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ám ráda klid. Neutrálno. Spoči-
nutí. Musím ale konstatovat, že    Mk takovému stavu se málokdy pro-

pracuji. Přesto jsem ve svém životě dlouho 
nebyla ve stavu, abych se ztotožnila s žalmy. 
Přišly mi emotivní až příliš. Poslední tři roky 
v nich ale nacházím formulace, které mi 
mluví z duše, a jsem ráda, že je už přede mnou 
řekl žalmista, protože jinak bych si připadala 
drzá a opovážlivá.

Mám ráda i modlitby druhých lidí. V této 
intimní chvíli mezi člověkem a Pánem Bo-
hem si uvědomuji, jak jsme na tom před Ním 
všichni dost podobně a jak moc je Pán Bůh   
s námi trpělivý. V Mojí modlitební knize od 
Anselma Grüna jsou sesbírané modlitby, 
které jsou autorovi blízké. Ráda si je čtu a 
ráda se k nim připojuji. Je mým přáním, 
abyste i vy v nich našli to, s čím se můžete 
ztotožnit a co vás přitáhne k Pánu Bohu zase 
o trochu blíž.

Pane mých hodin a let
(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.

Připravuje Daniela Asszonyi.

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 1. 2014. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), Hana Fronková 

), David Fajfr (david.fajfr@seznam.cz)
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(fronkova.hana@seznam.cz
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ÚV
OD

NÍ
K
Přelom

acházíme se na přelomu let, 
takže se nabízí napsat něco     
k tématu nového roku. Při N

přemýšlení o přicházejícím roce jsem si 
uvědomil, že se na něj opravdu těším. 
Až mě to zaskočilo. Není pochyb o tom, 
že následující rok uteče jako voda, ale 
přesto vím, že se za tu dobu stane 
spousta věcí. Potkám hromadu nových 
lidí, uvidím mnoho nových míst, něco 
nového se naučím a něco jiného zase 
zapomenu. Jsem zvědav, co nás všechny 
čeká.

Nedávno jsem se seznámil s člově-
kem, který měl nakažlivě pozitivní pohled na svět kolem sebe. A 
bylo to docela příjemné, když tématy našeho rozhovoru nebyly 
jenom aktuální problémy a nadávání na kdeco, jako to často u 
různých debat bývá. Říkal s velkým důrazem, že má rád život, 
všechny příležitosti a zážitky. A nenechává se problémy jen tak 
znechutit. Když se dostane do nepříjemné situace, ví, že je to jen 
malichernost v porovnání s věcmi, na kterých opravdu záleží. A i 
když bude jeho problém sebevětší, pořád se s podobnými věcmi 
vypořádala už spousta lidí před ním.

Nepovažuji to za žádnou hlubokou myšlenku. Je to jen věc, 
kterou někdy někdo řekl a mně přišla natolik zajímavá, abych si ji 
zapamatoval. A teď mi přijde dostatečně zajímavá na to, abych jí 
zakončil tento úvodník a popřál nám všem, abychom měli od Pána 
Boha dostatek síly vážit si krásných chvil a překonávat s úsměvem 
ty těžké.

David Raus

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

A C O N Á S N E M I N E
V L E D N U

ně v Boží blízkosti je dobře. (Ž 73,28) Tento 
závěrečný verš 73. žalmu stojí podle Hesel 
Jednoty bratrské v záhlaví celého roku M
2014. Je v něm vyjádřena zkušenost 

jednotlivce, který prožil určité rozčarování, když viděl svévolné, jak pokojně si žijí (Ž 73,3).          
I v příštím roce budeme vnímat jak druzí – a nakonec je jedno jestli svévolní nebo zbožní – 
žijí. Není jednoduché udržet své kroky na dobré cestě při pohledu na druhé (Ž 73,2). Proto je 
dobře vážit si toho, co je cenné a hodnotné v mém životě. Není samozřejmé, že dobro, které 
prožíváme v Boží blízkosti, bude určujícím prvkem našich pocitů, postojů a slov. A tak nám 
přeji do nového roku 2014 co nejvíc prožitků Boží blízkosti, aby náš život mohl vyrůstat       
z vděčnosti a radosti, kterou přinášejí.

