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Jako nevěsta

Jako nevěsta, 
co čeká s lampou.
Čeká od rána 
a teď už svítí.
Čeká tolik dní, 
čeká celé roky.
Čeká staletí.
Gloria

Znovu zahlédnout 
tu radost v tváři,
kterou dítě má 
v tom čekání.
Jestli brzo přijde,
kdy otevře dveře.
Co krásného má.
Gloria.

Přijdou andělé 
a budou zpívat.
Nebe otevře 
se dokořán.
Dříve poslední 
teď vpředu poběží.
Slepí uvidí.
Gloria, gloria.



Kdo nebo co tě 
v životě ovlivnil(o)?

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, 
Katka Vrublová a webové stránky.

Na titulní stránce text adventní písně – napsal a hudbu 
složil Tomáš Veselý.                                       
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Představujeme nové členy sboru
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Ze života mládeže

(Před)vánoční zamyšlení

Příběhy ne náhodou jiným podobné

Prosinec v našem sboru

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 12. 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)

Prosinec 2016

(Z)povídání

Pokračování na straně 10.

Každý člověk je formován (ovlivňován) jednak 
prostředím, kde vyrůstá, kde se vyskytuje apod., a 
výchovou – plus získá geny po rodičích. Odhadnout 
ale, jak velký vliv měl ten který činitel na můj život, asi 
není možné.

Jan Žralok Rous

Jsem rodák z Klatov, kde jsem do vojny žil a kde 
jsem byl také zván do shromáždění. Šel jsem, po-
slouchal, ale nežil jsem to. A pak jsem viděl, že život 
bez Boha je surový a bolavý. Pak jsem se dostal na 
vojnu do Rajhradu. Bylo to v padesátých letech. Jed-
nou tam přijelo loutkové divadlo Matěje Kopeckého, 
všichni jsme se chystali, ale při převlékání mi soused 
řekl, že s námi nejde. Vymámil jsem z něho, že jde do 
mládeže do Brna, sem do tohoto sálu. A tak jsem šel    
s ním. A tady jsem poznal jinou společnost. Byl tady 
Zdeněk Brokl, Pepa Doušek, Jarek Orawski, Teoš 
Sturm a Jarka, Štiglerovi. To mě přemohlo a jsem tady.

Karel Hrudička

Po několika letech práce ve výzkumném ústavu 
jsem měl pocit, že za mnou není vidět pořádná práce, 
jen papíry, zprávy, žádné „železo“, a tak mne napadlo, 
že půjdu manuálně pracovat do slévárny, aby za mnou 
bylo skutečně vidět něco hmatatelného. Vedoucí 
střediska ve slévárně, rozumný člověk, se mi to snažil 
rozumnými argumenty vymluvit, a když to nepomá-
halo, zakončil to tvrdou větou: „Tebe prostě pálí dobré 
bydlo!“ Tahle věta ve mně stále rezonuje, kdykoliv 
mám nekritické nutkání změnit něco, co dobře fun-
guje, aby se dosáhlo ještě lepšího výsledku. V karba-
nickém slangu se tomu říká, že hráč „urazil kartu“, 
když se snaží získat ze hry víc, než mu karty umožňují. 
Myslím, že to má obecnější platnost.

Stanislav Farník

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eskutecnydarek%2Ecz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eskutecnydarek%2Ecz
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ÚVODNÍK

Svět 

bez

korupce

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

„…kdy přijde Boží království… Jedli, pili, kupovali, 
prodávali, sázeli a stavěli… Dvě budou mlít spolu obilí, 
jedna bude přijata, a druhá zanechána.“ Když to slyšeli, 
otázali se ho: „Kde to bude, Pane?“ Řekl jim: „Kde bude 
tělo, tam se slétnou i supi.“                   (Lk 17,20–37)

řed nějakým časem jsem z pracovních důvodů 
trávil celý pracovní týden mimo Brno. Užíval Pjsem si „azylu“ ve sboru CB Praha 4. Vždy dva 

dny v týdnu jsem měl možnost chodit na skupinky, 
které vedl sám kazatel sboru. Bylo to pro mě v průběhu 
pracovního týdne moc důležité a povzbuzující. 
Skupinky byly taková oáza pokoje. Zvláště jsem se těšil 
na tu úterní, pánskou, kde jsme probírali pod vedením 
bratra kazatele biblickou knihu Zjevení.

Je zajímavé, že počet účastníků této skupinky byl 
dvojnásobný oproti té druhé, čtvrteční. Každé úterý 
jsme probrali jednu kapitolu a vždy jsme o všem velice 
živě diskutovali. Kladli jsme si mnoho otázek, na které 
jsme většinou neměli odpovědi. Nebylo výjimkou, že 
úterní skupinka končívala o hodinu později, než bylo 
plánováno, ale to nikomu nevadilo. Všechny nás prostě 
zajímalo, co přijde, až skončí svět, tak jak jej známe 
nyní. Jak k tomu dojde? Kdy se to stane a jak?

