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Effatha 2013

Září v našem sboru

Na titulní stránce Karolínka 
Záděrová, zjevně nejspokojenější 
rekreant prvního turnusu sborové 
dovolené na Valašsku.

d svých pěti let jsem vyrůstal ve 
Sboru Církve bratrské v Brati-Oslavě. Původní modlitebna byla 

nízká budova s poměrně stísněným vstup-
ním prostorem. Po vstupu se prakticky 
hned vstupovalo do šatny. Jako kluk jsem 
při vstupu do modlitebny slabikoval dost 
velký nápis nad šatnou: „Ďakujeme vám, že 
ste si očistili obuv.“ To bylo první přivítání 
při vstupu do modlitebny.

Když jsme se přistěhovali do Brna, tak 
jsem se v něčem vrátil do dětských let. Na 
vstupních dveřích do modlitebny jsem četl 
nápis, který zdaleka není tak velký, jako byl 
ten v bratislavské modlitebně: „Prosíme, 
očistěte si obuv.“ Takže Církev bratrská 
nedbá jen o čisté biblické učení.

To přivítání v Bratislavě mělo asi velký 
vliv na návštěvníky modlitebny, protože i 
po letech, kdy tam ten nápis už nevisel, se 
mojí budoucí manželce stala taková milá 
příhoda. Jednou, v čase podzimních plí-
skanic spěchala do shromáždění a po vstu-
pu do modlitebny se prohlížela, jestli nemá 
špinavé boty a jak moc je zablácená. Hned 
za ní přicházel jeden z bratří starších, 
Gustáv Surkoš. Když viděl, jak se Noemi 
prohlíží, pověděl: „Pozeráš, či máš špinavé 
topánky, no hlavne, keď máš srdce čisté.“ 
Tak to bylo po letech milé doplnění toho 
vítacího nápisu, který jsem znal z dětství. A 
na milého bratra Surkoše a jeho připome-
nutí toho, co je nejdůležitější, si rád vzpo-
menu i při vstupu do naší modlitebny.

Daniel Komrska
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TAK UŽ VÁM TO BRZO SKONČÍ
Ú

V
O

D
N

ÍK
Jako dítě školou povinné 

jsem tuto větu opravdu 
nesnášela. Znamenala, že 
už končí prázdniny, doba 
volnosti, her, běhání po 

za-hradě, a protože jsem 
vyrů-stala se třemi bratranci, 
tak také končí doba křiku a 
růz-ných malých darebností. 
Tu-to větu vždy říkali 
dospělí. Naše milá bábinka 
Adélka    (i přes naše 
zlobení) s tro-chou smutku a 
n a š e  m i l á  s o u s e d k a  
odnaproti s tro-chou ironie, 
protože se těšila, že bude 

zase klid.
Tak už Vám to brzo začne!!
Jen maličko jiná věta, ale znamená to samé. Začátek školy, ranní vstávání, 

učení, povinnosti. Ale také možná nová přátelství, školní kamarádi, ale 
především nové informace, nové vědomosti.

Někteří jdou do školy poprvé, a tak už jim to brzo začne. Přeji jim, aby 
nebyla zklamána jejich očekávání, aby měli trpělivé a laskavé učitele, našli si 
dobré kamarády a sami dobrými a věrnými kamarády také uměli být.

Někteří budou školu končit, a těm přeji úspěch a správné rozhodování, co 
dělat dál, protože rychlý start nás může vynést hodně vysoko, ale z velké výšky 
hrozí často rychlý pád. Pokud svoji životní cestu začínáme pomaleji, můžeme 
toho víc uvidět, víc se naučit, vyhnout se některým nebezpečím a především, 
ostatní lidé se okolo nás nemihnou jako rozmazané nezajímavé tečky, ale 
budou to skutečné osoby se svými bolestmi i radostmi, na kterých se s nimi 
můžeme podílet.

Jedno je však nejdůležitější, ať jsme školáci, studenti, pracující nebo 
důchodci. Začínat a končit svůj den s Pánem Bohem. Jen On nám může 
odpustit naše selhání, pozvednout nás, když upadáme, uklidnit naše strachy a 
přidržet nás při zemi, pokud jsme v něčem úspěšní. Jedině tehdy život, který 
jsme s Pánem Bohem začali, budeme s ním také končit.

Jana Veselá



KOMPAS 9/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/4

VÝHLEDY
A N E B C O N Á S Č E K Á 

A C O N Á S N E M I N E
V Z Á Ř Í

 etrapte se! Radost z Hospodina bude Vaší 
záštitou. (Ne 8,10) Těmito slovy je v hes-
lech Jednoty bratrské uveden měsíc září. N

Hned na první neděli je pak dodáno slovo žalmu: 
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. (Ž 103,2)

Utěšující slova místodržitele Nehemjáše cílí k lidu, který se dal do pláče, když naslouchal 
slovům Božího Zákona. Slovy Zákona odhalil Hospodin lidu podstatu minulých i 
současných těžkostí. Lid pochopil. Není divu, že reakcí byl pláč. Tento kající pláč ovšem 
neměl být tím posledním, co měl naslouchající Izrael prožít. Plačícím nad hříchem svým i 
nad hříchem minulých generací zní pozvání k radosti. Hospodin je totiž …slitovný a milostivý, 
shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich 
hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. (Ž 103,8–10) I proto může zaznít na začátku celého 
žalmu výzva k dobrořečení a radosti. Pravá radost z Hospodina přichází tam, kde víme o 
svém hříchu, z něhož nás vytrhuje Boží dobrota. K takové radosti jsme zváni.

