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Požehnání tobě
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Daniel Komrska – tel.: 777 004 861 
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Zrcadlení méně známých biblických postav – 7

X. FFDM

Setkání rodin

Příběhy už letí světem...  36

Listopad v našem sboru

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 11. 
2014. Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Ať ti požehná milosrdný a dobrotivý Bůh.
Ať tě naplní svou milující a uzdravující 

přítomností.
Ať je s tebou, když vstáváš a když uléháš.
Ať je s tebou, když vycházíš z domu a 

když se do něj vracíš.

Ať je s tebou když pracuješ.
Ať dovede tvé dílo ke zdaru.
Ať je s tebou v každém setkání a

ať ti otevírá oči pro tajemství,
jež se odráží v každé lidské tváři.

Ať tě chrání na všech tvých cestách.
Ať je ti oporou ve slabosti.
Ať je ti útěchou v samotě.
Ať tě pozvedá z pádu.
Ať tě plní svou láskou, dobrotou a něhou.
Ať ti daruje vnitřní pokoj.

Požehnej ti dobrotivý a milosrdný Bůh,
Otec i Syn i Duch svatý.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybírá Daniela Asszonyi.

Listopad 2014
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„Jsem cesta, po které jsi šla. 
Vinula jsem se údolími, šla jsem 
přes kopce, někdy jsem se 
prodírala neprostupným křovím 
a jindy jsi mohla kráčet přes 
květinové louky. A přitom jsem 
byla stále táž, navzdory různosti 
stále stejná. Byla jsem tvá cesta a 
vedla jsem tě. Ty jsi po mně nikdy 
nešla přímo. Byl to tvůj způsob chůze, že jsi neustále chtěla obcházet jednotlivé 
kamínky a jindy je vesele přeskakovat, kličkovala jsi z jedné strany na druhou, 
poskakovala a křepčila. Vybírala sis, po které straně jít, a vinutí mých krajů jsi vždy 
ještě znásobila. Jsem cesta, po které jsi šla, zvykly jsme si na sebe a já tě vedla. 
Někdy se ti vůbec nelíbil směr, kterým tě vedu a já si někdy trochu stěžovala na to, 
jakým způsobem po mně jdeš, ale sžily jsme se spolu. Naučila jsem se přijímat 
tvou trochu těžkopádnou a nemotornou chůzi a zamilovala jsem si tě. A měla 
jsem být tvou cestou i nadále, ale nejsem. Ta cesta skončila, teď přišlo rozcestí.“

„Já jsem cesta, kterou jsi zahlédla jako první. Když jsi mě poprvé spatřila, 
rozběhla ses za mnou a chtěla ses rychle nechat mnou vést, co nejdříve, hned. 
Jsem cesta, o které jsi nepřemýšlela, intuitivně sis mě vyhodnotila jako správnou a 
utíkala jsi za mnou. Ale jsem dobrou cestou? Jsem vskutku cestou pro tvé nohy? 
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Vinu se tam, kde vidíš svůj směr? Nebo ubíhám tam, kam to chce někdo jiný, do míst, kde je 
to správné a dle pravidel, ale již ne dle tvého založení a dle tvého srdce? Kam vlastně vedu?“

„Já jsem cestou, která vede někam dolů. Ale na druhou stranu, cestou dolů se kráčí velice 
příjemně. Nemusíš přemýšlet nad každým kamenem, nejsi udýchaná. Jsem dobrá cesta. A to 
údolí, kam vedu, není o nic horší, než místo, kde teď stojíš. Možná tam dole zahlédneš i 
jeskyně a fascinující skalní průrvy, meandry potoka i temná zákoutí plná svěžích kapradin. 
Jen není jisté, jestli existuje i nějaká cesta, která pak vede z údolí nahoru. A já to nevím, já jsem 
jenom cesta.“

„Jsem cesta, která vede do strmého kopce. Neboj se mě, i když jsem plná kamenů a 
kořenů, které budeš muset překračovat a o které budeš zakopávat. Ale tak je to vždycky, když 
jdeš hodně nahoru. Budeš muset něco obětovat, pokud po mně půjdeš. Možná více, než je ti 
milé. Raději si najdi hůl, stabilní podpěru, protože si nejsem jistá, jestli zvládneš jít do tak 
prudkého kopce. Možná ti poskytnu krásný výhled, možná na pouti po mně potkáš skvostný 
gotický hrad s mnoha věžemi a lomenými oblouky. Možná to bude jenom zřícenina, zbytek 
po předchozí slávě. Teď to ještě není vidět. Každopádně budu nesnadná. Nevím, jestli budu 
stát za tu námahu. Vyzkoušet to můžeš.“

