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Květen v našem sboru

Poděkování

Včera jsem potkal posla dobrých zpráv
s náručí plnou něžných znamení.
Krajinu suchých trav a kamení
obléká v nový, pestře tkaný háv.

Setkali jsme se cestou do zahrad.
U plotu seděl, prý ho nohy bolí,
a ještě tolik lesů, luk a polí
má obejít, než dneska půjde spát.

Zůstal jsem chvíli s ním. On se pak zved,
že musí už jít dál, že času málo
a práce víc, než by se komu zdálo.
Za chvíli už byl sotva na dohled.

Zůstala po něm ona znamení
v zahradách, lukách, lesích, kolem cest.
Přinášejí nám věrohodnou zvěst,
důvěra že se v pokoj promění.

Všechny ty květy nosí skvostný šat
(Šalomoun jistě závidět by mohl)
bez strachu, že by Otec nepomohl,
protože vědí, že má svůj svět rád.

I listy stromů pro nás mají vzkaz.
Servírují ho bez obalu, netto,
že každou chvíli začít musí léto.
Že brzičko už přijde jeho čas.

Pojď, moje krásko, něco uvidíš!
Vstaň, přítelkyně, dřív než začne svítat,
zvedneme hlavy, půjdeme ho vítat –
to léto, co je každým rokem blíž.
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PŘÍTELE

dyž nad tím občas přemýšlím, znovu a 
znovu si uvědomuji, jak jednoduché je 
vzdálit se Pánu Bohu a žít si svůj život K

bez něj. Myslím si, že se to stává mnohým z nás a 
ani mně se toto období nevyhnulo. Není to v tom, 
že by člověk přestal věřit v Pána Boha. To už ani 
nejde, popřít jeho existenci. Začíná to daleko 
jednodušeji. Ve svém případě jsem za nedělním 
shromážděním cítila spíše zodpovědnost za 
službu během něho či po něm (dětský sboreček), 
do mládeže jsem chodila, abych viděla kamarády a 
snažila se být dobrým příkladem jakožto vedoucí 
(alespoň v podobě docházky) a zpěv duchovních 

písní pro mě představoval možnost, jak dělat něco, co miluji, a zlepšovat se   
v tom. Jen málo jsem pak u toho všeho myslela na Boží oslavu. Vrcholem 
toho všeho bylo, že jsem přestala číst Bibli, jak jsem měla ve zvyku každý den 
před spaním. Říkala jsem si, že takto unavená a nesoustředěná k Pánu Bohu 
nemohu přistoupit a že bych po „Pane Bože“ stejně usnula, jak se to tak často 
stává. A nejhorší na tom bylo, že mi to nevadilo. Dařilo se mi, a i kdyby ne, tak 
s tím přece nic nenadělám, pokud je to Boží vůle. Přestala jsem cítit Boží 
přítomnost ve svém životě, přestala jsem ji hledat a přestala jsem ji tam vůbec 
chtít. Verš z Bible, který říká něco ve smyslu „Nauč mě, Bože, CHTÍT, abych 
nehřešil“ mi přišel tak výstižný. Ztratila jsem „chtění“ nehřešit. Neměla jsem 
chuť modlit se k Pánu Bohu a prosit ho, aby mi dal sílu k odmítnutí pokušení, 
když jsem věděla, že to něco – cokoliv – vlastně chci udělat. Neviděla jsem 
rozdíl mezi životem s Pánem Bohem a životem bez něj.

Během těch měsíců jsem měla možnost vidět se s jedním svým kama-
rádem, kterého si velmi vážím a se kterým probírám otázky víry. A byl to 
právě on, kdo poté, co jsem se mu svěřila, že jsem ztratila chuť číst Bibli, 
navrhl, abychom se modlívali spolu, a to i na dálku. Jak to fungovalo? Každý 
den mi napsal oddíl z Bible a čas, kdy se nad tímto textem budeme spolu na 
dálku zamýšlet a pak také modlit. Pokud jsem měla nějaké dotazy, mohla 
jsem mu hned zavolat a probrali jsme to spolu. Ze začátku jsem otevírala 
Bibli ne kvůli Pánu Bohu, ale kvůli tomu, abych nemusela lhát a nezklamala 
kamaráda, který sám nad výběrem textů trávil svůj čas. Postupně jsem ale 
četla Písmo kvůli sobě a kvůli Pánu Bohu, až jsem mohla jednoho dne napsat 
kamarádovi, že už je to lepší a že už mi nemusí každý den posílat esemesky.
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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 K V Ě T N U

Chci tím říci, že dnes a denně kolem sebe 
vidíme lidi, o kterých leckdy víme, že mají 
duchovní problémy, že strádají, že přestali 
navštěvovat shromáždění, mládež, dorost, 
zpěv a kdo ví co ještě, a někdy je naše reakce 
spíš: „Toho už zpátky stejně nedostaneme, 
každý svého štěstí strůjcem a on se stejně 
jenom vymlouvá.“ Může se vymlouvat, ale 
pro nás to není omluvou k tomu, abychom 
se za něho alespoň nemodlili. Vždyť on se 
přece sám za sebe v takovou dobu modlit 
nebude, a tak my jsme jediní, kteří se v tu 
chvíli můžeme za jeho víru modlit a činit tak 
s trpělivostí i radostí, že takto můžeme po-
moci lidem, svým kamarádům. Žít pro Pána 
Boha každý den je každodenní boj a nikdy 
nejsme za vodou (viz C. S. Lewis – Rady 
zkušeného ďábla), ale nejsme tu sami. Proto 
je tu církev a naše společné akce a chvíle, kdy 
se můžeme navzájem vyslechnout, inspiro-
vat, potěšit a také pokořit v dobré snaze o 
své přiblížení zpět k Pánu Bohu.

Jsem Bohu velmi vděčná, že takové 
přátele mám a že z našeho sboru mohu 
pociťovat tuto snahu pomoci. Myslím si 

však, že se každý z nás setkal s tím, že někdo 
z jeho generace tzv. odpadl od víry. Leckdy 
jsme projevili snahu o jeho navrácení, ale 
někdy to byla snaha malá a z lidského po-
hledu marná. Chci nás všechny povzbudit 
nejen k modlitbám, ale i ke konkrétní 
činnosti, jíž bychom pomohli svým 
přátelům nebo právě hledajícím Krista třeba 
i takovou cestou, jakou to udělal můj 
kamarád. Přeji každému alespoň jednoho 
takového přítele. Vyznávejte hříchy jeden 
druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli 
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spra-
vedlivého… Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a 
druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí 
hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti 
a přikryje množství hříchů. (Jk 5,16.19–20)

P.S.: Pamatujme však, že vše, co činíme, 
máme dělat pro Pána Ježíše a ne pro své 
přátele.

