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Kdo nebo co tě v životě ovlivnil(o)?
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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, 
Jakub Pavlíček, Noemi Komrsková a webové stránky.
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 10. 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)

Říjen 2016

(Z)povídání

w  Rodiče. Hodně také pardubický dorost, kam 
jsem jezdil a kde jsem prožil pubertu. U rodičů 
ani v okolí jsem se nesetkal s tím, že by mě 
někdo tlačil do toho, co bych nechtěl. Kromě 
klavíru. Do toho mě tlačila maminka. Ale 
myslím, že jsem trauma neutrpěl. Dále také 
Honza Asszonyi. Otevřel mi dveře k toleranci.

Dalimil Petrilák

w  Práce v Biocontu, to, když jsem poznala To-
ma a přivedl mě do sboru. Asi to nejdůležitější, 
když jsem uvěřila v Pána Boha a to mi změnilo 
od základů život.

Broňa Záděrová

w Sbor, mládež. I když bylo tehdy všechno 
zakázané, společně jsme jezdili, svědčili. I když 
byla doba, která nám nepřála, hodně jsme toho 
společně prožili. Teď si toho všeho mnohem 
víc vážím.

Ivana Nedělková

w Dorost, protože tam jsem uvěřila. Šum, Bo-
hunka Horská. Důležité pro mě bylo vidět věřící 
rodiny, věřící zázemí.

Lenka Kubíčková (Česneková), CB Čelákovice

w Babička – svou láskou a péčí o mě – a přátelé, 
kteří mi zvěstovali evangelium a se kterými jsem 
trávila hodně času a viděla jejich praktickou 
víru. A potom sbor – v tom, že jsem zjistila, co 
to znamená církev. Manžel mě neovlivnil, to 
ovlivňuji spíš já jeho.

Ivana Moržoł

Ptala se Lenka Broklová.

http://cb.cz/brno/deti
http://cb.cz/brno/deti
mailto:maria.uhlikova@cb.cz
mailto:maria.uhlikova@cb.cz
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Když je 

potřebí 

nabrat 

sílu
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ždycky mě fascinovalo při čtení první stránky Bible, 
že Pán Bůh od počátku na zemi, která je označena Vjako nesličná a pustá – jinými slovy nehostinná a 

krutá – činí dobré věci. Činí je postupně, každý den znovu, 
bez umdlení. Vždy je zdůrazněno, že to, co učinil, je dobré. 
Od své činnosti odpočine až sedmého dne.

Vypadá to však, jako by ho nikdo nevaroval a neupozornil 
na riziko, že toto působení přinese také nedobrý výsledek. 
Případ „člověk“ je toho příkladem. Nastala situace, kterou 
pak musí „řešit“ celá Bible, a to stále, ve všech generacích, ke 
kterým se dostala. Nebo by Bůh takový hlas varování nechtěl 
slyšet?

Myslím, že je třeba si vážit lidí ve světě, v lidské společnos-
ti, ve společenství křesťanské církve, kteří se odhodlávají 
chovat podobně, i když to neznamená, že svět bude dobrý 
nebo že bude zaručeno, že vše bude lepší. Obtížně se to říká, 
pokud má člověk na mysli svou osobu, která se chce vy-
varovat všeho, co přináší riziko. Víme, že pro tisíce a miliony 
lidí je život na světě tíživý a krutý a může se tak stát i pro 
kohokoliv z nás, když se přihlásí stáří, nemoci, vážné životní 
problémy. Připomíná nám to, že podstata světa a země je 
stejná, jaká byla na počátku. Připomíná nám to nehostinnost 
země. Nehostinnost, kterou člověk pociťuje a které může 
čelit postojem, se kterým již Pán Bůh na počátku přistupoval 
k zemi.

Nemělo by nás tedy vylekat, když se nás tíže života začne 
nějakou formou dotýkat. V takových chvílích je posilující, 
když mohu slyšet Boží Slovo – a řeknu teď, že nemusí ani 
přímo mluvit do situací, které zrovna intenzivněji 
prožíváme. Stačí, pokud jsem si vědom, že se právě o Boží 
Slovo jedná.