„Jsem cesta, po které je rozumné jít. Údolím se vyhýbám, kopce obcházím, z větší části 
jsem tvořená jednolitým povrchem, na kterém nezakopneš. Ze mě uvidíš pár jeskyní i hradů, 
všechny sice z velké dálky, ale alespoň neztratíš čas jejich prohlížením. Jsem cesta, kolem 
které neroste moc květin, a tak ti mohu zaručit, že tě nebude obtěžovat žádný hmyz, že 
nedostaneš včelí žihadlo. Někteří o mně říkají, že jsem stereotypní, ale tomu nevěř. Jsem jen 
řádnou cestou dle všech parametrů a norem, a proto je rozumné po mně jít. Tak už vykroč!“

„Jsem cesta, po které jde mnoho lidí. A když si mě vybraly za svou takové davy, zcela jistě 
jsem tou správnou cestou. Netvrď mi přece, že by tu mohlo být tolik lidí, kteří se mýlí. Na mé 
cestě nikdy nebudeš sama. Kilometry ti budou příjemně ubíhat v družném hovoru, ani 
nepoznáš, jak a jestli vůbec se okolní krajina mění. Okolní krajina ani cíl samotný nejsou 
přece důležité. Důležité je, že na této cestě nebudeš sama.“

„Jsem Polárka. Svítím ti na obloze, abys poznala, kudy jít. Jsem hvězdou, která září do 
všech koutů, prosvítí každé křoví. To díky mně žádná cestička nezůstane skryta. To já ozařuji 
nápisy na rozcestníku, to ke mně se vztahují všechny světové strany. Jsem jim orientací, 
určujícím bodem. Jsem orientací a určujícím bodem i pro tebe.

Říkáš, že ses nenaučila nic o astronomii? Že čtení z map je pro tebe nesnadné a kompasu 
vůbec nerozumíš? Nemusíš. Jsem úběžnice všech tvých cest. Pokud vykročíš přímo za 
mnou, půjdeš správně. A pokud se odchýlíš, vždy přesně budeš vědět, kde svítím a jak veliká 
ta odchylka je. Nejsou důležité značky na stromech, rozcestníky, a dokonce ani cesty 
samotné. To jen já, jasná hvězda, jsem důležitá. Mně se podřizují všechny cesty, já je 
vytvářím. Vykroč za mnou.

Jsem Polárka, která září na obloze a odtud ozařuje vše pod sebou, včetně tvého srdce.“

Dana Truksová
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LISTOPADOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

LISTOPADOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

Události a akce

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti 
násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se 
pře vdovy. Izaiáš 1,17

Cesta k lepší budoucnosti
Prorok nemluví k bezbožným lidem, 

mluví ke svému lidu, který si jako syny 
Hospodin vychoval a pečoval o ně (1,2). Jaký byl 
výsledek? Rozporuplný. V pozemské 
perspektivě jsme svědky toho, že Boží lid 
zachovával zbožnost, byl věrný, scházel se 
ke shromážděním, slavnostem a obětem.   
A divil se, jak je možné, že prožívá útrapy    
a nepřátelství okolních národů. Boží per-
spektiva je jiná: Opustili Hospodina, Svatého, 
Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu… Vaše 
země je zpustošená, vaše města vypálená ohněm, 
vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci; je 
zpustošená, cizáky podvrácená. (Iz 1,3.7) To, co 
je na zkušenosti starozákonního Božího 
lidu alarmující, je skutečnost, že je možno 

vykazovat vnější známky zbožnosti, a při-
tom být od Boha daleko. Zbožnost bez citu 
pro dobro, spravedlnost a pomoc bližnímu 
se Hospodinu doslova zajídá. Nenechává 
však lid v jeho klamné zbožnosti. Pro-
střednictvím proroka ukazuje, kudy vede 
cesta z bídy a sebeklamu: úsilím o praktické 
dobro (podle Jeho standardů!) a stavěním se 
na stranu utlačovaných a znevýhodněných. 
Naslouchejme i my pozorně tomu, co říká 
Hospodin ústy proroka:

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte 
proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, 
ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, 
praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako 
šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako 
purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a 
poslechnete, budete požívat dobrých darů země. 
Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás 
požírat meč. Tak promluvila Hospodinova ústa. 
(Iz 1,17–20)

Jan Asszonyi

Nedělní dopolední bohoslužby

2. 11. 2014 Sborový den s hosty z Českých Budějovic
10.00 Dopolední shromáždění s Večeří Páně
12.00 Společný oběd
14.00 Odpolední shromáždění

9. 11. 2014 9.00 Shromáždění, při kterém bude sloužit host, kazatel Pavel Světlík, 
ředitel křesťanské ochranářské organizace A Rocha.

