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Kdo nebo co tě v životě ovlivnilo?

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: David Fajfr, 
Danka Truksová a webové stránky.
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 8. 2016. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

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

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

Červenec, srpen 2016

(Z)povídání

Samozřejmě mě ovlivnili rodiče a prarodiče, 

potom bratři a sestry ve sboru. Uvědomuji si, že 

mě ovlivňují lidé, přátelé, se kterými se set-

kávám. Ti, kteří mají svůj život uspořádaný a 

mají v něm řád a pořádek. Od kterých se mohu 

učit. Pokud bych nechala nahlédnout do svého 

nitra, mám problém, že se srovnávám s lidmi, 

kteří jsou daleko šikovnější a rychlejší, třeba při 

práci, než jsem já, a chtěla bych být taky taková. 

No, a potom mi leccos nejde, tak jak bych 

chtěla, a tak jsem z toho rozladěná J.

Ivona Kulísková

Když přemýšlím o odpovědi, vybavuji si velmi 

mnoho lidí, kteří mne v životě ovlivnili. Ať to 

byli moji blízcí z rodiny, nebo ti, s kterými jsem 

prožil kus života v různých sborech či v těž-

kých životních situacích. Vzpomínám na mno-

há „náhodná“ setkání, která pro mne zname-

nala velmi mnoho. Pán Bůh mne tím vším 

formoval. A tak to, co mne nejvíc ovlivnilo, byla 

Boží milost, že jsem se s těmito lidmi setkal, že 

jsem se v těchto setkáních setkal i s Bohem.

Daniel Komrska

V dětství babička, protože byla věřící. A pak 

moje děti. Život se pořád točí kolem nich a 

otevírají se obzory, které by člověk jinak neměl.

Miluška Vyorálková

w Ptala se Lenka Broklová
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ÚVODNÍK

Setkání
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Hospodine, celým svým srdcem ti vzdám chválu. (Žalm 9,2)

yla to dvě malá stvoření s kůží skoro průsvitnou, 
vypadala dost zuboženě. Na sobě měla jen chatrné Bkabátky, které profukoval lednový vítr. Choulila se 

k sobě, jako kdyby to něčemu mělo pomoci, jako kdyby to 
mělo přinést trochu více tepla.

Pomalými kroky jsem k nim přistoupila: „Co tady 
děláte?“ zeptala jsem se plná údivu.

„Čekáme tu na tebe,“ zněla jejich samozřejmá odpověď 
a z jejich tónu bylo poznat, že se vůbec diví, proč se jich 
ptám.

Pokývala jsem hlavou, jako že rozumím, ale nechápala 
jsem vůbec nic. „Proč?“ hlesla jsem.

„Tento rok k tobě přece patříme,“ odpověděla ta 
stvoření, a protože musela vidět, jak se tvářím stále 
nechápavě, rychle dodala: „Jsme tvůj dárek, slovo na tento 
rok.“

Něco mně blesklo hlavou, ale stále jsem si ještě nebyla 
jistá. Proto jsem se ještě jednou zeptala: „Jak se vlastně 
jmenujete?“

Své oči otevřely do široka a chvíli tam jen stály a snažily 
se vstřebat mou otázku, která jim nedávala žádný smysl. 
„Radost a Chvála… přece.“

Skládačka začínala dostávat tvar i přes spoustu bílých 
míst.

„Takže vy jste přišly jako dárek na tento rok a jmenujete 
se Chvála a Radost?“ snažila jsem si zesumarizovat 
myšlenky. Přikývly úplně současně, jako by byly jedno tělo.

„Ale já asi potřebuji úplně jiný dárek, úplně jiné slovo. 
Čekala jsem, že přijde někdo silný a statečný, kdo mě 
uchopí za paži a povede mě. Kdo půjde po celou dobu se 
mnou a bude statečně odrážet všechny případné útoky, kdo 
mě bude podepírat, když už nebudu moci jít. A místo toho 
sem přijdou dvě slaboučké postavičky, které mi vykládají 
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KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

PRÁZDNINOVÉPRÁZDNINOVÉ

něco o chvále a o radosti. Nejsem si jistá, 
jestli zrovna vás potřebuji,“ vychrlila jsem 
na ně vodopád slov, možná až příliš dlouhý. 
Pak jsem se nadechla a dodala poslední 
otázku: „Proč jste vlastně tak malinké?“

„Protože i tvá chvála a tvá radost jsou 
malinké. Porosteme spolu s tím, jak bude 
růst tvá radost a jak budeš projevovat svou 
chválu.“

„Třeba nemám důvod k radosti,“ namítla 
jsem.