Ve shromáždění se teď zamýšlíme nad otázkami, které 
Pán Ježíš klade člověku. Jedna z nich Petrovi: Miluješ mě? 
Kladná odpověď také znamená, že co na mysl lidskou ne-
vstoupilo, připravuje Bůh těm, kteří ho milují.

Theodor Sturm

(Tento úvodník byl napsán ještě před kázáním J. Asszonyi o stvoření    
v neděli 25. září  J.)
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SLOVO
NA CESTU
SLOVO
NA CESTU

w Kde je Duch Páně, tam je svoboda.
                             (2. Korintským 3,17)

itovaný výrok apoštola Pavla patří 
do kontextu srovnání starozákonní Csinajské smlouvy s vyvoleným 

Božím lidem a smlouvy novozákonní. Proti 
sobě stojí litera vytesaná do kamene, která 
měla sloužit k zachování dobrého vztahu    
s Pánem Bohem, a Duch svatý, jehož služba 
dalece převyšuje možnosti litery psané na 
kamenných deskách.

Někdy si říkám, že ty desky Zákona měly 
cosi do sebe. Všechno bylo jasné, černobílé, 
dobře se posuzovalo a odsuzovalo. Vše 
stačilo pouze aplikovat. V jistém slova 
smyslu bych si takový svět přál. Zdá se mi 
jednodušší. Jenže ono je to všechno jinak.

Už starý Boží lid ukázal to, co nakonec 
zažíváme i my, totiž že ono „stačí pouze 

aplikovat“ prostě nejsme schopni naplnit. 
Život a svět navíc není černobílý a každá 
litera nutně černobílá je. I Tóra nakonec 
předpokládala srdce, jež bude se zákoníkem 
tvořivě pracovat ve jménu jejího ducha, 
ducha lásky. Jak se to dělá, ukázal Pán Ježíš, 
který uměl černobílý Zákon uvádět do živo-
ta v šedivém světě. Žít v Boží svobodě je 
těžké, přetěžké. Svobodně se rozhodovat a 
svobodně žít ve vztahu s druhými je těžké. 
Jak často se svoboda překulí do nějaké for-
my otroctví. A přece právě v Boží svobodě 
vyrůstající z Ducha Božího, Ducha pravdy a 
lásky, je sláva, velikost a naděje křesťanů. 
Myslím, že na tuto cestu potřebujeme vy-
cházet přesně v tom pořadí, jak to zmiňuje 
slovo na cestu: „Kde je Duch Páně…, tam bude i 
svoboda.“

Jan Asszonyi

Neděle 2. 10.  9.00 hodin shromáždění s Večeří Páně, káže kaz. Daniel Komrska.
Kaz. Jan Asszonyi, dkn. Mária Uhlíková a pěvecký sbor 
slouží v Letovicích.

Středa 5. 10. 19.00 hodin biblická hodina, 
Neděle 9. 10. 9.00 hodin shromáždění, káže kaz. Jan Asszonyi.

V Bohumilicích káže br. Petr Raus.
Středa 11. 10. 19.00 hodin biblická hodina,
Neděle 16. 10. 10.00 hodin ekumenické shromáždění s Večeří Páně ve sboru 

CČSH, Botanická 1. Káže Miroslav Pavlík, předseda 
Unie Adventistů sedmého dne. V NAŠEM SBORU 

SHROMÁŽDĚNÍ NEBUDE!
V Bohumilicích káže dkn. Mária Uhlíková.

káže kaz. Jan Asszonyi.

 káže kaz. Jan Asszonyi.

w Program služeb – Informace
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

ŘÍJEN 2016
Zjevila se Boží milost, 

která přináší záchranu všem lidem.
Titovi 2, 11

KDY      KOMU                                         PROČ

SVATBA

SBOROVÁ KRONIKA

KŘTY A PŘIJÍMÁNÍ DO SBORU

PODĚKOVÁNÍ

5

Středa 19. 10. 19.00 hodin biblická hodina, káže kaz. Jan Asszonyi.
Neděle 23. 10. 9.00 hodin shromáždění, káže kaz. Jan Asszonyi.

