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CÍRKEV BRATRSKÁ , BRNO
Modlitebna Kounicova 15;
kazatel Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434;
pastorační asistentka – tel.: 776 381 235;
kancelář sboru – tel.: 530 342 302

NEČAKANÉ VECI
Diali sa zvláštne veci. V Anglicku svietilo
slnko a u nás pršalo takmer bez prestania.
Zatiaľ, čo my sme s úzkosťou mohli pozorovať rastúce rieky, prívaly vôd, oni sa vytešovali z netypického slnečného počasia. A
aby sa nepovedalo, tak v južnej Afrike zatiaľ
snežilo a sever Talianska zasiahlo tornádo.
Akoby sa niekto omylom hral s kartičkami
s počasím a pekne s nimi zamiešal. Povodne
so sebou priniesli nejedno prekvapenie.
V jednej malej dedinke na Trutnovsku sa
stala zvláštna vec. Ľudia s obavami strážili
hladinu rieky Úpy, no ničivá sila prišla z iného miesta. Malý a doteraz neškodný Černohorský potok sa prejavil v plnej sile a z hôr so
sebou priniesol tony kameňov a piesku,
ktoré pochovali niekoľko domov. Z času na
čas prichádzajú nečakané veci – niekedy nás
príjemne prekvapia, inokedy nepríjemne
rozčarujú. A takto prichádzajú aj ľudia
z rôznych nečakaných strán. Môžu to byť
neplánované hurikány, ktoré nám prehádžu
život, hodnoty. Môžu to byť prekvapujúce
záplavy, ktoré odplavia aj to, čo by sme nechceli. A nemusia to byť len pohromy, či
osobné životné katastrofy. Zrazu začne
svietiť slnko tam, kde by sme to nečakali.
Zrazu niečo pochopíme v najmenej očakávanom momente. Alebo nájdeme stratenú
vec na tom najmenej pravdepodobnom
mieste. Alebo sa na nás usmeje ten človek, o
ktorom by sa nám ani vo sne nesnívalo.
Cez nečakané, nepredvídateľné veci
k nám môže neočakávane prísť aj Pán Boh
do života a niečo v ňom vytvoriť. Častokrát
tvorí prakticky z ničoho a tam, kde by sme to
najmenej čakali.
Mária Uhlíková

K O M P A S
Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15
Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 8. 2013
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus (raus.p@upcmail.cz), Hana Fronková
(fronkova.hana@seznam.cz), David Fajfr (david.fajfr@seznam.cz)
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme. Příští číslo vyjde v neděli 1. září.

