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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 9. 2014. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost a mládež: Ondřej Horký (ondrahorky@seznam.cz).
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Milosrdný a dobrý Bože,
požehnej mé sestře / mému bratru /
mému dítěti / mému příteli / mé 

přítelkyni /
mému muži / mé ženě.

Drž nad nimi svou laskavou ruku,
ať všude vnímají tvou uzdravující a 
milující blízkost.
Naplň je svým Duchem svatým.
Ať tvůj Duch sestoupí do všech 

propastí jejich duše.

Uzdrav jejich rány.
Oživ v nich všechno odumřelé.
Dej vláhu všemu uschlému v nich.

Přiveď je k prameni požehnání, který 
tryská

v jejich nitru. Dej, ať jsou takoví, jací 
skutečně jsou,

ať se stanou požehnáním všem,
s nimiž se setkají.

Daruj jim důvěru, že žehnáš jejich 
cestám.

Provázej je na jejich cestách, aby po 
nich došli

k hlubšímu životu, k větší svobodě a 
lásce.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybírá Daniela Asszonyi.
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„O čem přemýšlíte? Mohli byste 
prosím napsat pár řádků, o čem 
přemýšlíte?“ zazněla k nám jednou 
v podvečer otázka Petra Rause.
Otázka nás zaskočila. Co napsat, 

aby řádky nevyzněly falešně, prázd-
ně. Vždyť jen málokoho budou 
zajímat různé trable, těžkosti, ne-
příjemnosti běžného života. Stačí 
otevřít večerní televizní zprávy ne-
bo řádky internetu a člověk vidí 
daleko větší tragédie, neštěstí, po-
hromy, nemoci, války, násilí, bez-
ohlednost…
Zamyslet se a psát o něčem vzlet-

ném, humorném, krásném, o krá-
sách přírody, kulturních zážitcích? 
Lze jen těžko dát dohromady bez 
talentu, bez rutiny či zkušenosti 
článek nebo i jen pár řádků, které by 
čtenáře zaujaly. Jaké by mohly být 
nejlepší myšlenky pro nás všechny? 
Napadá nás jen jediné: Modlitba: 
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se 
jméno Tvé…

Velice nás potěšilo a překvapilo, 
když jsme jednoho večera našli      
v modlitebně kartičky s vytištěnou 

modlitbou, které sestra Uhlíková po-
ložila do lavic. Kartičku nosíme v pe-
něžence, máme ji často „na očích“, 
připomíná to, co má být denně i na 
mysli.
Církev, víra, náboženství a my. Měli 

bychom být na sebe a ostatní přísnější, 
nebo máme doufat v příslib Boží sho-
vívavosti?
Věřícímu je nejlépe ve společenství 

jiných věřících. Tam je bezpečí. Ale co 
ostatní svět? Pokud jsme například       
v zaměstnání nebo i v rodině mezi těmi, 
kteří v Boha nevěří, nemůžeme vždy 
očekávat snahu o porozumění. Přesto, 
až překvapivě, potkáváme Boží kon-
takty. Lidé Boha znají, už se s ním i set-
kali, ale nechtějí si to připustit a přiznat. 
Klidně vám řeknou, že znají osobně 
člověka, který uvěřil po hlubokém 
prožitku, který prožil ve snu. Je jim to 
ale jakoby k smíchu. Takový okamžik 
jim pro svou vzácnost nepřipadá reálný. 
V životě se setkáme s celou řadou neu-
věřitelně laskavých lidi, a to věřících       
i nevěřících. Častou, či každodenní 
blízkostí se nevyhnete situacím, které 
naznačí, kdo je kdo. Někteří lidé, kteří se 
nestavějí do řad věřících, jsou Bohu 
určitě velmi blízko. Oni o tom zatím 
nevědí, ale můžeme věřit, že se Bůh o ně 
zajímá. Pro některé je ale složité 
pochopit Boží náklonnost, mají v sobě 
dlouholetou ateistickou výchovu a i ti, 
kteří na slovo o Bohu již narazili, po-
chybují. V našich poměrech je víra        
v Boha stále něco jakoby umělého.
Vzájemné pochopení rozličných 

názorů a zkušeností si žádá na všech 
stranách velkou toleranci. I přes ÚV

OD
NÍ

K
O čem přemýšlíte?O čem přemýšlíte?
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odmítavý a nechápající postoj cítíme z mno-
ha lidí určitou touhu víru pochopit. Za tyto 
své blízké se musíme modlit. Jako věřící 
Evropané ctíme křesťanské zásady, na 
kterých stojí celý náš život. Celkový vývoj 
ale spěje k náboženské toleranci, a to jak      
k prostředí absolutně mimo víru v Boha, tak 
i k jiným projevům víry. Složitá jsou ale 
témata přiblížení, dodržování pravidel víry a 
církve. Mohou se zdát přísná až asketická. Je 
možné je všechna dodržet? Kde stojíme na 
hraně, kde se jedná o hřích? První rozhovor 
s člověkem jiného postoje většinou nestojí 
na nejhlubších duchovních tématech, ale 
přece… Vnímáme křesťanské tradice spíše 
jako věc duchovní, nebo musíme ctít přesně 
správný řád?