V Blansku ve 14.00 hodin káže Jan Asszonyi.
Středa 26. 10. 19.00 hodin biblická hodina, káže kaz. Jan Asszonyi.
Neděle 30. 10. 9.00 hodin shromáždění, káže dkn. Mária Uhlíková.

Děkuji všem, kteří jste v neděli 18. 9. přišli na setkání vyprovokované půlstoletím mé 
existence. Vážím si Vaší přítomnosti, Vašich slov, písní a v neposlední řadě i všelijakých 
štrůdlů, kterých jsem ve sboru v takto hojném a rozmanitém množství ještě neviděl.
S velkými díky Jan Asszonyi

V neděli 4. září byli pokřtění Petr Vacek, Karel Maráz a Kateřina Vrubelová a společně          
s Marine Serobyan přijati za plnoprávné členy sboru.

V sobotu 3. září byli na zámku v Chýších u Sokolova oddání Martin Kulísek a Ingrid 
Fuksová.

12. 10.:
14. 10.:
15. 10.:
19. 10.:
22. 10.: 
29. 10.:

sestře Naději Veselé z Brna
sestře Ludmile Holečkové z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Dambořic
sestře Dagmar Chlápkové z Bohumilic
sestře Olze Černé z Bohumilic

74 let
89 let
83 let
71 let
70 let
79 let

Jan Asszonyi
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kovaná a procházela mnoha peripetiemi. 
Věřícím jsem se stal vlastně až před rokem. 
Do Církve bratrské mě přivedli následující 
lidé a okolnosti. Mám zde dlouholeté přá-
tele – rodinu Vávrovu. A občas jsem na 
jejich pozvání navštívil nedělní bohoslužby. 

Největší podíl ovšem měla – i když on by si 
to jistě váhal připustit – kázání Jana 
Asszonyi. Velmi mi rovněž vyhovuje forma 
a průběh bohoslužeb včetně pravidelných 
možností k zamyšlení a ztišení se během 
nich. Ve sboru jsem se dosud setkal jen se 
vstřícností a ochotou, je opravdu skvělé mít 
možnost navštěvovat takovou komunitu.   
A jelikož jsem ve sboru nováčkem a zatím 
jakýmsi „plachým introvertem“, tak bych 
základní informace o své osobě zatím 
ukončil.

Karel Maráz

PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Karel Maráz

PŘEDSTAVUJEME

epatřím k těm, co o sobě mnoho a 
rádi hovoří, je však slušností se 
p ředs tav i t ,  pokud  někam N

vstupuji. Takže prozatím alespoň těchto 
několik základních informací. 
Je mi 45 let. Vystudoval jsem FF MU v Brně, 
obory archivnictví-histo-
rie a záhy se zaměřil na 
pomocné vědy historické. 
Dva roky jsem pracoval 
jako archivář v Mo-
ravském zemském ar-
chivu v Brně a 19 let jako 
vědecký pracovník na FF 
MU v Brně. Pak mi nebyla 
prodloužena smlouva za 
okolností, k nimž je 
obtížné – přes veškerou 
pokoru – se slušně vyjádřit. Dnes pracuji 
pro Národní památkový ústav a externě pro 
FF UK v Praze. Z koníčků – kromě historie 
a pomocných věd historických, které z ko-
níčků přešly na mé povolání – jsou to 
zejména fotografie, sport a jižní Čechy.

Jistým handicapem je můj ne zcela ideální 
zdravotní stav a několikaletý boj s vleklou 
nemocí. Na první pohled není příliš 
viditelný, vnějškově se projevuje zejména 
únavou, někdy i dosti chronickou. Jsem      
v částečném invalidním důchodu.