O PLÁNECH, POVINNOSTECH
A UŽÍVÁNÍ DOBRÝCH VÌCÍ

ÚVODNÍK

Často se vracím k otázce, jak v životě (a
především při práci v církvi) jednat v souladu
s Boží vůlí. Člověk něco plánuje, něco by rád
pro Pána Boha dělal, ale jak mít jistotu, že
právě z toho, co jsem vymyslela, bude Pán Bůh
mít radost? Samozřejmě se modlím a ptám se:
„Co mám, Pane, pro Tebe dělat?“ Ale nakonec, abych byla upřímná, stejně žádné pokyny
shora nepřijdou a musím se rozhodnout a
plánovat sama.
Jednou jsem o tom takhle přemýšlela, volala
jsem k Pánu Bohu, že se bojím, abych svůj
život nepromarnila. A najednou ve mně zazněla odpověď tak jasně jako málokdy: „Tolik
jsem do tebe investoval, a ty nevíš? Máš Bibli,
vyslechlas tolik kázání, tolik dorostových a mládežových programů a nevíš, jaká je
moje vůle? Dal jsem ti rozum, tak ho používej!“ Od té doby si v sobě nesu
představu pomníku, který tady svým životem Bohu stavím a který nemusí být
tvořený jedním velkým kamenem, ale mnoha drobnými kamínky, mnoha drobnými, všedními dobrými skutky. A mám větší svobodu v tom, vymýšlet sama
konkrétní podobu těch skutků. (Tím nechci říct, že se mi to daří. Často selhávám a
jedinečné příležitosti zůstávají nevyužity.)
Postupně se ale objevil další problém. Z „dobrých skutků“ se stal nekončící
řetězec položek k odškrtnutí, ze kterých plynul jen pocit uspokojení, pokud jsem
uspěla podle svých plánů a měřítek, a pocit beznaděje, pokud ne. A znovu se
objevila palčivá otázka, jestli to takhle Pán Bůh chce. Jsem moc vděčná za příležitost podílet se na organizaci Noci kostelů, protože mě přinutila zrevidovat
svůj postoj. V hrůze z toho, že to nedokážu a selžu, jsem znovu začala trávit delší
čas v modlitbách a ujasnila si, že vlastně nejde o to, abych já uspěla, ale aby se Pán
Bůh oslavil. A že právě to si moc přeju, i když nevím, jak to udělat, a tuším, že
přesné pokyny od Něj mít nebudu. S vděčností musím konstatovat, že jsem
nakonec při chystání Noci kostelů prožívala klid a velikou radost z ochotné a
dobré práce bratrů a sester.
A tak nám všem na začátku léta přeju, abychom načerpali pokoj a radost v Boží
přítomnosti a aby se Bůh v našich životech oslavil – věřím, že On to dokáže!
Katka Dadáková
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VÝHLEDY
ANEB CO NÁS ČEKÁ
A CO NÁS NEMINE
O PRÁZDNINÁCH
eboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou.
(Sk 18,9–10) Toto slovo přijal apoštol
Pavel v Korintu, kde prožil protivenství i
projevy Boží moci. Ve chvíli, kdy uvažoval o tom,
zdali ve městě zůstat nebo jít dál, se mu dostává Božího povzbuzení, a tak zůstal. Povzbuzení
k práci potřebuje každý z nás, a není k tomu vždy potřeba jenom Božího mimořádného
zjevení. Povzbuzovat se můžeme navzájem. A to je jedním z cílů společných shromáždění.
Tam zaznívá Boží slovo a tam se navzájem můžeme povzbudit.
Prázdninový program společných shromáždění ve sboru je mírně umenšen tím, že se
nekonají nedělní večerní shromáždění. Jinak je program pravidelný. Mimoto sbor pořádá
prázdninové akce: tábory dorostu a pobyty na Valašsku.

N

Nedělní shromáždění
7. 7. 2013 9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně, slouží kaz. Daniel Komrska
14. 7. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží br. Petr Raus
21. 7. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Jan Asszonyi
28. 7. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Jan Asszonyi
4. 8. 2013
11. 8. 2013
18. 8. 2013
25. 8. 2013

9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně, slouží kaz. Daniel Komrska
9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží br. Petr Raus
9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Daniel Komrska
9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží br. Josef Vávra

Večerní shromáždění se v průběhu letních prázdnin nekonají.
Středeční biblické hodiny
V červencových biblických hodinách v 19.00 hodin bude sloužit kaz. Jan Asszonyi.
Vyjma středy 31. července, kdy poslouží br. Josef Vávra.
V srpnových biblických hodinách v 19.00 hodin bude sloužit kaz. Daniel Komrska.
Další informace
Tábory: tábor velkého dorostu
tábor malého dorostu
4

29. 6. – 13. 7.
13. 7. – 27. 7.
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Valašsko: první turnus
druhý turnus

10. 8. – 17. 8.
17. 8. – 24. 8.

Dovolená kaz. Jana Asszonyi:
3. 8. – 18. 8. a 25. 8. – 1. 9.
Instalace kaz. Daniela Komrsky – V neděli 8. září 2013 bude při dopoledním shromáždění
instalován do služby kazatele sboru kaz. Daniel Komrska. Instalaci provede místopředseda
Rady CB, br. Petr Raus.
SOLI DEO GLORIA
Samému Bohu sláva
S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

ČERVENEC, SRPEN 2013

SBOROVÁ KRONIKA
BLAHOPŘEJEME
KDY

5. 7.
14. 7.
14. 7.
30. 7.
31. 7.
3. 8.
4. 8.
8. 8.
23. 8.
27. 8.

Bůh činí veliké věci, jež ani nelze vyzpytovat, divy,
jež ano nelze spočítat.
Jób 9,10

KOMU

sestře Zdence Podhrázké z Brna
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna
sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
sestře Miloslavě Raclové z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

PROČ
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NAROZENÍ
V pondělí 10. června se manželům Lydii a Miroslavu Křipačovým narodil syn Filip.
POŽEHNÁNÍ
V neděli 2. června bylo požehnáno Šimonovi, synu Terky a Štěpána Novotných, a Karolíně,
dceři Bronislavy a Tomáše Záděrových. (Viz foto na titulní straně.)
ODEŠLI NA VĚČNOST
27. června zemřela ve věku 96 let sestra Ema Marková. Pohřeb se koná 2. července.
Podrobnosti budou v oznámení.
KOMPAS 7-8/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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POHLEDY DO PÍSMA
Mudrc nebo blázen?
Efezským 5,15-17
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako
moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní,
ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

