
PROGRAM 
NA 
ÚNOR 2016

ROČNÍK XXI ÚNOR/2016

SHIRIM
ASHIRIM

KOMPASKOMPAS

ORLIČKY



SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatelé: 
Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434

Daniel Komrska – tel.: 777 004 861 
pastorační asistentky: 

Mária Uhlíková – tel.: 739 247 616

Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

kancelář sboru:

v úterý (17–19) – tel.: 530 342 302

Fotografiemi do tohoto čísla přispěli: Alík, David 
Fajfr, Iva Nedělková, Jakub Pavlíček a webové 
stránky.

Obsah

2
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15

K O M P A S

Ptala se Lenka Broklová.

Olga Smutná

ája Sychrová

Jan Asszonyi

Jan Asszonyi

Felix Dvořáček

Alík Zachariášová

Lukáš Pacek

Dalimil Petrilák, Lukáš Ildža

Jakub Pavlíček

Ivana Nedělková

P

Program pobožností a dalších setkání

Proč učíš v nedělní škole

Úvodník

Únorové komentované události

Sborová kronika

Ohlédnutí za silvestrovským večerem

Orličky 2015

Volby do staršovstva

Novinky na sborovém webu

Představujeme nového člena

Čas radosti, veselosti...

Školní rok nejen pro žáčky – únor

Únor v našem sboru

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 2. 2016. 
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 2016

(Z)povídání

PROČ UČÍŠ V NEDĚLNÍ ŠKOLE

Marcela Kvapilová (učí 38 let):
Oslovila mě tetička Procházková, když mně 

bylo osmnáct let. Kdyby mě neoslovila, asi 
bych se na to necítila. Takže jsem byla jen šest 
let ve svém životě mimo besídku – do tří let a 
pak od patnácti do osmnácti. Je čas jít do 
důchodu J.

Standa Červený (učí 3 roky):
Proto, že to bylo potřeba, je to užitečný a 

protože mě to baví.

Pája Sychrová (učí 4 roky):
Protože mě do toho navezli, ale i proto, že 

jsem osobně poznala, že je to Boží služba pro 
mě.

Petr Kratochvíl (učí asi 9 let):
Já jen zaskakuji za manželku, která se 

poflakuje na mateřské, resp. rodičovské 
dovolené.

David Fajfr (učí asi hodně let):
Učím asi od roku 1983, kdy jsem odpověděl 

na výzvu tetiček z besídky ve sborových 
oznámeních, že hledají nějakou sestru: „A 
bratra byste nebrali?“ – No, my jsme na tebe 
mysleli, odvětila tetička Naďa Veselá.

Ptala se Lenka Broklová.

mailto:kniharstvi@kodex.cz
mailto:kniharstvi@kodex.cz
mailto:vavrova.katerina@centrum.cz
mailto:vavrova.katerina@centrum.cz
http://www.krestanskevanoce.cz
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O milosrdenství
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Milé sestry a milí bratři,
patřím k poměrně stručným lidem a mám často 

pocit, že mně stačí málo slov či vět k tomu, abych 
vyjádřila své myšlenky, pocity atd. Zřejmě tak budu mít 
problém i s delším zamyšlením. Přesto bych se s vámi 
ráda podělila o to, co v poslední době hodně 
zaměstnává mou mysl.

Vzhledem ke své profesi často řeším problém 
sociální nespravedlnosti. Vím, že se táhne celými 
dějinami lidstva, neboť ti, kteří mají, chtějí mít ještě víc 
a často neváhají dopustit se ke svému obohacení i ne-
spravedlnosti. Samozřejmě, že snadnou kořistí se 
stávají lidé slabí a bez zastání. V minulosti to byli 
především vdovy, sirotci, nádeníci, zcela závislí na svém 
denním výdělku, a také cizinci. Dnes se mnohdy stávají 
sociálně slabými i lidé všelijak nemocní a trvale 
postižení.

Ti, kdo mají moc, nepostupují násilně, třeba se 
zbraní v ruce, ale zavádějí takové zákony, které jim 
umožňují obohacovat se na úkor jiných formálně 
spravedlivě, ale ve skutečnosti značně nespravedlivě. 
Mnoho spáchaných křivd se děje v rámci schválených 
zákonů. Před Pánem Bohem však nebudou platit žádné 
výmluvy, ani žádná „ale“.

Přesto On nad námi drží svou ochrannou ruku, 
vytahuje nás z propastí našich omezení. Jemu i já 
vděčím za všechno.