Diskuse obvykle skončí na tématech a pří-
kladech konkrétního chování. Co odpovíme 
na otázky, proč věřící dokáže lhát a podvá-
dět, proč nejsou dodržována Boží přiká-
zání? Když nechodíme pravidelně na bo-
hoslužebné shromáždění, máme smrtelný 
hřích? Jak je to s pitím alkoholu, je občasné 
popíjení piva nebo skleničky vína věcí 
hodnou naprostého odsouzení? Co je zlo a 
ďábel?

V životě by mělo jít zejména o víru a vztah 
s Bohem, ale pochopení toho, že si já sám 
vytvořím osobní vztah s Bohem, už 
vyžaduje určité religiózní vědomí. A jakou 
naději můžeme dát všem těm, kteří chtějí 
naslouchat? Můžeme je připravovat na to, že 
Boží láska je shovívavá a že nemůžeme hned 
nastoupit absolutně dokonalou cestu víry? 
A jak velké odpuštění můžeme přislíbit? 
Nevíme, ale věříme, že velké. Hledání Boha, 
a to i s prohřešky, zmatky a pokulháváním, 
On sám určitě ocení. Lidem kolem nás, kteří 
víru neznají, bychom měli my sami pomoci 
svým jednáním. Musíme si ale dát pozor, 
okolí je velmi citlivé na zklamání, na roz-
dílnost chování uprostřed společenství 
církve a v běžném životě.

Viděno z venku, společenství věřících 
křesťanů se k sobě chová laskavěji a lépe než 
k lidem ostatním. Může to působit jakoby 
nadřazeně? Na druhé straně, věřící člověk 
není dokonalý, neumí někdy potlačit své 
záporné stránky. Je u něj ale naděje, že se 
bude snažit si to dobře uvědomit. Je to jeho 
boj a námaha, aby jednal podle víry v Boha. 
Když ale řeknete, že věřící také selhává, že 
víra zavede člověka i do situací, které si vů-
bec nepřeje a které jen těžko zvládá, že i po-
chybuje, zda se dokáže spolehnout na Boží 
sílu, která ho ochrání, až někdy poruší Boží 
přikázání, jako by to svět kolem nechápal. 
Bere se to jako podvod. Tolerance na všech 
stranách je tedy nezbytná.

Ruku v ruce s výkladem a dodržováním 
myšlenek křesťanské víry se uplatňuje 
liberálnost ve vztahu k ostatním vírám. Tady 
není sporu, že je správné nevyvolávat 
nevraživost. Snášenlivost a vážnost musí být 
oboustranná, a to i v tom, že tolerance by 
neměla znamenat vytěsnění vlastních pů-
vodních základů. Záleží na volbě a na roz-
hodnutí. Liberálnost víry znamená snášen-
livost, uznání a respektování jiného vyznání, 
neměla by ale ve svém důsledku vést k pře-
vzetí víry jiné, která ústupky neuznává.
Budoucí svět a život bude potřebovat hod-

ně pochopení. I u nás v Evropě narážíme na 
různé náboženské i protináboženské nálady. 
Nedá se vždycky všemu vyhnout a naše děti 
tomu musejí čelit. Že vydrží, v to musíme 
věřit a opět se zase naléhavě modlit. V Boha 
věříme, snažíme se žít tak, abychom ho 
zklamali co nejméně. S plynutím svého 
života si více a více uvědomujeme, jak 
potřebujeme Boží pomoc v každodenním 
životě.

Pane, prosíme,
abychom se stále co nejvíce přibližovali     

k Tobě, pochopili Tvoji hloubku.
Moc prosíme o moudrost do každoden-
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A N E B C O N Á S Č E K Á A C O N Á S 
( D Á - L I P Á N ) N E M I N E V Z Á Ř Í

VÝHLEDYVÝHLEDY

ního života, abychom vždy dokázali obstát 
se ctí.

Prosíme o své děti, aby nalezly Tebe, abys 
jim byl nablízku při studiu, zaměstnání, při 
hledání životního partnera.
Prosíme za rodiče, aby k sobě dokázali 

najít dobrý vztah, aby se měli rádi a dokázali 
spolu překonávat nesnáze i prožívat radosti 
života.

Prosíme o zdraví, pomoc při nemocech, 
prosíme o ochranu před úrazy, nehodami, 
před zlými lidmi, prosíme o své živobytí, o 
práci, abychom dokázali živit své rodiny, 
prosíme o svoje babičky, dědečky, všechny 
příbuzné, abys jim byl nablízku a přitahoval 
je k sobě.

Prosíme také o své město, stát, Evropu. 
Vidíme, jak jsou na bodu mrazu mezilidské 
vztahy, jak se politická i lidská „vrchnost“ 
stále více vzdaluje běžnému životu a zne-
užívá svého postavení. Prosíme o posilu pro 
křesťansko-židovskou víru.

Prosíme za země ve světě, které jsou 
zmítané válkami, vražděním, etnickými i ná-
boženskými čistkami, epidemiemi. Prosíme, 
pomoz utišit nepokoje, bolest, pláč, bídu. 
Prosíme, zabraň zlobě lidí, kteří jsou 
schopni jediným stisknutím spouště zabít 
stovky nevinných dětí, žen i mužů.
Pane, musíme vyznat, že mnoha věcem, 

které se dějí, nerozumíme. Chceme však      
s důvěrou a s modlitbou následovat Tebe. 
Pane, chtěli bychom poděkovat za Tvou 
ochranu a vedení životem. Chceme 
důvěřovat, že nás, Pane, neopustíš.