16. 11. 2014 9.00 Shromáždění, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi

23. 11. 2014 9.00 Shromáždění, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
30. 11. 2014 1. adventní neděle

9.00 Shromáždění, kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.

Nedělní večírky

Nedělí 9. 11. 2014 začíná období sborových večírků. V 17.00 hodin začíná neformální 
setkání, v 17.30 hodin pak samotný program.

9. 11. 2014 17.00 posezení
17.30 A Rocha – Křesťané chrání přírodu. Hostem bude kaz. Pavel Světlík, 

ředitel české pobočky A Rocha.
16. 11. 2014 17.00 posezení
 17.30 Letní tábory dorostu – vyprávění s fotografiemi z letních táborů 

dorostu
23. 11. 2014 17.00 posezení

17.30 Písničky a povídání – hostem bude br. Jan Kočnar.
30. 11. 2014 17.00 posezení

17.30 Koncert želešického chrámového sboru.

Biblické hodiny

5. 11. 2014 19.00 „Víc než jenom figurky na orloji – význam života apoštolů pro 
křesťanstvo“ – svědectví o životě apoštolů, káže s. diákonka Mária 
Uhlíková.

12. 11. 2014 19.00 Zvěst vidění proroka Daniela – Daniel 8; káže kaz. Daniel Komrska.
19. 11. 2014 19.00 Zvěst vidění proroka Daniela – Daniel 9; káže kaz. Daniel Komrska.
26. 11. 2014 19.00 Zvěst vidění proroka Daniela – Daniel 10; káže kaz. Daniel Komrska.

Pondělní Cesty za poznáním Bible
Každé pondělí od 16.30 hodin ve spodních místnostech sboru probíhá kurz objevování 
poselství jednotlivých biblických knih. Kurz je otevřený, jeho součástí je uvedení do zvěsti 
biblické knihy s následnou diskuzí.

Další akce a informace
Setkání staršovstva se koná pravidelně 2. a 4. středu po biblické hodině, tj. 12. a 26. 11. 2014. 
Podněty k jednání staršovstva můžete předkládat komukoliv ze staršovstva nebo kazatelům 
sboru.

Kazatelé jihomoravského seniorátu Církve bratrské zvou na seniorátní studijní den, který 
se koná v sobotu 22. 11. (9.30 – 15.30) na téma: Hřích ve zbožnosti a zvěstování církve. 
Hosty budou bratři Pavel Hošek a Zdeněk Wasserbauer z Prahy.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LISTOPAD 2014
Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, 

zachránil je z jejich úzkosti.
Žalm 107,13

KDY      KOMU                                         PROČ

PŘIJETÍ DO SBORU

SBOROVÁ KRONIKA

V neděli 5. října byli do našeho sboru přijati za plnoprávné členy sestra Michaela Trnavská 
a bratr Vladimír Šipan.

V úterý 21. října k sobě Pán Bůh náhle povolal ve věku 76 let sestru Noemi Dostálovou. 
Sestra byla členkou ČCE, ale také pravidelnou účastnicí našich shromáždění. Pohřební 
rozloučení se konalo ve čtvrtek 30. října v Červeném kostele.

3. 11.
9. 11.

18. 11.
19. 11.
21. 11.
23. 11.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna
bratru Stanislavu Heczkovi z Brna
sestře Růženě Jílkové z Bohumilic
sestře Margitě Kučerové z Rybníků

