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Nejprve, Pane, proměň mé klasy v chléb

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 2. 2014. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost a mládež: Ondřej Horký
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

(Izák Antiochijský)

Smrti, neuvrhuj mě do svých temnot dřív,
než stačím dozrát v dobré obilné zrno.
Bože, nepovolávej mě před svou svatou 

tvář,
než se stačím stát svatým.
Z minuty na minutu mnou zmítají stovky 

různých bouří:
hned jsem na výšinách, a hned zase
v propastných hlubinách,
chvíli jsem pánem své duše, a hned zas 

otrokem svého těla, jejího druha,
jednou jsem králem s korunou na hlavě,
jindy jen ubohým otrokem.
Procházím tisícem proměn, tak jako kolo,
které se otáčí.
Do mé pšenice se přimísil plevel a prázdné 

plevy
a mezi trním vzchází tvé dobré osivo na 

poli
tvého služebníka.
Nikomu kromě tebe, můj Bože,
se nesvěřuji s celou svou bídou.
Má touha se upíná jen k tobě
a k tvému nekonečnému milosrdenství.
Ty, který vládneš živým i mrtvým,
dopřej mi nezemřít v hříších, až přijde můj 

čas.
Nejprve, Pane, proměň mé klasy v chléb,
pak ať si přistoupí ke svému dílu žnec!

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybírá Daniela Asszonyi.

mailto:(david.fajfr@seznam.cz),
mailto:(david.fajfr@seznam.cz),
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ÚV
OD

NÍ
K

Deti
e zaujímavé pozorovať na sebe samom, ako človek 
mäkne a začína rozmýšľať o veciach, ktoré by ho Jpredtým ani nenapadli. V poslednej dobe sa okolo nás 
objavuje čím ďalej tým viac malých detí a čo viac, človek 

s nimi trávi čím ďalej tým viac času.
Pred tromi rokmi sa mi narodila neter a tak sme mali 

možnosť pozorovať ju ako rastie, aké má záujmy (ak sa to 
tak dá u malých detí nazvať) a ako málo jej stačí k radosti. 
Bolo milé sledovať ju, ako v tých malých prstíkoch 
prevaľuje akýkoľvek objekt, ktorý dovtedy nevidela, ako sa 
snažila vydumať, čo to je zač, a potom to v ideálnom 

prípade hodila o zem. A mohla to byť aj obyčajná gulička, pero, čokoľvek, čo 
by sme ani zo zeme nezdvihli, pretože to považujeme za nepodstatnú a 
bežnú súčasť nášho života. Vo všeobecnosti ma fascinovalo, ako ju na 
dostatočne dlhú dobu dokázala zabaviť úplne jednoduchá vec. Podobnú 
situáciu som si uvedomil aj u malej Týny, keď sme boli s veteránmi na 
návšteve u Škarvanových v Mladej Boleslavi. Celé hodiny sa dokázala 
zabaviť s obyčajnou látkovou rybičkou a strhávala z nej akýsi náramok, ktorý 
bol na nej nasadený. Dostal som teda predstavu o tom, čo znamená veta 
„koľko málo stačí k detskej radosti“. A keď som tak pozoroval napríklad 
neter, ako je jednoduchá, nevinná a jej najväčší problém je, prečo nemôže 
dostať to guľaté čudo do toho hranatého otvoru, tak som začal uvažovať, čo 
s ňou bude, až bude väčšia. Kam sa dostane? Aká bude politická a 
ekonomická situácia v republike? Ako sa bude správať k rodičom? Nebude 
mať zlých kamarátov, ktorí ju zavedú do pofidérnej spoločnosti? Nemusí sa 
starať o to, či má prácu, či bude mať za čo zaplatiť účty, že musí nakúpiť. 
Nevie nič o starostiach svojich rodičov. Má svoj bezstarostný svet. Bolo mi 
úzko zo všetkých tých možných scenárov. A to nie je ani moja vlastná dcéra. 
Asi rozumiem ľuďom, ktorí vravia, že nechcú priviesť deti do tohoto 
divného sveta. Túto časť ešte aspoň nejakým spôsobom môžeme 
ovplyvniť, ale napínavé je to už pred narodením. Moja manželka Lucka 
pracuje v laboratóriu, kde robia testy prevažne tehotným ženám. Stretáva sa 
tak s prípadmi, keď ešte nenarodenému dieťaťu komplikuje budúcnosť 
genetika. A tú nevieme ovplyvniť, ani keby sme sa rozkrájali.

V oboch prípadoch je našou jedinou nádejou a útechou Božia pomoc. 
Deti zatiaľ nemáme, ale sme radi, že na všetky tieto veci nie sme sami. Naše 
plány a budúcnosť tak môžeme zveriť jemu do rúk. Vie si poradiť s gene-
tikou, bude viesť nás ako neskúsených rodičov a bude na deti dohliadať, keď 
s nimi nebudeme my.