„Copak musíš mít k radosti vždycky 
důvody? Či jinak: Copak o těch důvodech 
musíš vědět? Tento rok jsme k tobě přišly, 
protože chceme vyrůst právě u tebe.“

Řekly to tak rozhodně, že už jsem 
nemohla mít žádné námitky. Pustila jsem je 
dovnitř, byť s jistou dávkou nedůvěry. 
Každý den mně ukazovaly, jak moc touží 
vyrůst. Zpočátku byly hodně malé, a když 
už konečně poporostly, přišly chvíle, kdy se 
přímo před mýma očima opětovně 
zmenšovaly. Čekala jsem, že najdu něco, 

díky čemuž ta dvě malá tintítka vyrostou 
skokem, ale nic takového jsem nena-
cházela. A navíc jim stále byla zima. Proto 
jsem se rozhodla pro ně šít deku. Každý 
drobný okamžik, který jsem ve svém 
životě našla, jsem přidělala již k hotovému 
kousku. Pod mýma rukama začala vznikat 
patchworková deka z drobných okamžiků: 
z prvních jarních paprsků, z pohlazení po 
tváři, ze srdečného objetí, z jediné ble-
dulky, která se zatoulala do mé zahrádky,   
z výrazu zájmu, který jsem četla v cizích 
očích, z duhy, která se rozepjala nad kop-
cem, z pár hřejivých slov. Každý čtvereček 
nejen zvětšuje deku, ale hlavně zvyšuje její 
hřejivost – a ta dvě stvoření pomalu 
rostou.

Za půl roku nejspíš odejdou, ale já vím, 
že tak nějak zázračně zůstanou se mnou. 
Jsou totiž silnější, než se na první pohled 
zdá.

Danka Truksová

šechna má dobrota přejde před tebou a 
vyslovím před tebou jméno Hospodin. VSmiluji se však, nad kým se smiluji, a 

slituji se, nad kým se slituji. (Exodus 33,19 )
Je to povzbudivé slovo na závěr ne-

povzbudivého příběhu. Zlaté tele jako sym-
bol přítomného Hospodina při nepřítom-
nosti Mojžíše se ukázalo jako fatální selhání 
a porušení přikázání Desatera (zákaz 
zpodobování Hospodina). Lid zakusil 
důsledky porušení smlouvy. Jedním z těch 

posledních bylo to, že Hospodin sice slíbil 
další budoucnost a umožnil cestu do slíbené 
země, ale již bez své přítomnosti. Místo sebe 
chtěl poslat s lidem svého anděla. Pro 
Mojžíše i lid to byla ovšem zdrcující zpráva: 
„Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, 
pak nás odtud (ani) nevyváděj!“ (Ex 33,15). 
Boží odpověď na sebe nedala dlouho čekat: 
„Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože 
jsi u mne naše milost…“ (Ex 33,17). A když 
chtěl Mojžíš nějaké potvrzení této milosti, i 
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Pozvání ke shromážděním v červenci a srpnu

w Nedělní shromáždění

5

3. 7. 2016  9.00 hodin  Shromáždění se slavením Večeře Páně, káže br. Petr Raus.
10. 7. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.
17. 7. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
24. 7. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
31. 7. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.

7. 8. 2016  9.00 hodin  Shromáždění s Večeří Páně, slouží s. diákonka Mária Uhlíková. 
14. 8. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.
21. 8. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.
28. 8. 2016  9.00 hodin  Kázáním slouží br. Josef  Vávra.

w Bohumilice
Neděle   3. 7. 2016, slouží kaz. Daniel Komrska (s Večeří Páně).
Neděle 17. 7. 2016, slouží kaz. Daniel Komrska.
Neděle 31. 7. 2016, slouží kaz. Jan Asszonyi (s Večeří Páně).

