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Červen v našem sboru

dyž na instalaci faráře Martina Ho-
ráka do služby evangelickému sboru Kv Blahoslávku kdosi vypočítával, čím 

vším bratr ve svém životě byl, zauvažoval jsem 
ve stejném duchu i nad sebou. Po středoškol-
ských studiích v oboru silnoproudé elektro-
techniky, který umožňoval splnění mého dět-
ského snu být mašinfírou, mě ostravské Vítko-
vické železárny (tehdy ještě Klementa Gott-
walda) umístily na první místo do svých 
výzkumných ústavů. Tam jsem měl možnost 
se v oboru automatizace podílet na vývoji 
měřicích přístrojů. Ráj elektroniky, který se 
přede mnou otevřel, dokáže ocenit dnes už jen 
ten, kdo ví, jaký byl trh se součástkami v 80. 
letech minulého století. V té době jsem zá-
roveň v předvojenském braneckém kurzu 
zdokonaloval své řidičské umění do kategorie 
„C“, abych se mohl stát vojenským řidičem. 
Umění ovládat staré dobré vétřiesky bylo pak 
na vojně doplněno v řidičáku několika dalšími 
písmeny abecedy. Měl jsem šoférování rád. A 
ještě jednu epizodu musím zmínit. Jeden z vo-
jenských rozkazů ze mě udělal promítače v ki-
ně. Mělo to své výhody. Byl jsem sám a měl 
klid. Zhlédl jsem lecjaké filmy, ale žádné velké 
umění to nebylo. Dnes mám dojem, že jsem se 
nakonec k povolání promítače zase vrátil. Ži-
vot sám o sobě je jedno velké promítání. A co 
jiného je touha zvěstovat slovy i životem Pána 
Ježíše Krista než pokusem vytvářet obrazy a 
promítat je. Docela často si kladu otázku, jak to 
činím. Byl jsem a stále jsem… taky promí-
tačem. A co vy?

Jan Asszonyi
P.S. Když si znovu pročítám výše zmíněné řádky, 
mám dojem, že filmy života někdy už potřebují 
vysvětlující titulky.

Na titulní stránce výzdoba
modlitebny na
Noc kostelů.
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T
ak znie názov jednej slovenskej televíznej 
relácie. Dozvieme sa z nej rôzne pikošky, 
ktoré sa dejú za „oponou“. Napr. kto        

s kým chodí, kto mal najkrajšie šaty na plese, prečo 
sa moderátor rozviedol so svojou manželkou, ako 
a kde trávi voľný čas redaktorka televízie… No ja 
sa pokúsim nahliadnuť do zákulisia Konferencie 
CB, ktorá sa pred nedávnom odohrávala v hoteli 
Continental v Brne.

Strávila som tam takmer celý ten čas, počas 
ktorého konferencia prebiehala. Podujala som sa 
na dobrovoľnícku činnosť, ktorá spočívala          
v registrácii prítomných alebo v ukladaní vecí do 
šatne. A veru, aj tu sa človek dozvie kadejaké 
zaujímavosti. Ako to zvykom býva, dobrovoľníci 
vedia často informácie, aké ani účastníci nevedia. 
A preto sme sa s ostatnými dobrovoľníkmi 
rozhodli zaviesť nevšedný informačný servis, ako 
bol nazvaný naším bratom kazateľom Janom 

Asszonyim. Niektorí z vás nevedia, o akú službu presne išlo, tak vám to 
prezradím. V zákulisí, na registrácii a v šatni, sme pozerali MS v hokeji 2013 a 
poctivo sme informovali ako českých, tak aj slovenských spoluobčanov o stave 
prebiehajúcich zápasov. Táto skutočnosť viedla mnohých účastníkov k tomu, 
aby sa aspoň počas prestávok pomedzi volebnými hlasovaniami odreagovali 
trochu netradičnou formou zábavy, o ktorej by mnohí povedali, že sa na 
konferenciu takéhoto typu nehodí. Ale čo to so sebou prinieslo? Radosť aj 
smútok, ako to už s výhrami a prehrami chodí, ale hlavne vedomie, že aj keby 
sme prehrali všetky majstrovstvá sveta v čomkoľvek, Pán Ježiš je a bude 
navždy víťazom nad všetkým. A my máme tú česť, poznať toho Víťaza spásy, 
ktorý zvíťazil nad smrťou a temnotou a priniesol so sebou svetlo, aby nás 
viedlo. Aj toto sa odohralo v zákulisí? Nie. Toto sa odohralo verejne. Každý 
človek to videl, bol toho svedkom, ako Ježiš Kristus porazil zlo. Hovorím si: 
Keby neprišiel na túto zem a nezomrel by za naše hriechy, nemali by sme nádej, 
že raz bude všetko dokonalé. Aj keď sme teraz nejednotní a v našich názoroch 
je vidieť rozpory cez zdvíhanie hlasovacích lístkov a každý volí to, čo by rád 
sám uznal za vhodné, alebo to, o čom sa domnieva, že je správne, napriek tomu 
sa Boh aj v zlých rozhodnutiach ľudí dokáže a oslávi. Hoci sme spolu mali na 
konferencii krásny čas, plný radosti, úsmevov a rozhovorov pri stretnutiach 
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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 Č E R V N U

bratov a sestier zo všetkých kútov Česka a 
Slovenska, prežili sme aj krušné momenty a 
občas by sa atmosféra dala aj krájať. 
Nehovoriac o tom, že posledný deň ostala 
kvalita konferencie na bode mrazu a nebolo 
to len tým, že práve vtedy zapli v hoteli 
klimatizáciu. Všetci už mali toho dosť a 
prejavilo sa to, že my ľudia sme slabí a 
potrebujeme silu od Niekoho Vyššieho. 

Ostáva nám už len otázka: Koho budeme 
voliť a za koho hlasovať?

