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VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ

 měsíci říjnu přišla z ostravského sboru smutná 
zpráva, že zemřel Mirek Bukáček. Následující neděli Vke mně chodili někteří bratři a sestry a projevovali 

mně upřímnou soustrast. Docela mě to vyděsilo. Ano, Mirek 
Bukáček sice byl naším dlouholetým mládežníkem asi v le-
tech 1970–1980, pak se oženil a odstěhoval se do Ostravy, ale 
až doma jsem si uvědomila, že si ho bratři a sestry zřejmě 
spletli s mým bratrem. Tak jsem z toho dvě, tři noci ani 
nemohla spát.

Mirek byl jen o jeden rok starší, než jsem já, a tak jsem si 
uvědomila, jak máme být stále připraveni. Nevíme, kdy nás 
Pán odvolá. Mirek má ještě sestru Lydii, a tak se jmenovala i 
moje maminka. Má dceru Martu, a i já se tak jmenuji. Ale 
nejsme rodina ani přízeň. Jen shoda jmen.

Můj bratr Milíč se dosavad těší dobrému zdraví. Bydlí už 
třicet tři let na Vsetíně-Jasence a dodnes tam hraje ve sboru na 
varhany. Se vsetínskými seniory a manželkou chodí na 
15–20kilometrové túry po vsetínských horách, a to prosím za 
každého počasí. Každou středu hraje na klávesy v našem 
druhém sboru, který si říká „Maják“.

Teď už máme poslední měsíc v roce. Moc rychle to utíká. 
Můžeme bilancovat každý sám za sebe, co jsme v tomto roce 
stihli, a co nestihli. Co jsme mohli udělat jinak, lépe. Všichni 
se těšíme na připomínku narození našeho Pána – na Vánoce 
– velcí i malí. A proto děkujme Pánu za vše, co se stalo, a 
nechme se jím vést i v novém roce.

Přeji vám všem požehnané prožití svátků vánočních v kru-
hu vašich nejbližších.

Marta Bukáčková-Dyntarová



KOMPAS 12/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/4

V Ý H L E D Y
A N E B C O N Á S Č E K Á 

A C O N Á S N E M I N E
O A D V E N T U A V Á N O C Í C H

Milí bratři a sestry,
opět zmiňuji v úvodu Hesla jednoty bratrské, heslo 

na prosinec: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, 
vzešla nad tebou Hospodinova sláva. (Iz 60,1)

Prosinec je měsícem, v němž ubývá denní světlo a přibývá temnota. Do tohoto prostředí, 
jež nabývá symbolického významu, zaznívá zvěst o světle života, které vzešlo nad námi. 
Nechť nám letošní adventní a vánoční období přinese radost a naději z přicházejícího Boha, 
jehož sláva vzešla nad námi.

Adventní neděle
Bůh v Kristu přišel, přichází a přijde. Jeho první příchod si vděčně připomínáme, z ny-

nějšího přicházení se radujeme a jeho budoucí příchod očekáváme a vycházíme mu vstříc. 
„Advent a jeho dvojí přicházení.“ Pod tímto souhrnným názvem se budeme v letošním 
Adventu zamýšlet nad Pánem Bohem, který vyšel a vychází vstříc nám lidem. A k tomu 
chceme přidat i druhou stranu – naše vycházení vstříc tomu, který vychází vstříc nám. Spolu 
s br. Petrem Rausem a s. Márií Uhlíkovou chceme každou neděli připravit dvě kratší 
zamyšlení o Božím přicházení a našem vycházení vstříc Pánu Bohu.

2. 12. 2012 1. adventní neděle – Neděle otevřenosti
9.00 hodin, slouží Jan Asszonyi a Mária Uhlíková, pokřtěn a přijat do sboru bude br. 

Tomáš Formánek.
17.00 (17.30) večírek – Okénko do nejen letního života dorostů

9. 12. 2012 2. adventní neděle – Neděle trpělivosti
9.00 hodin, slouží Jan Asszonyi a Mária Uhlíková.
17.00 (17.30) večírek – koncert Helfertova orchestrálního sdružení

16. 12. 2012 3. adventní neděle – Neděle bdělosti
9.00 hodin, slouží Petr Raus a Mária Uhlíková.
15.00 – Dětská vánoční slavnost

23. 12. 2012 4. adventní neděle – Neděle smělosti
9.00 hodin, slouží Jan Asszonyi a Mária Uhlíková.
17.00 (17.30) – konání večírku bude ještě upřesněno.



