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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 23. 2. 2015. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Únor 2015

Jan Amos Komenský

Proč na svět uveden jest člověk (úryvky)

Proč na svět uveden jest člověk, najdeme, že pro to: jedno, 
aby sloužil Bohu, tvorům jiným, sobě; druhé, aby skrze to a       
v tom rozkoše užíval. Má-li se pak člověk hoditi sobě, bližnímu, 
Bohu, musí pro Boha míti pobožnost, pro bližního mravy, pro 
sebe sám umění. Ač všecko to sic tak sloučené jest, že jak pro 
sebe sám člověk nejen umělý, ale i ctnostný i pobožný býti má: 
tak bližnímu k užitku nejen mravové jeho, ale i umění i po-
božnost přicházejí; a Bohu k slávě netoliko pobožnost, ale i 
umění i ctnosti obracíny býti mají a v pravdě obráceny jsou.

Duše trojí míti můž rozkoš, jednu v věcech všelijakých vůkol 
sebe, druhou v sobě, třetí v Bohu.

Rozkoš v věcech jest líbost ta, kterouž člověk osvícený         
v zpytování věcí rozličných má. Nebo kamkoli se obrátí, načkoli 
pohlédne, cokoli v uvažování své vezme, všude jakousi přelibou 
vnadu, k níž se mu srdce rozvíná, nachází. Nebo toť jest, což o 
moudrosti Šalomoun vyhlásil, že není trpký byt její, ani bolestné 
bydlení s ní, ale potěšené a radostné (Mdr 8,16).

Rozkoš v sobě jest sladké to kochání, kteréž člověk ctnostný 
sám v sobě a vnitřní své spořádanosti má, kteráž líbost větší 
ještě nad onuno jest, když člověk sebe ke všemu, co řád sprave-
dlnosti káže, hotového a chtivého býti cítí, nýbrž skutečně sebe, 
že k řádu tomu stojí, svědom jest. Toť jest, o čemž se říká: 
Dobré svědomí hody ustavičné (Př 15,15).

Rozkoš v Bohu jest nejvyšší radosti stupeň, když člověk 
pobožný milostivého sobě cítě Boha na věky, tak se v tváři 
otcovské jeho kochá, že se v něm plápolající zase k Bohu láskou 
srdce rozplývá; aniž ví co činiti, a neb čeho nad to žádati, jediné 
že na milosrdenství Boží bezpečně se ulože, přelibě odpočívá, 
začátek věčného života dokonalý již v sobě maje. A toť jest ten 
pokoj Boží, převyšující všeliký rozum (Fil 4,7), nadeňž nic 
vyššího ani žádáno ani myšleno býti nemůž.

A tak to tré, osvícení, ctnosti, pobožnost, tři studnice jsou a 
protož nešťastně se to tré trhá, kdekoli se trhá. Nebo umění co 
jest, není-li ctnostmi ozdobené? Co Šalomoun o pěkné bez 
rozumu ženě, to se o učeném bez mravů člověku říci můž: 
Zápona zlatá na pysku svině jest umění při člověku 
nectnostném (Př 11,22). Umění nemá se pojiti s grobiánstvím, 
ale s mravy dobrými, a bude jedno druhému ozdobou. K obojí-
mu pak když přistoupí pobožnost pravá, vnitřní, způsobí doko-
nalost. Nebo bázeň Páně jakož jest počátek a konec moudrosti, 
tak jest také vrch a koruna moudrosti a všelikého umění; proto 
že plnost moudrosti jest báti se Pána (Př 1).

Připravila Kateřina Vávrová.

http://cb.cz/akce
http://cb.cz/akce
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Ú V O D N Í K

Ještě jedno zamyšlení 

nad uplynulým rokem

ekl jim: „Když jsem vás vyslal bez 
měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem 
nedostatek?“ Oni mu odpověděli: Ř
„Neměli.“ Řekl jim: „Nyní však, 

kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; 
kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím 
vám, že se na mně musí naplnit to, co je 
psáno: `Byl započten mezi zločince.´ Neboť 
to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle.“ 
Oni mu řekli: „Pane, tu jsou dva meče.“ Na 
to jim řekl: „To stačí.“ (Lk 22,35–38)

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, 
abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát… Přijměte také `přilbu 
spasení´ a ̀ meč Ducha, jímž je slovo Boží´. (Ef  6,13.17)

Následování učedníků Pána Ježíše před jeho odchodem ze světa se končí. Jako 
dobrý Pastýř jim klade otázku, zda měli s ním a při něm v něčem nedostatek. 
Odpověď učedníků byla krátká: „Pane, v ničem.“

Teď však přijde období zcela jiné a je potřeba se na ně připravit. Proto ten důraz: 
„Nyní!“ Teď bude zapotřebí mošny, a hlavně bude zapotřebí meče, dokonce za cenu 
vzdání se něčeho za jeho nabytí.

Bratří a sestry, rok 2014 je už minulostí. Jsme-li a budeme-li upřímní vůči sobě i 
Pánu Bohu, smíme s pokorou a vděčně říci: „Pane, v ničem jsme neměli 
nedostatku.“ Máme ještě milost v pokání se před svým Pánem vyrovnat s minulým 
rokem, pokud je potřeba před Bohem v pokání něco z minulého roku „vyladit“.

Ve všech otázkách praktického života a v každodenním následování Pána se na 
něho můžeme bezpečně spolehnout. Když přišla řeč na meč, učedníci pohotově 
odpověděli: „Pane, tu jsou dva meče.“ A Pán jim odpověděl: „To stačí.“

Pánu Ježíši šlo ale v tomto případě o docela jiný meč. Meč, který potřebuji já i Ty, 
milá sestro a milý bratře. Je to meč, o kterém píše apoštol Pavel v Bibli, Efezským 
6,13–17. Tím mečem je naše duchovní smýšlení. V Písmu čteme, že kdo Ducha 
Kristova nemá, ten není Jeho. (Ř 8,9)
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Slovo na cestu 

Rok 2015 docela určitě nebude bez zkoušek víry. Kam se utéct a kde hledat sílu, jak 
vítězit? Vezměme meč víry, meč Slova Božího a v upřímných modlitbách sklánějme se před 
Pánem Ježíšem, vítězem z Golgoty. A to nejen za sebe, ale i za své rodiny a sbory, za celou 
církev Kristovu.

Pán nám k tomu všem, starým i mladým, laskavě dopomáhej. V tom je naše naděje a to je 
také naším přáním celému brněnskému sboru.