A tak s touto nadějí a pohledem soustředěným na 
Pána Ježíše, který činil mnohé milosrdenství právě pro 
sociálně slabé, se svěřuji do Jeho dalšího vedení i v této 
oblasti.

Olga Smutná
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ÚNOROVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu 

w Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co 
proti druhým máte, aby i váš Otec, který je     
v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

Marek 11,25

w „Druhým odpouštěj mnoho, sobě však 
nic.“

Publilius Syrus

Hesla Jednoty bratrské nám ke zvláštní 
pozornosti na cestu únorovými dny stavějí 
před oči odpuštění. Evangelista Marek toto 
slovo pověděl v kontextu povzbuzení k víře 
a modlitbě: „Věřte, že všecko, oč v modlitbě 
poprosíte, je vám dáno…“ (11,24) Hned na 
to ale dodá další slova Pána Ježíše o tom, že 
odvahu víry k modlitbě může mít pouze 
ten, kdo odpouští druhým. Můžeme prosit 
o cokoli, ale před tím vším musí být 
odpuštění – moje odpuštění druhým a Boží 
odpuštění mně.

Stojí za to si znovu připomenout, co je to 
odpuštění. Vlastně si nejprve řekněme, co 
není. Zpravidla nebývá jednorázovým 
aktem, který prostě jednou provždy jaksi 
samozřejmě vyřeší problém. Čím závažnější 
je provinění a újma, které se nám dostalo, 
tím těžší je odpustit. Jedná se totiž o vě-
domé rozhodnutí nepřipomínat bližnímu 
jeho selhání – ani jemu, ani jiným! Jednou 
provždy. A to je těžké. Rozhodnutí odpustit 
znamená vydat se na cestu, na které budu 
prožívat pokušení znovu (si) připomínat 
staré rány. Zvlášť, když přijdou další.          

S ohledem na lidskou paměť, která má 
tendenci si velice dobře pamatovat zranění a 
křivdy, zdá se mi nanejvýš potřebná 
modlitba o Boží pomoc a moc Ducha 
svatého k cestě odpuštění.

Při sledování evangelijních slov Pána 
Ježíše o odpuštění si uvědomuji, že bych     
v nich rád viděl více zájmu a péče o oběti 
křivd. Stane se jim křivda a ještě ji musí 
velkoryse odpustit! Jistěže k tomu mají 
velký důvod a motivaci, protože komu bylo 
mnoho odpuštěno, ten mnoho miluje a od-
pouští. Přece však přidejme k povzbuzení 
odpouštět i povzbuzení k pokání a prosbě o 
odpuštění, dopustili-li jsme se sami křivdy, a 
to včetně náhrady, je-li to možné. Upřímné 
přiznání selhání a prosba o odpuštění 
vytváří dobré podmínky pro toho, kdo má 
odpustit.

A na závěr poznámka k citátu, který 
uvedli autoři hesel k tématu odpuštění. 
Výrok jednoho z nejznámějších římských 
básníků a dramatiků prvního století před 
Kristem Publilia Syra je dvojsečný. Sou-
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Pozvání ke shromážděním v únoru 2016
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hlasíme s ním v tom, že lidská tendence je 
být více shovívavý k sobě a méně k druhým. 
V tomto ohledu s jeho výrokem můžeme 
souhlasit. Je zde však i druhá strana. Zdá se 
mi, že stěží můžeme povědět, že sobě ne-
smíme odpustit nic. Kolik lidí dnes trpí tím, 
že jsou sami k sobě nemilosrdní a odsuzují 
se. Musíme se učit být milosrdnými nejen    
k druhým, ale i k sobě a odpouštět si. Je 

potřeba učit se žít s tím, že nejsem doko-
nalý, mohu chybovat a s největší pravdě-
podobností chybovat budu. Zvláště 
perfekcionisté s tím mívají problém.

A tak moji milí, „buďme k sobě navzájem 
laskaví, milosrdní a odpouštějme si navzájem, jako 
i Bůh v Kristu odpustil nám.“ (Ef  4,32)

S přáním Boží pomoci
Jan Asszonyi, Váš kazatel

Nedělní shromáždění

V nedělních shromážděních budeme pokračovat ve čtení biblického mudrosloví, jak ho 
nalézáme ve starozákonní knize Kazatel.