Adventní sboreček
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

25. 12. 2012 Boží hod vánoční
9.00 hodin, slouží Daniel Komrska

30. 12. 2012 poslední neděle v roce 2012
9.00 hodin, slouží Petr Raus.
Večírek se nekoná.

Středeční biblické hodiny (vždy v 19.00 hodin)
V adventních biblických hodinách se budeme zamýšlet nad postoji, se kterými se 

setkáváme u biblických postav z doby kolem příchodu Pána Ježíše Krista.
  5. 12.  Misijní biblická hodina: Bible – důvěryhodnost Bible. Je možno věřit tomu, co 

říká?
12. 12.  Adventní biblická hodina
19. 12.  Adventní biblická hodina
26. 12.  Biblická hodina se nekoná.

Shromáždění na přelomu roku
Letošní silvestrovské shromáždění, které se bude konat 31. 12. 2012 od 17.00 hodin, bude 

ve znamení Daldaru. Shromáždění připravuje br. Jaroslav Štigler spolu s těmi, kdo kdy prošli 
touto dorosteneckou družinou.

Novoroční shromáždění s Večeří Páně se koná v úterý 1. 1. 2013 v 10.00 hodin. 
Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

Biblická hodina 2. 1. 2013 se nekoná.

Zářící hvězda za úsvitu zrána,
tak jasně září do temnoty v nás.
Nejjasnější ze všech, záchrana lidí,
Pán Ježíš Spasitel, krása všech krás.

Stín slibů, které jsem snad stokrát porušil, 
stále a stále je dával však dál.
Dávno jsem zlámal hůl, sám sobě nevěřil,
dát druhým důvěru také se bál.

Tíseň je má sestra, ráda mě provází,
stále jsem utíkal, s hříchem šel dál.
Tma byla přítel můj, můj bratr sobectví,
ztrápený pak v chudé stáji jsem stál.

Večerní stíny a zář hvězdy jitřní,
Pán Ježíš říká: Tak přestaň se bát!
Své zklamání odhoď, tvůj hřích je přetěžký, 
tak mi ho dej, na svůj kříž jej chci dát.

Zářící hvězda

„Star in the East“ from Southern Harmony, 1935, text Tomáš Veselý
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KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ   KRONIKA
PROSINEC 2012

„Cožpak on mé cesty neuvidí a nespočítá všechny mé kroky?“
Jób 31,4

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

3. 12.
12. 12.
18. 12.
25. 12.
26. 12.

sestře Jarmile Mikyskové z Brna
sestře Miluši Maláčové z Bohumilic
sestře Evě Tesaříkové z Brna
sestře Martě Stypové z Brna
sestře Jaroslavě Princové z Brna

74 let
77 let
78 let
87 let
93 let

V neděli 11. listopadu se manželům Tereze a Štěpánovi Novotným narodil syn Šimon.

V sobotu 3. listopadu zemřela sestra Marie Šímová ve věku nedožitých 99 let. Smuteční 
rozloučení se konalo v pátek 9. listopadu v naší modlitebně.

Co obsahuje projekt Kids4Africa?
- Způsob, jak se mohou děti svými finančními dary 

podílet na zakoupení snídaně pro chudé děti                
v Zimbabwe (např. desátkem ze svého kapesného).

- Skutečné příběhy dětí ze života v Zimbabwe i s fotkami.
- Informace o zemi, zvycích, škole, sociální situaci.
- Děti se mají možnost zapojit svými diskusními 

příspěvky.
- Předloha na vyrobení kasičky na střádání peněz.
- Pexeso z fotek ze Zimbabwe.

- Zábavné kvízy o získaných poznatcích.
- Hry a ruční činnosti, které jsou spojeny s životem v Zimbabwe.

K POVÍDÁNÍ NA STRANĚ 15
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POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Nekončiaca sa hostina

Efezanom 2

Chodiace m tvolyŕ

KOMPAS 12/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

avel v druhej kapitole listu Efe-
zanom prichádza s myšlienkou Pmŕtvych ľudí, ktorí žijú. Mŕtvi, 

pretože sa ich život uberá iným smerom (Ef  
2,1–2), akoby mohol, pretože nejdú po 
ceste, po ktorej by ísť mohli (Ef  2,10). Ich 
myšlienky a túžby ich zničili (Ef, 2,3). Ako 
ktosi povedal: „Zasej myšlienku a zožneš 
čin. Zasej čin a zožneš zvyk. Zasej zvyk a 
zožneš charakter. Zasej charakter a zožneš 
osud.“

Myšlienky ovplyvňujú náš život. V nich 
sa rodia naše rozhodnutia a z nich vy-
chádzajú naše túžby, činy, zvyky aj charakter. 
Aké myšlienky nás ovplyvňujú? Aké túžby 
nami hýbu?