Nedělní shromáždění
5. 1. 2014 9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně, při němž bude pokřtěna a přijata 

za plnoprávnou členku sboru sestra Pavlína Mauerová. Kázáním slouží 
kaz. Jan Asszonyi.

12. 1. 2014 9.00 hodin – dopolední shromáždění. Kázáním slouží kaz. Daniel 
Komrska.

19. 1. 2014 9.00 hodin – dopolední shromáždění. Kázáním slouží s. Mária Uhlíková.
26. 1. 2014 9.00 hodin – dopolední shromáždění. Kázáním slouží kaz. Daniel 

Komrska.

Týden modliteb
V týdnu od neděle 5. do neděle 12. 1. 2014 se koná každý večer modlitební shromáždění   

v rámci týdne modliteb Evangelikální aliance. Shromáždění začínají vždy v 18.00 hodin.

Středeční biblické hodiny
Biblické hodiny budou v lednu začínat jako obvykle v 19.00 hodin, k

 8. ledna bude v našem sboru shromáždění aliančního týdne modliteb se 
začátkem v 18.00 hodin.

Další informace
 Studijní volno – Od 13. 1. 2014 do 13. 4. 2014 bude kazatel Jan Asszonyi čerpat 

tříměsíční studijní volno. Zastupovat jej bude v této době kazatel Daniel Komrska, 
staršovstvo povede br. Petr Raus.

ázat bude br. kaz. 
Daniel Komrska.
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KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LEDEN 2014

Abychom... mu beze strachu sloužili ve svatosti a 
spravedlnosti před ním po všechny své dny

Lukáš 1,74.75

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Výroční členské shromáždění – Staršovstvo sboru určilo datum výročního shro-
máždění členů sboru na 23. 3. 2014 odpoledne. Prosíme členy sboru, aby s tímto termínem 
počítali.

3. 1.

4. 1.

5. 1.

7. 1. 

31. 1.

bratru Vlastimilu Řehákovi z Brna
sestře Martě Fürstové z Brna
sestře Anně Štiglerové z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna-Lesné
sestře Ludmile Herníkové z Brna

83 let
94 let
75 let
70 let
73 let

V neděli 15. prosince bylo požehnáno Vendulce, 
dceři manželů Sisy a Standy Červených.

POŽEHNÁNÍ

V neděli 15. prosince bylo požehnáno Zuzance, 
dceři manželů Katky a Pavla Dvořákových.
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ANEB
CO PRO NÁS VYBRALI NAŠI KAZATELÉ 
A PASTORAČNÍ ASISTENTKY

„MŮJ” VERŠ PRO SBOR
DO ROKU 2014

Jan Asszonyi

Daniel Komrska
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Hospodin se veřejně zjevil ve svém Synu 
na přelomu věků, a přece každý člověk 
potřebuje osvícení, aby v tomto zjevení 
nalezl svou osobní naději. Ti, kdo prožívají 
beznaděj, unavenost z hektického běhu 
světa, životní těžkosti a nakonec i blízkost 
smrti mívají k objevení velikosti Boží naděje 
a spásy blíž. Přeji nám i našim blízkým, ať už 
prožíváme temnotu anebo ne, abychom 
stále nalézali toho, který se zjevil. V něm je 
aktuální pomoc pro náš život.

Nový rok je jako neprobádaná krajina, 
jejíž kontury se před námi mlhavě rýsují. 
Budeme v ní hledat cesty, o nichž věříme, že 
mají nějaký vzdálený cíl. K cíli obvykle 
vedou různé cesty. K Božímu cíli pro lidský 
život však vede jediná cesta. Je to cesta 
pokoje s Bohem i lidmi. Do nového roku 
přeji nám i našim blízkým, aby Pán Bůh vedl 
naše kroky po cestách pokoje. Být 

skutečnými tvůrci pokoje, to je úkol i Boží 
dar a požehnání.