S novým školním rokem přichází především v rodinách s dětmi nové období. Sborový 
život tento jev kopíruje, a tak se v programu sborových událostí začínají objevovat kromě 
pravidelných bohoslužeb i mimořádné události. Zde je přehled obojích:

Nedělní shromáždění
1. 9. 2013 9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně, slouží kazatel Jiří Lukl.
8. 9. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, při němž budou uvedeni do služby 

kazatele sboru br. Daniel Komrska a do služby pastorační asistentky 
sboru sestra Noemi Komrsková. Kázáním slouží Jan Asszonyi, insta-
lační akt provede místopředseda Rady Církve bratrské br. Petr Raus.

19.00 hodin – večerní shromáždění se službou s. Márie Uhlíkové
15. 9. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Daniel Komrska.

19.00 hodin – večerní shromáždění se službou s. Márie Uhlíkové
22. 9. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Jan Asszonyi.

19.00 hodin – večerní shromáždění
29. 9. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kaz. Daniel Komrska.

19.00 hodin – večerní shromáždění
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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Středeční biblické hodiny
Biblické hodiny budou v září začínat vždy v 19.00 hodin. První středa v měsíci bude 

věnována novému cyklu zvláštních programů s názvem „Setkání, která (ne)změnila život“ – 
o příbězích těch, kteří se setkali s Bohem, a o tom, co to přineslo do jejich života.

Alfa kurzy
Od pondělí 23. 9. od 17.00 hodin začínají v našem sboru Alfa kurzy. Jedná se o představení 

základů křesťanské víry v deseti večerech, které začínají neformálně společnou večeří. Po ní 
následuje přednáška kaz. J. Asszonyi a nakonec je prostor k diskusím u stolů. Kurzy se konají 
v našem sboru ve spodních místnostech. Jedná se o vhodnou příležitost k pozvání přátel, 
kteří se o křesťanství zajímají a chtějí ho více poznat. Své přátele můžete v kurzu doprovázet 
a diskutovat s nimi. Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na kurz přihlásit u kazatele   
J. Asszonyi do středy 18. 9. Více informací získáte u kaz. J. Asszonyi.

Další informace
 Pravidelná setkání staršovstva se konají ve středu 11. 9. 2013 a 25. 9. 2013 vždy po 

biblické hodině.
 Pastorálka kazatelů – Ve dnech 16.–19. 9. 2013 budou kazatelé s manželkami a 

pastorační asistentky na každoroční pastorálce na Vysočině.
 Duchovní obnova – pobyt v tichu v klášteře ve Vranově u Brna ve dnech            

19.–22. 9. 2013. V tichu a modlitbě bude příležitost soustředit se na Pána Boha a hledat 
inspirace pro svůj život v jeho slově. Víc informací na nástěnce, na webu a u s. Márie 
Uhlíkové.

  Zkouška pěveckého sboru Effatha – se bude konat v našem sboru v sobotu           
21. 9. 2013.

  Setkání komise pro aktualizaci Zásad Církve bratrské (jejímž členem je i kaz.        
J. Asszonyi) se koná v našem sboru v pondělí 30. 9. 2013.

  Hostování súdánských hostů – První říjnový týden budeme spolu s betánským sbo-
rem CB hostit několik pracovníků církve v Súdánu.

w

w

w

w

w

w
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SETKÁNÍ, KTERÁ (NE)ZMĚNILA ŽIVOT

PRVNÍ  V MĚSÍCISTŘEDY

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ZÁŘÍ 2013

Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství,           
v lámání chleba a modlitbách.

Skutky 2,42

KDY      KOMU                                         PROČ

1. 9.
2. 9.
8. 9.

17. 9. 
25. 9.
27. 9.
29. 9.

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
sestře Věře Čihákové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

74 let
86 let
82 let
80 let
78 let
72 let
79 let

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013–2014

O příbězích těch, kteří se setkali s Bohem, a o tom, co to přineslo do 

jejich života, jakou proměnu to způsobilo. 

2. října 2013

Žena podivné pověsti přichází v pravé 
poledne ke studni pro vodu. Obvykle tam 
nikdo není, a to jí vyhovuje. Jednou tam 
ovšem potkala zvláštního muže, který s ní 
zapředl zvláštní rozhovor. Na jeho konci 
bylo víc než jenom ženina vrácená čest.

Žena, která získala zpět svou čest

4. září 2013

Pilát, římský prefekt provincie Judea, se 
setkal s Ježíšem z Nazareta v soudní síni. 
Považoval jej za nevinného, a přece jej pod 
tlakem davu vydal na smrt. Měl za to, že za 
jeho smrt nenese vinu. Setkání s Ježíšem 
vyžaduje odvahu stát na straně pravdy.

Muž, který si omyl ruce
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6. listopadu 2013

Kolaborant a vyděrač Zacheus chtěl 
zahlédnout Ježíše. Slyšel o tomto muži dost 
na to, aby vzbudil jeho zvědavost. Pro svou 
malou výšku a snad také kvůli studu vylezl 
na nejbližší strom, z něhož bylo pro-
cházejícího Ježíše vidět. Dobře viděl a byl 
skryt. K jeho podivu se u „jeho“ stromu 
Ježíš zastavuje a oznamuje mu, že ho chce 
navštívit. Muži, jehož životem byly peníze, 
se život převrátil naruby.

4. prosince 2013

Mladou zasnoubenou ženu překvapil 
anděl s úkolem: Má se stát matkou Božího 
syna. Její setkání s Ježíšem se začalo ode-
hrávat v jejím těle a dalo jejímu životu do té 
doby nemyslitelný směr.

5. února 2014

Ježíš jednou vyprávěl příběh o muži, 
který dlužil, a to obrovskou sumu. Za celý 
svůj život ji nebyl schopen splatit. Jeho pán 
se nad ním smiloval a odpustil mu. S čistým 
štítem se vrátil do života. Kromě toho, že 
byl dříve dlužníkem, byl i věřitelem. Na-
vzdory milosti, která byla udělena jemu, za-
čal tvrdě vyžadovat splácení dluhů. Milost, 
která mu byla dána, jej neproměnila.