Volebná kampaň beží v plnom prúde. 
Kandidátov je mnoho, záujemcov o kan-
didatúru ešte viac a hlasovacie lístky sú pri-
pravené. Uprostred stojí Boh. A čaká. Čaká 
na to, kedy mu pridelíme hlasovací lístok. 
Neostaňme v zákulisí, ale verejne vyznajme, 
že On je naším Víťazom.

Beáta Beňová

Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak 
chtěly, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim 
prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, 
sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. (Sk 14,16–17)

Slovo z Hesel Jednoty bratrské na měsíc červen 
přináší povzbuzení. Navzdory lidskému hříchu a lidské nevěře svatý Bůh nepřestává 
prokazovat lidem dobro. Dává déšť a úrodu v pravý čas. Brzy začnou žně a my i letos 
budeme spoléhat na to, že budeme užívat plodů Boží dobroty. Jen abychom je užívali 
odpovědně (a nejen v době žní).

V červnovém sborovém programu jsou dvě mimořádné události – Neděle seniorů          
(2. 6. 2013) a návštěva Bardějovských (14. – 16. 6. 2013). Obojí je příležitostí k pěstování 
vztahů s těmi, se kterými se nevidíme tak často. Děti budou finišovat ve škole, intenzivně se 
připravují letní tábory dorostu.

Nedělní (a mimořádná) shromáždění:
2. 6. 2013 9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně, slouží kazatel Jan Asszonyi         

(s požehnáním dětí: Šimona Novotného a Karolíny Záděrové).
19.00 hodin – večerní shromáždění, slouží s. Mária Uhlíková.

9. 6. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží s. Mária Uhlíková.
15. 6. 2013 18.00 hodin – sobotní mimořádné shromáždění s hosty z bardějovského 

sboru.
16. 6. 2013 9.30 hodin – shromáždění s hosty z Bardějova, kázáním slouží kazatel 

Martin Uhriňák.
Večerní shromáždění se nekoná!
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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PŘEVEDENÍ DO SBORU

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ČERVEN 2013

A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem 
jiného jména daného lidem, 

v němž bychom měli být zachráněni.
Skutky 4,12

KDY      KOMU                                         PROČ

23. 6. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží kazatel Jan Asszonyi (s křtem 
Richarda Paušíma).
19.00 hodin – slouží br. Petr Kratochvíl.

30. 6. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění, slouží br. Petr Raus.
19.00 hodin – slouží kaz. Jan Asszonyi.

Středeční biblické hodiny
Ve středečních biblických hodinách budeme sledovat cestu Božího lidu do Zaslíbené 

země podle 4. knihy Mojžíšovy.

Další informace
Výlet s Bardějovskými – V sobotu 15. 6. 2013 budeme mít příležitost připojit se k výletu 

Bardějovských do okolí Brna. Podrobnosti budou oznámeny ve sborových oznámeních.
Tábor velkého dorostu – V sobotu 29. 6. 2013 odjíždí velký dorost na svůj tradiční 

čtrnáctidenní letní tábor.

V květnu byli z českobudějovického sboru CB do sboru našeho převedeni sourozenci 
Ondřej a Michaela Pelikánovi.

8. 6.
23. 6.
25. 6. 

sestře Jarmile Sturmové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Evě Kakačové z Blanska

75 let
72 let
83 let
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PŘEDSTAVUJEME
NOVOU ČLENKU SBORU

Ludmila Herníková

menuji se Ludmila Herníková a dovoluji 
si představit se Vám jako nová členka J
sboru Církve bratrské. Současně chci 

poděkovat za milé a přátelské přijetí mno-
hými z Vás.

Jsem nejstarší ze čtyř dětí v naší rodině. 
Rodiče již nežijí. Vyrůstala jsem na vesnici   
v Drnovicích u Vyškova, moje maminka 
byla učitelkou v mateřské škole a později 
vychovatelkou v dětském domově, kde byli 
umístěni sirotci a děti z problémových ro-
din, které nestačily na jejich řádnou výcho-
vu. Vzpomínám si, jak maminka vždy o Vá-
nocích a Velikonocích přivedla k nám domů 
několik dětí, aby alespoň na chvíli pocítily 

trochu lásky a pohody v rodinném 
prostředí. Tatínek pracoval na Zemském 
úřadu v Brně a potom na pobočce Statistic-
kého úřadu ve Vyškově.

Moje babičky i maminka byly věřící kato-
ličky, a tak já i moji sourozenci jsme byli 
pokřtěni v římskokatolickém kostele. Otec 
pocházel také z věřící rodiny, ale později 
dospěl k ateistickému smýšlení.

Bible u nás v rodině nebyla, ale základy 
křesťanské víry jsme jako děti získaly od 
babičky (maminčiny matky) a ve škole, kde 
ještě v době mého dětství bylo náboženství 
povinným vyučovacím předmětem. S ba-
bičkou a maminkou jsme jako děti chodily 
pravidelně v neděli na mše svaté, májové 
pobožnosti a také na pouť pěšky z Drnovic 
do Křtin.

Po skončení základní školy jsem byla 
přijata na gymnázium ve Vyškově, kde jsem 
v roce 1958 maturovala, a chtěla jsem po-
kračovat ve studiu na vysoké škole, protože 
gymnázia neposkytovala přípravu pro od-
borná povolání, ale pro další studia. Bylo to 
však v době, kdy rozhodující slovo pro při-
jetí na vysoké školy měly stranické organiza-
ce KSČ. Dostala jsem negativní posudek, 
který přijetí na vysokou školu vylučoval, a to 
proto, že otec byl předsedou vesnické orga-
nizace strany národně socialistické; další 
„černou tečkou“ byla údajně nevyřešená 
náboženská otázka v rodině. A tak jsem se 
nemohla přihlásit ke studiu na žádnou vy-
sokou školu, ale ani na další školu odborné-
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ho zaměření. Našla jsem si zaměstnání jako 
mzdová účetní u ČSAD ve Vyškově, odkud 
jsem později přešla na nově vznikající 
podnikové ředitelství krajského podniku 
ČSAD. V roce 1962 jsem díky doporučení 
zaměstnavatele začala dálkově studovat na 
Vysoké škole ekonomické – obor ekono-
mika dopravy.