Otázka k zamyšlení: Těšili bychom se do 
nebe, kdyby tam byl jenom Pán Bůh a nikdo 
z našich přátel?

Eliška Kořínková

Milí bratři a sestry,
květnový program setkání našeho sboru obsahuje 

několik mimořádných událostí. Z církevních svátků si 
připomeneme svátek Nanebevstoupení Páně a vylití Ducha svatého. Mládež se první 
květový (prodloužený) víkend účastní sjezdu mládeže, delegáti našeho sboru se zúčastní 
celocírkevní konference Církve bratrské, náš pěvecký sbor s kazatelem bude sloužit v brati-
slavském sboru CB, u nás bude sloužit pěvecký sbor Effatha a budeme se připravovat na 
Noc kostelů. 
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Sjezd mládeže: 4.–8. 5. 2012 v Havlíčkově Brodě s názvem „Přestaň hnít, začni žít.“

Nedělní dopolední shromáždění
6. 5. 2012  – shromáždění s Večeří Páně (káže Jan Asszonyi)
13. 5. 2012 – káže host kazatel Daniel Komrska (připomenutí svátku Nanebevstoupení 
Páně)
20. 5. 2012 – káže bratr Josef  Vávra (pěvecký sbor s kazatelem J. Asszonyi slouží v Bratislavě)
27. 5. 2012 – Svatodušní neděle, káže kazatel Jan Asszonyi, zpěvem slouží pěvecký sbor 
Effatha

Nedělní večerní shromáždění
6. 5. 2012  – bratr Stanislav Červený se bude zamýšlet nad knihou Jozue (úvod)
13. 5. 2012 – bratr Jaroslav Pacek se bude zamýšlet nad knihou Jozue (Jz 5–6)
20. 5. 2012 – bratr Petr Kratochvíl se bude zamýšlet nad knihou Jozue (Jz 7)
27. 5. 2012 – delegáti sboru budou podávat zprávy z celocírkevní konference, která se koná 
ve dnech 18.–19. 5. 2012 v Písku

Biblické hodiny
2. 5. 2012  –  kazatel Jan Asszonyi bude vykládat Davidův žalm
9. 5. 2012  –  „Rozhovor s králem Davidem“ – rozmlouvají Petr Raus a Jan Asszonyi
16. 5. 2012 – káže host, kazatel David Kubíček ze Sboru CB Brno-Královopolská
23. 5. 2012 – kazatel Jan Asszonyi vykládá 4. knihu Mojžíšovu (Numeri)
30. 5. 2012 – bratr Petr Raus vykládá 4. knihu Mojžíšovu (Numeri)

Noc kostelů – se uskuteční také v našem sboru v pátek 1. 6. 2012. Program je k nahlédnutí 
již nyní na webu www.nockostelu.cz. K dispozici budou i letos brožury s programem a 
plakáty. Ochotní spolupracovníci jsou vítáni. Koordinátorem akce je i letos br. Petr 
Nykodým. 

Setkání staršovstva
9. 5. 2012   – setkání celosborového staršovstva (20.10 hodin)
23. 5. 2012 – setkání brněnského staršovstva (20.10 hodin)

Krátce
Z „nového“ staršovstva
Nové staršovstvo zvolilo ve středu 28. března na svém prvním setkání místopředsedou 
staršovstva bratra Petra Rause a hospodářem bratra Eduarda Klamku.
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MĚSÍC KVĚTEN: 

MODLÍME SE ZA...MODLÍME SE ZA...

MALÝ DOROST 
LUKÁŠ PACEK

KOMPAS 5/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

BESÍDKÁŘE, DOROSTOVÉ KMETY A
VEDOUCÍ MLÁDEŽE

1. Co se vám kmetům mladšího dorostu 
daří a z čeho máte při své službě radost?

Nevím, čím to je, ale vždy se dařilo a daří, 
že dorostenci mají dorost velmi rádi. Myslím 

si, že je to dáno hlavně dobrými vztahy, které 
dorostenci mají s kmety. Radost nám dělá, 
když jsou dorostenci a jejich rodiče spo-
kojeni. Doufáme, že má radost i Pán Bůh a je 

V něm jsme vykoupeni jeho obětí
a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,

kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti.
Efezským 1,7–8

KŘTY A PŘIJETÍ DO SBORU
V neděli 8. dubna byli za plnoprávné členy našeho sboru a Církve bratrské přijati sestra 
Miluše Vyorálková a bratr Mojmír Horváth, který byl předtím pokřtěn. Pokřtěna byla také 
Štěpánka Vávrová.

KDY      KOMU                                         PROČ

2. 5.
8. 5.

10. 5.
12. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
22. 5. 

sestře Květě Matulíkové z Brna
bratru Zdeňku Broklovi z Brna
bratru Luboši Rausovi z Brna
bratru Slavoji Matulíkovi z Brna
sestře Evě Hájkové z Brna
sestře Miroslavě Broklové z Brna
bratru Bohuslavu Dostálovi z Brna
sestře Marcele Zemánkové z Brna

78 let
76 let
81 let
81 let
82 let
75 let
75 let
71 let

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ   KRONIKA
KVĚTEN 2012
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VELKÝ DOROST 
PETR DADÁK

rostenců (hraní na kytaru, příprava pro-
gramu nebo i výlet).

2. Co se vám naopak nedaří, co vás trápí?
Když se trousíme po začátku, když se 

dorostenci nemají k modlitbám, když se 
kmet neslyší příliš dlouho nebo když do-
rostenci nepoznají, kdy je čas řádit a kdy 
poslouchat – všechno je otázkou míry, 
občas se přestřelí, ale to je asi život. Nedaří 
se nám vést dorostence k samostatnému 
zájmu o Bibli i mimo dorostenecké schůzky 
(možná děláme málo biblických soutěží J) 
a motivovat dorostence, aby zvali do 
dorostu svoje kamarády. Občas se stane, že 

KOMPAS 4/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

s naší službou spokojen (je mu libá).

2. Co se vám naopak nedaří, co vás trápí?
Nejsem si úplně jist, zda vždy a ve všem 

dáváme službě v dorostu dost úsilí a času. 
Přípravu na schůzky je velmi náročné sklou-
bit s dalšími povinnostmi, což se někdy 
odráží na průběhu a kvalitě schůzky či jejích 
jednotlivých částí.

3. Jaká témata s dorostenci probíráte? 
Máte nějaký „roční plán“ toho, co 
chcete dětem předat?

Momentálně žádný pevný roční plán, co 
dorostencům předat, nemáme a nemáme 
ani žádné systematické vyučování biblic-
kých znalostí ani jiný cyklus. Aktuálně se 
snažíme na schůzkách vykládat v biblických 
programech příběhy, ve kterých se vyskytují 
zvířata.