Keď sa vyberieme cestou, kde naše túžby 
po sebauspokojení diktujú smer aj rytmus, 
môžeme sa ocitnúť v slepej uličke. Čím viac 
sa plníme, tým prázdnejší sme. Naše túžby 
nás prevalcujú a ovládnu. Zviažu nám ruky. 
Človek sa začne točiť v kruhu rôznych 
omylov, z ktorých sa stane zvyk, ktorý 
ovplyvní charakter a celý život. Prichádza o 
nevinnosť, o vôľu aj o ideály.

Jeden pohľad na obraznú smrť človeka 
dnes môže byť cynizmus. Neraz sa vkradne 
do ľudského uvažovania, keď strácame 
ideály, nádeje. Človek s ideálmi a nádejou je 
dnes človek naivný, snívajúci. Radšej byť 

realistický a neočakávajúci a nehľadajúci 
neexistujúce dobro. Nemá zmysel hľadať 
cieľ života a hľadať stratenú cestu.

Žijeme v kultúre, v ktorej sa obeť a služba 
nenosia. Dôležité je, čo budem mať ja. Čo 
tým získam. Odpustenie je skôr slabosť a 
milovať nepriateľov je nelogické, nič ne-
prinášajúce. Prosiť o odpustenie je pre-
hnané a nepotrebné. Veď čo z toho mám?

Navyše Pavel popisuje zvláštne duchov-
né sily (Ef  2,2), ktoré v človeku pôsobia. Ak 
je to tak, tak naše ľudské riešenia sú 
prikrátke. Vyžaduje si to duchovnú odozvu, 
ktorá nás aj naše snahy presahuje.

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej 
nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme 
boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom (Ef  
2,4). Boh je bohatý na milosrdenstvo. Má 
hojnosť až prebytok. Stále má nesmierne 
viac lásky a milosti ako potrebujeme. A 
oživuje naše zacyklené životy len tak, z lásky.

Keď som si znova a znova čítala milosťou 
ste spasení, tak som si uvedomila, ako som si 
zvykla na túto známu „informáciu“, že už 
mnou ani nepohla. Hľadala som nejakú 
metaforu, ktorá by ju našej predstavivosti 
priblížila a narazila som na hostinu ako 
obraz milosti. Boh nám prestiera stôl a náš 
pohár preteká (Ž 23,5). Dáva viac, ako 
potrebujeme – mieru dobrú, natlačenú, 

Prestretý stôl
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natrasenú a vrchovatú (Lk 6,38). V evanjeliách 
sú spomenuté veľké večere a spoločné 
stolovania. Veď akým lepším spôsobom sa 
dá vyjadriť prijatie a zmierenie, ako dobrým 
spoločným jedlom?

Hostina ako symbol je výstižná aj v tom, že 
to je viac ako len informácia. To nie je len 
poznanie. To je skúsenosť. Sú zapojené 
všetky naše zmysly. Ak len vieme o milosti 
ako o schéme či vedomosti, sme ochu-
dobnení o vnútornú skúsenosť. Milosť nás 
potrebuje vtiahnuť dnu. Potrebujeme ju 
prežiť. Pocítiť ju celou našou existenciou. 
Tak ako sa na dobrú hostinu patrí. Vyvoláva 
v nás pocit veľkorysosti a dobra (Ef  2,10).

Hostina nie je len pre blízkych (Ef  
2,11–19). Pavel spája kresťanstvo vyvo-
lených, „domácich“ vo viere a „neohraba-
ných“ vo viere. Na Ježišových večeriach boli 
vždy rôzne „pochybné“ osoby. Rátal s do-
brými aj zlými (Mt 22,10), s chudobnými, 
mrzákmi, chromými aj slepými (Lk 14,13). Je aj 
pre outsiderov. Takých, čo často nevy-
hovujú našim normám, pravidlám a ne-
písaným zákonom. Takých, čo vyrušujú nás 
a naše náboženstvo. Boh z nás všetkých, 
ktorí sme prijali jeho milosť, vytvoril 
jedného človeka. Z cudzincov robí blízkych. 
Prijať milosť pre seba je prijatím aj blízkosti 
cudzinca. Sadnúť si spolu za jeden stôl a 
nechať sa obsluhovať Bohom. Otvoriť 
srdce a stolovať s Kristom (Zj 3,20). A ak 
hostina milosti v nás nevyvoláva lásku voči 
iným, niečo asi celkom nesedí.