7. 2. 2016 9.00 hodin  Shromáždění se slavením Večeře Páně, káže sestra diákonka 
Mária Uhlíková: Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když 
máš pronést slovo před Bohem. (Kaz 5,1) Shromáždění vede a 
Večeří Páně slouží kaz. Jan Asszonyi.

17.00 hodin  neformální začátek večírku
17.30 hodin  večírek – Péče o starší členy našich rodin, připravují sestry 

Olga Smutná a Noemi Komrsková

14. 2. 2016  9.00 hodin  Shromáždění, při kterém slouží kázáním kaz. Jan Asszonyi: Je 
zlo, které jsem pod sluncem viděl, a je mezi lidmi časté: Někomu Bůh 
dává bohatství a poklady i slávu, takže nepostrádá pro sebe nic z toho 
všeho, po čem touží. Bůh však mu nedá možnost toho užívat a má        
z toho užitek někdo cizí. (Kaz 6,1–2)

17.00 hodin  neformální začátek večírku
17.30 hodin  večírek – Křesťané ve Vietnamu, připravuje br. Milan Hluchý

21. 2. 2016  9.00 hodin  Shromáždění, při kterém bude sloužit br. Petr Raus: Dobré 
jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. (Kaz 7,1)

17.00 hodin  neformální začátek večírku
17.30 hodin  večírek – Povídání o své cestě, hostem Petra Kvapila bude 

Petr Kučera (Zababa), kazatel ve Frýdku-Místku

28. 2. 2016 9.00 hodin  Shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Daniel Komrska: 
Kdo se vyrovná moudrému a kdo zná výklad věcí? Moudrost prosvítí 
člověku tvář, i tvrdost jeho tváře se změní. (Kaz 8,1)
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ÚNOR 2016

Otevři mi oči, 
abych viděl divy tvého zákona.

Žalm 119,18

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

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

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

79 let
75 let
79 let
70 let

PŘEVEDENÍ DO NAŠEHO SBORU

17.00 hodin  neformální začátek sborového večírku u kávy a čaje
17.30 hodin  večírek – O volbách (do staršovstva).

Biblické hodiny – středa

3. 2. 2016 19.00 hodin  Poslední zastavení u života a služby proroka před postní 
dobou – „Boží péče o zhrouceného proroka“, 1Kr 19

10. 2. 2016 19.00 hodin  Popeleční středa – první z postních kázání o pokušeních,        
s kterými zápasíme a jejichž odraz shledáváme v biblických 
příbězích.

17. 2. 2016 19.00 hodin  Postní biblická hodina o pokušeních
24. 2. 2016 19.00 hodin  Postní biblická hodina o pokušeních

S přáním požehnání a Božího pokoje
Jan Asszonyi

V neděli 3. ledna se manželům Janě a Tomášovi Dyntarovým narodila dcera Eliška.

V neděli 31. ledna zemřel v Sedleci u Mikulova br. kazatel Franciszek Bolek. Bylo 
mu 87 let. Rozloučení se bude konat dne 6. února v 13.00 hod v Klentnici.

V lednu byl ze Sboru CB Bystré do našeho sboru převeden bratr Jakub Pavlíček.
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VZPOMÍNKAOHLÉDNUTÍ

ZA SILVESTROVSKÝM VEČEREM... 

ilí přátelé, bratři a ses-
try, nemohu nereago-Mvat na výjimečně silný 

duchovní zážitek při silvestrov-
ském shromáždění. Dovolím si 
rozdělit se s vámi o své postřehy a 
dojmy.

První věc, která mě mile pře-
kvapila, byla proměna pódia vedle 
kazatelny ve zcela útulný „obý-
vák“ se všemi dekoracemi, jež 
bývají běžné v této místnosti. 
Šálky a konvice na stolku na-
značovaly, že asi přijdou hosté… 
A také netrvalo dlouho a do 
pohodlného gauče a křesel se 
usadili zástupci všech generací od 
dětí přes středně velké až po 
seniory. Moderování se ujali sestra 
diákonka Mária Uhlíková a za 
mládež bratr Honza Kvapil.