Slovy jedné staré písničky: Jen Bohu věř, hleď 
vzhůru k nebesům, on porozumí starosti tvé i snům. 
Jen Bohu věř, naději novou měj, jen Bohu věř, svou 
lásku jemu dej. Zítřek tě čeká a může šťastný být, 
předobrý Pán chce s tebou dále jít, jen Bohu věř, svůj 
život u něj slož, jen Bohu věř, svou ruku v jeho vlož.

Eva a Jan Benešovi

„Buď rozhodný a udatný! Neboj se a 

neděs!“ (1Pa 22,13)

erš Hesel Jednoty bratrské na měsíc září 
nám staví před oči odkaz krále Davida Vjeho synu Šalomounovi. Jde v něm o bu-

dování domu pro Hospodina (1Pa 22,6.11), jde        
v něm o prozíravost a rozumnost k zachovávání zákona Hospodinova (1Pa 22,12). Zdar 
bude provázet mladého krále jenom tehdy, když bude bedlivě plnit nařízení a řády Mojžíšova 
zákona (1Pa 22,13). Na to, že se jedná o velký úkol, ukazuje Davidovo povzbuzení: Buď 
rozhodný a udatný! Neboj se a neděs!
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Oči novozákonního křesťana vidí v tomto starozákonním příběhu předzvěst naplnění, 
jímž je Boží domov v srdci každého člověka. Nejvyšší totiž nepřebývá v chrámech vystavěných 
lidskýma rukama. (Sk 7,48) Apoštol Pavel to vyjádřil otázkou: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch 
Boží ve vás přebývá? (1K 3,16) A když král David připomíná Šalomounovi důležitost 
zachovávání Mojžíšova zákona, křesťan si vzpomene na slova Pána Ježíše: Kdo přijal má 
přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat 
a dám mu to poznat. (J 14,21) Budování domu pro Hospodina ve vlastním srdci a zachovávání 
Kristových přikázání při všem, čím se zabýváme, to je program, který před nás staví zářijové 
slovo. I my potřebujeme prozíravost a rozumnost, i my potřebujeme povzbuzení: Buď 
rozhodný a udatný! Neboj se a neděs! K tomu má sloužit i sborový program, který je připraven na 
září.

Po prázdninách se dostanou ke slovu opět programy a aktivity, které se o prázdninách 
odmlčely. Zde je pozvánka.

Nedělní dopolední bohoslužby

  7. 9. 2014 9.00 Shromáždění s Večeří Páně, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
14. 9. 2014 9.00 Shromáždění, při kterém budeme mít mezi sebou hosty z Teen 

Challenge. Poslouží zvěstováním a svědectvími o Boží milosti, která se 
projevuje mezi těmi, kdo uvázli v závislostech.

21. 9. 2014 9.00 Shromáždění, při kterém bude zvěstováním Božího slova sloužit kaz. 
Daniel Komrska.

28. 9. 2014 9.00 Shromáždění, při kterém bude zvěstováním Božího slova sloužit kaz. 
Jan Asszonyi.

Nedělní večery

Od neděle 7. 9. 2014 budete mít příležitost účastnit se večerních moderovaných 
rozhovorů nad tématy, která patří k základům křesťanské víry. Budeme hledat, zdali a jak jim 
rozumíme. Budeme se ptát, jak je uplatňujeme ve svém životě, jak na nich stavíme, jak je 
můžeme zachovávat a předávat těm, kdo v Boha nevěří. Cyklus podzimních večerů jsem 
nazval „Život v souřadnicích víry“. Na každý večer je připraveno téma; pokud bychom ale 
zjistili, že u některého tématu chceme zůstat déle, bude program další neděle přiměřeně 
upraven.

Od 18.00 hodin bude vždy příležitost k podvečernímu neformálnímu posezení u kávy a 
čaje a od 18.30 hodin začne oficiální program. Jeho součástí bude i společný zpěv s ne-
všedním doprovodem. Večery připravuje kaz. Jan Asszonyi.

7. 9. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o HŘÍCHU. O čem je řeč, když mluvíme o hříchu? Co to 

je? Jak se dostává do života, jak se projevuje? Jak ho vnímáme a 
poznáváme my sami? Jak o něm mluvíme? Co zvěstujeme, když 
mluvíme o hříchu? Jaké místo má zvěstování hříchu v křesťanském 
poselství? Jak je tomu s původním (originálním) a aktuálním 
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hříchem? Jak se zbavujeme hříchu?
14. 9. 2014 18.00 posezení

18.30 Rozhovor o SPÁSE. O čem je řeč, když mluvíme o spáse? Jde jenom 
o neznámé slovo, nebo také o neznámý koncept? Jakými termíny je 
popsána v Písmu cesta ke spáse? Jak rozumíme pokání, obrácení, 
ospravedlnění a znovuzrození? Jak vše spolu souvisí? Jak docházíme 
spásy? Je možné spásu ztratit? Jak činit slovo o spáse aktuálním pro 
nevěřící?

21. 9. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o SVATOSTI A POSVĚCENÍ. Co je to svatost? Jedná se 

o potřebnou vlastnost křesťana? Nestačí ke křesťanskému životu 
pouze víra? Proč se v Písmu mluví o tom, že jsme svatí, a přece se 
máme stávat svatými? Souvisí svatost s kvalitou života křesťana? Je 
svatost dosažitelná? Máme o ni usilovat, nebo je darem?