V roce 1963 jsem se provdala, ve studiu 
jsem pokračovala, ale po narození dcery se 
zhoršil můj zdravotní stav natolik, že jsem 
musela studium přerušit, a vzhledem k to-
mu, že se zdravotní obtíže stupňovaly, mu-
sela jsem studium ukončit. Po vyléčení jsem 
dálkově vystudovala střední školu sociálně-
právní a později ještě Fakultu řízení na VŠE 
v Praze.

U ČSAD jsem pracovala až do roku 1991, 
kdy došlo k rozpadu krajského podniku. 
Poslední roky před odchodem do důchodu 
jsem pracovala u DPMB a současně také 
jako účetní poradce na základě živnosten-
ského listu.

A nyní, proč jsem se rozhodla stát se 
členkou Církve bratrské. Musím přiznat, že 

jsem dříve necítila potřebu praktikovat svou 
víru v nějaké církvi. Bibli jsem četla něko-
likrát, ale nebyla to moje každodenní po-
třeba. Velmi mě fascinoval a přitahoval 
judaismus, a to i po stránce historické.

K zakotvení ve společenství Církve bra-
trské jistě přispělo i to, že můj manžel je 
dlouholetým členem této církve a já jsem 
jeho prostřednictvím poznala několik vzá-
cných lidí z tohoto prostředí, kteří ovlivnili 
moje zamýšlení se nad smyslem života. Také 
dnešní stav celé společnosti mne nutí k pře-
mýšlení, kam její vývoj směřuje. Mladí lidé 
jsou málo zodpovědní, přibývá rozvodů 
manželství, rodiče se nevěnují výchově 
svých dětí tak, jak by měli, ubývá věřících,    
z kostelů se stávají hotely a restaurace.

Ve společenství Církve bratrské jsem 
poznala jakousi oázu klidu a zodpovědného 
přístupu k životu a také lásku k bližnímu. 
Věřím, že čím více bude takových křesťan-
ských sborů s lidmi, kteří se snaží žít podle 
Kristova učení, tím lepší a zdravější bude 
celá naše společnost.

Ludmila Herníková

řed několika lety jsem se rozhodla, že 
se budu učit cizí řeč. Dělá mi radost, Pkdyž se mohu stále něco učit. Ale 

potom jsem si uvědomila, že takové učení 
hodně vytíží moji mysl a že by bylo ještě 
rozumnější se raději učit nazpaměť kapitoly 
z Bible. A tak jsem se učila jednu kapitolu za 
druhou a skládala tak do svého srdce po-
klady nádherného Božího Slova. Byla jsem 
si u toho učení vědoma toho, že mně Pán 
Bůh žehná, že se mi učení zpaměti tak daří, 
že je to pravda, když člověk něco opustí pro 
Boží věc, že více vezme. Dokonce se mi 

dařilo hrát Bacho-
vu hudbu, která 
mně dříve dělala 
problémy. A tak, ať jsem doma, či na 
cestách, mohu si opakovat ty krásné verše.

Moje maminka byla velká čtenářka, ale 
když zestárla a oči už nesloužily, velice lito-
vala, že se neučila Božímu Slovu nazpaměť. 
A tak bych Vás, kteří máte aspoň trochu 
času, ráda vybídla: Učte se Božímu Slovu 
zpaměti, skládejte si do svého srdce poklad.

Marta Řeháková
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OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ                   (6)
br. Eduard Klamka

w Ke které sborové oblasti máte nejblíže?
K poslouchání dobrého kázání a tako-

vých výkladů Božího Slova, které nezpo-
chybňují jeho autoritu. V současnosti z hle-
diska zodpovědnosti v rámci staršovstva ke 
starosti o sborové finance.

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

Jsme křesťanským sborem a jednou vět-
vičkou stromu, kterého kmenem je Kristus. 
Priority, které máme naplňovat, hledáme     
v Bibli. Vycházeje z širšího kontextu a z mi-
nulosti naší denominace (Církev bratrská) 
asi v tom, jak udržovat a pokud možno 
zhodnocovat smysluplnost sboru našeho 
typu jako součásti Církve Kristovy a k obo-

hacení křesťanství. Mám na mysli probuze-
necký (moderně řečeno evangelikální – ne-
mám ten termín příliš rád) charakter založe-
ný na autoritě Písma. Pokora, vycházející 
přitom z toho, že zakladatelský triumfalis-
mus duchovních otců Církve bratrské se 
třeba i v porovnání s tzv. tradičními církvemi 
v průběhu jedné až dvou generací často 
vyčerpal a ukázal jako příliš nereálný, by      
v tom měla sehrávat pozitivní úlohu. Poučit 
se a nerezignovat na zápas.

w Jaký je Váš názor na zpěv ve společných shro-
mážděních?