Téma večera se neslo ve 
znamení přátelství. A hosté se 
rozpovídali o tom, jak poznali 
přátele, když se ocitli v různých 
životních situacích v nouzi. 
Neboť v nouzi poznáš přítele… 
Všechny příspěvky byly na úrovni, 
ty dětské byly zvlášť dojemné tím, 
že odhalovaly dětskou duši, která 
se také čas od času může ocitnout 
v nějaké krizi, problému, kterému 
se my dospělí můžeme sice 
usmívat pro jeho z našeho 
pohledu domnělou naivitu, 
nicméně dítě může prožít pořádně 
pernou chvilku…

Chci reagovat na jeden pří-
spěvek, který se mě přímo osobně 
dotkl, tak byl upřímný a otevřený. 
Skoro jako zpověď. Vyslovila ho 
sestra středního věku, jež o sobě 
prozradila, že přišla do Církve 
bratrské z katolického prostředí, 
podělila se s námi o své poznatky a 
názory na kněze a kazatele, 
mimořádně vyzdvihla úlohu 
manželek kazatelů, které často v ti-
chosti a nenápadnosti tvoří 
rodinné zázemí, jež je nutné pro 
správné fungování v rodině. A 
nejen to, zapojují se do činnosti 
sboru podle obdarování, jež mají 
od Pána Boha. A pak sestra 
vyslovila své emotivní poděkování 
a vděčnost za to, jakým způsobem 
byla přijata lidmi ze sboru. Za 
každý úsměv, podanou ruku či jiný 
projev sounáležitosti a patřičnosti 
vyslovila celému sboru svou 
vděčnost. K tomuto bych se rád 
připojil, i já to tak cítím. Pro nás, 
lidi zvenku, zatím nečleny, pouze 
příznivce a sympatizanty, mají 
takové projevy křesťanské lásky 
zcela mimořádnou hodnotu a 
důležitost.

V druhé půli programu jsme 
zhlédli krátká zamyšlení členů 
sboru na téma „přátelství“. 
Oslovení otevřeli svá srdce a 
podělili se s námi o své pochopení 
této lidské ušlechtilosti.
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ORLIČKY 2015
 vánočních prázdninách jsme už 
několikátý rok po sobě odjeli       Os velkým dorostem a malou částí 

mládeže do Orliček, což je obec v Orlických 
horách.

Letos jsme se nedělili na menší výpravy 
(sjezdaře, běžkaře a chodce) z důvodu, že 

nebylo na čem sjezdovat či běžkovat, a to 
ani ve vyšších polohách. Ale aspoň jsme byli 
celou dobu hezky spolu jako jedna velká 
výprava. Každý den jsme tedy šli na výlet, 
kde jsme si občas zahráli nějakou tu hru, 
kochali se přírodou, povídali si a téměř 
tradičně se zpátky na faru vraceli až za tmy. 

8

A před závěrečným tradičním 
„taháním“ veršů z Bible přišla bez 
nadsázky ta pověstná třešnička na 
dortu celého večera – aspoň pro 
mne. Naprosto originálním způso-
bem se nám představil život sboru 
v uplynulém roce. Tolik nejrůzněj-
ších aktivit, a to ještě v prezentaci 
nebylo všechno! A přátelé, chci 
vám říci, že máte mezi sebou 
vynikající fotografy, v mnohém 
záběru skutečné profesionály! 
Některé fotky, zvláště portréty 
jednotlivců (ať už dětí, seniorů 
nebo bezdomovců) by podle mého 
názoru mohly obsadit přední místa 
na fotografických soutěžích! Nebo 
bych je zveřejnil na titulních 
stranách prestižních časopisů! Tak 
jsou skvělé! Je jen škoda, že se ne-
můžeme kochat těmito úžasnými 
fotkami delší dobu… Těch několik 
sekund bylo pro mě strašně 
málo… Co kdybychom spojili své 
síly, převedli tyto úžasné a některé 
vpravdě umělecké snímky do 
papírové podoby a uspořádali       
v prostorách sboru výstavu? A 
vedle těchto vynikajících fotek, 

které byly ještě zdůrazněny 
originální digitální grafikou, byla 
naprosto jedinečná i hudba, která 
umocňovala výsledný dojem. A 
aby toho nebylo málo, zařadil 
autor ještě na samý závěr famózní 
text, domnívám se, že šlo o 
překlad textu písně, který tak 
jednoznačně souzněl s hudbou i 
obrázky. Byl jsem okouzlen, 
uchvácen a dojat a nestydím se 
přiznat, že jsem byl nucen si setřít 
z tváře nejednu slzu…

Za celý tento nádherný večer, 
jeho emotivní vyznění, patří všem 
tvůrcům a organizátorům – a 
určitě nejen můj – zasloužený 
vřelý dík. Takhle se v poslední den 
v roce dokážou „bavit“ lidé 
praktikující svou víru. A to bez 
alkoholu, bez přehnaného veselí, 
bez rachejtlí…

