
PROGRAM NA LISTOPAD 2012

listopad/2012

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

MLÁDEŽNICKÝ OBĚD
VÝTAH
DOREA



L i s t o p a d

CÍRKEV BRATRSKÁ , BRNO
Modlitebna Kounicova 15;

kazatel Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434;
sekretariá t – tel.: 530 342 302 (UPC)

Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli: 
David Fajfr, Štěpán Kotek, Šárka Panochová, Lukáš Ildža 
(vizualizace výtahu) a webové stránky.

Obsah / listopad 2012

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15
Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 21. 11. 2012
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus (raus.p@upcmail.cz),  
Iva Zachariášová (iva.zac@seznam.cz), David Fajfr (david.fajfr@seznam.cz)

K O M P A S

Petr Raus

Karel Hrudička

Jan Asszonyi

Alík

Jan Asszonyi

Daniela Asszonyi

Štěpán Kotek

Jára Štigler, Jakub Hejzlar

Luboš Rous

Šárka Panochová

Jana Baná

Alík

Pavla Sychrová

Dalimil Petrilák

Program pobožností a dalších setkání

Listopad

Úvodník 

Výhledy na listopad

Sborová kronika (listopad)

Humor z tábora velkého dorostu

Pohledy do Písma

Modlíme se za...

Poradna rané péče Dorea

Představujeme nové členy sboru

Nedělní studentský oběd

Výtah

Povídání s...

Největší lež mého života

Humor ze zpěvu

Foto z ekumenické bohoslužby

Příběhy už letí světem...  14

Pozvání na večírek

Listopad v našem sboru

Zas okna pláčou. Těkající stružky
malují mapu smutku všeho světa.
Po slunci teskní, po teplých dnech léta.
Stečou a zmizí, okamžiku družky.

Noci jsou chladné. Zkřehlé prsty stromů
neudrží už tíhu krásy léta.
K zemi ji pouští, ona tiše slétá
jak tažní ptáci, když se vrací domů.

Z roklí a puklin unavené země
šíří se stíny blížící se noci
a pestré barvy mizí bez pomoci.
Hroutí se vše, co dosud stálo pevně.

Pak přijde den, co čtyřikrát je v čele
všech dalších dní, jež míru plní roku.
Na bílém koni neslyšného kroku
přijíždí jezdec, herold Spasitele.

V rukou má luk a všechny jeho střely
rozpadají se v nadýchané peří,
co kryje zemi všude, kde se věří,
mocí že kříže viny oněměly.

Dívám se za ním, déšť mi výhled kazí,
plačícím oknem vidím ven jen stěží.
Zdá se, že ještě další koně běží,
tři koně barvy plísně, rzi a sazí.

Za nimi trosky rozdupaných polí
vydaných právu smrti, moci meče.
Nikdo těm katům zhouby neuteče –
jen bílý sníh jim vkročit nedovolí.

Na titulní straně foto z ekumenického shromáždění v ne-
děli 21. 10. v kostele CŠSH na Botanické ulici.
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nad první, co mě napadlo, když jsem byl požádán o 
příspěvek do měsíčníku Kompas, byla slova, která 
mně napsala do památníku moje těžce nemocná S
matka:

Ty úkol těžký jsi mi dal, když vlídně jsi mě požádal,
bych v knihu Tvých drahých vzpomínek Ti na památku uvila 

veršů vínek.
Na památku Karlíčku Tvoje maminka.

Podobně i mně se stalo těžkým vybrat z toho mnoha, 
čím jsem v životě prošel a do čeho mě Pán postavil, 
únosně málo. Jak jsem se těžce poznával jako hříšník, 
Boží mocnou rukou vždy podržen na cestě života za 

ním. A taky jak i při mně naplnil zkušenost žalmisty: Ačkoliv otec můj a matka 
má mne opustili, Hospodin se mne ujal. (Ž 27,10) Otec v mých šesti a matka ve 
třinácti letech. Bylo to pak v raných letech, když mně rodina strejdy Korce 
svědčila o přijaté víře v Pána Ježíše Krista. Mohl jsem sledovat, jak jejich víra 
měnila i v těžkých zkouškách jejich život. Zvali mě do sboru v rodných 
Klatovech. Sloužil tam kazatel Talaš a taky řada hostů: rodák z Klatov 
předseda Beneš, stařičký Kostomlatský a Holubec. Byli tam jako členové 
výrazné osobnosti, jako Karel Polák, a také sestra Slunečková. Ta se mě 
jednou zeptala, jestli znám Bibli. Řekl jsem, že znám, ale nepřijímám. Pak se 
zeptala, jestli vím, že tam stojí psáno: Nejlstivější a nejpřevrácenější je srdce 
lidské… (Jr 17,9) Tím mě nachytala, že ji vlastně neznám, a dala tím impuls 
pro celý život.