Tato otázka (ale i otázka o mládeži) asi 
sleduje určitý brněnský podtext vyplývající  
z různých konfliktů. Jako přistěhovalec si 
nejsem jistý, zda se v tom kontextu dobře 
orientuji. Jinak mi ale tyto otázky nedávají 
velký smysl. Zpěv pokládám za samozřej-
mou součást společných shromáždění. 
Dobrá hudba doprovázená dobrým zpí-
vaným textem má zvláštní schopnost oslo-
vit, prožít a třeba i vnitřně pochopit tajem-
ství a hloubku evangelia. Toto se dá těžko 
nahradit mluveným kázáním, ale také platí 
opak. Obě formy zvěstování se doplňují. 
Velice si cením služby našeho pěveckého 
sboru. Nyní zabrousím do předpoklá-
daného kontextu. Tradice kancionálů by-
chom se neměli lehkomyslně vzdávat, byť 
tento druh společného zpěvu může být 
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doplňován i jinými moderními formami. 
Jde tu asi o to, aby i do alternativních forem 
bylo hodně investováno (nadáním, pílí a 
modlitbami).

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

Místo mládeže ve (zdravém) sboru je 
stejně přirozené jako místo mládeže ve 
(zdravé) společnosti. Dominantně jedno-
generační sbor (ať už tvořený starou, nebo 
mladou generací) je podle mne nemocným 
sborem. Zdá se mi, že dnes se v církvi někdy 
klade přehnaný důraz a přehnané očekávání 
na mladé lidi. Asi to vyplývá z určitých opač-
ných extrémů minulosti. „Mladšovstvo“ 
namísto staršovstva je podle mne špatné 
nejen pro sbor, ale také pro samotné členy 
„mladšovstva“. Participace v církevních 
strukturách dává víře docela zabrat. Není 

kam spěchat. Správný čas přijde. Dnešní 
mládež (i ta sborová) má daleko lepší 
studijní i cestovatelské možnosti, než jsme 
měli my. Mládeži to přeji a trochu i závidím. 
Ale ne až tak moc, protože nevíme, co je      
v budoucnu čeká. Myslím si, že na ni číhají 
rizika, která jsou daleko rafinovaněji 
maskovaná, a možná i nebezpečnější, než 
tomu bylo za mých mladých let. Za chybná 
rozhodnutí se dnes platí tvrdě a někdy 
doživotně. Konkurence vůči křesťanské 
zvěsti je mnohem sofistikovanější. Hranice 
mezi Dobrem a Zlem se uměle rozostřuje, 
byť u Pána Boha zůstává stejně ostrou, jako 
tomu bylo za našich mladých let. Mládeži 
přeji, aby ji (vedle užívání si mládí) Pán Bůh 
připravoval na její možnosti, na to, co má 
přijít, aby si pěstovala cit pro Boží hranice. 
Aby využila možnosti být solí tohoto světa 
lépe než my.

Rád bych využil této příležitosti také k upřesnění své informace o 

„Změnách v administraci sborové finanční a účetní agendy od r. 2013“ 

(viz Kompas 1/2013, str. 11).

Ve zmíněné informaci popisovaný záměr byl dohodnutý a platný        

v době distribuce Kompasu 1/2013. Krátce poté se ale staršovstvo 

většinově rozhodlo pro jiné (není ještě specifikováno jaké) řešení 

zabezpečení účetnictví sboru po roce 2013 než to, které jsem 

předpokládal a ve zmíněné informaci popsal. Proto vznikl poněkud 

nestandardní souběh funkcí, kdy hospodářem jsem já a účetní sboru 

moje manželka. Nelíbí se to ani mně. Vzhledem k logice účetnictví a 

účetním termínům je nejbližším reálně možným termínem vyřešení 

tohoto stavu přelom roku 2013 a 2014. K tomuto termínu tento 

nestandardní souběh funkcí skončí.

Děkujeme. Ptala se Lenka Broklová
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w O jaké tábory se jedná?
Jedná se o křesťanské, misijní tábory. 

Dětská misie je celosvětová mezidenomi-
nační organizace, tábory u nás pořádá česká 
část Dětské misie. Jezdí sem děti z křesťan-
ských rodin, ze sborů a děti „zvenku“, které 
o Pánu Bohu nikdy neslyšely.

w Jak se na takový tábor dostanou děti z nevěřících 
rodin?

Jsou to jednak přátelé dětí ze sborů, dále 
děti z Klubů dobré naděje, což je něco ve 
stylu našeho dorostu, ale misijní. A v našem 
případě ještě děti z dětských domovů Ful-
nek a Čeladná, které jezdí každý rok.

w Co je to Klub dobré naděje?
Kluby dobré naděje zakládají misionáři a 

přátelé Dětské misie. Existují po celé re-
publice. Na náš tábor jezdí děti z klubů ze 
severní Moravy, např. z Příbora. Jsou to děti 
z klubů vedoucích, kteří na tábor jezdí.

w Co je náplní tábora?
Základem je biblické vyučování, které 

obsahuje evangelizační složku, tedy aplikaci 
pro spasené a nespasené děti. Pak samo-

zřejmě hry, sport, zpěv, rukodělné worksho-
py – takže vyžití po všech stránkách.

w Jak ses k Dětské misii dostal ty?
Přes Romana Neumanna. V době, kdy 

byl ještě v Brně a zároveň byl členem Ná-
rodní rady Dětské misie, doporučil tábory 
našim rodičům, a tak jsme začali se Šimo-
nem a Doty na tábory jezdit. Asi od dvanácti 
let jsem jezdil pravidelně – jako dítě – a od 
osmnácti let jako vedoucí. Chtěl jsem, aby 
děti po mně zažily stejnou atmosféru jako já, 
když jsem sám byl dítě.

w Všichni vedoucí prošli tábory jako děti?
Drtivá většina, z těch mladých v podstatě 

všichni. Ti starší tábory ve svém dětském 
věku nezažili, protože je to generace mých 
rodičů, a v té době tady Dětská misie ještě 
nemohla působit.

w Jaká je odlišnost od dorostových táborů, co se týká 
organizace?

