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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 21. 3. 2017. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

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

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

(zanet.marvan@gmail.com),

Březen 2017

Okno do Ameriky

čera jsme navštívili biblickou hodinu 
ve Willow Creek Church. Je to jedno Vz největších společenství v USA.      

V neděli na bohoslužbu přijde 26 tisíc lidí. Na 
biblickou včera přišlo jenom něco málo, ko-
lem 2000 lidí. Musím říct, že to vůbec nebyl 
můj šálek kávy – hluk, množství lidí, technika, 
architektura. Zato čtyřicetiminutové vyučová-
ní stálo za to. Hlavním řečníkem byl Gary 
Burge, novozákonní profesor na Wheaton 
College. Mluvil o třech typech lidí – ničící 
narušitelé, hlídači/opatrovníci a tvořiví 
narušitelé. Ničící narušitelé kritizují, nic se jim 
nelíbí, a nic s tím ani neudělají. Vytvářejí na-
pětí, jsou pravděpodobně dobře slyšet, ale 
změnu nebo tvořivou aktivitu u nich člověk 
neuvidí. Hlídači drží věci pohromadě a          
v chodu. Váží si tradice, věrně ji stráží, a drží   
v úctě starý řád. Milují stabilitu. Zato tvořiví 
narušitelé milují riskovat, překvapovat, a jsou 
zdrojem inovace. Svými změnami vyrušují a 
tvoří napětí, které neunikne pozornosti 
stabilních „hlídačů pokladů“. Burge mluvil o 
tom, jak se hlídači vzájemně s tvořivými 
narušiteli potřebují, i když je mezi nimi 
většinou napětí. A pak mluvil o tom, jak Ježíš 
soustavně tvořivě narušoval (konkrétně 
židovské svátky: sabat, paschu, stánky, 
chanuku v Janově evangeliu) a dělá to i s námi 
dodnes. „Můžeme růst, když zakoušíme 
rozvrat. Když Ježíš vyruší tvůj život, buď se 
tomu vzepřeš, nebo to přijmeš. Vyrušení jsou 
určena k tomu, abych rostl. Ve vyrušeních má  
pro nás Bůh nachystané největší překvapení.“

4Mária Uhlíková



3KOMPAS 3/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

ÚVODNÍK

Členské shromáždění

yrůstal jsem ve sboru, který byl mojí druhou 
rodinou, a těšíval jsem se na každé shro-
máždění, na setkání s milými lidmi. Každé V
shromáždění jsem vnímal jako radostné 

setkání velké rodiny. Za celý rok bývala ale dvě shro-
máždění, která byla jiná. Lidé byli vážní, moc se 
neusmívali ani se srdečně nezdravili. To první jiné 
shromáždění bylo na Velký pátek, to druhé bylo 
výroční členské.

Jinou atmosféru velkopátečního shromáždění 
jsem později pochopil a v jistém smyslu i prožíval. Tu 
jinou atmosféru výročního členského shromáždění 
jsem dost dobře nechápal. Nejprve jsem ji prožíval 

jako dítě ve vedlejším sále s ostatními dětmi. Občas k nám pronikl 
zvýšený hlas některého z účastníků či předčasný odchod jiných. Ano,  
i předčasný odchod jednoho bratra, který ve dveřích prohlásil, že        
s nimi končí, odchází a už se nevrátí. Vyběhl z modlitebny, ale v mo-
mentě byl zpět, protože venku bylo -10 °C a on byl jen v obleku. Bratři 
a sestry ho velmi vřele přivítali a on ve sboru zůstal. Jeho vnučka Mária 
je naší diákonkou. Výroční členské shromáždění bývalo v lednu a já si 
uvědomil, jak praktický může takový termín být.

Později, když jsem už byl členem sboru, jsem dost dobře nemohl 
pochopit, proč lidé, kteří spolu celý rok normálně mluví a naslouchají 
si, to neumějí na výročním členském shromáždění. Tolik vzpomínka 
na moje dětství a mládí v Bratislavě.

Tento měsíc, v neděli 26. března, je výroční členské shromáždění    
i před námi. Staršovstvo připravuje výroční zprávu a zpracovává 
podněty od členů k diskusi. Já prožívám každé výroční členské 
shromáždění s velkou vděčností. Za Boží milost a věrnost, kterou nás 
provází. Za každého bratra a sestru, za každého, kdo se podílí na 
životě sboru modlitbou, slovem i skutkem. Defiluje přede mnou 

zástup těch, kdo po celý 
rok konají věrně i v ma-
ličkostech velké věci 
Božího díla.

Je to jistě i příležitost k tomu, abychom se zabývali motivací, proč se 
podílíme na Božím díle, co je tím hnacím motorem naší služby. 
Výroční členské shromáždění vnímám jako příležitost podívat se, jak 
jsme na tom v získávání toho nejvyššího titulu Božích služebníků: 
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SLOVO
NA CESTU

„služebníci neužiteční“. To jsou ti, kteří 
vědí, co je třeba konat, a poznané také 
vykonají. K tomuto hledání a konání po-
třebujeme Boží moudrost, vedení Duchem 
svatým a vzájemné naslouchání. Šalomoun 
nám radí: Dej si pozor na každý krok, když jdeš 
do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení než      
k přinášení obětí jak hlupáci; ti ani nevědí, že činí 

něco zlého. (Kaz 4,17) Moji milí spolu-
služebníci neužiteční, těším se na setkání     
s vámi na výročním členském shromáždění.

4Daniel Komrska, 
2. kazatel sboru usilující o hrdý titul 

SLUŽEBNÍK NEUŽITEČNÝ.

w Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj 
se svého Boha. Já jsem Hospodin. 

Lv 19,32

iblický citát stojící v záhlaví březno-
vého měsíce tak, jak se s ním setká-
váme v Heslech Jednoty bratrské, je 

dosti specifický. Mluví o zvláštní úctě vůči 
„šedinám“. Popis stáří jako doby šedin je 
jedním z nejkrásnějších, na jaké lidstvo při-
šlo. Charakteristickými znaky stáří nejsou 
produktivita a výkon. Síly a možnosti člo-
věka se postupně umenšují. Už nemá vše ve 
svých rukou. Je více závislý na druhých a 
jejich pomoci. Lidé šedin musejí mnohé 
pouštět, lépe řečeno svěřovat jiným. Mno-
hem více musejí důvěřovat. Lidem i Pánu 
Bohu. Vůbec není jednoduché se s tím 
vyrovnávat, a proto je doba stáří dobou 
velkých vnitřních bitev.  

Se stářím nejenom cosi odchází, ale také 
může cosi přicházet. Je to určitý nadhled, 
moudrost, poznání či upokojení, že na 
mnoha věcech tohoto světa, a dokonce ani 
na životě samotném, není nutné – a také ani 
není v posledu možné – lpět. Člověk zjišťu-

B je, že mu toho možná zůstává po lidsku 
viděno málo, ale za to objevuje čím dál víc 
hodnotu a bohatství toho, čím je mu Pán 
Bůh.  Svěřovat sebe sama, své milé a blízké 
do Božích rukou pro něj nemusí být 
povinností a nezbytností, nýbrž radostí a 
jistotou. To tedy pouze tehdy, když žije 
vírou a skrze ni se prohlubuje jeho bezpečí a 
naděje v Pánu Bohu. Takové stáří má svou 
zvláštní přitažlivost a je žádoucím a pro nás 
zamýšleným cílem života. 

Povstat před šedinami znamená respekt 
vůči prožitým dnům života a jeho zápasům. 
Vzdát starci poctu je výrazem nejenom 
vděčnosti a úcty, ale také vědomí toho, že 
zápasy tvořivé a produktivní doby mého 
života se jednou změní a já se musím ptát, 
jak zestárnu a jak budu prožívat období 
stáří. Starci jsou mými předchůdci, učiteli a 
svědky Boží milosti a věrnosti. A těch je 
třeba si vážit.  

4Jan Asszonyi
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Pozvání ke shromážděním v březnu 2017

Nedělní shromáždění

5. 3. 2017 10.00 hodin  Shromáždění se slavením Večeře Páně, káže kaz. Jan Asszonyi. 
17.00 hodin  Neformální začátek sborového večírku u kávy a čaje.
17.30 hodin  Večírek v režii Diakonie.

12. 3. 2017  10.00 hodin  Shromáždění, při kterém slouží kázáním kaz. Daniel 
Komrska.      

17.00 hodin  Neformální začátek večírku u kávy a čaje.
17.30 hodin  O Číně s Milanem Hluchým.

19. 3. 2017  10.00 hodin  Shromáždění, při kterém slouží kázáním kaz. Viktor Ber
17.00 hodin  Neformální začátek večírku u kávy a čaje.
17.30 hodin  Představte se sám – Viktor Ber.

26. 3. 2017  10.00 hodin  Shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Jan Asszonyi.
15.00 hodin  Výroční členské shromáždění.

Biblické hodiny – středa

1. 3. 2017  19.00 hodin  Káže kaz. Jan Asszonyi.

8. 3. 2017  19.00 hodin  Káže kaz. Daniel Komrska.

15. 3. 2017  19.00 hodin  Káže kaz. Daniel Komrska.

22. 3. 2017  19.00 hodin  Káže kaz. Daniel Komrska.
4Jan Asszonyi

Letošní rok nás čeká již 9. ročník Celonárod-
ního čtení Bible. Akce vyvrcholí o velikonoč-
ním týdnu, který začíná 9. dubna (Květnou 
nedělí). Hlavním cílem tohoto happeningu 
je prezentovat Bibli a její nadčasové po-
selství. Celonárodní čtení Bible představuje Pís-
mo jako součást kulturního a duchovního 
života obyvatel naší země a poukazuje také 
na jeho nadčasový přesah ve formě morál-
ních a etických základů naší společnosti. 
Součástí čtení bývá také různý doprovodný 

program, jako jsou hudební vystoupení, pa-
šijové hry či prezentace charitativních 
aktivit.

Zakladatelem a neformálním koordi-
nátorem Celonárodního čtení Bible je Nadační 
fond Bible21, který kromě praktických rad a 
organizační podpory nabízí lokálním po-
řadatelům také Bible a další materiály za 
neziskové ceny. Přehled všech veřejných 
čtení a další informace o akci jsou k dis-
pozici na webu .ctenibible.cz

Celonárodní čtení Bible 2017
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OZNÁMENÍ

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

březen 2017

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný                 
a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil 

a očistil nás od každé nepravosti. 
1. Janův 1,9

1. 3. 
5. 3.

15. 3.
15. 3.
16. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
30. 3.
30. 3.

bratru Jiřímu Káňovi z Brna
sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna
sestře Martě Filipové z Hostěnic
bratru Františku Zvonařovi z Kašnice

73 let
77 let
85 let
75 let
80 let
76 let
88 let
93 let
74 let
73 let

8 Vizitace sboru
Na letošní rok je plánována vizitace na-

šeho sboru včetně členského shromáždění  
s hlasováním o setrvání kazatele a správce 
sboru Jana Asszonyi. Bude se konat po 
Velikonocích ve dnech 19. až 23. dubna. 
Vizitátory budou kazatelé Bronislav Matu-
lík a David Novák. 

8 Konference Pasti moderní rodiny
Odbor pro manželství a rodinu zve na 

jednodenní konferenci, která se koná 25. 

března od 10.00 do 16.00 ve sboru CB         
v Olomouci. Na programu budou témata 
„Digitální dětství – co se supernormálními 
podněty“ a „Rodina a finance – naučit se 
hospodařit s penězi je celoživotní úkol, 
který začíná v dětství“. Diskutovat budeme 
o dluhových pastech a exekucích jako realitě 
dneška a jak se chovat, aby se to nestalo nám 
ani našim dětem. Přednáší PhDr. Mgr. 
Jeroným Klimeš, Ph.D. Zájemci nechť se 
h l á s í  do  18 .  b řezna  na  adrese :  

. Cena 100 Kč (bez 
oběda). Platba na místě.
asistent@betanie.cz



7KOMPAS 3/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Kazatel CB, původem Brňák, i 
když rodák ze Zlína. Manželka 
Jana, dvě děti – Daniel a Věra. 
Autor knih „Rút“, „Ramblinovo 
Blues“, „Když není volů, 
prázdné jsou jesle“ a 
spoluautor knihy „Diesel II“.

w Už víc než dvacet let působíš jako kazatel, i když 
jsi původně pracoval v civilním zaměstnání. Jak 
došlo k tvému odchodu do kazatelské služby?

V kazatelské službě působím od roku 
1991. Předtím jsem pracoval jedenáct let 
jako fotograf. Toto povolání jsem zdědil po 
svém otci. Během vojny, to bylo v letech 
1982–1984, mě informoval Daniel Fajfr o 
teologickém studiu pro laiky při Radě 
Církve bratrské, které bylo koncipováno 
pro budoucí služebníky, kteří do služby ne-
přicházejí z fakulty, ale z civilního sektoru. 
Sám tímto teologickým minimem procházel 
a vyzval mě, abych se taky přihlásil, což jsem 
po vojně udělal.

w Chtěl jsi už v té době působit jako kazatel?
Spíš jsem myslel, že bych byl laický 

pracovník na nějaké malé stanici. Ohledně 
služby v církvi jsem si nikdy ambice nedělal.

w Jak ses tedy stal kazatelem?
Po sametové revoluci, v lednu 1990, za 

mnou přišli tehdejší předseda Rady CB 

Jaroslav Kubový s tajemníkem Karlem 
Taschnerem a položili mi otázku, jestli bych 
byl ochotný jít, kam mě církev pošle. Řekl 
jsem jim, že ano. Ale je pravda, že už v době 
přijetí ke studiu v polovině osmdesátých let 
mi bylo dáváno najevo, že se mnou církev 
počítá. I proto, když jsem si v roce 1985 
namluvil Janičku, už na druhém rande jsem 
se jí zeptal, jestli by jí nevadilo, kdybychom 
se spolu často stěhovali. Odpověď mě pře-
kvapila: „Nevadilo, já už jsem se stěhovala 
jedenáctkrát.“

w Co je pro tebe na kazatelské službě nejtěžší?
Mám zásadu, že pokud si začnu na práci 

kazatele stěžovat, je nejvyšší čas ji přestat 
dělat. Je to radost i zátěž zároveň, ale radost 
se nesmí ztratit. Když jsem odcházel do 
služby, můj strýc mi říkal: „Nejtěžší je práce 
s lidmi.“ Tehdy jsem si to ještě nedovedl ve 
všech ohledech představit, ale je to tak. 
Každý člověk je jinak vychovaný, má jiné 
vzdělání, jiné dispozice, jiné názory a 
zkušenosti, jiná očekávání a také samo-

ROZHOVOR
NA SLOVÍČKO
S BRONISLAVEM MATULÍKEM
NA SLOVÍČKO
S BRONISLAVEM MATULÍKEM
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zřejmě defekty, mě nevyjímaje. Kazatel se 
ale rozhodně nesmí chtít zalíbit lidem, 
zároveň si však nemá vytvářet nepřátele.     
S ženou máme lidi rádi; život s nimi je to 
nejhezčí a zároveň nejtěžší ve službě, kterou 
děláme na několika frontách.

w Ve kterých sborech jsi dosud působil?
Deset let v podkrkonošském Trutnově a 

patnáct let v Praze na Smíchově. Nyní jsme 
půl roku v Soukenické.

w Jaký je rozdíl mezi prací na malém a velkém 
sboru?

Není pravidlem, že kazatel malého sboru 
pracuje méně, spíše naopak. Ve velkém 
sboru se ale člověk hůře orientuje, trvá déle, 
než pronikne do všech vztahových sou-
vislostí a zažitých tradic. Na malém sboru se 
rychleji navážou vztahy. Ale je tam také 
všechno více vidět, rodina kazatele je pod 
větším drobnohledem. Velký sbor, např. 
pražský, je i místem své existence velkory-
sejší. Prostředí města či vesnice ovlivňuje 
styl života a myšlení křesťanů víc, než si 
možná chtějí připustit, a rozhodně víc, než 
si uvědomují – v tom dobrém i v tom 
špatném.

w Jsi známý tím, že ses věnoval časopisu Brána, 
vězeňské službě, napsal jsi několik knih. Co tě     
k těmto činnostem vede?

Do kriminálu mě dostal kazatel Pavel 
Kaleta – to když onemocněl a bylo potřeba 
ho na čas zastoupit. Brzy se do této služby 
zapojila i moje manželka, která je nyní od 
ledna dokonce kaplankou, takže se věnuje 
odsouzeným či obviněným profesionálně, 
já zůstávám jako dobrovolník.

Podobné to bylo s časopisem Brána. 
Přišla výzva tajemníka Rady CB Karla 
Fojtíka a Daniela Fajfra, abych se ujal 
šéfredaktorské práce tehdejší Bratrské 

rodiny. Dotázal jsem se smíchovského 
staršovstva, jestli bratři dají souhlas, a pak 
jsem tuto práci přijal. Ovšem s podmínkou, 
že mi dá Rada CB volnou ruku. Dala, a tak 
vznikl časopis Brána.

U psaní knížek to je ovšem jiné, protože 
člověk musí mít ke psaní vnitřní puzení, 
silnou a nepřehlédnutelnou motivaci, že se 
chce písemně vyjadřovat, psaní se totiž bez 
potřebného talentu nedá naučit. Kde se to 
ve mně objevilo, nevím, ale tu a tam tuto 
potřebu pocítím. Mám rád příběhy.

w Které své knížky si nejvíce vážíš? Kterou máš 
nejraději?

Tím se nezabývám. Rút byla první, u ní 
jsem se vlastně teprve kultivoval a chápal, co 
znamená psát příběh. Moc mi pomohla 
Marika Frydrychová. K ní mám tedy velmi 
niterný vztah. Nicméně obecné pravidlo je, 
že každý autor své knížky přepisuje, takže 
bych i Rút nyní napsal trochu jinak. No a 
určitě mám rád knížku Diesel II, protože 
příběh Romana Šťastného je mimořádný     
i typický zároveň. A mám radost, že motiv   
k napsání, aby třeba díky tomu někdo dal 
Romanovi šanci, se beze zbytku naplnil.

w A která kniha byla nejúspěšnější u čtenářů?
O úspěchu vůbec nelze hovořit. Někdy 

člověk musí dělat věci, o kterých dopředu ví, 
že budou neúspěšné. Třeba právě služba ve 
věznicích. Ale jisté je, že Dieselů se prodalo 
nejvíce, byl jeden dotisk a možná se ještě 
jednoho dočkáme. Opravdový úspěch by 
ale nastal teprve tehdy, kdyby u Romana 
došlo k happyendu, to jsme si totiž slíbili, že 
bychom za odměnu napsali druhý díl. Už 
dnes by bylo mnoho co napsat, ale ještě 
budeme muset chvíli počkat. Naopak 
neúspěch by byl, kdybychom napsali 
druhou knížku, která by byla horší než 
první.
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w Kterou biblickou postavu máš rád a proč?
Teď zrovna proroka Ezechiele, šílence se 

zdravým rozumem. Některé kapitoly jsou 
až pornografické, které by děti neměly číst. 
Nejprve Izraelcům nemilosrdně bral 
všechny plané naděje, že bude lépe, aby pak 
po katastrofě, tj. zničení Jeruzaléma, začal 
kázat o naději a vykreslovat fantastickou 
obnovu chrámu, města i příchod dobrého 
pastýře davidovského typu.

Z odpovědi je patrné, že nemohu mluvit 
o biblické postavě, kterou mám nejraději, 
protože se to střídá. Ještě před rokem to byl 
Jeremjáš, ještě před ním Ester a Samson a 
mezitím apoštol Petr…

w Je nějaká biblická kniha, na jejíž text jsi ještě 
nekázal?

Dalo by se říci, že by se taková našla mezi 
Malými proroky, ale za více než 25 let 
kazatelské služby jsem se dotkl textů skoro  
z každé knihy.

Jiná věc je ta, že principiálně kážu lectio 
continua, což znamená delší biblické celky 
na pokračování a někdy i celé kratší knihy. 
Toho se držím jak na biblických hodinách, 
tak o nedělích. Nyní po Velikonocích se 
poprvé chystám na nedělní kázání z knihy 
Exodus. Z čehož plyne, že takto komplexně 
pojatých knih ke kázání mně ještě v Bibli 
zbývá docela dost a je otázka, zda je vůbec 
za život vyčerpám.

w Jak relaxuješ?
Dobře, že se neptáš mé manželky. Tak 

třeba na MDŽ, tj. 8. března, jsem se 
domluvil s ředitelem ETS Janem Valešem, 
že si zahrajeme tenis. Minule mě ovšem       
z toho tři dny bolela noha… Dcera nám 
občas koupí lístky do divadla a postaví nás 
před hotovou věc, takže naposledy jsme byli 
na one woman show Elišky Balzerové Můj 
báječný rozvod. K naší činnosti v Odboru 
pro manželství a rodinu se to skvěle hodilo. 
Ale ještě jsme nebyli v Národním, a to 
žijeme v Praze 16 let!

w Máš nějaký sen, čemu by ses chtěl věnovat a zatím 
ses k tomu nedostal?

Nemám.

w Co bys vzkázal brněnskému sboru?
Že se těším za dva měsíce na vizitaci. 

Přijedu s Davidem Novákem, bude to 
takové komando z Rady. Vizitace je v mém 
pojetí příležitost nahlédnout do sboru a 
sbor i kazatele s rodinou povzbudit. 
Rozhodně se nemusíte bát, že přijedeme 
otevírat třinácté komnaty a hledat kostlivce 
ve skříních. Ale pokud ony komnaty sami 
otevřete a na kostlivce ukážete, určitě si o 
tom budeme s vámi rádi povídat i se za vás 
modlit.

Děkujeme, ptala se Lenka Broklová.

8 Sborová dovolená na Valašsku
V termínu 12. až 26. srpna 2017 jsou objednány pobyty na Valašsku. Na nástěnce jsou 
vyvěšeny tabulky, do nichž se mohou zájemci o pobyt zapsat. Prosíme, doplňte počet 
dospělých a dětí (případně délku pobytu), v případě hostů včetně kontaktu. Nebude-li 
kterýkoli z pobytů naplněn do konce března počtem alespoň 25 platících (dospělých či 
dětí), bude pobyt zrušen. Přihláška je závazná. Více informací u kaz. Jana Asszonyi.



ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU 2017

Na úvod jedné z prvních mládeží tohoto 
roku jsme se bavili o naší hříšnosti či zlu      
v nás – přečetli jsme si příběh o potopě, ve 
kterém se Bůh vyjadřuje (před i po potopě), 
že každý výtvor lidské mysli a srdce je v kaž-
dé chvíli jen zlý. K tomu jsme si četli text 
apoštola Pavla z Římanům 7 (nečiním dobro, 
které chci, nýbrž zlo, které nechci). Poté jsme se 
přesunuli dál – možností bylo více, ale 

ovolte mi dříve, než mládežníci    
v tomto článku představí jednotli-Dvá úterní setkání, krátké zamyšle-

ní nad veršem, který si mládež pro tento rok 
vylosovala:

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlo-
řečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé 
potomstvo. (Dt 30,19b)

Domnívám se, že tento verš mluví 
především o rozhodnutí. O rozhodnutí, 
kterému jednotlivec (společenství, národ, 
společnost) stojí tváří v tvář, a není to nic 
banálního. Naopak, jde o život. A nejenom 
život jedince, ale také dalších generací! Bůh 
očekává rozhodnutí.

Zmatek, stres, děs…? Takové jsou naše 
reakce, když rozhodnutí čelíme? Bůh nám 
nicméně nejprve předkládá všechna fakta, 
všechna pro a proti, abychom se mohli 
rozhodnout správně. Nic nezatajuje, 
naopak nechá nás nahlédnout do svých 
karet. Nemyslím, že je to výhrůžka (když si 

mě nezvolíš, odskáčeš si to v pekle). Jde o 
konstatování.

Myslím, že je důležité si fakta, která Bůh 
svému lidu shrnuje, připomínat, a možná 
zvláště tehdy, když stojíme na prahu dospě-
losti. Protože právě to je období, kdy čelíme 
mnohým rozhodnutím: výběr studia či 
oboru, práce, manželství, rodičovství apod. 
Někdy mám pocit, že jsme přímo zahlceni 
možnostmi postmoderní doby a výběr je tak 
mnohem těžší. To nejdůležitější rozhodnutí 
zůstává součástí života člověka v každé do-
bě. A právě věk, kdy se nazýváme mládežní-
ky, může být i věkem tohoto velkého roz-
hodnutí. Nyní začínáme žít svůj život po 
svém, odpoutáváme se od rodičů a sami na-
cházíme životní partery, se kterými třeba 
založíme vlastní rodinu; začínáme svá stu-
dia, pak svou kariéru. Verš na tento rok pro-
to vnímám jako velkou výzvu k tomu, aby-
chom si vyvolili plný a věčný život v Kristu.

4Žaneta Marvanová

w První měsíce tohoto roku byla mládežová setkání pokaždé jiná. Program se odvíjel od 
toho, kdo si jej vzal na starost, a tedy se mnohdy jednalo o témata osobní, aktuální    
v našich životech či myšlenkách. Od tématu zla v nás jsme se přes lásku, poslušnost 
Bohu, pokání atd. dostali až k Ježíšovým příchodům v našich životech. Nechte se, 
prosím, na následujících řádcích provést našimi úterními schůzkami! 

               4Žaneta Marvanová

nakonec jsme vybrali jeden z bodů, které 
zmínil bratr kazatel Roman Toušek na 
večírku – povídal o mládeži jedné církve ve 
Švédsku. Ve snaze udržet účast mládeže se 
sbor rozhodl je velmi podpořit v její 
činnosti, takže co si vymysleli, to dostali. 
Očekávaný výsledek se ale nedostavil, 
mládež se ve sboru stejně neudržela. Sami 
jsme pak diskutovali o naší mládeži, jak 
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vnímáme věci, které dostáváme v životě, 
jaký dopad má to, když nám něco takříkajíc 
spadne do klína nebo když o něco musíme 
bojovat. Nakonec jsme diskusi rozšířili o 
výchovu dětí/mládeže v (ne)křesťanských 

rodinách. Navzájem jsme sdíleli vlastní 
zkušenosti, jaký přístup rodičů nám 
(ne)vyhoval v různých situacích, jak hledat 
hranice svobody, ale i pravidel ve výchově.

4Jan Kvapil

Na jednom úterním setkání jsme se dívali 
na ruský film Ostrov (2006). Tento film 
pojednává o mnichovi, který většinu svého 
života dobrovolně prožil v pokání a těžké 
práci za čin, který spáchal. Stále si opakoval 
modlitbu: „Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj 
se nade mnou hříšným“ a vozil uhlí. Choval 
se v mnoha ohledech podobně jako Ježíš. 
Byl nevyzpytatelný, přímý, nekompromisní 

a občas působil jako blázen. Velice mě 
oslovilo jeho zapálení a až radikálnost víry. 
Buď dám Bohu celého sebe, nebo mne 
budou ovládat mé touhy, pohodlí a strach. 
Samotný jeho život byl modlitbou. Slova 
však nestačí. Tento film je jedinečný. Je 
třeba ho vidět, abyste pochopili, co chce 
říct, a možná i zbourat iluze o Bohu a vlastní 
víře.

4Lukáš Kulísek

Tyto zimní měsíce nás jednou mládeží 
provedla také Alžběta Šťastná. Povídali 
jsme si o souvislostech mezi směsí hormo-
nů v mozku, Biblí a Bohem, jak do svého 

snažení zapojit nejen srdce, ale i mysl, duši a 
sílu, a také o tom, jak se správně chovat       
k bližním. Někteří z vás si již správně od-
vodili, že tématem mládeže byla láska.

4Petr Vacek

Zpracovala Žaneta Marvanová.

snad každý povolaný člověk v Bibli), ale 
když už úkol přijmeme, je třeba ho splnit 
sakumprásk. A tato důslednost je důležitá i 
pro naše osobní životy – je třeba se radi-
kálně zbavovat hříchu a „nesyslit“ si kus 
života jen pro sebe, mimo působení Pána 
Boha. S Jeho pomocí se nám snad povede 
přenést teorii  do praxe.

4Bětka Šťastná

Na mládeži pod vedením Petra Vacka 
jsme se zamýšleli nad textem z První knihy 
Samuelovy, patnácté kapitoly. Příběh je to 
nesnadný – Bůh vystupuje jako nemilo-
srdný soudce, který Saula zavrhuje za to, že 
projevil lítost nad nepřítelem. Jenže my dali 
hlavy a hlasy dohromady a vymudrovali 
jsme, že je v pořádku se s Pánem Bohem 
hádat a poslání od Něj odmítat (vzpouzel se 

Nedávné úterý jsme se v mládeži 
střednictvím příběhu z evangelií zamýšleli 
nad tématem „zůstávání a odcházení“.          
V menších skupinkách jsme si přečetli čtyři 
příběhy o Ježíši a situacích, ve kterých se 
ocitnul a ve kterých setrval nebo se rozhodl 
odejít. Bylo zajímavé, že se Ježíš choval pro 
nás jaksi nevyzpytatelně a jeho reakce byly 
vlastně úplně jiné, než bychom v takové 
situaci čekali. Nevyvodili jsme si z toho 
žádný univerzální návod pro svůj život, ale 

pro- to ani nebylo cílem. Každá situace byla 
zvláštní a jiná a Ježíš se zachoval dle toho, co 
bylo dobré pro ostatní lidi i pro Něj. 
Vyvstaly nám ale i otázky k dalšímu pře-
mýšlení: Skutečně od nás Ježíš odchází, 
když Jeho přítomnost nepociťujeme? Ří-
káme někdy Ježíši tak jak Šimon Petr – 
„Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem 
člověk hříšný“? Co tím myslíme?

Baška Roháčková
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w Kdo jsi?
Jsem Hanka. Jsem spokojená. Mám běž-

né problémy a starosti, ale v hloubi duše 
jsem spokojená. Mám dobrého muže, který 
mne bezvýhradně miluje. Mám tři skvělé 
děti. Mám, kde bydlet. Mám, co jíst. Mám 
Pána Boha. Mám se vý-
borně.

w To ti budu připomínat 
(vzájemný smích). Jak ses mezi 
námi objevila?

Když jsme se přestě-
hovali do Brna, neměla jsem 
tady žádné společenství. 
Samík byl aktivně zapojen, 
ministroval ve farnosti u 
svatého Augustina, a my, 
zbytek rodiny, ne. Mirek je 
spíš hledající, Fabiánek byl 
malý a já tím, že jsem měla 
malé dítě, jsem nemohla jen 
tak snadno vplout do spo-
lečenství. Říkala jsem si, že asi to má tak být, 
abych se postavila na vlastní nohy, co se týká 
víry. Mělo to ale opačný efekt, že jsem si víru 
udržovala horko těžko. Když jsem začala 
pracovat v křesťanské školce, všichni tam 
byli hodně věřící, a mně se to líbilo. Měli 
jsme tam provozní, která se mnou pořád 
rozvíjela diskuse, ryla do mne, měla otázky 
na tělo, a to mě donutilo hledat nějaké 
společenství. Udělala jsem si turné po všech 
možných církvích, ale sem jsem pořád 
nechtěla. Přišlo mi, že je to tady příliš velké 

společenství a že to bude anonymní. Pak mi 
na tebe dala kontakt kamarádka a ty jsi mne 
pozvala na biblickou ve středu. To se mi 
líbilo, tak jsem pak přišla i v neděli a splynula 
jsem s davem a zapadla (smích).

w Vyrostla jsi ve věřící rodině?
Byla jsem pokřtěná jako miminko, ale 

naši mne vyloženě ve víře nevychovávali, 
sami úplně vírou nežili. S vírou mne ve 12 
letech seznámila babička a moje kmotra. 
Mně se na tom hodně líbily obrázky a 
růžence a jiné poklady. Nevnímala jsem 
Boha, ale vždy ho hledala. Myslím si, že je to 
díky tomu křtu, že mě k sobě stále volal a 
přitahoval. Pořád jsem ho v životě hledala, a 
neměla jsem pokoj.

PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Hana Novotná

PŘEDSTAVUJEME
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w Jak si ho hledala?
Stále mne to zajímalo a nutilo přemýšlet o 

světě, jak funguje. Zajímala jsem se i o jiná 
náboženství, ale nikdy mne neoslovila. 
Táhlo mne to ke křesťanství.

w Byl nějaký moment, kdy tě přitáhlo nejvíc?
Zlom nastal, když jsem čekala Samuela. 

Prožívala jsem to jako opravdový zázrak. 
Žasla, co se děje s mým tělem a v něm a 
říkala si, že Bůh fakt existuje. Když se Sam 
narodil, část rodiny si přála jeho křest, a to 
vnímám jako takový druhý zásah. Také to, 
že jsem křest brala vážně. Už jsem si byla 
jistá, že Bůh existuje, Bůh Hospodin. 
Hodně jsem nad tím uvažovala a říkala si, že 
když jsem něco slíbila, měla bych to i splnit. 
A když to chci splnit, musím to také žít. 
Jinak to Samovi nedokážu předat. Sem tam 
jsem zašla do kostela, ale ještě to úplně 
nezačalo proudit.

w A kdy to začalo?
Když jsem zažila životní zlom, byl pro 

mne hodně smutný. Nevěděla jsem, co 
mám dělat dál. Ucítila jsem intenzivní 
vnitřní potřebu se vyzpovídat a zbavit se své 
minulosti. Do té doby jsem se o zpověď 
vůbec nezajímala. Myslím, že to bylo pů-
sobení Ducha svatého. Zavolala jsem k sa-
leziánům a narazila na toho nejvíc 
zaměstnaného člověka, ale pro mne 
zásadního a důležitého, kněze Josefa 
Brtníka, který byl pak hodně dlouho mým 
duchovním průvodcem.

w Proč byl důležitý?
Kdyby to byl někdo jiný, tak bych ho asi 

nedokázala přijmout. Jednal se mnou tak, 
jak jsem potřebovala. Neodbyl mne. Byl 
citlivý a opatrný. Netlačil. Dával mi pořád 
najevo, že mne přijímá a usvědčoval mne    
v tom, že mne Bůh miluje, a tím, že mi 

projevoval lásku. Tak jsem dokázala uvěřit, 
že skrze něho mi ji projevuje i Bůh. Od-
krývala jsem mu postupně, kdo jsem, jak 
žiju, i svoji minulost, a s ním to nehnulo. On 
mi nahradil tátu. Poprvé v životě mi ukázal, 
že mne chlap nemusí vždycky ohrožovat.

w Jak vnímáš Boha jako Otce?
Těžko. Je to pro mne takový boj. Mám 

pořád problém věřit, že je to především ten 
milující otec. Mám z něho trochu strach jako 
ze soudce. Můj táta nefungoval tak, jak měl. 
Proto mám problém s Bohem, že ho furt 
vidím v té roli toho muže, otce, který 
ubližuje.

w Co bys potřebovala ve svém duchovním růstu?
Chtěla bych se víc zaměřit na duchovno a 

víc ho začlenit do běžného života. Mám 
problém to skloubit. Stále ho dělím na 
praktický a duchovní život. Chtěla bych, aby 
se to víc prolínalo. Chtěla bych znovu začít 
chodit na biblickou. Chtěla bych víc stu-
dovat Bibli. Abych s tím vstávala i usínala, 
jedla…

w Jaká by měla podle tebe být církev?
Určitě by měla být otevřená, když tam 

přijde někdo nový, aby se tam necítil někde 
na okraji, jako cizinec, aby ho přijala mezi 
sebe, aby si ho tam někdo všiml, prohodil    
s ním větu. Měli bychom se starat jeden o 
druhého, mít se rádi, aby nám záleželo, když 
někdo má problém, nabídnout pomocnou 
ruku. Aby to nebylo žití vedle sebe, ale 
spolu.

w V čem vidíš své obdarování?
Určitě se umím nadchnout pro věci. 

Mám dobré nápady. Snažím se lidi nesoudit. 
Neřeším, jaké barvy pleti jsou, jestli jsou 
staří nebo mladí. Dokážu komunikovat       
s lidmi různého věku. Dokážu vnímat nasta-

13KOMPAS 3/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/



vení člověka. Jsem komunikativní a ote-
vřená. Dokážu na lidech najít něco 
pozitivního a toho se chytit a vypíchnout. 
Jsem nadšenec. Když můžu, tak jsem 
ochotná do toho vložit svoji energii. Možná 
časem bych mohla pomoct s nedělní 
besídkou, kdyby bylo potřeba.

w Je něco, co bys chtěla, aby bylo u tebe jinak?
Můj největší boj je, že se bojím hodně 

dopředu a že jsem kritická. Přála bych si být 
bezchybná. Chtěla bych si umět víc 

odpouštět.

w Jakou máš pro sebe výzvu?
Nechci utrácet čas. Chci ho užívat 

hodnotně.

w Máš nesplněné přání nebo sen?
Vždycky jsem si přála mít velkou rodinu, 

hodně dětí. Abychom byli šťastní a spoko-
jení, abychom dokázali stát při sobě, ustát 
všechno, co nás čeká, a abych uměla 
podpořit děti i svého muže. Můj sen je být 
laskavá maminka a manželka a chtěla bych, 

aby na mne lidi měli hezké vzpomínky, nebo 
aspoň, aby ty hezké vzpomínky převažo-
valy. Přála bych si být světlem pro druhé. 
Nebo aspoň umět na to Světlo ukázat svým 
životem. A podívat se jednou do Jeru-
zaléma.

w Jakou knížku si naposledy četla a co tě v ní 
oslovilo?

Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana. 
Jazyk lásky je důležitý. Někdy stačí po-
rozumět tomu, jak nám druzí projevují 

lásku. Láska může 
vyřešit spoustu věcí a 
udělat ohromné změ-
ny v životě člověka, už 
když mu tu lásku 
jenom projevíte.

w Co bys přála sboru?
Sboru bych přála, 

aby mu Bůh žehnal, 
aby tam bylo vidět ve-
dení Ducha svatého, 
aby to probleskovalo 
mezi lidmi i mezi 
běžnými starostmi,     
s kterými se sbor potý-
ká. Přeji požehnání a 
hojnost dobra, aby i 
přes všechno, co se 

děje, to pozitivní převážilo.

Hanka Novotná (35) – vystudovala 
střední školu pedagogickou, byla uči-
telkou ve školce, momentálně na 
mateřské. Věnuje se nošení dětí a 
kontaktnímu rodičovství, je lektorkou 
vázání šátků. Ráda čte a tvoří.

 4S Hankou si povídala Mária Uhlíková.
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NEBEND

23.3.
2017

20.00
hod

MARNATO
SNAHA+

ZAHRAJÍ

V CAFÉ PRÁH

VE VAŇKOVCE 462/1

(VSTUP VOLNÝ)



Ještě pár dní – a bude jaro…
Už roztaje led a sníh –

křehounké pozdravy jarních květů
rozkvetou na stráních.

Jaro je příslib, jaro je vůně…
Příroda jásavě zpívá.

V každičké kapce jarního deště
nebe se na zem dívá.

w Blaze tomu, kdo s nadějí vzhlíží k svému Bohu, který učinil nebesa, 
zemi s mořem a vším, co k nim patří. 

(Ž 146,5–6)

Pupeny na větvích hrozí, že puknou.
Bude to sláva na počest jara.
Tak každým rokem do nových šatů
obléká se naše země stará.

V jaru se cítit Boží dech,
jenž zemi nový život dává.
Jaro je příslib slavné proměny,
jež Boží děti očekává.

Přejeme pěkné jarní dny naplněné Božím 
pokojem a prozářené Boží přítomností.

Bohumiličtí

ž do neděle 12. února jsem vůbec 
netušil, že existovalo řemeslo, jež se Anazývá draxlování (možno též psát 

drakslování). Tu neděli totiž bratr kazatel 
Komrska použil tento výraz ve svém kázání, 
když nám chtěl sdělit, jak každý může a má  
v následování Krista použít obdarování 
jemu vlastní. Přitom si vzpomněl na svého 
dědu, který právě toto řemeslo provozoval, 
měl tzv. draxlponk, a činnost na něm se tedy 
nazývala draxlování. Vlastně šlo o jakési 
opracování, soustružení dřeva, kdy řemesl-
ník, tedy draxlér, pomocí dlát tvaroval něja-
ké poleno či blíže nespecifikovaný kus 
dřeva.
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Draxlování aneb Zapomenutá řemesla

Bratr kazatel připomněl také zajímavou 
postavu z historie církve, a to biskupa obno-
vené Jednoty bratrské z Ochranova Mikulá-
še Ludvíka Zinzendorfa (1700–1760), který 
v jednom svém pojednání píše: „Wir mögen 
die Leute nicht gedrechselt… Wer eine 
Tulpe ist, von dem soll man nicht begehren, 
wie eine Rose oder Nelke zu riechen… Wir 
müssen ein Pferd so wenig singen lernen als 
die Lerche wiehern.“ Volně přeloženo: 
„Neupínejme nikoho do draxlponku a po-
mocí ostrých nástrojů z něj nedělejme 
někoho jiného. Kdo je jako tulipán, od něj 
nežádejme, aby voněl jako růže nebo 
karafiát. Zrovna tak nechtějme koně učit 

JARNÍ POZDRAV Z BOHUMILIC

Březen

Z ČINNOSTI DIAKONIE



zpívat a slavíka zapřahat do pluhu a učit ho 
orat.“

Pán Bůh tvoří originály a nedraxluje ku-
želky jednu jako druhou… A tak ve službě 
Jemu i sobě navzájem smíme každý z nás 
sloužit originálním způsobem podle svých 
obdarování. Bratr kazatel pak zmínil různé 
možnosti služby přímo v našem sboru: pří-
prava kávy a občerstvení na nedělní setkání 
po pobožnosti, pomoc při vaření polévky 
pro bezdomovce a další služby.

V úterý po tomto kázání jsme pak měli 
setkání seniorů a sestra Komrsková zvolila 
téma, jež se v mnohém podobalo nedělní-
mu „draxlování“ – totiž zapomenutá či za-
niklá řemesla a činnosti v domácnostech, 
které se dnes už nedělají. A tak jsme se vrátili 
v čase o mnoho desetiletí zpět a připomněli 
jsme si mnohé z toho, co už dávno odvál 
čas…

Někteří vzpomínali na dráteníky, kteří 
chodili po dědinách a drátem vytvářeli 
kolem kameninových nádob jakési pletivo, 
které by v případě nehody udrželo nádobu 
celou. Ještě já si vzpomínám na tyto pře-
vážně ze Slovenska putující řemeslníky, jak 
se ozývalo z ulice jejich táhlé „dratóvať, fli-
kóvať“… Kromě drátování také spravovali 
děravé plechové hrnce, což bylo ono fliko-
vání. Tatínek se to od nich naučil a pak 
děravé hrnce spravoval sám… Hodně se 
vzpomínalo na kováře a podkováře. Před 
zhruba 40 či 50 lety ještě bylo toto řemeslo 
živé, zvláště na vesnici, polní práce se 
neobešly bez pomocí koňů, a tak byl 
potřeba i kovář.

Spoustu činností si každá rodina dělala 
sama. Na vesnici většinou každý měl ně-
jakou tu aspoň malou zahrádku, takže si 
mohl vypěstovat spoustu vlastní zeleniny, 
lidé měli slepice, králíky, husy i kachny, 
někteří i kozu či prase. Krávu a koně už 
neměl každý, neboť tato velká zvířata 
potřebují už trochu více péče. Samozřejmě 

se nejezdilo nikam na dovolenou, v létě se 
muselo pomáhat při žních a zvířata 
potřebovala každodenní nakrmení. Ale zato 
bylo k dispozici nepasterizované a nezředě-
né kozí či kravské mléko, někde i z mléka 
stloukali po domácku máslo a vyráběli 
domácí sýry, tvaroh i jogurt. Jsem přesvěd-
čen, že chuť těchto domácích specialit byla 
nesrovnatelná s chutí dnešních průmyslově 
vyráběných produktů, plných chemie. Děti 
nosily oblečení jedno po druhém, to se pře-
šívalo a opravovalo, mnohdy i ručně. I po-
nožky se spravovaly, látaly, říkalo se tomu 
štupování, kdy se děravá ponožka navlékla 
na dřevěný hříbek a pak se jehlou a nití 
muselo kouzlit k žádanému výsledku. I já 
jako chlapec jsem se to ještě v dětství učil, 
dnes jsou ponožky tak levné, že se nevyplatí 
je opravovat. Nic se také hned nevyhazo-
valo, pokud se něco porouchalo či rozbilo, 
většinou se nechávalo opravovat. Jedna 
sestra připomněla, že se opravovaly i pun-
čochy, byly opravny punčoch, panenek, bot 
atd. Úplně běžné bylo nechat si ušít šaty či 
oblek od krejčího či švadleny.

Velmi zajímavé bylo také vyprávění 
sourozenců Zezulových o městské hromad-
né dopravě v Brně za časů jejich mládí. 
Konkrétně mluvili především o tramvajích, 
které před vstupem dovnitř měly plošiny, ze 
kterých se mohlo za jízdy naskakovat i vy-
skakovat a kdy se platilo průvodčím. Řidiči 
tramvají zřejmě byli v zimě velice zkřehlí, 
neboť fasovali od dopravního podniku i 
rum a speciální kožich na paty. Také 
poctivost byla běžná, když si někdo chtěl 
koupit jízdenku, ale průvodčí byl zrovna na 
druhé straně, posílaly se peníze po lidech.

Až téměř z jiného světa bylo vyprávění 
bratra Dostála, který nás vzal na procházku 
po Benátkách nad Jizerou v době jeho 
dětství. Šel z jednoho konce na druhý a 
přitom věděl, kde jaký řemeslník bydlel a 
měl svou dílnu. Tak jsme byli fiktivně na 
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návštěvě u řemenáře pana Herolda, u pro-
vazníka pana Brože nebo jiného jména, u 
krejčího a ševce, pekaře i uhlíře. Zastavili 
jsme se u cukráře, zašli k holiči, cestou jsme 
nakoupili u řezníka a nakoukli jsme i do 
krámku místní modistky. Některá řemesla 
měla i několik provozoven a samozřejmě 
bylo možno zajít i na pivo do několika 
hospod. Kde jsou ty časy, kdy všichni 
řemeslníci byli v téměř každé vsi, dnes aby 
řemeslníka hledal člověk s lupou a ještě se 
ho doprošoval…

 jednom městečku poblíž hranic žila v malém starém domku u cesty paní Babá-
ková. Všichni jí tu říkali teta. Byla to starší paní, které umřel manžel před mnoha Vlety. Nalevo od její chaty bydlel statkář Vaňátko. Nebyl to zrovna dobrák od kosti. 

Koho mohl, obral a ošidil, a kde mohl, podváděl, aby vydělal. A tak se stalo, že když měl 
opravit plot mezi svým pozemkem a zahradou tety Babákové, posunul plaňky směrem do 
zahrady své sousedky a rozšířil tak svůj pozemek o řádný kus zelené travičky pro své ovce. 
Teta Babáková se však rozhodla, že si to nenechá líbit a vypravila se hned následující den za 
starostou, aby si stěžovala a vymohla nápravu. Přála si, aby Vaňátko plot zase posunul zpět. 
Starosta té obce se však o dění ve vesnici a o lidi v ní moc nestaral. Na nic se neohlížel a jak 
to jen šlo, odbyl všechny, kdo k němu přišli s nějakou prosbou. Tetu Babákovou poslal 
domů hned ze dveří s tím, že na ni nemá čas. Vůbec se jí nezastal, na její starosti nedbal.

Jenže to neznáte tetu Babákovou. Ta se jen tak nevzdává! Tu tak lehce starosta neodradí. 
Od toho dne chodila neúnavně každé ráno k jeho domu, čekala, až půjde na svůj úřad a 
opakovaně ho žádala, aby donutil souseda Vaňátka posunout plot zpět. Chodila celé jaro. 
Čekávala na starostu ráno co ráno i přes celé léto. Ani na podzim to nevzdala, a ani když 
přišel první sníh, neustávala v naléhání. Nasadila si svou starou huňatou čepici a vyrazila za 
starostou.

Po čase se začalo starostovi zdát, že ho tím svým naléháním teta Babáková snad umoří. 
Byla neuvěřitelně vytrvalá prosebnice. Měl pocit, že to snad nevzdá nikdy. A i když mu 
bylo jedno, co si kdo myslí a co je ve vsi třeba udělat, nakonec starosta tetě Babákové 
vyhověl pro její neodbytnost. Podíval se do úředních záznamů, jak velký má být statkářův 
pozemek, a nechal ho přeměřit. Když se zjistilo, že si zabral více půdy, než kolik mu patřilo, 
musel plot přestavět. Teta Babáková tak nakonec přece jen získala zpět svůj zelený trávník. 
Ještě mnoho let svého života se z něj pak radovala.

I proto jsou pravidelná každoměsíční 
setkávání seniorů pod hlavičkou naší po-
bočky Diakonie, podle mého názoru, 
smysluplná. To, co jsme prožili, nás nějak 
ovlivnilo, obohatilo, a nyní, kdy náš čas 
neúprosně běží, se můžeme s těmito vzpo-
mínkami vzájemně sdílet. A to je přínosné 
nejen pro nás samotné, ale přispívá to i        
k živému společenství celého sboru. Bohu 
díky!

S použitím poznámek br. kazatele 
Daniela Komrsky napsal Felix Davídek.



4Pája Sychrová

w A je tu opět hádanka. Které biblické 
podobenství vypráví o vytrvalosti v mo-
dlitbě a vychází z podobného příběhu, 
jakým je příběh tety Babákové?

A poznáte, kudy teta Babáková doho-
ní starostu?

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 

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

19

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

9. 3. Možnosti arteterapie a muzikoterapie (Noemi Komrsková)
23. 3. Představí se Věrka Mášová.

Sledujte oznámení v mládeži.
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Večírky / neděle 17.00 (posezení) / 17.30 program
 5. 3. Diakonie povídá o své práci
12. 3. O Číně s Milanem Hluchým
19. 3. Viktor Ber

Diakonie
6. a 20. 3. Tvořivý kroužek – 15.00 hod.

14. 3.        Oběd pro seniory – 10.00 hod.



5. 3.:

12. 3.:

19. 3.:

26. 3.:

10.00
17.30
10.00
17.30
10.00
17.30
10.00
15.00

1. 3.:
8. 3.: 
15. 3.:
22. 3.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
večírek (Diakonie)
kaz. Daniel Komrska
večírek (br. Milan Hluchý)
kaz. Viktor Ber, neděle ETS
večírek (kaz. Viktor Ber)
kaz. Jan Asszonyi                Změna času

Výroční členské shromáždění

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva

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 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 8. 3. a 22. 3. ve 20.10

ve středu 8. 3. v 17.30

5. 3.:
12. 3.:
19. 3.:
26. 3.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

Bohumiličtí
Bohumiličtí 
Bohumiličtí + host bude určeno

Bohumiličtí

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszoyni (Popeleční středa)
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

w  Řešení: Podobenství o soudci a vdově. Lukáš 18,1–8
w Omluva: V únorovém čísle Kompasu omylem nebylo otištěno řešení hádanky po-

dobenství. Omlouváme se a otiskujeme ho nyní: Podobenství o nepoctivém správci; 
Lukáš 16,1–12.
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