28. 9. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o HLEDÁNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. O čem mluví-

me, když přemýšlíme o Božím království? Jak a kde se hledá? Jak se    
k sobě mají království lidská (pozemská) a Boží? Jak naplňujeme tady 
a teď ve svém životě pozvání Pána Ježíše: Hledejte nejprve Boží 
království… Jak je možno tento biblický termín a koncept 
představovat nevěřícím přátelům?

Na říjnový měsíc jsou rámcově připraveny rozhovory
1) o poslání křesťanů (misie a diakonie);
2) o ďáblu (satanovi) a jeho moci a „ne-moci“;
3) o věčném životě;
4) o životě v pod vedením a v moci Ducha svatého.

Biblické hodiny

I následující školní rok bude připraven zvláštní program každou první středu v měsíci. 
Budeme v něm sledovat životy dvanácti apoštolů, a to nejen tak, jak jsou jejich příběhy 
zaznamenány v Bibli. Chceme sledovat jejich životní osudy a službu i nad rámec Písma. 
Cyklus nese název „Víc než jenom figurky na orloji – význam života apoštolů pro 
křesťanstvo“.

V ostatních biblických hodinách do adventní doby budeme hledat Boží oslovení v 
příbězích proroka Daniela – „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím 
prostředí.“

3. 9. 2014 19.00 „Víc než jenom figurky na orloji – význam života apoštolů pro 
křesťanstvo“ – svědectví o životě apoštola Petra. Káže diákonka 
Mária Uhlíková.

10. 9. 2014 19.00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí“. 
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi

Daniel 1: Touha neposkvrnit se a přitom nezůstat stranou, zůstat 
zapojen do života. Káže kaz. Jan Asszonyi.

17. 9. 2014 19.00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí“. 
Daniel 2: Bůh, který odhaluje tajemství. Káže kaz. Daniel Komrska.

24. 9. 2014 19.00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí“. 
Daniel 3: Padněte a pokloňte se. Káže kaz. Jan Asszonyi.

Pondělní Cesty za poznáním Bible

Od pondělí 8. 9. 2014 bude každé pondělí od 16.30 hodin probíhat ve spodních 
místnostech sboru kurz objevování poselství jednotlivých biblických knih. Kurz je otevřený, 
jeho součástí je uvedení do zvěsti biblické knihy s následnou diskuzí.

Další akce a informace

Setkání staršovstva – Koná se pravidelně 2. a 4. středu po biblické hodině, tj. 10. a 24. 9. 
2014. Podněty k jednání staršovstva můžete předkládat komukoliv ze starších nebo 
kazatelům sboru.

Setkání Komise pro Zásady Církve bratrské – Od neděle 28. 9. do pondělí 29. 9. bude       
v našem sboru probíhat setkání Komise pro Zásady Církve bratrské. Zásady CB mají být 
věroučným dokumentem vyjadřujícím vyznání CB.

Konference kazatelů CB – Ve dnech 15. až 17. 9. 2014 se kaz. J. Asszonyi, sestry Mária 
Uhlíková a Noemi Komrsková a bratr Petr Raus zúčastní podzimní konference kazatelů a 
pracovníků CB na Vysočině. Tématem setkání je „Biblické vyučování a křesťanská výchova 
dětí“.

Kazatel Jan Asszonyi slouží v neděli 21. 9. 2014 jako host ve Sboru CB v Litomyšli.

Zájemci čtěte více na 

www.sjezddorostu.cz
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ZÁŘÍ 2014

Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.
Kazatel 11,1

KDY      KOMU                                         PROČ

NAROZENÍ

V neděli 6. července se manželům Lydii a Radimovi Horkým narodila dcera Anežka.
V úterý 26. srpna se manželům Hance a Mirkovi Novotným narodil syn Benjamin 

Daniel.

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

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

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

75 let
87 let
83 let
81 let
79 let
73 let
80 let

KŘEST

V neděli 3. srpna byl pokřtěn Matěj Bagar.

ÚMRTÍ
Dne 24. července 2014 zemřela ve věku 88 let sestra Marta Dominiková. 

V neděli 21. září bude v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33  
v 10 hodin uveden do služby vikáře stanice Na cestě sboru Brno-
Betanie bratr Josef  Horský. 

ZE SBORU BRNO-BETANIE

SBOROVÁ KRONIKA
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ZRCADLENÍ
MÉNĚ ZNÁMÝCH 

BIBLICKÝCH POSTAV

Abigajil
Príbeh jedného blázna a jednej rozumnej ženy

Žalm 14
„Blázon si v srdci hovorí: Boha niet!“ 

o si hovorím v srdci ja? Ako veľmi 
Boh zasahuje do toho, čo sa odohráva Čv mojom živote? Je Boh pri sile? 

Vidím, že pôsobí? Zasahuje do rytmu života 
všade okolo?

Abigajil (1S 25) mala v sebe okrem krásy 
zvláštnu prezieravosť, intuíciu viery. Od-
hadla situáciu. Rýchlo premýšľala a i rýchlo 
konala. Dvakrát riskovala. Prvýkrát, keď 
obišla svojho muža Nábala a rozhodla sa 
urobiť presný opak toho, čo on. Vzala 200 
chlebov, 2 mechy vína, 5 oviec, vrecia pra-
žených zŕn, sušené hrozienka, figové koláče 
a rozhodla sa nimi nasýtiť Dávidovu dru-
žinu. To Nábal s istou dávkou arogancie 
odmietol urobiť. Veď Dávid je nikto!