Pocházím z ateistické rodiny a má cesta  
k víře byla poměrně zdlouhavá i kompli-
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JINÉ AKCE V NAŠEM SBORU

Petr Vacek

ám rád příběhy a jeden povím. Je 
o chlapci a jeho cestě k sobě Msamému. Byl jednou jeden 

chlapec, říkejme mu třeba Petr. Ale ono je to 
asi stejně jedno. Mimochodem, rád si hraju, 
a to i tímto příběhem. Petr pořádně nevěděl, 
co se svým životem udělat. Cítil se, jako by 
nepatřil do společnosti, ve které se nachází. 
„Měl bych s tím něco udělat?“ řekl si. 
Nicméně nevěděl, co by mohl nebo co by 
chtěl udělat. Rozhodl se tedy vydat na cestu 
a hledat smysl života. Vydal se do země, 
kterou neznal, cestou, kterou ještě nikdy 
nešel. Co však nalezl? Nevím, ani autor 
nezná odpověď na vše. Jedno je však jisté. 
Něco při své cestě pochopil. Člověk bez 

lásky není nic. Je jen dunící kov a zvučící 
zvon. Však to všichni známe. Stačí však toto 
poznání k získání smyslu života? To už 
nechám na Vás. Doufejme, že to našemu 
hrdinovi stačilo alespoň k tomu, aby věděl, 
co hledat a o co usilovat. Co se s ním však 
dělo dál? Našel to, co hledal? Já si myslím, že 
ano. Kdo hledá, nalézá a Petr hledal.

Jak teď přemýšlím, uvědomuji si, že to 
není představení, které jste čekali. Myslím si 
však, že jste se o mně leccos dozvěděli. 
Někdy je lepší, když nedostaneme, co chce-
me, ale to, co potřebujeme. Na závěr bych se 
chtěl rozloučit svým oblíbeným citátem. 
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, 
je očím neviditelné.“

Petr Vacek

Filmový festival dorostu a mládeže se koná v našem sboru ve dnech  
27. až 30. 10. 2016.

V neděli 6. 11. 2016 budeme mezi sebou mít hosty ze Zlína. Dopoledne 
bude kázat br. Petr Pelikán a při prvním večírku bude koncert skupiny 
Marnatosnaha.

Letošní podzimní sborový den s hostem kaz. Davidem Novákem se 
uskuteční v neděli 13. 11. 2016.
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PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(6)

David Fajfr

PŘEDSTAVUJEME

8

w Jak ovlivnili tvoji dědečkové, František Uherka 
a Josef  Fajfr, brněnský sbor?

Velice zásadně, i když každý zcela jinak, dalo 
by se říci, že v něčem i protichůdně. Předně 
to byla otázka chápání křtu. To by asi 
potřebovalo poněkud větší prostor. 
Dědeček Fajfr se poměrně silně zabýval i 
teosofií, což bylo na sklonku 19. století 
módní, a uznával křest ve smyslu baptistické 
jednoty. Dědeček Uherka pak byl před-
stavitelem linie, která se později v naší církvi 
prosadila a praktikovala křest pokropením. 
Nicméně se toto odehrávalo v gentle-
manském duchu – dědeček Uherka by jinak 
nedal svoji dceru dědečku Fajfrovi J. Je 
však dobré upozornit, že i když o nich 
mluvím jako o dědečcích, tak v době vzni-
kající práce Jednoty českobratrské v Brně to 
byli odrostlí mládežníci. 

Člen staršovstva, hospodář sboru, 
učitel nedělní besídky, redaktor a 
grafik Kompasu. Vnuk stavitele 
Františka Uherky a Josefa Fajfra, 
jedněch z nejvýznamnějších 
osobností vznikajícího a rozvíjejícího 
se předválečného a 
prvorepublikového brněnského 
sboru.

w Z rodu Fajfrových vzešlo i několik kazatelů. Ke 
komu z nich máš (měl jsi) nejblíž a proč?

Oficiálně byli kazatelé tři: Vlado, Danda a 
Marek. Nicméně i dědeček Fajfr byl, coby 
vedoucí stanice Královo Pole, také vnímán 
jako (laický) kazatel. Nejblíž mám 
jednoznačně k Dandovi. Asi to bude 
záležitost generační.