Bronislava a František Bolkovi, Sedlec u Mikulova

w Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke 
spasení pro každého, kdo věří. (Ř 1,16)

Proč zmiňuje apoštol Pavel, že se 
nestydí za evangelium – za dobrou 
zprávu od Boha, jak ji přinesl a 

ztělesnil Pán Ježíš Kristus? Protože on i 
církev měli dost vnějších důvodů k tomu, 
aby se ke své křesťanské víře veřejně moc 
nehlásili. Nebyla populární. Pro velkou ži-
dovskou komunitu roztříštěnou po římské 
říši byla křesťanská víra kamenem úrazu, 
pohoršením, bludem, rouháním, zneuctě-
ním židovské víry. Pro římské občany a 
myslitele pak byla křesťanská víra intelektu-
álním i morálním bláznovstvím (1K 
1,22–25). Evangelium nebylo obecně po-
važováno za vzácný poklad, vzácné zjevení 
či moudrost. Ti, kdo se k němu hlásili, byli 
znevažováni. Kdo by se v takových pod-
mínkách za evangelium nestyděl? Na pozadí 
všeobecného vnímání křesťanství vyniká 
nejenom to, že se Pavel nebál přihlásit         
k evangeliu, ale že ho dokonce zvěstoval. 
Důvod jeho odvahy spočíval v tom, že se 

setkal se vzkříšeným Pánem Ježíšem a věděl 
o moci poselství evangelia o ukřižovaném a 
vzkříšeném Pánu Ježíši. Věděl, že s evan-
geliem je spojena zvláštní Boží moc, která 
dává sílu k životu každému věřícímu a která 
navzdory vnějším okolnostem umí v člo-
věku vypůsobit víru.

Zdá se, že evangelium a jeho stoupenci   
v dnešní době nejsou intelektuálně, nábo-
žensky ani morálně potíráni a zesměšňová-
ni. Nemáme tolik důvodů se stydět za 
evangelium jako za doby Pavlovy či za dob 
socialismu v naší zemi do roku 1989. A pře-
ce, neskrýváme se s ním? Nezavřeli jsme se  
s ním do svého soukromí, aby nebudilo 
příliš pozornosti? Pavlova víra je nám 
příkladem v tom, v co věřil – že evangelium 
je Boží mocí ke spasení každému, kdo věří, a 
v tom, co konal – nestyděl se, cítil se dluž-
níkem vůči všem a evangelium jako Boží 
oslovení druhým předkládal.

Nestyďte se za evangelium: je to moc Boží ke 
spasení pro každého, kdo věří.

S přáním Boží přítomnosti
Jan Asszonyi.
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Nedělní dopolední bohoslužby

1. 2. 2015   9.00 hodin – Shromáždění s Večeří Páně, kázáním slouží kaz. Daniel 
Komrska.

8. 2. 2015   9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude kázat host, kaz. Bronislav 
Matulík z Prahy.

15. 2. 2015  9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Jan Asszonyi.
22. 2. 2015  9.00 hodin – Shromáždění 1. postní neděle – kázání z programu 40 dní     

s Biblí bude mít dkn. Mária Uhlíková.

Biblické hodiny
 4. 2. 2015 19.00 hodin – Kázáním o životě a službě jednoho z 12 apoštolů Pána 

Ježíše slouží dkn. Mária Uhlíková.
11. 2. 2015 19.00 hodin – Pohledy do 1. listu Janova, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
18. 2. 2015 19.00 hodin – Popeleční středa – Pohledy do 1. listu Janova, slouží kaz. Jan 

Asszonyi.
25. 2. 2015 19.00 hodin – Kázáním na téma programu 40 dní s Biblí slouží dkn. Mária 

Uhlíková.

Sborové večírky
 1. 2. 2015 17.00/17.30 – Ekonomika v perspektivě křesťana, hostem br. Petra 

Kvapila bude br. Petr Baný.
 8. 2. 2015 17.00/17.30 – Ženy v církvi, hostem br. Petra Kvapila bude s. Jana 

Matulíková, pastorační asistentka sboru CB v Praze 
Smíchově a členka Vězeňské duchovenské péče.

15. 2. 2015 17.00/17.30 – Písně v podání br. Karla Starého, večírek uvádí br. Tomáš 
Veselý.

22. 2. 2015 17.00/17.30 – Péče o nemocné, připravují sestry Noemi Komrsková a 
Olga Smutná.

Od středy 25. 2. 2015 se každý může zapojit do programu denního čtení Bible v postní 
době „40 dní s Biblí“. Letošní čtení nese název „Zápasy Božího člověka“ a vychází ze čtení 
starozákonních knih Samuelových. Podrobnosti najdete na webu http://cb.cz/akce; odkaz 
bude i na našich sborových stránkách. Pokud někdo z vás nemá přístup k internetu a o čtení 
má zájem, nechť se obrátí na kaz. J. Asszonyi.

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ÚNOR 2015

Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, 
zachránil je z jejich úzkosti.

Žalm 107,13

KDY      KOMU                                         PROČ

NAROZENÍ DÍTĚTE

SBOROVÁ KRONIKA

V pátek 16. ledna se manželům Elišce a Lukášovi Mauerovým narodila dcera Alžběta.

Ve čtvrtek 22. ledna zemřela ve věku 95 let sestra Jaroslava Princová. Pohřební 
rozloučení se konalo 30. ledna v naší modlitebně.

V pondělí 26. ledna zemřela ve věku 95 let sestra Libuše Veselá. Pohřební rozloučení se 
bude konat v pondělí 2. února v naší modlitebně.

ÚMRTÍ

NA CO ZE SVÉHO ŽIVOTA VZPOMÍNÁ

SESTRA MARTA FÜRSTOVÁ
4. ledna 2015 se dožila 95 let naše nejstarší členka, 

sestra Marta Fürstová. A jak odpověděla na otázku, na 

co ze svého života vzpomíná?

ylo mi asi šest let, když v Brně vznikl sbor Církve 
bratrské, tehdy Jednoty českobratrské. To ještě Bnebyla modlitebna na Kounicově ulici. 

Vzpomínám ráda na dobu, kdy jsem byla v mládeži, na 
výlety, legraci – a hlavně na Boží ochranu během druhé 
světové války. 

V současné době se raduji z toho, že je ve sboru hodně 
dětí. Přála bych si pozdější začátek nedělního ranního 
shromáždění.

NA CO ZE SVÉHO ŽIVOTA VZPOMÍNÁ

SESTRA MARTA FÜRSTOVÁ

7. 2.
16. 2.
27. 2.

sestře Halině Heczkové z Brna
sestře Jaroslavě Pilkové z Brna
sestře Marii Kořínkové z Brna

78 let
74 let
78 let
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JEŠTĚ DO NOVÉHO ROKU

Požehnání manželovi

JEŠTĚ DO NOVÉHO ROKU

Požehnání manželce
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Dobrý Bože,
požehnej dnes mému muži, aby se mu 

dařilo všechno, do čeho se pustí.
Požehnej mu, aby si dokázal udržet 

zdravou míru.
Ať nedovolí svému okolí, aby na něho 

nakládalo víc, než je zdrávo.
Žehnej mu, aby si dokázal zachovat 

harmonii se sebou samým
a aby si nedal nařizovat míněním druhých.
Požehnej jeho myšlenkám.
Často nevím, co si vůbec myslí a co cítí.
Bývá občas tak uzavřený.
Ale důvěřuji Tvému požehnání,
které mu umožní setkat se s vlastním 

dobrým jádrem.
Požehnej mému muži a jeho lásce ke mně,
kterou nedokážu vždycky vycítit.
Prosyť jeho lásku svou božskou láskou 

tak,
aby se obnovila a oživila,
aby znovu proudila mezi námi oběma
a aby posilovala náš manželský svazek.
Požehnej mému muži tak,
aby prožil tento den jako požehnaný.
Ať Tvé požehnání posílí naše vzájemné 

pouto.