Na jedné úterní skupince se diskuse stočila až do 
hypotetické otázky typu (pokud by to bylo možné): „Ve 
které biblické době bychom chtěli žít?“ Mnoho bratří 
řeklo, že by toužilo žít v době prvních křesťanů, kdy žili 
apoštolové Petr a Pavel. Tedy v období velkého 
duchovního probuzení. Uvědomil jsem si, že to, po 
čem skutečně toužím já, je žít ve spravedlivém a 
pravdivém světě bez korupce, přetvářky a lži. Něco na 
způsob „fair play“. V Bibli je takových období popsáno 
několik, ale mně by se líbilo žít v období, kterému se 
říká Milénium. V Bibli to popisuje kniha Zjevení ve 20. 
kapitole s názvem „Spoutání satana a tisíciletá říše“. 
Bude to doba, kdy bude satan na tisíc let spoután, aby již 
nemohl klamat národy, a křesťané, kteří vydrželi a 
nepoklekli před dravou šelmou povedou ostatní národy.
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SLOVO
NA CESTU ADVENTNÍ 
A SVÁTEČNÍ DOBOU

Má duše vyhlíží 
Hospodina

V té době svět nepovedou lepší nebo 
horší politici, tedy hříšní a slabí lidé, ale 
pouze jeden leader (a jeho tým), a to Pán 
Ježíš: Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel 
národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit 
lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. 
On a jeho tým bude vládnout světu: Viděl 
jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud.

Nevím, ale možná bych byl překvapen, 
jak se moje představa o Kristu, jak jej znám 
z Bible, liší od reality druhého příchodu. Až 
totiž Pán Ježíš přijde podruhé, nebude to již 

to „bezbranné dítě v jesličkách“, ale svrcho-
vaný Panovník. Myslím si, že to bude úžasná 
a slavná doba: Satan už nebude mít takovou 
moc, jakou má nyní a světu bude vládnout 
pravda, láska a spravedlnost v osobě sa-
motného syna Božího, Pána Ježíše! Moc rád 
bych se této doby dožil! Je to možná pro 
někoho hodně bláznivá otázka, ale zkuste si 
představit, jaké by to bylo, kdyby našemu 
světu nebo naší zemi vládl Pán Ježíš!
Pozn: Zjevení 19. a 20. kapitola

Petr Baný

 novým církevním rokem se znovu 
vracíme na počátek novozákonních 
událostí spásy, tj. Božích činů S
vedoucích k odpuštění hříchů a nové 

milosti nejen pro Izrael, nýbrž pro celé 
lidstvo. Tento začátek tvoří z lidské strany 
vyhlížení Hospodina. Když izraelský národ 
úpěl pod tlakem cizích národů, vyhlížel 
Boží intervenci, Boží 
příchod a s ním zastání 
a vysvobození. Platilo 
to nejenom na národ-
ní úrovni. Hospodina 
a jeho zachraňující příchod vyhlíželi i 
jednotlivci nesoucí svůj vlastní těžký úděl.  
A bývalo to úpěnlivé volání. Z hlubin beze-
dných tě volám, Hospodine, vyslyš můj hlas! Tak to 
čteme v úvodu 130. žalmu.

Zkušenost vyvoleného Božího lidu byla 
taková, že Hospodin přicházel a vysvobo-
zoval. Z egyptského otroctví, od utlačo-
vatelů za doby soudců, od nepřátel za doby 

králů. Činil tak vždy ve svůj čas podle svých 
záměrů až nakonec v posledním čase, jak říká 
List Židům, promluvil ve svém Synu (Žd 1,1). 
Jedna věc je zřejmá. Náš dobrý Stvořitel a 
Otec ví o hlubinách lidství, o hlubinách bídy 
a hříchu, z nichž ho vyhlížíme a voláme o 
pomoc. Ví o mé hlubině stejně jako o hlu-
bině bližního, bližních a v posledu národů. 

On vždycky věděl, 
slyšel a vysvobozoval. 
Proto mohl žalmista a 
spolu s ním i my 
přijmout povzbuzení: 

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je 
milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on vykoupí 
Izraele ze všech jeho nepravostí. A proto také 
mohl on a spolu s ním i my vyznat to, co 
nám připomínají Hesla Jednoty bratrské u 
brány adventu. Má duše vyhlíží Hospodina víc 
než strážní jitro. Ž 130,7–6

Jan Asszonyi
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w Adventní a sváteční shromáždění – pozvánka ke 
svátečnímu zvěstování

5

Jan Asszonyi

Neděle – 9.00 hod

„Připravujeme cestu Pánu.“ Biblické texty, které nás budou provázet adventní dobou, nás 
povedou ke dvojímu pohledu na sebe sama a ke dvojímu pohledu kolem sebe.
1. adventní neděle  27. 11. 2016   Pozvání k pokoji a jednoduchosti (Mt 11,28–30), káže 