Niekedy to trvá dlho, než sme ochotní 
prísť na takúto hostinu. A nie každý sa 
odváži (Lk 14,23 a Mt 22,8). „Sme stvorenia 
s polovičným srdcom, ktorých napĺňa alko-

hol, sex a túžba po moci, hoci sa nám po-
núka nekonečná radosť. Sme ako neve-
domé deti, ktoré si stále chcú robiť koláčiky 
z blata na ulici, lebo si nevedia predstaviť, čo 
sa im ponúka pod dovolenkou pri mori. 
Necháme sa uspokojiť príliš ľahko“ (C. S. 
Lewis).

A možno, hoci len podvedome, máme      
v sebe zakódované, že pred Boha môže 
predstúpiť len dobrý človek. Uveriť Božej 
láske, zdá sa, nie je jednoduché. Pre mno-
hých z nás je prijatie bezvýhradnej lásky, 
nekonečnej milosti, takmer nemožné, pre-
tože sa to vymyká našej skúsenosti s láskou a 
protirečí si to s tým, čo diktuje naša kultúra. 
Rodičia pri všetkej svojej snahe nedokážu 
svoje deti ušetriť zranení spôsobených ich 
nedokonalou láskou. Prijať dieťa také aké je 
sa zdá byť nemožné. A dieťa sa usiluje si 
lásku zaslúžiť, uspokojiť nespokojnosť ro-
dičov, naplniť ich očakávania, dokázať im, 
že na to má. Ťažké je uveriť bezvýhradnej 
láske, ak vyrastám s večne nespokojným 
rodičom, presvedčeným o tom, že nikdy 
nenaplním ich predstavy a nezískam ich 
uznanie či pochvalu. Nie som dosť dobrý, 
aby som mohol byť milovaným. Lásku si 
musím zaslúžiť. A prečo by vo vzťahu s Bo-
hom to malo byť zrazu inak, však?

Uveriť Božej láske a prijať ju ako dar bez 
toho, aby som sa k nej nejako dopracoval 
vlastnými silami, bez toho, aby som si 
„božstvo“ naklonil na svoju stranu, môže 
byť ťažké.

A neuľahčuje nám to ani naša kultúra, kde 
sme už od malička neustále hodnotení a 
posudzovaní. Ako trefne poznamenáva 
Philip Yancey, autor knihy Nekončící 
milost: „Písemné testy se nám vracejí se 
zvýrazněním chyb, nikoli správných 
odpovědí.“

Nestojí naše náboženstvo na princípe 
odmeny a trestu? Nie je náš život založený 
na vine a nechýba nám radosť? Nesnažíme 

Všetci sú pozvaní

Odvážiť sa prísť
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Milé děti,
už jste si určitě zvykly na Pájiny příběhy, 

které na vás každý měsíc v Kompase čekají. 
A protože přicházejí Vánoce, připravily 
jsme pro vás ještě jeden úkol. Dobře si pro-
hlédněte obrázek na následující dvojstránce 
a k jednotlivým postavám zkuste doplnit 
věty (verše) z nabídky. Poradíme vám, že 
když se podíváte do Bible a přečtete si 
začátek Lukášova a Matoušova evangelia, 
určitě naši hádanku lehce vyřešíte. Možná 
vám budou muset pomoci rodiče, nebo 
třeba starší brácha nebo sestřička. Poproste 
je, jestli by si s vámi třeba celý příběh 
společně nepřečetli!

Nabídka – věty do „bublin“:

Neboj se Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Lk 
1,30-31

Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého 
slova. Lk 1,38

Vánoční hádankaVánoční hádanka 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi 
lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lk 2,14

Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme 
na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. 
Mt 2,2

V judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. 
Mt 2,5

Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti, a jakmile je 
naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. 
Mt 2,8

Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam 
stalo, jak nám Pán oznámil. Lk 2,15

Nyní propouštíš svého služebníka, Pane, podle 
svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi 
připravil přede všemi národy. Lk 2,29

Připravila Lenka Broklová, kreslila Alík 
Zachariášová.

sa dosiahnuť ocenenia vlastného ja 
vonkajším spôsobom?

Žijeme vo svete bez milosti a o to viac ju 
potrebujeme. V rodinách. Vo vzťahoch.    
V cirkvi. V práci. Aj teraz v Advente a na 
Vianoce. Potrebujeme byť premieňaní 

zvnútra vonkajším Božím zásahom. A 
predstava hostiny, na ktorú nemusím 
priniesť vlastnoručne napečené koláče, len 
sa usadiť a radovať sa z nekonečnej lásky, 
môže tomu možno napomôcť.