Není to stanový tábor, spíme v chatkách a 
ubytovnách. Vzhledem k povaze tábora je 
to úplně jiné. Používá se technika – pro-
jektor, mikrofony, elektrické hudební ná-

S HONZOU 
 

ROUSEM 
ŽRALOKEM

POVÍDÁNÍ

O T Á B O R E C H 

D Ě T S K É M I S I E

POVÍDÁNÍ
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stroje, tedy věci, které nelze použít na sta-
novém táboře. Tábor je víc evangelizační, 
takže funguje jinak. Pobyt trvá týden, je to 
všechno nabitější než dorostový tábor a 
bez techniky by to takto zorganizovat 
nešlo. Většinou bývá kolem třiceti dětí.

w Co tobě osobně  tábory přinášejí?
Vzhledem k tomu, že zpracováváme 

všechna témata, musím se víc zamýšlet 
nad Biblí a seznamovat se s ní hlouběji, 
než při běžné četbě. A hlavně, po celou 
dobu tábora je cítit reálná Boží pří-
tomnost.

w Proč by měli rodiče své děti na takový tábor 
poslat?

Je to jiný tábor než dorostový, není 
špatné zkusit i něco jiného, poznat nové 
kamarády, zkusit začít dělat věci jinak.

Pokud byste měli o tento tábor zájem, Žralok 
vám určitě rád poskytne další informace.

Ptala se Lenka Broklová.
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MÁ PRVNÍ NOC KOSTELŮ
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24. 5. dopoledne jsme se s manželem byli 
přihlásit k trvalému pobytu v Brně, ve sbo-
rovém domě CB na Kounicově ulici. Pro-
žíváme radost z nového povolání, z nového 
bytu v domě s milými sousedy a duchovní 
hody při bohoslužbách.

Nejsem zvyklá se jen dívat, jak druzí na 
díle Páně pracují.  I když jsem se nestačila 
domluvit s letošní organizátorkou Katkou 
Dadákovou, zjistila jsem, že je možné 
přinést drobné pečivo, a tak jsem hledala 
vhodný tvar vykrajovátka na linecké těsto – 
zvolila jsem srdíčko, a to jsem netušila, že to 
vlastně vyjádří můj základní pocit.

Daniela Asszonyi mne mile představo-
vala v kuchyni při krájení zeleniny a mazání 
chlebíčků zapracovaným sestrám a já jsem 
se horečně snažila naučit těch několik jmen 
sester z týmu vedeném Danulou. Bylo tam 
moc milo, to, co sestry přinášely a vytvářely, 
mělo kvalitu a krásu a vznikalo, jak jinak, než 
z lásky. Krásné bylo, když vešla jedna sestra  
s taškou a ozvalo se: Máš červenou? (poma-
zánku) Sestra i její dílo bylo zase s nadšením 
přijato a oceněno!

Když se u nás začalo mluvit o Brně, 
věděla jsem, že je to krásný sbor a že má i 
varhany! Těším se do nebe na krále Davida a 

Noc kostelů
ako už tradičně, i letos proběhla na pře-
lomu května a června na mnoha místech J
republiky Noc kostelů. Na území 

brněnské diecéze bylo letos otevřeno 169 
kostelů a modliteben, ve kterých bylo 
celkem zaznamenáno přibližně 123 000 
návštěvnických vstupů. V naší modlitebně 
jsme napočítali více než 800 vstupů. Mám 
radost z toho, že se i letos Noc kostelů 
povedla, a věřím, že byla mnohým k užitku. 
Děkuji Pánu Bohu a také všem, kteří se na 
přípravě této akce v našem sboru jakýmkoli 
způsobem podíleli – ať už přípravou 
jednotlivých programů, výborného 
občerstvení, výzdobou a označením 
modlitebny šipkami, službou během večera, 
pozváním přátel nebo modlitební 
podporou.

Katka Dadáková
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jeho zpívané žalmy, na Jana Amose Ko-
menského, protože ho stále víc obdivuji, 
kolik unesl ztrát v životě, a na Johanna 
Sebastiana Bacha. Nevím, na co bude v nebi 
hrát, ale nástroje tam budou (anděl za-
troubí) a varhany mají těch píšťal tolik! 
Vyhledala jsem bratra Starého a s nadšením 
se nechala informovat 
o  kva l i t á ch  toho  
nádherného nástroje, 
později jsem se do-
zvěděla i v jaké situaci 
je vytvářel, v zápase     
s nemocí a z lásky. 
Začali chodit hosté a 
odvedli bratra k pí-
šťalám. Já jsem zůstala      
s malým, asi sedmi-
letým hostem, který     
s maminkou nadšeně 
na varhany koukal. 
Když jsem slyšela, že 
hraje na piano, sedli 
jsme si spolu a trochu 
jsme si spolu zahráli – 
to dítě se dotýkalo 
kláves jemně a odchá-
zelo s maminkou, která 
říkala: „To bylo nádherné, viď!“ Bylo, i pro 
mne.

Prošla jsem ostatní aktivity v modlitebně, 
moc se mi líbilo, že bylo tak krásně pama-
továno na nejmenší návštěvníky: vláčky, 
pohádkou i zajímavostmi. To je také důkaz 
díla Božího Ducha, děti zde nepřekážejí, ale 
naopak, jsou přijímány – v lásce.

Program pěveckého sboru i menších 
hudebních domácích skupin mne nadchl. 
Jsem původně muzikoterapeut a ta hudba 
oslovovala i léčila, bylo to vidět i na tom, 
kolik lidí upoutala, že zůstali. Hudba hostí 
byla nebezpečná pro sluchové ústrojí, nad 
90 decibelů již poškozuje sluch, tak jsem se 
ochránila, že jsem se vzdálila.