Matúš Durec
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VÝHLEDY
A N E B C O N Á S Č E K Á 

A C O N Á S Z Ř E J M Ě N E M I N E
V Ú N O R U

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen 
dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům 
přineslo milost. (Ef  4,29)

 tentokrát chceme do nového měsíce vstupovat s veršem, kterým jej uvedli bratři           
z Jednoty bratrské ve svých Heslech. Text, kterým je letos nadepsaný únor, obrací naši Ipozornost ke slovům. Kdesi hluboko v základech své tradice nacházíme přesvědčení, že 

křesťan má mluvit; mluvit o Božím království, o zkušenosti své víry, o svém Bohu. Má 
mluvit dokonce i tam, kde se to nezdá být vhodné, kde jeho slova ruší a překážejí. Tak jsme to 
slýchávali v minulosti a tak nám to zůstalo pod kůží.

Únorový text nás upozorňuje, že ani v církvi neplatí nic absolutně. Nikdy není dobré 
zdůraznit nějaký princip a prohlásit jej za vždycky platnou absolutní pravdu. Vždycky záleží 
na kontextu, vždycky je klíčově důležitý úmysl, smysl a cíl. Písmo totiž říká, že někdy je čas 
mluvit, jindy ale čas mlčet, že i pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého. I sám 
Pán Ježíš před Pilátem mlčel.

Náš text nás vybízí k přemýšlení, co je a co není dobré, co je k pomoci a co přináší milost. 
Nejde jen o to, co říkáme, ale i jak, kdy a komu co řekneme. I dobrá slova ve špatný čas 
mohou přinést velmi trpké ovoce. Potřebujeme se stále učit, kdy mluvit a kdy mlčet.

Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku, nedej, aby se mé srdce přiklonilo 
ke zlu. (Ž 141,3–4a)

Nedělní shromáždění
2. 2. 2014    9.00 shromáždění s Večeří Páně, slouží kazatel Daniel Komrska

      17.30 večírek: Putování Íránem (Dalimil Petrilák)
9. 2. 2014   9.00 slouží host, národní ředitel Dětské misie Zbyšek Šikula

      17.30 večírek: Dětská misie (Zbyšek Šikula)
16. 2. 2014  9.00 slouží sestra Mária Uhlíková

      17.30 večírek: Současný Izrael a jeho války (Pavel Dostál)
23. 2. 2014 9.00 slouží kazatel Daniel Komrska

      17.30 večírek: Ekonomika převážně vážně (Petr Baný)
Středeční biblické hodiny

Biblické hodiny proběhnou každou středu v 19.00, na všech bude sloužit kazatel Daniel 
Komrska. Ve většině z nich bude pokračovat v pohledech na život biblického krále Jóšafata. 
Odlišná bude ta první v měsíci, 5. února. Bude to misijní biblická hodina z cyklu „Setkání, 
která (ne)změnila život“ s tématem: „Muž, který zůstal tvrdý“ podle Mt 18,21–35.
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KDY      KOMU                                         PROČ

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ÚNOR 2014

Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a 
pokojem ve víře.

Římanům 15,13

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Petr Raus.

Další informace
Počínaje únorem do konce dubna bude naše mládež ve spolupráci s katolickou 

komunitou Sant' Egidio a s mládeží Církve adventistů sedmého dne ze Střední ulice vařit 
dvakrát měsíčně polévku bezdomovcům a rozdávat ji na tzv. Římském náměstí. Při svých 
únorových schůzkách se budou naši mládežníci zamýšlet nad základy víry (víra, pokání, 
křest, Duch svatý).

V týdnu od 10. do 14. února bude čerpat řádnou dovolenou pastorační asistentka Mária 
Uhlíková.

Ve dnech 15. až 23. února mají brněnské děti jarní prázdniny.

24. února je poslední možnost dodat příspěvky (elektronicky bratru Jaroslavu Packovi) 
do Výroční zprávy sboru; výroční členské shromáždění je svoláno na 23. března 2014.

S koncem loňského roku ukončil svoji službu hospodáře našeho sboru bratr Eduard 
Klamka, jeho nástupcem je připravený se stát bratr David Fajfr. Protože ale hospodář musí 
být členem staršovstva, musí proběhnout dovolba; rozhodnutí bude na výročním členském 
shromáždění. Do tohoto rozhodnutí zůstane místo hospodáře sboru neobsazené s tím, že 
běžný hospodářský provoz sboru dočasně zabezpečí účetní sboru, hospodářská rada a 
staršovstvo.

2. 2.
7. 2.

16. 2.
27. 2.

sestře Martě Dominikové z Brna
sestře Halině Heczkové z Brna
sestře Jaroslavě Pílkové z Brna
sestře Marii Kořínkové z Brna

88 let
77 let
73 let
77 let
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KŘEST A PŘIJETÍ DO SBORU

V neděli 5. ledna byla pokřtěna a přijata za 
plnoprávnou členku sboru sestra Pavlína 
Mauerová.

V neděli 26. ledna se nedělní škola rozloučila se 
dvěma absolventy: Evičkou Doubkovou a 
Vojtou Horkým.

POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Aktivní stání proti neviditelnému světu

Efezským 6,10-18

Z BESÍDKY DO SBORU

KOMPAS2/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Dívka se nechápavě podívala na své ruce. 
Když je pak znova natáhla, stoly i židle se 
kolem ní rozestoupily. Začala šíleně křičet. 
Obrazy ze zdí padaly na zem, knihy vypa-
dávaly z poliček. Lidé kolem utíkali pryč 
nebo šokovaně zpovzdálí sledovali, co se 
bude dít. Teď si můžete (na chvíli) vy-
dechnout. Nic z toho nebylo skutečné. Bylo 
to kvalitně sehrané divadélko, při kterém 

a internetu kolovalo video z jedné 
kavárny v New Yorku. Muž na Nněm vstal od svého stolu. Omy-

lem narazil do hezké dívky, která seděla u 
vedlejšího stolku. Kafe jí polilo i počítač. 
Muž se začal omlouvat, ale dívka se opravdu 
rozzlobila. Důrazně mu řekla, ať jde od ní 
dál. Pak natáhla ruku, což muže odhodilo na 
zeď. Zůstal na ní chvíli viset, pak spadl. 

Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli 
postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti 
autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto 
vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy 
opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia 
pokoje; k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A vezměte 
přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete 
duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté… (Ef  6,10–18)
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použili dálkové ovládače, falešnou zeď a 
herce. Tento „horor“ si nechala kavárna 
natočit jako reklamu pro své zviditelnění. 
Video splnilo svůj účel – dosud má přes 50 
milionů zhlédnutí. Mnoha lidem se to zdálo 
a zdá vtipné. Bylo to přece všechno geniálně 
promyšlené a neskutečně dobře sehrané. 
Všechno, co vypadalo nadpřirozeně a zá-
zračně, se dalo hezky vysvětlit, ohmatat      
v rukách.

Nepřestáváme brát vážně sílu duchovní-
ho světa? Mnoho věcí si dnes umíme ra-
cionálně vysvětlit a některé dávné lidské 
představy o světě se nám zdají právem gro-
teskní. Trochu rozpačitě pak může působit, 
když si chceme s materiálně založeným 
člověkem (včetně sebe) popovídat o nad-
přirozených zlých bytostech, které kolem 
nás působí. I já sama jsem se přistihla, že 
různé věštkyně a ezoteričtí lidé na mě 
působí komicky.

Nejedná se snad o to, že bychom museli 
vidět za každým rohem temné mocnosti. 
Pavel však říká jasně, že naším největším 
nepřítelem nejsou lidé, ale něco nevidi-
telného. Když chceme vzít vážně jeho slova 
o Boží neviditelné a nehmatatelné zbroji, 
musíme vzít vážně i slova o nadzemských 
temných silách. Nezdá se, že by nás Pavel 
chtěl vyděsit. Naopak. Chce nás svými slovy 
uklidnit. Ten zápas dobra se zlem je reálný a 
intenzivní, ale síly nejsou zdaleka vyrovna-
né. Bůh má navrch.

Ústřední Pavlova výzva se točí kolem 
slova „stůjte“. Máme si na sebe vzít speciální 
zbroj, abychom zůstali stát proti zlu. To 
můžeme chápat pasivně, nebo i aktivně. 
Rozhodnu se, že budu jenom odrážet zlo, 
stát pevně, aby ke mně neproniklo, a za 
každou cenu se snažit, abych obstál. Hlavně 
neudělat nic špatného! Ale je to vůbec mož-
né? Můžeme přihlížet křivdě a neúčastnit se 
jí svou nečinností?

To, proč mnohdy zvítězilo v historii zlo, 
nebylo proto, že by dobří lidé udělali něco 
vysloveně špatného, ale proto, že mnohdy 
neudělali vůbec nic. Jenom přihlíželi tomu, 
co se dělo kolem nich. „Jediná věc je ne-
zbytná pro triumf  zla: aby dobří lidé nic 
nedělali,“ říká irský filosof  Edmund Burke. 
A to stačí. Zlu stačí, když stojíme a ani se 
nehneme. Pavlovo „stůjte“ není jenom o 
tom, že chci pevně obstát proti zlu, ale že 
chci dobro. Můžeme si říct, že budeme stát  
v defenzívě a bránit se před zlem. Ale Pavel 
nás hezky oblékl do své metafory, abychom 
také útočili. Jak?

Můžeme se pokusit stát i útočit ve své 
vlastní zbroji. Bojovat svou vlastní silou. 
Jenomže my jsme opravdu tváří v tvář 
neviditelnému zlu křehcí a bezmocní. Být 
silným křesťanským bojovníkem znamená 
vypadat na první pohled jako zbabělec. Ale 
opravdu jenom naoko. Bojovník se totiž 
musí ukrýt pod Boží štít, vložit se do jeho 
pravdy a spravedlnosti. Být silným znamená 
být závislým na Bohu a ukrýt se do něj         
v modlitbě. Paradoxně naším útokem má 
být pokoj. Naši válku mají vést dobrá slova o 
míru. „Mír není ve své podstatě vzdáleným 
cílem, o který usilujeme, ale způsobem, 
kterým se k tomu cíli dostat,“ říkal Martin 
Luther King, když bojoval za práva 
Afroameričanů. Trval na svém, když říkal, 
že temnota nemůže vyhnat temnotu, to 
může udělat jenom světlo. Nenávist nemůže 
vyhnat nenávist, to může udělat jenom 
láska. Ne jenom uhýbat útokům zla, ale 
aktivně se přidat na Boží stranu dobra. Ne 
jenom opustit svoji zónu bezpečí a postavit 
se za správnou věc, ale také v modlitbě 
hledat sílu u Boha.