Mária Uhlíková

PRO DĚTIPRO DĚTI?? ??



10 KOMPAS 12/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/



11KOMPAS 12/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/



12

Vzpomínka
na sestru Marii Šímovou

9. 11. 1913 – 3. 11. 2012
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„Život plyne a my ho necháme plynout jako 
vodu v řece a teprve, když odteče, všimne-
me si, že už není.“ Život sestry, pro mě te-
tičky Šímové, uplynul. Ale zůstávají vzpo-
mínky. Vzpomínky hřejivé tak, jak byly 
hřejivé návštěvy u Šímů. A nebyly hřejivé 
proto, že třeba v zimě hořelo dřevo v ka-
mnech nebo že v létě prozařovalo místnost 
slunce, ale proto, že nás u Šímů vždy vřele 
přijímali. Tetičku jsem blíže poznala asi před 
osmi lety, kdy jsme ji se sestrami začaly 
navštěvovat v penzionu Naděje a pak u 
jejího syna Vladimíra. Postupně jsem tetičku 
poznávala více. Do té doby jsem ji znala jen 
z bohoslužeb jako tichou, skromnou, milou 
sestru. Dozvěděla jsem se, že do našeho 
sboru začala chodit po smrti svého manžela, 
se kterým se měli velmi rádi. Do té doby 
navštěvovala evangelickou církev, ale v čase, 
kdy ovdověla a bylo jí velmi smutno, přijala 
pozvání sestry Ruszkové a navštívila náš 

sbor. Boží slovo zvěstované bratrem 
Urbanem ji potěšovalo, a tak ve sboru za-
kotvila. Sbor milovala, a až do posledních 
dní na něj pamatovala. Těšila se na oslavu 
svých letošních narozenin (9. 11. 2012), kdy 
přislíbil návštěvu i bratr kazatel – bývaly to 
pro ni významné chvíle, když přišel přát      
v minulých letech. Asi před pěti lety se 
tetička se synem přestěhovala do Vranova u 
Brna. To místo si velmi zamilovala. Žila tam 
obklopena lesy, ale především láskou svého 
syna a Alenky, kteří se o ni starali s velkou 
péčí, jak jsem to ještě neviděla, a to přesto, že 
to nebylo vždy snadné. Však při každé 
návštěvě to tetička zmiňovala: „Vlaďka       
s Alenkou se o mě starají. Mám se tu moc 
dobře. A venku ta příroda.“ Měla jsem ráda, 
když jsme k ní v poslední době jezdívaly       
s Inkou na návštěvy. Nejen kvůli výbor-
nému občerstvení, ale především kvůli te-
tičce, která nás vítala s velkou radostí slovy: 
„Moje děvčátka.“ Při našem povídání často 
vzpomínala na svou cestu za synem do 
Austrálie, kterou podnikla v důchodovém 
věku, aniž by uměla nějakou řeč nebo kdy 
letěla letadlem sama. Obdivovala jsem její 
klid a odvahu. Při rozhovorech byla jasná její 
víra v Boha. Děkovala za každý den, za 
spasení. Poslední hodiny jejího života 
nebyly snadné. Tak jak se jiní lidé drží života 
za každou cenu, tak se duše sestry už těšila 
do nebe. Nyní již prožívá to, co je napsáno 
ve Zjevení: Smrti již nebude, neboť co bylo, 
pominulo. Nám zůstávají vzpomínky. 
Sbohem.

Daniela Kořínková, z pohřebního rozloučení
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TEN VÁNOČNÍ ČAS
Z BOHUMILIC

MODLÍME SE ZA...
MĚSÍC PROSINEC: 

Jsem na duchu skleslý. Někdo: Pokojně uléhám, 
pokojně spím, nebo ty sám Hospodine, v bezpečí mi 
dáváš bydlet. A někdo například: Ty jsi ze mne 
sňal nepravost, hřích můj. Není neuvěřitelné a 
úžasné, že ať prožíváme cokoli, můžeme    
k Pánu Bohu znovu a znovu přicházet?

Myslím, že prosincovým programem 
našich modliteb a našich životů by měla být 
vděčnost. Vděčnost a chvála.