4. Jak vypadá průběžná duchovní pří-
prava dobrého vedoucího?

1. Co se vám kmetům staršího dorostu 
daří a z čeho máte při své službě radost?

Nejdříve ta „že“: Že dorostenci do do-
rostu chodí a že dorost máme, že si jako 
kmeti dobře rozumíme, doplňujeme se a že 
věci fungují, aniž bychom se museli příliš 
domlouvat, že můžeme být u toho, když 
dorostenci duchovně rostou (až ke křtu). A 
teď „když“: Když někdo pochválí DP 
(=duchovní program) nebo řekne, že ho 
zaujal (stane se u starších dorostenců), když 
vymyslím hru, která se dorostencům líbí, 
když vidíme, jak jsou někteří dorostenci 
znalí Bible, když se dorostenci modlí, když 
se projeví aktivita někoho ze starších do-

Žádné speciální vyučování sami nepořá-
dáme. Je to dáno hlavně tím, že v průběhu 
roku na tento luxus nemáme čas ani energii, 
a taky není, kdo by se vedení této věci ujal. 
Jedinou výjimkou jsou modlitební chvilky, 
které míváme po každé schůzce, což ale není 
žádný velký prostor na sdílení ani 
vzdělávání.

5. V čem bychom vás kmety mohli my 
ostatní podpořit?

Musím uvést, že jsem se nikdy nesetkal    
s tím, že by mi někdo ve sboru odmítl 
pomoc, pokud se jednalo o dorost. Určitě 
modlitbami. Čím víc se blíží tábor, tím víc 
řešíme, jak dopravit na tábořiště všechen ten 
materiál, který jsme si za ty roky zvykli vozit. 
Je toho poměrně dost na objem, hmotnost, 
dálku i cenu, takže pokud by měl někdo 
nějaký nápad či by byl případně ochoten 
přispět k řešení tohoto problému prakticky, 
nebudeme se tomu bránit.
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MLÁDEŽ
DALIMIL PETRILÁK

1. Co se vám vedoucím mládeže daří a    
z čeho máte při své službě radost?

Pokud člověk přistupuje ke službě vedení 
mládeže optimisticky a s elánem, často najde 
příležitost k větším či drobným radostem a 
oslavám. Ať už to je vyjádření vděčnosti za 
konkrétní program, možnost povzbuzení 
při osobním rozhovoru nebo celkové oce-
nění stavu mládeže. Velkou radostí jsou 
samozřejmě mládežníci, kteří do mládeže 
rádi a pravidelně chodí, zapojují se do 
diskusí a je na nich vidět, že duchovní věci 
opravdu promýšlejí a s postupem času ros-
tou ve vztahu s Pánem Bohem. Takovou 
třešničkou na dortu jsou křty nebo osobní 
vyznání mládežníků. Ve výčtu radostí a 
„úspěchů“ by se dalo pokračovat, zmíním 
na závěr ještě jednu věc. Velmi nás povzbu-
zuje dobrovolná ochota mládežníků s něčím 

pomoct, zapojit se do organizace. U někte-
rých je to radostná samozřejmost, u někte-
rých vítané překvapení. Rozhodně každá 
taková aktivita zlepší náladu a udělá radost.

2. Co se vám naopak nedaří, co vás trápí?
Přestože, jak jsem v první otázce zmínil, 

přistupujeme k vedení optimisticky a s ener-
gií, přesto se najdou některé situace nebo 
věci, které by se daly zlepšit. Není vše v naší 
moci, ale intenzivně se modlíme za „nové“ 
mládežníky a kamarády děcek, které se sna-
žíme pozvat do našeho kolektivu a ukázat 
jim, čím žijeme. Daří se to částečně a nechci 
to kritizovat – jen v tom vidím prostor ke 
zlepšení. Víme, že my sami nikoho „obrátit 
na víru“ nemůžeme, ale snažíme se připra-
vovat příležitosti a dáváme své schopnosti   
k dispozici Pánu Bohu, aby si nás mohl po-

děti dorostového věku chodí do dorostu 
málo nebo vůbec, připravují se pak o čas 
budování vztahů ve své generaci, o všechny 
věci, co jim chceme říct a předat J a o 
spoustu zážitků.

3. Jaká témata s dorostenci probíráte? 
Máte nějaký „roční plán“ toho, co chce-
te dětem předat?

Žádný ucelený program à la školní osno-
vy nemáme. Procházeli jsme například 
epištolu Filipským, knihu Soudců, postupně 
všechny knihy Bible a teď dokončujeme 
cyklus Žd 11 – svědkové víry, kdy ta kapitola 
představuje jakousi nosnou osnovu demon-
strace víry v praxi s odskoky k jednotlivým 
postavám a jejich příběhům.

4. Jak vypadá průběžná duchovní pří-
prava dobrého vedoucího?

Speciální vyučování pro kmety neprová-
díme. Základem je dobře fungující spole-
čenství kmetů a normální účast na životě 
sboru (shromáždění, biblické hodiny, 
mládež…). Společné modlitební chvíle 
(mimo ty v dorostu nebo na táboře s do-
rostenci) máme při poradách, jejichž 
intenzita je v průběhu roku proměnlivá dle 
blížících se akcí. Důležitým prvkem je taky 
příprava DP, kdy člověk musí věci promýšlet 
do hloubky, přetavit v něco stravitelného a 
být připraven na zodpovídání otázek.

5. V čem bychom vás vedoucí mohli my 
ostatní podpořit?

Modlitbami za dorostence, za kmety i za 
ochranu. Motivováním/výchovou dětí ke 
znalosti Bible, k zájmu o Boží věci, o 
chození do dorostu a shromáždění, jejich 
povzbuzováním, aby zvaly svoje kamarády.
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užít. Čistě prakticky se snažíme vylepšit 
hudební stránku mládeže, je to v současné 
době v procesu.

3. Jak vypadá průběžná duchovní pří-
prava dobrého vedoucího?

Na úvod musím zmínit jednorázovou 
přípravu, a tou je Studna – škola vedoucích 
mládeže. Tento dvouletý kurz jsem absolvo-
val před několika roky a dodnes z toho 
těžím, ať už se to týká nápadů nebo přátel 
(jiných vedoucích), které jsem tam mohl 
poznat. Jako vedoucí se scházíme pravi-
delně jednou za měsíc k poradám, na kte-
rých však řešíme nejenom organizační věci 
mládeže, ale i osobní záležitosti. Trochu 
samozřejmostí jsou i osobní rozhovory v tý-
mu. Osobně se snažím vzdělávat se i četbou 
knih (více či méně duchovních) a velmi 
oceňuji často dlouhé diskuse s Honzou 
Asszonyi, který mi pomáhá v mnoha zále-
žitostech, které se týkají mládeže a vedení. 
Díky své práci mám v autě mnoho času 
přemýšlet a řešit řadu věcí ve svých myšlen-
kách, a to mi dává jistotu při formulování a 
konkrétním řešení daného problému. Opět 
není prostor vyjmenovat úplně vše, ale chtěl 
bych se s vámi podělit ještě o radost při 
vedení mládeže v podobě pravidelného 
kontaktu s vedoucími jiných mládeží nejen  
v Brně. Navázal jsem úzké vztahy s ve-
doucími z KS a AC a také z dalších sborů CB 
– vzájemně se inspirujeme, probíráme 
společná témata, radíme se o svých 
těžkostech a i jinak si pomáháme.

