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1.–9. 9. 1643 – obléhání Brna Švédy.
1. 9. 1939 – anexí Gdaňska a útokem na 

Polsko rozpoutává Německo 2. 
světovou válku.

1. 9. 1990 – vznikl Teologický seminář 
Církve bratrské (nynější ETS)   
v Praze.

5. 9. 1972 – členové palestinské teroristické 
skupiny „Černé září“ zajali jede-
náct izraelských olympijských 
sportovců.¬

7. 9. 1863 – položen základní kámen Čer-
veného kostela.

8. 9. 1910 – otevřena modlitebna našeho 
sboru na Nových sadech č. p. 32.

13. 9. 1993 – podepsaná tzv. Mírová dohoda 
z Osla mezi Izraelem a Orga-
nizací pro osvobození Palestiny 
– jedná se o první faktické 
uznání existence Izraele ze 
strany Palestinců.

14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže.¬ 
14. 9. 407 – zemřel konstantinopolský pa-

triarcha Jan řečený Zlatoústý, 
vynikající kazatel a učitel církve; 
má statut patrona kazatelů.       
Z jeho díla jsou u nás šířeji zná-
my zejména Knihy o napravení 
padlého přeložené a vydané 
Viktorinem Kornelem ze Vše-
hrd.
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Ú VODNÍK

Nevzrušuj se
kvůli svévolníkům  

Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď 
těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak 
zelené býlí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, 
v zemi přebývej a zachovávej věrnost. 

(Žalm 37)

náte ten pocit, když ve vašem okolí někdo 
těží z toho, že nedbá na pravidla, ať již Zpravidly rozumíme zákon, morálku, čest 

nebo zkrátka cokoli jiného, co je v rozporu  s vaším 
přesvědčením a pravidly slušného chování obecně 
(pro jednoduchost jim dále říkejme zákon)? 
Dovolím si předpokládat, že ano, neboť žijeme ve 
stejné zemi, která je navíc postižena svou 
minulostí.

Posledních patnáct let se živím podnikáním. Je 
to prostředí, kde je pokušení velké a podíl těch, 
kteří staví své zájmy nad zákon, vysoký. I když 
procento objasněnosti případů hospodářské krimi-

nality je relativně vysoké (přes  
60 %), má tento ukazatel mi-
zernou vypovídací hodnotu, 
neboť nám zdaleka neříká nic o 
těch, na které se dosud nepřišlo. 
A takových je podle všeho 
hodně. Například četnost 
kontrol finančních úřadů mnohé 

napovídá. U nás v regionu je perioda poměrně 
krátká, méně než 10 let, ale ve větších městech je 
násobně delší. Vzhledem k možnosti daňové 
správy kontrolovat (pouze) tři roky dozadu asi 
tušíte, že poctivost je redukována na otázku 
svědomí. Pro věřícího člověka je to věc, která 
nepotřebuje dvojího zamyšlení – máme přece 
usilovat o čistotu: Každý, kdo má tuto naději v něho, 
usiluje být čistý, tak jako on je čistý. (1. Janova 3,3)

Je logické, že podnikatel sleduje svou 
konkurenci a snaží se o ní získat co nejvíce 
informací. Nemůžete se tedy dost dobře vyhnout 
tomu, abyste se o lecčems nedozvěděli. Ať již je to 
relativní banalita, jakou je neupřímná a nadsazená 
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Ze staršovstva

4

reklama, nebo vyhýbání se povinnostem, 
nedodržování smlouvy, provádění stavby 
bez patřičných povolení, krácení daně a 
nedodržování technologických předpisů. 
Možná jsou to jiné nepravosti, které 
procházejí svévolníkům ve vašem okolí, 
nicméně princip je stejný. Někdy se to 
nakupí. A pak možná znáte ten pocit 
spravedlivého rozhořčení, které se ve vás 
vzedme, když přijdete na nějakou drzou 
levárnu a říkáte si, že přece není možné, aby 
zůstala nepotrestána. Můžete přemýšlet, jak 
přimět ty, kdo mají vykonávat kontrolu, aby 
zjednali pořádek. Nebo začnete propadat 
beznaději. Pocit, že se na vás děje bezpráví, 
vás sžírá. A pak do toho všeho zazní Boží 
hlas a přinese pokoj. Nevzrušuj se kvůli 
svévolníkům, říká Davidovými ústy Hospodin.

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům. Nevzrušuj se 
kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou. Odlož hněv 
a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš 
zlého. Je to svým způsobem zvláštní, číst tak 
uklidňující text. Nevzrušuj se, a hned třikrát za 

sebou. Mimochodem, jinde v Bibli už se 
takto důrazně formulovaná výzva k za-
chování klidu těmito slovy nenalézá. A Bůh 
ve svém slově nezapře povahu laskavého a 
milujícího rodiče, který v předtuše toho, že 
jen tak snadno neuposlechneme, nabízí i 
zdůvodnění – ať se nedopustíš zlého. A je to víc 
než na místě. Rozhořčení na křížové výpravě 
k prosazení práva může nepříznivě ovlivnit 
schopnost dobře posoudit své konání (vždyť 
lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš; 
Jakub 1,20). Nemluvě o tom, že samotné 
neustálé přemýšlení o svévolnících nás užírá, 
zatěžuje a vysiluje. Žijeme v tomto světě, ale 
nejsme z tohoto světa, máme usilovat o 
čistotu, ale nemáme se vzrušovat kvůli těm, 
kdo čistí nejsou. Řekl bych, že žijeme na 
hraně. Bůh to ví, avšak nevede nás ke lhostej-
nosti, ale k pokoji. Snímá z nás břemeno 
odpovědnosti za spravedlnost. Nevzrušuj 
se, není to tvá starost, má je odplata i pomsta, 
praví Hospodin.