Pak přišla vojna a ocitl jsem se v Rajhradě. Bylo to v letech 1955 až 1957, 
naše likusová ubikace byla v místě, kde je dnes známý hospic. Na pokoji nás 
bylo čtyřicet. Když jednou kasárna navštívilo loutkové divadlo Matěje 
Kopeckého, aby nám dalo zapomenout na strasti vojenského života, 
převlékali jsme se do vycházkové uniformy a pro mne bylo samozřejmé, že 
se proto obléká i soused z vedlejšího lůžka. Jen abych navázal řeč, se ptám: 
„Taky do divadla?“ On, že ne. „Kam tedy?“ „Do Brna.“ „Kam do Brna?“ 
Chvíli nechtěl říci, a pak přece: „Do Jednoty českobratrské, do mládeže.“ 
Hned jsem se rozhodl, že pojedu také. Bylo to v pondělí, nebylo pro mě 
snadné získat propustku, kterou Mirek Živný už měl. Pán cestu připravil, 
kapitán Štefan Lucký propustku podepsal; později podepsal i permanentku. 
To byl pro mne, pro celý můj život, zlomový den, začátek nového, lepšího 
života. Mirek byl jako anděl na rozcestí života.

V mládeži panoval jiný duch, než ten, kterým jsem byl doposud ovládán; 
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byl to Duch Pána Ježíše. Mne nejprve překvapivě rychle oprostil od braní Božího jména 
nadarmo. Dal mně milost k rozhodnutí pro něj a trpělivě mě proměňoval. To činí dodnes.    
V mládeži byl tehdy velmi nadějný duchovní život nositelů jmen: Doušek, Kučera, Slávek 
Smutný a jeho Vlasta, Hejzlarovi Mirek a Marcela, Orawski, Štiglerovi, Sturm, Pavel Mareš, 
Ada Pospíšil, Dostálovi, Orlová, Broklovi, Brouček, Kokešovi, Maláčová, sestry Práškovy, 
Netušilová… Když Mirek Živný neuspěl ve vztahu a přestal chodit, objevil se v kasárnách 
nový věrný přítel, voják a bratr Josef  Šenkýř. Na cestách do sboru s námi věrně jezdil i voják 
Zdeněk Svoboda z Chýnova, který se stal otcem manželek našich bratří Petra Grulicha a 
Davida Nováka. Sestra Josefa Šenkýře Marta se stala po čtyřech letech čekání a tápání mojí 
manželkou. Moje Marta po celý život věrně plní Boží záměr předcházející stvoření ženy: 
Učiním jemu pomoc, která by při něm byla. (1M 2,18) Tu pomoc jsem po celý život velmi 
potřeboval. Marta k ní byla výborně vybavena. Bohu díky.

Mám vřelý vztah k bratřím Slovákům, k tomu přispěl bratr Milan Jurčo, pro mne vzor 
křesťana, který dal život v službu Kristu. V knize „Náman“ taky napsal: „Věřící člověk 
nebude ničím, aby mohl být vším v ruce Hospodinově.“ Mám velkou naději v sestře Márii 
Uhlíkové, která přišla sloužit do Brna. Jsem vděčný za dobrodiní, svědectví víry a přátelství, 
která jsem přijal v době členství ve sboru Kounicova.

Karel Hrudička

Milí bratři a sestry,
v Heslech Jednoty bratrské je nám na cestu listopadem 
dáno slovo: My jsme přece chrám Boha živého. (2K 6,16) Je to 

stěží pochopitelný projev Boží milosti a odvahy po všech zkušenostech s člověkem – i s vě-
řícím člověkem, že v nás vidí chrám, chce v nás mít chrám jako místo své přítomnosti. Platí to 
osobně o životě každého z nás, platí to i o společenství, které tvoříme zejména při boho-
službách. I v listopadu je připraveno duchovní bohatství v setkáních sboru.

Neděle

4. 11. 2012 SBOROVÝ DEN
10.00 hodin – shromáždění se slavením Večeře Páně; káže host kaz. David Beňa          

z Litomyšle, zpívat bude dětský sboreček.
13.30 hodin – odpolední shromáždění s hostem kaz. Davidem Beňou; zpívá smíšený 

pěvecký sbor.
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Zvěstování v obou shromážděních bude vycházet z příběhu Jákoba u potoka Jabok – „Vidět 
Boží tvář“ & „Bolest jako požehnání“. (Gn 32–33)

Během odpoledního shromáždění bude zajištěno hlídání dětí (jako při setkání rodin ).
11. 11. 2012   9.00 hodin – zvěstováním Božího slova slouží kaz. Jiří Lukl.
18. 11. 2012   9.00 hodin – zvěstováním slouží kaz. Daniel Komrska.
25. 11. 2012   9.00 hodin – zvěstováním slouží mládež sboru.

Středeční biblické hodiny (vždy v 19.00 hodin)
V biblických hodinách budeme pokračovat ve sledování momentů ze života korintského 

sboru.
  7. 11. Misijní biblická hodina: Bible – dějiny světa a dějiny Izraele.
14. 11. Pohledy do života korintského sboru – Duch svatý v životě sboru.
21. 11. Pohledy do života korintského sboru – Vzkříšení, klíčový článek víry.
28. 11. Pohledy do života korintského sboru – Sbírka (nejen) pro Jeruzalém.