Neděle 28. 8. 2016, slouží kaz. Jan Asszonyi.

w Blansko
Neděle 17. 7. 2016, slouží kaz. Jan Asszonyi.
Neděle 28. 8. 2016, slouží kaz. Daniel Komrska.

w Biblické hodiny
Středa   6. 7. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Daniel Komrska.
Středa 13. 7. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Jan Asszonyi.
Středa 20. 7. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Jan Asszonyi.
Středa 27. 7. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Jan Asszonyi.

chtěl Mojžíš nějaké potvrzení této milosti, i 
ta je mu slíbena. Bude svědkem Boží do-
broty, která „přejde před tebou a vyslovím 
před tebou své jméno Hospodin.“ 

Odpovědí na lidský hřích je v posledu 
Boží milost a dobrota, která defiluje před 
člověkem. Nevíme přesně, jak to vypadalo  
v případě Mojžíše, ale víme, jakým způso-
bem se ukazuje Boží dobrota před našima 
očima – v Pánu Ježíši Kristu. On je živým 
znamením Božího rozhodnutí a ochoty být 

přítomen i s těžce selhávajícími lidmi a 
provázet je.

Jestli platí, že Boží dobrota jde před námi, 
pak je náš život následováním Božího dobra 
ve všech jeho pozemských i věčných rozmě-
rech. Nechť je naše putování dalšími dny 
putováním především za Boží dobrotou.   
Z Boží milosti o ní víme, z Boží milosti jsme 
pozváni, abychom na ní měli účast, hledali ji, 
žili z ní a stali se jejími promotory. 

S přáním Božího pokoje
Jan Asszonyi
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SBOROVÁ KRONIKASBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

ČERVENEC, SRPEN 2016
Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. 

Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok.
Jeremjáš, 29,13.14

KDY      KOMU                                         PROČ

Středa   3. 8. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Jan Asszonyi.
Středa 10. 8. 2016  19.00 hodin,  slouží diákonka Mária Uhlíková.
Středa 17. 8. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Daniel Komrska.
Středa 24. 8. 2016  19.00 hodin,  slouží br. Petr Raus.
Středa 31. 8. 2016  19.00 hodin,  slouží kaz. Jan Asszonyi.

S přáním požehnání a Božího pokoje
Jan Asszonyi

3. 7. 
4. 7.

13. 7.
14. 7.
14. 7.
30. 7.
31. 7.

sestře Jitce Kašparové z Brna
sestře Anně Gaiduschové z Brna
bratru Janu Luklovi z Nosislavi
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna

70 let
72 let
72 let
93 let
85 let
84 let
78 let

ČERVENEC

3. 8.
4. 8.
8. 8. 

23. 8.
27. 8.

sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
sestře Miloslavě Raclové z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

74 let
82 let
75 let
92 let
73 let

SRPEN
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w V minulosti již několik let ve 

staršovstvu působil, pak se 

rozhodl ve sboru pracovat, ale 

do staršovstva nekandidovat. 

Letos se po volbách do 

staršovstva vrací. Manžel, otec 

dvou synů, pracovník v oblasti 

dopravy – Petr Kvapil.

w Jsi vlastně staronovým členem staršovstva. Jak se 
to stalo?

Vlastně velmi jednoduše, nevyškrtnul 
jsem se z kandidátky. Po pravdě jsem ale 
dospěl k tomu, že pokud se nechci vzdávat 
podílu na rozhodování o životě sboru, 
musím kandidovat.

w A hned místopředseda. Jaký je úkol 
místopředsedy?

Dostal jsem druhý nejvyšší počet hlasů 
při volbě, a to už je k místu místopředsedy 
staršovstva kousek. Místopředseda je 
jedním z trojice statutárních zástupců sboru 
a musí pomáhat řešit duchovní i praktické 
otázky života sboru kazateli a hospodáři.

PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(4)

Petr Kvapil

V neděli 19. června bylo v našem sboru požehnáno Aničce, dceři Páji a Rudy Sychrových, a 

Elišce, dceři Jany a Tomáše Dyntarových.

V neděli byl v našem sboru pokřtěn Vojtíšek, syn Katky a Martina Bagarových.

V sobotu 25. června byli v Orlové oddáni Žaneta Lechovičová a Jan Marvan.

POŽEHNÁNÍ

KŘEST

SVATBA
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Christoph kardinál Schönborn

w Nevyrůstal jsi v brněnském sboru. Kde jsi prožil 
dětství a rané mládí?