Milosrdný a dobrý Bože,
požehnej mé ženě.
Nedokážu vždycky vyhovět jí a 

jejím potřebám.
Občas také nechápu, co se děje    

v jejím srdci.
Požehnej jí tak,
aby se vysvětlilo vše, co v ní vyvolává 

zmatek
a aby tak dokázala být naprosto sama 

sebou,
nezávislá na mínění druhých,
které je pro ni často tak důležité.
Požehnej mé ženě a uzdrav její rány,
jež pořád vláčí s sebou.
Zahrň jí svým požehnáním,
aby se rozptýlily její starosti o děti a o naši 

společnou budoucnost
a aby s důvěrou mohla kráčet svou vlastní 

cestou.
Požehnej jí i všemu, co bude dělat.
Děkuji Ti, žes ji postavil po mém boku.
Dej, ať jsem vždy vděčný za ni a za její 

lásku
a také mi daruj dostatečnou pozornost,
abych nepřehlížel to, co dělá a co znamená 

jak pro mě, tak pro naše děti.
Požehnej náš vzájemný vztah,
abychom se dokázali účinně doplňovat a 

být jeden druhému oporou tak,
aby se naše láska neustále prohlubovala.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybrala Daniela Asszonyi.
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Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16.–25. října 2010    

v Kapském Městě

1. MILUJEME, PROTOŽE BŮH 
NEJDŘÍVE MILOVAL NÁS

Boží misie plyne z Boží lásky. Misie Božího lidu 
plyne z naší lásky k Bohu a ke všemu, co Bůh 
miluje. Světová evangelizace je proudění Boží lásky 
k nám a skrze nás. Zdůrazňujeme prvořadou Boží 
milost, na kterou pak reagujeme vírou, 
demonstrovanou poslušností lásky. My milujeme, 
protože Bůh napřed miloval nás a poslal svého 
Syna, aby byl smírnou obětí za naše hříchy.

a. Láska k Bohu a láska k bližnímu je 
prvním a největším přikázáním, na kterém 
závisí celý zákon a proroci. Láska je na-
plněním zákona a je uvedena jako první      
v seznamu ovoce Ducha. Láska je dokladem 
toho, že jsme znovuzrozeni, ujištěním, že 
známe Boha, a dokladem toho, že Bůh v nás 
přebývá. Láska je nové Kristovo přikázání. 
Svým učedníkům řekl, že jen když budou 
poslouchat jeho přikázání, jejich misie bude 
viditelná a věrohodná. Když křesťané žijí ve 
vzájemné lásce, pak se neviditelný Bůh, 
který se stal viditelným ve svém inkarno-
vaném Synu, dále stává viditelným světu. 
Láska byla mezi prvními věcmi, které Pavel 
zmiňoval a doporučoval novým věřícím, 
spolu s vírou a nadějí. Ale láska je největší, 
protože nikdy nekončí.

b. Taková láska není slabá ani sentimen-
tální. Boží láska je smluvně věrná, závazná, 
sebe dávající, obětavá, silná a svatá. Protože 
Bůh je láska, láska prostupuje celé Boží bytí i 
všechno, co Bůh dělá, je spravedlivá i 
soucitná. Boží láska se vztahuje na všechno 
Boží stvoření. Jsme vybízeni k tomu, 
abychom milovali takovým způsobem, 

který by odrážel Boží lásku ve všech uve-
dených dimenzích. To pak znamená chodit 
po Božích cestách.

c. Vyjadřujeme své přesvědčení a 
závazky v termínech lásky a přijímáme ta 
nejzákladnější biblická povzbuzení:

(1) milovat svého Pána Boha celým 
srdcem, duší, myslí a silou;

(2) milovat svého bližního (včetně ci-
zince a nepřítele) jako sebe samého;

(3) milovat se navzájem, jako Bůh v Kris-
tu miloval nás;

(4) milovat svět láskou Toho, který dal 
svého jediného Syna, aby skrze něj mohl být 
svět spasen.

d. Taková láska je Božím darem, 
vylitým do našich srdcí, je ale také Božím 
příkazem, který vyžaduje poslušnost naší 
vůle. Taková láska znamená být jako sám 
Kristus: zdatný ve vytrvalosti, přitom vlídný 
a pokorný; pevný v odolávání zlu, ale sou-
citný s trpícími; statečný v utrpení a věrný až 
do smrti. Takovou lásku projevoval Kristus 
na zemi a je měřena vzkříšeným Kristem     
v slávě.

Prohlašujeme, že taková vnímavá biblická 
láska by měla definovat identitu a měla by být cha-
rakteristickým znakem učedníků Ježíše. V odezvě 
na Ježíšovu modlitbu a příkaz toužíme po tom, aby 
tomu tak v našich životech bylo. S lítostí vyznává-
me, že často tomu tak není. Znovu se tedy zavazu-
jeme, že budeme dělat všechno pro to, abychom žili, 
mysleli, mluvili a chovali se tak, aby na nás bylo 
patrné, co to znamená chodit v lásce – v lásce k Bo-
hu, ve vzájemné lásce a v lásce k tomuto světu.

Přeložil Jiří Lukl.

Závazek z Kapského Města (2)
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Programy o manželství

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽEZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

 lednu k nám do mládeže zavítaly tři 
manželské páry různých věkových Vkategorií z našeho sboru, aby nám 

poodhalily radosti a strasti manželského 
soužití. Nás mládežníky, kteří máme man-
želství před sebou, popřípadě jsme v něm 
nováčky, tyto osobní zkušenosti velmi 
obohacují, a tak nechme promluvit některé 
z nás… Co nás v rozhovorech s manžel-
skými páry zaujalo? Co bychom si chtěli 
„odnést“ do svého manželství?

Lukáš: Zaujalo mě především to, jak jsou 
ta manželství dynamická, jak se stále vyvíjejí, 
chvíli podpírá muž ženu, pak zase naopak, a 
také to, jak je dobré, když v nich nechybí 
legrace; a právě tu bych si chtěl přenést i do 
svého manželství.