Mária Uhlíková
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉHO ČLENA SBORU

Pavlína Mauerová

menuji se Pavlína Mauerová a před ne-
dávnem jsem dovršila své první čtvrt-J
století. Zovu se brněnským domorod-

cem. Odmala taktéž navštěvujeme tento 
brněnský sbor, kde jsem prošla nedělní 
školou, od osmi let jsem pak začala chodit 
do malého dorostu a později i do velkého. 
Během dorostových výletů a táborů jsem 
zažila nemálo akcí, na které nejde zapo-
menout, ať už z toho důvodu, že byly do-
brodružné a naplněné tajemstvím (upa-

lování kvůli odpustkům, vejití do egyptské 
pyramidy přes nehybné stráže nebo třeba 
příchod Aku Aku), nebo proto, že jsem je 
taktak přežila (honby za pokladem).

I když nejsem moc muzikální typ (marně 
o tom přesvědčuji lidi kolem), moc ráda zpí-
vám. Po několik let jsem jezdívala na celore-
publiková setkání pěveckého sboru Effatha, 
kde jsem si mohla nejen zazpívat ve všech 
hlasech kromě basu, ale také pochytit 
správnou techniku zpěvu. K našemu pě-
veckému sboru taktéž přidávám svůj hlásek 
přibližně od puberty.

Můžu tedy v podstatě říct, že jsem v tom-
to sboru vyrostla. Po svém duchovním 
dozrání přibližně před dvěma roky jsem byla 
letos v lednu pokřtěna a přijata za členku 
CB.

Po moudrém rozhodnutí mých rodičů 
podat přihlášku na osmileté gymnázium 
můžu nyní již s jistotou říct, že jsem ho 
zdárně dokončila. Kdo mě zná lépe, dobře 
ví, které předměty dozajista nepatřily mezi 
mé favority.

Ještě jsem neuměla ani číst a psát a už 
tehdy jsem si hrála „na školu a na pančelku“. 
Do role mých žáků se dobrovolně přihlásil 
králík Pepan, jeho paní Pepina a jejich krá-
líci. Tento dětský sen mi zůstal. Vystudovala 
jsem Pedagogickou fakultu MU, obor 
anglický jazyk a literatura a občanská 
výchova. Od září tedy zakouším, jaké to je 
učit opravdové lidi a ne králíky.

Pavlína
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Sbor
Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom 
zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je 
zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.

Jeremjáš 17,7–8

Staršovstvo
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, 
nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj 
Spasitel.

Izajáš 42,2–3

Zpěváci
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží 
tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Koloským 2,2–3

Mládež
Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a 
vysvobodí, ušetří a vyprostí.

Izajáš 31,5

Dorost
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, 
nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj 
Spasitel.

Izajáš 42,2–3

Besídka
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

Jeremjáš 29,12

Dětský klub
Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, 
dobrořečte jeho jménu.

Žalm 100,4

Hesla pro rok 2014

stanice v Bohumilicích

Hesla pro rok 2014

stanice v Bohumilicích
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Kreslí Alík Zachariášová.
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ŠÓBI, MAKÍR, BARZILAJ
a lůžko, čočky, kravský sýr
Když David přišel do Machanajimu, Šóbi, syn Náchašův z Raby Amónovců, a Makír, syn Amíelův         
z Lódebaru, a Barzilaj Gileádský z Rogelímu přinesli lůžko, misky a hliněné nádobí i pšenici, ječmen a 
mouku, pražené zrní, boby, čočku a pražmu, i med a máslo, ovce a kravský sýr Davidovi a lidu, který byl     
s ním, aby pojedli. Řekli si totiž: „Lid je v té poušti hladový, unavený a žíznivý.“ (2S 17,27–29)

avidův vlastní syn Abšalóm se ho pokouší zabít. Královská družina je vyčerpaná, 
hladová a žíznivá. Jak dlouho ještě vydrží? Neznámí lidé zasahují do osudu krále. DNejsou to Davidovi krajané, nejsou to jeho poddaní. Nikdo se jich neptal, nikdo je 

o nic nežádal. Šobi, Makír a Barzilaj reagují spontánně. Podívají se a vidí v poušti hladový, 
unavený a žíznivý lid. Tři cizinci zásobují vyčerpanou Davidovu družinu. Nic z toho neměli, 
nic za to nezískali. Spojili své síly a promptně zareagovali na aktuální potřebu.

