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Něco ke čtení

R. Campbell: Potřebuji tvou lásku

Ráda bych vám představila knížku Ross 
Campbella Potřebuji tvou lásku (Návrat 
domů, Praha 1992). Ačkoliv se jedná o 
poměrně útlou publikaci, obsahuje důležité informace k po-
ložení základů každé zdravé výchovy dětí a je vhodná pro 
každého, kdo se dětem jakkoliv věnuje. Poprvé jsem se s ní 
setkala někdy před dvaceti lety a stále se k ní vracím z důvodu 
jasného vyjádření základních způsobů, kterými milující rodič 
projevuje svou lásku.

Pilířem výchovy je podle dr. Campbella bezpodmínečná 
láska, projevující se milujícím očním a fyzickým kontaktem a 
soustředěnou pozorností. Na základech této bezpodmínečné 
lásky se pak staví kázeň, jež „je pouze jedním ze způsobů, jak 
utvářet vztah mezi rodičem a dítětem“. Podle autora se nestává 
nejdůležitějším v káznění dětí trestání, ale to, „jak jim máme 
svou lásku v souvislosti s kázní ukázat a jak ji můžeme 
projevit ještě láskyplnějším způsobem“.

Děti, které jsou milovány tímto způsobem, mají plnou tzv. 
citovou nádrž, která představuje, jak mají naplněnu potřebu 
být milován. Když děti dostanou dostatek lásky tak, aby to 
cítily, prožívají svůj život s pocitem přijetí a bezpečí. Naopak 
ten, kdo pociťuje nedostatek lásky, projevuje to někdy 
nežádoucím způsobem, jako je zlobení, výchovné problémy 
apod.

Při čtení knihy jsem si uvědomila, že se tyto principy 
projevování lásky netýkají pouze dětí, ale dají se také použít    
v jakýchkoliv mezilidských vztazích. Kniha se tím stává 
rádcem vhodným pro každého.

Jako křesťané máme jednu velkou výhodu. Dostali jsme 
dar lásky od Boha, kde můžeme lásku stále brát a svou lásku 
tak obnovovat. „A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou 
Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v 
Bohu a Bůh v něm. My milujeme, neboť on první miloval nás.” 
(1 J 4,16–19).

Dr. Ross Campbell: Potřebuji tvou lásku. Návrat 
domů, Praha 1992.

4Lydie Horká
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4Ester Pučálková

ÚVODNÍK

Sčítat dary?

elmi oblíbenou písní u nás v Bohumilicích 
vždy byla píseň Sečti dary, která se zpívala 
zejména, když přijel bratr Jaro Křivohla-V
vý. Občas jsem si lámala hlavu s tím, co to 

znamená sčítat dary – to, že nám Bůh dává dobré 
dary, jsem věděla, ale sčítat je? To mě nikdy 
nenapadlo. Občas jsem si na to ale vzpomněla a 
večer si napsala nebo v modlitbě pěkně vyjmeno-
vala aspoň tři věci, za které jsem v ten den byla 
vděčná. Znovu jsem nad textem písně a nad 
smyslem sčítání darů začala přemýšlet v poslední 
době, kdy se mi do ruky dostala kniha Ann 
Voskampové Tisíc darů. Jejím smyslem je naučit se 

žít plný život objevováním Božích darů a vzdáváním díků. 
Když je nám do smíchu, jsou chvály a díky Bohu tak nějak 
jednodušší a samy tryskají ze srdce. Co když se mi ale nedaří? 
Co když přijde trápení, bolest, těžkosti? Mám vůbec za co 
vzdávat Bohu díky? Právě v takových chvílích mi smysl 
díkůvzdání přijde nejdůležitější. Když se totiž zaměříme třeba 
jen na drobné maličkosti, zjistíme, že stále máme za co děkovat 
– že vyšlo slunce, že jsem slyšela ptačí píseň, že jsem dnes měla 

dobrou kávu… A v momentě, kdy si začneme 
všímat byť i jen maličkých darů, stane se zázrak 
– v našem srdci začne růst Radost; ne jen nějaký 
pocit vyvolaný vnějšími okolnostmi, ale hluboká 
Radost, která je jedním z darů Ducha svatého. 