Nedělní večírky
Nedělí 11. listopadu začíná doba nedělních večírků. Jako obvykle je možné přijít v 17.00 

hodin k neformálnímu posezení, program pak začíná v 17.30 hodin (trvá do 19.00 hodin).
11. 11. Sborové dovolené – program nejenom s obrázky z Valašska, ale také s roz-

hovorem na téma funkce a místa sborových dovolených v životě sboru.
18. 11. Nebezpečná mise v Bosně – vyprávění Tomáše Záděry.
25. 11. Cesta na Kamčatku – vyprávění s fotografiemi Dalimila Petriláka a Lukáše 

Ildži.

Sbírka na Diakonii se uskuteční v neděli 25. 11. I letos chceme sbírkou podpořit práci 
Diakonie Církve bratrské a Diakonie Slezské evangelické církve v Brně (střediska Eliada a 
Dorea).

Seniorátní setkání „Víra ve vírech doby – Jak žít opravdové křesťanství dnes?“ se 
uskuteční v našem sboru v sobotu 10. 11. od 9.00 hodin. Hlavním řečníkem je kazatel David 
Novák. Setkání je určeno pro všechny, které toto téma zajímá. Poplatek za občerstvení a 
oběd je 100 Kč.

Program setkání:
Biblický výklad 1Pt  2,11–12 (kaz. David Kubíček, CB Královopolská).
Současné trendy, které (ne)přejí zbožnosti (David Novák).
Jak žít vyznavačsky ve 21. století? (David Novák).
Zkušenosti a rozhovory.
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(U první večeře, celý den se stavěl tábor.)
Dady: „Formičko, jak jste na tom s dámskou 
latrínou?“
Forma: „Skoro hotová.“
Alík: „Skvělý!“
Lukyn: „Práce kvapná, málo platná.“

Qupka: „Alíku, to je pinzeta na psy!“
Alík: „Ale ta klíšťata to neví.“

(Debata o sázení na závody chrtů.)
David: „Sází se na ně blbě, nikdy nevyhraješ.“
Honza: „Ale jo, když víš, jak na to, vyhraješ 
skoro vždycky.“
Hujer: „Musíš sázet na toho, který má ještě 
nohy.“

(U snídaně si nikdo nebere buchtu místo chleba.)
Drákulka: „Děcka, ty buchty jsou taky dobrý.“
Jára: „Jo, ale jsou malý.“

KOMPAS 11/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ   KRONIKA
LISTOPAD 2012

„Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce.“
Žalm 119,105

NAROZENÍ
V pátek 19. října se manželům Bronislavě a Tomášovi Záděrovým narodila dcera 
Karolína.

Ze sboru CB Česká Třebová byl do našeho sboru převeden Štěpán Kotek.

Na členské schůzi 14. října byl druhým kazatelem sboru zvolen kaz. Daniel Komrska. Jeho 
pravděpodobný nástup v Brně bude k 1. červenci 2013, a to na 30–50% úvazek.

PŘEVEDENÍ DO NAŠEHO SBORU

3. 11.
8. 11.
9. 11.
9. 11.

18. 11.
19. 11.
23. 11.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Emě Markové z Brna
sestře Marii Šímové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna
bratru Stanislavu Heczkovi z Brna
sestře Margitě Kučerové

72 let
96 let
99 let
73 let
79 let
83 let
76 let

ZVOLENÍ DRUHÉHO KAZATELE

HUMOR Z A S L E C H L I J S M E N A T Á B O Ř E V E L K É H O D O R O S T U
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POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Rovnováha víry a lásky

List Efezským
Ef 1,15–16

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 
vzdávám za vás bez ustání díky a vzpomínám na vás ve svých modlitbách. 

KOMPAS 11/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

 úvodu listu apoštol Pavel vzpo-
míná na velký a dobrotivý Boží plán Vspásy (1,3–14). Nezastupitelné 

místo v něm má Pán Ježíš. Skrze něho se 
uskutečnil a uskutečňuje Boží záměr přivést 
všechno na nebi i na zemi k jednotě s Kris-
tem (1,10). S tímto Božím plánem – evan-
geliem (dobrou zprávou pro člověka) – byli 
konfrontováni i Efezští. Uvěřili mu, vzali ho 
vážně. Zjistili, že v Božím plánu spásy mají 
své místo, a to dokonce od věčnosti! A tehdy 
jim byl také dán dar Ducha svatého.

Přijetí Božího plánu spásy bylo na efez-
ských křesťanech viditelné. Srdce apoštola 
přetékalo radostí, když slyšel o živé víře       
v Pána Ježíše a o lásce ke svatým (bratřím a 
sestrám). Jistě si umíme představit radost 
služebníka, když vidí, že se Boží dílo, na 
jehož počátku stál, dobře rozvíjí.

Víra a láska, vlastnosti, které Pavel chválí, 
patří ke známkám pravého křesťana. Již od 
starozákonních dob platí, že tyto dvě di-
menze duchovního života – vztah k Bohu a 
vztah k bližním – patří neoddělitelně k sobě. 
Stěží je možné si představit lásku, která by 
nebyla inspirována vztahem s Bohem skrze 
víru. Stěží si představit víru, která by svými 
skutky lásky nedosáhla k bližním.

Víra a láska jsou do značné míry obecné 
termíny. Co je potřeba si pod nimi před-
stavit? Jaké jsou kontury Boží víry a Boží 
lásky v životě člověka?