Míša: Lednová setkání mládeže a rozho-
vory o manželství mne povzbudily a utvrdi-
ly v tom, že spoléhat se na Pána Boha a jít 
jeho cestami se vyplatí, i kdyby bylo součástí 
dlouhé čekání. Děkuji moc všem hostům za 
milá vyprávění, za otevřenost a za osobní 
svědectví.

Mária: Zaujalo mě, jak Honza s Dandou 
Asszonyi mluvili o vzájemné podřízenosti 
muže a ženy. Ve vztahu, kde se dva milují do 
krajnosti, kde muž se pro ženu obětuje jak 
Kristus a žena jeho lásku s respektem a ob-
divem opětuje, se slovo „podřízenost“ stává 
zbytečným.

Povídání s Aničkou a Pavlem Dostá-
lovými o jejich vztahu bylo tak osvobozující 
a upřímné, že člověk s nimi mohl prožívat 
na chvíli jejich radosti i zápasy. Jsem moc 

vděčná za jejich odvahu, že nám dovolili 
nahlédnout hlouběji do svého spolužití.

Eliška: Za tento program měsíce jsem 
obzvláště vděčná, a i když ve škole probíhá 
náročné zkouškové období, nenechám si 
ujít ani jeden mládežový program. Za prvé 
mne těší to téma samotné, které jsme v mlá-
deži, kam až moje paměť sahá, neměli, 
především ale i to, že námi oslovené páry     
z různých generací sboru naše pozvání 
neodmítly a odkryly nám svoje soukromí. 
Zatím proběhla setkání dvě, první s manželi 
Asszonyi, kteří se více zaměřili na duchovní 
a duševní stránku manželství, a pak manželé 
Dostálovi, kteří nám povídali svůj příběh     
a praktické věci. Byla jsem přímo nadšená    
a mile překvapená, že oba páry mluvily        
s obrovskou upřímností, a přesto pozitivně 
a i s humorem o svých manželstvích. Byla 
jsem a jsem za to nesmírně vděčná, když 
obzvláště starší generace zavítá k nám do 
mládeže, nic před námi netají, odpovídá 
ještě i na naše zvídavé otázky, a my s nimi tak 
můžeme navázat rozhovory, na které 
povětšinou ve shromáždění nemáme dost 
troufalosti. Jsem tomu velmi ráda, protože 
hovořit s lidmi, kteří jsou pro mě v životě 
mnohou inspirací, to se jen tak nepoštěstí. 
Navíc z obou programů jsem si vzala vícero 
konkrétních rad do života, resp. manželství, 
předčily mé očekávání. Tedy děkuji 
manželům Asszonyi a Dostálovým za 
sdílení jejich života v manželství s námi a už 
se moc těším na další, věkově nejmladší pár 
– Dadákovy.

Žaneta Lechovičová
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LADA

„Kde je to místo, kde Ježíš býval nejčastěji? 
Kde bylo možné potkat Ježíše? Na ulici. 
Zdálo se, že Ježíš je bezdomovec, protože 
byl stále na ulici. Jeho život se odehrával na 
ulici. Tedy pokud chcete potkat Ježíše, 
nezůstávejte uzavřeni v kostele, ale vyjděte 
na ulici.“ (František)

Už druhou zimu vaříme s mládeží 
polévky pro lidi bez domova. Kromě husté 
polévky nabízíme blízkost a rozhovor. Naše 
rozhovory nejsou přímo o Bohu, spíš 
nasloucháním tomu, čím člověk žije, co ho 
těší a trápí. Někdy dostaneme lekci z boxu, 
někdy se pokoušíme společně zpívat, někdy 
jenom mluvíme o zážitcích z hor. Nebo 
zapalujeme svíčky a vzpomínáme na přítele, 
který nás náhle opustil, nebo se spolu 
díváme na fotky jejich dětí a mluvíme o 
rozbitých vztazích. Jsme tam zkrátka spolu, 
především jako člověk s člověkem.

Uvědomuji si, jak výjimečná příležitost to 
pro nás všechny je – my, různí lidé, se pot-
káváme jak v kuchyni, tak i na ulici. Spolu-
pracujeme jako lidé z různých církví (CB, 
adventisté, katolíci), ale i lidé hledající, naši 
kamarádi, spolužáci, které jsme taky přizvali 
ke spolupráci. S polévkou pak na ulici mů-
žeme mluvit a navazovat vztahy s různými 

lidmi a občas potkat i někoho z komunity 
Sant´Egidio. Těším se ze všech setkání, pro-
tože především kvůli nim je celé to vaření.

Do vaření a rozdávání polévek se za-
pojuje přes dvacet mladých lidí – z naší 
mládeže, z jiných sborů CB, od adventistů, 
katolíků i různí hledající spolužáci a naši 
kamarádi.

Polévky vaříme u nás na Kounicově 
každou středu. Od listopadu jsme zatím 
uvařili devět polévek. Na to, abychom ale 
polévky uvařili, potřebujeme kromě lidí i pár 
korun. Na polévky se skládáme především 
my sami v úterý na mládeži a mladí lidé        
z adventistické církve, kteří spolu s námi 
polévky vaří.

Jedna polévka vyjde cca na 500 Kč. 
Polévky bychom chtěli vařit, dokud bude 
zima. Máme před sebou možná ještě deset 
polévek. Pokud byste chtěli jejich vaření 
finančně podpořit, můžete poslat peníze na 
sborový účet (variabilní symbol 15333), 
hodit v označené obálce do nedělní sbírky, 
nebo je odevzdat mně osobně. Pokud se 
vysbírá víc peněz, než bude potřeba, po-
putují do společné sborové pokladny na jiné 
potřebné účely práce sboru.

Mária Uhlíková
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iž třetí zimu po sobě jsme měli tu čest 
strávit vánoční prázdniny na faře           J
v Orlických horách, v obci zvané 

Orličky. „My“, to znamená převážně velký 
dorost plus pár lidiček z řad mládeže.

Náš příjezd začal velkým úklidem celé 
fary, neboť tam právě byly dokončeny 
nějaké (nevím přesně jaké) zednické práce a 
prach byl úplně všude. U uklízení jsem se 
bavila představou, že jestli někdo na konci 
našeho pobytu prohlásí něco ve smyslu „ať 
to tu po našem odchodu vypadá stejně jako, 
když jsme přišli“, tak teda nevím, nevím, 
jestli to dokážeme.