Jsou to někdy na první pohled malé věci, které jsou rozhodující. Spontánní rozhodnutí 
někomu někde podat pomocnou ruku. 
Být štědrým. Někdy není nutno dlouho 
přemýšlet. Někdy jde o čas a je potřebná 
okamžitá reakce. Kde jsou dnes ti lidé, 
kteří potřebují lůžko, čočku nebo kravský 
sýr? Kdo ví, pro koho to lůžko či čočka 
mohou být osudovou pomocí? Kdo je ten 
můj hladový, unavený, žíznivý? A jak mu 
můžu pomoct? I sami na sobě můžeme 
zjistit, že nám někdy k potěšení stačí 
opravdu málo. Jakou třeba i malou věcí 
mohu někoho povzbudit nebo potěšit?

Co „malého“ potěšilo v poslední době 
mě?

Jaké potřeby vidím kolem sebe? Je 
něco, co si žádá mou okamžitou spontán-
ní reakci?

Na pomoc nemusím být sám. S kým se 
mohu spojit a podat někomu pomocnou 
ruku?

Cyk lus zamyš len í : Zrcad len í méně známých b ib l ických postavZrcad len í

Co ti říkají jména Šobi, Barzilaj a Makír?

Barzilaj, to mi něco říká, něco ze Starého 

zákona. Není to z ekumenického překladu? 

Potřebovala bych vědět, jak zní ta jména     

v kralickém překladu. To budou asi nějaké 

Davidovy příběhy. Jestli to není, jak mu 

dávali jídlo. Snad Knihy Samuelovy nebo 

Královské. Nebo možná Paralipomenon.

Lidinka Horká

Jediný z toho, kdo mi něco říká, je Barzilaj. 

Ale nevybavím si.

Katka Dadáková

To byli ti, co dali jídlo, když byl David 

hladový. Já jsem totiž dělala korekturu toho 

článku. J

Daniela Asszonyi.

(red.)Mária Uhlíková
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STUDIJNÍ VOLNO

KONCEPCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

KAZATELŮ CÍRKVE BRATRSKÉ

STUDIJNÍ VOLNO
Milí bratři a sestry,
po řadě let, kdy jsem možné studijní volno v Brně nečerpal (až na jednu čtrnáctidenní 
výjimku), jsem se se staršovstvem v loňském roce dohodl, že se letos na tři měsíce stáhnu      
z aktivní služby k načerpání nové inspirace ke službě sboru. To jsme ještě netušili, že Rada 
Církve bratrské vydá k 1. 1. 2014 novou koncepci celoživotního vzdělávání kazatelů, v níž je 
tříměsíční studijní volno jednou za pět let ukotveno jako povinnost.

Studijní program mi byl schválen Radou CB. Rád bych doplnil a zkompletoval publikaci 
Pěstování duchovního života; bude obsahovat články na toto téma, které jsem v posledních 
devíti letech publikoval v našem sborovém časopise Kompas. Z oblasti biblistiky chci 
prostudovat christologii Josepha Ratzingera (podle jeho nejnovější trilogie „Ježíš Na-
zaretský“) a ve starozákonní oblasti se chci věnovat době před vstupem Izraele do zaslíbené 
země (s výhledem na biblické hodiny). V oblasti liturgie se chci více zabývat jejími dějinami   
v různých církvích (podle současného předního novozákoníka D. A. Carsona) a  v praktické 
teologii se chci seznámit s prací a myšlenkami jednoho z nejvýznamnějších kazatelů 
současnosti Tima Kellera, kazatele Redeemer Presbyterian Church, New York. Zvláště se 
chci věnovat jeho přemýšlení o tom, jak budovat křesťanský sbor ve velkoměstě.

Níže pro Vaši informaci připojuji text Koncepce celoživotního vzdělávání kazatelů 
Církve bratrské, jak jej přijala rada Církve bratrské.

Váš Jan Asszonyi

1. Filosofie celoživotního vzdělávání

Jedním z pilířů zbožnosti je celoživotní 
duchovní růst a zrání. V návaznosti na 
biblickou tradici vnímá Církev bratrská, že 
bez poznávání se růst nedá: bez poznání 
Pána Boha na prvním místě, bez poznání 
světa ale neméně; už Pán Ježíš učil své 
učedníky dívat se po ptácích a polních liliích.

Úkolem kazatele je bezesporu zprostřed-
kovat víc, než jen informace. Pán Ježíš 
nepředal svým učedníkům sylabus, ale ote-
vřel jim svůj život. Celá jeho výuka se ale 
odehrávala na osnově už známých věcí. 
Opakovaně říkal „je psáno…“ či „víte, 
že…“ Bez kvalitních vědomostí (zejména, 

ale nejen biblických) se růst nutně zastaví či 
se jeho směr deformuje.

Kazatel si proto potřebuje udržovat 
osobní odbornost a trvalý přehled: Aby 
mohl duchovně růst, potřebuje se vzdělávat 
četbou knih, praktickými zkušenostmi, 
kontaktem s kolegy i s odborníky, zájmem o 
dění v teologii i v jiných oborech. Program 
celoživotního vzdělávání mu v tom má 
pomoci.