Dětství jsem prožil v Proseči, malé sta-
nici litomyšlského sboru CB. Po maturitě    
v Litomyšli jsem odešel studovat do Brna na 
vysokou školu, a už zůstal v Brně.

w V čem vidíš rozdíl mezi životem na malé stanici a 
ve velkém sboru. Jaké jsou výhody a nevýhody obou?

V obou případech je to o vztazích, na 
malé stanici záleží na každém jednotlivci 
více než ve velkém sboru.

w V určitém věku přitahují děti či dorostence do 
sboru většinou spíše kamarádi, než kázání a 
biblické programy. Jaké je to vyrůstat ve sboru, kde 
v podstatě nejsou vrstevníci?

Vrstevníky jsem v našem malém spole-
čenství měl, bylo nás tam dvanáct dětí. Měli 
jsme i dětskou besídku, připravovali jsme     
i dětskou vánoční slavnost. Je ale pravda, že 
většina nebyla přímo z Proseče, a tak mými 
hlavními kamarády byli kluci ze dvou kato-
lických rodin, se kterými jsem chodil do 
základní školy. Později jsem dojížděl do 
mládeže do Litomyšle.

w Z některých rozhovorů s tebou se mi zdá, že tvými 
hlavními zájmy jsou knihy, péče o dům a zahradu   
v Proseči, jízda na kole a pes. Je tomu tak?

Od dětství jsem četl, protože jsme doma 
neměli televizi. Chodil jsem i do místní 
knihovny a četl jsem hlavně dobrodružné 
knihy a detektivky, ale i Jiráska, a naučil jsem 
se číst knížky i ve slovenštině. Kolo bylo pro 
kluka na vesnici základním dopravním 
prostředkem jak pro cestu do školy, tak na 
pole i k cestám za klukovským dobro-
družstvím. Je pravda, že mne to na kole 

pořád baví, dopřeje mi to trochu fyzické 
námahy a srovná myšlenky. Psa momentál-
ně nemám, ale asi si ještě nějakého dopřeji. 
Většinu volného času nyní potřebuji na 
cesty do Proseče, kde se starám o dům a 
zahradu po rodičích.

w Co čteš?
Mám rozečteno několik knížek. Od 

Stanislava Komárka čtu knížku „Evropa na 
rozcestí“. Dočetl jsem severskou detektivku 
„Policie“ od Jo Nesba, a v Proseči jsem teď 
objevil knížku kázání Bohuslava Beneše 
„Nežijme minulostí!“.

w Uvažuješ o tom odstěhovat se na důchod zpátky 
na Vysočinu?

Uvažuji, ale do důchodu je to ještě daleko.

w Co tě v životě ovlivňuje?
Dala jsi mi hodně těžkou otázku. Asi 

nejjednodušší odpovědí je, že lidé kolem 
mne. Moje rodina a touha být správným 
tátou.

w Čím se při práci staršího zabýváš nejvíc? O čem 
přemýšlíš?

Nejvíce se zabývám ekonomickými sou-
vislostmi, které nastaly oddělením církví od 
státu. Myslím, že prožíváme historickou 
dobu, a neuvědomujeme si to. Přemýšlím o 
tom, jak tuto dobu pochopit a odolat rizi-
kům, která tato doba přinesla.

w Co bys vzkázal sboru?
Že se snažím důvěru ve mne kladenou 

nezklamat…

Ptala se Lenka Broklová.
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Z DĚTSKÉHO SBOREČKU
ROZHOVOR 
S NADĚJNÝMI 
ZPĚVÁČKY

Z DĚTSKÉHO SBOREČKU

w Nejen při červnové Noci 

kostelů, ale i při nedělním po-

žehnání a křtu dětí zpívaly pod 

vedením Elišky Kořínkové děti 

ze sborečku. Myslím, že se dá 

jejich zpěv považovat také za 

rozloučení s tímto školním ro-

kem, což dokazovaly i sklenice 

s ovocem, které děti ve sbo-

rečku na nedělní polední zkouš-

ce dostaly a pobíhaly s nimi, 

zatímco dospělí popíjeli kávu.

Připomeňme si jejich zpěv 

rozhovorem s Jindrou Horkým a 

Samem Novotným, kteří moc 

pěkně zazpívali sóla.

9

  

w Kolik je ti let?
Dvanáct.

w Jak k tomu došlo, že jsi zpíval sólo?
Prostě mě vybrala Eliška. Ale hlásil jsem 

se.
w Chtěl jsi, nebo tě Eliška „přinutila“?

