrska 
Bohumiličtí

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

postn
í bohoslu

žby
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