2. Nástroje celoživotního vzdělávání 
kazatelů

a. Co se kazateli nabízí a co se od něj 
současně očekává:
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Účast na pastorálních konferencích
Dvě pastorální konference ročně jsou 

pro kazatele v činné službě povinné. Pokud 
se kazatel z mimořádných důvodů nemůže 
pastorální konference zúčastnit, je povinen 
si ji (kromě případu čerpání nemocenské) 
nahradit jinou vzdělávací akcí podobného 
rozsahu.

Doplňkové akce
Kromě pastorálních konferencí absol-

vuje kazatel v činné službě ještě alespoň 
jednu další vzdělávací akci. Doporučené 
jsou: Evangelikální teologická konference, 
Teologické fórum (SET), konference 
„Máme čo zvestovať“ (pořádá slovenská 
část CB), semináře a vyučování ETS (kurzy 
pro veřejnost), Fórum Innov8, Global 
Leadership Summit v ČR, příp. European 
Leadership Forum. Vzdělávací akci podle 
vlastního výběru je vhodné konzultovat      
s Odborem pro vzdělávání. Vhodné rovněž 
jsou: teologická publikační činnost, výuka či 
studium, stáž nebo mentoring.

Studijní volno
Správce sboru je povinen čerpat studijní 

volno, a to v celkové délce 3 měsíců v prů-
běhu každých pěti let, počítáno od jeho 
nástupu do služby, bez možnosti kumulace 
za více pětiletých období. Ostatní kazatelé  
v činné službě mohou Radu o udělení stu-
dijního volna požádat. Náplň studijního 
volna, které podléhá předchozímu schválení 
v Radě, si kazatel navrhuje sám.

Samostudium
Kazatel v každém kalendářním roce 

prostuduje alespoň jednu knihu podporující 
růst v odborných a duchovních kompe-
tencích (např. ze seznamu doporučené 
literatury). Odbor pro vzdělávání dopo-

ručuje na webu CB literaturu, konference 
atp.; rovněž může zprostředkovat stáž na 
sboru. ETS pomůže se zajištěním 
mentoringu nebo stáže v sociálním či jiném 
zařízení. ETS, ETF a další teologická učiliště 
nabízejí jednotlivé kurzy nebo i řádné 
studium; výuka na teologické škole či 
publikační činnost jsou také formami 
sebevzdělávání.

b. Na co se v průběhu celoživotního 
vzdělávání soustředit:

Prioritou zůstává biblistika (exegeze a 
interpretace). Za ní následují s nemenší 
důležitostí:

systematická teologie (křesťanské učení a 
myšlení, etika, apologetika);

praktická teologie a misiologie (kázání, 
vyučování, misie, diakonie);

práce s lidmi (pastorace, komunikace, 
řízení a vedení).

3. Agenda a výstupy celoživotního 
vzdělávání

a. Kazatel každoročně nejpozději k 15. 
prosinci vyjmenuje na své osobní kartě na 
portálu CB (záložka studium):

nejméně tři studijní akce, kterých se 
zúčastnil;

minimálně jednu přečtenou knihu 
podporující růst v odborných a duchovních 
kompetencích

b. a připojí stručné slovní hodnocení 
(max. 750 znaků) svého vzdělávání za celý 
rok.

c. O svém vzdělávání informuje i svoje 
staršovstvo.

h
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Dorostenci a mládežníci
(ZA HORKA)

v Orličkách
šechno začalo v Brně na hlavním 
nádraží. Zde jsme se ráno dne 
27. prosince sešli, abychom se na V
pět dní přesunuli z rušného Brna 

do vesnice Orličky, která jak již název 
napovídá, leží v Orlických horách. Celkem 
nás bylo 21, část z velkého dorostu a část     
z mládeže. V průběhu nás ovšem někteří 
opustili, a tak se nás na Silvestra vrátilo 
pouze patnáct.

Cesta tam trvala asi dvě hodiny. Nudné 
sezení ve vlaku jsme si zpestřovali 
rozpravami o všem možném, přičemž jsme 
se notně nasmáli. V rámci toho zazněly i 
takové závěry jako tento: „Čím menší 
mozek, tím kratší je spojení mezi jeho 
částmi a tím rychleji může člověk myslet.“ 

Pro vysvětlení, tento výrok zazněl při 
diskuzi na téma „Myšlení“, kde se rozebíraly 
různé oblasti lidského myšlení, rozdíly mezi 
mozkem mužů a žen atd. Víceméně svěží 
jsme dorazili do cílové vesnice a ubytovali se 
na tamější faře.

Po vybalení jsme vyrazili na relativně 
krátkou, zato však hluboké dojmy zane-
chávající vycházku. Celkem vzato probíhala 

tato procházka poklidně, avšak závěrečný 
kopec nás přesvědčil o opaku. Cesta dolů 
byla v kombinaci s tmou skutečným dobro-
družstvím. Strání se totiž klikatil potok, 
místy téměř neviditelný, a tak jediný způsob, 
jak se vyvarovat styku s onou vodou, bylo 
stoupat jen do sněhu, protože ten, jak jsme 
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záhy zjistili, ležel pouze tam, kde byla pevná 
(a tudíž bezpečná) pevnina.