Domnívám se, že režii tohoto 
posledního dne v občanském 
roce ve sboru Církve bratrské na 
Kounicově ulici neměl v rukou 
pouze člověk. A proto „vzdá-
váme ti chválu, Bože, vzdáváme ti 
chválu!“ (Žalm 75,2a)

Felix Dvořáček
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Na jedné z výprav jsme samozřejmě navští-
vili i staré známé dělostřelecké bunkry – 
například Boudu a Převrácený bunkr. Pak 
naše kroky zamířily na Suchý vrch, kde jsme 
nikdy nebyli na místní rozhledně, ale po-
každé v místním bufetu. Dopadlo to tak i 
tentokrát.

Poslední den jsme šli po běžkařské trase. 
Jedna z výhod absence sněhu byla, že jsem 
nemusela neustále všem připomínat, ať 
nerozšlapávají běžkařskou stopu. A když už 
zmiňuji ten sníh, musím dodat, že právě na 
této výpravě jsme se ho dočkali. Napřed to 
byla jen z dálky taková bílá fata morgána, ale 
pak jsme přišli blíž a spatřili to: Sníh! Na 
sjezdovce, která naši cestu protíná, pilně 
pracovala sněžná děla a už tu měla vyrobe-
nou dost slušnou vrstvu. Takže pochopi-
telně následovalo klouzání à la tučňáci, 
koulování, shazování do sněhu a tak. 
Zkrátka zimní radovánky, jak se sluší a patří. 
Ale nezdrželi jsme se tu dlouho, protože 
zespodu se sem hrnula sněžná rolba, tak aby 

krom sjezdovky neupravila i nějaké do-
rostence. Byli jsme sice trochu mokří, ale 
šťastní, že i na ten sníh přece jen došlo.

Každý večer byl hlavní náplní biblický 
program. Letos nás Dan Smutný provedl 
sérií programů na téma „Čisté srdce“. A jak 
Dan poznamenal, na to, abychom toto téma 
probrali opravdu důkladně, by ty čtyři pro-
gramy zdaleka nestačily, leč něco se přece 
jen probrat povedlo. Začali jsme úvahou 
nad králem Davidem. Jak to myslel, když 
prosil Pána Boha o čisté srdce a jak může 
Pán Bůh Davida nazývat „mužem podle 
Božího srdce“, když i David ve svém životě 
nejednou selhal na celé čáře. Pokračovali 
jsme definicí, co se vlastně myslí tím srdcem 
– stejně tak můžeme říkat čisté nitro. Nu a 
popisovat dále všechno, to by bylo na 
samostatnou knížečku, takže přejdu rovnou 
k závěru: A tak i přes beznaděj, že nejsme 
schopní čistého srdce dosáhnout, pořád 
zůstává naděje, že Pán Bůh nad námi 
neláme hůl a že stojí za to o čisté srdce 
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VOLBY DO STARŠOVSTVA

OZNÁMENÍ
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(nitro) usilovat. A nepřestávejme o něj usi-
lovat znovu a znovu. Jsem vděčná i za tyto 
programy. Teorii bychom měli podanou 
pěkně, teď ještě abychom to zvládli přenést 
do praxe.

Kromě programů jsme večery trávili 
zejména u písní, povídání a deskových her. 
Velké oblibě se letos těšily například šachy, 
kde mnohdy hrála celá skupina proti druhé. 
Ani se kvůli tomu mnohým nechtělo jít 

spát. Na mou poznámku „Tak a do hajan“ 
mi bylo řečeno  „Jo, jo, my už to máme sko-
ro dohrané“. Teď už vím, že „skoro dohra-
né“ znamená „budeme hrát ještě hodinu“.

Pokud mohu celou akci shrnout, tak       
v mých očích byla pěkná, s fajn lidmi a Pá-
nem Bohem a užili jsme si ji i navzdory to-
mu, že nebyl sníh. A vážím si toho, že je nám 
umožněno do Orliček každoročně jezdit.