4Tomáš Vrána

Biblický úvod a modlitební chvíli vedl br. 
Luboš Rous (Mar 5.36 a Řím 8.38)

Součástí jednání bylo setkání s vedením 
mládeže. 

Dále staršovstvo prodiskutovalo zprávy  
z diakonie, zabývalo se službou na sborový 
den a prosbou o organizaci výroční 
konference CB 2020.

7. června7. června

Z hospodářských věcí se staršovstvo 
zabývalo pevným zařízením jednoho z bytů 
v předním domě   

 4Petr Dadák
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; 
on učinil nebesa i zemi.

Ž 124,8

SBOROVÁ KRONIKA

ÚMRTÍ

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 Milanu Nedbalovi z Brna
bratru Vladislavu Kahleovi z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

80 let
72 let
92 let
88 let
86 let
84 let
78 let
71 let
72 let
85 let

w Koncem srpna zemřel ve věku 88 let bratr Jaroslav Vala.

14. 9. 1937 – zemřel první československý prezident To-
máš Garrigue Masaryk.

16. 9. 921 – zavražděna svatá Ludmila, první česká světice 
(svatořečena 1143).

19. 9. 1899 – založena C. k. česká technická vysoká škola 
Františka Josefa v Brně (dnešní VUT v Brně).

19. 9. 1926 – slavnostní otevření modlitebny sboru Jednoty 
českobratrské v Brně (tedy naší modlitebny ).
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20. 9. 1870 – italská revoluční vojska dobývají Řím a vyhlašují jej za hlavní město sjednocené 
Itálie. Papeži je vyhrazen pouze pahorek Vatikán s okolím. Tato událost znamená 
zánik Papežského státu a de facto konec světské vlády papežů.

21. 9. 1522 – tiskař Melchior Lotter vydává v Lipsku Lutherův německý překlad písem No-
vého zákona (tzv. zářijová Bible).

25. 9. 1555 – na sněmu v Augsburgu vyhlášen nábo-
ženský mír mezi císařem Karlem V. a 
říšskými knížaty.¬

28. 9. 1929 – slavnostní otevření dostavěné kate-
drály sv. Víta v Praze. Katedrála byla 
dokončena k tisícímu výročí zavraždění 
sv. Václava (podle tehdy uznávaných 
názorů měl být zavražděn 28. září 929, 
dnes se historikové spíše kloní k datu     
28. září 935).

29.–30. 9. 1938 – konference v Mnichově o řešení 
sudetoněmecké otázky v Česko-
slovensku – výsledkem jednání byla 
dohoda, kterou Československo 
odevzdávalo oblast Sudet Německé říši.

30. 9. 1975 – začal přesun kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě na lokalitu u kostela a 
špitálu sv. Ducha. Přesun byl ukončen 
27. 10. 1975.¬

30. 9. – 1. 10. – židovský svátek Roš ha-šana (Nový 
rok). Následuje po něm deset dnů pokání, které vyvrcholí na Jom kipur – Den 
smíření. Jedním z charakteristických prvků tradiční bohoslužby je troubení na 
šofar, beraní roh. Nový rok se neobejde bez svátečních jídel: med a jablka 
symbolizují naději a tradiční novoroční pozdrav Šana tova u-metuka, tedy sladký 
nový rok.

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 15–16).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 15–16).¬
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Prázdninová zamyšlení

rázdninové léto končí. Byla to doba 
dovolených, rekreačních pobytů, Pcestování a také letních táborů 

dorostu. Též studenti si oddechli a nabrali 
nové síly i chuť do příštího studia.

I v našem sboru to bývá zřetelné – třeba 
jen podle nižší účasti na bohoslužbách. 
Letos jsme však byli svědky neobvyklých 
návštěv – studentů Evangelikálního teolo-
gického semináře a jejich kázání při nedělní 
bohoslužbě. Byli to tři studenti: Jakub 
Prouza, Jan Adamec a Jan Herman. 
Neskrývám, že i já jsem byl zvědavý na jejich 
biblický výklad a vůbec jejich přístup k ne-
dělní bohoslužbě.

Jakub Prouza se představil náročným 
biblickým výkladem o způsobech, jak se 
Boží přítomnost a Jeho vůle projevuje v na-
šem vnímání a na „naší tváři“. Můžeme mít 
stále radostnou tvář? Po několika biblických 
příkladech, kdy přišly chvíle vzdálené 
radosti, bylo třeba se smířit s tím, že i nás 
někdy potkají chvíle neradostné, smutné. 
Zůstala připomínka zkoušeného, ale 
věrného Joba, který se dočkal mimořádného 
ocenění. I v těch nejobtížnějších chvílích 
zkoušek a smutku se nám Pán Bůh nevzdálil. 
Závisí to jen na naší věrnosti.

Jan Adamec si zvolil časté téma o 
trojnásobném zapření apoštola Petra a jeho 
následném rozhovoru se vzkříšeným 
Kristem. Žádné připomínání Petrova 
zapření, žádné výčitky, ale tři stejné otázky, 
které mířily k podstatě Petrovy víry: Petře, 
miluješ mě? Tak jedná Kristus. Stačí se 
rozpomenout, jak v takových situacích 

jednáme my. A podobenství o marno-
tratném synu nám přístup Ježíše Krista        
k nám obrazně potvrdilo. Otec svého 
nezdárného syna přijímá bez výčitek a 
připomínek jeho minulého života. Zahrne 
ho svým milosrdenstvím. Vyžaduje to jen 
jediné: vrátit se.