Společný zpěv: to je zvláštní tajemství, 
věřící lidé vždy zpívali. Co vše v nás vyvo-
lává společný zpěv: pocit jednoty, síly, odva-
hy, vyznání, otázek… V pátek večer 
rozhodně převažovala radost, byla vidět i 
slyšet na hudebnících a rozšířila se po celém 
sále. Chtěla bych to zažít znovu! Zpěvačky i 

zpěváci seděli na stu-
pínku – sedli si s námi a 
krásně nás vedli, byli 
jsme všichni na jedné 
lodi, spolu v Boží 
přítomnosti.

Film byl zajímavý i 
ukázky z díla bratří, 
kteří nás předešli do 
nebeského domova a 
zanechali nám tu svě-
dectví o lásce k Božímu 
stvoření, a geniální 
improvizace varhaníka 
byly občerstvující. 

V 11 hodin večer by-
lo možné slyšet svě-
dectví o tom, že člověk 
může být na konci se 
silami, ale může i v tom 
stále hledat a nacházet 

sílu u Boha a v Bohu. Čím jsem starší, tím 
více vnímám, že jsme na cestě a stále se 
musíme učit a můžeme začínat. I to umírání 
se budeme jednou učit, také to bude poprvé 
a bude to začátek… Jsem ráda, že jsem ve 
sboru, kde se počítá s výšinami i hlubinami, 
kde se tak opravdově a s citem hledá Boží 
tvář s láskou. Hledají se cesty zvěstování 
lidem okolo nás (a bylo jich tu okolo 800).  
Zvěstovalo se v opečované a vyzdobené 
modlitebně, sbor byl na hosty připravený, ať 
je z toho všeho Pán Bůh oslaven!

Noemi Komrsková
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diskutovaly přes dvě hodiny a potěšilo mě, 
když mi řekla, že je vidět, jak tím vším 
doslova žiji. Bylo jí líto, že oni ve svém sboru 
nemají žádné dorosty či mládeže, kam by 
mohla chodit. 

Dorosty vytváří nové stmelené generace 
pro náš církevní sbor. Pomáhají nám při-
jmout víru do každodenního života a uka-
zují, jak s vírou žít. Dávají nám možnost být 
s těmi, pro které je v životě nejdůležitější 
Pán Ježíš. Kamarádství v Jeho jménu trvají 
celý život a zážitky ze společných akcí se 
nesmazatelně vrývají do paměti. Tak proč 
nevyužít tuto možnost, když dorosty jsou tu 
pro vás a pro vaše děti? 

Dvě hodiny týdně se pak změní v celý 
život. Svým životem máme ukazovat na 
Pána Boha a předávat tak jeho poselství. Pro 
mě osobně znamenal příchod do velkého 
dorostu nový start. Bylo to místo, kde jsem 
mohla načerpat novou duchovní energii, 
popovídat si s přáteli a zažít spoustu pro mě 
neobvyklých situací a her. Podal mi obraz o 
Pánu Bohu způsobem, který jsem ve věku 
dorostence mohla snadno přijmout. Do 

ŽÍT VÍROU

T DOROSTŮDŮLEŽITOS

ANEB

říchod na vysokou školu automa-
ticky znamená nový začátek. Nikdo Pvás nezná, nikdo neví, kdo jste. A 

pak přijde předmět jako Komunikační 
dovednosti a podmínka k zápočtu – pre-
zentace o své zálibě, o tom, co vás baví. Po 
hodinách přemýšlení nad tématem, které by 
o mně něco vypovědělo a zároveň bylo pří-
nosem pro ostatní, jsem sedla k počítači a 
vytvořila prezentaci „Malý dorost Církve 
bratrské“. Ani jsem si nemusela psát dlou-
hou řeč a ani jsem neměla strach z toho, že 
nebudu mít o čem vyprávět. Dorost, ať už 
účast ve velkém dorostu nebo práce pro 
malý dorost, byl pro mě, a pořád je, nena-
hraditelnou částí mého života. 

Minulý týden jsem byla na týdenní bota-
nicko-pedologické exkurzi. A jak už to tak 
na školních akcích bývá, večerní hodiny ne-
bývají určeny jen pro alkoholické dýchánky 
u ohně, ale i pro vážné i nevážné rozhovory 
mezi kamarádkami v chatkách. Právě při 
jednom z takových rozhovorů téma sklouz-
lo na víru. A až tam jsem se dověděla, že 
moje kamarádka je věřící. O víře jsme 
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POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Probuď se,

a zazáří ti Kristus

Efezským 5,8-14
nespravodlivé, všetko, čo je klamlivé,  
ožiariť. Byť svetlom v životoch tých, ktorí 
zažívajú tmu, ktorí sú v tme, či sú tmou. 
Ľahšie je odzrkadľovať tmu, prispôsobiť sa 
jej, stať sa ňou, ako zostať svetlou vý-
nimkou. Iba malú chvíľu trvá, kým si 
zvykneme na tmu, prestane nám prekážať. 
O svoje skúsenosti s tmou sa vo svojich 
Vyznaniach podelil svätý Augustín: A neměl 
jsem, co bych odpovědel Tobě, volajícímu na mne: 
„Probuď se, jenž spíš, a povstaň z mrtvých a 
zasvitne ti Kristus! Ze všech stran jsi mně dokazoval 
pravdu svých slov a překonán pravdou neměl jsem 
jiné odpovědi, než váhavá, ospalá slova: „Hned, 
hned, nech mne ještě chvíli!“ Ale ono „Hned, hned“ 
nebylo hned, a „nech mne ještě chvíli“ dlouho trvalo. 

Prinášať veci na svetlo
V tme sa vieme schovať. Ukryje všetko, 

čo schovávame. V tme sa dá ľahšie pred-
stierať, že sme v poriadku. V tme si môžeme 
pre seba nechávať tmavé zákutia, kam ne-
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Kdysi jste byli tmou, ale nyní  
světlem v Pánu. 