Proto i my, obklopeni takovým zástupem 
svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, 
který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme 
v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem 
upřeným na Ježíše, který vede naši víru od 
počátku až do cíle.

 (Židům 12,1–2a)

Vbíháme do nového roku 2014. Není 
před námi jeden dlouhý běh, ale 365 
krátkých běhů za sebou. Každý den bude 
mít své vlastní situace, nikdy to nebude 
stejný běh. Když Kolumbus hledal cestu do 
Asie, zápasil s velkými překážkami. Prošel 
mnohými bouřemi, trpěl hladem, často se 
ho zmocňovalo zoufalství. V lodním deníku 
byla velmi často zapsána jen tato věta: 
„Dnes jsme se plavili dál.” Jeho vytrvalost se 
vyplatila. Nenašel sice cestu do Indie, ale 
objevil nový světadíl. Vytrvejme i my v běhu 
s pohledem upřeným na Ježíše. Objevujme 
nová území Božího království, vytrvejme.

Navštíví nás Vycházející z výsosti, aby se 
zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a 
uvedl naše kroky na cestu pokoje.

 (Lukáš 1,79)
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Mária Uhlíková

Noemi Komrsková

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB
5.–12. ledna 2014

Sedm Ježíšových zázraků  o něčem víc
Alianční týden modliteb letos vychází z textů o sedmi Ježíšových zázracích z Janova 

evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák. Klíčem k pochopení těchto 
zázraků je verš z Jana 20,31, který říká, že tato znamení byla zapsána, aby lidé uvěřili, že Ježíš je 
Kristus, Syn Boží, a věříce měli život v Jeho jménu. Jako znamení měla ukazovat na něco víc. Jinými 
slovy nám tento verš říká, že se nejednalo o nějaký „kousek v Ježíšově podání", který měl 
posluchačům vyrazit dech, nebo trik, který předvede kdejaký šikovný iluzionista. Znamení 
něco znamenají, tedy nesou v sobě nějaký hlubší smysl a k něčemu nebo někomu nás 
odkazují. V současnosti je takovým viditelným znamením pro lidi kolem nás samotná církev. 
A jako církev bychom se měli stále ptát, jaký obraz Boha jako křesťané a církev lidem 
prezentujeme. Zda jsme skutečným znamením, které odkazuje k tomu, že jsme tělem 
Kristovým.                                                                                           (převzato z www.ea.cz)

–

KOMPAS 1/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe 
učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím! 

(Marek 10,51)

Už nějakou dobu se sama nad touto 
Ježíšovou otázkou směřující ke slepému 
žebráku Bartimaiovi zamýšlím. Co chci, aby 
Ježíš pro mne učinil? Co bych mu od-
pověděla na takovou zdánlivě samozřejmou 
otázku?

Přeji nám, aby nás tato obyčejná otázka 
trochu vykolejila, zastavila. Skutečně chci 
vidět? Co je to esenciální, co od Boha chci? 
Chci, aby ke mně přistoupil? Chci, aby se mě 
dotkl? Chci ho vidět ve svém životě? A 
vůbec – chci vidět víc, než vidím teď? Přeji 
nám tuto otázku jako výzvu, abychom na ni 
hledali poctivou odpověď. Přeji nám, aby-
chom si spolu se slepým Bartimaiem sedli u 
brány a řvali na Ježíše, dožadovali se jeho 
přítomnosti v našem životě a abychom 
věděli, proč tak hlasitě křičíme a co žádáme. 

A i kdyby nás lidi kolem okřikovali, my 
abychom křičeli o to víc.

Přeji nám takovou duchovní troufalou 
touhu (odvahu) po Boží svatosti, po hloub-
ce vztahu s Pánem Bohem. Kéž se Barti-
maiova odpověď Ježíšovi stane naší 
jednoduchou každodenní modlitbou.

Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je 
věčné, jeho věrnost do všech pokolení! 