Vírou ve skutečnost a význam oběti Pána 
Ježíše na kříži (jež se projeví pokáním) do-
cházíme odpuštění hříchů, spásy. Ježíš byl 
ovšem nejenom ukřižován, ale také 
vzkříšen, oslaven a bylo mu dáno panství. Je 
Pánem. Vírou se tedy vztahujeme k Ježíši, 
jenž je nejenom Spasitelem (Zachráncem od 
hříchu), ale zároveň Pánem života. Víra na 
sebe bere podobu následování. A platí to i 
opačně, protože bez víry, že Boží cesty jsou 
dobré, není následování možné. Kdosi 
jednou pověděl, že víra není důvěra v to, že 
Hospodin udělá to, co já si myslím, že by 
udělat měl. Je to důvěra v to, že ať Hospodin 
řekne či udělá, co chce on, je to dobré. Víra 
tedy není vztahování se k dogmatu o Bohu. 
Je to cesta následování živého Boha, který 
jde před námi. Je to cesta, na níž věříme, že 
budeme dobře provedeni tímto životem a 
dovedeni do cíle života. Taková nějaká 
musela být víra Efezských, když za ni 
apoštol vroucně děkuje.

Láska je konkrétním projevem víry. Je 
způsobem, kterým se vztahujeme k lidem. 
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DIAKONII:

MODLÍME SE ZA...
MĚSÍC LISTOPAD: 

Protože Bůh milovat svět, křesťan jej 
následuje a také miluje bližní a svět. Ne-
vybírá si podle sympatií, koho bude milovat 
a koho ne. Láska je charakteristická neso-
beckým přístupem k druhým, je ochotná     
k oběti pro druhé. Nespočívá pouze ve 
slovech (i když i tam se má projevovat), ale   
v činech. Skrze lásku k bližním se dotýká lidí 
sám Bůh. V době, kdy apoštol Pavel psal list 
do Efezu, viděl tuto činnou, z víry vy-
cházející lásku u tamějších křesťanů. Jen 
škoda, že to Efezským dlouho nevydrželo. 
Když psal apoštol Jan v knize Zjevení 
dopisy sedmi sborům, byl mezi nimi i sbor 
Efezský. Na jeho adresu zazněla slova o 

tom, že zachovali víru, nepodlehli falešným 
apoštolům, ale ztratili lásku, kterou měli na 
počátku (Zj 2,2–4). Bývá to tak, že když 
ochladne láska, víra se může stát honbou za 
heretiky, bouráním špatného bez úsilí o bu-
dování dobrého, bývá plná kritiky. Víra bez 
lásky bývá tvrdá a nemilosrdná. I když apoš-
tol Pavel ve svém listě Efezské za jejich lásku 
chválí, přece se pak ve své další modlitbě 
přimlouvá za „zakořeněnost a zakotvenost 
v lásce, za poznání Kristovy lásky, která 
přesahuje každé poznání.“ (Ef  3,16–19). 
Věděl, že vytrvalost ve víře a lásce není 
samozřejmostí.

Jan Asszonyi

a konci listopadu budeme mít 
sbírku na diakonii. Náš sbor Nfinančně podporuje hlavně 

Diakonii Církve bratrské a Slezskou dia-
konii. Přijde mi, že v dnešní době vnímáme 
diakonii jako synonymum pro sociální práci. 
Práci směrem ze sboru „ven“.

Bible nám ale ukazuje, že diakoni (jáhno-
vé, služebníci) se nejen starali o chudé, ale 
navštěvovali i bratry a sestry ze sboru, při-
pravovali místnosti pro společná shromáž-
dění, podávali víno a chléb při Večeři Páně, 
přerozdělovali almužny, při bohoslužbách 
např. otevírali knihy... prostě dělali, co bylo 
potřeba. Jednalo se o práci ve sboru a pro 
sbor.

Slovo diakonia znamená přisluhování. 
Diakoni jsou pomocníci. Někdy nám 

možná „přisluhování“ přijde příliš obyčejné 
a možná i podřadné. Trpělivá věrnost v při-
sluhování je ale Božím darem stejně tak, 
jako jakýkoli jiný duchovní dar.

Máme rozličné dary podle milosti… kdo má dar 
služby, ať slouží… kdo dovede povzbuzovat, nechť 
povzbuzuje… kdo rozdává, ať dává upřímně… 
kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí…

Modleme se za sílu, požehnání a trpě-
livost pro diakonskou práci lidí kolem nás 
(např. těch, kteří působí v sociální sféře), pro 
pomocníky v našem sboru a hlavně za dar 
této služby v nás samotných.

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, 
služte Pánu.

Danka Asszonyi
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Poradna rané péče 

DOREA
Poradna rané péče 

DOREA

Poradna rané péče DOREA

Kamenná 21, 639 00 Brno 

tel. 734 862 310

č .ú. 23035791/0100

variabilní symbol: 911 67

e-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz

anou péči rodinám, ve kterých 
vyrůstají děti se zdravotním po-Rstižením a ohroženým vývojem, 

poskytujeme již od roku 2005. Také v tomto 
roce v rámci stěžejní činnosti služby, 
osobních konzultací v místě bydliště rodiny, 
přinášíme rodičům náměty a pomáháme jim 
získávat dovednosti směřující k podpoře 
vývoje dítěte. Rodiny mohou využívat půj-
čovnu hraček, speciálních pomůcek a od-
borné literatury, ale mohou se také obracet 
na pracovníky poradny s otázkami z oblasti 
sociálního a psychologického poradenství. 