Letos mě Orličky překvapily tím, že tam 
byl sníh, a to ve výrazně větším množství, 
než v letech minulých. Takže ti, kteří v této 
věci neztratili optimismus a vzali si lyže či 
běžky, neprohloupili. V pondělí jsme se 
rozdělili na lyžaře a chodce. Menší skupinka 
tedy vyrazila na sjezdovku a větší skupinka 

ZE ŽIVOTA DOROSTUZE ŽIVOTA DOROSTU

Orličky 2014

na výlet. Já jsem patřila k chodcům a v prů-
běhu celého výletu jsem se (více či méně 
úspěšně) snažila sledovat na mapě, kde jsme. 
Naštěstí do mapy občas nahlédli i ostatní 
kmeti, takže zabloudění se nekonalo. 
Úspěšně jsme došli například k tvrzi Bouda, 
kde jsme byli nečekaně pozváni dovnitř a 
následně provedeni průvodcem. Zajímavé 
to rozhodně bylo, nicméně se nemohu zba-
vit dojmu, že největší úspěch stejně 
nesklidila čtyři metry tlustá betonová zeď 
ani obrovské nábojnice, nýbrž malincí 
chundelatí netopýrci, kteří si tu spokojeně 
podřimovali na stěnách, na traverzách, na 
dveřích a vůbec všude možně. Asi bychom 
si jich pár odnesli, kdyby nám nebylo zaká-
záno na ně sahat.

V úterý jsme se opět rozdělili na dvě 
skupiny, na chodce a běžkaře. Co dělali 
běžkaři, to vlastně pořádně nevím, nicméně 
vrátili se se všemi končetinami na svých 
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místech a celkem spokojení, tak se nejspíš 
měli dobře. My chodci jsme již podruhé za 
tento pobyt pokořili Suchý vrch (995 m n. 
m.) a následně si užili prudkou, místy 
zledovatělou cestu zpátky dolů do Orliček. 
A také jsme se vrátili s nepoškozenými 
končetinami.

Výlety jsme občas proložili nějakou tou 
hrou. Jednou se nám sněhové sumo změnilo 
na hru „hledáme ve sněhu sklíčko od brýlí“. 
Ještě, že jsme s sebou měli Máriu, byla to 
právě naše diákonka, kdo sklíčko našel.

Nedělní dopoledne a všechny večery 
jsme věnovali biblickým programům. Dan 
Smutný pro nás měl připravené rozebrání 
knihy proroka Jonáše. Mé dojmy z toho 
jsou: klobouk dolů, stálo to za to. Doteď 
jsem sama netušila, jak zajímavá a v praktic-
kém životě využitelná tato kniha je, co se 

myšlenek týče. Opravdu to není jen o 
chlapci, kterého spolkla velryba. Z důvodu 
malé kapacity tohoto článku vám žel 
nesdělím zdaleka všechna užitečná po-
selství, ale vězte, že jich bylo dost. Ale 
alespoň pro představu jedna věc: I naše 
pravdivé svědectví o tom, co jsme před 
Pánem Bohem pokazili, si může Hospodin 
použít ke svému dílu. Jonáš se námořníkům 
pravdivě přiznal, že utíká od Hospodina a že 
kvůli němu je ta bouře, nu, a krátce poté už  
v Bibli čteme, že námořníci volali o pomoc  
k Hospodinu.

Tolik tedy velmi stručná reportáž z Orli-
ček. Za sebe musím říct, že se mi tam moc 
líbilo, takže díky Pánu Bohu za možnost 
jezdit do Orliček a za jeho přítomnost         
s námi po celou dobu .

Alík Zachariášová

etošní dětská slavnost se ko-
nala, podobně jako v mi-
nulých letech, už před Vá-L

nocemi, poslední adventní neděli. 
Jako obvykle zazněly krátké i delší 
básničky a několik písní zpívaných 
jemnými dětskými hlásky. Co však bylo 
výrazně jiné, byla divadelní hra. Letos totiž 
na natěšené rodiče a diváky nečekala stáj      
s jesličkami ani andělé nad Betlémem, ale 
strohá telefonní budka uprostřed měst-
ského parku.

Kolem budky proudí davy lidí, jedni jdou 
z práce, jiní běží za nákupy vánočních dárků 
a jiní zase projdou jen náhodou. Budka 
zvoní, ale nikdo jejímu vyzvánění nevěnuje 
pozornost, každý má svých starostí dost. 

Z BOHUMILICZ BOHUMILIC
Dětská vánoční slavnost

21. prosince 2014

Staří manželé jsou zahleděni pouze do 
akčních nabídek zboží a zvonění považují za 
nejapný vtípek výtržníků. Mladí milenci pro 
zahleděnost do sebe zvonění ani neslyší. 
Opraváři považují zvonění za poruchu a 
snaží se ji opravit. Opilec a vandalové se 
budce dokonce vysmívají. Významný ob-
chodník má hlavu plnou pouze zahraniční-
ho kontraktu a nemá čas zabývat se hlou-
pými budkami. Stejné je to i s přísnou 
učitelkou, zaneprázdněnou maminkou ne-
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Co je dobré?

bo studenty chodícími za školu. A jak se 
osoby na scéně střídají, říká si divák, jestli se 
vůbec najde někdo, kdo uslyší zvonění a 
zvedne sluchátko. Pak ale přichází dívka, 
která, ač bázlivě, sluchátko přece jen zvedne. 
V tu chvíli se celou místností ozve hlas, že je 
tu dobrá zpráva pro každého – Ježíš, který 
nás má opravdu rád, volá na každého z nás a 
chce vstoupit i do tvého srdce. Odpovíš 
mu?

Věřím, že se toto ryze evangelizační téma 
v provedení dětí a mládeže dotklo, když ne 
mnohých, tak aspoň některých srdcí v di-

as od času, také i poslední dobou,       
k nám do sboru přijdou lidé, kteří by Čpotřebovali přispět na jídlo či 

ubytování. Když vidím takového člověka, 
nedá mi to a v myšlenkách se ponořím do 
jeho života, jak si jej představuji. Moje 
představy obsahují zimu, nepohodlné spaní, 
hlad, nedostatečné oblečení a hlavně 
zoufalství onoho člověka. Kdybych byla     
v jeho kůži, snažila bych se ze své situace 
nějak dostat, prosila bych o práci, brigádu, 
kdo ví. To jsou všechno jenom moje 
představy, moje mýlky. A tady to začíná, 
když mám před sebou člověka a když mi 
svědomí říká, abych něco udělala, abych jej 
vytáhla z bryndy. Jenomže něco tu chybí, 
něco velice podstatného. Pán Bůh nás vybízí 
k tomu, abychom byli bližními a postarali se 
jako Samaritán, ale nebylo by pravdivé, 
kdybychom u tohoto obrazu skončili.

váckých řadách a připomnělo jim pravý 
význam Vánoc – Ježíše, který přichází do 
srdce každého z nás. Za tento nevšední 
vánoční zážitek bych ráda poděkovala všem 
hercům, trpělivým rodičům a zejména 
Břeťovi Kubicovi, skvělému režisérovi, bez 
jehož obětavého vedení by naše provedení 
hry nikdy nebylo tak dobré.  A vám, milým 
čtenářům, chci popřát, abyste v tom 
nadcházejícím roce zaslechli Ježíšovo 
klepání a pozvali ho dál.

Ester Pučálková

Dávat peníze?