74 let
75 let
81 let
85 let
70 let
78 let

ÚMRTÍ
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Michaela Trnavská

Milí bratři a sestry,
po shromáždění v den, kdy jsem vypo-

vídala své svědectví, jsem byla požádána o 
napsání několika vět do „našeho“ měsíční-
ho časopisu Kompas. Musím přiznat, že 
předchozí sobotní den jsem trávila pře-
mýšlením, zda vystoupit či nevystoupit       
v nedělním shromáždění. V nedělní ranní 
motlitbě jsem prosila Pána, ať vyřeší moji 
nerozhodnost. Po otevření Božího slova mi 
ulpěl zrak na větě „Uvěřil jsem, a proto jsem 
promluvil.“ (2. list Korintským) Mohl mi 
Bůh dát jasnější odpověď? Pevně věřím, že 
mě Pán dovedl ke správnému rozhodnutí a 
celou dobu mě držel ve své láskyplné náruči. 
Mám velkou radost z toho, že mé kroky byly 
vedeny do tohoto sboru. Ráda bych vám 
všem poděkovala za upřímné přijetí do 
sboru, za projevené city. Mým přáním je 
poznávat vás blíže a mít otevřené srdce       
k potřebám druhých. S velkým potěšením a 
láskou chci, společně s vámi, přispívat         
k budování Božího díla.

Míša Trnavská

Přímluvce, Spa-
sitele a Pána. Jaká 
bude moje další 
budoucnost zde 
na zemi a potom i 
v nebi, je v jeho 
rukou. Svůj život 
jsem mu ode-
vzdal a plně spo-
léhám na něj.

Jsem mu ne-
smírně vděčný za 
to, že přijal mou 
špínu a že mne 
očistil svou krví, kterou za mne i za nás 
všechny obětoval na kříži. Jsem vděčný i 
vám všem ve sboru, že jste se mne ujali a 
přijali mne s láskou a s pochopením. Cesta, 
na kterou jsem vykročil, pro mne nikdy 
nebyla a není jednoduchá. Musel jsem 
opustit spoustu věcí, které jsem do té doby 
považoval za normální. Normální podle 
měřítek tohoto světa. Mým jediným 
měřítkem se stal Pán Ježíš Kristus, skrze 
kterého jsem se rozhodl vrátit zpět do Boží 
přítomnosti. Pán mi s touto zátěží pomohl a 
stále mi pomáhá ji nést.

Na této cestě je potřeba se tvrdě postavit 
zlu, které ovládá zatím tento svět. Celým 
svým srdcem, duší, myslí a celou svou silou 
přijmout Pána Ježíše i s jeho Křížem.

A to nejdůležitější na závěr: Přeji nejen 
sobě, ale vám všem, abychom na této cestě 
vytrvali až do konce. Abychom všichni 
hleděli vzhůru do nebeského království a     
s vírou, nadějí a láskou očekávali našeho 
Pána, aby si pro nás přišel. Abychom tak 
společně s Pánem připravili jeho očekávaný 
druhý příchod.

S požehnáním
Váš Vladimír Šipan

Vladimír Šipan

Vážení bratři, vážené sestry,
jsou to tři roky (24. 9. 2011), co jsem 

vstoupil do vod křtu, v Kristu Ježíši zemřel a 
zanechal starého způsobu života. Na den 
přesně vyšlo i mé přijetí do sboru Církve 
bratrské zde na Kounicově ulici, kdy jsem 
předstoupil před staršovstvo.

Do svých rukou Ježíš Kristus vzal moji 
životní pouť plnou zklamání, rozporů, 
duchovních a tělesných bolestí. Teď na to již 
nejsem sám, ale mám mocného Spojence, 

Představujeme nové členy sboruPředstavujeme nové členy sboru
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ZRCADLENÍ
MÉNĚ ZNÁMÝCH 

BIBLICKÝCH POSTAV

Tychikus
Pavlův milovaný bratr a pomocník

 tom, co je se mnou, vám všechno poví 
Tychikus, můj milovaný bratr a věrný Opomocník, který se mnou slouží Pánu. 

Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, 
jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. Posílám 
s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, 
vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu 
děje. …Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte 
na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. [+ „Amen. 
List tento psán k Kolossenským z Říma po 
Tychikovi a Onezimovi.“ – viz překlad 
Kralických.] (Koloským 4,7–9.18)

S Tychikem, asijským křesťanem, se na 
stránkách Nového zákona setkáváme v dru-
žině, která doprovázela apoštola Pavla na 
jeho třetí misijní cestě (Sk 20,4). Zdá se, že 
uvěřil pod vlivem služby apoštola Pavla, 
který po celé dva roky sloužil v Efezu. 
Apoštol Pavel ho nazývá „milovaným 
bratrem“ a „věrným pomocníkem“. Apoš-

tol byl náročný na své spolupracovníky, což 
se projevilo v rozchodu s Janem Markem 
(Sk 15,37n). Tychikus ale byl Pavlovi lidsky,  
i co se služby evangelia týče, velice blízkým. 
Apoštol potřeboval dobré přátele, kteří by 
byli zároveň „věrnými pomocníky“. Hos-
podin mu je dal.