Celkem jsem chtěl.
w Měl jsi trému?

Jo.
w Zpíval jsi takto sólo poprvé?

No, poprvé jsem to zpíval na Noci 
kostelů. Jinak… myslím, že jo.
w Chodíš ještě do jiného zpěvu, třeba ve škole nebo 
nějakého souboru?

Ne.  

Sam Novotný

  Jindra Horký

w Kolik je ti let?
Devět.

w Jak k tomu došlo, že jsi zpíval sólo?
Zpívala to nejdřív Eliška. Jak jsem se       

k tomu dostal, protože Sam a já… Já vlastně 
nevím.
w Chtěl jsi, nebo tě Eliška „přinutila“?

Nenutila mě.
w Měl jsi trému?

Na Noci kostelů ne. V tu neděli, kdy bylo 
to křtění, jsem měl trému na zkoušce. Pak 
jsem si všiml, že je dobrý nemít trému. A pak 
to rychle začalo. Lekl jsem se, jak jsem se 
přeřekl, ale pak už to rychle skončilo.
w Zpíval jsi takto sólo poprvé?

Pravděpodobně by to měl říct vůdce 
zpěvu. Já to rozhodně nevím.
w Chodíš ještě do jiného zpěvu, třeba ve škole nebo 
nějakého souboru?

Ne.

Ptala se Lenka Broklová.
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ZE SESTERSKÉHO ODBORU

O NAŠÍ POBOČCE DIAKONIE

Sesterský odbor děkuje za krásnou neděli se 
seniory.

Po duchovní stravě a hostině u stolu 
Páně jsme v neděli 5. června směli prožít 
krásný koncert dětí sboru. Zahráli nám 
Hanuš Vávra, Terezka Makovská, Julinka 
Červená, Šimon Kratochvíl, Jakub Štigler, 
Jindřich Horký, Filip Štigler, Bětka 
Zachariášová, Lada Vyorálková, Vojta 
Horký, Vašek Horký a Vojta Vyorálek. 
Všechny nás velmi potěšilo, že jsou mezi 
námi další talentovaní a pilní muzikanti, a 
jsme vděční, že jsme směli tyto děti zase 
nově poznat. Určitě je ve sboru talentů        

i hudebníků více, máme je přislíbené na další 
akce. Hudba je vyjadřovacím prostředkem 
Božího lidu ve vztahu k Pánu Bohu, k lidem 
i k sobě samotným. Hudba také bude v nebi, 
a na to se můžeme těšit už dnes. Děti, moc 
děkujeme!

V nebi bude také hostina, a tu jsme zase 
směli mít, protože sestry v kuchyni znovu    
s láskou, talentem i pílí uvařily, a dalších 
mnoho sester upeklo. Máme i tým vzorné 
obsluhy a za to jsme také moc vděční.

Samému Bohu sláva!
Noemi Komrsková

ádi bychom Vás, bratři a sestry, 
seznámili s dalšími novinkami        Rz naší pobočky Diakonie CB.

Při posledním setkání výboru Pobočky 
Diakonie Církve bratrské Brno byli 
přítomni Michaela Veselá (ředitelka 
Diakonie CB z Prahy), David Fajfr, Petr 
Kvapil, Petr Raus, Lukáš Kulísek, Noemi 
Komrsková, Kateřina Vávrová, Lukáš 
Pacek, Michaela a Dalimil Petrilákovi, 
Luboš Rous. Omluveni byli Mária 
Uhlíková, Olga Smutná, Lucie Rousová a 
Jan Asszonyi.

Pobočka Diakonie našeho sboru 
poskytuje psychoterapii a služby seniorům. 
Bratr Dan Kurowski nám udělal krásné 
webové stránky, za což mu velmi děkujeme. 
Můžete se na ně podívat: 

www.cb.cz/brno/diakonie.