Jinak určitě nejvyšší autoritou byl Vlado, 
byť i s ním jsem měl vždy vztahy 
kamarádsko-přátelské. Jako ostatně mnozí 
další. Přes všechny starosti a to, co prožíval 
za komunistického režimu, se dětem dovedl 
pozorně věnovat. Vzpomínám si, když jsem 
byl třebas na pár dní o prázdninách v Gott-
waldově (dnes Zlín), měl večer Vlado s námi 
chvilku, která končila tím, že každého z nás 
vyzval, abychom řekli nějaký verš z Bible 
nazpaměť. Danda byl na to vždy připravený 
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a bez rozmyšlení vždy vyhrkl ten nejkratší, 
který v Bibli je. 

w Není to jednoduché, být vnukem „pilířů sboru“, 
zvláště v církvi, kde se často nastupující generace 
vymezuje vůči starší. Jak jste se s tím jako děti 
vyrovnávali?

Pravda je, že pro mě byli pilíři sboru ti starší 
ve sboru, které jsem znal a vídal na 
kazatelně – br. Mikyska, br. Makovský, bří 
Štiglerové. Zcela zvláštně jsem vnímal br. 
kaz. Pospíšila, to byla vskutku ikona.

S autoritami jsme se ale obecně 
vyrovnávali docela jednoduše, k autoritám 
jsme se jako mládežníci v šedesátých a 
sedmdesátých letech chovali velmi 
shovívavě, vlídně a zpravidla i vstřícně. 
Nejhůř jsme se vyrovnávali s tzv. „te-
tičkami“, tedy se svými maminkami, tam 
často byl malý prostor pro shodu. Nicméně 
i s tímto jsme se vyrovnávali po svém:         
S Broňou Matulíkem (dnes kazatelem CB) 
jsme měli v druhé polovině sedmdesátých 
let hudební skupinku nejprve s názvem 
Sršni (jako razantnější protipól Tesaříkům). 
Jednou si Broňa nalepil na kytaru 
zápaďáckou samolepku jedné americké 
petrolejářské společnosti STP a z toho 
vznikl alternativní název naší hudební 
skupinky: Skupinka Tetičky Packové jako 
taková pocta „tetičkám“.
Ovšem předkové, zakladatelé, byli něco 

jako starozákonní postavy.

w Jak vypadala modlitebna tvého dětství?
Sál byl až na boční Karpíškův sál přistavěný 
v roce 1968 stejný, pouze kazatelna byla 
uprostřed, tedy na správném místě (jednak 
centrem naší bohoslužby bylo kázané slovo 
a jednak na ni bylo lépe ze zadních lavic 
vidět) a rámoval ji štukový oblouk. Šatna a 
foyer nebylo – v těch místech byla pouze 
malá kancelář kazatele, kde bývala druhá 
skupinka besídky.

Dole bylo vše úplně jinak, malá kuchyňka 
byla tam, kde dnes mají hudebníci své 
nástroje, pro společné posezení byl pouze 
šachovnicový sál se stupínkem a zhruba 
polovina besídkové místnosti; dorostovka, 
přípravna, kuchyně, to byl v té době byt 
sestry kostelnice.

w Kde jste se tedy v besídce, dorostu, mládeži apod. 
scházeli?

Na veškeré další aktivity tedy logicky zbýval 
šachovnicový sál a galerie. No, dorostu a 
mládeži vždy stačil jeden prostor, besídka – 
jak jsem řekl, druhá skupinka byla v kan-
celáři, jedna skupinka, tuším, byla i v té malé 
kuchyňce, ostatní zřejmě na různých 
koncích dnešního šachovnicového sálu a 
besídkové místnosti. Mládež a zkoušení 
pěveckého sboru pamatuji na galerii, kde 
bylo i harmonium.

w Zažil jsi dobu, kdy ve sboru začínala vznikat celá 
řada hudebních skupin. Čím to bylo? Co vás     
k tomu vedlo?