O charakteru Tychikovy služby se toho 
moc nedovídáme. Víme ovšem, že do-
provázel apoštola na jeho cestách, byl 
jedním z těch, kdo nesli výtěžek několikaleté 
sbírky na „chudé Jeruzalémské“ a byl tím, 
kdo dostal úkol donést z Říma dopis do 
Malé Asie – do koloského a efezského 
sboru. V Pavlově době bylo skoro složitější 
dopis doručit, než jej napsat. Z Říma musel 
Tychikos projít Itálií, přeplavit se do Řecka, 
projít Řeckem, přeplavit se do Efezu a dojít 
až do Kolos. Není divu, že apoštol Pavel 
potřeboval důvěryhodného člověka, který 
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ilmový festival dorostu a mládeže, 
konající se ve dnech 17.–19. října ve Fspodních prostorách naší modliteb-

ny, je akce, kterou se povedlo oživit po dvou 
letech. Letos to byl již desátý ročník (římsky 
„X“). Hlavními organizátory byli: Jára 
Štigler, Janinka Petriláková, David Raus a 
Lukáš Kulísek. Kus práce odvedli samo-
zřejmě i mnozí další, ale ty raději nebudu 
vyjmenovávat, ještě bych na někoho 
zapomněla. Nicméně zmínění čtyři jsou ti, 
kdo celou akci rozjeli. O festivalu by se dalo 
napsat mnoho, už jen kategorie „jídlo“ 
(které mimochodem bylo jako vždy bez-
konkurenční) by zabrala další stránku, ale 
protože nechci, aby článek byl delší, než je 
nutné, nastíním jen některé momenty, 
abyste si mohli udělat alespoň malou 
představu, o čem Filmový festival dorostu a 
mládeže (zkráceně FFDM) byl:

Vše začíná příjezdem celebrit. Stojíme na 
dvorku pod bedlivým dohledem ochranky, 
reflektory osvětlují nachystaný červený 
koberec a pak konečně přijíždí auto. Letos 

nám přivezlo čestného prezidenta (a za-
kladatele) Filmového festivalu – Pacoše 
(Jana Packa) a jeho manželku Páju. Druhou 
celebritou byl mravenec Z, nesen v zavařo-
vací skleničce na červeném polštářku svým 
vlastním bodyguardem. Poté naší ochrance 
odlétly zbraně do průjezdu, což způsobil 
náš další host – Darth Vader. A jako po-
slední celebrita přišel i Luke Skylwalker. 
(Oba dva jsou postavy z filmů Star Wars. 
Kdo nezná, tak prozradím, že byť se jedná o 
otce a syna, stojí na opačných stranách a 
moc se rádi nemají.) Jelikož téma festivalu 
bylo „Život je boj“, tak se sem tahle dvojka 
rozhodně hodila. Jednu chvíli to vypadalo, 
že se do sebe pustí, ale nakonec se povedlo 
udržet pořádek a večer mohl poklidně 
pokračovat.

Psát o všech filmech (bylo jich možné 
zhlédnout až jedenáct) se mi nechce (stejně 
jsem neviděla všechny), zmíním jen jeden. 
Jak podle ankety, tak i podle náhodných 
rozhovorů, sklidil největší úspěch film 
„Nedotknutelní“. Je inspirován skutečným 

X. FFDM – FILMOVÝ FESTIVAL 

DOROSTU A MLÁDEŽE

KOMPAS 11/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

by znal cestu i konečnou destinaci. Na tom, 
že máme dnes před sebou některé 
novozákonní dopisy, má svůj podíl nejenom 
autor – Pavel, ale také posel a doručitel – 
Tychikus. Pro šíření Božího království je 
potřeba i tak relativně malé služby, jako byla 
kdysi služba doručovatelská. V Božích 
očích není žádná služba malá. Autor dopisu 
a jeho doručovatel stojí v tomto díle vedle 
sebe, přičemž Tychikus byl víc než jenom 
doručovatel. Jeho úkolem bylo přinést 
zprávy o tom, jak je tomu s apoštolem 
Pavlem a povzbudit místní sbory.