Po příchodu byla večeře (polévka a 
špenát s vejcem a bramborami) a biblický 
program pod Danovým vedením. Program 
byl jedním ze série čtyř biblických programů 
na téma „Boží láska“; všechny vycházely     
z 13. kapitoly 1. listu Korintským. Poté 
zbývaly asi dvě hodiny do večerky, které 
jsme využili ke hraní společenských her.

Druhý den jsme posnídali a rozdělili se na 
dvě části. Ta větší vyrazila na výlet směr 
Buková hra, a ta menší, čítající čtyři lidi, 
odjela směr Čenkovice, kde se jim bohatě 
vyplnila touha zalyžovat si. Po návratu 
lyžařů i výletníků proběhla večeře a biblický 
program. Poté byl opět čas využit na 
společenské hry a nakonec došlo i na 
večerku.

V neděli se po snídani konalo shro-
máždění, které vlastně nahradilo večerní 
program a zanechalo v nás silný dojem 
nejen kázáním, ale i vystoupením části 
pěveckého sboru. Poté následoval oběd a 
polední klid. Pak Alík vyhledala a sehnala 
všechny dohromady a poté, co jsme se 
rozdělili do družinek podle dorostového 
členění, tj. Mawadani, Daldar a Hiawatha, 
nám řekla, že bude hra ve stylu táborové 
honby za pokladem. Každá družinka obdr-
žela první zprávu a všichni se 
dali do luštění. Tato soutěž 
trvala něco přes hodinu a na-
konec ji s přehledem vyhráli 
Mawadanci. Druzí doběhli 
Daldaři, následováni Hia-
wathou. Poté jsme se 
rozdělili na dva týmy, každý 
obdržel jeden pruh látky, tzv. 
ocas, a každý tým dostal 
poklad. Účelem bylo sebrat 
co největší část z pokladu 
soupeře. Ti měli ovšem 
docílit toho stejného a 

existoval jediný způsob, jak je zastavit, a to 
vytrhnout jim ocas. Komu byl vytržen, ten 
musel počítat do třiceti a pak směl hrát dál. 
Při této hře však Martin Kulísek, řečený 
Krokodýl, upadl tak nešťastně, že si rozřízl 
koleno, a tak musel být odvezen do 
nemocnice a sešit. Pobytu se však zúčastnil 
až do konce. Po návratu na faru a po večeři si 
družinky rozdělily poklady a v pravý čas 
jsme se všichni odebrali na kutě.

Čtvrtý den, pondělí, začal odjezdem šesti 
z nás. Poté jsme se pilně věnovali přípravě na 
výlet, popřípadě na cestu na sjezdovku. 
Čtyři nezdolní dorostenci zamířili opět na 
sjezdovku u Čenkovic a užili si krásný, do-
slova bílý den. Větší část podnikla pochod 
na Suchý vrch a zpátky. Zmoženi se všichni 
vrátili na faru, vychutnali si večeři a po 
programu se připravovali na den poslední, 
den odjezdu.

V pátek nastal ruch balení. Všichni si 
vyhledávali své věci a balili je. Okolo po-
ledne již bylo dokonáno dílo úklidu a bylo 
sbaleno, takže jsme se mohli vydat na cestu. 
Po dvou hodinách jízdy vlakem jsme se na 
hlavním nádraží v Brně rozloučili – sice 
zmoženi, ale plní dojmů a zároveň šťastní, 
že jsme zase doma.

Ondřej Horký
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a světě existuje pár věcí, které by se správně měly používat jen, když jsou 
ve dvojici. Tak například ponožky. Potřebujeme pár, abychom si v nich Nřádně zahřáli obě nohy. Máme-li ponožku jen jednu, bude nám jedna 

noha mrznout. Pravda, i jedna ponožka se dá využít. Viděla jsem už několik lidí, 
kteří do jedné ponožky, která už nemá druhou do páru, strčí ruku a potom tak 
utírají prach, či dokonce řetěz u jízdního kola. Ale na takovou špinavou práci ta 
ponožka původně vytvořena nebyla. Byla vytvořena v páru pro naše nožičky.

A podobně je to i s botami. Chodit jen s jednou botou? To bychom se hodně 
nakulhali! A ještě bychom si neobutou nohu určitě zranili o něco ostrého. Když se 
stane, že někomu zůstane jen jedna bota, obvykle už ji nijak využít nedokáže. 
Vyhodí ji. Pokud není bota v páru, může v ní tak akorát pospávat kotě či štěně, ale 
člověku už neposlouží.

A pokračovat o věcech, které jsou vytvořeny v páru, aby nám opravdu poslou-
žily, by se dalo i dále. Tak třeba rukavice. Když Vám jedna chybí, musíte holou 
ruku v zimě strkat do kapsy nebo si na ni dýchat, protože jinak je jí zima. A také 
nohavice u kalhot. Dovedete si představit, že byste měli kalhoty jen s jednou no-
havicí? Já tedy ne. Vypadala bych jako hastroš a na jednu nohu by mi venku ještě 
fučelo.