Z BOHUMILIC
TEN VÁNOČNÍ ČAS

MODLÍME SE ZA...
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novu smíme slavit Vánoce – svátky lásky a radosti nad příchodem Pána Ježíše na tuto 
zem. Radujeme se z toho, že Pán Ježíš narozený v Betlémě přišel jako Slunce světa, Zkteré svítí v temnostech hříchu, a tmy Ho nemohou obsáhnout. Slunce Boží lásky 

přichází i dnes mezi nás a uchází se o místo v našich srdcích, domácnostech a rodinách.
Vánoce jsou svátky otevřeného srdce. „Otevři své dvéře srdce dokořán, aby mohl vejít 

Slávy Král.“
Z Betléma nám nesmí zůstat jen popis narození Pána Ježíše, ale musíme toužit, aby naše 

srdce se stala Betlémem, ve kterém by Pán přebýval. Když přišel na tuto zem, neměli pro 
něho místa. Do svého vlastního přišel, ale vlastní Jeho nepřijali Ho. V Nazaretě byl vychován, 
nerozuměli mu. V Kafarnaum, kde činil zázraky, nechtěli slyšet Jeho slovo. On však v plnosti 
času přišel. Vánoce se zrodily z Božího plánu. Pán Ježíš přichází i v tento vánoční čas, aby 
skrze víru přebýval v srdcích našich.

Otevřete Pánu svému
brány srdce vděčného.

V srdci máme Advent slavit
Spasitele drahého.

Požehnaný vánoční čas, Bohumiličtí

áme tu prosinec a s ním Advent, 
Vánoce, konec roku, dárečky, Mshon, pěkné vánoční chvilky a 

možná i každoroční bilancování. Každý 
víme, co jsme tento rok prožívali. Víme, co a 
jak jsme prožívali s Pánem Bohem a co se 
nám dařilo i nedařilo.

Možná někdo víc prožíval (slovy 
žalmisty): Hospodin je ke všem dobrotivý, nade 
vším, co učinil se slitovává. Jiný možná spíše: 
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SKRZE BOLEST
KU POKOJI

SKRZE BOLEST
KU POKOJI
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Chval, duše má, Hospodina!
Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chválu v shromáždění věrných!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!

Svět obývá světlo i tma. A tak máme 
den i noc. Dny i noci se střídají jako 
smrt a narození, jako žití a nežití. Je to 

zákonitost, jíž jsme utvářeni a v níž se 
ocitáme – chtíce nechtíce čelíme smrtelnosti 
své i svých bližních. Popřením smrti 
bychom popřeli sám život.

Dívala jsem se na pohádku, ve které za-
zněla věta, jež se mi vetkla do srdce: „Život 
ti utíká mezi prsty, zatímco čekáš na smrt.“ 
Ta věta, která původně nepatřila mně, se 
mne dotkla. Stala se součástí mého myšlení, 
přetavila se ve mně v pomocnici při hledání 
cesty ven ze smutku nad ztrátou velmi blízké 
osoby.

Stali jste se už také součástí prázdnoty po 
člověku, kterého jste milovali? Čelili jste 
někdy bolesti ze smrti? Z přítomnosti smr-
telnosti člověka? Jak jste si vedli? Jak jste 
oplakávali? Jak jste se vzpamatovávali? Jak 
jste se znovu zapojovali do radostí bytí? Jak? 
Jak moc jste museli své srdce ošetřovat 
balzámem na hluboké, krvavé rány? A kde  
v tom byl Bůh?

Už rok se zase střídají dny a noci, světlo a 
tma. Už rok mám za sebou zkušenost, že 

Pán Bůh naslouchá, když člověk potřebuje 
mluvit, když potřebuje plakat. Mám zkuše-
nost, že Pán Bůh nerozdává nevyžádané 
rady, ale čeká, až více uvidíme sami. Mezitím 
nás laská. Laskat od slova láska – miluje nás 
a zároveň respektuje naši bolest, která se 
přetavuje pomalu.

Děkuji, Pane, že po roce jsem jiná, že       
v duši se uchytila láska a hřeje. Děkuji, Pane, 
že vstávám z jámy, abych byla součástí ži-
vota, který mi dáváš.

Kéž jste všichni, kdo jste zkoušeni bolestí 
ze smrti, potěšeni Stvořitelem a Spasitelem, 
jenž nabízí svůj pokoj, i když náš pohled 
zrovna sleduje jiný cíl. Kéž se bolest přerodí 
v láskyplnou vzpomínku a úsměv na rtech. 
Kéž cítíte Pána, který je blízko. A vězte, že 
po noci musí jednou přijít ráno.