Alík Zachariášová

w  V předstihu upozorňujeme, že se výroční členské shromáždění letos 

sejde v neděli 13. března v 15 hodin; v jeho rámci proběhne mj. i volba 

nového staršovstva sboru.

olební komise připravila širší kandidátku 
pro volby do staršovstva sboru. Na této 
kandidátce je uveden seznam členů, V
kteří jsou členy sboru alespoň pět let a   

v roce volby nedosáhli 70 let. Na širší kandidátce 
nejsou z rozhodnutí volební komise zahrnuti 
členové, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů 
dlouhodobě nepodílejí na životě sboru a z tohoto 
důvodu by nemohli vykonávat funkci staršího. 
Na této kandidátce jsou jak bratři, tak sestry. 

Chtěli bychom Vás všechny povzbudit, abyste zvážili své povolání ke službě staršího a 
setrvání na kandidátce. V případě, že se nebudete cítit povolání k této službě, je možné se ze 
širší kandidátky nechat vyškrtnout. Vyškrtávání je možné pouze u členů volební komise. 
Širší kandidátka visí na nástěnce ve vestibulu. 

Ze širší kandidátky sestaví volební komise kandidátku pro volby staršovstva, které se 
uskuteční na členské schůzi 13. 3. 2016. Vyškrtávání je možné do neděle 21. 2. 2016. 
Zároveň bychom Vás chtěli vyzvat k přemýšlení a diskuzi o směřování sboru v dalším 
období, jeho úloze v našem městě a v životech našich bližních.

Oznámení o tom, že nemáte, případně i o tom, že máte zájem kandidovat, směřujte pouze 
na členy volební komise, jimiž jsou Naděje Veselá, Marta Veselá, Lenka Broklová, Pavel 
Dostál, Jiří Kořínek, Luboš Rous a Lukáš Pacek. 

Lukáš Pacek, předseda volební komise
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NOVINKY

NA SBOROVÉM WEBU
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Milí přátelé,
jak jste si již možná 

mnozí všimli, od nového 
roku jsme pro vás připravili 

n a  s b o r o v é m  w e b u  
(www.cb.cz/brno) několik 

novinek a vylepšení. Vycházeli jsme z roční 
zkušenosti používání webu, dotazníku, 
který jsme realizovali v létě, a také z vaší 
zpětné vazby, za kterou děkujeme. Co se 
konkrétně změnilo?

1. Rozlišení dlaždic na úvodní stránce 
– Pro zpřehlednění úvodní stránky našeho 
webu jsme vymysleli systém „zesvětlení“ 
dlaždic/akcí, které se již odehrály a tím 
pádem nejsou aktuální. Lze tak na první 
pohled rozlišit, která pozvánka je stále 
platná. Pokud přejedete myší nad starší 
dlaždici, zobrazí se v původní podobě a 
můžete na ni stále kliknout.

2. Interní kalendář – Do sekce „Pro 
členy“ jsme přidali kartu s interním ka-
lendářem obsazenosti sborových prostor   
v tabulce. Jedná se o tabulku, na kterou 
zatím existoval pouze externí odkaz. Po 
přihlášení se tedy můžete rychle zorientovat 
v tom, kdy jsou které sborové prostory 
využívány.

3. Aktuální oznámení – Nedělní sbo-
rová oznámení se nově objevují pouze        

v jedné dlaždici – snížili jsme tak velké 
množství dlaždic s archivem oznámení. Po 
kliknutí na červeně zvýrazněný odkaz si 
můžete přečíst kompletní aktuální 
oznámení. Archiv najdete v menu 

–Dokumenty > Sborová oznámení.
4. Kalendář v hlavním menu – Pro 

lepší přehlednost jsme odkaz na kalendář 
sborových bohoslužeb a akcí umístili do 
hlavního menu v levém sloupci, je tak 
rychleji přístupný.

5. Zrychlení webu – Optimalizací jsme 
docílili rychlejšího provozu celého webu.

Mimo tyto významnější změny jsme 
pracovali i na drobnějších úpravách. Přidali 
jsme odkaz na externí přehrávání přímého 
přenosu, pokud vám nebude fungovat 
přehrávač přímo na webu. Do sekce „O 
sboru“ přibylo „Poslání sboru“ a pracujeme 
také na nové sekci „Pomáháme“, kde se 
brzy (v únoru už je to možná realitou) 
objeví informace o naší pobočce Diakonie. 
Pro starší sboru – v sekci „Staršovstvo“ – se 
pravidelně objevují programy a kompletní 
zápisy ze setkání.

V rámci dotazníku se objevovalo také 
přání mít na sborovém webu svědectví ze 
života – pokud se taková svědectví k nám 
dostanou, rádi je budeme uveřejňovat!