Tychikus, z hlediska Písma „malá“ po-
stava stojící v pozadí služby „velkého“ 
apoštola, je nám svědectvím o tom, že každý 
potřebujeme dobré přátele a spolupra-
covníky na Božím díle. Ony uvozovky        
v předešlém textu přitom chtějí naznačit, že 
u Boha není velké a malé služby. Tychikus je 
také svědectvím toho, že růst Božího 
království potřebuje nejenom zvěstovatele a 
učitele, ale také ty, kdo budou stát po jejich 
boku. Takové Tychiky potřebuje církev 
dodnes.

Jan Asszonyi
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LADA

příběhem a vypráví o tom, jak se Driss, pro 
práci téměř nepoužitelný černoch (a bývalý 
trestanec) tak nějak (dá se říci omylem) stane 
pečovatelem Philipa, pána ochrnutého od 
hlavy dolů. Ukáže se, že je ve výsledku lepší 
než ti přecitlivělí změkčilí studovaní pečo-
vatelíci, kteří se o toto místo ucházeli. 
Vzhledem k obsahu bych tomu předtím 
nevěřila, ale smáli jsme se skoro pořád. Film 
je totiž podán moc pěkně a humorně (a to 
bez toho, že by to byl výsměch), mohu ho 
jedině doporučit.

V sobotním dopoledni následoval 
workshop. Česky řečeno – tvoříme sami. Po 
snídani jsme byli rozdělení do šestičlenných 
skupinek, dostali jsme krátký úsek z ně-
jakého filmu (každá skupinka měla jiný) a 
měli jsme ho nadabovat podle vlastní fanta-
zie. Na svou skupinku jsem obzvláště hrdá, 
zvládli jsme svůj úsek z filmu Avengers 
nadabovat na jeden zátah. Nicméně 
výsledky všech skupinek byly velmi zdařilé, 
hned bych se na to všechno podívala znovu.

Odpoledne pak k nám zavítal další čestný 
host – vojenský lékař Bohuš Doležal, který 
nám za doprovodu fotek a videí vyprávěl    
o svých třech misích – Pakistán, Afgháni-
stán a to třetí jsem úspěšně zapomněla. Ale 
zato konečně vím, 
že  „poln í  ne-
mocnice“ není jen 
jeden ušmudlaný 
stan. Času bylo 
málo na to, aby 
nám Bohuš stihl 
p o v y p r á v ě t  
všechno, ale i to 
něco, co se stihlo, 
bylo přinejmen-
ším zajímavé. A 
Bohuš nás šetřil, 
nic horšího než 
jeden téměř am-

putovaný palec jsme neviděli.
Jak nám na začátku festivalu připomněl 

Pacoš, jedna z hlavních myšlenek FFDM je, 
prostě se bavit a užít si to. To se myslím 
povedlo i letos. Ale samozřejmě jde i o jiné 
věci, například o setkání s jinými lidmi. Jak 
jsem mohla sama pozorovat už desátým 
rokem, na filmový festival mezi nás přichází 
i lidé, které na jiných akcích (ať už do-
rostových, mládežových nebo sborových) 
nevídám, ale tady ano. Mimochodem, celko-
vý počet lidí, kteří se na festivalu ukázali, byl 
kolem osmdesátky, což je pěkné.

Já osobně jsem měla na festivalu dvě role 
– ochranka a hlavně zdravotník. Jinými slo-
vy – případného potížistu napřed zpacifikuji 
a posléze ošetřím (raději nechci vědět, které 
z těchto mých rolí by se děcka měla bát víc). 
Nakonec nebylo potřeba ani jedné z těchto 
rolí, což je ideální. Všichni účastníci byli 
hodní a nezraňovali se.

Z mého pohledu se Filmový festival 
rozhodně povedl a jsem moc ráda, že se ho 
podařilo znovu oživit. A jak řekl na závěr 
festivalu Jára: Největší dík za tohle všechno 
patří samozřejmě Pánu Bohu. J

Alík Zachariášová
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Zřejmě každý z nás občas zažívá pocity únavy, nervozity, vypětí. A leckteří 

zodpovědní rodiče nezřídka vnímají i pocity selhávání, nedostatečnosti či 

strachu. Letošní prosincový program ponese název „Péče o sebe a o druhé”. 

Rádi bychom se v něm dotkli tématu, jak si pomoci, jak o sebe pečovat, když 

si připadáme vysílení a vyčerpaní.

Andragogický seminář povede sestra Noemi Komrsková.

Srdečně zváni jsou všichni, kdo by měli o seminář zájem (a nemusejí vůbec 

patřit do kolonky rodin – manželských párů).