Při červnové schůzce jsme mluvili o 
těchto tématech:

w Je třeba stále vylaďovat práci podle 
zákonů této země (abychom dali, co je 
císařovo, císaři…), proto otázka: Jak je 
možno nakládat s dary a jak je možné dávat 
potřebným. Peníze od lidí, kteří využívají 
službu psychoterapie, budeme nadále 
evidovat jako příjem za službu za jednotnou 
cenu 400 Kč za hodinu (běžná taxa za tyto 
služby bývá 800 Kč až 1 000 Kč).

w Je potřebné vytvoření smlouvy mezi 
sborem a Diakonií (jako výkonnou orga-
nizací sboru) o využívání prostor sboru a 
dalším financování služby. Noemi 
Komrsková doposud pracovala dobrovolně 
a platby za psychoterapii byly přijímány jako 
dar pro potřeby Diakonie (z těchto darů 
jsme mohli vařit obědy pro úterní setkávání 
seniorů, mohli jsme koupit toaletní křeslo a 
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pomůcky pro práci s lidmi – tyto pomůcky 
jsou k dispozici i s poradenstvím dle po-
třeby). Smlouva se vytváří.

w Protože chceme mít od září další 
pracovnici, Mgr. Kateřinu Vávrovou, 
jednáme s úřadem práce o podpoře nově 
vznikajícího pracovní místa a vytváříme 
rozvahu, jak získat finance pro následující 
období. Potřebujeme vytvořit síť 
podporovatelů, kteří by byli ochotni 
přispívat pravidelně, abychom mohli svou 
službu poskytovat a rozvíjet.

w Jednáme s pokladní a mzdovou účetní, 
které jsou ochotny se této práce ujmout.

w Jsme v kontaktu s městským úřadem a 
dalšími institucemi a sledujeme informace, 
které se nás a naší služby týkají. Městský 
úřad má za to, že institucí poskytujících 
pečovatelskou službu je dostatek, zkuše-
nost potřebných ale často ukazuje opak. 
Senioři ani pečující často nevědí o tom, že 
existuje příspěvek státu na péči, se kterou si 
potřebný může nakupovat různé služby 
kdekoliv. Existují hodnotící škály, podle 
kterých senior může o příspěvek požádat.  
Z toho vyplývá úvaha, zda by byl v bu-
doucnu zájem či potřeba takovou službu 
vytvořit s tím, že by takového asistenta 
sociální péče mohlo několik potřebných 
platit společně z příspěvku na péči, a užívat 
jeho služby podle své potřeby.

w Přijali jsme nabídku ústřední Diakonie, 
která při spolupráci s ministerstvem a EU 
bude distribuovat materiální pomoc lidem, 
kteří mají nízké příjmy a větší výdaje (dů-
chodci s nízkými důchody, rodiny s více 
dětmi, matky samoživitelky, lidé bez práce 
nebo bez domova, invalidé nebo nemocní). 
Pokud byste o občasnou pomoc pro sebe 

nebo někoho z Vašeho okolí stáli, oznamte 
to prosím pracovníkům Diakonie. Měli by 
to být lidé, se kterými jsme v kontaktu.

Zaznělo mnoho zajímavých postřehů a 
názorů, ušli jsme zase další kousek cesty. 
Hodně práce nás čeká – píšeme a sledujeme 
grantová řízení, pokoušíme se nacházet 
další zdroje.

Určitě bychom ve svém středu rádi 
přivítali další pracovníky, kteří by o práci 
stáli, nebo nám chtěli pomoci radou, mo-
dlitbami, prakticky, finančně nebo aktivní 
účastí na setkáních a práci.

Stálo by i za to, kdybychom společně 
vytvořili databázi těch z Vás, kteří byste 
chtěli pobočku Diakonie podpořit tím, co 
umíte (ať už se jedná o grafické schopnosti, 
právnické, fundraisingové, reklamní i leccos 
dalšího, co umíte). Při hledání sponzorů      
z řad firem bychom tak věděli, co můžeme 
firmě za příspěvek či za hmotný dar dát na 
oplátku. Zlepšila by se naše vyjednávací 
pozice. Diakonie bude muset být živa z darů 
ochotných dárců. Můžete se nám ozvat 
osobně nebo napsat na mail:

 vavrova@diakonie.cb.cz.
Vám všem, kteří již na Diakonii 

přispíváte, ze srdce děkujeme. Je to pro nás 
znamením toho, že věříte v naši práci a že 
spolu s námi chcete jít po vodě, aby se na 
konci cesty (i během ní) zjevila Boží sláva. 
Děkujeme Vám za Vaše dary i proto, že nám 
dovolují sloužit. Sloužíte tak s námi, díky 
svým prostředkům.

Pán Bůh nám všem požehnej v upřím-
ném snažení.