Díky zaměření se na dary totiž odhlédneme od sebe sama a 
zvedneme zrak vzhůru k nebi, k našemu dobrému Tatínkovi. 
Výbornou věcí k tomu, jak se naučit vidět Boží dobrotu a jak žít 
pomocí vzdávání díků naplněný život, je začít si psát seznam 
darů, které nám Bůh dává. Pro začátek můžeme začít s onou 
tisícovkou, která je i v názvu zmíněné knihy. Pokaždé, když 
zapisuji nový dárek, otevírá mi Bůh oči pro další, a tak zjišťuji, 
jak nesmírně mi žehná a plní mé srdce radostí i uprostřed 
různých bolestí a trápení. Na závěr tak chci povzbudit i Vás, 
milé sestry a milí bratři, abyste začali sčítat dary, které Vám Bůh 
dává. Rozhodně jich není málo a je to radostná práce na celý 
život J.



SLOVO
NA CESTU
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áří je začátkem školního roku, který 
bude pro mladou generaci zna-Zmenat období učení, nabývání 

nových vědomostí, aby si zapamatovali to 
důležité pro svůj život. Jakou radu dát, co je 
tou důležitou informací, na co je třeba 
pamatovat?

Poslechněme Šalamouna, když se ve svém 
poselství obrací na mladou generaci: Pamatuj 
na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství.

Oslovuje mladé, aby nepromarnili životní 
příležitost, aby v čase svého mládí pama-
tovali na svého Stvořitele.

Aby své ruce a nohy, pokud nevypovědí 
svoji službu, použili podle vůle svého 
Stvořitele.

Aby s vděčností jedli, co od Stvořitele při-
jímají, aby svýma očima vděčně obdivovali 
Boží stvoření, aby i četli Boží slovo dříve, než 
to bude pro ně obtížné

Aby svůj hlas použili k Boží oslavě, aby 
byli připravení slyšet zvěst Božího slova o 
Kristově vítězství nad stářím a smrtí.

Aby pokud jim dobře slouží nohy, ne-
zanedbávali příležitost přicházet do Božího 
domu, tam, kde se schází církev.

V životě můžeme něco promeškat. Ujede 
nám třeba tramvaj, ale jak se pak ukáže, není 
to neštěstí. Ale řečeno slovy podobenství 
Pána Ježíše: Bylo by škoda promeškat příle-
žitost k objevení pokladu v poli nebo pro-
meškat koupi vzácné perly, aby pak, až se 
člověk vydá do svého věčného domu, zjistil, 

že promarnil příležitost pamatovat na svého 
Stvořitele.

Takový život bez pamatování na Stvo-
řitele nebyl prožitý, ale jen uplynul, pominul. 
I když mladý člověk má dobré oči, v pohledu 
na život často podléhá zrakovému klamu, jak 
ho popsal spisovatel Adalbert Stifter: Pokud 
je člověk mladý, zdá se mu život nekonečně 
dlouhý. Myslí si, že má před sebou dlouhou 
cestu, ze které ušel jen malý kousek. Proto 
odkládá to či ono s tím, že se tomu bude 
věnovat později. Ale když se pak tomu chce 
věnovat, zjišťuje, že už je na to pozdě, že už 
je na to příliš starý. Když stojíme na začátku 
života, život se zdá jako nepřehlédnutelné, 
nekonečné pole, kdy nevidíme na konec. 
Když se pak na konci života ohlížíme, zdá se 
nám, že ten dříve nepřehlédnutelný neko-
nečný lán života byl dlouhý tak dvě pídě.

To je zvláštní sebeklam, kterému pod-
lehne mnoho mladých lidí. Je škoda odkládat 
to, co nám Bůh nabízí hned na začátku: 
Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po 
všechny dny se budeme radovat a plesat. (Ž 90,1)

Když mladý člověk využije svůj čas tak, 
jak to navrhuje Kazatel, stane se zázrak a 
prožije svůj život naplněný Božím milo-
srdenstvím. Pozná, jak prázdné byly chvíle 
jeho života bez Boha.

Je pro nás povzbuzením, že náš Bůh na 
nás pamatuje: Hospodin na nás pamatuje, on nám 
žehná. (Ž 115,12) A toto požehnání vám 
všem přeji pro každý den.

4Daniel Komrska
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SVATEBNÍ POBOŽNOST

OBNOVENÍ ČLENSTVÍ

SBOROVÁ KRONIKA
září 2017

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, 
zachránil je z jejich úzkostí.

Žalm 107,13

KDY      KOMU                                         PROČ

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Lydii Staré z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
sestře Věře Čihákové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
bratru Vladislavu Kahleovi z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

1. 9.
1. 9.
2. 9.
8. 9.

17. 9. 
25. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.

78 let
70 let
90 let
86 let
84 let
82 let
76 let
70 let
83 let

V sobotu 5. srpna 2017 byli v našem 
sboru oddáni Mária Uhlíková a Lukáš 
Kulísek. Mária také o prázdninách ukončila 
svou službu diákonky v našem sboru a 
společně s manželem se stěhují do 
Bratislavy.

K 1. červenci 2017 bylo obnoveno 
členství sestře Ivě Nedělkové.
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽEZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

dému, kdo lituje a chce, aby mu bylo odpuš-
těno. O odpuštění však můžeme uvažovat i  
z druhé stany. O odpuštění někomu jinému. 
Ne vždy je snadné a ne vždy si uvědomíme, 
že je třeba. Mnohdy napácháme velké škody, 
než si uvědomíme svou ukřivděnost nebo 
zlost na někoho jiného. Proto mě oslovila 
myšlenka pravidelně se na chvilku zamyslet, 
komu dlužíme odpuštění, a odpustit. Možná 
si budu připadat méně troufalá, když před 
každou prosbou o odpuštění sama odpustím 
ostatním.

Chtěla bych tady pochválit pěkný nápad   
s psaníčky, která jsme ráno nacházeli u svých 
věcí a která nás přiměla začít každé ráno       
s myšlenkami obrácenými k Pánu Bohu.     
V přeplněných místnostech bývalého statku, 

kde jsme byli ubyto-
vaní, bylo bohužel 
těžké najít tichý kout 
na vstřebání, a tak 
doufám, že se nám 
tuto část podařilo do-
hnat po návratu domů 
a řádném spánku.

Místo tichého za-
myšlení mimo stano-
vený program jsme si 
o víkendu užívali des-
kových i karetních her 
nebo třeba možnosti 

popovídat si u kávy. I to se však cení, protože 
velká účast umožnila o to větší diskusi          
s ostatními. Doufám, že se akce líbila všem 
stejně jako mně a že můžu za všechny podě-
kovat příbuzným naší Ester Pučálkové za 
poskytnutí ubytování. Tak zase za rok!

4Tereza Podškubková

e dnech 17. až 20. srpna proběhla 
letošní víkendovka mládeže. Toto 
suché sdělení však zdaleka nevysti-V
huje příjemně strávené dny v Milí-

čově, vesničce obklopené přírodou, kde vám 
výhled na večerní oblohu nezničí pouliční 
osvětlení. Právě blízkost přírody jsme si 
užívali plnými doušky, snad nejen na sběr 
hub, výlety a táboráky, ale i na zklidnění a 
zamyšlení se nad vlastní životní cestou.

Probírané příběhy o odpuštění a zápasu   
s Bohem byly dobře podané a inspirativní. 
Otázka nakolik se s pokorou podřídit osudu 
je pro většinu z nás jistě navždy otevřená. 
Snad každý se sám sebe někdy ptal, jestli by 
neměl ve svých modlitbách méně žádat a 
více děkovat. Při svém programu (Gn 

32,23–33,10) jsme se ale zamysleli také nad 
tím, jestli přece jenom nemáme právo žádat 
více, protože kdo málo žádá, málo dostane. 
To ostatně souvisí i s tématem odpouštění 
(Lukáš 7,36–50), kde můžeme mít pocit, že 
si odpuštění nezasloužíme nebo že žádáme 
příliš, když žádáme o odpuštění znova a 
znova u stejného provinění. Není tedy na 
škodu si připomenout, že Bůh odpouští kaž-
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LOUČENÍ SE SESTROU 
MÁRIÍ UHLÍKOVOU

7

ěhem letošních prázdnin jsme se 
postupně loučili s naší milou sestrou Bdiákonkou Márií Uhlíkovou. Pro mě 

osobně to bylo jako blesk z čistého nebe, 
když jsem se někdy na jaře dozvěděl o zná-
mosti sestry Márie s bratrem Lukášem Ku-
lískem a nedlouho poté o ukončení její 
služby v našem sboru.

Nejsem kompetentní osoba, abych se 
mohl rozepsat o všech aktivitách naší sestry, 
neboť jako pouhý řadový účastník bohoslu-
žeb jsem neměl možnost vidět do práce 
vedení sboru. Nicméně se pokusím několika 
větami popsat, co jsem zaznamenal při set-
káních se sestrou jednak při nedělních boho-
službách, jednak při jiných příležitostech.

Mária byla diákonkou našeho sboru, to 
znamená, že byla účastna duchovní práce 
mimo jiné jako kazatelka. Vzpomínám na 
některá její neotřelá kázání, v nichž se nebála 
promluvit do našich duší o skoro tabuizo-
vaných tématech v církvi jako např. 
manželská nevěra, nechtěná těhotenství a co 
s nimi apod. Také její povzbuzování k po-
zornosti vůči našim sousedům v lavici při 
Večeři Páně je v běžné církevní praxi skoro 
výjimečné. Její kázání jsem pozorně 
poslouchal, neboť otvírala nové pohledy na 
možné výklady Božího slova a na naši 
odpověď na ně. Také chci zmínit její cyklus 
biblických bohoslužeb na téma „Bible, které 
nerozumíme“, které mě velice zaujaly, neboť 
míst v Bibli, kterým nerozumím, je ne-
přeberně.

Chtěl bych také zmínit její mimořádný 
zájem o lidi bez domova a její pomoc jim. 
Každotýdenní vaření polévky, pomoc při 

rozdělování materiální pomoci pro Dia-
konii, spoluorganizování Štědrovečerní 
večeře i osobní kontakt s těmito lidmi je asi 
jen částečný pohled na její dlouhodobou a 
intenzivní službu těmto lidem.

Sestra navštěvovala také staré a nemocné 
členy sboru, vedla s nimi rozhovory, některé 
z nich jsme si mohli přečíst i v Kompase. 
Měla velmi pěkný vztah ke starým lidem.

Pokud vím, byla též vedoucí mládeže, 
nicméně tady se jako příslušník starší 
generace nemohu vyjádřit. Snad by někdo     
z mládeže mohl na toto téma něco napsat.

Bratr kazatel Asszonyi se za nás za 
všechny se sestrou Márií oficiálně rozloučil 
při její poslední bohoslužbě. Ve svém po-
děkování zdůraznil právě všechny nové způ-
soby pastorace, kterými se sestra pokusila 
oživit život sboru. Její výzvy však nebyly 
vždy přijaty, např. když vyzývala sbor k větší 
otevřenosti a vstřícnosti vůči lidem bez 
domova. Ale i tak si myslím, že její pokus o 
posunutí sboru k větší opravdovosti a 
pravdivějšímu životu podle Písma nebyl 
zcela marný.

V sobotu 5. srpna se pak konala velkolepá 
svatba. Snoubenci vyslovili své „ano“, a tak 
pro oba začíná nová kapitola jejich života. 
Zároveň jsme byli informováni o tom, že 
další jejich působení bude na Slovensku       
v Bratislavě.

Milá sestro, z celého srdce Ti děkujeme za 
Tvoji neúnavnou a aktivní službu a přejeme 
Ti v dalším životě a na novém působišti 
hodně Božího vedení a požehnání.

4Felix Davídek
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Letní MODLITBA

8

ětšina z nás už má 
za sebou kratší nebo 
d e l š í  l e t n í  V
dovolenou. Hodně 

lidí jezdí o prázdninách do 
přírody, na hory, na vodu, a 
má tak možnost být v 

kontaktu s přírodou zcela osobně a jedinečným způsobem. To by nás také 
mohlo přiblížit k Pánu Bohu, neboť věříme v Jeho stvořitelské dílo. A tak je 
namístě i naše vděčnost.

Chválím Tě, Bože náš, za přírodu, kterou jsi stvořil pro nás a v níž vidíme Tvou velikost.

Chválím Tě, Bože náš, za teplo, které je dobré a příjemné.

Chválím Tě, Bože náš, za nádherné rostliny, které jsou krásné, barevné a osvěžují vzduch i 
lidskou mysl.

Chválím Tě, Bože náš, za stromy, keře, lesy, které pro nás vytvářejí kyslík, abychom mohli 
dýchat.

Chválím Tě, Bože náš, za zvířátka, která jsou našimi bratry a sestrami a také vypovídají o Tvé 
moudrosti a lásce.

Chválím Tě, Bože náš, za ty nádherné večerní koncerty cvrčků a cikád.

Chválím Tě, Bože náš, za noční hvězdnou oblohu, která vypovídá o velikosti vesmíru. 

Chválím Tě, Bože náš, vůbec za toto léto, které mě osvěžilo na duši i na těle a přineslo mi potěchu 
srdce.

Chválím Tě, Bože náš, za to, že jsi, a také za to, že já jsem a mohu Tě takto chválit. Budiž Ti 
čest a sláva až na věky. 

Amen.

4Felix Davídek
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ZE ŽIVOTA V BOHUMILICÍCHZE ŽIVOTA V BOHUMILICÍCH

ár vzpomínek na dobu, kdy jsme 
chodili do nedělní školy. V nedělce Pnás učil můj tatínek Miloslav Huták. 

Na nedělní shromáždění přijížděli hosté      
z Brna a z Kyjova.

Z Kyjova jezdil do Bohumilic br. kazatel 
Jindřich Brůžek se svou manželkou. Sloužil 
ve shromáždění a po shromáždění sloužil 
nám dětem v nedělní škole. Rozbalil velký 
kus bílého jemného flanelu a zavěsil ho na 
tabuli. Na bílém flanelu byla barevně na-
kreslena krajina, do které br. kazatel umísťo-
val vystříhané postavy podlepené flanelem a 
vyprávěl nám příběhy z Bible. Příběhy o 
Adamovi a Evě, Izákovi a Sáře, o králi Da-
vidovi a královně Ester. Byl výborný vypra-
věč, uměl nás děti zaujmout výkladem 
příběhu, celý příběh hrál i mimikou obličeje, 
zvlášť výrazné měl oči. Ještě teď si vybavuji 
jeho hlas a oči, které zářily, když nám vy-
právěl příběhy z Bible a o lásce Pána Ježíše. 
Na jeho flanelové obrázky a příběhy jsme se 
vždycky těšívali.

V nedělní besídce nám také sloužili man-
želé Vodnaříkovi, kteří často přijížděli do 
Bohumilic. Zvlášť sestra Lydie Vodnaří-
ková-Kostomlatská byla skvělá vypravěčka 
příběhů o Pánu Ježíši, měla úžasně laskavý a 
příjemný hlas a z hlasu jí přímo čišela láska   
k Pánu Ježíši. Nejvíc si pamatuji podoben-
ství o ztracené ovečce, které nám vyprávěla. 
Dovedla nás vnést do děje, kdy se pastýř 
vydává hledat tu jednu jedinou ztracenou 
ovečku. Abychom si uvědomili, že každý     
z nás je tou ztracenou ovečkou, kterou šel 
Pán Ježíš vyhledat, aby nás pak mohl vzít do 
své náruče a přivést k sobě. Na manžele 
Vodnaříkovy s láskou vzpomínáme.

Další osobností našeho sboru, kterou 
bych chtěla připomenout, byl br. Ludvík 
Musil. Byl upřímně věřící a když kázal, 
nehleděl na čas, takže jeho kázání bývala 
dlouhá. Ve svých kázáních často vzpomínal 
na dobu, kdy bojoval v 1. světové válce a jak 
ho Pán Bůh ochraňoval v těžkých chvílích. 
Bratr Musil byl rozhodný svědek Pána Ježíše 
a při rozhovoru s lidmi stočil hovor na Pána 
Ježíše. I když byl už starý, postavu měl rov-
nou jako voják. Pamatuji si, jak slavil osmde-
sáté narozeniny. Po kázání vstal a zazpíval 
píseň ze zpěvníku „O, jak bych neměl vesel 
být“. Píseň dozpíval se slzami v očích a        
v silném pohnutí. Bylo to i pro posluchače 
opravdové a silné vyznání Jednou při sbo-
rové slavnosti byl br. Musil vyzván, aby 
během deseti minut řekl něco ze svého 
života. Ale bratr pochopitelně tak krátký čas 
nedodržel. Když skončil, br. kazatel Urban   
s laskavým úsměvem a pochopením řekl, že 
bratr je z té doby, kdy lidé měli spoustu času.

To byly pohledy do životů tří známých 
osobností té doby, které Pán Bůh vyvolil, aby 
se stali Jeho svědky. A oni se s radostí a 
nadšením chopili díla na Boží vinici, byli 
našimi vzácnými svědky, všechno, co dělali, 
dělali s láskou pro Pána Ježíše. On si je 
vyvolil a oni mu zůstali ve službě věrni.

My jsme od nich toto Boží dílo převzali.   
I nás si Pán vyvolil, každému dal nějakou 
hřivnu a chce, abychom přinášeli užitek, 
abychom Mu sloužili, abychom všechny své 
síly dali do služby Jemu. Vše Ti v oběť dám... 
zpíváme v jedné písni. Dáváme opravdu 
všechno? Náš Pán je toho hoden, je hoden 
nejvyšší slávy. Hledejme nejprve věci Božího 
království a vše ostatní bude nám přidáno.

w Ke 110 letům od založení bohumilické stanice

4Dagmar Chlápková
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8 Takže jsi zpívala s dětmi už v Jilemnici?
S prací s dětmi mám zkušenosti z Jilem-

nice i z Effathy. V Jilemnici jsem vedla 
dorost a v dorostu jsme nacvičovali písničky 
na neděli.

8 Jak ses ty sama dostala ke zpěvu, k hudbě?
Odmalička mě k tomu vedli rodiče, ale zas 

tak hudební rodina nejsme. Nejvíc maminka 
– ta zpívá v Effathě, věnuje se organizaci 
jejích akcí a v létě vede dětské kurzy.

8 Na který hudební nástroj hraješ?
Na klavír.

ROZHOVOR 
S ELIŠKOU ŠTIGLEROVOU

8 Jak ses dostala k vedení sborečku?
Poprosila mě o to Eliška, tehdy ještě 

Kořínková, a zeptala se mě, jestli bych po 
jejím odchodu z Brna navázala na její práci.

8 Začala ses už připravovat v loňském roce?
Během jara jsem chodila na zkoušky a 

pomáhala, s čím bylo potřeba.

8 Máš nějaký oblíbený žánr, který bys chtěla        
s dětmi zpívat?

O žánru se mluvit nedá. Čerpám z toho, 
co jsem zpívala s dětmi v Jilemnici – takže 
směs různých písniček pro děti od různých 
křesťanských autorů.

Zpíváme každou neděli po shromáždění…

w Od letošního roku mají děti ve svém sborečku novou dirigentku – 

Elišku Štiglerovou. I když pochází z Jilemnice, v Brně už je nějaký 

pátek a troufám si říct, že se už snad zde cítí jako doma. Také proto 

se plně zapojila do služby ve sboru a převzala sboreček po Elišce 

Formánkové (roz. Kořínkové).
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8 Jak podle tebe vypadá ideální dětský zpěváček?
Žádné ideální zpěváčky nečekám, to bych 

pak neměla žádnou práci J. Ale měl by 
zpívat přirozeně, s nadšením, mělo by ho to 
bavit. Měl by mít přirozenou 
touhu se zlepšovat.

8 A jaký věk?
Věkově nechci sboreček 

omezovat jasnou hranicí, ale 
měly by to být děti, které 
zvládnou sedět a chvíli se 
soustředit. Horní hranici 
bych neomezovala.

8Musí už umět číst?
Nemusí. Zajímavé je, že 

nejvíc se zpěvníku drží děti, 
které číst neumí.

8 Mají se děti na zpěv připravovat i doma?
Je dobře, když se doma podívají aspoň na 

text písničky a zopakují si ho.

8 Myslíš si, že povedeš sboreček stejným způsobem 
jako Eliška, nebo připravuješ nějaké změny?

Myslím, že to nebude úplně stejné, ale 
určitě v podobném duchu. Možná bych       
s Davidem Rausem ráda zapojila víc 
dorostenců s doprovodem.

8 A co spolupracovníci? David Raus…

Zatím David Raus a ještě možná někdo 
další. Ale to nechci prozrazovat.

8 Je něco, co ti ve sborečku chybí?
Ještě jsme nezačali… 

Uvidíme.

8 Co tedy mají dělat rodiče, 
pokud chtějí, aby jejich dítě 
zpívalo ve sborečku?

Ať ho pošlou na první 
zkoušku, která bude v ne-
děli 10. září po shro-
máždění (v době kávy). 
Případně je možné přijít i 
některou další neděli. Žádná 
přihláška není potřeba. 
Cvičíme každou neděli po 
shromáždění, zhruba půl 
hodiny, kromě první neděle 

v měsíci, kdy je Večeře Páně.

8 Je ještě něco, co bys chtěla říct?
Chtěla bych víc vyzdvihnout to, aby si děti 

uvědomily, že jejich zpěv je k oslavě Pána 
Boha, že je to zvěst, ne jen to, co se naučily a 
chtějí nám předvést. Ale to vlastně není 
změna J.

Děkujeme. 
S Eliškou Štiglerovou rozmlouvala 

Lenka Broklová.

Zvu zájemce ke čtení a rozjímání nad Biblí, každé druhé úterý v době od 17 do 

19 hodin v prostorách modlitebny. Začali jsme se jako skupinka pod vedením 

bratra kazatele scházet před Velikonocemi nad stránkami biblické knihy 

Exodus a někteří pokračovali ve scházení i po Velikonocích, kdy jsme otevírali 

epištolu Římanům. Těšíme se, že v tom budeme pokračovat i po prázdninách, 

první setkání plánujeme na 12. 9. 2017.

Lydie Horká 

POZVÁNKAPOZVÁNKA
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Ze života malého dorostu

rvní dva dny jsem nic neslyšel kvůli 
zánětu uší. Kvůli tomu jsem měl uši Pzalepené. Později jsem zjistil, co se 

dělo, když jsem měl před sebou němý obraz. 
Zjistil jsem, že jsme Abrahamovi pastýři 
kteří musejí o stáda pečovat tak, aby jich bylo 
na konci co nejvíc. Zapomněl jsem dodat, že  
jsme byli na skupinky. Naše skupinka se 
jmenovala A-team (Verča, Ríša, Hugo, Tara, 
Jonáš, Jindra, Elenka a já). Další skupinka se 
jmenovala Gama-team (Šimon, Tim, Holi, 
Terezka, Helenka, Jonatán) a BB (Adam, 
Tobiáš, Lili, Vilém, Julinka, Kristián, Odetka 
a ?). Prožili jsme příběh od osvobození Lota 
až po hledání Izákovy nevěsty. A už je tu 
konec tábora. Vyhrála naše skupinka A-team 
s 93 ovečkami, druhá skupinka Gama-team s 
78 body a třetí skupinka BB s 75 body. 

Byl to můj poslední tábor na malém 
dorostu. Spolu s Tobiášem, Adamem, 
Jonášem a Tomem. 

Celý tábor jsem si užil.
Filip Štigler

Dojmy Filipa Štiglera z prázdninového tábora



13KOMPAS 9/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Akce, které vás mohou zajímat

lovenský hudobný skladateľ Víťazo-
slav Kubička pripravuje k blížiacemu Ssa 500. výročiu reformácie novú 

duchovnú operu s názvom Hrad prepevný 
– venovanú osobnosti Martina Luthera        
s akcentom na Kristovo posolstvo ľudstvu. 

Slávnostná premiéra opery Hrad pre-
pevný sa bude konať v historickej budove 
Slovenského národného divadla v Bratislave 
v deň výročia Reformácie 31. 10. 2017         
v sprievode Symfonického orchestra RTVS 
pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša.

Nová opera zameraná na osobnosť re-
formátora vzniká desať rokov od uvedenia 
duchovnej opery od Víťazoslava Kubičku     

s názvom Martin Luther. Pripomeňme, že 
pôvodná slovenská opera Martin Luther 
mala premiéru 22. mája 2005 vo Veľkom 
evanjelickom kostole v Bratislave a počas 
19 predstavení ju videlo asi 14 000 divákov,  
a to na Slovensku, ako aj v Českej repu-
blike.

Na všetky predstavenia novej duchov-
nej opery Hrad prepevný srdečne po-
zývame!