Díky projektu „Náruč rodiny“ se nám 
podařilo zorganizovat několik zajímavých 
akcí pro klientské rodiny a zájemce o službu 
rané péče. V rámci canisterapie a hipo-
terapie si mohly děti, ale také jejich rodiče, 
vyzkoušet takové metody podpory, při 
nichž se využívá kontaktu se zvířetem. 

V průběhu celého roku probíhá cyklus 
přednášek a besed s odborníky zaměřených 
na témata, která rodiče zajímají a která 
považují za důležitá – Přednášky na témata 
„Vojtova metoda“, „HANDLE přístup“, 
„Problematika krmení u dětí raného věku a 
jeho vliv na rozvoj komunikačních do-
vedností“a beseda na téma „Integrace dětí   
s postižením“. Další akce, „Výlet lodí po 
Brněnské přehradě“ a „Květinová zahradní 
slavnost“, nabídly rodinám nejen možnost 
setkání, ale také prostor pro vzájemné 
sdílení a podporu. 

Získání finančních prostředků nám 
umožnilo přijmout novou poradkyni rané 
péče a navýšit kapacitu poradny. Od 1. října 
2012 tak můžeme poskytovat službu rané 
péče již 54 rodinám v rámci celého Jiho-
moravského kraje. Podařilo se rozšířit a 
doplnit sbírku hraček určených pro přímou 
práci s dětmi v rodinách. 

Rádi bychom pokračovali v tomto duchu 
i nadále a děkujeme všem, kteří nás 
podporují, za pomoc. Velmi si jí vážíme. 

Za tým Poradny rané péče DOREA 
Libuše Vojtková, vedoucí poradny 
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Představujeme
NOVÉHO ČLENA SBORU

Představujeme
NOVÉHO ČLENA SBORU

Štěpán Kotek

menuji se Štěpán Kotek a pocházím       
z početné rodiny šesti dětí. V mých šesti J
letech jsme se rozhodli vyměnit shon 

Prahy za život v klidnějším tempu na 
menším městě a přestěhovali jsme se do 
České Třebové, odkud pocházela maminka 
a kde jsme měli hodně příbuzných.

Rodiče jsou věřící katolíci se smyslem pro 
ekumenu. Bydleli jsme docela blízko místní 
modlitebny CB, a protože kazatelská rodina 
měla syna ve stejném věku jako já a na 
sborové zahradě byla natažena lanová opičí 
dráha, byl jsem tam skoro častěji než doma. 
Se sourozenci jsme se účastnili všech 
dorostových akcí a já jsem brzy začal 
docházet i v neděli do shromáždění. 

Křesťanem jsem se stal ve svých dvanácti 
letech a až do osmnácti jsem v neděli po mši 
chodil i do shromáždění. Vyrůstal jsem tedy 
trochu jako dítě obou světů.

Úzký kontakt s Brňáky začal s příchodem 
Petra Kučery jako vikáře (později kazatele) 
do našeho sboru. Přidával jsem se k brněn-
skému dorostu na silvestrovské akce, 
víkendové pobyty nebo speleologické 
expedice v Moravském krasu. Do Brna jsem 
na studia přišel před šesti lety a nakonec se 
rozhodl tu zůstat. Nyní pracuji jako 
programátor a dálkově studuji teologii a 
pastoraci na ETS.

Štěpán
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NEDĚLNÍ STUDENTSKÝ OBĚDNEDĚLNÍ STUDENTSKÝ OBĚD
tudentský oběd se konal již podruhé. 
Není to tedy ještě úplně tradice, ale 
pomalu a jistě se jí stává. Mně osobně S
se tento nápad líbí z několika důvodů, 

které by se daly rozdělit na praktické a 
osobní či společenské. Mezi praktické 
důvody patří dobré jídlo, zajištění jídla pro 
studenty, kteří nejsou z Brna atd. A osobní 
jsou například čas strávený s přáteli ve 
společenství věřících lidí a dobrá nálada. 
Správnou odpovědí na otázku po smyslu 
této akce by mělo být asi společenství a 
myslím, že se to opravdu zdařilo. Během 
celého oběda nebyla praktikována žádná 
jiná než dobrá nálada. Důvod pokračovat    
v této začínající tradici tu rozhodně je, 
protože oba „ročníky“ dopadly velmi dobře 
a spokojenost byla snad u každého 
zúčastněného. Zájemci se dokonce mohli 
zúčastnit volného 
p o k r a č o v á n í ,  
kterým jest fot-
bálek v Ořešíně. Já 
za sebe musím tu-
to akci všem do-
poručit a všechny 
s t u d e n t y  p o -
vzbudit, aby se 
nestyděli a na 
příští oběd přišli 
také.