5. března 2014

Lidé na jejích věšteckých schopnostech 
vydělávali. Setkání s Ježíšem však dalo 
jejímu životu nový směr, a tak se zhatil 
výnosný obchod. Setkání s Ježíšem zasahuje 

Muž, jehož životem byly peníze

Žena, které byl svěřen úkol

Muž, který zůstal tvrdý

Žena, jejíž víra zničila byznys

do praktického života a nastoluje i otázky 
jak a čím se živit.

2. dubna 2014

Oběma proměnilo setkání s Ježíšem 
život. U té první vyvolalo vděčnost, jejíž 
projevy se zdály dokonce i některým Ježíšo-
vým učedníkům marnotratné. Ta druhá 
vhodila do chrámové pokladnice vše, co 
měla. Činy obou žen jsou pochopitelné a 
vysvětlitelné jedině v kontextu setkání s Je-
žíšem.

7. května 2014

Ježíš visel na kříži a naposledy vydechnul. 
Je konec. Sledoval to mezi jinými také 
římský setník. Jeho reakce při pohledu na 
mrtvého Ježíše je překvapivá: „On byl 
opravdu Boží syn!“ Jak je možné, že u 
mnohých věrných Židů víru nevzbudily ani 
zázračné činy, a naopak u setníka vedl 
pohled na ukřižovaného k vyznání víry?

4. června 2014

Ježíše vyhledala žena; z pohledu Židů 
cizinka – Kenánka. Měla těžce nemocnou 
dceru, a proto úpěnlivě a neodbytně volala o 
pomoc. Ježíš ale k jejímu volání mlčel, do-
konce ji zprvu odmítá. Přesto došlo k set-
kání, které překvapilo, zdá se, nakonec oba 
dva.

Setkání se konají vždy v 19.00 hodin       
v modlitebně Sboru Církve bratrské, Kou-
nicova 15. Řečníky budou kazatelé sboru a 
jejich hosté.

Jan Asszonyi

Ženy, které mnoho obětovaly

Muž, který uvěřil nemožnému

Žena, která byla odmítnuta
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Maminka pomáhala okolním sedlákům, o 
jídlo nebyla nouze. Navštěvovali nás příbuz-
ní a známí. Pamatuji si maminku, jak každé 
Vánoce napekla nejméně 12 vánoček, jednu 
pro každého zaměstnance i s výslužkou. 
Když napadl sníh, zapřáhl tatínek koně a 
vyrazili jsme na saních za zvuku rolniček na 
„šlitáš“. Bylo to šťastné období mého 
života.

Po skončení školní docházky jsem začala 
studovat Vesnu. Po dvou letech jsem 
přestoupila na Učitelský ústav v Brně. 
Rodiče mezitím koupili dům v Adamově, 
který spláceli. Můj otec těžce onemocněl a 
brzy zemřel na rakovinu ledvin. Ve studiu 
jsem pokračovala a maminka mně 
připomínala: „Emo, musíš mít vyzname-
nání, abys nemusela platit školné.“ To vy-
znamenání jsem měla a ještě jsem si při-
vydělávala kondicemi. Maturovala jsem        

Na sestru Emu Markovou
VZPOMÍNKA

8. 11. 1916 – 26. 6. 2013

Životní příběh naší maminky a babičky působí 
nejpřesvědčivěji tak, jak jej vyprávěla ona sama.

 úvodu svého životopisu se ne-
mohu nezmínit o milovaném do-Vmově, protože pro mne mají 

vzpomínky na šťastné dětství zásadní vý-
znam. Narodila jsem se 8. listopadu roku 
1916 v Chvalkovicích u Vyškova v období  
1. světové války. Dětství jsem prožila v Ko-
játkách u Bučovic, kde se můj otec Ludvík 
Ille, člověk s výtečnou znalostí němčiny, stal 
správcem rozsáhlé zemědělské usedlosti, 
jejímž majitelem byl pan Skutecký. Dětí nás 
bylo pět, čtyři děvčata a jeden chlapec. Do 
školy jsem chodila v nedalekých Bučovicích. 
Jako nejmladší dítě jsem dědila všechno 
oblečení včetně bot po svých starších 
sestrách. Velkou událostí pro mne byly moje 
první nové šaty, spíchnuté ovšem doma. 
Starší sestry měly už jiné zájmy, a tak 
ponechána sama sobě přátelila jsem se snad 
se všemi zvířaty na našem dvoře. Dodnes 
vidím před sebou velký selský dvůr s řadou 
ustájených koní a volů, naproti krávy, jinde 
chlévy s menším dobytkem. Na jiném místě 
choval můj otec drůbež – bylo jí plno – včet-
ně krůt a hlučných perliček. Jeho chloubou 
byl chov psů, které cvičil. Půdorys toho 
psince dodnes chovám v paměti a mohla 
bych každý kotec s naprostou přesností 
popsat. Psi se stali mými přáteli. Moje 
maminka Marie Illová byla žena a hospo-
dyně na svém místě. K ruce měla sice 
služku, ale mnoho práce vykonávala sama. 
Denně bylo pro všechny uvařeno včetně 
sloužících a jedlo se u jednoho stolu. 

VZPOMÍNKA



9

OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                   (7)
br. Jaroslav Pacek

složky práce sboru. Když říkám všechny 
složky práce sboru, myslím i na ty, které 
dosud v našem sboru nejsou plně rozvinuty.