(eb)

Bližšie informácie: Víťazoslav Kubička, 
vitokubicka@gmail.com

Nová duchovná opera 
k 500. výročiu reformácie  
Hrad prepevný 



14

MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

C E D U L K Y T E T Y B A M B U L K Y

KOMPAS 9/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

eta Bambulka vždycky věděla, jak si poradit. Jednoho dne rozvěsila 
na nábřeží řeky, u něhož dlouhá léta bydlela, cedulky s nápisem: TNekrmte racky a holuby! A i když se toho dne zrovna zdálo, že tu 

široko daleko žádní rackové a holubi nejsou, a tudíž, že se tu cedulky objevily 
docela zbytečně, všichni kolemjdoucí je respektovali. Snažili se při svých 
procházkách podél vody nedrobit právě pojídané bagety a neodhazovali zbytky 
sušenek. Vážně projevovali neuvěřitelnou opatrnost při pojídání drobivých 
věcí. Ovšem až na jednoho turistu s batohem. Hned první zavěšenou ceduli si 
přečetl, pak se rozhlédl a spatřil jednoho jediného racka letět vysoko nad 
vodou, ale jinak nic. Ušklíbl se a začal si o cedulích myslet své. Naprosto 
schválně odhodil před sebe na cestu dlouhým hodem špičku od rohlíku, který 
právě pojídal. 

Řeknu vám, tohle vážně dělat neměl. Vmžiku se k tomu místu, kam špička 
rohlíku dopadla, sletělo veliké hejno racků a k tomu ještě nejmíň padesátihlavá 
letka holubů. Peří létalo vzduchem, že se zdál být až šedý jako dým. Hluk ptáků 
byl v tu ránu silnější než právě projíždějící parník a cesta byla zacpaná 
roztaženými křidélky a ocasy tak, že se skoro nedalo projít. Navíc se ti hladovci 
neustále čím dál víc srocovali kolem v tu chvíli už dost vyděšeného turisty a 
dožadovali se dalších a dalších špiček od rohlíků či jiných dobrot. Uprchnout se 
turistovi s batohem podařilo jen tak tak. A ptáci ho přitom pronásledovali až za 
most.

Teta Bambulka to všechno sledovala z okna a pokyvovala hlavou. Dobře 
věděla, proč tam ty cedulky věšela. Ne proto, aby se pouze četly, ale proto, aby se 
také dodržovalo to, co je na nich napsáno. Věřila však, že se turista s batohem, 
jehož jméno ani neznala, poučil, a příště pro něj budou obdobná upozornění 
mít mnohem větší váhu.

I náš život občas provází nějaká ta dobrá doporučení, co nedělat. Mnoho      
z nich je zapsáno v Bibli. A i když se zrovna může zdát, že jsou zbytečná a není 
třeba je respektovat, je dobré ta NE! poslechnout. Nikdy nevíte, odkud přiletí 
racci či holubi J.

(volně podle K. Urbánové)



Fotbálek 

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 
17.00. Nehraje se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále 
pouze 50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 362 414 
nebo 605 307 274).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

21. 9.: Pokec o prázdninách

Sledujte oznámení v mládeži.
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Diakonie
 12. 9.: Oběd pro seniory
14. 9.: Kluci na čaj – setkávání nad Biblí

4Pája Sychrová

wNajdete 6 rozdílů?



3. 9.:
10. 9.:
17. 9.:
24. 9.:

10.00
10.00
10.00
10.00

6. 9.:
13. 9.: 
20. 9.:
27. 9.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Tomáš Vrána
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

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

vždy po nedělní pobožnosti (

v pondělí 4. září v 17.30 a další dle domluvy

ve středu  13. září v 17.30

vyjma první neděle)

3. 9.:
10. 9.:
17. 9.:
24. 9.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí (s. Ester Pučálková)
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
Bohumiličtí (br. Ladislav Jílek st.)
bude určeno br. Josef Vávra

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska 
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

NEDĚLE

seriál S Ježíšem na cestách

w V neděli 24. září se po dopolední bohoslužbě bude konat členské shromáždění. Členové sboru 
budou na něm projednávat hospodaření se sborovými prostředky a péči o budovu modlitebny. 
S investičním záměrem se mohou členové seznámit na webových stránkách sboru.
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