D

aný výsek textu patří do kontextu,
v němž apoštol vidí efezský sbor i
jednotlivé křesťany uprostřed života společnosti. Ví o tom, že ještě nedávno
sdíleli její hodnoty i životní styl. Pak se ale
setkali s evangeliem a samotným Pánem
Ježíšem, a život se mnohým převrátil naruby. Najednou se jejich život octl v novém
kontextu, o němž ještě nevěděli vše a neměli
ho v krvi. Stali se z nich životní začátečníci.
Mnohého se zřekli, mnohé se učili. Stali se
součástí nového společenství církve. A stali
se také lidmi pohrdanými a pronásledovanými, často i vyděděnci.
Není divu, že nově obrácení křesťané potřebovali pomoc, aby svůj nový život mohli
postavit na Boží moudrosti. Tuto pomoc se
v dopise snažil poskytnout apoštol Pavel.
Jakoby z různých úhlů pohledu krouží kolem stejného tématu – jak se naučit autenticky a důvěryhodně žít křesťanský život
s ohledem na svůj vlastní minulý život a
s ohledem na přítomné prostředí života.
Efezským 5,15–17 nám jeden z oněch úhlů
pohledu představuje. Je v něm trojí upozornění: 1) Dávejte si dobrý pozor na to, jak
žijete; 2) Nepromarněte čas; 3) Hleďte pochopit, co
je vůle Páně.
6

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. V pozadí tohoto výroku je vědomí změny života
z bezbožného na zbožný. Nový řidič musí
být pozorný, aby to, co ještě nemá v krvi,
zachovával. Musí být velice pozorný, aby
něco nepřehlédl a nepřivodil zlé sobě ani
druhým. Efezští, ti měli v krvi ještě stará
klišé života bezbožného či života v jiných
náboženstvích. Proto museli dávat velký
pozor na to, jak žili. Apoštolovo slovo
ovšem nemíří jenom k začátečníkům. I pokročilí a zkušení potřebují – jako starý a
zkušený řidič – dávat pozor na to, aby je
neovládla rutina, která uspává. Člověk pak
není příliš pozorný, ledacos důležitého
přehlédne. Oba, začátečník i zkušený, potřebují dávat pozor na své priority, myšlení,
slova a činy.
Nepromarněte čas. Apoštol Pavel doslova
říká: Vykupujte čas! Za tímto slovem je obraz
otroka, který je vykoupen z otrocké služby
na svobodu. Je zajímavé, že tento termín
z obchodního prostředí uvádí apoštol v souvislosti s časem. Má náš čas ve službě někdo
jiný a je potřeba ho pro sebe znovu vykoupit? Asi ano. Kolik otrokářů a zlodějů
času se snaží ukrást a řídit náš čas!? Co to
stojí sil získat ho zpět pro sebe a naplnit ho
KOMPAS 7-8/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

podle Boží moudrosti. Pro apoštola Pavla je
čas (ř. kairos) jedinečná a vzácná příležitost.
Nevíme, kolik je nám ho vyměřeno, neumíme ho prodloužit a navíc, jak řekne
apoštol, dny (minimálně ty jeho) jsou zlé.
Proto je potřeba pečlivě vážit, kterým příležitostem vyjdeme vstříc a kterým budeme
věnovat svůj čas. Takové volby uskutečňujeme každý den v zaměstnání, v rodině,
ve sboru. V každém z těchto prostředí nás
apoštol volá k tomu, abychom s časem
pečlivě hospodařili a nepromarnili ho.
Hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vůle Páně, to
je to, co je vskutku rozumné, moudré a
dobré. Jenom nerozumný člověk nedbá na
Pána Boha a jeho vůli. To ostatně zaznívá
zřetelně již ze Starého zákona (Přísloví,
Žalmy). Hledání Boží vůle, to je hledání
cesty života, v němž přestaly hrát výsostnou
roli vlastní úsudky. Ony zde stále jsou, ale
chtějí být ovlivňovány a řízeny Pánem
Bohem. Boží úsudky a Boží rady jsou víc
než omezené lidské. Co víme o Boží vůli?
Že je to cosi, co se dá pochopit, čemu se dá