A  komu?

To nejdůležitější se totiž odehrává na 
straně onoho „potřebného“ člověka. Jaká 
jsou jeho očekávání? Jaké jsou jeho důvody, 
že přišel třeba k nám do sboru a žebrá 
peníze? S jakými úmysly poté odejde a co se 
svým životem udělá? Pokud k nám takový 
člověk přijde, měli bychom se pokusit zjistit, 
jak žije a proč tak žije, a nadto co chce udělat, 
aby svůj dosavadní stav změnil – pokud mu 
ovšem nevyhovuje. Dostáváme se na velmi 
citlivé pole, kdy je třeba rozpoznat, co je pro 
dotyčného člověka skutečnou pomocí.

ilu
st

ra
čn

í f
ot

o



14
KOMPAS 2/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Quo vadis, církevní restituceQuo vadis, církevní restituce

V životě jsem se potkala s lidmi, kteří byli 
či jsou závislí na drogách. S jedním jsem 
prošla výukovým programem Teen Chal-
lenge, mezinárodní křesťanské organizace, 
která se velmi dobře a účinně stará o lidi 
různě závislé. Tato organizace se od jiných 
pomáhajících subjektů liší tím, že hlásá 
„neumožňování“. Je potřeba závislým nebo 
nezodpovědným lidem neumožnit, aby 
mohli klidně, bezpečně a bezstarostně 
pokračovat ve svém dosavadním způsobu 
bytí. Věří totiž tomu, a já také, že až když se 
člověk dostane na samé dno, teprve potom 
se má odkud odrazit a nadechnout se k no-
vému životu. Nesprávně pomáhat je jako 
udržovat někoho v kómatu. Jeho stav se 
nelepší, časem se může i zhoršit, nic ale 
nenasvědčuje tomu, že by se mohl probrat. 
Ono probuzení do reality znamená pocítění 
důsledků vlastního chování. A tady nás naše 

svědomí nesmí falešně obviňovat z tvrdosti 
a nelásky.

Budeme vděčni, když budete dávat 
peníze na lidi bez domova (na obálce prosím 
označte) a budete důvěřovat sboru, že tyto 
peníze půjdou skutečně potřebným a touží-
cím se změnit. Pokud tu lidé budou moci 
žebrat, přestanou sem chodit kvůli slyšení 
Božího Slova a kvůli obecenství. Nebuďme 
jim překážkou ve slyšení evangelia tím, že je 
nakrmíme penězi. Vždyť Písmo říká, že 
tam, kde je mé srdce, tam je i můj poklad.

V těchto nelehkých rozhodovacích 
situacích si již nikdo nevystačíme jen se 
svým srdcem, je tedy třeba se domlouvat na 
té nejlepší a nejúčinnější pomoci. V případě 
zájmu se můžete ozvat na adresu 
noemi@komrskovi.cz nebo osobně u sestry 
Noemi Komrskové.

Noemi Komrsková a Kateřina Vávrová

Money, money, money – must be funny. In the rich 
men's world, zpívala kdysi populární skupina 
ABBA. Patříme nyní díky restitucím do rich 
men's world, do světa bohatých lidí? A jak 
na tom budou naši potomci?

A. Zdroje (příjmy), které máme jako 
sbor/církev k současnému financování své 
činnosti jsou tyto:

A1. Příspěvky (dary) plnoprávných 

členů sboru. To by měl být základ 
financování svobodné církve.

A2. Výnosy z nájmů tzv. předního 
domu a jeho nebytových prostor.

A3. Příjmy od státu, které se od roku 
2013 každoročně skládají ze dvou částí a 
tvoří další dva, ale pouze dočasné zdroje 
financí. Jde o:

A3.1. Platby na církevní mzdové vý-
daje a příspěvek na údržbu budov 
(příspěvek na provoz). Je to v zásadě částka, 
kterou stát přispíval Církvi bratrské na platy 
kazatelů i na ústředí církve – Radu CB do 
roku 2013 (do roku 2011 pokrývala i náklady 
na nárůst počtu kazatelů pro nově vznikající 
sbory).  Z tohoto příspěvku šlo asi 94 % na 
platy a asi 6 % na údržbu budov. Částky by se 
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měly vyplácet 17 let od roku 2013 včetně, 
vždy začátkem daného roku. Po třech 
letech, tj. od roku 2016 se začnou snižovat o 
5 % ročně. Příspěvek státu na náš sborový 
provoz v roce 2014 byl 948 795 Kč. (Pozn. 
red.: Zdrojem těchto peněz nejsou daně, ale část      
z výnosu státem zabaveného církevního majetku.)

A3.2. Částečné náhrady za církevní 
majetek komunisty zabavený a fyzicky 
nevydatelný (majetkové náhrady). Je třeba 
říct, že z části o mnoho větší, než je 
dohodnutý poměr mezi církvemi, by je měla 
dostat římskokatolická církev, protože jí 
bylo zabaveno zdaleka nejvíc majetku. Části 
těchto finančních náhrad se ale zřekla ve 
prospěch menších církví. Proto dostane jen 
80 % a zbylých 20 % si rozdělily menší cír-
kve. Podíl Církve bratrské na tomto dělení je 
1,3 %, celkem cca 0,76 miliardy Kč. Náhra-
dy se mají vyplácet po dobu 30 let od roku 
2013 včetně, vždy koncem roku, a budou 
valorizované ročním koeficientem inflace. 
Měly by se použít na zajištění trvale udrži-
telné ekonomické existence církve/sboru. 
Majetkové vyrovnání od státu pro náš sbor 
za rok 2014 bylo 854 378 Kč (z toho šlo 
10 %, tj. 85 438 Kč na náklady církve – 
ústředí, tedy Rady CB, a na celocírkevních 
potřeby – viz pozn. níže).

B. Mandatorní (povinné) výdaje 
spojené s existencí sboru/církve nejen nyní, 
ale i po ukončení restitucí:

B1. Režijní a investiční výdaje, tj. 
energie, opravy, údržba, investice, služby 
apod.

B2. Mzdové náklady, které hradí sbor 
přímo, tj. správa a úklid objektů sboru a 
příplatky sboru ke mzdám kazatelů a 
pastoračních asistentek.

B3. Celocírkevní náklady skládající se 
ze dvou částí:

B3.1. tabulkové mzdové náklady pra-
covníků sborů placených přes ústředí;

B3.2. mzdové náklady a režie celé 
církve; tady jde o ústředí (Radu CB), 
celocírkevní pracovníky, vikáře, o příplatky 
za celo-církevní funkce, režii celocírkevních 
akcí atd.