4. Letos se v naší mládeži střídá velký 
počet mimobrněnských studentů. Daří 
se udržet osobní charakter mládeže, ne-
bo se z úterních setkávání stávají spíše 
studentské bohoslužby?

Je téměř neuvěřitelné, že se za posledních 
4–5 let počet účastníků mládeže zvýšil z prů-
měrných 6–9 na cca 25–35 v současné době. 

Je to dáno více faktory, ale je dobrým zna-
mením, že se děcka do mládeže vracejí a 
navštěvují ji pravidelně. Počtem lidí je 
samozřejmě dána atmosféra a formát mlá-
deží. Protože se v mládeži střídá pravidelně 
cca 70 lidí, není možné udržet blízké vztahy 
se všemi a při účasti 35 mládežníků není 
možné připravit „rodinnou“ atmosféru, kde 
má každý odvahu říci svůj názor nebo se 
nahlas pomodlit. Na druhou stranu tato 
situace dává příležitost k poznávání nových 
lidí, nových zkušeností a také dokáže po-
vzbudit v pocitu „že nejsem sám“. Dlouho-
době jsme si dali za úkol všímat si lidí, kteří 
nejsou zapojeni do rozhovorů nebo jsou 
více uzavření, a mám pocit, že se nám to 
daří. Současnou mládež bych nenazval stu-
dentskou bohoslužbou, protože se nám 
podařilo mnoho studentů zapojit do života 
naší mládeže a vídáme se i mimo úterní 
setkání. Stále je také přibližně 50 % účastní-
ků z našeho sboru. Jsem toho názoru, že se 
nám daří udržovat a budovat určité osobní 
vazby a nejedná se pouze o anonymní 
setkávání křesťanů.

5. V čem bychom vás vedoucí mohli my 
ostatní podpořit?

Na prvním místě mě napadá modlitební 
podpora, které není nikdy dost. Rád bych 
také poděkoval za vyjádření podpory a 
vděčnosti po mládežnickém shromáždění, 
které proběhlo v dubnu, to je pro nás 
velkým povzbuzením. Rád bych vás také 
povzbudil. Pokud máte ve svém okolí mlá-
dežníky správného věku – ať už v neděli na 
oběd nebo ve svém příbuzenstvu, nebojte se 
jim říct o naší mládeži. Jsme zvyklí a rádi 
mezi sebe přijímáme nové mladé lidi. Na 
základě zkušeností mnoha studentů nebo 
nově příchozích mohu potvrdit, že se 
„nováčci“ mezi námi cítí dobře a rádi se 
mezi nás vracejí.



BESÍDKA

1. Co se vám besídkářům daří a z čeho 
máte při své službě radost?

Radost nám vždycky přinese, když se děti 
do besídky těší a mají zájem naslouchat 
Božímu slovu. Dnešní děti není lehké za-
ujmout a udržet jejich pozornost, a proto 
nás naplňují radostí chvíle, kdy se děti sou-
středí, jsou ochotné si o věcech povídat, 
zapojit se do programu a nakonec pochopí, 
,,o co tu jde“ a jak to mohou uplatnit ve 
svém životě. Také nás těší skutečnost, že 
nám dětí přibývá.

2. Co se vám naopak nedaří, co vás 
trápí?

Mrzí nás neukázněnost některých dětí, 
které se nám nedaří plně zaujmout. Naštěstí 
jich není mnoho. Děti z našich sborových 
rodin se díky mnoha svým aktivitám a 
setkávání cítí ve sborových prostorách „jako 
doma“. To je jistě dobré, ale na druhé straně 
to s sebou někdy přináší nedostatek úcty     
k tomuto místu jako k místu „setkávání        
s Bohem“. Dodnes si vzpomínám na jednu 
starší sestru, která mne, když jsem si jako 
šestiletá sedla nahoru na lavici, napomenula 
slovy: „Tam si nesedej, to je místo, kam po-
kládáme Bibli a sepnuté ruce, když v mod-
litbě mluvíme s Pánem Bohem.“

3. Jak vypadá „plán výuky“ a kdo ho 
vymýšlí?

V tomto školním roce probírá první 
skupinka (nejmenší děti od tří do pěti let) 
Karafiátovy Broučky. Na jejich příkladu se 
snažíme dětem přiblížit základní biblické 

principy – Boží lásku k nám a naši lásku       
k Pánu Bohu a k lidem, hřích, jeho vyznání a 
odpuštění, poslušnost Boha i rodičů, soucit 
s bližními, spolehnutí se na Boží pomoc a 
ochranu. Starší skupinky probírají vždy       
v prvním pololetí Starý zákon a ve druhém 
pololetí Nový zákon. Vodítkem nám je kni-
ha Po cestách Božího lidu. Ve skupinkách 
používáme různé pomůcky – videa, malová-
ní, křížovky, vystřihovánky a připravujeme i 
nové projekty založené na skupinové práci a 
kooperativní činnosti, na kterých by si 
mohly děti vyzkoušet vzájemnou dělbu 
práce a zároveň se naučily i společně 
objevovat nové aspekty Božího slova.

Ve všech skupinkách se děti každou 
neděli naučí jeden biblický verš, který se 
vztahuje k probíranému příběhu, a na konci 
každého pololetí si probrané příběhy a ver-
šíčky zábavnou formou (doufáme) zopa-
kují. Kromě toho má každá skupinka svůj 
úkol – během školního roku se naučit někte-
rý žalm. Nejstarší děti se učí také Vyznání 
víry a ty nejmenší se v letošním roce vzhle-
dem k jejich věku (většina jich má teprve tři 
roky) a probíraným příběhům naučily nej-
prve Broučkovy modlitbičky a příští rok se 
začnou učit Modlitbu Páně. V listopadu a 
prosinci pak připravujeme s dětmi Dětskou 
vánoční slavnost.