porozumět. Je to proto, že je nám dána ve
svém obecném pojetí v Písmu. Rozlišujeme
mezi obecnou a partikulární Boží vůlí. Ta
obecná, která je formulována v Písmu zřetelně, se týká všech lidí a jejím předmětem je
spása člověka: abychom byli naplněni Duchem svatým, abychom mu vzdávali díky,
abychom byli posvěceni. Partikulární Boží
vůle, která se týká našich individuálních
příběhů, v Písmu není. Tu nalézáme pomocí
obecných principů Písma, které nás vedou
prostřednictvím pastorace (radami zkušených křesťanů) a modliteb. Svou roli zde
hraje také víra, která nevidí, a přece se
rozhoduje k činu. Pro apoštola Pavla bylo
důležité, aby se Efezští snažili hledat obojí –
onu velkou a pro všechny platnou spásnou
Boží vůli, a pak také onu konkrétní, která
zve k následování.
Kdo je moudrý a rozumný? Ten, kdo si
dává dobrý pozor, jak žije, ten, kdo se snaží
pečlivě využít čas, a ten, kdo ve všem hledá a
snaží se naplnit Boží vůli.
Jan Asszonyi

DĚTSKÝ DEN
V BOHUMILICÍCH

J

ako každý rok, i letos se v Bohumilicích konala
akce na oslavu Dne dětí pro děti ze sboru i z vesnice. Letošní novinkou však bylo místo – oproti
minulým ročníkům jsme totiž místní hřiště vyměnili
za zahradu přiléhající ke sborovému domu CB. To
byl vpravdě geniální tah, protože organizátoři měli
všechno při ruce, maminky si libovaly, že jsou ve
středu obce a nemusí chodit nikam daleko, a děti si
užívaly volného prostoru, který zahrada poskytuje.
Podle dlouholeté tradice jsme celé odpoledne
zahájili „Během kolem Bohumilic“, při kterém děti
KOMPAS 7-8/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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od 7 do 15 let plnily nejrůznější úkoly ve
snaze získat co nejlepší čas a celkové
hodnocení. Zatímco starší napínaly hlavu i
svaly, menší děti plnily drobné úkoly
přímo na zahradě sborového domu:
zkoušely poslepu najít lízátko, zapamatovat si co nejvíce věcí za určitý časový
limit nebo poskládat co nejrychleji puzzle.
Za správné plnění dostávaly speciální
penízky „bohuměla“, za které si pak
mohly v našem malém obchůdku koupit
nejrůznější dobroty.
Novinkou letošního ročníku však byla
čajovna & kavárna, která se díky manželům Kubicovým proměnila v oázu klidu
uprostřed rušného odpoledne. Maminky
mohly ochutnat pravou arabskou kávu či
červený čaj a k tomu přikusovat některou
z dobrot, které napekly sestry ze sboru.
Právě čajovna se také stala vítaným
místem rozhovorů, kdy se mohli lidé z vesnice přesvědčit, že my v CB jsme vlastně
vcelku normální lidé J.
Zlatým hřebem odpoledne se stala moderní pohádka o Sněhurce a 365 trpaslících, a především divadelní vystoupení
Břéti Kubici, kdy děti sledovaly například
proměnu v čápa, zmizení nebo improvizované hudební vystoupení, na němž se
samy podílely pomocí nejrůznějších
nástrojů. A stejně jako v uplynulých letech
jsme i letošní ročník dětského dne zakončili táborákem a porcí špekáčků s kečupem J.
Na závěr nezbývá než vyslovit velké
díky a vyseknout hlubokou poklonu všem,
kdo během dětského dne přiložili ruku
k dílu! Věřím, že to byl další významný
krok směrem k lidem žijícím v naší vesnici,
který si Pán Ježíš určitě může použít pro
své království.
Ester Pučálková
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OHLÉDNUTÍ ZA
SETKÁNÍM SENIORŮ