Pozn.: Konference CB rozhodla, že od roku 
2014 jsou sborům platby majetkového vyrovnání 
snižovány o 10 % (viz závěr bodu A.3. 2.), a k této 
částce každý sbor přidává 10 % ze zprůměrované 
celocírkevní hodnoty všech darů, které dostane od 
členů, přátel sboru a případně právnických osob.    
Z těchto peněz je financována část B3.2. celo-
církevních nákladů. Celocírkevní náklady již 
nejsou plně financovány z „příspěvku na provoz“, 
jak tomu bylo do roku 2013 včetně, ale částečně i    
z majetkových náhrad.

Rozhodnutí napojit financování celocírkevního 
provozu na příjmy z „majetkových náhrad“ po-
važuji za chybné. Zabezpečuje jeho financování 
nedotknuté inflací na dobu 30 let, ale také přináší 
sborům pokušení chovat se k těmto penězům 
obdobně, tj. bez ohledu na další generace je 
spotřebovávat už nyní. O to větší částku máme ale 
nyní k dispozici z „příspěvku na provoz“, ze 
kterého byly i celocírkevní náklady financovány do 
roku 2014.

Také 10% odvody ze zprůměrované celocírkevní 
hodnoty darů na člena jsou hodné povšimnutí. 
Znamená to také, že pokud se vyhlásí i 
humanitární sbírka na pomoc obětem nějakého 
neštěstí, z hodnoty této sbírky odvedeme navíc 
paradoxně dalších cca 10 % na celocírkevní potřeby 
(celocírkevně zprůměrováno).

Kam budeme restituční peníze smě-
řovat? Příspěvek na provoz (A3.1.) musí 
logicky směřovat do platů placených 
pracovníků sboru. Jiné řešení není reálné ani 
do budoucna. Otázkou zůstává, co uděláme 
s majetkovými náhradami (A3.2.), zkrá-
cenými o 10 % ve prospěch celé církve.
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Dosud platila rovnice, že mandatorní 
(povinné) výdaje na existenci sboru byly 
hrazeny z darů + příspěvku na provoz; B = 
A1 + A3.1. S tím jsme si zatím vystačili.

Potenciální kandidáti do staršovstva na 
období 2016–2020, kdy zřejmě dojde k větší 
než obvyklé obnově jeho složení, by měli 
zpozornět. Příští staršovstvo, a zejména to 
přespříští, se bude muset „neduchovními“ 
záležitostmi zabývat nejen vážněji, ale také 
odvážněji než to současné. Pokud ne, hrozí, 
že začneme projídat vlastní sborovou finan-
ční budoucnost.

V této souvislosti ještě několik slov k vý-
nosům z nájmů (A2.). Přední dům již nyní 
podporuje církevní práci a příslušné mzdy 
čtyřmi služebními byty, za které se nevybírá 
nájem. Dále v něm máme kancelář. Jeho 
výnosy se z hlediska sboru využívaly na 
rekonstrukce služebních bytů a modlitebny 
a na část mezd souvisejících s jeho vlastní 
správou a úklidem. Je možné je do rozumné 
míry použít po výraznějším propadu 
příspěvku na provoz (A3.1.) i na další 
sborové mzdy. Propad A3.1. však nastane až 
po r. 2016. To může dát příštím star-
šovstvům určitý čas na potřebné sladění 
trendu mzdových nákladů a trendu vývoje 
obětavosti členů. Nebude ale dobré, pokud 
nárůst příspěvku na toto financování ze 
strany předního domu bude delší dobu plně 
odpovídat, nebo dokonce překračovat po-
kles sumy ročního „příspěvku na provoz“ 
ze strany státu bez změny obětavosti. Přední 
dům má své limity jak z hlediska atraktiv-
nosti pro nájemníky, tak z hlediska výnosů a 
nutnosti investic. Neúměrný trend spotře-
bovávání výnosů by znamenal jeho „vy-
bydlování“.

Hřivna majetkových náhrad je veliká. Za 
celé období 30 let může činit jen v našem 
sboru bez odvodů na celocírkevní potřeby, 

v závislosti na koeficientu inflace, sumu cca 
25–27 mil. Kč. Stejně veliká bude příležitost, 
ale i pokušení. Jakou hodnotu z ní pone-
cháme svým potomkům?

Domnívám se, že máme např. tyto 
možnosti, jak ji nepromrhat:

1. (Rozumné) investice do nemovitostí – 
zejména modlitebny a předního nájemního 
domu s cílem nejen udržet hodnoty vy-
tvořené předky, ale také zhodnotit je do těžší 
po-restituční doby.

2. V poslední době se mluví o diakonii. 
Domnívám se, že je možné ve vztahu k ma-
jetkovým náhradám uvažovat i o majetkové 
základně pro diakonickou práci CB v Brně a 
okolí i pro další generace. Současně by ale 
bylo nutné vyřešit, z čeho a jak by projekt 
diakonie financoval své běžné provozní 
roční náklady. Zdá se mi, že by bylo 
nezodpovědné spotřebovávat majetkové 
náhrady na běžnou provozní spotřebu 
takové nebo i podobné činnosti (na mzdové 
a běžné provozní náklady) a nechat potom-
kům pouze dobrou, ale finančně vytune-
lovanou ideu. Je také otázkou, zda je také 
materiálně i personálně možné pokusit se 
takový projekt realizovat pouze v rámci 
jednoho sboru CB.

2. Finanční investování s dlouhodobými 
výnosy. Je to možnost, ke které jsem ale 
opatrný. Otázkou je i to, jak se peníze 
vydělávají a nakolik by to bylo kontrolo-
vatelné z hlediska křesťanské etiky.

3. Investování do komodit. Stříbro jako 
disponibilní komodita zachránilo po letech 
od hladu Jákobovu rodinu. Josef  sám (v tuč-
ných letech!) investoval do potravinových 
komodit.

4. Jiný, lepší projekt. Trochu mám obavu 
z těch „nejduchovněji“ zdůvodněných. Ne-
bylo by dobré, kdyby se v restitučním 
kontextu a nápadech na využití financí        
z majetkových náhrad obrátila naruby 



KONFERENCE 

PŘIHOŘÍVÁ
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Milí bratři a sestry,
asi většina z nás někdy hrála hru na 

hledání. Samá voda, samá voda, 
přihořívá, přihořívá… a hoří. Cílem hry 
je najít něco, co já sám nemám, ostatní 
mi ale mohou poradit, jak a kde hledat. 
Myslím, že podobné je to i s konferencí 
Přihořívá, která se bude už potřetí konat 
u nás v Kutné Hoře. Není to sjezd 
mládeže, kde jsou všichni ve stejném 
věku, je to konference pro všechny 
generace – pro všechny ty, kteří hledají.   
I název této konference jako by 
ukazoval, že ani tady ne vždycky zazní to 
toužebné slovo „hoří“, nalezl jsem. Na 
straně druhé však i tato akce má pomoci 
k tomu, abychom ve svém hledání 
vykročili správným směrem. Letošní 
tématem konference je „Moc a nemoc 
rodiny“. I v této oblasti hledáme různá 
řešení, vždyť vlastně skoro každý z nás 
máme nějakou rodinu, a i když ji nemá-
me, pak  o ní často přemýšlíme.