Věříme, že web slouží těm, kdo to 
potřebují, a těšíme se na vaše reakce, 
komentáře nebo nápady.

Dalimil Petrilák a Lukáš Ildža
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Jakub Pavlíček

menuji se Jakub Pavlíček a narodil jsem 
se do věřící rodiny do nejstaršího sboru J
naší církve, a to do sboru v Bystrém       

v Orlických horách. Oba dva rodiče jsou     
z rodů, kde se víra dědila po generace, což 
považuji nejen za obrovskou výsadu, proto-
že to utvářelo moji identitu, ale zároveň za 
závazek, abych byl pokračovatelem a no-
sitelem evangelia tam, kam mě Pán Bůh 
postavil.

V dorostovém věku jsem na základě 
programů našich bysterských vedoucích 
začal sám hledat Boha osobněji a modlit se, 
aby se mi dal poznat. K tomu došlo ve 
třinácti letech na letním pěveckém kurzu 
Effaty, kdy mě oslovilo svědectví jednoho  
z vedoucích a při rozhovoru s ním jsem 
vydal svůj život Kristu. Pokřtěn a přijat do 
sboru v Bystrém jsem byl o dva roky 
později, ve svých patnácti letech.

Ve svých devatenácti letech jsem se 
dostal na vysokou školu do Brna, a protože 
jsem měl spoustu kamarádů z Effaty „na 
Kouničce“, začal jsem navštěvovat úterní 
mládeže i nedělní bohoslužby právě zde. Po 
dokončení VŠ jsem našel v Brně i práci.     
V rámci stavění se „na vlastní nohy“ jsem se 
rozhodl převést si členství, a to právě do 
dnes už můžu říct „našeho“ sboru.

Důvodů, proč jsem si vybral právě 
nejstarší sbor, když v Brně jsou jen z naší 
církve další dva, nemluvě o jiných 
denominacích, bych jistě našel víc. Zmíním 
dva: 

1. Když jsem prožíval před dvěma lety 
těžké životní období, právě lidé z tohoto 
sboru při mně stáli a moc mi pomohli. Za to 
jsem jim nesmírně vděčný.

2. Myslím si, že pro dítě nejstaršího sboru 
u nás je to nejlogičtější krok, protože 
rozumím zbožnosti, kterou brněnský sbor 
má. Také se tu cítím jako doma a vždy mě to 
táhlo ke službě druhým právě ve sborové 
rodině.

K tomu si dovolím citovat dva verše, 
které jsem si přivlastnil jako svoje osobní 
motto:

1. Timoteovi 5,8: Kdo se nestará o své 
blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a 
je horší než nevěřící.

Galatským 6,10: A tak dokud je čas, 
čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří 
patří do rodiny víry.

Jakub Pavlíček
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JEŠTĚ MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI...

ČAS RADOSTI, VESELOSTI SVĚTU 

NASTAL NYNÍ

-r-

O Vánocích se radujeme z příchodu Pána Ježíše, z dárků, ze stromečku, se svými blízkými a  
s dětmi…

V prosinci k Pánu odešla Jaryška Bergerová, už na začátku loňského roku jsme se rozloučili   
s tetičkou Libuškou Veselou, Jaryškou Princovou, s tetou Martou Fürstovou. Loučili 
jsme se i s dalšími členy sboru, ale jmenované tetičky byly mému srdci od mládí velmi 
blízké.

S úctou a láskou na ně vzpomínám i (a možná právě) v době Vánoc.
Ivana Nedělková

sestra Jaroslava Princová sestry  Naděje Veselá, Jiřina Packová a Jaroslava Bergerová

sestra Libuše Veselásestra Marta Fürstová

� �

‡ ‡
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‡ sestra Libuše Urbanová



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

únor

školní rok nejen pro žáčky
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 je tu ten nejkratší měsíc v roce. Nese zvláštní název – únor. Údajně tento 
název vznikl díky tání ledu a jeho rozlamování na jednotlivé kry, které se „no-Ařily“ či „ponořovaly“ do řek a odplouvaly pryč. A právě od toho „noření“ 

vznikl název únor. Nevím, zda se budou v letošním únoru na nějakém rybníce či v ně-
jaké řece ponořovat ledové kry pod vodu, ale pokud byste si toho někde všimli, hned si 
vzpomeňte, že to je ten důvod, proč má druhý měsíc v kalendáři tak zvláštní jméno.