Ako dieťa kráča so svojím otcom, tak 
sme vyzývaní k tomu, aby sme v úzkom 
vzťahu išli ruka v ruke s Bohom. Ako svetlo 
môžeme vnášať život tam, kde práve sme, 
tvorivosťou môžeme vypĺňať prázdnotu. 
Mať svetlo prítomné nielen v našom živote, 
ale byť svetlom pre ľudí okolo nás.  A všet-
ko, čo je osvietené,  stane sa svetlom. Svetlo 
môže tmu prestupovať, exponovať.

A nemějte žádnou účast na 
neplodných skutcích tmy 

Výzvou ostáva žiť v tme a svietiť. Byť 
Božím prielomom do životov druhých, do 
ich bolestí, strachu, úzkosti, depresie. Nejde 
o to utekať z tmy, ale byť v nej a všetko, čo je 

jste

Tam, kde je svetlo, je život a tvorivosť. 
Tma je beztvará, pustá, netvorivá, nekon-
štruktívna, márna.

velkého dorostu jsem přišla skoro až           
v sedmnácti a často jsem potají záviděla těm, 
kteří tam mohli chodit už odmala a horlivě 
popisovali dřívější zážitky. Na druhou 
stranu jsem za ten čas strávený v dorostu 
velmi vděčná, protože vím, že jsem čas 
dospívání strávila smysluplně a hlavně si      
z něj odnesla spoustu zážitků a nových 
pohledů na svět. 

A protože hodiny života tikají každému   
z nás, moje místo je právě teď v malém do-
rostě, kde se snažím předávat to, co jsem     
v dorostu načerpala. Můžu tímto způsobem 
poděkovat Pánu Bohu za nový radostný 
život křesťana a snažit se udělat dorost 
místem tak důležitým pro dorostence, jako 
je důležitým pro mě. 

Hanka Fronková
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vpustíme Božie svetlo. Boh však odhaľuje 
tmu. Vychádzajú najavo a na povrch veci, 
ktoré sme predtým nevideli.

Dva druhy tmy
Človek sa stáva tmou, ak sa zapletie slo-

vami do neprávd, ak nehrá fér. Tma je Božia 
neprítomnosť v živote.  Naopak,  svetlo je 
Boh v nás. No toto svetlo v sebe nie vždy 
vidíme, či prežívame. Sú momenty, keď Boh 
akoby v našom živote nebol, hoci sa sna-
žíme žiť s Ním, On ako keby chýbal. Túto 
zvláštnu temnotu opisuje Ján z Kríža ako 
„temnú noc duše“. Človek túži po Bohu, ale 
jeho láska akoby nebola opätovaná.

Prekvapilo ma, keď som objavila dôverné 
listy, ktoré napísala Matka Tereza. Opisuje   
v nich totiž svoju dlhoročnú „hroznú tem-
notu“– prázdnotu a nenaplnenú túžbu po 

Bohu a bolesť v srdci. V mojej duši je prázdne 
miesto po Bohu. Boh vo mne nie je. Kráčala v tme, 
a pritom bola svetlom pre mnohých. Byť 
svetlom, zdá sa, vyžaduje aj disciplínu, aby aj 
napriek tme (ktorá nemusí byť len okolo 
nás, ale aj v nás) sme stále upierali svoje oči   
k Bohu, túžili po Jeho blízkosti a počítali      
s Ním v našom živote. A ak naopak 
skončíme v tmavej slepej uličke vlastnou 
vinou, potrebujeme sa čo najskôr spamätať, 
rýchlo sa zobudiť a nechať, aby Boh 
prestúpil našu tmu, našu prázdnotu a 
zažiaril nám Kristus.

Sešli své světlo a svou pravdu, ty ať mě vedou      
 přivedou na tvou svatou horu, do tvých pří-      

bytků. Ž 43,3
Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude 

chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. J 8,12 
Mária Uhlíková

a

etos jsme se s dorostem, po něko-
likaleté pauze, opět zúčastnili akce Ljménem Biblická stezka. Je to akce, 

která má několikaletou tradici. Jedná se       
v podstatě o soutěž v různých disciplínách a 
v různých znalostech mezi dorosty. První 
kolo je regionální. Z něho pak postupují 
některá soutěžní družstva do kola státního. 

Letošní regionální kolo bylo pořádáno    
v Javorníku v krásné krajině Bílých Karpat. 
Přijeli jsme už v pátek večer, abychom mohli 
i s ostatními dorosty prožít společné chvíle 
naplněné hrami, písněmi a duchovním za-
myšlením. Tato akce totiž není jen o od-
běhnutí závodu, ale je hlavně o tom sezná-
mit se s ostatními dorosty a jejich činností. A 
to se myslím letos podařilo. (Kromě nás se 
zúčastnil ještě Kyjov a místní Javorník).

Do závodu jsme nasadili dvě družstva po 
třech, ale ani jedno do státního kola nepo-
stoupilo. Z mého pohledu to však i tak byla 
velice vydařená akce. Jsem ráda, že se mohla 
po několikaleté pauze opět uskutečnit, a 
doufám, že příští rok se nás na ni sjede ještě 
víc a že bude stejně požehnaná jako ta 
letošní. 

Na závěr bych chtěla ještě moc podě-
kovat všem, kdo byli ochotní a této akce se 
zúčastnili (na úkor svého volného času). 
Kromě dětí totiž vypomohla velká většina 
kmetů jak z malého, tak z velkého dorostu. 
Díky vám se celá akce mohla uskutečnit. A 
taky děkuju Pánu Bohu, který se k této akci 
přiznal a požehnal ji. Věřím, že to byl hezký  
zážitek pro všechny zúčastněné. 

Daniela Kořínková ml.