Seminář se uskuteční 7. prosince 2014.

Program:

11.30–12.00      oběd

12.15–12.30 odchod dětí

12.30–14.00 seminář

14.00–14.30 svačinka pro děti

Přihlašujte se prosím do 29. listopadu na mail:  

uveďte počet dospělých osob a dětí kvůli plánovanému obědu. Pokud máte 

nějaké dietní omezení, připište jej také. Pokud chcete přijít až na samotný 

seminář, napište to prosím do mailu.

Hlídání dětí bude zajištěno.

Adresa: Církev bratrská, Kounicova 15, Brno

 (naproti hotelu Continental), spodní místnosti.

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 

a já vám dám odpočinout.”

Slova Pána Ježíše zapsaná v Matoušově evangeliu 11,28 – Nový zákon

Kateřina Vávrová

vavrova.katerina@centrum.cz;



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

farář a veverky
Příběh TŘICÁTÝ šesTÝ:
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(volně podle skutečné události)

ndrejovi se podařil neuvěřitelný kousek. U lesa za statkem chytil dvě veverky a 
dal je do klece, odkud pro ně již nebylo úniku. Měl to promyšlené. Jeho Anastražená past plná oříšků a pamlsků dobře fungovala a veverky neměly proti 

Andrejovi velkou šanci. Andrej si liboval, jak ta skotačivá zvířátka přelstil a polapil.        
S klecí s ustrašenými veverkami pak odešel ze statku po hlavní cestě. Za první zatáčkou 
potkal místního faráře, kterého vídal neděli co neděli v kostele, kam chodil s rodiči. 
Farář se ho zeptal, co bude s veverkami v kleci dělat. Andrej měl jasno: „Asi je budu 
zlobit a škádlit. Dám jim oříšek, aby se o něj praly. Chci se bavit tím, že si s nimi budu 
pohrávat a nepustím je ven.“ Farář poslouchal a pak se zeptal znovu, co s veverkami 
Andrej udělá, až ho po čase bavit přestanou. „Asi je pak nechám napospas sousedovým 
kočkám, ty je proženou. A možná i uloví,“ odpověděl Andrej a chtěl odejít. Farář však 
chlapce zadržel: „Koupím ty veverky. Kolik za ně chceš?“ Andrej se zarazil a uvažoval: 
„Dlouho jsem na ně číhal, několikrát jsem zlepšoval past, abych je chytil, dal jsem jim 
pamlsky a oříšky. Bude to drahé. Za dvě veverky v kleci chci   2 000 korun.“ Farář měl 
přesně tolik peněz u sebe, víc by ani dát nemohl. Bez zaváhání však vytáhl z kapsy 
dvoutisícovou bankovku, podal ji mladíkovi, vzal klec, rozloučil se s Andrejem a vrátil se 
zpět ke kostelu. Tam pod velkým ořechem ve farní zahradě vrátil veverkám svobodu a 
prázdnou klec odnesl do kostela na stolek, za nímž vždy stával při kázání.

O dva dny později byla neděle. Andrej, jako obvykle, dorazil i s rodiči do kostela a 
usadil se v lavici. Jeho klec na veverky, která, nyní prázdná, stála na stolku před farářem, 
přitahovala jeho pozornost. Proč tam asi stojí?

Farář ten den neměl dlouhé kázání. Vyprávěl jen krátký, jednoduchý příběh: „Satan 
viděl, že Bůh stvořil lidi, a řekl si, že je naláká do pasti, chytí do klece hříchu a bude je mít 
pro sebe. Jak si usmyslel, tak učinil. Polapil lidi a učil je se hádat, rozvádět se, prát se, ničit 
přírodu, závidět si, pomlouvat jeden druhého, lhát si navzájem, a dokonce vymýšlet 
zbraně a zabíjet se. Dobře se mu to dařilo, jeho pastem lidé neodolávali, padali do nich, 
učili se zlé věci a satan měl z toho všeho radost. Bůh, když to viděl, učinil Satanovi 
nabídku. Řekl, že zaplatí cokoli za ty lidi chycené v kleci hříchu. Chtěl je od Satana 
vykoupit za jakoukoli cenu. Satanova cena však byla opravdu vysoká. Víc Bůh ani dát 
nemohl. Satan chtěl život a krev jeho jediného syna Ježíše Krista za všechny polapené 
lidi. A Bůh mu tu cenu bez váhání zaplatil, aby mohl lidi z klece hříchu pustit zpět na 
svobodu.“ Farář vzal po svém příběhu prázdnou klec ze stolku a odešel z kostela ven.