(Žalm 100,5)

Je to úžasný dar, že z Boží strany se pro 
nás stalo vše: Boží dobrota, věčnost i 
věrnost! Raduji se z toho, co nám i tomuto 
sboru předala minulá pokolení a toužím po 
tom, abychom i my dokázali být těmi, kdo 
budou mít co předat těm pokolením dalším, 
z kterých se můžeme nejen radovat, ale také 
jim pomáhat v jejich zápasech. Jsem vděčná, 
že jsme Boží rodinou.
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ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2014

DEN MÍSTO ÚVODNÍ 

SLOVO
TEXTY

Neděle 5. 1. 

18.00

Evangelická církev 

metodistická

Archa, Lýskova ul., Bystrc

Martin Horák 

(ČCE)

Proměna vody ve 

víno

Jan 2,1–12

Pondělí 6. 1. 

18.00

Slovo života

Nové sady 37

Josef 

Knoflíček 

(AS)

Uzdravení syna 

královského 

služebníka 

Jan 4,46–54

Úterý 7. 1. 

18.00

Českobratrská církev 

evangelická, Blahoslavův 

dům, Lidická 79

Jan Asszonyi 

(CB)

Uzdravení 

nemohoucího 

Jan 5,1–17

Středa 8. 1. 

18.00

Církev bratrská

Kounicova 15

Brněnská mládež 

Křesťanské společenství 

KC Svratka, Veslařská 56, 

Jundrov

Oldřich 

Svoboda 

(CASD)

Marek Harastej 

(CASD)

Nasycení pěti tisíců 

Jan 6,1–14

Čtvrtek 9. 1.

18.00

Apoštolská církev

Životského 10

Pavel Coufal 

(BJB)

Chůze po moři

Jan 6,15–25

Pátek 10. 1.

18.00

Křesťanské sbory

Šámalova 15a

Jiří Míšek (ES) Uzdravení slepého

Jan 9,1–41

Sobota 11. 1. 

18.00

Bratrská jednota baptistů

Smetanova 20

Jiří Krejčí

(KřS)

Vzkříšení Lazara

Jan 11,1–46

Neděle 12. 1. 

18.00

Církev československá 

husitská

Botanická 1

Petr Dvořáček 

(CB)

Kříž a vzkříšení

Jan 20,1–10

Sb í r ka bude věnována p ro jek tu České evange l i k á l n í a l i a nce 

F i nančn í kompas  ( h t tp ://f i nancn i - kompas .cz/) .

T é m a :  Z n a m e n í
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OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                      (10)
br. Milan Hluchý

w Ke které sborové oblasti máš nejblíže?
Těžká otázka. Když nad tím přemýšlím, 

tak si myslím, že by křesťan měl harmonicky 
žít v řadě oblastí sborového života. Rád (i 
když ne nejlépe) zpívám. Velmi rád se 
účastním sborových shromáždění a účast    
v nich skutečně prožívám jako Boží požeh-
nání. Přes životní trauma rozvodu před 
osmi lety jsem po několika letech sboru opět 
nabídl svou spoluúčast na vedení sboru ve 
staršovstvu. Byl jsem do něj opět zvolen, 
takže se dnes podílím na vedení sboru i 
touto formou. Občas kážu. Příprava je 
většinou kvůli časovému tlaku lehce 
stresující, ale být přinucen studovat Boží 
slovo je nakonec vždy požehnáním.

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

Být solí a světlem tomuto světu. Solí, aby 
se tento svět nezkazil, a světlem, aby bylo 
vidět kolem, vidět na cestu, kterou tento 
svět kráčí, ale svítit i na cestu, kterou by 
tento svět kráčet měl. Svítit i do všelijakých 
temnot života lidí kolem nás, šířit naději a    
v časech „blbé nálady  i optimismus. Kul-
tivovat férovým životem Božích dětí spo-
lečnost kolem sebe. Myslím, že to má daleko 
větší význam, než si uvědomujeme. Hospo-
din hledal v Sodomě nakonec alespoň deset 
spravedlivých. A nenašel je. I v našem světě 
je Bůh hledá. A být těmi, kteří v tomto 
smyslu drží svět, není malá věc.

w Jaký je Tvůj názor na zpěv ve společných shro-
mážděních?