4. Jak vypadá průběžná duchovní pří-
prava dobrého vedoucího?

Modlitebně a studijně, většinou indivi-
duálně. Na prvním místě je modlitba za 
požehnání naší práce, pak vlastní čtení Bible 

MARCELA KVAPILOVÁ
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a duchovní vzdělávání, studium různých 
překladů Bible, příprava materiálů pro děti. 
Velmi užitečné jsou také každoroční Kon-
ference pro pracovníky s dětmi, pořádané 
Dětským odborem CB. Tam vždycky na-
čerpáme novou inspiraci, povzbuzení a vel-
mi cenné zkušenosti a rady od ostatních 
účastníků. A získáme i skvělé materiály – 
knihy, vystřihovánky, obrázky, písničky... 
Potřebná je také příprava „na děti“, protože 
práce s nimi stojí hodně energie. Hodila by 
se i hlasová průprava (nejen pěvecká), bez ní 
občas besídka končí naprostým vyčerpáním 
hlasivek učitelů.

5. V čem bychom vás besídkáře mohli 
my ostatní podpořit?

Podpora – určitě hlavně modlitbou! Jsme 
také rádi, když rodiče berou besídku jako 
místo, kde se děti učí o Pánu Bohu, a ne jako 
místo hlídání dětí během pobožnosti. Jsme 
vděční, když se zajímají o to, co se děti právě 
učí, případně zkontrolují, zda si děti nosí 
deníčky, peníze na sbírku a občas se nás 
pozeptají i na jejich chování. Velmi nám 
pomáhá zpětná vazba od rodičů – jak děti 
lekci pochopily, co se jim líbilo a co je třeba 
naopak nebaví. Nejen modliteb, ale ani 
učitelů není nikdy dost! Noví učitelé se, díky 
Pánu Bohu, letos přidali (vlastně přidaly – 
jedná se o dvě sestry – Sisu Červenou a Páju 
Sychrovou), ale rádi mezi sebou uvítáme i 
další odvážné a obětavé!

Moc pro nás znamená i spolupráce          
s ochotnými a schopnými hráči na různé 
hudební nástroje, protože v této oblasti 
nejsme dosud soběstační. A děti zpívání      
s doprovodem, které lépe zní, daleko víc 
baví!

6 Jak probíhá sbírka na kozu pro děti 
do Afriky?

Myšlenka přispět penězi z besídkové sbír-
ky někomu potřebnému uzrávala delší dobu 

a byla podpořena i občasnými dotazy a 
zájmem dětí o to, k čemu takto vybrané 
peníze slouží. Rádi bychom děti naučili 
dávat a poznat, že to, co věnují, může ně-
komu hodně pomoci. Nakonec jsme se 
rozhodli ke koupi kozy pro lidi v Africe, 
kteří žijí v podmínkách pro nás nepřed-
stavitelných. Děti přijaly nápad s nadšením a 
radostně jej také uskutečňují.

 Ponechali jsme na jejich rozhodnutí, 
kolik peněz věnují na běžnou sbírku a kolik 
na „kozičku“, a je potěšující, že obětavost 
dětí (ve většině případů spíše jejich rodičů) 

vzrostla. V tuto chvíli je vybráno téměř 800 
korun (náklady na pořízení jedné kozy jsou 
900 korun) a od některých členů sboru již 
máme prostředky na další tři kozy, takže 
nejspíš věnujeme africkým rodinám malé 
stádečko. Děkujeme všem, kteří se ke sbírce 
připojili. 

A také děkujeme všem, kteří nás pod-
porují modlitebně, duchovně, psychicky, 
hudebně i jinak!

Připravila Daniela Asszonyi.
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PŘEDSTAVUJEME
nového 
člena staršovstva

Petr Kratochvíl

PŘEDSTAVUJEME
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evět z bratří starších, kteří 
byli zvoleni v březnu na Dvýroční členské schůzi, již ve 

staršovstvu v některém z minulých 
období působilo. Úplným nováčkem je 
jen Petr Kratochvíl, který se nám sám 
představil stejně jako ostatní bratři 
starší v Kompase v květnu 2008.

Rodina:
Novomanžel jsem už deset let. S manželkou 
Adélkou doma chováme dva malé člověky: 
Šimonovi je 5 let a Sáře budou 2 roky. 
Bydlíme na Mokré Hoře. Vyženil jsem 
příbuznost se sborovými rody Veselých, 
Smutných, Rausů atd. Moc se mne ale na 
rodinné vazby v rámci našeho společenství 
neptejte. Pořád v tom mám dost „hokej“.

Zaměstnání:
Bezmála celou svou profesní dráhu pracuji  
v elektrotechnice, v současnosti u jedné 
obchodní firmy.

Služba ve sboru:
Snažím se být užitečný v nedělní škole, kde 
mne zdědili po manželce, která se teď 
„poflakuje“ na rodičovské dovolené. 
Ostatně uvěřil jsem až na vojně a besídku 
jsem v řádném termínu nestudoval, takže 
mám co dohánět. No, a nově se s bázní 
rozkoukávám ve staršovstvu.

Zájmy:
V podstatě dnes především výše uvedené 
oblasti, které jsou samy o sobě velmi pestré. 
Jinak jsem vždy inklinoval k horám, k mí-
čovým sportům, k dobré muzice, k vše-
obecnému „výtvarnu“ – a také se třeba do-
cela rád vzdělávám. Doby, kdy jsem se mohl 
svými zájmy „předávkovat“, jsou dávno 
pryč. Teď je to spíše taková homeopatická 
léčba. Ale nestěžuji si. Důvodů k radosti ze 
života mi Pán Bůh dává opravdu hojně.
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tejně jako v minulých letech 
se i tento rok sešli na Zelený 
čtvrtek dorostenci a mladší S
mládežníci, aby si připo-

mínali Ježíšovo ukřižování. Pro-
gram začínal v šest hodin večer 
společnou večeří. Měli jsme vý-
borné špízy s bramborami a ze-
leninový i ovocný salát. Během 
jídla četl Dan z Bible úryvky o 
Petrovi, Jidášovi a setníkovi, který 
byl při Kristově smrti. Když jsme 
dojedli, přesunuli jsme se do 
dorostovky, kde jsme u krbu a při 

svíčkách zpívali velikonoční písně a četli jsme si z Bible o událostech týkajících se ukřižování.
Asi v deset hodin jsme společně vyrazili na Kraví horu (jako připomenutí modlitby          

v Getsemane). Tam jsme se rozdělili a každý mohl hodinu strávit sám a přemýšlet o 
Velikonocích, modlit se, jak kdo chtěl. Dostali jsme taky mapku, kde bylo vyznačeno pět 
míst. Na každém z těchto stanovišť jsme si mohli vzít lísteček, na kterém byly napsány 
biblické verše a otázky k zamyšlení. Potom jsme se opět sešli a na závěr se společně modlili 
Modlitbu Páně. Když jsme se vrátili, postupně jsme se uložili ke spánku.