D

ne 2. června t. r. připravil náš sbor
pod patronací sesterského odboru Neděli seniorů. Byli pozváni
sestry a bratři starší sedmdesáti let. Sešli se ti,
kteří prožili celou druhou světovou válku a
dobu komunismu se vším těžkým, co s tím
souviselo. Jistě mnozí z nich prožili mnoho
utrpení, ale rovněž mnoho zázraků a Boží
pomoci. Nyní zde seděla téměř stovka
z těchto bratří a sester, aby přijímala lásku a
porozumění ostatních věřících. Byli jsme
uvítáni zpěvem písně několika bratří
starších a dětský sboreček zazpíval několik
velmi hezkých písní.
V běžném životě ostatní lidé seniory
často pomíjejí. Není tomu tak v prostředí
křesťanů, a tedy ani v našem sboru. Již
v dopoledním shromáždění jsme slyšeli
z úst bratra kazatele Jana Asszonyi o velké
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víře setníka, který prosil Pána Ježíše za
uzdravení svého otroka. Byla to pokora,
úcta a víra prodchnutá láskou k bližnímu. Je
příkladem i pro nás. Tuto neděli jsme cítili
uvedené křesťanské hodnoty také my.
Před připraveným bohatým pohoštěním
jsme si vyslechli zkušenosti katolického
faráře, bratra Zachovala. Vyprávěl o svých
návštěvách u nemocných a bezmocných
v rodinách, nemocnicích a různých
ústavech. Zdůraznil, jak je důležité se těmto
lidem věnovat, navštěvovat je a někdy je
držet jen za ruku. Poté následoval oběd, při
němž nás sestry obsluhovaly s láskou a
úsměvem.
Sestry a bratři, milé děti, kteří jste nám
připravili tak krásnou neděli, touto cestou
Vám všem velmi děkujeme.
Květoslava a Slavoj Matulíkovi
9

BARDĚJOVŠTÍ V BRNĚ

O

víkendu 14.–16. června 2013 navštívili náš sbor bratři a sestry
z bardějovského sboru. Po sobotní dopolední a popolední
prohlídce Brna nám ve večerním programu představili svůj sbor
formou prezentace s komentářem, svědectvím a zpěvem Velikonoční
kantáty v podání pěveckého sboru. V neděli pak kázal kazatel Martin
Uhriňák a opět zpíval pěvecký sbor.
Následující reakce některých z Bardějovských si můžete přečíst díky
laskavosti Beáty Beňové (už téměř Brňačky J).

1. Bylo něco, co Vás/Tě v Brně překvapilo?
2. V čem jsou podle Vašeho/Tvého
víkendového pozorování oba naše
sbory podobné?
3. A v čem se odlišují?
Miriama (19)
1. Ani neviem, či je vhodné použiť slovo
„prekvapili“, skôr by som povedala, že ma
potešili, a to dve veci. Naozaj úžasne vrelé
privítanie a srdečná pohostinnosť domácich, za čo som veľmi vďačná, pretože to len
znásobilo skvelý pocit, čo som z návštevy
Vášho zboru mala. Druhou vecou bola
sobota – poznávací výlet Brnom. Bolo to
úchvatné, keď som sa smela prechádzať po
nádhernom meste a počuť aj čo-to z jeho
histórie.
2. a 3. Myslím, že za tie dva dni, čo sme u
Vás strávili, sa veľa odlišných a spoločných
vecí týkajúcich sa nášho a Vášho zboru
nedalo pochytiť, ale predsa sa jedna odlišnosť a aj jedna spoločná vec nájde. Vy
10

říkáte, kým my hovoríme, avšak nad vstupom do modlitebne máme rovnaký nadpis
(aj keď v inom jazyku).
Matúš (19)
1. Prekvapila ma láskavosť ľudí, u ktorých som spal a u ktorých som bol aj na
návšteve, a ďalšia vec, čo ma prekvapila,
bolo to, že skoro každý zo zhromka má
doma nejaké zviera.
2. a 3. K nasledujúcim dvom bodom by
som povedal snáď toľko, že ja som si nijaké
zvláštne odlišnosti nevšimol. Všade, kam
prídem do CB-čka, tak ako aj do Brna, sa
cítim ako doma, lebo ľudia sa ku mne
správajú priateľsky, ako keby sme sa poznali
10 rokov. Sú štedrí, zhovorčiví, usmievaví,
priateľskí, milí. Aj preto som sa tam cítil
výborne. Skoro ako doma.
Filip (22)
1. V Brne ma prekvapilo (čo sa týka mesta), že to tam bolo celkom živé a že máte
mnoho príležitosti pozvať ľudí na rôzne
podujatia. Čo sa týka zboru, prekvapilo ma,
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že nás tam sprevádzalo tak málo mladých, a
tak sme boli odkázaní na komunikáciu
medzi sebou.
2. Bohužiaľ aj u nás, ak sa koná nejaká
„špeciálna“ akcia, príde len zopár „verných“, ale v nedeľu je na bohoslužbách vždy
plno.
3. Naše lavice tak nevŕzgajú.

3. V jazyku. Videla som málo mladých, ale
neviem, ako to je v skutočnosti. Ťažko
odpovedať. Za takú krátku dobu sa toho
nedá viac vidieť.