Zpěv ve všech formách, ať už společný 
zpěv, zpěv pěveckého sboru, skupinky mlá-
deže, vystoupení hostů atd. je velmi, velmi 
významnou součástí života sboru. Je to 
projev radosti, sounáležitosti, svým způso-
bem i duchovní síly. Víme, že zpěv přetrvá i 
na věčnost. V dobách studií jsem často 
přiváděl do sboru spolužáky. Vzpomínám 
si, že jeden z významných dojmů, který       
v nich návštěva sboru zanechávala, bylo 
vnímání nezvyklého radostného zpěvu 
celého shromáždění. To má i dnes svou 
duchovní sílu. Sám jsem za téměř veškeré 
formy zpěvu ve sboru velmi vděčný.

“
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Ocenění kazatele Stanislava Heczka
Letos se taková slavnost   

v brněnské Židovské obci 
konala v podvečer pátku 30. 
listopadu za mimořádné 
účasti několika zástupců na-
šeho sboru. Především však 
toho, kterého čekalo životní 
ocenění Židovské obce, 
kazatele Stanislava Heczka, 
přítomného i s manželkou 
Halinou. Obdržel diplom a 
medai l i  pojmenovanou 
jmény významných rabínů 
Barucha Jákoba Placzka a 
Richarda Federa. Na diplomu 

čteme: „… za dlouhodobou činnost na poli 
křesťansko-židovského porozumění, šíření 
humanitního odkazu judaismu a budování 
prožidovských a proizraelských vztahů ve 
společnosti.“

Potěšení i dojetí za toto ocenění „náš 
Stanislav“ neskrýval a s vděčností připome-
nul Boží povolání, ochranu a milost při 
věrné službě své manželky. A obdobný 
pocit jsme prožívali i my, kteří jsme dříve 
často slýchali jeho poznámky a doplnění     
k výročím izraelské historie, ale i k soudo-
bým událostem týkajícím se státu Izrael.
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w Jaké je podle Tebe místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíš její možnosti?

Velmi důležité, zásadní. Společenství bez 
mladé generace by bylo mrtvé. Ve věku 
kolem dvaceti člověk snad nejvíc hledá. A 
nezatížen tolika vazbami, vztahy a 
povinnostmi je schopen na nalezenou cestu 
i naplno vstoupit. Možnosti – Brno je 
univerzitní město. Naši mládežníci, ne my, 
jsou schopni oslovit své spolužáky a 
kamarády. Nikdy jsem do sboru nepřivedl 

tolik lidí jako v dobách studia po obrácení. 
To je svým způsoben jedinečná životní 
příležitost. Ukazovat mladým lidem ve světě 
kolem nás jako alternativu život s Bohem je 
jedno z nejdůležitějších poslání křesťanů. 
Myslím, že v této oblasti máme i jako sbor se 
dvěma kazateli, dvěma pastoračními 
asistentkami a mnoha dalšími pracovníky 
víc možností, než jich dnes využíváme.

Ptala se Lenka Broklová.

e dnech, kdy křesťané prožívají čas 
adventu, slaví Židé osmidenní svá-
tek světel nebo přesněji zasvěcení, V
hebrejsky chanuku. Připomínají si 

události z doby Makabejců, kdy se úspěšně 
vzepřeli řecké nadvládě. A tehdy chrámový 
svícen – menora – zázračně zářil na počest 
vítězství mnohem déle, než stačila původní 
zásoba olivového oleje, celých osm dní.

Chanuka se na počátku svého období 
připomíná v pátečním večerním setkání při 
hebrejských zpívaných modlitbách a košer 
víně i pečivu, kterým začíná sedmý den 
týdne – šabat, Den odpočinku. 
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉHO ČLENA SBORU

Jan Malý
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Připomenuli jsme si také slova z jeho 
publikace Most lásky, která je nabita udá-
lostmi a zážitky z cest, často i dramatických 
kontaktů s věřícími na Východě. Když zde 
mluví o svých synech, zejména Kornelovi, 
vyznává: „Kornel má zvláštní, niterný vztah 
k národu Staré smlouvy – Izraeli. Při svém 

pobytu tuto nám drahou zemi procestoval 
křížem krážem. Jeruzalém zná dokonale, že 
by v něm mohl působit jako průvodce.“ 
Není lepšího hodnocení vztahu rodičů a 
dětí, než když se sejdou ve stejné láskyplné 
životní orientaci.