Byl to krásný čas se skvělými lidmi a hlavně s naším Pánem Ježíšem.
Ivetka Ukropcová

Rády bychom tímto způsobem poděkovaly Vám, členům Sboru Církve 
bratrské v Brně, kteří jste nás podpořili v rámci akce „Sbírka hraček“.

Musím říct, že nás s kolegyňkami zaplavila upřímná radost, když jsme 
společně prohlížely všechny ty krásné hračky a pomůcky, které jste nám do 
poradny pořídili. Všem Vám moc děkujeme a těšíme se, jak s nimi budeme 
pracovat a půjčovat je rodinám využívajícím služeb rané péče. 

Přejeme Vám krásné jarní dny 
Libuše Vojtková (za tým PRP DOREA)

P o d ě k o v á n í



14

SEMINÁŘ PRO ŽENYSEMINÁŘ PRO ŽENY
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V měsíci květnu proběhne v našem sboru Seminář pro ženy s názvem „Emocionální 
stabilita“.

Je to vyučování určené pro sestry z našeho sboru, svobodné i vdané, všech věkových 
kategorií, ale také pro naše nevěřící kamarádky, sousedky a známé. Je to příležitost podívat se 
hlouběji do svého života, na vztah s Bohem i se svými blízkými v rodině. Je mnoho věcí, které 
mohou být uzdraveny mocí Božího Slova, abychom se ještě více podobaly Kristu ve všech 
oblastech života, jak nás k tomu Písmo vybízí.

K V Ě T N O V Ý

Seminář proběhne ve čtyřech blocích:
pátek 18. 5. 2012 v 18.30 hod: Scénické čtení s besedou (úvod do 

semináře)
pondělí 21. 5. 2012
pondělí 28. 5. 2012 vždy od 17.00 do 20.30 hod
pondělí 4. 6. 2012

Zájemci se, prosím, hlaste u s. Silvie Červené (tel. 776 744 204).

ostem bude s. Rozita 
Mertová z Křesťan-Hského sboru Brno. 

Sestra byla dlouholetou externí 
spolupracovnicí rádia TWR. 
Později jako členka redakce také 
vedla vysílání vlastního pořadu 
pro romskou menšinu. V sou-
časné době se věnuje vlastnímu 
projektu „Sáry“ v rámci služby 
ženám.

Několikrát absolvovala se-
mináře křesťanské psychiatrie a 
pastorace, které pravidelně 
pořádá Misijní odbor Kostnické 
jednoty. Poznatky a praktické zkušenosti     
z těchto seminářů tvoří podstatnou část 
programu „Sáry“.

O čem je projekt „Sáry“
Rozita Mertová, autorka 

projektu, říká:
„Vnímám kolem sebe mnoho 

vdaných, emocionálně strádajících 
žen. Bez rozdílu, jsou-li věřící nebo 
ne. Ježíš nám zaslibuje život v pl-
nosti. Co je tedy špatně? Kde je 
chyba? Sama jsem prožila vnitřní 
uzdravení v určité emocionální 
oblasti, a to mě motivuje k tomu, 
abych to, co jsem prožila, předávala 
dál. Při výkladu čerpám z Bible i    
z různých materiálů a seminářů, 
kterými jsem prošla od svého uvěření, 

a používám ilustrace z vlastního života. Setkání 
jsou interaktivní, na otázky odpovídám hned. Se 
mnou je v tomto projektu zapojeno dvacet žen, které 



Srdečně Vás zvu na scénické čtení monodramatu
„Žena” s besedou u šálku kávy.

Podělím se s Vámi o některé zajímavé skutečnosti
ze svého života.

                                            Těším se na Vás

Žena ženě
večer s herečkou Rozitou Mertovou

KDY: 18. 5. 2012 v 18.30 hod
KDE: Modlitebna Církve bratrské, Kounicova 15

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ



Než začala Neděle rodin

16 KOMPAS 5/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

se modlí za každé setkání. Projekt je určený pro 
ženy, které touží po kvalitních vztazích a jsou 
ochotné pro to něco udělat. Osloveny mohou být ženy 
věřící, hledající i nevěřící. Mou velkou radostí je, 
když mi po nějaké době ženy řeknou, že jim naše 
setkání v něčem pomohla.“

Manželství dnes ztrácí na hodnotě a ani 
křesťanská manželství nejsou tak pře-
svědčivá, aby v lidech ve světě vzbudila 
touhu do tohoto svazku vstoupit. Velmi 
málo lidí se rozhodne uzavřít sňatek a z to-
hoto mála se 50 % párů rozvádí. Problémy 
se nevyhýbají ani křesťanům. Církev jako 
nevěsta trpí.

Každá žena touží po štěstí a mnohá od 
svého manžela očekává, že on ji učiní 
šťastnou. Když se mu to nepodaří, prožívá 
v manželství zklamání a některé páry se i 

rozvedou. Šťastnými nás však nemůže 
učinit partner.

Receptů na řešení emocionálních pro-
blémů je dnes mnoho. Ten nejstarší a nej-
úžasnější nacházíme v Bibli. Jak jej převést 
do života a co můžeme udělat pro to, aby-
chom se v Kristu staly spokojenými manžel-
kami, je cílem tohoto projektu. Setkání jsou 
vedena v duchu křesťanského vyučování a 
pastorace. Budeme hovořit o tom, jak ne-
naplněné potřeby a emoční zranění přinášet 
do uzdravující Boží přítomnosti, abychom 
našly pokoj a rovnováhu a budovaly svůj 
domov jako oázu klidu a pokoje i navzdory 
těžkým životním okolnostem. Kéž by byl 
Bůh oslaven skrze křesťanská manželství!

Sestru je možné kontaktovat i individuál-
ně na emailové adrese rozmer@post.cz.

Jana Baná



Jonáš Baný, 7 let
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Mám před sebou Jonáše Baného, nejmladšího poutníka do Košíkova, který přišel 
opravdu po svých, a to ne jen pár metrů od auta. Letošní malou trasou tak oslavil 
své sedmé narozeniny.

KOŠÍKOVSKÉ
ANEB 

ROZHOVOR S NEJMLADŠÍM ÚČASTNÍKEM MALÉ TRASY

– Ahoj Jonáši, jak jsi šel celou dobu v če-
le, tak jsi vlastně udával tempo celé trasy. 
Nebolely tě po tak dlouhé cestě nohy?

Ne.

– S kým jsi šel vpředu?
S Ivetkou. Povídali jsme 

si, kdy tam budeme. Jestli 
za hodinu, nebo tak.
– Jak dlouhá byla tvoje 
trasa?

16 km.