Noemi Komrsková, Kateřina Vávrová
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PERLY A PERLIČKY

Pozdrav 

z Bohumilic

Léto
Věra Gajdošová

Vládne léto… Slunce rozžhavené
horce laská rozpálenou zem.
Hned se zase z dálky bouře žene,
blesky křižují se obzorem.

Zlátne moře dozrálého žita,
vůně stoupá z posečených trav.
Každé hnízdo nový život vítá,
letní nocí tiše zpívá splav.

Lesy hýří šťavnatými plody,
nikdo nemusí se hladu bát.
Potoky jsou plné svěží vody,
ve které si mohou rybky hrát.

Je tu léto – barevné a krásné,
teplé jako lásky pohlazení…
A v něm člověk znovu tiše žasne:
Lepší otec, než je Pán Bůh – není…

Přejeme sobě navzájem pěkné letní dny
prozářené Boží přítomností.

Bohumiličtí

Sborová dovolená

Informace pro účastníky sborové 

dovolené na Valašsku

JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA. Info na nástěnce 
sboru nebo u kaz. J. Asszonyi.
Turnusy: 6. – 13. 8. 2016 (vede Jan 

Asszonyi) & 13. – 20. 8. 2016 (vede 
Samuel Veselý).

Příjezd: vždy v sobotu po 15. hodině; odjezd 
v sobotu do 10.00 hodin

Cena: děti do 3 let zdarma; 3–15 let = 80 Kč 
za noc; ostatní 160 Kč za noc. Cena stravy 
dle domluvy s kuchařkami (předpoklad cca 
120 Kč na dospělou osobu/den)

Adresa: Velká Lhota 102, 756 27 Valašská 
Bystřice

GPS: 49.4199044N, 18.0693481E

Nové číslo sborového 

účtu

Nové číslo sborového účtu: 
2101004413/2010 (Fio Banka).

Dosavadní účet u České spořitelny zůstává, 
ale preferujeme platby na výše uvedený nový 
účet. Děkujeme!

Z besídky

Po dlouholeté práci ve vedení Nedělní školy 
se rozhodla sestra Marcela Kvapilová s kon-
cem školního roku místo vedoucí předat 
nové generaci. Velmi děkujeme za její 
obětavou práci a za vše, čím besídku obo-
hatila. V besídce ovšem nekončí, ale jako 
učitelka bude sloužit i nadále.

Nedělní škola poděkovala Lucce 
Rousové za její mnohaletou práci, kterou ze 
zdravotních důvodů ukončila. I jí za její 
službu velmi děkujeme.

Současně ukončili docházku do Nedělní 
školu Lada Vyorálková, Maruška Záděrová 
a Kuba Štigler.                                     -red-
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Televizní dokument Jan 

Hus

Televizní dokument „Jan Hus – cesta bez 
ná-vratu“ bude vysílán 6. července ve 
20.00 na ČT 2, repríza potom 11. 
července v 1.05 ráno. Bližší informace o 
filmu najdete na 
http://www.ceskatelevize.cz/porady
/10356725312-jan-hus-cesta-bez-
navratu/31429838011/.

PERLY A PERLIČKY

Festival UNITED

Milí vedoucí sborů,
ráda bych vás i touto cestou pozvala na 

další ročník festivalu, který přináší 
velké novinky, jakými jsou například:

magazín UNITED ZONE, který už 
běží na 
http://festivalunited.cz/united-zone/,

dětská scéna,
UNITED camp 

(http://festivalunited.cz/united-
camp/).

Další informace podají plakát a naše 
webové stránky 
http://festivalunited.cz/. Děkujeme 
vám za případnou spolupráci.

S přáním pěkného dne
za tým Festivalu UNITED

Adéla Nevolová

Prázdninové luštění
(skrytý biblický citát)

Pokud správně přemístíte pevně stanovené 
trojice písmen z horního obrazce do spod-
ního, objeví se vám citát z Lukášova 
evangelia.

Felix Davídek



KOMPAS 7-8/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

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

Č E R V E N E C A S R P E N

školní rok nejen pro žáčky

14

A je to tady! Školní rok skončil. Přicházejí krásné letní měsíce, na které se většina žáčků 
těší   z celého roku nejvíce, červenec a srpen.