Hudba byla vždy velmi významnou součástí 
našich bohoslužeb a měli jsme rodiče s hu-
debním nadáním, takže formování hudeb-
ních skupinek bylo poměrně spontánní. 
Prostě jsme chtěli hrát, bavilo nás to, a když 
texty nebyly pro uši sboru závadné, byla jen 
otázka času, kdy jsme byli vyzváni, abychom 
občas zahráli i ve shromáždění. Také 
myslím, že bylo pro nás přirozené se scházet 
v modlitebně, kde jsme se prostě cítili 
dobře.

w Jak jsi přišel k přezdívce Harrys?
To už se kdysi na stránkách Kompasu 
přetřásalo. Zdůraznil jsem, že správná psaná 
forma je Hary. Přezdívku mi přiřadil Šum. – 
Harry Mi-kota Žlutá bestie je úlisná postava 
z Bohatýrské trilogie Rady a Žáka, literatury, 
která formovala náš smysl pro humor.

Pikantní na tom je, že stejnou přezdívku, 
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ZE ŽIVOTA 
NEDĚLNÍ ŠKOLY
ZE ŽIVOTA 
NEDĚLNÍ ŠKOLY

Se začátkem nového školního roku se 
první minuty nedělních bohoslužeb 
mohou zdát poněkud neklidnějšími; 

nejeden z vás rodičů i ostatních přítomných 
jistě čeká na záchranná slova: „Během písně 
XY mohou děti odejít do besídky.“ 
Hemžení, vrzání, dupání – a po chvíli 
všichni mezi třemi a dvanácti lety mizí dolů 
(i nahoru) ke svému vlastnímu programu. 
Zkrátka jak děti, tak i nedělní škola – 
besídka – k našemu sboru neodmyslitelně 
patří.

Podoba zůstala již několik let nezměněna, 
dělení dětí do čtyř skupinek dle věku a 
individuální vyzrálosti se osvědčilo, stejně 
jako střídání více učitelů v každé z nich. 
Momentálně nás je jedenáct, za což jsem 
nesmírně vděčná. O jmenovitém rozdělení 
učitelů, programech a akcích besídky se 
můžete dočíst na průběžně aktualizovaných 
stránkách http://cb.cz/brno/deti.
Nedávno jsem při „úklidu“ své e-mailové 
schránky narazila na článek z roku 2009 
odeslaný do Kompasu. Nechala jsem se 

ale s jiným původem mi dali spolužáci na 
devítiletce. Jméno Hary (německý atlet) – 
jako jméno jednoho ze svých tehdejších 
idolů – jsem měl napsané v penálu. A tak 
jsme jednou se Šumem projížděli na kole 
Královým Polem a spolužák Blajze, který 
nás míjel, na mě zahaleká „Ahoj, Hary“ a 
Šum málem spadl z kola – Jak to, že ti říká 
Hary!!!

w Do kterých věcí ve staršovstvu nejvíc mluvíš?
Jak mě učili již ve škole, mluvím jen tehdy, 
jsem-li tázán. J

w Co nebo kdo tě v životě ovlivnil(o)?
V období dospívání jsem měl celý svůj 
pokoj oblepený různými postavami – 
mnoho populárních osob té doby – 
sportovci, herci, prezident Masaryk, 
Kennedy, postarší nevěsta s monoklem pod 
okem, prostě všechno možné. Ovšem nic   
z toho nezůstalo tak silně v paměti jako 
rodiče.

Nicméně nelze nevzpomenout dobu 
mládeže za Zdeňka Brokla i Pavla Lukáše, 
vliv divadla Semafor a zejména pana Jiřího 
Grossmana a následně i Žu-ji, občana 
čínské národnosti (znalí vědí).

w Co tě baví?
Baví mě hlavně dělat rozhovory. Vážně, 
jsem spíš introvert a moc se o slovo 
nehlásím, ale na otázky se snažím 
odpovídat.

w Co bys vzkázal sboru?
Chtělo se mi nejprve moc říct, že sboru 
bych přál ve všem jednotu, když jsem se ale 
vracel, díky prvním otázkám, k pramenům 
našeho sboru a jeho postavám (pro nás 
pilířům), pak myslím, že není vůbec na 
závadu, pokud se ve sboru objevují i 
protichůdné názory, které se následně tříbí a 
převáží ty, které vyvěrají z pokorného 
smýšlení. Ano, pokora, to je to, co sboru 
(každému jednotlivě) přeji.