Marcela (41)

Kvetoslava (45)

1. Keď ideme do cudzieho prostredia,
tam, kde sme ešte neboli, tak väčšinou nevieme, čo môžeme čakať. Aspoň u mňa je to
tak, že nečakám nič nevídaného, skôr
naopak, som pozitívne naladená. Tešila som
sa na stretnutie s ľuďmi, so zborom aj na
službu.

1. Prekvapilo ma, akú námahu ste si dali
s tým, aby ste nám dokázali priblížiť mesto.
Museli ste sa naučiť niečo naviac.

Prekvapilo ma to, že to v Brne žije – teraz
myslím mesto, lebo sme stihli vaše slávnosti,
a tak sme to mohli vidieť.
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2. Za jeden víkend sa toho nedá veľa
vidieť, ale to podstatné je v kázaní Božieho
slova. Úprimnosť a prijatie vašimi ľuďmi,
pohostinnosť, teda dávanie...

2. V prijímaní do rodín, otvorenosti a
pohostinnosti, speve.
3. Besiedka u vás prebieha počas
hlavných bohoslužieb, zatiaľ čo my ju máme
pred bohoslužbami. Myslím si, že deti a aj
sestry, ktoré vyučujú besiedku, by mali byť
súčasťou spoločného zhromaždenia.
11

Anna (74)
1. Prekvapilo ma, že my sme tam spali u
jednej katolíčky, ktorá prijíma náš zbor
normálne, dokonca je tam pokrstená,
prijíma Večeru Pánovu. Nie sú tam žiadne
rozdiely medzi cirkvami. Prekvapilo ma ešte
to, že brat kazateľ Benda tam bol práve
vtedy, že som ho tam mohla stretnúť, lebo
ináč tam v Brne chodí do iného zboru.

Obecenstvo v zbore bolo tiež príjemné, ich
úprimnosť a túžba po slove.
2. V láske a prijateľnosti.
3. V záujme o ľudí. Aj ja by som si priala,
aby aj my sme mali taký veľký záujem o ľudí.
My tiež máme, ale nie takýto.
Děkujeme.
Beáta Beňová a Lenka Broklová

POZVÁNÍ
KE SPOLEČNÉ DUCHOVNÍ
On však odcházíval na pustá místa a
tam se modlil.
Lk 5,16
Milí bratři a sestry, milí přátelé!

OBNOVĚ

Zveme Vás na duchovní obnovu do
Vranova. Chtěli bychom Vám poskytnout
prostor k setkání s Pánem Bohem v tichu.
Během tří dnů spolu budeme zachovávat
ticho a nebudeme mluvit, abychom si
vytvořili podmínky klidu, soustředění a
vnitřního ticha. Každý den se sejdeme ke
společným bohoslužbám a několika krátkým úvodům do meditací, kterými nás
pravděpodobně povede Daniel Pastirčák.
12

Potom budeme každý sám v tichu rozjímat a
modlit se.
Setkáme se v Duchovním centru svatého
Františka z Pauly ve Vranově ve dnech od
19. do 22. září 2013. Příjezd bude individuální ve čtvrtek v podvečer. Přihlášeným
účastníkům zašleme další podrobnosti a
popis, jak se do duchovního centra dopravit.
Ubytováni budeme každý samostatně,
celodenní strava je zajištěna, budeme si tam
moci uvařit kávu nebo čaj. Pokud máte
potřebu dietní nebo speciální stravy, prosím,
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uveďte to do přihlášky, domluvíme se, co se
s tím dá udělat.
Celková cena za pobyt se stravou je 1 800
korun, platba proběhne při příjezdu do
Vranova. Pokud by výše ceny byla nepřekonatelnou překážkou, prosím, ozvěte se
Márii Uhlíkové. Na druhé straně, pokud by
Vám to situace umožnila a chtěli byste

přispět na pobyt v tichu jiným, můžete se
také ozvat.
Jestliže Vás tato možnost oslovila a chtěli
byste se zúčastnit, prosím, zastavte se osobně za mnou nebo mi napište mail na adresu
maria.uhlikova@cb.cz. Další potřebné informace můžete získat na mém telefonním
čísle 776 381 235.
Mária Uhlíková