– Ty asi často chodíváš 
na výlety.

Jo.

– Kam?
Docela často do lesa.

– S kým chodíváš?
S mamkou, s taťkou,     

s dědečkem a babičkou.

– A šel jsi někdy už delší trasu?
Jednou jsem šel s babičkou a dědečkem 

celý den. Aby mně to šlo rychleji, tak jsem si 
hrál hry na mobilu.

– A už jsi vystoupil na nějakou horu?
Na Říp a v Krkonoších.

– 
Asi jo. Protože mamka říkala, že je to ta 

nejvyšší hora.

– Co tě na výletech baví?
Ani nevím. Příroda, a že si vykládáme.

– Chodíš na výlety s dorostem?
Já už ani nevím.

– A na tábor pojedeš?
Jo.

S Jonášem rozmlouvala Lenka Broklová.

Na Sněžku?

KOŠÍKOVSKÉ
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FOTBALOVÁ SEZONA
ZAHÁJENA!!!

ne 1. dubna se na hřišti v Ořešíně 
sešel „Boží mix“ (tak se náš Dfotbalový tým jmenuje), aby si po 

zimní pauze opět zahrál. K mé radosti se 
nejednalo o žádný apríl, ale opravdu se 
hrálo.

Bylo nás celkem osm. Aby byla možnost 
získat alespoň malou představu o tom, jak 
takový sborový fotbálek může vypadat, 
zkusím se podělit alespoň o některé dojmy. 
Je pěkné, jak každý z hráčů má svůj speciální 
nenapodobitelný způsob, jak tuhle hru 
pojmout. Pokud jste například v bráně a 
děláte cedník (většinou se říká „brankář“, 
ale v mém podání je to spíš cedník, jelikož je 
děravý), tak vás nikdy nepotěší, když vaše 
obrana nezvládá a řítí se na vás Krokouš 
(Martin K.). Ten totiž střeleným míčům 
dává takovou rychlost a sílu, že míč má 
velkou šanci skončit ve vaší bráně i v pří-

padě, že ho chytíte. Jediné štěstí je, že 
obvykle jim krom toho dává i velkou výšku, 
takže víc než o vaši branku (a hlavu) se 
strachujete spíš o své auto zaparkované za 
hřištěm.

Také tady pobíhá taková „žižlavá čára“, 
což jest Lukáš K., který je neustále v pohybu 
a zvládá útočnou i obrannou funkci 
zároveň. Oproti tomu Rosťa, když se roz-
běhne, mi připomíná spíš rozjetý autobus, 
který ovšem umí i dobře kličkovat, takže 
vám například sólově dokličkuje až k bráně, 
tam těsně před brankářem nahraje „žižlavé 
čáře“ a míč se vesele houpe v soupeřově síti. 
Dále je tu třeba Šimon, který sice tolik nelítá, 
ale nějakým mně záhadným způsobem se 
stejně vždycky nachází mezi vámi a místem, 
kam chcete míč kopnout. Což vám dřív či 
později začne pěkně lézt na nervy. Balon 
vám sebere a nahraje… třeba Lubošovi. Ten 

FOTBALOVÁ SEZONA
ZAHÁJENA!!!
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mi většinou i s míčem uteče, protože na jeho 
dva kroky musím udělat tak čtyři. A i když se 
mi někdy poštěstí a neuteče mi, vyhráno 
stejně nemám, protože ten balon pod ním 
tak záhadně mění směr, že vůbec netuším, 
kam to v následující chvíli poletí. Je otázka, 
jestli to ví on sám, nicméně soupeř už je       
v tuto chvíli tak jako tak totálně zmaten, 
takže to asi není důležité…

Nedlouho po začátku utkání se k nám 
připojil i novopečený bratr starší Petr K. a 
povídal něco o tom, že prý dlouho nehrál a 
neví, jak to půjde. Jenže to tady nikdo nebere 
moc vážně, protože Petr by nejspíš hrál líp 
než mnozí z nás, i kdyby byl na invalidním 
vozíčku. Tohle je zase styl profesionálního 
fotbalisty. Hraje naprosto klidně a uvolněně 
a pak se najednou míč ocitne ve vaší brance a 
vy jen koukáte, jak se tam (do háje!) dostal.

Naši bránu většinu času střežil Petr B., se 
kterým jsem se občas vystřídala já. Jeho 
způsob hry bych popsala asi tak, že jsou       
v něm tak nějak shrnuty kvality všech těch 

ostatních, akorát ne v tak extrémní míře, 
jako u výše zmíněných hráčů .

A když už jsem tedy zmínila všechny 
zúčastněné, tak ještě něco málo k tomu 
poslednímu. To je Alík (=moje maličkost), 
který dle mého názoru fotbal hrát neumí. 
Asi nejlépe mu jde pletení se pod nohy. 
Nahrávky dává čas od času krásné, jenomže 
často ne na své spoluhráče. Nicméně jsou i 
chvíle, kdy se to všechno nějak tak semele a 
Alík střelí zcela nečekaně gól. To si 
vysvětluju asi tak, že zkrátka jsou i míče, 
které se dost dobře pokazit nedají. Výsledné 
skóre zápasu bylo myslím 20:14 ve prospěch 
nás. Ale hlavní je, že jsme si fotbal užili a 
přežili. A já doufám, že mě spoluhráči do-
datečně nepřetrhnou za tenhle článek J. 
Takže tolik malá sportovní reportáž.

A závěrem ještě jeden dojem: Je od Pána 
Boha moc hezké, že máme na světě i nějaké 
to sportovní vyžití J!

Autor: Alík, který by se k tomuto článku 
možná i rád nehlásil.

PŘEDSTAVUJEME
nového člena sboru

Štěpán Raus

PŘEDSTAVUJEME

Rád bych se představil. Jsem Štěpán Raus a do našeho sboru 
chodím už od úplného dětství. Vždy jsem rád chodíval do 
besídky a do dorostu, odkud mám spoustu kamarádů. 
Postupem času se hodně z nich začalo obracet k Pánu Bohu a 
žádali o křest, ale mě stále tady to obrácení nepotkávalo. Až 
ke mně Pán Bůh promluvil a já poznal, že nemusím být 
vzorový křesťan. Pán Bůh mě má rád takového, jaký jsem, a 
kdybych čekal, až se ze mě stane ten perfektní křesťan, tak 
bych nikdy nemohl dojít někam dál. Po tomto poznání jsem 
začal mít ještě větší motivaci, abych změnil svůj život a mířil  
k Pánu Bohu.

Křest je pro mě začátkem nové kapitoly života. Kapitoly, 
kdy chci Pána hledat a poznávat více než dříve. Tak prosím 
Pána Boha, aby stál při mně a vedl mě mojí životní cestou.