Ptala se Lenka Broklová.
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inspirovat a podobné otázky, jaké tehdy 
kladla redakce, jsem opět položila sobě i 
ostatním učitelům:

1. Co nám dělá radost?

Těší nás, když děti chodí do besídky rády, 
chtějí naslouchat Božímu Slovu (i nám)       

a sdílejí se o svých vlastních zkušenostech   
s Pánem Bohem. Mnohdy tímto naopak 
ony nás – už od těch nejmenších – učí 
bezvýhradné a nekomplikované víře. Také 
nás těší, když se je podaří zaujmout, 
vyprovokovat jejich vlastní myšlenky a 
dotazy k danému tématu, když spolupracují 
s námi i mezi sebou. Radost nám dělají i 
absolventi besídky, kteří se stanou členy 
sboru (našeho či jiného), vyrostou z nich 
fajn lidé a naši přátelé. Také když se podaří 
vánoční slavnost a když se na výletě nikomu 
nic nestane.

2. Co nám naopak dělá starost?

Mrzí nás neukázněnost a sebestřednost 
některých dětí, jak drsné někdy dokáží 
být… Starost nám dělá také stále přibývající 
důraz na individuální potřeby a požadavky 
namísto úcty, respektu a ohleduplnosti ke 
druhým. Je nám líto, když se děti nepodaří i 

přes důkladnou přípravu ničím zaujmout, 
když nás ignorují, nespolupracují nebo 
cíleně bojkotují program. Náročné to          
s dětmi bývá také při přílišném prodloužení 
bohoslužby.

3. V čem vidíme hlavní význam 
besídky?

Smysl besídky spočívá v přivádění dětí k Bo-
hu; úměrně věku jim přibližujeme a předá-
váme znalosti biblických příběhů a zku-
šenosti své vlastní víry. Besídka neklade 



12 KOMPAS 10/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

důraz na hluboké teologické myšlenky a 
znalosti, ale učí děti, že neděle patří Pánu 
Bohu a sbor je jejich duchovním domovem; 
že zpěv, modlitby, studium Bible, sbírka, 
hezké vztahy, pomoc druhému a služba 
patří k životu sboru. Že zde mají a budou 
mít blízké kamarády, později bratry a sestry, 
kteří společně utvářejí jedinečné spole-
čenství věřících, kde jim bude dobře.

4. Co bychom ještě rádi vzkázali 
rodičům?

Děkujeme, že besídku neberete jako pouhé 
hlídání dětí, ale zase prosím nemějte 

přehnaná očekávání, čeho lze za onu 
jedinou hodinu týdně dosáhnout. Nebojte 
se s námi mluvit a zajímat se o průběh 
besídky – ve vzájemném hovoru můžete 
pomoct vy nám cennými informacemi (co 
vaše děti baví, co mají rády, co naopak ne, 
proč reagují tak, jak reagují…) a my vám na 
oplátku můžeme ukázat na jejich skryté 
stránky. Mluvte s dětmi o tom, co se v be-
sídce dělo, podpořte je v učení veršů, v pří-
pravě na vánoční slavnost a především        
v zájmu o bližší poznávání Pána Boha.

Ve spolupráci s ostatními učiteli Hanďula 
Buršíková.

w Na začátku školního roku došlo ke změně ve 
vedení nedělní školy. Sestra Marcela Kvapilová tuto 
zodpovědnou funkci předala sestře Haně 
Buršíkové. 
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dyž se rozhlížíme po nádheře přírody 

okolo nás, žasneme nad tou krásou! Každé Kroční období, každý kout země má pro nás 

jinou krásu tvarů, barev, vůní.

Jsou mezi námi lidé, kteří rádi tvoří. Věříme, že 

tvořivost patří mezi dary, kterými se můžeme Pánu 

Pánů, Bohu Stvořiteli také blížit a předávat radost 

druhým.

Otvíráme proto Kreativní kroužek a srdečně do něj zveme děti i dospělé – „starce spolu 

s dítkami“, jak říká Kralická bible.