Vím, že každý z nás je jiný, a tak jsem 
daleka psát o univerzální pomoci. Vím, že co 
je lehké pro jednoho, druhý těžko nese. A 
tak bych si jen přála být nástrojem v rukou 
Božích, abych mohla vydávat svědectví o 
trnité cestě, na jejímž konci září pokoj Boží. 
Toliko jsem prožila.

Kateřina Vávrová

Pokojný Advent a radostné zpívání nejen 
„žalmů a nových písní“ přeje Danda 
Asszonyi.
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z Co je nového v besídce?
Stále jsou nové děti, přibývá malých.      

V první skupince máme teď čtrnáct dětí a 
vypadá to, že budou přicházet další. Bylo by 
dobré, aby stejným tempem přibývali i 
učitelé.

z  Je nějaká změna v obsazení učitelstva?
Nová je Pája Sychrová, Sisa Červená a 

Honza Rous, ale ten už pracuje v besídce asi 
rok. Má na starosti besídkové finance.

z Takže příspěvky mohou dárci směřovat k Hon-
zovi.

Ano. J

z Na co se potom příspěvky, ať už dětí, nebo 
dospělých, používají?

Na provoz besídky, na dárky k Vánocům, 
na výlet na konci školního roku. Už druhým 

rokem jsme zapojeni také do charitativního 
projektu. Teď vybíráme na snídaně pro děti 
v Zimbabwe v Africe. Za 100 Kč může mít 
africké dítě snídaně na celý měsíc. Projekt se 
jmenuje KIDS4AFRICA a končí 25. ledna 
2013.

z Usmívají se na vás děti, nebo berou besídku jako 
nedělní nutnost?

Chodí tam rády, ale rády si tam dělají 
svoje činnosti. Někdy je těžké přimět je       
k tomu, že besídka není volná zábava nebo 
hraní fotbálku.

z Co vám dělá radost?
Když si děti z programu něco odnesou, 

pamatují si. Když jsme třeba tří až pětiletým 
dětem vyprávěly dvě neděle po sobě příběhy 
o Jobovi, že to chápaly a příští neděli nám 
příběh převyprávěly. Máme někdy pocit, že 

POVÍDÁNÍ
s Marcelou Kvapilovou a Andreou Štiglerovou, 
které mají v besídce na starost nejmladší děti

POVÍDÁNÍ
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ZE BESÍDKOVÉHO ARCHIVU: 
VÁNOČNÍ FORMACE DĚTÍ A DOPROVODU Z ROKU 2003

složitější a těžší věci děti někdy lépe po-
chopí, než bychom čekaly. Taky nás těší 
zájem rodičů. A když si děti občas přinesou 
deníček, který mají mít každou neděli.

z Co chystáte na Vánoce?
Malé děti pásmo; jaké nebudeme prozra-

zovat, velké děti hru, jejíž autorkou je Pája.

z Jak vážně berou děti přípravu na Vánoce?
Tak vážně, jak rodiče.

z Kdo je kreativnější? Děti, nebo učitelé?
Učitelé jsou kreativnější v tom, jak přimět 

děti něco dělat, děti, jak se z toho vyvlíct.

z S jakým očekáváním máme přijít na slavnost?
S přiměřeným. J

Ptala se Lenka Broklová.
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TO, CO JE DŮLEŽITÉ
Příběh PATNÁCTÝ: 
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řed mnoha a mnoha lety se vřítil do jedné malé hospůdky v Betlémě mladý 
chudinký muž. „Hospodský! Je tu někde hospodský? Potřebuji nocleh“, Phlaholí už ode dveří. Jiný host, sedící u blízkého stolu pohotově vysvětluje: 

„Je mi líto, pane. Je tu všude úplně plno. To zavinil císař Augustus. Vydal příkaz, aby 
se v celé říši provedlo sčítání lidu. Každý se teď musí vydat do města, ze kterého 
pochází jeho rodina, a tam se má dát zapsat.“

Od horké pece ho přes pocestnými přeplněnou místnost doplňuje majitel 
hospody: „Slyšel jsem, že už někde dali nocleh i muži a jeho těhotné ženě ve stáji na 
slámě u osla. Bylo to poslední volné místo. To dítě se navíc už narodilo a přišlo ho 
tam navštívit mnoho lidí, dokonce i pasáci ovcí, kteří tvrdí, že je to očekávaný a 
prorokovaný nový židovský král. Ale já na ty všechny chudáky, kteří tam jsou, 
nemám čas. Pane, je tu vážně plno. Nemohu Vás ubytovat, už nemám kde.“ Když 
hospodský viděl, že je mladík chudý a skoro nic s sebou nemá, hned se vrátil ke své 
práci a s myšlenkou na výdělek nosil jídlo bohatým lidem, kterým dovolil, aby jeho 
hospodu zaplnili.