Pár tvoří ale také například ručičky na ciferníku obyčejných hodin. Malá 
ručička bez velké, či velká ručička bez malé by nám totiž neumožnily poznat, kolik 
je hodin. Nůžky mají dvě ouška pro dva prsty, jinak bychom s nimi nemohli 
stříhat. Pak by neměly žádný účel. Brýle mají dvě skla, každé pro jedno oko. Vždyť 
brýle mají za úkol pomoci oběma očím lépe vidět.

Mnoho věcí tvoří pár proto, aby mohly být použity ke svému původnímu účelu, 
ke kterému byly vytvořeny. A hledat takové dvojice věcí není tak těžké, stačí se 
kolem sebe rozhlédnout. Jistě byste našli ještě další, nejen ty, o kterých se tu píše.

Málokdo si ale všimne, že i každý jednotlivý člověk může být ke svému pra-
vému účelu použit, jen když je v páru s Pánem Bohem. Pán Bůh mu totiž připravil 
úkol, dal mu určitý účel, který může člověk splnit jen, pokud je s Pánem Bohem    
v jednotě, v páru, ve dvojici. Jen pokud je člověk Bohu blízko. Každý z nás může 
mít svůj úkol jiný. V páru s Pánem Bohem ho ale jistě poznáme a s Jeho pomocí i 
naplníme. Na náš úkol se stačí Pána Boha v modlitbě tiše zeptat.
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Téma letošních konferencí 

zní „Na počátku bylo: 

‚Jděte‘ – Misie v moci 

Ducha svatého.“

Hlavním řečníkem bude misionář 
německé Nehemie Werner Drot-
tlef, který již dlouhou dobu slouží  
v Tanzánii. Kromě toho se účast-
níci mohou těšit na semináře, 
panelovou diskuzi, pohledy do 
misijních polí s modlitbami za 
tamní práci a misionáře, prezen-
tace misijních organizací a jejich 
projektů, společné chvály i osobní 
modlitby.

Vstupné na celodenní akci činí 
190,– Kč včetně oběda, ob-

čerstvení a kávy. Ti, kteří přijdou pouze na odpolední program, zaplatí 100,– Kč. Studenti po předložení 
studentského průkazu zaplatí 90,– Kč a děti do 12 let mají vstup zdarma.  Služba dětem od 6 do 12 let je 
zajištěna. Předchozí registrace není nutná.

Pája Sychrová



Bruslení

Pravidelný nedělní odpolední bruslařský rej se koná (v případě velmi 
příznivého počasí) od 15.00. Informace u Šimona Kadlece (774 804 
729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ÚNOR V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

  4. 2.: 
  11. 2.:
 18. 2.:
25. 2.: 

Klub maminek / čtvrtek10.00
13. 2.: Košíčky z pedigu (Danka Truksová)
27. 2.: O manželství s Dandou Asszonyi

Večírky / neděle 17.00

 2. 2.: Putování Íránem (Dalimil Petrilák)
  9. 2.: Dětská misie (Zbyšek Šikula)
 16. 2.: Současný Izrael a jeho války (Pavel Dostál)
23. 2.: Ekonomika převážně vážně (Petr Baný)

Večeře s vírou (společná večeře s povídáním o otázkách víry)
Znovuzrození a pokání (Petr Dvořáček)
Probuzení k životu s Bohem – Duch svatý (Petr Raus)
Co je to křest? (David Beňa)

Sesterský odbor / středa 17.15
Schůzky v roce 2014: (15. ledna), 26. února, 26. března, 30. dubna, 28. května, 26. 
června, 3. září, 1. října, 29. října, 26. listopadu a 10. prosince (chystání vánočních 
balíčků)
Noc kostelů: 23. 5. 2014
Neděle seniorů: 1. 6. 2014



2. 2.:

9. 2.:

16. 2.:

23. 2.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30 
9.00
17.30 

5. 2.:
12. 2.:
19. 2.:
26. 2.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. 

večírek (br. Zbyšek Šikula, Dětská misie)
ses. Mária Uhlíková
večírek (br. Pavel Dostál)
kaz. Daniel Komrska
večírek (Petr Baný)

Daniel Komrska + Večeře Páně
večírek (br. Dalimil Petrilák)
br. Zbyšek Šikula

kaz. Daniel Komrska – misijní (Muž, který zůstal tvrdý)
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 12. a 26. února po shromáždění 

ve středu 26. února v 17.15

2. 2.:
9. 2.:
16. 2.:
23. 2.:

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

STANICE

ÚNOR V NAŠEM SBORU


	1: 1
	2: 2
	3: ÚVO
	4: Výhledy
	5: kro
	6: AH
	7: oAv
	8: Pavlína
	9: 2014B
	10: komi
	11: barzi
	12: SV1
	13: svja
	14: ZAHOR1
	15: ZAHOR2
	16: PÁJA
	17: 18
	18: UDAL1
	19: UDALO