Měsíc červenec dostal svůj název přidáním koncovky –ec k názvu měsíce předchozího, 
tedy června. Dříve se takto vyjadřovala posloupnost, že něco po něčem následuje. 
Pojmenování červenec tak vlastně znamená měsíc následující po červnu. V tomto měsíci 
si připomínáme dva historicky i církevně významné státní svátky. Pátého července je to 
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti přinesli již v 9. století na naše území 
nejen křesťanskou víru, ale i nové písmo a vědění. A hned následující den, šestého 
července, je v kalendáři Den upálení Mistra Jana Husa, kněze a kazatele bojujícího za 
pravou a čistou víru v Boha. Jestlipak o těchto historických postavách něco víte i vy?

Název srpen vznikl díky žním, které se v tomto období často konaly, a při nichž se        
v dřívějších dobách využívaly srpy. Právě toto jednoduché žací náčiní dalo měsíci jeho 
název. V osmém kalendářním měsíci žádný státní svátek v naší zemi neslavíme.

Avšak to, co je s červencem a srpnem spojované nejčastěji, vyjádřil nejlépe jeden malý 
klouček od sousedů. Vyšel prvního července brzy ráno na balkon, zavřel oči a zhluboka se 
nadechl. Potom zavolal: „Cítíš tu vůni, mami?“ Maminka se udiveně zeptala: „Jakou, Miki?“    
A chlapec bez váhání a s důrazem na poslední slovo odpověděl: „No přece vůni 
PRÁZDNIN!“

Přesně tak! Měsíce červenec a srpen jsou v naší zemi spojené zejména se školními 
prázdninami. A ty, podle Mikiho, voní. Voní táborem na lesním paloučku, voní 
koupalištěm, sportem na hřišti, hrami na trávníku, pískovištěm, dobrou zmrzlinou, 
dovolenou s rodiči, zábavou s kamarády, piknikem… a mně voní odpočinkem ve stínu 
pod zeleným stromem někde v parku, kde je výhled na fontánu. Čím voní prázdniny vám?

Asi to zní trochu zvláštně, když říkáme, že prázdniny voní, ale chceme tím zkrátka 
vyjádřit, že stejně jako vůně, tak i prázdniny jsou nám milé, libé a přinášejí nám do života 
dobré věci a příjemné pocity, jako radost, klid či oddech. Něco podobného je i v Bibli. 
Tam se můžeme dočíst: „… jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni,    
i mezi těmi, kdo hynou“. (2K 2,15; Bible 21). I my máme, jako ta vůně, lidem kolem sebe 
přinášet dobré věci, radost a lásku od Pána Ježíše. Díky nám si tak mohou k těmto dobrým 
věcem nejen přičichnout, ale mohou je třeba i plně prožít. A tak vám malým i nám velkým 
přeji, abychom o voňavých prázdninách voněli i my.

Standa má zavázané oči. Co myslíte, které z následujících předmětů pozná podle jejich vůně? A které 
věci pouhým čichem Standa zřejmě nepozná? Ověřit si to pak můžete o prázdninách v podobné hře i sami 
na sobě. Všechny předměty můžete také krásně vybarvit.
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STANICE

ČERVENEC V NAŠEM SBORU
3. 7.:
10. 7.:
17. 7.:
24. 7.:
31. 7.:

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

6. 7.:
13. 7.:
20. 7.:
27. 7.:

19.00
19.00
19.00
19.00

 br. Petr Raus + Večeře Páně 

kaz. Daniel Komrska

kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

15

Pája Sychrová

3. 7.:
10. 7.:
17. 7.:
24. 7.:
31. 7.:

BOHUMILICE / neděle 9.30  BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Daniel Komrska + VP
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP

kaz. Jan Asszonyi



7. 8.:
14. 8.:
21. 8.:
28. 8.:

9.00
9.00
9.00
9.00

3. 8.:
10. 8.:
17. 8.:
24. 8.:
31. 8.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

dkn. Mária Uhlíková + Večeře Páně

kaz. Daniel Komrska
br. Josef Vávra

kaz. Daniel Komrska

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

prázdniny

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

letní pauza

ad hoc 

7. 8.:
14. 8.:
21. 8.:
28. 8.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

Bohumiličtí
Bohumiličtí
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi kaz. Daniel Komrska

STANICE

SRPEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
dkn. Mária Uhlíková
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi

Fotbálek

Koná se pouze podle domluvy. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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