Jan Herman uzavřel návštěvy mladých 
teologů poslední prázdninovou nedělí. 
Zvolil za základ svého výkladu jeden z pří-
běhů o uzdravení slepého muže Ježíšem, 
tentokrát při příchodu do Betsaidy. Příběh 
tohoto úspěšného uzdravení má zajímavý 
průběh, protože se odehrál ve dvou etapách. 
Nejdříve procitnutí z úplné slepoty a teprve 
za chvíli ten dřívější slepý muž je schopen 
vidět všechno zcela zřetelně, a získat tak 
úplnou orientaci v tom, co se kolem 
odehrává. Zvláštní závěr příběhu! Ale to vše 
proto, abychom pochopili, že Ježíš neuzdra-
vuje z nějakého ušlechtilého rozmaru, 
abychom pak  oceňovali jeho schopnosti. 
Úkolem uzdravených je přinést svědectví o 
Kristu druhým a také – a to hlavně – dokázat 
svému okolí, svým bližním, že jsme tu proto, 
abychom jim nezištně pomáhali. Abychom 
svými skutky i jednáním potvrzovali 
milosrdenství Boží při uzdravování našich 
tělesných neduhů i duší… 

Na začátku jsem byl na tyto mladé 
studenty zvědavý, ale nyní vím, že by to bylo 
málo. I pro mě to byla slova povzbuzení, ale 
také slova někdy až neobvyklého výkladu 
biblických příběhů, které byly podnětem      
k vážnému zamyšlení. 

4Zdeněk Brokl

aneb Letošní návštěva studentů ETS
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HAREDIM
výstava fotografií v Červeném kostele
HAREDIM
výstava fotografií v Červeném kostele

si málokdo z nás má možnost 
poznat zblízka život a zvyky těch Anejortodoxnějších Židů, někdy též 

nazývaných ultraortodoxní. Eliška Blažková 
to štěstí měla – po osm let dokumentovala 
život právě takové komunity v jeruzalémské 
čtvrti Mea Šearim. Její fotografie dávají 
nahlédnout do každodenního života 
uzavřené společnosti, která má svá vlastní 
pravidla a zákonitosti, pro okolní svět jen 
těžko pochopitelné a přijatelné.

Na světě existují místa, ve kterých jako by 
se zastavil čas. Jedním takovým je čtvrť Mea 
Šearim v Jeruzalémě. Byla založena v 19. 
století židovskými imigranty z východní 
Evropy. Její obyvatelé, ultraortodoxní židé, 
jinak též zvaní charedim, stále zachovávají 
svoje dávné zvyky: styl oblékání, striktně 
dodržují židovské náboženské právo a žijí 
podle přísných pravidel. Okolní svět 
považují za zkažený. Obyvatelé Mea Šearim 
představují perfektně zachovaný a dodnes 
funkční model židovské Evropy. Většina 
charedim mluví jidiš. Odmítají vše nové a 
staví se proti sekulárním Židům, přitom 
však mají konflikty i ve své komunitě. Místní 
extremistické sekty bojkotují sionismus a 

neuznávají existenci státu Izrael. Žijí totiž    
v přesvědčení, že Židé mohou mít vlastní 
stát až po příchodu Mesiáše.

Uličky v této čtvrti působí nevzhledně a 
rozhodně neoplývají žádnou vznosnou 
architekturou. Na chodnících se kupí nej-
různější odpadky a děti si tam hrají své hry. 
Na mnoha místech jsou také plakátovací 
plochy, které fungují jako místní noviny. I 
tyto prostory jsou neudržované, plakáty 
potrhané. Na každém domě je však klima-
tizace, život bez ní by byl zřejmě nesnesi-
telný. Některé ženy nosí tzv. „frumku“ 
podobnou muslimské burce, děti okolo věku 
asi deseti let běžně kouří na veřejnosti.

Obyvatelé čtvrti Mea Šearim slaví své 
židovské svátky opravdu poctivě, až někdy 
nás, Evropany, mohou šokovat. Například o 
svátku Purim by měl každý dospělý vypít 
tolik vína, kolik jen dokáže. Bohužel, někdy 
potom dojde i na zvracení, jak ukazuje jeden 
snímek opilých mladíků. Také Pesach – 
židovské Velikonoce – se berou se vší 
vážností. Týden před nimi je celé Mea 
Šearim v jednom kole. Všichni pečlivě 
uklízejí svá obydlí, rituálně čistí veškeré 
nádobí a zbavují se zbytků chamecu, což 
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jsou všechny kvašené potraviny a cokoli, co 
obsahuje obiloviny. Kromě pečiva je to i 
pivo, těstoviny, a dokonce i některé druhy 
léků. Veškerý chamec se musí spálit, k čemuž 
slouží vyhrazená místa po celé čtvrti.

Zajímavý je svátek s názvem Lag ba-
omer, který je věnován vzpomínce na 
slavného rabína z 2. století Šimona bar 
Jochaje, autora Zoharu, kabalistického spisu 
obsahujícího mystický komentář k Tóře. Na 
jeho počest Židé zapalují ohně, kterých se 
jen v Mea Šearim rozhoří desítky či stovky. 
Ohně mají oslavovat Jochajovo učení a 
připomínat, že právě on našel to pravé 
„světlo“ obsažené v Tóře.