Zdeněk Brokl

menuji se Jan Malý a v Brně druhým rokem 
studuji na Masarykově univerzitě. Již od J
dětství jsem navštěvoval se svou rodinou 

sbor CB. Nejprve v Litomyšli a poté v Českých 
Budějovicích, kde mám stále ještě trvalé bydliště 
a kde jsem se v roce 2010 stal členem.

S myšlenkou přestupu jsem si pohrával od 
září 2012, kdy jsem v Brně začal přechodně 
bydlet. Začal jsem tady chodit do mládeže, jako 
kmet do velkého dorostu, a pokud zůstávám na 
víkend, chodím i v neděli. Své povinnosti i vol-
nočasové aktivity jsem víceméně přesunul do 
Brna a s Českými Budějovicemi mě spojuje stále 
méně a méně skutečností. Po diskusi s několika 
bratry kazateli a dlouhém rozhodování, které 
nemám rád, jsem se rozhodl přestoupit. Tento 
krok – byť jen s několikatýdenním odstupem – 
vnímám jako správný. Ne snad proto, že bych 
na budějovický sbor zanevřel, ale proto, že život 
jde dál a nebudu zavírat dveře tam, kde mi je ani 
Bůh nezavírá.

Jsem vděčný za brněnské přátele, které sice 
znám už delší dobu, nicméně teď se s nimi můžu 
stýkat o něco častěji. Jsem vděčný i za nové 
přátele, se kterými jsem se mohl v Brně potkat. 
Těším se na čas v tomto sboru, který je přede 
mnou.

Jan Malý
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VERŠE DO 
ROKU 
2014

                                   SBOR

                       STARŠOVSTVO 

  HOSPODÁŘSKÁ RADA

SESTERSKÝ ODBOR 

NEDĚLNÍ ŠKOLA 

MALÝ DOROST

VELKÝ DOROST

MLÁDEŽ 

ZPĚVÁCI

KOMPAS 

VEČÍRKY 

KLUB MAMINEK 

MODLITEBNÍ SKUPINY

2 Paralipomenon 20,20

Žalm 118,8

   Žalm 37,3

Žalm 18,7

      Žalm 18,29

2 Tesalonicenským 3,16

Žalm 69,33

Jan 14,27

Efezským 4,22–24

1 Korintským 6,19–20

Jan 13,14–15

Izajáš 49,10

3 Mojžíšova 18,5
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  
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DO BRNA ZA STUDIEM
ANEB
MLÁDEŽNÍCI Z JINÝCH SBORŮ NA KOUNIČCE

Po čase opět představujeme další mládežníky objevující se v našem 
sboru:

w Ze kterého sboru přicházíš?
w Co Tě přivedlo do Brna?
w Jak ses dostal/a do našeho sboru?

Jana Petriláková
w Z CB Jilemnice.
w Studuju tady religionistiku.
w Sem do sboru chodím, protože 

tady mám bratra a sestru a 
spoustu přátel z Effathy.

Michaela Prišťáková?
w Z CB Levice.
w Študujem archeológiu na Masary-

kovej univerzite.
w Našla som si to na internete. 

Vzhľadom k tomu, že môj domáci 
zbor je CB, tak som hľadala taký 
zbor aj v Brne. Pár ľudí to tu 
poznalo.

… Těm, na které se zatím s představováním nedostalo, se omlouváme. Stejně tak těm, kteří 
chodí jen do mládeže a na víkendy odjíždějí domů. Ale vítáme vás mezi sebou všechny.