TOČENÝ LEŽÁKŠLO SE OD 
BOROVICE K BOROVICI
(A ZPĚT)

KOUPÁNÍ V PŘÍRODĚ 
JE ZDRAVÉ

MLADÍ LEŽÁCI, 
STAŘÍ ŽEBRÁCI

C E S T A D O K O Š Í K O V A V O B R A Z E C H



áme doma starou 
mandolínu a starý kla-
rinet. Víte, jak takové M
nástroje vypadaj í?  

Mandolína je strunný nástroj 
trochu podobný maličké kytaře a 
klarinet je dechový nástroj po-
dobný veliké flétně. Mandolína je 
z hebkého nalakovaného světlého 
dřeva, ozdobená barevnými mo-
tivy, klarinet je celý černý s ko-
vovými lesklými klapkami. Jsou to 

na pohled opravdu krásné nástroje. Ráda se na ně dívám.

Ale už dlouhou řadu let na ně nikdo nehrál. I proto jsou ty nástroje také 
rozladěné a nevyčištěné. Vypadají hezky, ale místo krásných zvuků a tónů        
z nich vychází jen skřípání, vrzání, funění, rachtání, klapání, rozladěné brnkání 
a nelibé troubení… No to se nedá poslouchat. To musí přijít někdo, kdo na 
klarinet nebo mandolínu umí hrát. Pak vezme nástroj do ruky, pěkně ho 
vyčistí, naladí podle ladičky a zahraje. To je pak, panečku, posloucháníčko.

Docela hodně podobné je to s lidmi. Skřípeme zuby, když se zlobíme. 
Vržeme ošklivými slovy, rachtáme a rozladěně troubíme, když jsme na někoho 
naštvaní, rozzlobeně se díváme a u toho funíme… a poslouchat se to často 
také nedá.

I důvod je tu podobný jako u mandolíny a klarinetu. Nejsme vyčištění a 
naladění, abychom mohli vydávat hezká slova a milé tóny. To musí přijít někdo, 
kdo nás očistí od hříchu a naladí naše slova i srdce podle Bible. To je taková 
Boží ladička. Pak budou naše slova vlídná a milá na kamarády kolem nás a 
budou se hezky poslouchat. Když v modlitbě o takové očištění a naladění 
poprosíme Pána Ježíše, určitě nám pomůže.

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

ladění
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Příběh osMÝ: 
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NOC KOSTELŮNOC KOSTELŮ
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Pája Sychrová

Jaké nástroje máte doma vy, děti? 
Pojmenujte a vybarvěte nástroje a zkuste domalovat i další.

16.00–18.00 Program pro děti Přijďte si pohrát, tentokrát s dřevěnou autodráhou.
18.00 18.40 Pohádka o jiskře Interaktivní příběh pro děti a písně dětského sborečku. Po tomto 

programu budou mít děti možnost vyrobit si a odnést barevnou vzpomínku.
18.30 20.30 Hyde park mladé generace na téma spravedlnost.
19.00 19.40 Nemožné pro člověka, možné pro Boha O práci v organizaci Teen 

challenge, která pomáhá najít druhou šanci lidem v různých závislostech, hovoří 
pracovníci i jejich klienti.

20.00 20.40 Každý se může přidat Přijďte prožít radost ze společného zpěvu (zpěvníčky pro 
tuto příležitost budou návštěvníkům k dispozici).

20.30 21.30 Hyde park mladé generace na téma naděje.
21.00 21.40 Varhanní hudba v podání Martina Jakubíčka Koncert předního 

brněnského varhaníka. 
21.00 23.00 Zahrada ticha místo pro ztišení.
21.30 22.30 Seznamování hrou Program určený především pro mladou generaci.
22.00 22.40 Píseň jako modlitba Zpívá smíšený sbor Církve bratrské Brno Kounicova. 
23.00 24.00 Bůh jako věčná komunikace lásky Půlnoční meditace nad tajemstvím 

Trojice, program vytvořený hosty z Bratislavy. 

– 
– – 

– – 
– – 

– – 

– – 
– – 

– – 
– – 
– – 
– – 

1. června 2012

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Mládež / úterý 19.15

HOST – Tomáš Medek o chvalách
Drákulka a její hry
Základy věrouky – Jan Asszonyi
HOST – Daniel Fajfr, předseda RCB
Ať žijí balonky

1. 5.: 
8. 5.:

15. 5.:
22. 5.:
29. 5.:

KVĚTEN 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) 

J 16,16–23a
J 16,5–15

J 16,23b–27
J 15,26–16,4
J 14,23–31

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

SEMINÁŘ PRO ŽENY
Pá 18. 5.  Večer scénického čtení (spodní místnosti)
Po 21. 5. „Projekt Sára” (spodní místnosti)
Po 28. 5. „Projekt Sára” (spodní místnosti)

ZE SBOROVÝCH OZNÁMENÍ
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Ve dnech 4. až 8. května 2012 proběhne v Havlíčkově Brodě celocírkevní sjezd mládeže Brodfest. Heslo 
letošního setkání: „Přestaň hnít, začni žít!“.

Pro zájemce je k dispozici knížečka bratra kazatele Rastislava Betiny „Malá kniha o velkém Bohu – výklad 
knihy Jonáše“ (cena 50 Kč). Možnost koupě po shromáždění u sestry Naděje Veselé.

V knihkupectví sestry Pinknerové je k dostání výklad Evangelia podle Jana od Johna Mac Artura, který vřele 
doporučujeme (cena 109 Kč). Zájemcům, kteří se v týdnu do knihkupectví nedostanou, zprostředkují nákup  
sestry Ivona Kulísková nebo Naděje Veselá.



6. 5.:

13. 5.:

20. 5.:

27. 5.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00

2. 5.:
9. 5.:

16. 5.: 
23. 5.:
30. 5.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
br. Stanislav Červený + Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska
br. Jaroslav Pacek
br. Josef Vávra
br. Petr Kratochvíl
kaz. Jan Asszonyi
zprávy z konference

kaz. Jan Asszonyi (misijní)

kaz. Jan Asszonyi + br. Petr Raus (závěr Davidova života)
kaz. David Kubíček
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus

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 16.45

ve středu 9. 5. (celosborové) a 23. 5. vždy ve 20.10

ve středu 23. května v 17.15

6. 5.:
13. 5.:
20. 5.:
27. 5.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP
Bohumiličtí
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE

KVĚTEN V NAŠEM SBORU


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: Výhledy
	5: 5
	6: MSZ
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: Maka
	11: 11
	12: Petr
	13: 13
	14: Sára
	15: 15
	16: 16
	17: Košíkov
	18: Foot
	19: 19
	20: 20
	21: 21
	22: 22
	23: 23
	24: 24