Nejdůležitějším centrem náboženského 
života v judaismu je rodina. Sňatky bývají     
v ultraortodoxních komunitách domluvené. 
Boží příkaz plodit a množit se je naplněn, 
pokud muž zplodil dceru a syna – povinnost 
žít sexuálně se svou partnerkou však dále 
trvá. Rodiny mívají velké množství po-
tomků, a to proto, že čím více mají dětí, tím 
většího dosáhnou požehnání. Na výstavě 
najdeme jeden snímek, dokumentující tři 
děti spící na jednom lůžku, ovšem rodina má 
celkem sedmnáct (!) dětí a pouze dvoupo-
kojový byt. I neplodný pár má plnit 
manželské povinnosti a upevňovat tak 
tělesné pouto lásky mezi manžely. Učenci 
říkají, že pokud žena muži do deseti let 
neporodila dítě, měl by se s ní rozvést, ale 
jedním dechem dodávají, „že v této věci 
existuje mnoho protichůdných ustanovení“. 
Jedním z nejvýznamnějších rituálů v ju-
daismu je obřízka, při níž je obvykle osmý 
den po narození chlapcům odstraněna 
předkožka na znamení smlouvy uzavřené 
mezi Hospodinem a Abrahamem. Po-
vinnost dodržovat zákon mají Židé od 
třinácti let (dívky od dvanácti), kdy 
dosáhnou věku náboženské dospělosti, což 
zpečetí obřadem Bar/Bat micva, jenž je       
v židovských rodinách velkou událostí.

Mužský a ženský svět je v Mea Šearim 
téměř vždy oddělený. Muž se věnuje hlavně 
modlitbám v synagoze nebo studiu Tóry. 
Žena se stará o děti a domácnost. Tato 
separace má celou řadu důvodů. Muž se 
nesmí dotknout cizí ženy ani se na ni 
podívat, komunikace je však i složitá mezi 
manžely. Běžně by se muž na veřejnosti 
neměl dotýkat ani své vlastní manželky, 
pokud to není vysloveně nutné. Ženy nemají 
povinnost chodit do synagogy, přesto se 
většina z nich účastní bohoslužeb o šabatu a 
během svátků. Přístup však mají pouze na 
ženskou galerii nebo do jiných vyhrazených 
prostor.

Co říci závěrem? Život a zvyky této 
komunity jsou úplně jiné, než na co jsme 
zvyklí my. Můžeme dokonce vyslovit i svůj 
podiv a nesouhlas. V žádném případě ale 
nemáme právo soudit a kritizovat. Oni byli 
po staletí zvyklí žít takhle a chtějí tak žít i teď 
v 21. století. Je to jejich rozhodnutí. Navíc 
jsou plně přesvědčeni o tom, že jednají podle 
Boží vůle. Každopádně si myslím, že je 
dobré a správné o nich vědět, znát jejich 
tradice a zvyky a přitom je neodsuzovat. 
Naopak: jako Kristovi učedníci je máme 
milovat. A také se za ně můžeme modlit.

Výstava je přístupná do 15. 9. 2019 i ve 
všední dny od úterka do soboty od 14 do 18 
hodin.

(Faktografické údaje jsem čerpal z po-
pisků k jednotlivým fotografiím.)

4Felix Davídek
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Z táborů 
malého i velkého dorostu

Na otázku Co bylo na letošním táboře jiné? odpovídají účastníci táborů.

MALÝ DOROST
Bylo to výborný, děcka byla hodná, což bylo pro 

vedoucí příjemné. Byl jsem jeden z vedoucích, zase o 
rok starší, tak jsem věděl o něco lépe, jak jednat s děc-
kama. Líbilo se mi, že ostatní vedoucí měli 
pohodovou náladu, a to ulehčovalo i průběh tábora.

Vašek H.

Na rozdíl od minulého roku jsme se nehádaly ve 
stanech, nebo jenom trochu. Byla jsem ve stanu s ně-
kým jiným. Pak jsme tam měli zajímavější biblické 
programy o modlitbě Otče náš. Moje skupinka mě 
taky netlačila do věcí, které nezvládnu, a to se mi líbilo. 
My jsme měli dobrou skupinku.

Verča D.

Hlavně bylo jiné téma – Zlatokopové. Taky víc 
teepee a taky záchody byly na jiném místě. Biblický 
program byl o Modlitbě Páně, probírali jsme ji 
postupně, ale my už jsme ji stejně uměly. Soutěže byly 
podobný, nebo aspoň měly podobný princip. Úplně 
jiná byla noční hra – z nepřátelského území, které měli 
kmeti, jsme museli získat svítící proužky. Taky tam s 
námi poprvé byli naši bráchové Tim a Tom. 

Odetka T. a Terezka M. (Ojík a Tejík)

Letos bylo téma Zlatokopové. Byly tam nové děti. 
A skamarádila jsem se s Luckou a víc s Emičkou.

Sára Kr.

Bylo to stejně dobré jako loni, jen program byl jiný. 
A přibyla nějaká nová děcka.

Hanuš V.

Na tábořišti byly jinak posta-
vené stany. Jiné hry, jiné dřevo, 
jiné týmy. Týmů bylo pět a každý 
si sám vymyslel své jméno: Divo-
cí bizoni, Podfukáři prérie, Žel-
vičky, Vreckovky a The Yukons.

Ema U.

Bylo to lepší. Bylo tam mno-
hem víc přírody než na mém 
prvním táboře. Teď už jsem ale 
byla potřetí.

Julinka Č.
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VELKÝ DOROST

Byl na jiném místě, takže se stavěl celý 
odznova, nic nebylo připravené. Byli jsme u 
řeky, což byl celkem velký rozdíl, protože 
třeba na Ztracence byl potok dál. Takže letos 
se vždycky večer udělala hrozná zima. Rozdíl 
byl taky v počtu účastníků. Asi na dvanáct, 
třináct děcek tam byl přibližně stejný počet 
vedoucích. Takže každý měl v podstatě        
k sobě svého vedoucího.

dorostenec

Že bylo po celý tábor jednotné téma, ne 
každý den jiné téma. Téma bylo Divoký 
západ. Týkalo se osidlování nového území. 
Každý osidloval nové území, dostával za to 
takové dolary a pak si za ně mohl něco 
koupit.