Mária Uhlíková.
2. adventní neděle 4. 12. 2016   Pozvání k víře (Mt 11,2–11), káže Daniel Komrska.
3. adventní neděle 11. 12. 2016   Pozvání k hledání zbloudilých (Mt 18,12–14), káže Petr 

Raus.
4. adventní neděle 18. 12. 2016   Pozvání k modlitbám za dělníky pro žeň (Mt 4,18–22), 

káže Jan Asszonyi.
        DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST, 16.00 HODIN

Biblické hodiny – středa 19.00 hod

„Překážky Božího příchodu k člověku.“ V biblických hodinách budeme číst texty, které 
ukazují na překážky, které překonával náš Stvořitel, aby nám mohl požehnat. Budeme se 
ptát, zdali ony dávné překážky nejsou překážkami, které stavíme i my do cesty Božím 
příchodům k nám.

7. 12. 2016  Když je moudrost překážkou: Děkuji, Otče, že jsi to skryl před moudrými (Lk 
10,21), káže Jan Asszonyi.

14. 12. 2016  Když srdce obroste tukem a přestane být citlivé: Jako děti na tržišti (Mt 
13,10–17; 16,11–19), káže Jan Asszonyi.

21. 12. 2016  Když je člověk laskavý: Josef  chtěl propustit manželku v tajnosti (Mt 1,18–24), 
káže Jan Asszonyi.

28. 12. 2016  Když člověka popadne nenávist a strach o svůj post: Herodes nechal povraždit 
betlémská nemluvňátka (Mt 2,13-18), káže Jan Asszonyi.

Sváteční shromáždění

Hod Boží vánoční   25. 12. 2016, 10.00 hodin, s Večeří Páně: Slavnost narození 
Božího Syna. Káže Jan Asszonyi.

Silvestrovské shromáždění 31. 12. 2016, 17.00 hodin

Novoroční shromáždění   1. 1. 2017, 10.00 hodin, s Večeří Páně. Káže Jan Asszonyi.
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Kateřina Vrublová

PŘEDSTAVUJEME

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

prosinec 2016
Učedníci spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a 

zmocnil se jich strach. On však jim řekl: 
„Já jsem to, nebojte se!”

Jan 6,16–21

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

PŘEVEDENÍ DO SBORU
V listopadu byli do našeho sboru převedeni bratři Marek Kraus (ze sboru CB Praha 1 – 
Soukenická) a Jan Marvan (ze sboru CB Litomyšl).

3. 12.
18. 12.
23. 12.
25. 12.

sestře Jarmile Mikyskové z Brna
sestře Evě Tesaříkové z Brna
bratru Antonínu Zezulovi z Brna
sestře Martě Stypové z Brna

78 let
82 let
71 let
91 let

yla jsem požádána o krátké představení své 
osoby, tak se vám pokusím krátce představit – Bjmenuji se Katka Vrublová, je mi 25 let a jsem 

původem z Opavy. Starší ročníky si možná vybaví mé 
rodiče, kteří do sboru na Kounicově chodili během 
svých studentských let, a díky nimž jsem také měla 
možnost poznat milé společenství brněnského sboru 
dlouho předtím, než jsem se do Brna sama nastě-
hovala. Každopádně většinu dětství a mládí (jestli 
tomu tak člověk v pouhých dvaceti pěti letech může 
říkat) jsem strávila v Opavě, po dostudování gymnázia 
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jsem vyrazila za studii do Brna. Pustila jsem 
se ve šlépějích svého tatínka a začala stu-
dovat krajinářství na Mendelově univerzitě. 
Po krátké studijní zastávce v Nizozemí (kde 
jsem strávila semestr na zemědělské 
univerzitě ve Wageningen) a několika 
zahraničních stážích jsme dokončila 
inženýrské studium a pustila se ještě do 
dálkového doktorského studia v Olomouci. 
Podařilo se mi také dostat na stáž k Evrop-
ské komisi v Bruselu, kde teď trávím 

dohromady pět měsíců – od října 2016 do 
února 2017 (což je také důvod, proč mě teď 
nemůžete potkat v Brně). V mezičase jsem 
tady v Bruselu našla přátelské mezinárodní 
společenství v podobě International Pro-
testant Church, které mi pomáhá trochu se 
v Belgii zabydlet. Každopádně zpátky          
v Brně budu již v březnu a ráda se s vámi 
všemi znovu uvidím a povyprávím vám nad 
kávou zážitky a zkušenosti z cest.

Katka

Z BOHUMILIC
Ten vánoční čas

w  V tom se ukázala 
Boží láska k nám, že 
Bůh poslal na svět 
svého jediného Syna, 
abychom skrze něho 
měli život. 