Pája Sychrová

Z mládeže

Z malého dorostu
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Andreje všechno, co viděl a slyšel, oslovilo. Správně si domyslel, že farář zřejmě 
musel veverkám, které od něj draho koupil, dát svobodu, stejně tak jako Kristus dal 
svobodu jemu, Andrejovi lapenému do klece hříchu. Cestou z koste-la dal Andrej 
všechny peníze vydělané prodejem veverek do místní pokladničky. A od té chvíle již 
nikdy nezapomněl na to, co pro něj Pán Bůh udělal. Dokonce  o tom sám později 
mnoha lidem řekl.

Kéž zkušenosti, které ve víře zažijeme, osloví nás dospělé a i Vás, děti, tak, že již nikdy 
nezapomeneme, co Bůh učinil i pro nás, a řekneme o tom dalším.

Neboť jsem hladověl a vy jste mi dali najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali 
jste mě. 

I tuto zimu (už od listopadu) bychom v mládeži rádi něco udělali pro lidi, kteří žijí na 
ulici. Chceme jim opět nabídnout hustou polévku do zimy a zároveň naslouchání nebo 
rozhovor. Vaření je snadné, setkání na ulici už méně, protože máme najednou být s lidmi, 
které možná raději obcházíme. Nejistota je přirozená, ale naštěstí u toho nebudeme sami. 
Lidé z komunity Sant' Egidio se s lidmi na ulici potkávají každý týden už 10 let a my se       
k nim opět přidáme. Můžeme tak lidi z ulice poznat z bližšího úhlu. Pro mě osobně je 
setkání s lidmi na ulici těžké, ale zároveň silné, obohacující, sebepoznávací a bourající 
stereotypy a předsudky. A i když člověk trochu dává, může přijmout mnohem více, než 
dal – Krista, který je přítomen v těch nejzranitelnějších na těch nejméně očekávaných 
místech. Myslete prosím na nás i na ty lidi ve svých modlitbách. 

Mária Uhlíková 

Polévka pro lidi na okraji

Malý dorost srdečně zve na táborový večer pro rodiče (a přátele dorostu), který se 
uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 v 17.00 ve spodních místnostech CB Kounicova 15.

Pozvání je především pro rodiče a jiné příbuzné současných i bývalých dorostenců, 
kteří byli na letošním táboře. 

Prosíme o přihlášení předem Lukáši Packovi na e-mail lukas.pacek@gmail.com.



Z EKUMENICKÉ POBOŽNOSTI

Fotbálek (nebo brusleníčko)

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 16.30. Fotbal nebo – 
pokud bude mrznout – hokej. Vstupné 30–40 Kč na osobu. Hraje se skoro za každého 
počasí. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 
414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

LISTOPAD V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00
13. 11.:
27. 11.:

Výchova dětí podle Bible – duchovní program s diskusí
(Před)adventní tvoření – proutěná dekorace

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2014: 26. 11. a 10. 12.

Z EKUMENICKÉ POBOŽNOSTI

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

Přihlížet zlu? (milosrdný Samaritán, Jan Kvapil a spol.)
Nechat se strhnout (rozhovor s Michalem Schusterem)
Islám, židovství a křesťanství (Daniel Haslinger)
Hostina o hostině (společná večeře a příběh o velké hostině)

VZTAH K CIZÍM LIDEM



2. 11.:

9. 11.:

16. 11.:

23. 11.:

30. 11.:

10.00
14.00
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30

5. 11.:
12. 11.:
19. 11.:
26. 11.:

19.00
19.00
19.00
19.00

Budějovičtí + Večeře Páně
Sborový den (Budějovičtí)
kaz. Pavel Světlík
večírek (kaz. Pavel Světlík)
kaz. Jan Asszonyi 

kaz. Jan Asszonyi
večírek (br. Jan Kočnar)
kaz. Daniel Komrska (1. adventní neděle - neděle seniorů)
večírek (Želešický chrámový sbor)

večírek (dorost)

dkn. Mária Uhlíková
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 12. a 26. listopadu po shromáždění 

ve středu 26. listopadu v 17.15

2. 11.:
9. 11.:
16. 11.:
23. 11.:
30. 11.:

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

STANICE

LISTOPAD V NAŠEM SBORU
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