Poprvé se sejdeme v pondělí 3. 10. v 15 hodin v pastorační místnosti naší modlitebny.

Počítáme s tím, že by naše výrobky sloužily k prodeji na podporu Diakonie, ale i jako 

dárky.

Srdečně zveme.

za Diakonii Noemi Komrsková
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PŘÍBĚHY NE NÁHODOU JINÝM PODOBNÉ

s b ě r a t e l
lois sbíral známky celý život. A věřte nebo ne, byla to už pěkná 
řádka let od doby, kdy mu tatínek koupil první album a malý ALojzík si tam dal první dopisní známku. Přišla na dopisu        

z Austrálie, kam se odstěhoval tatínkův přítel z mládí. Zářil na ní 
obrovský barevný motýl. Lojzíka ten maličký kousek cenného papíru 
natolik uchvátil, že od té chvíle sbíral všechny možné dopisní známky. 
Naše i cizí.

Podařilo se mu jich shromáždit opravdu hodně. Teď, když je 
dospělý, má již řadu plných alb a spoustu speciálních archů dopisních 
známek. Jsou jich tisíce. Našli byste mezi nimi známky z celého světa. 
Z Malajsie i Indie, také z Aljašky, Tanzanie, Filipín nebo třeba z Číny.  
A protože Alois známkám rozuměl, věděl, že existují i mnohé staré 
známky, kterých je na světě jen malinko, a mají proto velkou cenu. 
Několik trochu cennějších známek se i jemu během života podařilo 
získat. Stálo ho to mnoho času a úsilí. Svou sbírku pečlivě opatroval a 
stále rozšiřoval.

Jednoho dne se však stalo něco zvláštního. Alois zjistil, že v jedné 
vzdálené zemi je na prodej překrásná, stará, zachovalá, velmi, opravdu 
velmi vzácná ojedinělá známka! Nic vzácnějšího a krásnějšího zatím 
ještě nikdy neměl a snad ani neviděl. Téměř okamžitě se rozhodl! 
Prodal celou svou celoživotní sbírku známek, dokonce prodal i vše 
ostatní, co měl. Prodal i svůj domek. Rozjel se do té vzdálené země a tu 
drahocennou, vzácnou známku koupil. Pro tuto jedinou velmi cennou 
známku se vzdal úplně všeho. Nikdy nelitoval. Vždyť byla vzácnější 
nad vše, co kdy měl. A stálo to za to!



w Řešení hledejte na poslední straně.

Pája Sychrová

Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 14.00 do 16.00 Nehraje se za 
každého počasí. Vstupné pro hráče pouze 50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

13. 10.:

Sesterský a diakonský odbor 

Setkání výboru Diakonie: 12. 10, 9. 11., 14. 12.
Setkání sesterského odboru: 5. 10., 2. 11., 7. 12.
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: 2700892264/2010

Zamyšlení nad Biblí, program pro děti.

Sledujte oznámení v mládeži.
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w A opět je tu hádanka: Který příběh o člověku ochotném pro jednu věc obětovat vše, příběh 
podobný příběhu sběratele Aloise, vyprávěl Pán Ježíš? Kde ho můžeme v Bibli najít?
Známku dokreslete podle fantazie a vybarvěte.



2. 10.:
9. 10.:
16. 10.:
23. 10.:
30. 10.:

9.00
9.00
10.00
9.00
9.00

5. 10.:
12. 10.:
19. 10.:
26. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně 
kaz. Jan Asszonyi
ekumenická pobožnost na Botanické 1 (CČSH)
kaz. Jan Asszonyi
dkn. Mária Uhlíková

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Diakonský odbor

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 12. a 26. 10. ve 20.10

ve středu 12. 10. v 17.15

ve středu 5. 10. v 17.15

2. 10.:
9. 10.:
16. 10.:
23. 10.:
30. 10.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí

kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí

br. Petr Raus
dkn. Mária Uhlíková
Bohumiličtí

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

Řešení úkolu ze strany 15: Matoušovo evangelium: 13, 45–46. Podobenství o perle.
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