(1J 4,9)Vánoce jsou poselstvím o Boží lásce k člověku.
O tom, že Bůh poslal na naši Zemi svého Syna, Ježíše Krista,
aby nás vykoupil a uvedl do nového života ve svobodě a radosti.
A tak i my předávejme svým vstřícným postojem k lidem lásku dál!

Vítejme Ježíše,
on dává mír.
Zpívejme radostně
ve světa vír.

Tak Bůh svět miloval,
že svého Syna dal.
Kdo věří, nezhyne,
má věčný mír.

Pro Tvoje přečisté narození,
chcem jít ti vstříc,
mít Tvojí lásky víc
k těm, kdo jsou světlem Tvým probuzeni.

Požehnané vánoční svátky 
Bohumiličtí
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w Dokážeš odhadnout, jak dlouho jsi ve star-
šovstvu?
Do staršovstva jsem začal chodit po-

čátkem roku 1983 jako náhradník, řádným 
členem staršovstva jsem byl poprvé zvolen 
v roce 1989. Od října 2002 do března 2008 
jsem službu ve staršovstvu ze zdravotních 
důvodů přerušil. Místopředsedou star-
šovstva jsem byl v letech 1996 až 2002 a od 
dubna 2008 do března 2016.

w  K čemu ve staršovstvu máš nejblíž?
Dnes to není snadné povědět, protože 

celocírkevní práce moji službu ve 
staršovstvu přece jenom omezuje. Za svůj 
nejdůležitější úkol jako staršího a zvláště 
místopředsedy staršovstva jsem ale vždycky 

pokládal podporu ordinovaného kazatele, 
úsilí o pokoj a dobré vzájemné vztahy a péči 
o misijní orientaci církve.

w A k čemu ve sboru?
Tam je to podobné: Dobré vzájemné 

vztahy (stejnocenné k domácím i přícho-
zím), biblickou zakotvenost, odpovědnost 
za naše okolí.

w Poměrně často kážeš. Jak volíš témata kázání?
Někdy reaguji na aktuální život, jak ho 

potkávám ve sborech, někdy sáhnu po 
liturgickém kalendáři, poměrně často se mi 
ale stává, že se ráno vzbudím a vím nejen, o 
čem bude kázání, ale i jakou bude mít 
strukturu.

PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(8)

Petr Raus

PŘEDSTAVUJEME

8

Služebně snad nejstarší člen 

staršovstva, dlouholetý 

místopředseda staršovstva,       

v současnosti místopředseda 

Rady CB, tedy pracovník církve 

na plný úvazek. Manželka 

Hana, dcery Markéta a 

Kateřina, vnuk Jindřich.
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w Co je podle tebe při kázání nejdůležitější?
Je to několik věcí: Soulad s celou biblic-

kou zvěstí, nikoli jen s několika vybranými 
verši, důraz na Pána Ježíše Krista, praktická 
použitelnost rad a doporučení a v ne-
poslední řadě srozumitelnost; pokud 
kazateli nebude rozumět, vyzní jeho snaha 
naprázdno.

w Která biblická postava tě oslovuje?
Pokud vynechám Boží Trojici, jejíž mi-

mořádné postavení je asi mimo diskusi, tak 
asi Jeremjáš. Určitě ale není sám, mohl bych 
podobně jmenovat Mojžíše, Ozeáše, Jóba a 
další.

w Ty i tví bratři se od mládí zapojujete do různých 
církevních pěveckých uskupení. Někdy mi 
připomínáte bratry Ebenovy. Kde se u vás vzalo 
hudební nadání?
Asi jsme to zdědili. Maminka dobře 

zpívala, její rodiče za mlada hrávali (a 
zpívali) v ochotnickém divadle i v hospodě 
(babička na housle, dědeček na heligonku, 
uměl ale hrát prakticky na všechno). Tatínek 
sice nezpívá, někteří naši bratranci z jeho 
strany ale zpívali a hrávali na leccos; Mirek 
kdysi dirigoval mužský pěvecký sbor CB, 
Daniel vydal desku – hudba je nám blízká.

w Na co se každý z vás specializuje?
Specializovaní nejsme. Pokud by ale mělo 

jít o konkrétní zaměření, Martin se věnuje 
pěveckému sboru tady na Kounicově a 
skupině Nebend, Luboš Brněnskému 
ekumenickému sboru (letos slavíme 30 let 
existence), oba doprovázejí společný zpěv 
shromáždění. Jen já už nedělám skoro nic, 
jen trochu zpívám (v našem i v ekume-
nickém sboru).

w Zpívali jste (zpíváte) někdy společně?
Jen chvilku v ekumenickém sboru, 

Martin ale dal brzy přednost místnímu 

sboru a Nebendu – dělat všechno se nedá. 
Při určitých příležitostech, jako jsou třeba 
rodinné oslavy, se ovšem společnému zpěvu 
nebráníme.