Druhýkrát Abigajil riskovala, keď sa 
rozhodla ísť s tým jedlom Dávidovi oproti. 
O smrti jej celej rodiny už bolo vraj roz-
hodnuté. Dávid a jeho 400 mužov boli práve 
na ceste pomstiť sa Nábalovi. Pokľakla pred 
Dávidom. I keď bola krásna, muselo to byť 
niečo, čo povedala, čo obmäkčilo Dávidovo 
srdce a rozpustilo jeho hnev: ...Hospodin (ti) 
prekazil spáchať vraždu, aby si si sám vybavoval 
veci... Odpusť trúfalosť svojej služobnice! Hospodin 

určite postaví trvalý dom môjmu pánovi, lebo vedie 
Hospodinove boje a za celý čas tvojho účinkovania 
sa nenašlo na tebe nič zlého... Keď potom splní 
Hospodin môjmu pánovi všetko dobré, čo o tebe 
povedal, ustanoví ťa za vojvodcu nad Izraelom. (1S 
25,16–30)

Abigajil v Dávidovi videla budúceho 
vládcu. Cítila vo vzduchu zmenu – zo sluhu 
na úteku bude niekto veľký. Nábal (zna-
mená v hebr. blázon) nič z tohto asi nevidel. 
Dávid bol preňho len sluha na úteku, vy-
hnanec. Pre Abigajil Boh nebol na okraji 
diania, niekto kto rozkýval svet a viac sa ne-
stará. Riskovala a sama konala s presvedče-
ním, že Boh koná. Aj cez jej život.

V rôznych kritických situáciách života sa 
môžeme rozhodovať pre bláznivé alebo 
rozumné riešenia. Tie bláznivé nevidia ďa-
lej, chýba im nadhľad, chýba im presved-
čenie (viera), že Boh pri nás a v nás koná. 
Chýba im intuícia viery. Tie rozumné nám 
môžu pripadať bláznivo, pretože človek pri 
nich riskuje všetko. Okrem Boha, s ktorým 
práve v tom riziku počíta.

Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je 
aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. (Ž 14)

Mária Uhlíková
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Z DOROSTENECKÉHO
TÁBORA OTÁZKY PRO 

MALÉ TÁBORNÍKY
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1. Co z dorosteneckého tábora by sis přál/a mít 

doma?

2. Co z domu bys chtěl/a mít na táboře a neměl/a?

Samuel Novotný, 10 let
1. Stan. My nemáme.
2. Asi nic.

Kuba Štigler, 11 let
1. Les a klid.
2. Normální záchod.

Lada Vyorálková, 10 let
1. Hrozně dobře tam vařili a pak ještě ten 

sport. Akorát bych to příště udělala, že 
bychom šli spát až v jedenáct. A chvilky 
u ohníčku a bitky s mečema.

2. Já jsem tam všechno měla. Chtěla 
bych tam záchod.

Míša Baný, 12 let
1. Latrínu.
2. Asi nic. Když tam není mamka, tak 

neotravuje (občas). Občas zlobí.

Filip Štigler, 9 let
1. Moje věci, co tam zůstaly. Spíš určitě 

jsem tam něco zapomněl.
2. Jó, už vím. Vzal bych si nože, kdybych 

je mohl najít. Mám tři, ale mám strašně 
moc věcí, ale nemůžu je najít.

SAMUEL

KUBA

LADA

MÍŠA

FILÍPEK

BĚTKA
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DVA POHLEDY

NA 

RODINOU 

DOVOLENOU 

NA 

VALAŠSKU
Na Valašsku je to všechno supééér!!

Je tam houpačka (velká 1 až 9 lidí), 
ohniště, pískoviště a pro každou rodinu byt. 
Letošní Valašsko bylo zvláštní tím, že nám 
hodně pršelo. Když bylo hezky, tak jsme 
chodili na výlety na Cáb, Bílou. Byli jsme 

Bětka Zachariášová, 13 let
1. Asi všechno. Hlavně les a přírodu.
2. … (dlouhé přemýšlení) Nevím.

Vojta Vyorálek, 13 let
1. Asi tu přírodu.
2. Já jsem si tam vzal skoro všechno. 

Chyběl mi luk.

Míša Křipač, 7 let
1. Horolezecký sedák.
2. Lego.

Ptala se Lenka Broklová.

také u včelaře, viděli jsme úly a kozy. Večer 
jsme si povídali o přírodě a stvoření země. 
Moje katastrofická příhoda byla, že jsem při 
houpání zapomněl mobil a na něj dva dny 
pršelo a potom jsme jej museli celou 
dovolenou vysoušet.