Jára Štigler

 druhý ročník „studentských obědů“ 
dopadl nadmíru dobře, pokud můžu 
hodnotit. Po loňské zkušenosti jsem se I

těšil – na oběd, na kamarády, na nové 
kamarády. Protože už se tady ve sboru cítím 
spíše jako domácí, nedokážu tolik z vlastní 
zkušenosti posoudit přínos pro nově 
příchozí. Ale samotná myšlenka, jak pozvat 
studující do sboru a nabídnout jim 
společenství v novém městě, se už moc 
vylepšit nedá. Když se k tomu přidá výborné 
jídlo, neformální a přátelská atmosféra, 
myslím, že ještě dlouho budeme vždy na 
začátku semestru slýchat pozvání (když ne 
my, tak někdo mladší) na „tradiční 
studentský oběd“. Tak snad se budu moct 
účastnit i příští rok. I když už budu, dá-li 
Bůh, jen pracující J.

Jakub Hejzlar

Ilustrační foto           
z prvního studentského 
oběda z března 2012.
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VÝTAH
ád bych Vás touto cestou in-
formoval o záměru hospo-Rdářské rady a staršovstva 

vybudovat „plošinu pro přepravu 
osob se sníženou pohyblivostí“, 
která by byla umístěna ve dvoře vedle 
stávajícího výtahu předního domu. 
Jednalo by se o krytou šachtu, s vchody 
na dvoře v úrovni průjezdu, v šatně a 
na dvoře dole pod schody. K tomuto 
záměru nás vede skutečnost, že služeb 
tohoto výtahu by využívali nejen 
vozíčkáři a ti, kterým chůze do schodů 
činí velké potíže, ale i rodiče s kočárky. 
Stal by se tak přístupnější nejen hlavní 
sál, ale i spodní prostory.

Další technické možnosti, které se 
nabízely, byla schodišťová plošina, ale 
ta by neřešila všechny potřeby (sloužila 
by jen vozíčkářům), a navíc by bylo 
nutné pro stejný výsledek namontovat 
plošiny dvě. Zvažovali jsme i variantu 
„schodolezu“. Ta se však v našich 
podmínkách ukázala nebezpečná, nej-
méně vhodná a s nejnižším využitím.

Celkové náklady by činily přibližně 
600 000,– Kč. V současnosti je na-
šetřena asi jedna třetina tohoto ná-
kladu.

V případě jakýchkoli dotazů či při-
pomínek rád každému odpovím.

Za staršovstvo a hospodářskou 
radu

Luboš Rous

Záměr vybudování 
výtahu v modlitebně

VÝTAH
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w Jak ses octla v Brně?
Jsem ze sboru z Budějic, z CB, a když 

jsem začala studovat v Brně, nasmě-
rovali mě kamarádi z našeho sboru na 
Kounicovu.

w Co studuješ?
Studuji jednooborově angličtinu na 

filozofické fakultě.

w Kolikátým rokem?
Teď třetím.

w Jak dlouho chodíš k nám do sboru?
Od prváku, ale samozřejmě nepra-

videlně, protože jezdím domů.

w Chodíš do mládeže?
Mládeže nestíhám, občas jsem byla, 

ale každý semestr mi tam něco vleze.

w A co nějaká mládežnická akce?
Byla jsem na jihomoravské Houbě, ale 

to už je před nějakým rokem.

w Chceš se po studiích vrátit do Budějovic?
Klidně bych zůstala v Brně, mně se 

tady líbí.

w Co se ti líbí?
Líbí se mně město, je klidný, ale 

zároveň je kam jít – spousta divadel, 
parky…

w A co sbor?
Je velice otevřený a přátelský a je tu 

dobrá atmosféra. Strašně se mi tu líbí.

w Znáš se už s hodně lidmi ze sboru?
Ani moc ne, já jsem spíš introvertní 

člověk, ale naštěstí znám holky 
Kořínkovy. 
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NEJVĚTŠÍ
LEŽ MÉHO ŽIVOTA
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w Co bys přenesla z Budějovic do Brna?
Celý Budějovice bych přenesla blíž 

Brnu, protože tam mám rodinu a tamní 
sbor.

w Jaký je rozdíl mezi budějovickým a 
brněnským sborem?

Budějovický je menší a řekla bych, že 
není tolik otevřený.

w Máš pro nás ještě něco? Třeba nějaký 
oblíbený verš, biblickou postavu…

Mám oblíbený verš z Římanům 12,2, 
kde se píše o proměňování mysli 
Bohem, a ne světem. A myslím si, že 
přístupem lidí z Kouničky a skrze vás, 
mě může Bůh proměňovat.

Děkujeme za rozhovor.
Ptala se Lenka Broklová.

e 2. knize Mojžíšově v 16. kapitole 
čteme, jak Izraelci dostali od VHospodina za pokrm na poušti 

manu. Měli každý den sbírat novou, protože 
nešla uschovat do dalšího dne čerstvá. 
Všichni víme, že když jsme uvěřili a dostali 
tak nový život v Kristu, máme se krmit 
Božím Slovem, aby náš duchovní člověk 
mohl v plnosti žít.

Nevím, jak vy pečujete o 
svoji duši, ale já musím vy-
znat, že jsem mnoho let žila   
v duchovní podvýživě, než 
jsem začala chápat, že se 
opravdu, ale opravdu nehnu  
z místa, jestli se nebudu sytit 
Božím Slovem každý den.