MEČ KRÁLE
DAVIDA
e dnech 14. až 16.
června jsme s částí
malého i velkého
dorostu vyrazili
na každoroční Meč krále
Davida. Letos se této akce
kromě nás účastnilo sedm
dorostů (Olomouc, Písek, Husinec, Praha,
Česká Třebová, Brno-Betánie a my). Tentokrát jsme se přenesli do doby po smrti krále
Šalomouna. Tehdy se Izrael rozdělil na
severní a jižní. Jedny vedl králův syn Rechabeám, druhým velel Jarobeám. Do tohoto
děje nás hned první večer uvedla scénka.
Když došlo na to, zda Rechabeám uposlechne rady starších, či mladších, rozdělili
jsme se i my na dvě skupiny podle toho, jaká
rada nám připadala moudřejší. My jsme se
přiklonili k radě starších. (Více je k přečtení
v 1. Královské, 12. kapitola.) Tyto dvě strany
pak už byly celou dobu proti sobě.
Sobotní počasí nám přálo až moc,
naštěstí jsme byli většinu času pod stromy,
takže jsme se úplně neupekli. Celodenní hra

V
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byla krom soubojů mezi žlutým Jihem a
modrým Severem i o tom, že jsme bránili
města, dobývali města, získávali a prodávali
suroviny a tak. Hlavním cílem bylo získat co
nejvíc peněz, za které se pak příští den na
závěrečném turnaji dostávaly životy k dobru. My z Brna jsme měli soutěžní družinky
dvě. Nevím přesně, jak si vedla druhá, nicméně moje se skoro celou hru zabývala
obchodem. Bojů bylo minimálně, zato jsme
se hodně nachodili. Večer po hře se pak
konal drobný exhibiční souboj vedoucích a
pak už se šlo buď za doprovodu pohádky
spát, nebo zpívat k táboráku.
V neděli dopoledne jsme měli společné
shromáždění. Mimo jiné byla řeč i o tom, že
se Pánu Bohu nelíbí, když bratři proti sobě
13

bojují, takže de facto celý včerejšek byl špatně. Nicméně, jak jeden z organizátorů dodal, kdybychom se včera všichni rozhodli,
že zůstaneme ve stanech a nebudeme bojovat, byli by asi smutní, že se tak pracně připravovali s tou hrou a nikdo ji nechce hrát.
Odpoledne pak konečně nadešel vrchol
této akce – závěrečný turnaj, kde hlavní
cenou je opravdový putovní meč. Strategii
naší družinky vymyslel Lukinek takto:
„Hlavně s úsměvem a nezpotit se.“ To první
celkem šlo, to druhé moc ne, protože
sluníčko už se opět dost činilo. Konečný výsledek turnaje byl, že vítězství uhájila Olomouc. Samotný meč jsme tedy nevyhráli, ale
pokud jde o mě, stejně jsem tuto akci
končila s kladným pocitem, že to bylo fajn, a

jsem ráda, že jsem tu mohla být a že jsme
všechno ve zdraví zvládli. Sice by bylo pěkné
i vyhrát, ale co bych nechtěla. Mimochodem, naši bojovníčci patřili věkově k těm
spíš mladším, ale i tak bojovali statečně a
žádná ostuda to nebyla.
Pokud mohu říct jeden z vlastních dojmů
z pohledu kmeta, přišlo mi zajímavé, že si
mnozí dorostenci myslí, že vím úplně všechno včetně toho, kde je jejich ešus nebo jak
dlouho ještě půjdeme, když jdeme na tábořiště, kde jsem v životě nebyla (žel tomu tak
není, a tak ne vždy dokážu pomoct).
Ráda bych poděkovala všem, kteří tam se
mnou byli, a taky Pánu Bohu za celou tuto
akci.
Hanka Fronková

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

Příběh DVACÁTÝ DRUHÝ:

HOUSENKA MALENKA

N

a jedné velké, krásně zelené a šťavnaté kopřivě se usídlila housenka
Malenka. Měla se tam opravdu dobře. Okusovala listy a nikdy neměla hlad.
Sluníčko ji hřálo na záda i nožičky, takže jí nebývala zima, a když zrovínka
pršelo, vlezla si pod list a udělala si z něho stříšku. Zdálo se tedy, že housence nic
nechybí. Byla na své kopřivě šťastná a spokojená.
Až jednoho letního dne, kdy si opět pochutnávala na výživném listu kopřivy, přistál
kousek od ní překrásný barevný motýl. Viděla ho lehounce přiletět a elegantně přistát.
Roztáhl svá pestrá křídla proti slunci a uvelebil se na špičce drobné větvičky vedlejšího
keříku. Housence Malence se zdál opravdu nádherný. Motýl měl totiž jemně hnědá
lehounká křidélka, chvílemi se zdálo, že mají až oslnivě hnědočervenou barvu. A co
víc, v rozích těch křídel zářila výrazná oslnivá modravá oka. Motýl byl zkrátka celý
blýskavý, až housence oči přecházely.
Vedle toho motýla si najednou černobíle tečkovaná Malenka připadala příliš
obyčejná a pro své černé trny i trochu ošklivá. Vždyť motýl vypadal tak hezky a navíc
mohl ještě i létat. Motýl si hned housenčiných smutných očích všiml a prozradil jí
14
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tajemství: „Nesmutni, Malenko. I ty můžeš mít taková krásná, čistá a lesklá křídla jako
já a budeš s nimi také létat. Musíš je však opravdu chtít a něco pro to udělat. Musíš svůj
dosavadní život na zeleném listu kopřivy opustit a zakuklit se. Když to uděláš opravdu
poctivě, proměníš se v takového motýla, jako jsem já.“ Malenka na to nestačila
odpovědět, protože motýl hned mávl křídly a vznesl se kamsi k nebi, naproti sluníčku.
Housenka Malenka byla motýlovou radou překvapená. Přemýšlela, zda je něco
takového vůbec možné a jestli jí motýl říkal pravdu. Velmi se bála opustit příjemné
místo na listu kopřivy, kde ji sluníčko hřálo, před deštěm se vždycky dalo schovat a
neustále tu byl dostatek šťavnaté potravy. Ale touha létat a mít překrásná křídla
ozdobená velkými oky postupně sílila. Malenka se nakonec přestala bát, uvěřila
motýlovi a zkusila to. Zakuklila se a čekala, co se bude dít. A jak myslíte, že to dopadlo?
Malenka se opravdu změnila. Z černobíle tečkované housenky s ochrannými trny se
stal přenádherný hnědavý motýl s velikými modrými oky na křídlech. A Malenka jimi
zamávala a lehce se vznesla nad zelenou zahradu, z které až doposud znala jen kout
zarostlý kopřivami. Dostala tak mnohem víc, než si na počátku dovedla představit.
Podobné je to i s námi lidmi. Někdy se bojíme svůj život změnit, když nás k tomu
Pán Bůh zve. Ale když to uděláme, často zjistíme, že nám tím Pán Bůh nabízí
mnohem víc, než jsme čekali. A proto stojí za to, Boží výzvy poslouchat a nebát se
jich. Určitě nám přinesou něco dobrého, co bychom jinak neprožili nebo nezískali.
Pamatujete si, děti, jak vypadali motýl a housenka z příběhu? Pokud
ano, můžete je podle toho také vybarvit.

A pro ty, kdo rádi sledují motýly v přírodě
(pro malé i velké), vyhlašuji letní soutěž!!! J
Zjistěte, o kterém motýlovi by mohla být
v příběhu řeč. Už víte, jak vypadá. Dokonce
víte, jak vypadá jeho housenka a že se často

živí kopřivami. Až to budete vědět, hledejte
ho v přírodě. A když se ho někomu podaří
v přírodě vyfotografovat, čeká ho u mě
sladká odměna. Rodiče nebo starší
sourozenci těm menším jistě rádi pomohou.
Pája Sychrová
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ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
7. 7.:
14. 7.:
21. 7.:
28. 7.:
4. 8.:
11. 8.:
18. 8.:
25. 8.:
1. 9.:

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně
br. Petr Raus
kaz. Daniel Komrska
br. Josef Vávra
kaz. Jiří Lukl

Nedělní večerní pobožnosti se v červenci ani srpnu nekonají.

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
3. 7.: 19.00
10. 7.: 19.00
17. 7.: 19.00
24. 7.: 19.00
31. 7.: 19.00
7. 8.: 19.00
14. 8.: 19.00
21. 8.: 19.00
28. 8.: 19.00

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
br. Josef Vávra
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
prázdniny
v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20
prázdninová pomlka
dle potřeby
ve středu 4. září v 17.15

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež
Modlitební chvíle
Zkoušky pěveckého sboru
Jednání staršovstva
Sesterský odbor

STANICE
BOHUMILICE / neděle 9.30
14. 7.: kaz. Jan Asszonyi + VP
11. 8.: kaz. Daniel Komrska + VP
Ostatní neděle si službu zajišťují Bohumiličtí.

BLANSKO / neděle 14.00
28. 7.: kaz. Jan Asszonyi + VP
25. 8.: bude určeno