Tomáš Č.

Nebyly družinky, a to se mně líbilo. Někdy 
jsme pracovali s jinými lidmi a zkusili si to i   
v jiných skupinkách. Byla tam lepší, 
prostornější kuchyň. Na rozdíl od loňského 
roku jsme neměli rybník a nebylo tam moc 
rovného místa na hry. Museli jsme chodit 
vždy do prudkého kopce.

navzájem se doplňovaly Sára K. a Bětka Z.

Byl jsem poprvé na táboře velkého 
dorostu, takže se to těžko porovnává s loň-
ským táborem. Na táboře velkého dorostu 
nás bylo mnohem míň, byli jsme na úplně 
novém místě a taky program je dělaný jinak 
než na malém dorostu. A jsme starší, tak už 
je to trochu volnější.

Michal Křipač

4Ptala se Lenka Broklová.
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Co nás

čeká

 

 

 
 

v novém školním roce

NEDĚLNÍ ŠKOLA
w

w

w

w

setkání?

Učitelskou poradu máme ještě před 
sebou, nicméně zřejmě se vše bude ubírat 
zaběhlým systémem pravidelného setkávání 
dětí během shromáždění „po skupinkách“ 
dělených zhruba dle věku. Snad se zadaří 
letos více zpívání, tvoření a setkávání všech 
dětí dohromady, ale gró nedělní školy je – a 
doufám, že vždy bude – v předávání Božího 
slova, evangelia a zvěsti biblických příběhů 
dětem, ať už se Starým zákonem v pololetí 
prvním, či s Novým zákonem v pololetí 
druhém.

w Na co dalšího se mohou děti těšit?
Doufám že na Vánoce, kdy se snad podaří 

něco milého a smysluplného nacvičit na 
tradiční adventní Dětskou slavnost a na 
konci školního roku na společný výlet.

w U koho, příp. kde se děti/rodiče 
dovědí víc?

Nejlépe na našem sborovém webu 
http://cb.cz/brno/deti/ či u mě (Hana 

 Co chystáte na vaše letošní pravidelná 

w

w

Buršíková) nebo u kohokoliv dalšího z ve-
doucích; také na nástěnce ve spodních 
prostorách modlitebny jsou mimo pár 
loňských fotografií stručné informace o NŠ.
 
w

zíte?
S výjimkou velkých prázdnin, kdy NŠ 

není, a několika předem avizovaných 
výjimek přes rok, vždy několik minut po 
začátku bohoslužby a děti zde zůstávají až do 
konce.
 
w Je ještě něco, co byste chtěli dětem 
nebo jejich rodičům říct?

Do NŠ jsou zvány všechny děti od 3 do 
cca 11–12 let, tedy i kamarádi/spolužáci dětí, 
nejen ze sboru. Rodiče prosím, aby mi         
v případě změny v kontaktech (telefon,       
e-mail) dali vědět, obvykle těmito cestami 
předávám hromadně aktuální informace, tak 
ať jste v obraze. 

Těšíme se a začínáme prvním setkáním   
8. 9. 2019.

4za nedělní školu Hana Buršíková

 A jen pro zopakování – kdy se schá-
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VELKÝ DOROST

MLÁ DEŽ

 
  

w

w

w

setkání?
Asi to, co obvykle (hry, duchovní proram, 

smysluplná činnost), ale zatím nechystáme 
nic, užíváme prázdnin. Uvidíme, jací 
dorostenci se sejdou. V biblických prog-
ramech budeme pokračovat v knize Skutků.

w Na co dalšího se mohou dorostenci 
těšit?

Snad se nám podaří vyrazit na setkání 
dorostů na hradě Sión a zorganizovat výlety. 
Dál zatím nedohlédnu.

 Co chystáte na vaše letošní pravidelná w

w

w

w

dovědí víc?
U kmetů a na schůzkách. J

w A jen pro zopakování – kdy se 
scházíte?

Každý čtvrtek 17.00–19.00. První 
schůzka je 5. 9.

w Je ještě něco, co byste chtěli 
dorostencům nebo jejich rodičům říct?

Těšíme se na staré i nové tváře.

4za dorost Petr Dadák

 U koho, příp. kde se dorostenci 

w

w Co chystáte na svá letošní pravidelná 
setkání?

w Na co dalšího se mohou mládežníci 
těšit?

Jako loni zahájíme setkávání během září, a 
to volnějším programem, třeba si uděláme 
piknik, něco si zahrajeme, pokecáme. Se 
začátkem semestru rozjedeme cyklus Soul, 
ve kterém budeme společně pročítat 
evangelium podle Marka a společně se 
zamýšlet nad tím, co může říct nám, do 
našeho života. Tyto programy budou 
prokládány další sérií pod vedením br. 
kazatele Honzy Asszonyi. A občas si zase 
zablbneme, koukneme na film nebo 
otevřeme libovolné téma v diskuzi.

V říjnu se chystáme všichni společně jet na 
slavný BrodFest a doufáme, že se nás tam     
z Kouničky sejde co nejvíc. V listopadu se 
připojíme k dorostu na FFDM, a když se 

w

w

naskytne během podzimu a zimy hezká 
sobota, určitě rádi vyrazíme někam na 
procházku. Do toho stále trvají naše 
nepravidelné nedělní obědy a deskovky, ke 
kterým jsou také všichni zváni (hlavně ti 
přespolní, co nemají oběd od maminky).

Více se můžete dozvědět u vedoucích 
(Ester, Bětka, Petr), dále pravidelně o 
každém programu postujeme na facebooku, 
a pilně pracujeme na novém a živém webu. 
Až bude, určitě se to dozvíte.