w Všimla jsem si, že téměř vždy při volbě písní       
z Kancionálu vybíráš staré písně. Co tě k tomu 
vede?
Nové víno sice do nových měchů, kdo ale 

vyzkouší to staré, stejně nakonec řekne: 
Staré je lepší (Lk 5,39). Staré prověřil čas a 
kromě toho – já jsem už starý měch. Roz-
hodující asi je, že jsou to písně mého dětství, 
prázdnin v evangelickém kostele ve Vyso-
kém Mýtě. Když se řekne „křesťanská 
hudba“, automaticky se mi vybaví ženevské 
žalmy.

w Jak se vůbec díváš na hudbu ve shromáždění, 
při bohoslužbách?
Biblicky viděno, patří k nejpodstatnějším 

součástem, ať už myslíme na písně nebo na 
instrumentální hudbu. Reformace udělala 
zásadní chybu, že si Boží slovo ztotožnila    
s lidským artikulovaným slovem, to je ale 
velmi omezující. Lidské slovo toho hodně   
z Boží řeči vůbec nedokáže vyjádřit. Hudba 
mnohdy řekne víc.

Protože zpíváme Pánu Bohu, měla by to 
být hudba kvalitní. Tím nemyslím žádnou 
filharmonickou úroveň, ale to nejlepší, čeho 
je ten který člověk schopen. Zpívat bez 
průpravy a bez přípravy mi připadá nanejvýš 
nezodpovědné a Pána Boha urážející. Stejně 
tak, jako když se chce hudbě věnovat člověk, 
kterého k tomu Pán Bůh nevybavil, ten by 
měl dělat něco jiného, všelijakých úkolů je   
v církvi víc než dost.

w Co tě v životě ovlivnilo?
Chrousti. – To je samozřejmě stručná 

nadsázka, je v ní ale mnoho pravdy. Ne-
smírně významný vliv na mne měla realita 
přírody, Božího stvoření, které mne 
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oslovovalo od kojeneckého věku (přede-
vším hmyz). Pak samozřejmě lidé (přede-
vším rodiče, prarodiče, manželka a dcery), 
učitelé (nejen ti školní), řada lidí  z Církve 
bratrské i z jiných denominací, Písmo, 
úspěchy ve studiu i v práci, ale i setkání        
s vlastní smrtí (při úraze) a mnohé prohry.

w A co tě ovlivňuje nyní?
Totéž, k tomu ještě navíc věk a Jindřich.

w Jak nejraději relaxuješ?
Prací. Zajímavá práce je skvělý relax. 

Když si ale chci odpočinout skutečně a do 
dna, jdu ven. Alespoň na pár dní, bez plánu 
a cíle, bez komunikačních nástrojů a spojení 
se světem, sám (kdysi s naší Katou, to mělo 
stejný efekt) a s Pánem Bohem. Čas nepře-
tržitého ticha a modlitby, čas sounáležitosti 
s ostatním stvořením.

w Oblíbené místo?
Těch je mnoho. Doma se cítím ve Vyso-

kém Mýtě, v lese, na břehu řeky… K řadě 
mně mimořádně milých míst v Čechách a na 
Slovensku patří ještě přinejmenším pramen 
Charód, Bejt-Šan a Banias v Izraeli.

w A oblíbená četba?
Už skoro nečtu, nějak na to nemám kdy. 

Kromě Bible mne zásadně ovlivnily knihy 

Naši brouci od Josefa Mařana, Jeremjáš 
Franze Werfela a určitě spousta dalších.      
V mládí jsem četl pořád.

w Co bys vzkázal sboru?
Potřebujeme obnovu, každý z nás sám, i 

jako sbor. Jak nás kdysi upozornil František 
Marek při svém příchodu do našeho sboru, 
změnilo se paradigma společnosti – a dnes 
už je jasné, že změna, kterou prožíváme, se 
dá srovnat snad s ovládnutím ohně či 
vynálezem kola. Alois Adlof  kdysi psal o 
církevním zřízení Svobodné církve 
reformované: „Dům stavěný za doby 
Komenského je nyní nepohodlný. My 
nechceme v něm bydleti. Okna jsou malá, 
strop nízký atd. A zřízení tenkráte úplně 
vyhovující nevyhovuje nám.“ Církev je 
povinna reagovat na změny myšlení světa, 
musí zůstat srozumitelnou, nikdy se nesmí 
uzavřít sama do sebe, jinak přestane být solí 
a stane se zbytečnou. Potřebujeme návrat    
k letnicím a jako tenkrát, i dnes začít mluvit 
jazykem světa o věcech, které lidi kolem nás 
skutečně zajímají. S tím souvisí potřeba 
předat rozhodovací pravomoci ve sboru 
generaci rodičů, protože prarodiče (včetně 
mne) žijí ve světě, který už reálně neexistuje.

Ptala se Lenka Broklová.

Vlivů bylo a je hodně, ale zmínila bych ty, které 
měly za následek nasměrování mého myšlení a 
jednání, což bylo především v dětství a v mládí.