Únor mívá obvykle jen 28 dní. Ovšem jednou za 4 roky, když je rok přestupný, 
dostává únor darem jeden den navíc. Kdysi dávno byl totiž v římském kalendáři únor 
posledním měsícem v roce, a proto se právě k němu přidával den, když to bylo 
potřeba. A i přestože se pak v jiných kalendářích konec roku přesunul z února do 
prosince, zvyk přidávat jednou za 4 roky jeden den právě k únoru přetrval. A pro 
dlouhodobé udržení správného data a času je 29. únor jednou za 4 roky opravdu 
potřeba!

Únor mi byl vždycky sympatický a blízký. Víte proč? On má sice dar, který jiné 
měsíce mít nemohou, protože se jednou za čas, jako jediný měsíc v roce, smí 
prodloužit o jeden den, ale zároveň nikdy nebude tak dlouhý jako ostatní měsíce. Ty 
mívají vždy 30 nebo 31 dní. Únoru zkrátka bude stále nějaký ten den chybět, aby se 
délkou vyrovnal svým kamarádům v kalendáři. Únor se tedy nemůže nad ostatní 
měsíce za svůj prodlužovací dar povyšovat ani být pyšný.

Bible o nás lidech říká, že máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každé-
mu z nás (Římanům 12,6a). Pán Bůh uděluje každému z nás různorodé schopnosti, 
dovednosti, talenty, vlohy či způsobilosti konat věci, které jsou nebo v budoucnu 
budou potřebné k naplnění Božích plánů s lidmi. Rozhodně bychom měli tyto dary 
pro Pána Boha umět v pravý čas využít. Stejně jako únor má potřebný „prodlužovací“ 
dar, když je ho třeba. Zároveň nám lidem ale Pán Bůh také připomíná, že Jeho dary 
máme užívat bez pýchy a povyšování a máme být vděční za dary jiných lidí kolem nás.

A tak vždycky, když na mne z kalendáře vykukuje únor, přemýšlím nad obdaro-
váními lidí, které mám kolem sebe, a děkuji za ně Pánu Bohu. Přicházím třeba na to, že 
Barunka umí vždy podat pomocnou ruku, aniž bych ji o to musela prosit, Danuška mě 
pokaždé něco milého řekne a Samík mě opakovaně dovede rozesmát. A ještě mnoho 
dalších skvělých darů a dovedností objevuji u svých blízkých. Každý z nás dovede či 
může něco, co třeba jiní neumí, a obráceně jiní umějí to, co zrovna nedokážeme my. 
Mějme z toho tedy radost a děkujme za to. Zkusit to můžete v únoru i vy.



Bruslení (hokej)

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00. Bližší informace u To-
máše Kotrbatého (604 362 414) a Šimona Kadlece.

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ÚNOR V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

11. 2.:
25. 2.:

Sesterský a diakonský odbor 

Sesterský a diakonský odbor by se měl v příštím roce sejít:
10. 2., 2. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 14. 9., 12. 10., 2. 11., 14. 12. 2016
Seniorské setkání by mělo být 5. 6. a 11. 12. 2016.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně rozvíjí svou práci v těchto oblastech:

Poradna pastorační a psychoterapeutická
Pomoc seniorům
Pomoc lidem v nouzi
Humanitární pomoc
Číslo účtu Diakonie: 2400892264/2010

O manželství (Noemi Komrsková)
První pomoc u dětí (Lukáš Dadák)

Sledujte oznámení v mládeži.

Pája Sychrová

KOMPAS 2/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

w Dokážete, děti, správně poskládat pomíchané obrázky od zamrzlého rybníka, přes 
praskání ledu, ponořování ledových ker až po jarní rybníček? Obrázky také vybarvěte.



7. 2.:

14. 2.:

21. 2.:

28. 2.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30

3. 2.:
10. 2.:
17. 2.:
24. 2.:

19.00
19.00
19.00
19.00

dkn. Mária Uhlíková + Večeře Páně
večírek – s. Olga Smutná a s. Noemi Komrsková
kaz. Jan Asszonyi
večírek – br. Milan Hluchý
br. Petr Raus
večírek – kaz. Petr Kučera
kaz. Daniel Komrska
večírek – br. Lukáš Pacek

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský a diakonský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 10. a 24. února po shromáždění 

ve středu 17. února v 17.15

7. 2.:
14. 2.:
21. 2.:
28. 2.:

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

STANICE

ÚNOR V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi/dkn. Mária Uhlíková
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
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