Pondělky 17.30. Pokud by někdo rád 
chodil, ale čas mu nevyhovuje, nebojte se 
ozvat, možná to chce další změnu.

w

dovědí víc?

w A jen pro zopakování – kdy se 
scházíte?

 U koho, příp. kde se mládežníci 
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KLUB RODIČŮ  A DĚTÍ

ww

mládežníkům nebo jejich rodičům říct?
 Je ještě něco, co byste chtěli 

Nebojte se přijít jen tak se podívat, 
nebojte se nám navrhnout téma na program, 
nebojte se přivést svoje kamarády, zkrátka 
nebojte se nás! Rádi mezi sebou přivítáme i 
individua, která se vymykají typické šabloně 

mládežníka. A další věc – prosíme, myslete 
na nás na svých modlitbách. Mládežníků je 
málo, vedoucích ještě míň, a tento sbor je 
veliký.

4za mládež Bětka Šťastná

w

w Co chystáte na vaše letošní pravidelná 
setkání?

Vzhledem k tomu, že se nám trochu 
pozměnil tým, který by byl schopný pořádat 
pravidelná setkání, budeme muset mírně 
pozměnit i programy. První čtvrtky v měsíci  
budou volné a kluby se konat nebudou, 
druhé čtvrtky v měsíci budou věnovány 
tematickým setkáním obsahujícím část pro 
děti a část pro dospělé, budou to taková 
setkání, řekla bych „duchovní – sdílecí – 
vzdělávací – tvůrčí“. První bude 12. 9. na 
téma „Zralost“. Určitě přijďte. Rádi bychom 
stále zachovali třetí čtvrtek v měsíci Anglic-
kou konverzaci, pokud to naší milé mamince 
Amy, která se konverzacím věnuje, síly do-
volí, a každý čtvrtý čtvrtek v měsíci budou 
probíhat logopedické kluby, kde se budeme 
skupinově i individuálně věnovat rozvoji ko-
munikačních a řečových dovedností u dětí.

  Na co dalšího se mohou rodiče i děti?
Pokud nám to počasí dovolí, ráda bych, 

aby některá z tematických setkání proběhla 
venku, a určitě se chystáme zachovat také 
výlet klubu rodičů a dětí.

w

w

w

w

w

w

w

 U koho, příp. kde se rodiče dozvědí 
víc?

Pokud by měl kdokoli zájem o informace, 
m ů ž e  n a p s a t  m n ě  n a  e - m a i l :  
RUDYaPAJA@seznam.cz, informace se 
chystáme dávat i na web našeho sboru nebo 
do Kompasu.

 A jen pro zopakování – kdy se scházíte? 
Scházet se budeme každý druhý, třetí a 

čtvrtý ČTVRTEK v měsíci (první a případné 
páté čtvrtky budou volné) ve spodních 
místnostech naší modlitebny na Kounicově 
v čase 9.45 – 11.15.

 Je ještě něco, co byste chtěli rodičům 
nebo dětem říct?

Rozhodně přijďte, klidně i bez dětí, nebo 
děti s prarodiči. A pokud víte o někom ve 
svém okolí, kdo má menší děti, chtěl by se 
poradit s logopedem, zopakovat si 
angličtinu, něco se dovědět, vzít děti někam, 
kde mohou tvořit, hrát si a něco se naučit 
anebo se duchovně i jinak sdílet s ostatními, 
rozhodně je pozvěte nebo pošlete za mnou. 
Budeme se těšit na každého.

4za klub rodičů a dětí Pája Sychrová
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Letopisy 
    zá řijovým výročímk
Letopisy 
    zá řijovým výročímk

5. 9. 1972 – zajetí 11 izraelských 
sportovců   v průběhu konání olympijských 
her v Mnichově – v časných ranních 
hodinách se podařilo osmi palestinským 
útočníkům proniknout do prostoru 
olympijské vesnice a zajmout členy izraelské 
olympijské výpravy. Při vyjednávání s ně-
meckou vládou žádali únosci propuštění 234 
palestinských a arabských vězňů zadržo-
vaných Izraelem, dále vedoucích německé 
teroristické organizace Frakce Rudé armády 
Ulriky Meinhofové a Andrease Baadera 
vězněných v NSR a také volný odlet únosců 
a rukojmích do Egypta. Vyjednávání se 
protahovalo a nakonec byli únosci i rukojmí 
přepraveni až v noci vrtulníky na blízké 
vojenské letiště Fürstenfeldbruck, kde na ně 
čekal boeing do Egypta. Při špatně při-
praveném policejním pokusu o zneškodnění 
únosců a osvobození rukojmích na letišti 
došlo sice k zastřelení většiny únosců, ti však 
v jeho průběhu stačili pozabíjet všechny 
rukojmí. Zbývající tři únosci byli chyceni na 
útěku z letiště policií. Později byli vyměněni 
za cestující z letadla Lufthansy uneseného 
členy Lidové fronty za osvobození Palestiny 
a odcestovali do Libye.

14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže – 
svatý kříž (tj. ten, na němž byl ukřižován Pán 
Ježíš) měla podle starokřesťanských autorů 
nalézt císařovna Helena v roce 325 či 326     
v průběhu své pouti do Jeruzaléma. Císař 
Konstantin dal nad místem nálezu vystavět 
baziliku Svatého hrobu, v níž v roce 335 měl 
znovu vztyčit Kristův kříž. V roce 614 byl 

však Jeruzalém dobyt Peršany, kteří vzali 
ostatky svatého kříže spolu s další kořistí. 
Císař Herakleitos je v rámci bojů s Peršany   
v letech 628-630 získal zpět. Svátek Povýšení 
svatého kříže je podle legend buďto připo-
mínkou jeho vztyčení císařem Konstanti-
nem nebo oslavou jeho znovuzískání od 
Peršanů.