Po svém obrácení (cca ve 
12 letech) jsem věděla nebo i 
doma na ostatních členech 
rodiny viděla, že je dobré číst 
si každý den, nejlépe ráno,     
z Bible, ale moc mně ta pra-

videlnost nešla. Mnoho let jsem si 
namlouvala, že prostě nejsem ten typ 
člověka, který dokáže dělat malé věci 
pravidelně. I ve všech ostatních oblastech 
mého života to tak bylo. Už od základní 
školy jsem se zásadně učila nárazově, tj. celé 
pololetí jsem nedělala prakticky nic a pak 
jsem se nechala přezkoušet z celé učební 
látky. Podobně to tedy bylo i s mým čtením 
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HUMOR Z A S L E C H L I J S M E N A Z K O U Š K Á C H Z P Ě V U

12.10. 2012
(Po písni „Otče náš“ dirigent 
hodnotí)
MR: Sopráni jsou si jistí, ale 
úplně mimo…

13. 4. 2012
(Píseň „Přijď již, přijď, Duchu 
Stvořiteli“)
MR: „Někde tam klesáme.“
Sam: „Já myslím, že hned na 
tom ‚Duchu‘.“
Petr R.: „Myslíš, že klesáme na 
duchu?“

20. 4. 2012
(Píseň „Ve tvých rukou“)
MR: „Ono když ten sbor 
někam odejde, to zas tak 
nevadí. Horší je, když 
nedotahujeme akordy.“

25. 5. 2012
(Píseň „Milost nám a pokoj“)
Po dozpívání: 
MR: „Zapomněl jsme vám to 
dát o půltón níž, ale sopránci 
to zvládli se ctí.“
Eliška: „Ale to je tak 
všechno...“

25. 5. 2012
Mluví se o tom, že by se flétna 
a housle měly přesunout na 
druhou stranu stupínku.
Šimon: „Ale manželka řekla.“
Jura: „Tady je to pěvkyně 
pěveckého sboru, žádná 
manželka.“

Hlášky zaslechla a zapsala Alík.

M.R.: dirigent Martin Raus.

Bible; pouze když mě zaujalo nějaké téma, 
přečetla jsem naráz třeba několik biblických 
knih, a pak zase dlouho nic.

Nyní po více než 25 letech života s Bo-
hem mohu jednoznačně říci, že absolutně 
nezáleží na tom, jaký typ člověka jsme, jestli 
skřivan nebo sova. Pokud nečteme Boží 
Slovo každý den, podlehli jsme Satanově 
klamu a lži, které mají zásadní, a nebojím se 
říct katastrofální vliv na náš vztah s Bohem.

Nemůžeme žít s Bohem ze zapáchajících 
a zčervivělých zbytků Božího Slova. Boží 
Slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli 
dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a 
ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy a myšlenky 
srdce. (Žd 4,12) Přesně toto potřebujeme 
každý den, ne jednou za měsíc. Máme být 
Božím Slovem proměňováni a posvěcováni. 
Rezignovali jsme na to už?

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem 
také řídit. (Ga 5,25) Bez každodenního 
ztišení před Bohem nebudeme vycvičeni    
v tom, abychom slyšeli Boží hlas, nebudeme 
moci být připraveným nástrojem a nebu-
deme vidět Boží moc ve svém životě.

Říkám toto slovo jako varování těm, kteří 
teprve vykročili na cestu za Pánem, aby 

neztráceli roky života duchovním živo-
řením; ale říkám to i jako vážné připomenutí 
především sobě, ale i nám všem. Jestli jsme  
z toho vypadli, jestli žijeme jen z naslou-
chání kázání ve shromáždění, jestli po letech 
života „je Bůh náš dobrý známý, se kterým 
jsme se dlouho neviděli“, nenechme to být, 
čiňme pokání a navraťme se zpět. Jsme po-
voláni k tomu…, aby proudy živé vody plynuly      
z našeho nitra. (J 7,38) Těžko se bude Duch 
svatý takovým způsobem projevovat v na-
šem životě, pokud nebudeme KAŽDO-
DENNĚ ztišeni před Bohem v modlitbě a 
pod působením Božího Slova.

Dlouho jsem si také myslela, že je jedno, 
jestli si udělám čas na ztišení ráno nebo 
večer. Jako člověk, který má dost velké pro-
blémy s ranním vstáváním, zvláště po 
nocích, kdy bylo nutné vstávat k dětem, 
jsem si četla z Bible večer. Bylo to dobré, ale 
stejně si myslím, že nic nemůže nahradit 
den, který ZAČNEME s Pánem. Je prostě 
jiný.

Bože, tys Bůh můj! Hledám Tě za úsvitu, má 
duše po Tobě žízní. (Ž 63,2)

Jana Baná
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EKUMENICKÁ 
BOHOSLUŽBA
NEDĚLE 21. 10.

EKUMENICKÁ 
BOHOSLUŽBA
NEDĚLE 21. 10.
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e večer. Sedím v koupelně na zemi 
proti naší pračce a pozoruji, jak se Jv ní točí její buben a v něm 
poskakuje prádlo obalené horou 

pěny a bublinek. Nemohu se od té 
podívané odtrhnout. Všechno se 
míchá, voda šplouchá, vypouští se a 
napouští, prášek pění, buben se otáčí 
a zase zastavuje a pračka příjemně 
vrčí. Těším se, že všechno vyprané 
oblečení teď bude voňavé a čisté. 
Nebude na něm ani skvrnka!