Filip Štigler, 9 let

MÍŠA

VOJTA
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Být spolu na Valašsku

Letos jsme se po dlouhé pomlce opět 
vydali jako celá rodina na sborovou 
dovolenou. Před odjezdem jsem přemýšlela 
nad svými očekáváními či přáními, co bych 
si na Valašsku chtěla zažít, ale na nic 
zásadního jsem nepřišla. Jen jsem věděla, že 
mám chuť být s ostatními členy sboru na 
jednom místě, skoro pod jednou střechou 
(bydleli jsme vedle chaloupky Škro-
bákových) a zkusit to. Bylo to dobré. Podle 
mne vládla na sborové dovolené (v prvním 
turnusu) příjemná atmosféra. Mohli jsme 
dle libosti jíst u stolu s tím, s kým jsme si 
chtěli zrovna povídat, mohli jsme ku-
chařkám vkráčet do jejich království a udělat 
si tam kávu po výborném obědě, mohli jsme 
se zúčastnit společného výletu či nemuseli. 
Mohli jsme a nemuseli spolu být, ale stejně 
jsme utvářeli společenství. Stmelovalo nás 
zpívání před snídaní a obědem podle 
zpěvníčku vytvořeného pro tuto příležitost. 

Také před večerním programem pro 
dospělé (a někdy i pro ještě nespící děti) 
jsme spolu zanotovali pár jistě Bohu milých 
písní, abychom se pak uklidněni mohli 
soustředit na náplň večera, který si každý     
z protagonistů udělal tak, jak si myslel, že je 
to dobré. Byla jsem všem bratřím a sestrám 
vděčná za to, jak byli ochotni se během 
večerů sdílet o svých pocitech, zkušenos-
tech, obavách i potěšeních. Ten společný čas 
mi přišel velmi vzácný a důležitý, neboť 
jsme měli jedinečnou příležitost se poznat 
jinak než v lavicích při bohoslužbách. Být    
s lidmi při tom, kdy si opékají buřty, kdy lepí 
letadélka, malují na kameny, hrají speed-
minton či jezdí na malých motorkách či ko-
lech (dle stáří a dovedností), je cenné. Právě 
přitom se o sobě dozvíme víc, protože se 
nebojíme, je nám dobře, a můžeme tak 
upevňovat lásku jedni k druhým, stejně jako 
zájem jedněch o druhé – a k tomu ty 
sborové dovolené jsou, nebo ne?

Kateřina Vávrová
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ářijové číslo je ještě tak trochu prázdninové. 
Už se v něm sice věnujeme podzimnímu Zsborovému provozu, současně se ale ještě 

díváme zpátky na zkušenosti uplynulých prázdnin. 
A nejednou nejen na prázdniny. Proto jsme do 
tohoto čísla zařadili i docela praktickou vzpomínku 
sestry Zdeňky Horňáčkové, která se ohlédla za 
výrazným obdobím svého profesního života.

Před týdnem jsem seděla na nádraží        
v Brně-Králově Poli a čekala na vlak. Dívala 
jsem se na pokladní okénko, za jehož sklem 
jsem prožila jako pokladní drah dvacet let 
života. Vybavovaly se mně příhody s cestu-
jícími. Pracovala jsem u ČSD jako úřednice. 
Nejdříve jako operátorka v dopravní kance-
láři u výpravčích, později jako pokladní. 
Mojí pracovní náplní bylo hlášení 
rozhlasem o zpoždění a odjezdech vlaků, 
čtení a přepisování telegramů na psacím 
stroji atd. Musela jsem se naučit morseovku, 
protože tehdy ještě existoval přístroj, u 
kterého se kupily na zemi proužky papíru 
popsané znaky, které jsem luštila a pro 
sousední stanice přepisovala na stroji. 

NEDĚLNÍ SLUŽBA

Protože při této práci byly i noční směny, 
které mému zdravotnímu stavu nesvědčily, 
přešla jsem na místo osobní pokladní, což se 
mně líbilo a více mi to vyhovovalo. V tomto 
turnusu byly i soboty, neděle a svátky, takže 
pracovat se muselo i v tyto dny.

Jednou v neděli jsem nastoupila s pra-
covní chutí službu. Tehdy se prodávaly 
podlouhlé lepenkové jízdenky s označením 
stanice, do které cestující jel, a s vyznačenou 
cenou. První cestující chtěl jízdenku do 
Kuřimi za 6 Kčs a v ruce držel tisícovku. 
Teprve jsem začínala a neměla jsem na 
vrácení. A teď to začalo. Poprosila jsem      o 
menší částku. Pán mi řekl, že jsem mu 
povinna vrátit, že je to moje věc a že to tak 
nenechá, že chce knihu stížností. Projevila 
jsem dobrou vůli a šla se podívat do své 
peněženky, o které jsem věděla, že v ní nic 
nemám. Při otevření z ní vyběhl jen vy-
plašený pavouk. Mezitím se situace vyřešila. 
Cestující stojící v řadě za ním pánovi 
tisícikorunu rozměnil. Pán na knihu 
stížností zapomněl.