25. 9. 1555 – Augsburský náboženský 
mír – ukončil tzv. šmalkaldskou válku, v níž 
se císař Karel V. pokoušel vojensky zlomit 
nástup reformace, podporované devíti 
protestantskými říšskými knížaty a jedenácti 
svobodnými městy sdruženými ve Šmal-
kaldském spolku. Ačkoliv se císaři podařilo 
spolková vojska porazit v bitvě u Mühlberka, 
zajmout hlavní velitele a dosáhnout 
rozpuštění spolku, nepodařilo se mu zlomit 
odpor stavů proti zavádění katolictví a 
potlačování šíření reformačního učení. 
Augsburský mír potvrdil mocenský status 
quo v Říši a vyhlásil zásadu cuius regio, eius 
religio (čí země, toho náboženství) zna-
menající, že vládce země má právo zvolit 
náboženské vyznání svých poddaných. Pro 
české země patřící pod habsburskou říši to 
znamenalo posílení centralizačních, 
integračních a protireformačních snah 
Ferdinanda I., které zasáhly ze stavů zejména 
města a z církví Jednotu bratrskou (její 
členové museli odejít z Čech – většinou na 
Moravu, neboť ta se protihabsburského 
odboje nezúčastnila, a proto se jí královský 
edikt netýkal).
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Pozvá nka 
   do Praktické služby
Pozvá nka 
   do Praktické služby

30. 9. 1975 – přesun mosteckého 
kostela – Děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie byl přesunován z místa 
„starého“ Mostu, který byl určen k odtěžení, 
na 841,1 m vzdálenou pozici u špitálu sv. 
Ducha. Šlo o jedinečnou stavebně-technicky 
inženýrskou záchrannou akci, která byla 
připravována od roku 1964. Kostel byl 
„podříznut“ a naložen na 53 speciálních 
transportních vozíků, které jej poté 
dopravily na místo po obloukovité kolejové 
dráze – proto také má tento kostel dnes 

hlavní oltář a presbytář orientován jižně a 
nikoliv východně, jak je u kostelů obvyklé. 
Celá akce posloužila komunistické vládě 
jako propagace toho, jak se socialistické 
Československo stará o církevní památky. 
Císař však byl v tomto případě nahý – to se 
ukazovalo zejména v tom, že veškeré ná-
mitky a úvahy o tom, zda je nutné kvůli těžbě 
nekvalitního hnědého uhlí ničit město (starý 
Most) byly již od počátku plánování briskně 
smetány ze stolu.

4vybral Josef  Vávra

Milé sestry i bratři, přátelé sboru,
chtěli bychom vás pozvat do Praktické 

služby (dále PS). Uvědomujeme si, že mnozí 
máte informaci o tom, že „nějaká“ PS ve 
sboru existuje, protože je oznamováno 
setkání PS. Možná ale nevíte, co obnáší být 
členem PS. Ve Výroční členské zprávě se 
také dočtete, co PS ve sboru zajišťuje. 
Služba PS však není podmíněna členstvím 
ve sboru.

PS se schází jednou za měsíc, 2. nebo 3. 
středu v 17.00 hod., tj. před biblickou 
hodinou. Schází se nás v průměru 11 lidí.

Dovolíme vám nahlédnout do programu 
setkání PS 19. června 2019.

Program setkání:
- Přivítání
- Ohlédnutí za Nocí kostelů a Nedělí 

seniorů
- Káva a čaj po shromáždění
- Biblické slovo kaz. Komrsky
- Informace o nemocných a 

návštěvách
- Modlitby
- Narozeniny červenec – září

- Různé, podněty
- Příští setkání 18. září 2019 v 17.00

Jak můžete vidět, PS pomáhá při za-
jišťování pohoštění při různých sborových 
akcích, máme na paměti nemocné a ty, kteří 
již nemohou docházet do sboru, navštěvu-
jeme je, modlíme se za ně. Předáváme dárky 
našim jubilantům.

Uvědomujeme si, že některé členky PS 
také dovršují „více než důchodový věk“ a sil 
ubývá. Chtěli bychom pozvat vás další, 
kterým leží na srdci praktická služba ve sbo-
ru. Jsme si vědomi, že čas setkávání v 17.00 
hod. je pro někoho nepřijatelný z důvodu 
pracovních povinností, ale rádi byste po-
mohli při různých akcích. Je-li tomu tak, 
nebojte se nás kontaktovat, jistě se spolu 
domluvíme.

Ať jste žena nebo muž, věk též neroz-
hoduje, rádi vás přivítáme na prvním setkání 
PS po prázdninách – ve středu 18. září 2019 
v 17.00 hod. ve spodních prostorách mo-
dlitebny. Těšíme se na vás.

S přáním Božího požehnání za vedení PS
4Daniel Komrska a Ivona (Inka) Kulísková
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Září v besídce
Co se bude v besídce učit:

Datum

Neděle 1. září

Neděle 8. září

Neděle 15. září

Neděle 22. září

Neděle 29. září

Téma (č. úlohy)

Ještě prázdniny

Seznamovací

Příklad hrnčíře (SZ 5/6)

Jeremjáš a Báruk (SZ 5/7)

Úklady proti Jeremjášovi 
(SZ 5/8)

Verš k zapamatování

My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my 
všichni jsme dílo tvých rukou.

Izajáš 64,7b

Nebe a země pominou, ale má slova 
nepominou.

Matouš 24,35

Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? 
Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko?