Ptala se Lenka Broklová.
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Ze zákulisí vánoční hry

 sobotu jsme se probudili po pře-
spávačce velkého dorostu asi v de-Vvět hodin. Nasnídali jsme se (sní-

dani připravovala Alík), počkali na ne-
přespávající herce a herečky a pustili se do 
nácviku. Sešli jsme se v sále modlitebny, kde 
již byly nachystány nejnutnější rekvizity, a 
začalo se. Vše probíhalo pod vedením Alíka 
jakožto režisérky a scenáristky v jedné 
osobě. Nácvik sám o sobě znamenal projet 
si hru celou od začátku do konce i s písnič-
kami a s občasnými Alíkovými připo-
mínkami, poté vyslechnout komentáře 
režiséra a Dana (který se staral o ozvučení), 
přezpívat písničky, projet hru ještě jednou, 

(ZA HORKA)

Zajímá vás, kdo stál za dorostenecko-mládežnickou vánoční hrou? A jak dlouho se 
nacvičovalo? Tak tedy:

opět celou a tentokrát bez přerušování 
Alíkovými komentáři a pak hurá na oběd.

K obědu bylo kuře s rýží, nicméně čas 
před servírováním oběda byl vynalézavými 
dorostenci využit k tomu, aby zkoušeli, jestli 
se přes celý stůl trefí kolečkem okurky do úst 
kolegy na druhém konci. Nutno přiznat, že 
se jim to většinou dařilo.

Po obědě následovala asi půlhodinová 
siesta. Během ní jsme si povídali nebo hráli 
fotbálek. Pak jsme se vrátili na stupínek 
nahoře v sále, zazpívali všechny písničky 
(některé pro jistotu dvakrát), poklidili jsme 
po sobě a pak jsme se rozešli každý do svého 
domova.

Ondra Horký



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

VANESA A FERDINAND
Příběh DVACÁTÝ SEDMý: 
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 jedné vesnici žili vedle sebe již dlouhá 
léta bratr a sestra. Jmenovali se Vanesa 
a Ferdinand. Každý ze sourozenců V
měl vlastní dům se zahradou, a ty 

zahrady spolu sousedily, odděloval je jen 
nevelký potok. Kdysi, před lety, se tito dva 
sousedé opravdu hodně pohádali a od té doby 
spolu nepromluvili ani slovo. Dokonce se ani 
nezdravili, ani se na sebe nepodívali, když se 
potkali na ulici. Byli už tak dlouho nepřáteli, že 
si sami skoro ani nepamatovali, proč přesně se 
pohádali. Ale přílišná hrdost a zlost ani 
jednomu ze sourozenců nedovolaly, aby spor 

po letech ukončili a usmířili se. O jejich zničeném vztahu vědělo mnoho lidí z širokého okolí.
Starší sestra Vanesa jednoho dne zavolala vyhlášeného tesaře z vedlejší vesnice a řekla mu: 

„Ráda bych, abyste na konci mé zahrady vybudoval vysoký dřevěný plot podél potoka. Za 
ním má totiž zahradu a dům můj bratr, s kterým se už po léta nestýkám, a nechci, aby měl na 
můj pozemek snadný přístup tím, že překročí potok v úzkém místě. Dobře Vám zaplatím, 
když začnete stavět už zítra." Tesař nabídku k práci přijal, protože živil velkou rodinu a 
peníze potřeboval. Ale důvod, proč se má plot stavět, se mu ani trochu nezamlouval. Celý 
zbytek dne o plotu i o zničeném sourozeneckém vztahu přemýšlel.

Druhý den odjela Vanesa hned ráno do práce a nechala tesaře na zahradě pracovat. Tesař 
si připravil dřevo a do pozdního odpoledne se pilně činil, aby své dílo co nejdříve dokončil. 
Když bylo vše hotovo, uklidil si nářadí a odjel.