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

VYDRŽÁLEK VE MĚSTĚ PORUŠÍLKŮ

Příběh DVACÁTÝ PRVNÍ: 
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a osmero kopci, za sedmero řekami, za šestero lesy, patero údolími a čtvero 
rybníky bylo kdysi dávno jedno městečko. Nežilo tu právě málo obyvatel. ZNaplnili celé město, a dokonce už se začali rozšiřovat i na předměstí. Lidé     

z okolních městeček se jim občas trochu smáli a začali jim říkat Porušílkové. 
Porušílkové byli totiž zvláštní národ. Často si usmysleli, že budou pilně plnit nějaké 
zákony či přikázání, mluvit pravdu, konat dobré skutky nebo dělat nějaké úkoly 
poctivě. A také se vždy na plnění těchto svých předsevzetí nadšeně vrhli. Chvíli se 
jim opravdu i dařilo, ale po určité době nakonec vždycky své rozhodnutí porušili. 
Generace za generací jeden Porušílek po druhém sliboval, že všechno dodrží, ale 
nakonec vždycky nějaký zákon či přikázání nenaplnil, někomu zalhal nebo se vy-
mlouval, místo dobrých skutků pro druhé lenošil, nebo přestal své úkoly plnit pocti-
vě a podváděl, nebo něco zanedbával. Mnoho Porušílků to zkoušelo znovu a znovu, 
s velkým vypětím všech svých sil, ale nakonec vždycky v něčem neuspěli a něco 
porušili.

Jednoho dne však dorazil do tohoto města malý Vydržálek. Byl to docela obyčejný 
klouček, který přišel z dalekého kraje a ve městě Porušílků se usadil. Měl s nimi totiž 
něco společného. Toužil také naplňovat dobrá přikázání, dodržovat dobré zákony, 
mluvit pravdu, pomáhat druhým a být poctivý ve všem, co dělá. A opravdu se mu to i 
dařilo!!! Netrvalo dlouho a mnoho Porušílků si všimlo, že Vydržálek vždycky mluví 
pravdu, pomáhá druhým, dodržuje dobrá přikázání a ve své práci je opravdu poctivý. 
Porušílci si Vydržálka za to začali vážit a ptali se jeden druhého: Jak to jen dělá?

Vydržálek nakonec zvědavým Porušílkům prozradil, co mu pomáhá, aby byl 
pravdomluvný, ochotný pomoci, plnil dobrá přikázání i zákony a byl spolehlivý. 
Každý den se totiž Vydržálek modlil k Bohu a prosil ho o sílu, aby právě takový byl. A 
Bůh ho každý den slyšel. Vydržálek věděl, že jeho čestnost a svědomitost nepochází 
z jeho vlastních sil, ale od Boha, a proto se mu tak dařilo. Porušílkové tomu nejprve 
nechtěli věřit, ale přeci jen to potom také zkusili. A představte si, fungovalo to i jim! 
Postupně se nejen Vydržálkovi, ale i Porušílkům dařilo s Boží pomocí plnit dobrá 
přikázání, mluvit stále pravdu, nelenošit a nelhat. A Pán Bůh je za jejich důvěru,        
s jakou ho prosili o sílu takovými být, odměnil. Dal jim nové jméno. Už jim nikdo 
neříkal Porušílkové. Stali se z nich Vytrválkové. A tihle Vytrválkové žijí v tom městě i 
jinde na světě dodnes.
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Domalujte k Vydržálkovi ještě nějaké Vytrválky, aby nebyl na obrázku 

tak sám. A Vydržálka hezky barevně vymalujte.

VELKÉHO DOROSTU
Výlet

DO NÍHOVA
ýlet se konal 18. května. Sraz byl na 
hlavním nádraží. Na výletu jsme byli 
tři: já, Ivetka a Dady. Z hlavního V
nádraží jsme dojeli vlakem do Níhova. 

Z Níhova jsme šli do lesíka po žluté značce, 
kde jsme viděli čtyři mloky J. Když jsme došli 
k potoku, tak jsme zjistili, že máme jít do 
kopce, tak jsme si řekli, že půjdeme podél 
potoka, že se ty cesty spojí. Až jsme došli         
k místu, kde se cesty spojovaly, tak jsme zjistili, 
že ta cesta, kterou jsme šli, je kratší, než ta do 

kopce. Oběd jsme si dali na autobusové zastávce. Pak jsme došli do Tišnova a z Tišnova jsme 
dojeli vlakem zpět na hlavní nádraží. Výlet jsme si moc užili.

Vojta Asszonyi



Mládež / úterý 19.15

4. 6.: Důvěra Bohu (Petr Dvořáček)
11. 6.: Důvěra druhým
18. 6.: Sebedůvěra (Tomáš Bolek)
25. 6.: Rozlučkové grilování

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 

ČERVEN V NAŠEM SBORU
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Sesterský odbor

Ne 2. 6. – Neděle seniorů – společné setkání nejstarší generace pod patronací sesterského odboru.

Mimořádné shromáždění

So 15. 6. 18.00 – shromáždění s hosty z Bardějova

Výlet

So 15. 6. – Výlet do okolí Brna společně s hosty z Bardějova.
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2. 6.:

9. 6.:

16. 6.:

23. 6.:

30. 6.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

19.00

5. 6.:
12. 6.:
19. 6.:
26. 6.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi

ses. Mária Uhlíková
br. Lukáš Pacek

kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Kratochvíl
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi

 + Večeře Páně
ses. Mária Uhlíková + Večeře Páně

kaz. Martin Uhriňák
nekoná se

kaz. Jan Asszonyi (misijní)
kaz. Jan Asszonyi
ses. Mária Uhlíková
ses. Mária Uhlíková

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. června ve 20.10 a 

ve středu 26. června v 17.15

celosborové 7. června v Bohumilicích

2. 6.:
9. 6.:

16. 6.:
23. 6.:
30. 6.:

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

STANICE

ČERVEN V NAŠEM SBORU
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