Chtěl bych vás proto na tuto kon-
ferenci pozvat; v březnu nejezděte na 
hory, přijeďte do Hory. Přeji si, aby slovo 
Přihořívá nezaznělo jen jako název této 
konference, ale aby zaznělo z Boží strany 
k našemu hledání – a nemusí se to týkat 
jen našich rodin.

Konference Přihořívá 14. až 15. břez-
na, Kutná Hora, www.cb.cz/prihoriva

Miloš Hejzlar

marxistická teze, že materiálno předchází 
duchovnu.

Jak naše dnešní rozhodnutí zhodnotí naši 
potomci za 20–30 let? Rozhodnutí to ne-
bude jednoduché, protože nás čeká několik 

let, kdy se bude zdát, že sedíme na hromadě 
peněz. Zazpívají si potom „All the things I 
could do If  I had a little money“? Nebo snad 
naše stará rozhodnutí upadnou v milosrdné 
zapomnění vlivem času?

Eduard Klamka



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

RYZÍ SRDCE
Příběh TŘICÁTÝ DEVÁTÝ:
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dyž starý král Dobromil zemřel, zůstala královna Zdislava se dvěma syny 
sama. Rozmýšlela, jak zvolit, zda to bude syn Mojmír, či syn Matyáš, kdo po otci Kpřevezme trůn a bude vládnout zemi. Dobromil vládl spravedlivě a moudře, vždy 

mluvil pravdu. Dělal vše pro to, aby se místním i přistěhovalým lidem žijícím v zemi dařilo 
dobře. Královna věděla, že by si přál, aby se tak lidem dařilo i nadále. Zdislava proto 
vyhledala starého moudrého králova rádce a nechala si poradit prazvláštní zkoušku, kterou 
by prověřila ryzost srdce svých dvou synů. 

Královna pak k sobě povolala Mojmíra a Matyáše a řekla jim: „Mí milovaní synové, mám         
v dlani deset fazolek. Každému z vás jich pět dám. Ten z Vás, který do roka tyto fazole sám a vlastní pílí více 
rozmnoží, ten bude po svém otci usazen na královský trůn.“

Matyáš nechal přivézt do královské zahrady nejlepší půdu a hnojivo, které bylo v zemi       
k dostání, zasadil pět fazolí, zaléval je a pravidelně chodil kypřit a plet kolem zasazených 
fazolek záhon. Když ani po několika týdnech žádná z fazolek nevzešla, rozhodl se, že 
království svého otce získá chamtivou lstí. Přestrojen za chudáka šel na tržnici, nakoupil již 
vzešlé malé sazeničky fazolu obecného, v noci je tajně zasadil a po několika měsících z nich 
sklidil celý pytel fazolí. 

I Mojmír zasadil pět fazolek, které od královny dostal. Každou zvlášť do krásného 
květináče. Opatroval je v královském skleníku, zaléval je, udržoval jim stálou teplotu a do-
přával jim dostatek slunečních paprsků. Ani jemu však žádná z fazolek nevzešla. Mojmír byl 
ze svého neúspěchu velice smutný. Nevěděl však, co jiného by ještě měl udělat, aby mu 
fazolky vydaly potřebnou úrodu.

Po roce předstoupili oba synové před královnu. Matyáš před ni hrdě vysypal pytel fazolí. 
Mojmír se sklopenou hlavou a smutkem v očích předložil matce jen prázdný květináč a řekl: 
„Ač jsem se snažil, jak to šlo, nevzešla mi ani jedna fazolka.“ 

Královna však k Mojmírovi přišla, zvedla jeho hlavu a řekla mu: „Nebuď smutný, Mojmíre, to 
ty jsi získal otcův trůn, protože máš ryzí srdce a jsi pravdomluvný. Mé fazolky byly převařené, nemohlo z nich 
nic vzejít. Matyáš tedy svou úrodu musel získat podvodem. Pro svou chamtivost však teď ztratil vše.“ A tak 
získalo království nového spravedlivého, pravdomluvného a moudrého krále Mojmíra.       
A lidem se za jeho panování dařilo stejně dobře, jak za vlády krále Dobromila. 

Mnoho lidí kolem nás hledá svůj vlastní prospěch. Jsou pro něj ochotni podvádět a lhát. 
Někdy chceme možná i my získat nějaké vytoužené věci za každou cenu, třeba i nesprávným 
způsobem, protože je to snadné a rychlé. Přesně tak, jak to udělal Matyáš. Ale odměna čeká 
na ty, jejichž srdce je plné pravdy, je ryzí a čisté. I Pán Bůh nás učí mít takové srdce a dává nám 
v Bibli mnoho rad, co dělat, abychom čisté srdce získali a uchovávali si ho. Znáte 
nějakou?

(volně podle Z.Fikejse)

svými 



(Kraso)brusleníčko

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 16.00. Vstupné 30–40 
Kč na osobu. Hraje se skoro výhradně na ledě (pokud je). Informace u Šimona Kadlece (774 
804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ÚNOR V NAŠEM SBORU

KOMPAS 2/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/ 19

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

12. 2.:
26. 2.:

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2015: PODLE DOHODY

Děti a hudba – s praktickou ochutnávkou zejména pro děti
Jarní prázdniny – klub se nekoná

Program se řeší

A co slibuje Pán Bůh v Bibli v Matoušově evangeliu těm, kteří mají čisté srdce, můžete vyluštit v následující 
šifře. Trochu napovědět vám mohou obrázky. A pokud je pro Vás šifra složitá, nechte si poradit od někoho 
staršího.

Pája Sychrová



1. 2.:

8. 2.:

15. 2.:

22. 2.:

1. 3.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30

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

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně
večírek (br. Petr Baný)
kaz. Bronislav Matulík
večírek (ses. Jana Matulíková)
kaz. Jan Asszonyi
večírek (br. Karel Starý)
dkn. Mária Uhlíková
večírek (ses. Noemi Komrsková a ses. Olga Smutná)
kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně
farářka Jana Gruberová (Židovská obec v Dambořicích, její život, 
lidské i náboženské vztahy a tragický zánik)

dkn. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
dkn. 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 11. a 25. února po shromáždění 

dle domluvy

1. 2.:
8. 2.:
15. 2.:
22. 2.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
br. Eduard Klamka
kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
Bohumiličtí
Bohumiličtí kaz. Daniel Komrska

STANICE

ÚNOR V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI


	1: 1
	2: 2
	3: úvo
	4: Slovo
	5: udá
	6: Kro
	7: man
	8: Cape2
	9: mla
	10: pohl
	11: Dor
	12: Boh
	13: peníz
	14: Quo
	15: Q2
	16: Q3
	17: Přih
	18: Pája
	19: UDAL1
	20: UDALO