Utrmácený chudý host byl sice velice unavený, rád by si lehl a spal, rád by se i 
najedl, ale zpráva o právě narozeném králi ho zaujala. Cítil, že se mu i on musí 
poklonit. A v téhle hospodě by za malý peníz stejně nic nedostal. Nad shonem         
v přeplněném sále jen zakroutil hlavou, sebral pár svých věcí svázaných v uzlíku a 
vydal se zpět do tmy na ulici, aby našel chlév a poklonil se v něm novému Králi.

A to setkání, to za tu námahu opravdu stálo! Narodil se tam totiž Ježíš Kristus, 
kterého o mnoho let později tento chudý pocestný zase potkal. Bylo to, když kázal u 
jednoho jezera o Boží lásce a odpuštění, které každému chudému dává veliké 
bohatství, větší než jakékoli peníze. Dává totiž život věčný.

Chudý pocestný v příběhu neváhal, všeho nechal a běžel se nově narozenému 
Králi poklonit, i když byl unavený a hladový. Zato hospodský, ten se zajímal jen o 
svůj zisk a o shon, který s sebou přineslo vyhlášené sčítání lidu. To důležité, narození 
Pána Ježíše Krista, ho nezajímalo, nebylo pro něho důležité a vlastně mu uteklo.

Přeju Vám, děti, i Vám, dospěláci, abyste o letošních Vánocích o to důležité nebyli 
ochuzeni, aby to Vám a Vašim blízkým neuniklo.
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Pája Sychrová

Omalovánku vybarvěte vánočními barvami J.

9. 12. 2012

ELFERTOVOH
Tento soubor je přímým pokračovatelem činnosti Brněnského orchestrálního sdru-
žení, samostatně působícího od roku 1906. Patří proto mezi nejstarší neprofesionální 
hudební tělesa v České republice. Od roku 1945 nese ve svém názvu jméno profesora 
Helferta, známého hudebního vědce, profesora Masarykovy univerzity v Brně a dlouho-
letého dirigenta orchestru.

Koncert se koná v sále modlitebny. 
Posezení u kávy ve spodních místnostech bude připraveno od 17. hod. 

Koncert začíná v 17.30.

Vstupné dobrovolné

 ORCHESTRÁLNÍ
 S D R U Ž E N Í



Mládež / úterý 19.15

Honza Malý z Budějovic
Adventní zastavení
Vánoční překvapení

4. 12.: 
11. 12.:
18. 12.:

PROSINEC V NAŠEM SBORU

Brusleníčko

Pravidelné nedělní odpoledne – brusleníčko – záleží ale i na počasí. Informace u 
Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

Mt 21,1–9
Lk 21,25–36
Mt 11,2–15

PERIKOPY

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Večírky

2. 12.:
9. 12.:

16. 12.:
23. 12.:

Okénko do nejen letního života dorostu
Koncert Helfertova orchestrálního sdružení
Dětská vánoční slavnost
Sledujte oznámení.

MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ NA PŘELOMU ROKU

25. 12.:
31. 12.:

1. 1.:

kaz. Daniel Komrska (TV přenos)
br. Jaroslav Štigler st.
kaz. Jan Asszonyi

Hod Boží vánoční
Silvestr
Nový rok

Biblická hodina 2. ledna 2013 se nekoná
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¸ – promítání světelných obrazů (digitálních)

9.00
17.00
10.00



2. 12.:

9. 12.:

16. 12.:

23. 12.:

30. 12.:

9.00
17.30
9.00

17.30
9.00

15.00
9.00

17.30
9.00

17.30

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

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi, ses. Mária Uhlíková + Večeře Páně
večírek (dorost)
kaz. Jan Asszonyi, 
večírek 
br. Petr Raus, 
Dětská vánoční slavnost
kaz. Jan Asszonyi, 

ses. Mária Uhlíková
(koncert)

ses. Mária Uhlíková

ses. Mária Uhlíková
vánoční posezení u cukroví (s sebou), písněmi a povídáním 
br. Petr Raus
večírek nebude

kaz. Jan Asszonyi (misijní: Bible – důvěryhodnost Bible)

kaz. Jan Asszonyi (Adventní)
kaz. Jan Asszonyi (Adventní)
nekoná se

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 12.12. ve 20.10

ve středu 16. ledna 2013 v 17.15

2. 12.:
9. 12.:

16. 12.:
23. 12.:
30. 12.:

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

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU