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

Priority kteréhokoliv křesťanského sbo-
ru jsou předem dané. Stanovil je svým 
učedníkům jejich mistr a Pán, Ježíš Kristus, 

w Ke které sborové oblasti máte nejblíže?
I když po mé třináctileté službě hospo-

dáře sboru by byla nasnadě odpověď, že je 
mi nejbližší oblast hospodaření sboru, tak 
tomu tak vůbec není. Spíše se nyní snažím 
sbor pojímat jako jeden velký organismus, 
kterému, aby správně fungoval, musejí slovy 
apoštola Pavla správně fungovat všechny 
jednotlivé údy, v našem případě jednotlivé 

OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                   (7)
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v roce 1937 a přijala místo administrativní 
pracovnice v Adamově. V tomtéž roce jsem 
při evangelizaci za přítomnosti kazatele a 
misionáře bratra Stewarta uvěřila. V ná-
sledujícím roce jsem dostala nabídku 
vyučovat na cizojazyčné škole ve Zlíně, kde 
jsem po večerech učila dospělé žáky 
němčině. Přijala jsem také místo vychova-
telky v Praze. Po roce jsem získala místo 
praktikantky na měšťanské škole v Blansku. 
Po vykonaných zkouškách jsem se stala 
odbornou učitelkou českého a německého 
jazyka i tělesné výchovy. Kvalifikaci jsem si 
postupně rozšířila studiem v oboru de-
fektologie a logopedie. Vedla jsem také 
školní kroniku.

V roce 1941 jsem se provdala za tech-
nického úředníka Josefa Marka. Narodily se 
nám dvě děti, dcera Věra a syn Vladimír. 
Oba vystudovali brněnskou techniku. Žili 
jsme skromně. Abych vypomohla domá-
címu rozpočtu, šila jsem všechno oblečení 
pro své děti sama. Manžel byl zaměstnán     

v Brně, kde v roce 1955 získal podnikový 
byt. Počínaje rokem 1956 jsem vyučovala na 
Základní škole v Brně na Merhautově ulici 
až do svého důchodu.

Můj syn Vladimír má dvě děti, syna 
Tomáše a dceru Lucii. S Tomášem jsme 
často chodívali na dětské dopravní hřiště do 
Lužánek. Když se vdala moje dcera Věra, 
pomáhala jsem jí s výchovou obou synů, 
Lukáše a Petra. Mám čtyři vnoučata a pět 
pravnoučat. Můj manžel zemřel 8. 10. 1989 
na selhání srdce. Do svých devadesáti let 
jsem si vedla domácnost sama, potom jsem 
se přestěhovala k dceři Věře, která mě 
dochovala až do konce mého života. Jsem jí 
za to velmi vděčná.

Svůj život jsem snad nežila marně. Milo-
vala jsem svou rodinu, kterou jsem vedla     
k víře v Boha, a milovala jsem své žáky. 
Děkuji všem bratřím a sestrám za jejich 
návštěvy během mé nemoci a za vzájemné 
porozumění.

Ema Marková
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ve 27. kapitole Matoušova evangelia ve verši 
19 a 20: Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 
vám přikázal. Priority si tedy nemusíme 
stanovovat sami. Co si jako sbor ale mů-
žeme stanovit, jsou způsoby a postupy, jak 
tuto Kristovu prioritu v našem prostředí a   
s naším lidským potenciálem naplňovat.

w Jaký je Váš názor na zpěv ve společných 
shromážděních?

Navzdory standardně vysoké úrovni var-
hanního doprovodu společných písní a 
služby pěveckého sboru mi ve společných 
shromážděních chybí písně hudebních 
skupinek, které jsme v minulých letech 
vděčně poslouchali (Nikodém, E-Corde). 
Tím spíš, když ve staršovstvu nejednou 
slyšíme chválu na vysokou úroveň zpěvu a 

zejména vysokou kvalitu doprovodné 
hudební skupinky v mládeži. Je mi jasné, že 
většímu zapojení mládežnického zpěvu 
brání různé objektivní i subjektivní příčiny, 
ale přesto si myslím, že by naší, mnohdy 
pevně časově sešněrované liturgii nedělních 
shromáždění, občasný zpěv mládežnické 
skupinky prospěl.

w Jaké je podle Vás místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíte její možnosti?

Částečně jsem již odpověděl v předchozí 
otázce, ale mládež má v našem sboru určitě 
více možností jak sloužit, než jen zpěvem. 
Jejich služba může vycházet z toho, co je 
obecně charakteristické pro mladou genera-
ci a co nám, starším nejen věkem, možná 
trochu chybí: mimo jiné mám na mysli nad-
šení pro nové věci a nesvázanost stereotypy.
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POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Víno a Duch

Efezským 5,18-21
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A neopíjejte se vínem…, ale naplňujte se Du-
chem…

avel si pro nás vymyslel zvláštní 
kontrast. Na jedné straně víno, a na Pté druhé Duch. Už starověký ži-

dovský teolog Filón přemýšlel o obdobných 
projevech opilosti a naplnění Bohem: 
„Když milost naplní duši, duše se raduje, 
usmívá se a tancuje, protože je ovládaná a 
inspirovaná, takže mnohým neosvíceným se 
může zdát opilou, bláznivou, pomate-
nou…, protože u těch, kteří patří Bohu, je 
duše nejenže hnaná takříkajíc do extáze, ale i 
tělo zčervená a zapálí se…, a proto se mnozí 
blázni nechají oklamat a předpokládají, že 
střízliví jsou opilí… a je pravdou, že tito 
střízliví jsou v jistém smyslu opilí.“

Víno nám ale může být také symbolem, 
za který si můžeme dosadit cokoliv, čím si 
nahrazujeme skutečnou duchovní plnost. 
Na první pohled může naše radost naplnění 
Bohem připomínat. Víno může představo-
vat i jakousi nesoustředěnost a bezduché 
rozptýlení. Člověk zabíjí čas, ztrácí disci-
plínu, zapomíná. Čím se plníme? A jak se 
projevuje naplnění Duchem? Jak se mů-
žeme stávat plnými Ducha? Pavel naznačuje 
propojení mezi oslavou, vděčností, podříze-
ností a naplnění Duchem.

…mluvíce k sobě v chvalozpěvech, oslavných 
zpěvech a duchovních písních…

Duchovní zpěv je směrován k Pánu 
Bohu, ale Pavel poukazuje i na lidskou 

rovinu zpěvu. Vzájemně se můžeme po-
vzbuzovat posloucháním a zpíváním písní.

…svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho…
Důraz na srdce u oslavy není zdaleka 

jenom o emocích. Srdce je centrem citů, ale i 
myšlení, vjemů. Je to střed našeho bytí, a      
z něj máme Boha oslavovat. Krásně to 
vystihl Henri Nouwen: „Začínám zjišťovat, 
že ve mně žalmy pomalu ožívají, stávají se 
součástí noci a přenášejí mě do klidného 
spánku. Ponenáhlu mi pronikají do nitra 
srdce. Jsou víc než myšlenky, představy, při-
rovnání; stávají se skutečnou přítomností. 
Žalmy udržují mého ducha při životě, 
dovolují mi těšit jiné…“

…a vždycky za všechno děkujíce…
Jak jednoduché je zapomenout děkovat, a 

jak se to musíme vždy znovu učit! Netušíme, 
co život přinese, a mnohdy se trápíme pro 
budoucí věci, které ani nemusejí přijít. 
Obzvlášť teď si uvědomuji, jak je vděčnost 
klíčová pro můj život s Pánem Bohem a jak 
v této oblasti selhávám. Právě tento týden 
mi jedna dobrá přítelkyně řekla, jak zkusila 
každé ráno Bohu jenom děkovat a nestě-
žovat si a jak si uvědomila, jak je to těžké. 
Možná je to dobrý způsob, jak se budu 
vděčnosti učit.

…podřizujte se jeden druhému…
Být plný Božího Ducha není jen zále-

žitost vztahu s Bohem, ale i vzájemného res-
pektu a podřizování se, ale o tom víc až 
příště.

Mária Uhlíková



12

TÁBORY
VELKÉHO A MALÉHO DOROSTU

Poprvé na Ztracené Vodě 

– Z deníku začátečníka

TÁBORY
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a dva týdny jsem se ocitla v malé 
galské stanové vesničce. Můj stan Nstál na konci tábora a měl speciální 

označení: „Vosy!“ (Pravděpodobně kvůli 
vosímu hnízdu, které bylo kousek ode mě.) 
Už první den moje prsty a nehty zaskočily 
dokonale nabroušené kuchyňské nože a 
úspěšně v tom i dál pokračovaly. Po prvním 
týdnu jsem se odhodlala jít sama večer po 
setmění vyčistit si zuby nebo jít na latrínu. A 
když jsem se opravdu přesvědčila, že při 
ranních procházkách místo medvědů mohu 
potkat akorát gigantické zajíce, byl ten ranní 
čas výjimečným tichým prostorem. Po 
první ledové sprše jsem pochopila, že v le-
dové koupeli se umyju rychleji a efektivněji. 
Zkrátka netrvalo to ani tak dlouho a toto 
místo mě celkem okouzlilo. O táboře by se 
dalo psát dlouho, a tak vyberu jen několik 
zajímavostí. Malé upozornění: Tento článek 
je mírně přibarvený a historické události 
malého tábora v něm mohou být místy 
zveličené.

Doupě bestie
Noční stezka odvahy zvaná Doupě bestie 

vedla lesem a mým úkolem bylo sedět na 
kraji lesa a přát dětem „Dobrou noc“. Když 
všechny děti přešly kolem, napadlo mě 
trochu prozkoumat odvahu kmetů, a tak 

jsme se spolu s pohotovým Bublasem Šti-
glerem, který šel právě kolem, schovali po-
dél stezky a čekali, až přijdou kmeti. Bublas 
běhal lesem a já jsem funěla na místě a 
chrochtala. Aspoň na pár vteřin jsme někte-
ré přesvědčili, že jsme opravdoví divočáci.

Autentičtí v (ne)trpělivosti
Všichni jsme si posedali na zem a vypada-

lo to, že už začne duchovní program o trpě-
livosti, jen Quapka (Honza Kvapil) si stále 
brnkal na kytaru a Žralok (Honza Rous) se 
do něj pustil, aby už přestal, abychom mohli 
konečně začít. Quapka se tvářil velice ne-
chápavě, o co Žralokovi jde, brnkal klidně 
dál a Žraloka dál vytáčel. Děti kolem se na ně 
zaraženě dívaly, Bublas se snažil uklidňovat 
celou situaci a rychle začal vybírat písničku. 
Pokusila jsem se tedy i já Quapku trochu 
krotit, ale hodil po mně zpěvník, tak jsem to 
raději dál nezkoušela. V hlavách některých 
kmetů se promítaly scénáře, jak večer zpaci-
fikují Žraloka s Quapkou a já jsem se těšila   
z povedené scénky, na kterou jsem mohla 
potom navázat. Celému tomu dal později 
korunu Bublas, který řekl, že mé prohlášení 
o tom, že to byla jenom tematická scénka, 
byla čistá kamufláž před dětmi, abychom 
zakryli hádku kmetů. To svědčí o tom, že 
oba herci byli velmi přesvědčiví.
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„Já první“, „Chci největší“ 

a „To je moje!”
Druhý den jsme navázali další divadelní 

hrou. Byl totiž den štědrosti, a tak jsme si 
cestou na „Pláň mrtvých“, kde jsme měli 
přespat, rozdělili úlohy. Alík Zachariášová 
musela být vždy první a nechtěla nikoho 
pustit před sebe. Lada Vyorálková jí svým 
tempem prý dala docela zabrat. Bublas 
musel mít největší nejen klobouk, ale taky 
hůl. Já jsem si zase všechno přivlastňovala a 
nikomu jsem nechtěla nic ani dát, ani půjčit. 
Žralok s Quapkou byli pro změnu kladné 
postavy, které se nenápadně dělily o věci a 
pouštěly děti před sebe. Hra začala velmi 
přirozeným způsobem. Míša Baný ke mně 
přiběhl a hezky se mě zeptal, jestli mu 
nepůjčím svou hůl. Už jsem mu ji chtěla 

půjčit, když jsme si vzpomněla, že přece 
nemůžu, protože „je moje a nikomu ji nikdy 
nepůjčím“. Děti mě obvinily z toho, že jsem 
zlá a lakomá. Nemusela jsem se ani příliš 
snažit, abych byla dostatečně brzo protivná. 
Uvědomila jsem si, že protivnost je 
nakažlivá a docela rychle se šíří.