Když se večer Vanesa vrátila, nevěřila vlastním očím. Na konci její zahrady nestál žádný 
plot. Bylo tam něco docela jiného, něco, co opravdu nečekala. Stál tam pevný, široký a 
bezpečný dřevěný most vedoucí přes potok z jednoho pozemku na druhý. Na druhém konci 
mostu postával Ferdinand a prohlížel si tu stavbu stejně překvapeně jako Vanesa. Uprostřed 
mostu se na provázku houpal vzkaz. Po chvíli váhání se oba sourozenci po mostě ke vzkazu 
vydali a četli: „Nestavějme mezi sebou ploty, ale mosty."

Ferdinand a Vanesa se díky nově postavenému mostu nakonec usmířili. Tolik je ta 
zkušenost zasáhla. Odpustili si navzájem všechny křivdy a chodili se od té chvíle přes most 
často navštěvovat. Zašli také k tesaři, který most postavil, děkovali mu a zaplatili mu dokonce 
dvojnásobnou mzdu, než jakou by dostal za postavený plot. A příběh o tom, jak se Vanesa    
s Ferdinandem usmířili díky nově postavenému mostu, se rychle roznesla po celém kraji.
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Pája Sychrová
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Přes řeku na obrázku nevede žádný most. Dokážete ho tam domalovat 

a obrázek potom hezky vybarvit? 

I Pán Bůh nás Biblí učí, že je lepší stavět mezi lidmi mosty než ploty. Znamená to, že si 
máme mezi sebou raději odpouštět a nezlobit se jeden na druhého než se urážet a být na 
druhé rozzlobení. A když už se s někým pozlobíme, vždycky bychom měli být schopní se 
zase navzájem usmířit. Tak až se Vám to někdy stane, že se s někým pozlobíte, zkuste se na 
sebe potom usmát, navzájem se omluvit a usmířit se. Nejen, že si spolu budete zase moci hrát 
a povídat si, ale zároveň tím postavíte ten nejkrásnější most.

(Inspirováno slovíčkem pro děti z CB Kladno.)

Ekumenická bohoslužba 
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 

se bude konat v kostele sv. Jakuba 
v úterý 21. 1. 2014 v 19.00.



Bruslení a krasobruslení

Pravidelný nedělní odpolední krasobruslařský rej se koná (v případě 
velmi příznivého počasí) od 15.00. Informace u Šimona Kadlece (774 
804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

LEDEN V NAŠEM SBORU
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NA SILVESTRA SE VZPOMÍNALO NA DRUŽINU MAWADANI

Mládež / úterý 19.15

  7. 1.: 
 14. 1.:
 21. 1.:
28. 1.: 

Klub maminek / 10.00

  9. 1.: Ohlédnutí zpět a možná i jedno japonské překvapení
23. 1.: O výchově dětí s Noemi Komrskovou

Večírky / neděle 17.00

 5. 1.: Alianční týden modliteb – večírek se nekoná
 12. 1.: Nový občanský zákoník (Lukáš Pacek)
 19. 1.: Křesťané ve Vietnamu (Milan Hluchý)
26. 1.: Židovská obec v Brně dnes (Zuzana Prudilová)

Mimořádné shromáždění

 1. 1.: 10.00 Novoroční pobožnost (kaz. Jan Asszonyi)

Víra bez skutků je mrtvá aneb evangelizace činem (Lukáš Kulísek)
Věřím Bohu = nevím, kam jdu (Jakub Pavlíček)
Quapkovo zamyšlení (Honza Kvapil)
Strašpytelství, naivita či upřímnost křesťanů (Eliška Kořínková)



5. 1.:

12. 1.:

19. 1.:

26. 1.:

9.00

9.00
17.30
9.00
17.30 
9.00
17.30 

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

18.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi

večírek (Lukáš Pacek)
ses. Mária Uhlíková
večírek (Milan Hluchý)
kaz. Daniel Komrska
večírek (Zuzana Prudilová)

 + Večeře Páně
večírek se nekoná (ATM)
kaz. Daniel Komrska

kaz. Oldřich Svoboda (CASD) – Alianční týden modliteb
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

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 8. a 22. ledna po shromáždění 

ve středu 15. ledna v 17.15

5. 1.:
12. 1.:
19. 1.:
26. 1.:

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

STANICE

LEDEN V NAŠEM SBORU
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