Dnes ráno jsem totiž oblékla čisté oblečení a chystala jsem se do města na nákup. 
Ještě než jsem odešla z domu, ušpinila jsem si u snídaně límeček košile. No jo, neměla 
jsem se snídaní tolik spěchat. Jen jsem vyšla před dům, šlápla jsem do louže a 
postříkala si špinavou vodou nohavici. Měla jsem dávat větší pozor, kam jdu. O 
malou chvilku později jsem se v brzdící tramvaji srazila s pánem v montérkách a       
z této srážky mi zůstala černá, nejspíše olejová skvrna na bílé bundě. Měla jsem se 
přeci jen pevněji držet, abych nepadala. Na náměstí mi omylem spadla na zem 
rukavice. Měla jsem ji pečlivěji hlídat. A aby to nebylo všechno, v obchodě jsem se 
ještě stihla ušpinit moukou, která se ze svého obalu začala sypat. Teď už to vím, měla 
jsem být při výběru věcí v obchodě mnohem pečlivější.

To byl ale den! Všechno, co bylo ráno čisté, je teď v pračce. Dala jsem jí své 
ušmudlané oblečení a ona teď místo mne musí všechnu tu špínu čistit. Kdybych jen 
dávala větší pozor!

Připomíná mi to Pána Ježíše, který za nás také smazává naše hříchy, když mu je 
vyznáme. V Bibli nás ale navíc nabádá, abychom dávali bedlivý pozor, kam jdeme. 
Jestli naše cesta nevede ke hříchu. Také nám říká, abychom se ho pevně drželi a byli 
pečliví v dodržování jeho přikázání. Tak se totiž budeme hříchu vyhýbat a 
neušpiníme se jím tak snadno, jako jsem já dneska zamazala své oblečení.



Kdopak z Vás správně rozluští následující biblický verš? Obrázky 
můžete vybarvit.

Dalimile, na co se můžeme těšit?

Pokud si někdo z vás vzpomíná na moje 
poslední promítání o Tádžikistánu, slíbil 
jsem, že se příště vypravím na Sibiř. Nu, 
jak jsem slíbil, tak jsem učinil, a letošní celý 
srpen jsem se dvěma kamarády strávil na 
Bajkale a na Kamčatce. Rádi se s vámi tedy 
podělíme o své zážitky a věřte, že je na co 
se těšit. Dálný východ je poměrně jiný 
svět. Přestože se člověk stále dorozumí 
rusky, uvědomovali jsme si často, že Evro-
pa je opravdu velmi vzdálená. Můžete se 
těšit na sopky, sladké moře, chytání lososů 
oštěpem, turistické centrum na ruský způ-
sob, vzpomínky na socialismus a mnoho 
dalšího. Lukáši Ildžovi se povedly zname-
nité fotografie, takže celých 20 tisíc kilo-
metrů máme krásně zdokumentovaných.

Dalimil

POZVÁNÍ NAVEČÍREK
Dalimil Petrilák, Lukáš Ildža: Cesta na Kamčatku
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Mládež / úterý 19.15

Snadno žít (Dominik)
Host (Marek Orko Vácha)
Společná mládež brněnských sborů CB
Základy věrouky (Jan Asszonyi)

6. 11.: 
13. 11.:
20. 11.:
27. 11.:

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

Kopaná či brusleníčko

Pravidelné nedělní odpoledne – aktivita dle počasí. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u 
Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

Mt 18,23–35
Mt 22,15–22
Mt 9,18–26
Mt 25,1–13

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Večírky

11. 11.:
18. 11.:
25. 11.:

Sborové dovolené – program nejenom s obrázky z Valašska...
Nebezpečná mise v Bosně (Tomáš Záděra)
Cesta na Kamčatku (Dalimil Petrilák a Lukáš Ildža)

PŘÍŠTÍ ČÍSLO KOMPASU VYJDE NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

KOMPAS 11/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO 19
¸ – promítání světelných obrazů (digitálních)

¸

¸

Adventus znamená příchod
Doba přípravy na Vánoce se nazývá ADVENT. Toto označení pochází z la-

tinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele 
Ježíše Krista.

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje 
očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. 
Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod 
Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž 
do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. 
století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Převzato z webu víra.cz



4. 11.:

11. 11.:

18. 11.:

25. 11.:

10.00
13.30
9.00

17.30
9.00

17.30
9.00

17.30

7. 11.:
14. 11.:
21. 11.: 
28. 11.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

sborový den
sborový den
kaz. Jiří Lukl + Večeře Páně
večírek (kolektiv)
kaz. Daniel Komrska
večírek (br. Tomáš Záděra)
mládež
večírek (br. Dalimil Petrilák a br. Lukáš Ildža)

kaz. Jan Asszonyi (misijní: Bible – dějiny světa a Izraele)

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

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 14. a 28. 11., vždy ve 20.10

ve středu 28. listopadu v 17.15

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

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

STANICE

LISTOPAD V NAŠEM SBORU
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