Zatím odbavování cestujících probíhalo 
bez zádrhelu. Najednou se z restaurace 
naproti vypotácel chlap, notně opilý a šně-
roval si to k pokladně. Halasně hlásil, že 
chce jízdenku do Křoví. Vím, že vesnice 
Křoví je u Velké Bíteše a z Tišnova tam jede 
autobus. Vysvětlila jsem mu, že ho odbavím 
do Tišnova, kde přesedne na autobus. 
Nechtěl o tom vůbec slyšet. S opilcem je řeč 
jako s kozou na ledě tanec. Rozčiloval se a 
křičel, že ta nádhera (to jako já) mu odmítá 
prodat jízdenku domů za mamou a děc-
kama. Křovák se sebral a šel zpátky do 
hospody.
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A jak jsem se rozhlížela, k pokladně se 
žene paní s překrmeným pejskem. Táhne ho 
za sebou, pes sotva dýchá. Paní chce 
jízdenku do Nedvědice. Říkám jí, že pro 
Bobíka musí zakoupit poloviční jízdenku. 
Samozřejmě, že zakoupit nechce. Cituji jí 
ustanovení přepisu. Pes přepravovaný po 
železnici má právo na bezplatné jízdné, je-li 
ve schráně nebo odpovídajícím obalu. Než 
jsem se nadála, paní čtyřnožku i přes jeho 
protesty popadla a šup s ním do kabele. 
Podívala se na mne a povídá: „Teď je to už   
v pořádku, pes je ve vyhovujícím obalu.“ 
Měla radost z toho, že ušetřila pár korun.

Nastalo odpoledne. Přijel vlak od No-
vého Města na Moravě. A zase jde k okénku 
žena, na které je vidět, že se jí něco 
přihodilo. „Paní pokladní, udělejte něco, já 
jsem si ve vlaku zapomněla deštník. Nevím, 
jak se to mohlo stát, jsem z toho celá tum-
pachová. Byl kostkovaný a taky vystře-
lovací.“ Povídám jí: „Paní, ať je kostkovanej, 
nebo s kytičkama, je momentálně fuč. Víte 
dobře, jak se v dnešní době krade. No, něco 
s tím uděláme.“ Zatelefonovala jsem 
výpravčímu do Židenic a poprosila ho, ať 
jde za průvodčím a zeptá se ho, zda se 
nenašel kostkovaný deštník. Paraple se        
k velké radosti paní našlo. Řekla jsem jí, ať je 
na své věci opatrnější a pro deštník si zajede 
do Brna-hlavního nádraží do výdejny ztrát a 
nálezů. Tentokrát ze své zapomnětlivosti 
nemohla obvinit železnici.

K pokladně přistoupil na první pohled 

sympatický mladý muž, který mne k mému 
údivu pozdravil. Podivila jsem se nad tím a 
také mu to řekla. Dali jsme se do řeči. 
Představil se a řekl, že působí jako jáhen      
v kostele, který je blízko našeho nádraží. 
Pozval mne na bohoslužbu. Párkrát jsem 
jeho nabídku využila a šla v přestávce mezi 
vlaky na mši, kterou celebroval. Zůstali jsme 
v přátelském styku. Nyní pracuje jako kněz v 
hospici v Rajhradě. Sestra Anička Dostálová 
ho v loňském roce pozvala do našeho 
sboru. Při odpoledním setkání starší 
generace nám vyprávěl o své činnosti.

Služba se pomalu přechýlila do pozdního 
odpoledne. Zatím byl klid, ale ne nadlouho. 
Přijel vlak z Tišnova. K okénku přišel 
pasažér, který určitě tímto vlakem dojel. 
Podával mi neprocvaknutou jízdenku, 
kterou nepředložil průvodčímu ke kontrole. 
Chtěl vrátit peníze. Vymyslel si lež, že se mu 
udělalo špatně a nemohl jet. „Proč jste tu 
jízdenku nepřišel vrátit hned?“ ptám se ho. 
„Proč až teď, když je jasné, že jdete z vla-
ku?“ Prokázat jsem to nemohla a peníze mu 
musela vrátit.

Ještě si vzpomínám na milou konverzaci  
s černochem, který občas v neděli jezdil do 
Doubravníka hrát kopanou. Jednou dlouho 
nejel. Když posléze přišel k pokladně, 
zeptala jsem se ho: „Kdes bylo, žes tak 
dlouho nejezdilo?“ Odpověděl mně: „Já 
jezdilo, ale ty tady nebylo.“ Říkal mně, že 
studuje v Brně. K jízdence jsem mu přidala 
tvarohový koláč. Na debatu s ním jsem se 
vždy těšila. 

Konečně v 18 hodin šichta skončila.
Příští neděli mám volno. Těším se na to, 

že půjdu do sboru Církve bratrské. S bratry a 
sestrami si podáme ruku, usmějeme se na 
sebe, prohodíme pár vlídných slov. Těším se 
na to, že budu poslouchat Boží slovo, zpívat, 
modlit se a dobrořečit a děkovat za všechno 
našemu Pánu.

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

BALBÍNA A DĚRAVÉ VĚDRO
Příběh TŘICÁTÝ ČTRVTÝ:
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ugustýn žil se svou ženou Balbínou osamoceně. Balbína totiž neměla lidi příliš  
v lásce. Na každém z vesnice časem našla něco, co se jí nelíbilo. Ten skoro Anemluvil, ten byl příliš šetřivý, ta byla zase moc upovídaná a támhleta zase příliš 

utrácela. A tak to bylo s každým. Balbína nebyla s nikým zadobře. Augustýn a Balbína 
proto bydleli v dřevěném srubu na úpatí skal, vysoko nad vesnicí, na kterou měli 
překrásný výhled. Do srubu vedla úzká cesta mezi poli, lesem a po úpatí skály. Čas od 
času, zejména na jaře a v létě, chodili i lidé z vesnice touto cestou na vycházku, aby si 
výhled shora do krajiny také užili. Podél stezky mezi poli po levé straně pokaždé 
překrásně kvetlo mnoho pestrobarevných květů. Místní výletníci je vždy obdivovali       
a trhali si je domů do váz, protože tak krásné květy dokázaly jejich domovy provonět       
a prozářit. Přinášely po dlouhá léta lidem z vesnice radost.