Žalm 94,9

Společné setkání učitelů bude 6. 9. po shromáždění při kávě.Společné setkání učitelů bude 6. 9. po shromáždění při kávě.
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

 Jak si Bůh šeptá s batolá tky nejen v neděli a svá tky (1)
Inu, mnoho z vás to zná. Mít za sebou na své cestě 
každodenním životem neustále několik malých 
ocásků, tedy dítek všeho druhu, přináší zřejmě 
nikdy nekončící řadu neočekávaných výzev, událostí 
a neobvyklých situací. A skrze mnoho takových 
chvilek promlouvá často Pán Bůh k velkým i 
malým… pár z nich jsem si zapsala, abych se o ně 
mohla podělit i s vámi…
 

Nákup může být sám o sobě docela 
náročný. Nezapomenout nic ze seznamu, 
nahradit to, co ze seznamu zrovna nemají 
něčím vhodným a adekvátním, neutratit 
celou výplatu, vybírat zdravá jídla a odolat 
svodům všech typů čokolád (to hlavně já u 
těch bílých a těch s karamelem J). Když se  
k tomu ještě přidá jeden malý rozumbrada, 
který už zná obchod nazpaměť a přesně ví, 
kde vytáhnout z  regálu milované sušenky či 
bonbóny a tajně je propašovat do košíku, 
jeden netrpělivec, který od chvíle, kdy 
vstoupíte do obchodu, neustále opakuje 
otázku: kdy už půjdeme ven, a jedno 
mimino, které by nejraději každých deset 
vteřin vyskočilo z kočárku hlavou dolů, stává 
se z běžného nákupu dobrodružný výlet 
plný neočekávaných zvratů. Na jednom 
takovém jsme se ten den ocitli i my. Naštěstí 
byl obchod plný usměvavých a ochotných 
prodavaček, tedy vlastně asistentek prodeje, 
jak mě upozornil inzertní plakát vyzývající 
kolemjdoucí, aby se také i oni připojili          
k personálu obchodu.

Když jsme se po nejrůznějších zapekli-
tých nákupních peripetiích dostali konečně  
k pokladně, děti začaly vyrovnávat nákup na 
pokladní pás a paní pokladní pípala položku 
za položkou. Vytahuji platební kartu a 

platím. V tu chvíli se ale, při pohledu na mě, 
to prostřední dítko, které až doposavad 
neustále trvalo na tom, abychom tento 
obchod už opustili, zarazilo:

„Mami, ty pjatíš kajtou? Ale my musíme 
pjatit těma papíjkama, pšeci.“

„Ty myslíš, že jsem měla platit papírovými 
bankovkami?“ divím se nechápavě.

Dítko vehementně kýve hlavou: „Anóóó 
makovkami pjatit mušíme.“

Usmívám se a vysvětluji: „Ale to je jedno, 
platit lze obojím a už je zaplaceno kartou.“

Prostřední princezna ovšem stále trvá na 
svém: „Ale mami, my pšeci potšebujeme 
penízek do besídky v neděli a ty máš jen 
makovku!“ Zvyšuje trochu hlas, zvedá ruce i 
ramena.

To už se do toho vložila i nejstarší dcera: 
„Ban – kov – ku, ségra…bankovku.“ 

Pak se ale od své mladší sestry otočila ke 
mně: „„Mami, ona myslí, že máš rozměnit, 
protože nemáš mince.“

Měly pravdu. Obě. Ano, každou sobotu 
chtějí holky do peněženek minci, aby jí 
mohly dát v neděli do kasičky v modlitebně, 
a já jim naposledy řekla, že mám jen velkou 
papírovou bankovku a musím to rozměnit. 
Anička nezapomněla, ale já ano.

Pokladní, která nás napjatě, ale s úsmě-
vem a se zájmem poslouchala, čekala, co se 
stane. Požádali jsme ji, zda si u ní můžeme 
právě zakoupený a do tašek srovnaný nákup 
ještě chvíli ponechat. Vrátili jsme se do 
obchodu pro sušenky, které jsem předtím asi 
třikrát vyndala z košíku, protože se tam 
rozhodně neobjevily mojí rukou, a společně 
jsme je zaplatili tou velkou bankovkou. A 
paní pokladní nám k mému údivu, aniž bych 
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

19

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

2. 9.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
10. 9.: Setkání seniorů (10 hod)
11. 9.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (9.30–11.45 hod)
16. 9.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
25. 9.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (9.30–11.45 hod) 

12. 9.: Zralost
19. 9.: Anglická konverzace

případná další setkání budou upřesněna

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

FOTBÁLEK

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00. 
Nekoná se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. 
Je třeba se vždy přihlásit do čtvrtka 15.30 (nejpozději) na webu tymuj.cz. 
Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274), díky.

ji o cokoli žádala, vydala hodně kovových 
mincí nejrůznějších hodnot.

Kéž bychom nikdy nezapomněli, že 
máme odevzdávat „…co je Boží, Bohu…“ (Mt 
22,21b). A rozhodně nejen, pokud jde o 
peníze. Věnovat Bohu pravidelně čas, své 

schopnosti, modlitby, naslouchání nebo 
třeba pravidelně finance, které nám dává      
k dispozici. Měli bychom se snažit na to 
nezapomínat.

4Pája Sychrová



1. 9.:
8. 9.:
15. 9.:
22. 9.:
29. 9.:
6. 10.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

4. 9.:
11. 9.: 
18. 9.:
25. 9.:
2. 10.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně – zahájení školního roku
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

3. 9. v 17.00

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 9. 9. v 17.30

ve středu 18. 9. v 17.00

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

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

NEDĚLE

1. 9.:
8. 9.:
15. 9.:
22. 9.: 
29. 9.:
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