Spontánní oblévačka
Už ani nevím proč, ale dostala jsem za 

úkol zorganizovat „spontánní oblévačku“, 
při které my všichni kmeti polejeme nic 
netušící děti. Aby to bylo trochu 
spontánnější a překvapivější, trochu jsem 
oblévačku pozměnila a dětem jsem tajně 
sdělila plán spontánně zaútočit na všechny 
vedoucí. A tak obě strany začaly tajně 
zbrojit. I kmeti i děti znali přibližně čas, ale 
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netušili, že nejsou sami. A tak jsem dětem 
sdělila znamení, dohodla si s nimi čas, 
promysleli jsme distribuci vody ke všem 
jednotkám a čekali jsme na útok. Někdo mi 
oznamoval, že Žralok nemá v kapsách 
žádné cennosti a Vašek Horký posílal děcka 
po vodu do Pentagonu v dvacetivteřinových 
rozestupech. Bylo ohromné sledovat, jak 
děti hezky spolupracují. Když jsem polila 
prvního kmeta, Vašek zapískal a děti se 
vyřítily ze všech světových stran a polévaly 
hlava-nehlava. Vody jsme si užili do sytosti 
snad všichni.

Kmetská pohádka na 

dobrou noc
Není snad hezčí pohádka na dobrou noc, 

než ta o Sněhurce. Macechu hrála velice 
přesvědčivě Bára Packová a krále i zrcadlo 
zahrál bravurně Bublas. Hajného, který 
Sněhurku málem opravdu zabil, hrál Štěpán 
Raus. Ostatní kmeti hráli trpaslíky. Mně až 
uprostřed pohádky došlo, proč právě já hraji 
Sněhurku. Nedá se říct, že by Sněhurce příliš 
chutnalo všechno, co trpaslíci pili a jedli. I 
Sněhurka trpaslíkům zpočátku smrděla, a 
nechtěli se s ní podělit prakticky o nic. Až 
když umřela, uvědomili si, co v ní měli, a tak 
ji vydatně oplakali studenými slzami, které si 
nashromáždili v plastových lahvích. Na-
štěstí prince (Žralok) Sněhurka okouzlila na 
první pohled, a tak ji pořádně praštil po 
zádech. Mezitím si ovšem nezapomněl 
zkontrolovat v zrcadle svůj účes. Jinak to 
byla celkem normální verze Sněhurky, jak ji 
znají i malé děti.

Deset úkolů a deset ctností
Malí Galové dostali od velkého Cézara 

deset úkolů, které měli splnit. Ke splnění 

úkolů jim mohly pomoci dobré vlastnosti, o 
kterých jsme si spolu povídali. Mluvili jsme 
o pozornosti krále Jóšijáše, o odvaze krále 
Chizkijáše, o tom, že někdo velký je na naší 
straně, o lži Ananiáše a Zafiry, o závisti 
Josefových bratrů, o podvodu krále Achaba 
a jeho ženy Jezábel, o štědré vdově ze 
Sarepty, která se podělila o to poslední, co 
měla. Přemýšleli jsme o zavřené pěsti, která 
nemůže nic dát ani nic přijmout. Mluvili 
jsme o čistotě srdce a pak jsme pozorovali, 
jak inkoust zabarvil čistou vodu, jak ji 
proměnil v černou, a viděli jsme, že nepo-
máhalo, když jsme přilévali čistou vodu, ale 
bylo potřeba vylít špínu a nalít dovnitř 
novou vodu. Povídali jsme si také o tom,     
v čem můžeme být vytrvalí, čemu ve svém 
životě můžeme věnovat pozornost a jak být 
poctiví, i když se třeba nikdo nedívá. Tak, jak 
věci potřebují každou součástku, aby 
neztratily svůj význam, i my se vzájemně 
potřebujeme. Vždyť k čemu by byly 
hodinky bez ručiček, auta bez kol nebo stan 
bez kolíků?

Na konci tábora jsme se přiznali k tomu, 
že změna je hodně těžká a že se nám nedaří 
změnit se v tom, v čem bychom se změnit 
chtěli. Ale důležitější než samotná změna je 
náš směr a zda jsme otočeni k Pánu Bohu, 
nebo obráceni zády. Před sebou jsme mohli 
pozorovat dřevěného Římana, jak stojí zády 
ke kříži, a Gala, jak je ke kříži otočený tváří, a 
přilepit na tento kříž něco z toho, co sami 
neuneseme.

Obdivovala jsem výdrž dětí, jejich 
odvahu i odhodlanost. Jsem vděčna i za 
kmety a jejich obětavost někdy až na konci 
jejich sil. Jsem ráda, že jsem směla blíž 
poznat tyto malé i velké zajímavé lidi. Pánu 
Bohu mohu být vděčna za tolik věcí. Kdoví, 
možná ještě někdy příště…

Mária Uhlíková
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A jak se na táboře dařilo jeho dalším účastníkům?ROZH
OVOR

1. Co jsem se na táboře naučil/a?

2. Co mě na táboře překvapilo?

3. Na co jsem se těšil/a do Brna?

KOMPAS 9/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Lukáš Kulísek, dorostenec na táboře vel-
kého dorostu

1. Naučil jsem se být rádcem (vedoucím 
družinky), a to hlavně nésti zodpovědnost 
za úspěchy [?] a neúspěchy. A konečně plno 
souhvězdí i jmen některých hvězd a 
mlhovin, další kytičky a mnoho důležitých 
dovedností.

2. Absolutně 
úžasné počasí. 
(Až na tři noci 
jsem spal vždy 
venku a den ob-
čas osvěžil deš-
tík.) Dále, hafo 
moc dobrý kuřa-
ta, který jsme si opékali my sami, dorostenci.

3. No přece na to, až z něj budu moct zase 
odjet do přírody [?]

Drákulka Kořínková, kmet na táboře 
velkého dorostu

1. Poprvé jsem dělala kynuté knedlíky, 
takže ty.

2. Opět mě překvapovala krása tamní 
přírody.

3. Na lidičky, kteří s námi nebyli.

Šimon Asszonyi, dorostenec na táboře 
velkého dorostu

1. Biblické knihy a rodokmen praotců (od 
Teracha po dvanáct Jákobových synů).

2. Že Eliška Kořínková měla při svém 
programu stejně špatný počasí jako vloni.

3. Na mamku, na taťku a na zvířátka.

Vojta Asszonyi, dorostenec na táboře 
velkého dorostu

1. Všechno možný, např. biblické knihy.

2. Že družina Mawadani po 19 letech 
vyhrála táborovou hru.

3. Na počítač.

Bohouš Doležal, zdravotník na táboře 
malého dorostu

1. Na táboře jsem se naučil novou noční 
bojovku.

2. Nepřekva-
pilo mě nic, ale 
mile na mě za-
působilo, že to 
zdá se všechny 
bavilo a byly do-
bré vztahy mezi 
účastníky.

3. Do Brna jsem se na nic netěšil.

Tomáš Červený, dorostenec na táboře 
malého dorostu

1. Zacházet se sekyrou.
2. Že Máňa měla v batohu myš.
3. Domů na hračky.

Filip Štigler, dorostenec na táboře malého 
dorostu

1. Nevím.
2. Že ze začátku Kostilamka běžela 

rychle.
3. Na mamku a na Vendy (pes – pozn. red.).

Tomáš Slaný, dorostenec na táboře 
velkého dorostu

1. Víc věcí, nevím, co bych vybral. Sekání 
sekerou, přežít v přírodě.

2. Jak je příroda pořád hezká, že se tam 
nic nezměnilo.

3. Na měkkou postel.

Ptala se Lenka Broklová.
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ak asi mnozí víte, 
každý rok pořádá Jnaše mládež letní 
tábor zaměřený na 

výuku angličtiny, ale skutečným jádrem 
celého týdenního pobytu je sdílení evangelia 
se studenty, z nichž někteří o Ježíši Kristu 
třeba ještě neslyšeli, a pokud ano, tak jen 
zkreslené zkazky.

Stejně jako dva předešlé roky jsme camp 
uspořádali ve spolupráci s kyjovským sbo-
rem a především tamní mládeží. Náš skvělý 
tým se však letos rozrostl ještě o člena 
evangelického sboru v Kloboukách u Brna. 
A vzhledem k tomu, že se campu účastnilo 
rovněž několik studentů pocházejících z ka-

tolických rodin, vytvořili jsme tak vpravdě 
ekumenické prostředí. J

Klíčovými se však pro celý tábor staly jiné 
dva týmy – americký a interní. Americký tým 
se skládal z pětice statečných Američanů, 
kteří k nám letos zavítali z horké Arizony. A 
přestože jich bylo méně než v minulých le-
tech, lepší tým bychom si ani ve snu přát 
nemohli! Byli moudří, obětaví a hlavně 
pevní ve víře, což posilovalo i nás v českém 
týmu. Interní tým, který kromě našeho 
campu spolupracoval ještě s English campy 

ZE ŽIVOTA V BOHUMILICÍCH



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

jak jsme si pořídili rukavice

Příběh DVACÁTÝ třetí: 
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ybíráme v obchodě speciální rukavice. Na obalu stojí napsáno: 
„Pracovní rukavice pro domácnost i zahradu”, a ještě je zde uveden Vslogan: „Pracovní rukavice pracují za Vás“. Jsou z pevné dobře 

prošité kůže a také kvalitní látky. Podle informačního letáčku, který je přiložen 
uvnitř obalu, jsou navíc odolné proti vodě, špíně, proříznutí, propíchnutí, 
bakteriím, statické elektřině i chemikáliím. Také se zde píše, že tyto Pracovní 
rukavice jsou určené především k běžné práci na zahradě, v dílně i pro uklízení 
v domácnosti, hodí se i pro práci se dřevem a na stavbách. 

Jsme s výběrem opravdu spokojeni, a tak si vezeme rukavice domů. U nás   
v dílně je totiž třeba naštípat dříví, v garáži vyklidit nepořádek, doma snosit 
staré bedny z půdy, na zahradě hrabat listí a v předsíni složit nové police. 

Práce je to dost, a tak jsme ty Pracovní rukavice ke každé té práci přinesli. 

v Novém Městě pod Smrkem a Kutné Hoře, 
jsme mohli považovat za takřka domácí, 
protože čtveřici Američanů doplnila i naše 
Miriam Halámková coby překladatelka, a 
měla tak na campu své nezastupitelné místo.

Celý týden proběhl až zázračně dobře 
především díky velké spoustě modliteb, za 
které bych jménem celého týmu chtěla 
poděkovat. Studenti měli během večerních 
programů a následných diskusí možnost 
přemýšlet o Pánu Ježíši, o hříchu, o spasení a 
o tom, co to znamená pro jejich životy. Roz-
dávali jsme Bible, vedli desítky rozhovorů – 
některé hodně hluboké – a s nesmírnou 
radostí sledovali, jak někteří skutečně slyší 
Ježíšovo pozvání a obracejí se k Němu! 
Nejpatrnější to bylo poslední dva večery, 
kdy bylo zvěstováno evangelium, jehož 

význam si pak studenti mohli více uvědomit 
během Labyrintu – noční stezky rozdělené 
na několik stanovišť, na nichž přemýšleli o 
svém životě v kontextu biblické zvěsti, a      
v jejímž závěru měli možnost „přibít“ černá 
papírová srdce popsaná svými hříchy na kříž 
a místo nich si vzít čistá bílá srdce. Ostatně 
tento moment se hluboce dotýkal i věřících 
studentů, kteří tak mohli prohloubit svůj 
vztah k Bohu.

Zkrátka a dobře to byl zcela výjimečný 
týden, který se hluboce vryl do srdcí všech 
přítomných. A za to všechno patří díky a 
chvála Pánu Ježíši, protože kdyby On 
nejednal svým Duchem, nic z toho by se 
nestalo.

Za český tým
Ester Pučálková
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Vždycky jsou třeba dvě rukavice stejné. Najdete je? Potom můžete všechny 

rukavice vybarvit.

Podle sloganu „Pracovní rukavice pracují za Vás“ jsme rukavice v jednotli-
vých místech nechali a prosili je, aby udělaly polínka do kamen, vynosily z ga-
ráže harampádí, pohrabaly zahradu, z půdy vyklidily staré bedny a v předsíni 
sešroubovaly poličky. Když jsme se ale k rukavicím po nějaké době vždy 
vrátili, žádná z požadovaných prací nebyla hotová. Pche! Tak jaképak jsou to-
hle pracovní rukavice, které by pracovaly za nás??? Vždyť vůbec nic neudělaly!

No jo, vždyť vy to víte. Rukavice pracovat přeci neumí, musíte do nich dát 
svoje ruce a pracovat vy, rukavice vám jen pomohou zvládnout práci snadněji. 
Zahrada, garáž, dílna, půda i předsíň tak jen čekaly, až rukavice nasadíme my a 
pustíme se do připravených úkolů sami. A věřte, že nám to šlo opravdu dobře.

Ty rukavice jsou velmi dobře připravený pracovní nástroj. Ale aby byly 
jejich schopnosti využity, musí s nimi pracovat někdo jiný. A s lidmi je to v Bo-
žích očích podobné. Jsme Božím pracovním nástrojem. Pán Bůh umí naše 
lidské schopnosti využít k tomu, aby se o Něm dovědělo ještě mnoho dalších 
lidí a bylo vykonáno mnoho práce. Nechme tedy Boží ruce, aby s námi 
pracovaly.



Mládež / úterý 19.15

3. 9.: program bude
10. 9.: 
17. 9.: 
24. 9.: 

program bude
program bude
program bude

Čutaná

Pravidelný nedělní odpolední fotbálek v Ořešíně se koná (v případě velmi příznivého počasí) od 14.30. Hráči 
nechť si s sebou vezmou 30 Kč. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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EFFATHA 2013
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ako už mnoho let, i letos se v Litomyšli 
ve dnech 1.–10. srpna konal pěvecký J
kurz Effatha. Letos jsem se poprvé 

zúčastnila i já a musím říct, že celá akce byla 
pro mě moc pěkný zážitek. Bylo to něco 
jiného, než třeba soustředění s atletikou 
nebo školní akce. A teď nemám na mysli 
náplň, ale spíš úplně jinou atmosféru. 
Vyjádřila bych ji asi jako upřímně přátelskou 
(mám za to, že i takhle se pozná Boží 
přítomnost). 

Každý den jsme začínali duchovním pro-
gramem. Pod vedením kaz. Romana Touška 
jsme se snažili dívat se na osobu Pána Ježíše 
z různých úhlů pohledu a vnímat jej víc do 
hloubky. Kdybych měla vytáhnout jednu 
myšlenku, bylo by to to, že máme pustit 
Pána Ježíše do všech oblastí svého života, a 
ne jen do některých (nebo hůř do žádných). 

Jinak jsme pochopitelně většinu dne 
nacvičovali písně. To není vždy úplně sna-

dné, obzvlášť pro někoho, 
komu noty připomínají spíš 
blechy na prádelní šňůře než 
cokoliv jiného, ale díky častému opakování a 
schopnějším kamarádkám okolo mě jsem se 
také začala chytat.

Ze svých dojmů nováčka bych toho 
mohla napsat ještě mnoho, nicméně nyní to 
jako stručné přiblížení snad stačí. Celý kurz 
jsme pak zakončili koncertem v místním 
kostele.

Mimochodem, v těchto dnech vládlo jak 
v Brně, tak i v Litomyšli tropické vedro. A 
proto jsme hodně času nacvičovali právě     
v místním kostele, neboť byl více méně 
jediným místem, kde se dalo zpívat bez to-
ho, že bychom si museli připadat jak špa-
nělští ptáčci na pánvi. Tak jsme byli Pánu 
Bohu vděční i za tento jeho chrám, neboť 
byl i v tomto ohledu velmi praktický. 

Alík Zachariášová



1. 9.:

8. 9.:

15. 9.:

22. 9.:

29. 9.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00

4. 9.:
11. 9.:
18. 9.:
25. 9.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jiří Lukl

kaz. 
ses. Mária Uhlíková

ses. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi
bude určeno

 + Večeře Páně
nekoná se

kaz. 

Jan Assonyi + instalace kaz. Daniela Komrsky

Daniel Komrska

kaz. Daniel Komrska
bude určeno

ses. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
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 11. a 25. září ve 20.10 

ve středu 4. září a 2. října vždy v 17.15

1. 9.:
8. 9.:

15. 9.:
22. 9.:
29. 9.:

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

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
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