Určitě mě významně ovlivnila rodina (i širší) a 
sbor, kde jsem vyrostla. Obzvlášť období dorostu, 
kdy jsem se v přátelském ovzduší mohla učit vní-
mat Pána Boha, přírodu a lidi okolo sebe. Dále to   
v dětství byly knížky od Karla Maye, které po-
mohly budovat dobré hodnoty, vážit si poctivosti, 

Kdo nebo co tě 
v životě ovlivnil(o)?

čestnosti a odvahy. Potom to byly puťáky, přede-
vším do hor v Rumunsku, které nás učily 
vlastnostem jako vytrvalost, spolehlivost, otuži-
lost, „nebýt z cukru“. Objevovala jsem nádheru 
hor – Božího stvoření, a také pociťovala Boží 
vedení a ochranu.

V jistém smyslu myslím, že to byla také dvou-
měsíční cesta do Ameriky, kterou jsem podnikla 
sama. Rozšířila moje obzory, ale asi podstatnější 
bylo, že jsem si musela poradit a dorozumět se 
sama v cizí zemi a v neznámém prostředí.      

Hana Jeřábková

dokončení

Ptala se Lenka Broklová.
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ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE

 listopadu jsme v mládeži začali 
tematický cyklus, který nás bude Vprovázet i adventním časem, pro-

tože v sobě nese mnoho zajímavých podté-
mat a krásně zapadá do předvánočního 
očekávání na Krista. Zjednodušeně by-
chom jej mohli nazvat „Následování Kris-
ta“. Jak a kam a možná i proč následovat 
našeho Pána? Pojem „následování“ nemusí 
být vždy jednoznačný, naopak v sobě 
skrývá spoustu „malých-velkých“ činů, roz-
hodnutí a změn. Rozhodli jsme se proto 
několik takových „malých-velkých“ krůčků 
na dlouhé cestě ve šlépějích Pána Ježíše 
společně prodebatovat, ilustrovat na 
příbězích a přiblížit.

Úterní programy připravují členové 
mládežového vedení neboli TEAMU na 
střídačku se zajímavými a milými hosty, 
případně alternativními programy. Měli 
jsme tak možnost přivítat mezi sebou 
psychologa Ondřeje Ptáčka, se kterým jsme 
probírali osobní změnu a zároveň přijetí 
sama sebe. Ondřej Ptáček pracuje už 
několik let jako psycholog v Brně, od roku 
2012 ve své privátní ordinaci.

S Lukášem Kulískem jsme se zastavili 
nad příběhem bratří Zebedeových, a tedy 
nad tématem jak a proč být posledním, když 
chci za Kristem, co znamená menšit se, 
proč „umývat nohy bližním“ a co vlastně 
obnáší pokorná služba Bohu i lidem.

Prostřednictvím filmu Believe me (Věř mi, 
2014), který je novodobou komedií od 
křesťanského režiséra Willa Bakka, jsme 

otevřeli diskusi o nešvarech věřících lidí, a to 
především v našem prostředí CB.

Jan Kvapil nás prostřednictvím verše 
Pojďte ke mně všichni… (Mat 11,28) a příběhu 
o samařské ženě u studny vedl v přemýšlení 
o předávání břemen našemu Pánu a o tom, 
jaký je pokoj, který On dává. Vzpomněli 
jsme v rámci tématu i na kazatele a 
misionáře Petra Jaška, který vyčkává ve 
vězení v Súdánu na verdikt zdlouhavého 
soudního líčení.

A mnoho zajímavých programů nás do 
Vánoc ještě čeká! Přijde mezi nás Milan 
Číčel, který pracoval v různých občanských 
sdruženích a nadacích a byl intenzivně 
zapojen do mezinárodní misijní organizace 
Navigators. S ním si budeme mimo jiné 
povídat o rozvoji a duchovním růstu, jak 
doprovázet další lidi na cestě za Kristem, o 
učednictví, skupinkách a společném čtení 
Bible.

Žaneta Marvanová nás uvede do Getse-
manské zahrady, kde se budeme pokoušet 
bdít s Kristem. Příběh nabídne náměty jako: 
Jak vytrvale a svědomitě očekávat Krista, jak 
zvládnout bdít s těmi, co nás potřebují, 
nebo jak neusnout na vavřínech.

Mimo to se těšíme třeba i na muzikální 
předvánoční mládež, kde se vyřádíme hrou 
na všelijaké hudební i nehudební nástroje 
J.

Krásný adventní čas za naši mládež přeje 
Žaneta Marvanová

ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE

KOMPAS 12/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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ZAMYŠLENÍ
(PŘED)VÁNOČNÍ(PŘED)VÁNOČNÍ

ak už to tady zase máme. Každo-
roční předvánoční shon. Obchody 
začínají s vánoční výzdobou snad už T

na začátku listopadu. Tedy vlastně ještě 
nějaký čas před adventem. A potom           
v adventu se to rozjede naplno. Nákupní 
střediska budou praskat ve švech. Neko-
nečné fronty aut. Už v polovině listopadu 
j s e m  p o z o r o v a l            
u Olympie v Modřicích 
větší dopravní ruch. 
Až bude těsně před 
Vánoci, nebude k hnu-
tí. Na náměstí Svo-
body, Zelném trhu a 
Moravském náměstí se 
objeví tradiční stánky, 
betlém a jedle, letos 
trochu menší,  ale 
pořadatelé slibují, že 
letos bude celá v bílém. 
Lidé zaplní vše, kde se 
bude něco prodávat. A 
budou někdy i dost 
nervózní, když ne-
budou obslouženi  
podle svých představ. A obchodníci si 
budou mnout ruce nad vysokými tržbami. 
Každoročně v této oblasti padají rekordy. 
Neumíme si představit, že by to mohlo být 
jinak. Komercializace Vánoc je fenoménem 
naší doby. A nikdo to nezastaví. Neboť to, 

že si můžeme dovolit každý rok kupovat 
více a dražší dárky, svědčí, prý, o stoupající 
životní úrovni. Platy neustále stoupají, neza-
městnanost klesá a ekonomice, „tahounu“ 
společnosti, se po letech útlumu začíná 
dařit. Měli bychom tedy být spokojeni a 
šťastni, že náš blahobyt stoupá. Je tomu ale 
opravdu tak?

Kdo umí vidět věci 
a události tak, jak ve 
skutečnosti jsou, ví, že 
n á š  p o m y s l n ý  
blahobyt je vykoupen 
velkými oběťmi na 
straně životního pro-
středí. Píší o tom soci-
ologové a environ-
mentalisté a jejich 
závěry jsou podloženy 
vědeckými výzkumy, 
takže jim můžeme 
věřit. U nás je to např. 
Jan Keller nebo Hana 
Librová.

Všichni známe pří-
běh narození Pána 

Ježíše v ponižujících podmínkách ve chlé-
vě, neboť se pro ně nenašlo místo pod střechou (L 
2,7). Už samotný tento fakt upozorňuje na 
rozdíl mezi narozením jiných slavných 
osobností, které přišly na svět v přepychu a 
veškerém zabezpečení. Pro nás je Pán Ježíš 
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Boží Syn a Spasitel a přesto zvolil ponížené 
narození v nedůstojných podmínkách 
nějakého zvířecího přístřešku.

Už zmíněná bioložka a socioložka Hana 
Librová se ve své knize Vlažní a váhaví 
věnuje problematice skromnosti a luxusu    
z mnoha úhlů a přiklání se k jednoduchému, 
skromnému, ale vnitřně naplněnému a 
šťastnému způsobu života. Nevím, jestli je 
tato pisatelka věřící, ale každopádně mě 
jako křesťana potěšila, když píše: 
„Jednoduše, svobodně a šťastně žije také 
ten, kdo se umí vzdát kromě majetku také 
moci. Kdo má v rukou moc nebo kdo se na 
ní podílí, ten se zaplétá do komplikovaných 
vztahů a složitých intrik, je vázán podezře-
lými protislužbami a morálními ústupky.

Vulgárně viděno, můžeme spojení 
nemajetnosti a bezmoci se štěstím vidět 
jako sebeútěchu bědných; v optice 
sekulárního idealismu jako výraz odvěké 
lidské touhy po spravedlnosti. Především 
nás však tyto stránky jednoduchosti 
oslovují prostřednictvím Kristova učení. 
Byly základem praxe prvotní církve a 
neseny jako ideál celou křesťanskou tradicí. 
Legendární je šťastná existence prosťáčka 
Františka z Assisi, odmítajícího postavit se 
do čela řehole. Snaha oprostit se od majetku 
a rezignovat na moc podnítila vznik jedno-
duché demokratizované bohoslužby, pro-
vozované uprostřed holých stěn protestant-
ských modliteben.“

Také Boží slovo se na mnoha místech      
k tomuto tématu vyslovuje a někdy používá 
i dost překvapivých přirovnání. Tak už ve 
Starém zákoně v knize Jób čteme: Nahltal se 
majetku, ale vyzvrátí jej, Bůh mu jej vyžene z bři-
cha. (Jb 20,15) V knize Přísloví je zase tento 
verš: Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto 
spravedliví budou rašit jako listí. (Př 11,28)       
V Novém zákoně Pán Ježíš říká zcela ne-

kompromisně: Jak těžko vejdou do Božího 
království ti, kdo mají bohatství! Učedníky ta 
slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: 
Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! 
Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý 
vešel do Božího království.“ Ještě více se zhrozili a 
říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně 
pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Bo-
ha; vždyť u Boha je možné všecko. (Mk 10,23–27) 
Apoštol Pavel ve svém Prvním listu 
Timoteovi píše: Zbožnost, která se spokojí s tím, 
co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž 
na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být 
bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha 
nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi 
do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska 
k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili   
z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. (1Tm 
6,6–10)

Přejme si navzájem radostné a požehnané 
Vánoce. Přejme radostné a požehnané 
Vánoce ale také těm, kteří žijí v chudobě a 
nedostatku. I jim můžeme darovat něco ze 
svého materiálního bohatství. Velice mě 
oslovil projekt Člověka v tísni „Skutečný 
dárek“. Pokud chcete někomu darovat 
opravdu užitečný dárek, neváhejte a 
podívejte se na . 
Stojí to za to.

Modlitba na závěr: „Pane Ježíši Kriste, 
který ses vtělil do našeho těla a narodil ses    
v chudobě, prosíme tě pokorně o ochotu 
dělit se s druhými o svoje bohatství, když ty 
ses podělil s námi o nový, a jak věříme, 
věčný život s tebou jednou v nebi. Amen.“

Felix Davídek

www.skutecnydarek.cz

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eskutecnydarek%2Ecz
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PŘÍBĚHY NE NÁHODOU JINÝM PODOBNÉ

O Ř E C H Y
lbram měl na své zahradě dva veliké, silné stromy. Byly to ořešáky 
královské, které byly obsypány velkým množstvím vlašských ořechů. OOlbram dal při sklizni vždy pod oba stromy velká plátna. Pak na stromy 

vylezl a třepal větvemi tak dlouho, až na plátna popadaly všechny ořechy. Padaly 
ořechy krásné, zdravé, padaly i ořechy nepěkné a  k jídlu nevhodné, na plátna často 
napadalo dokonce i listí. Olbram všechno možné, co spadlo do pláten, zavinul a 
odnesl domů. Tam si sedl a roztřídil a přebral, co je dobré a co špatné. Krásné, 
zdravé, dobré ořechy uložil do dřevěných bedýnek, vysušil a schoval na Vánoce. 
Listí a špatné ořechy vyhodil Olbram ven a tam je bez milosti spálil.

Všechny ořechy si rostly stejně, na stejném místě, byly shrnuty do stejného 
plátna, ale jen některé mohly být vzaty pro tak významnou a vzácnou slavnost, 
jakou byly Vánoce.

w Pán Ježíš také      
v Bibli vyprávěl 
podobenství o 
Božím království a 
o lidech, kteří do 
něho vejdou. Je to 
příběh podobný 
Olbramovi a jeho 
ořechům. Víte, 
které podobenství 
to je? 

Roztřiďte ořechy 
a vybarvěte jen ty 
dobré.

Pája Sychrová



Bruslení 

a při nepříznivém počasí fotbálek v hale.

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

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

PROSINEC V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

Diakonie a Odbor praktické služby

Setkání výboru Diakonie: 14. 12.
Setkání Odboru praktické služby: 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

8. 12. Výroba vánočních přáníček, biblické zamyšlení a program pro děti

Sledujte oznámení v mládeži.

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

Sváteční shromáždění

25. 12. 2016   10.00   Hod Boží vánoční; Večeře Páně 
31. 12. 2016   17.00   Silvestrovské shromáždění – připravuje dkn. Mária Uhlíková

1. 1. 2017   10.00   Novoroční shromáždění; Večeře Paně

– slouží kaz. Jan Asszonyi 

 – slouží kaz. Jan Asszonyi

Večírky / neděle 17.00 (posezení) / 17.30 program

4. 12. Jaké mají sny romští rodiče pro své děti a vzájemné soužití? A jak se můžou společně 
podpořit aktivní křesťané a romští rodiče v této věci? Proč je kvalitní inkluzivní 
vzdělání pro Romy tak důležité? (panelovou diskusi povede Katarína Klamková)

11. 12. O svých zážitcích z pobytu na Ukrajině bude hovořit spolu se svým hostem Daniela 
Kořínková ml.



4. 12.:

11. 12.:

18. 12.:

25. 12.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
16.00
10.00

7. 12.:
14. 12.: 
21. 12.:
28. 12.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně (neděle seniorů)
večírek – IQ Roma servis (s. Katarína Klamková)
br. Petr Raus
večírek – Léto na Ukrajině (s. Daniela Kořínková + host)
kaz. Jan Asszonyi
Dětská vánoční slavnost
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně (slavnost narození Božího Syna)

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Pobočka Diakonie

Odbor praktické služby

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

podle instrukcí dirigenta

ve středu 14. 12. ve 20.10

ve středu 7. 12. v 17.30

ve středu 14. 12. v 17.15

4. 12.:
11. 12.:
18. 12.:
25. 12.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

Bohumiličtí
bude upřesněno

Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszoyni
kaz. Jan Asszoyni
kaz. Jan Asszoyni
kaz. Jan Asszoyni

Řešení úkolu ze strany 15: Matoušovo evangelium: 13,47–50. Podobenství o rybářské síti.
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