Augustýn chodil touto cestou každý druhý den. Ve srubu totiž nebyla voda a nejbližší 
studna byla až dole pod lesem u kostelíka za vesnicí. Augustýn proto vždy musel vzít svá 
dvě velká vědra zavěšená na koncích dlouhé tyče, položil si je na ramena a vypravil se pro 
vodu na mytí a vaření. Nikdy však všechnu vodu, kterou ve studni nabral, domů 
nedonesl. Vědro na jedné straně tyče mělo prasklinu a voda z něho tenkým proudem 
postupně odtékala.

Jednou se Balbína na muže kvůli děravému vědru rozhněvala. Spílala mu a prosila ho, 
aby vědro opravil, že vědro s dírou nepřináší žádný užitek, naopak jen přidělává práci, 
protože je třeba pro vodu chodit častěji. Augustýn však vědro opravit odmítl a své ženě 
řekl: „ Vidíš na děravém vědru jen to špatné. Zkus vidět také to dobré! Každý druhý den 
jsou díky děravému vědru zalévány květiny na levé straně cesty, kudy chodím. Díky tomu 
neustále kvetou, lidé je mohou trhat a mít z nich velkou radost. Bez vody vytékající         
z vědra by mnoho z těchto květů v parném slunci uschlo, nebo by nikdy nevzešla jejich 
semena. I děravé vědro může tedy přinášet užitek. Jeho slabost byla proměněna v dar, 
který přináší úsměv na tváři mnoha lidem.“

Augustýnova žena poznala, že když i děravé vědro, do něhož by to nikdy neřekla, 
může přinášet užitek, je možné hledat něco dobrého i v jiných podobných věcech,         
a dokonce i ve všech lidech. Jen musí umět každého přijmout takového, jaký je, a to 
dobré v něm chtít hledat. Šla tedy do vesnice a s místními lidmi se usmířila. S nemluvným 
si upřímně potřásla pravicí, šetřivý jí půjčil krejcar na třetí vědro, od upovídané se 
dověděla, co se prodává na trhu, a ta, co utrácela, jí věnovala vázu. Vždyť měla tři a 
nevěděla, co s nimi. Balbína najednou objevila v lidech i to dobré, stejně jako to její muž 
dokázal u děravého vědra. A cestou domů si do věnované vázy natrhala kytici těch 
překrásných barevných květů rostoucích po levé straně stezky.



Milé děti, jak asi vypadaly ty krásné květy u stezky? Když je vybarvíte, budeme to vědět.

Pája Sychrová

yužijte tuto příležitost a pozvěte 
své sousedy a známé na tuto Vjedinečnou akci. Možná je těžké je 

pozvat do církve, ale na zajímavě strávenou 
sobotu pozvání neodmítnou. Loni proběhla 
tato akce u příležitosti kulatého výročí Bible 

kralické s návštěvností 3 000 lidí. Pořadatelé 
– občanské sdružení České studny – chtějí 
Bibli kralickou našemu národu připomínat 
každoročně, a letos zvlášť s důrazem na 
jasné poselství evangelia.

Stejně jako loni, i letos přijali pozvání 
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Kralický klenot 2014Kralický klenot 2014
Oslavy výročí 401 roku Bible kralické 

Kralice nad Oslavou – hřiště u Sokolovny 

sobota 27. 9. 2014



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 16.30. Fotbálek na 
hřišti TJ Sokol Brno, Kounicova (Stadion). Vstupné 40–50 Kč na osobu. Hraje se skoro za 
každého počasí. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého 
(604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00
25. 9.: Úvodní klub s povídáním o prázdninách

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2014: 3. 9., 1. 10., 29. 10, 26. 11. a 10. 12. (chystání vánočních balíčků)

čeští umělci z řad herců a zpěváků, kteří vyznávají svoji 
víru v Boha, nebo alespoň vnímají Bibli jako vzácnou 
knihu. Jsou to např. herci pan Alfréd Strejček a paní 
Kretschmerová, zpěváci Láďa Křížek, Roman 
Dragoun, Petr Bende…

Mezi hosty bude také pan Tomáš Graumann, který 
promluví o tom, jak Bible mění životy lidí. Pan 
Graumann byl jako židovský chlapec zachráněn během 
války ve vlaku Sira Wintona. Jeho svědectví může být 
pro naše známé jistě velmi zajímavým.

Modlete se, prosím, za dobré počasí, a především, aby 
se Pán Bůh dotýkal srdcí těch, kteří tam přijedou a třeba 
poprvé uslyší evangelium.

(Letáček s programem je ve vestibulu na nástěnce.)
Jana Baná

Do uzávěrky Kompasu nebyly programy mládeže dodány.



7. 9.:

14. 9.:

21. 9.:

28. 9.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
19.00

3. 9.:
10. 9.:
17. 9.:
24. 9.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz.  + Večeře Páně

kaz. Daniel Komrska

Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi 
Teen Challenge
kaz. Jan Asszonyi

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

dkn. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
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 10. a 24. září po shromáždění 

ve středu 3. září a 1. října v 17.15

7. 9.:
14. 9.:
21. 9.:
28. 9.:

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

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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