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Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost a mládež: Ondřej Horký (ondrahorky@seznam.cz).
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Milosrdný a dobrý Bože, děkuji ti za 
toto ráno.

Dopřáls mi ve zdraví vstát a žít tento 
nový den.

Požehnej tento den.
Požehnej dílo mých rukou tak, aby se 

všechno,
do čeho se pustím, stalo požehnáním 

pro druhé.
Požehnej mým milým a blízkým, mé 

rodině a mým přátelům.
Požehnej lidem, se kterými se dnes 

setkám,
aby z našich setkání vzešlo požehnání a 

aby z nich každý z nás odešel bohatší.
Požehnej lidem, kterým se dnes těžko 

vstává,
protože mají strach z nadcházejícího 

dne.
Požehnej těm, kteří nemohou vstát, 

protože jsou nemocní.
Vlož na ně svou žehnající a chránící 

dlaň.
Požehnej těm, kteří mi ublížili a se 

kterými se nerad vídám, 
protože se v jejich blízkosti necítím 

dobře.
Daruj jim svůj pokoj.
A pokud je dnes potkám, dej, ať myslím 

jen na to,
že i je provází tvá žehnající ruka.

Požehnej tedy tento den a všechno, co 
se v něm stane,

abych ve všem poznával a zakoušel tvé 
požehnání.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma 
Grüna vybírá Daniela Asszonyi

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10568381092-pribehy-obraceni
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10568381092-pribehy-obraceni
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ÚV
OD

NÍ
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P r á z d n i n yP r á z d n i n y

ilí čtenáři Kompasu, je to 
až k nevíře, že již máme  Mv ruce prázdninové 

dvojčíslo Kompasu (červenec a sr-
pen 2014). Není to tak dávno, co 
jsme se připravovali na silvestrov-
ské shromáždění a Nový rok jsme 
vítali s plány a očekáváním, co nám 
nový rok 2014 přinese. Již jsou za 
námi Velikonoce, Noc kostelů, Ne-
děle seniorů a mnoho dalších akcí, 
na které jsme se jako sbor nebo 
jednotlivci pečlivě připravovali.

Pro naši rodinu, konkrétně pro 
Lukáše, byl první půlrok zlomový. 
Složil zkoušku dospělosti a dostal se 
na Přírodovědeckou fakultu MU – 
obor ekologická a evoluční biologie.

Školáci a studenti se na prázdni-
ny již moc těšili. Někteří rodiče již 
méně, protože mají problém s hlí-
dáním dětí po celé dva měsíce 
prázdnin. V každém případě prázd-
niny jsou zde!!!!! Také já sama jsem 
za prázdniny vděčná, protože i ve 
sboru máme „prázdninový režim“; 

můžu mít více dovolenou a zase udělat 
práci, na kterou není moc času ve 
školním roce.

Prázdniny jsou v mém životě spo-
jené s pobyty na Valašsku v rekreačním 
středisku Církve bratrské ve Velké 
Lhotě. Na Valašsko jsem jezdila už 
jako malá holka s babičkou Svo-
bodovou na pobyty seniorů. Později 
jako mládežnice na tzv. mírové se-
mináře – byly to mládežnické sezna-
movací pobyty. Tam jsem se poprvé 
setkala s Danielem a Noemi Komrsko-
vými, kteří nyní pracují v našem sboru 
jako druhá kazatelská rodina. A v ne-
poslední řadě jsem jezdila i s rodinami 
našeho brněnského sboru. Ani nevím, 
jak se mně to přihodilo, ale již nějakou 
dobu jezdím na Valašsko s brněnskými 
rodinami jako druhá kuchařka. Va-
řívala jsem se ses. Alicí Packovou, ses. 
Aničkou Štiglerovou a loni se ses. 
Broňou Záděrovou. Každý takový 
pobyt je pro mě neopakovatelná a ne-
zapomenutelná událost. Jeden pobyt 
však ve mně dodnes vyvolává pocit 
mrazení po těle a zároveň nesmírnou 
vděčnost Pánu Bohu. Tehdy bylo 
našemu Lukášovi něco kolem 13 let. 
Spolu s naším prvním synem Marti-
nem a dalšími kamarády jel na kole      
z kopce Cábu. Jel poměrně rychle        
a vzhledem k tomu, že bylo mokro      
a brzdy se mu cestou pokazily, nemohl 
zvládnout kolo a sjel mimo cestu do 
výmolu, kde se kolo „zapíchlo“ do 
země a on přeletěl přes řídítka. Přední 
kolo bylo ohnuté, ale Lukáš vyvázl jen  
s lehkými oděrkami. Když se vrátili do 
rekreačního střediska a Lukáš mně 
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A N E B C O N Á S Č E K Á A C O N Á S 
( D Á - L I P Á N ) N E M I N E O P R Á Z D N I N Á C H

VÝHLEDYVÝHLEDY
pívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne 
jeho spásu! (1Pa 16,23) Tato slova jsou 
součástí chvalozpěvu u příležitosti při-Z
nesení schrány smlouvy do Jeruzaléma. 

Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf  
a jeho bratři vzdávali Hospodinu chválu: Chválu 
vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte 
národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte 
žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho 
svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kteří hledají 

Hospodina! (1Pa 16,7–10) Letní měsíce a s nimi spojený čas dovolených může být dobrou 
příležitostí přemýšlet o všech Božích divech v našich životech.

Pomineme-li prázdninové pobyty dorostu (28. 6. – 26. 7.) a rodin (na Valašsku, 9. – 26. 8.), 
pak je prázdninový program shromáždění jednoduchý bez mimořádností. Budou se konat 
pravidelná shromáždění v neděli dopoledne (9.00 hodin) a ve středu večer (biblická hodina, 
19.00 hodin). Vzhledem k dovoleným se na kazatelně vystřídají kazatelé sboru, diákonka 
Mária Uhlíková a hosté (kaz. Petr Dvořáček a kaz. Jiří Lukl).

Nedělní shromáždění
6. 7.    9.00 Shromáždění s Večeří Páně; kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.

13. 7.   9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Jan Asszonyi.
20. 7.    9.00 Shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Jan Asszonyi.
27. 7.   9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat br. Josef  Vávra.
3. 8.    9.00 Shromáždění s Večeří Páně, kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.

10. 8.   9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat kaz. Jan Asszonyi.

vyprávěl, co se mu stalo, říkal, že cítil, jako 
by ho nějaké ruce vzaly do náruče a položily 
na zem. Věřím, že to byli Boží andělé, na 
jejichž křídlech se Lukáš „poroučel k zemi“.

O prázdninách hodně cestujeme, na-
vštěvujeme příbuzné a známé, setkáváme se 
s novými lidmi a navazujeme nová přá-
telství. Budeme-li v nějakém cizím městě, 

snažme se vyhledat křesťanský sbor            
a zúčastnit se místní bohoslužby. Mějme na 
paměti, že Pán Bůh nemá dovolenou, je       
s námi a chrání nás na cestách. Věřím tomu, 
že i když v životě přicházejí i těžké chvíle     
a ne každá životní situace má šťastný konec, 
jako ten Lukášův karambol, je Pán Bůh        
s námi. On dopouští, ale neopouští.

Ivona Kulísková
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17. 8.   9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat sestra diákonka Mária Uhlíková.
24. 8.   9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat kazatel Daniel Komrska.
31. 8.   9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat host, kazatel Jiří Lukl.

Biblické hodiny
2. 7.   19.00 Biblická hodina, káže sestra diákonka Mária Uhlíková.
9. 7.   19.00 Biblická hodina, káže br. Petr Raus.

16. 7.   19.00 Biblická hodina, káže kaz. Jan Asszonyi.
23. 7.   19.00 Biblická hodina, káže kaz. Jan Asszonyi.
30. 7.   19.00 Biblická hodina, káže kaz. Petr Dvořáček.
6. 8.   19.00 Biblická hodina, káže kaz. Jan Asszonyi.

13. 8.   19.00 Biblická hodina, káže kaz. Jan Asszonyi.
20. 8.   19.00 Biblická hodina, káže br. Petr Raus.
27. 8.   19.00 Biblická hodina, káže kaz. Daniel Komrska.

První středy v měsíci
I v dalším školním roce bude o prvních středách v měsíci zvláštní program, v němž 

budeme nahlížet evangelium Pána Ježíše Krista způsobem, který by měl být srozumitelný 
především hostům. Každou první středu v měsíci se tentokrát zastavíme u životů 
jednotlivých učedníků Pána Ježíše – apoštolů, jak se s nimi setkáváme v evangeliích a posléze 
v dějinách církve.

S přáním pokojných dní
Jan Asszonyi

Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete 
v Duchu a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí. 

Efezským 6,18

KDY      KOMU                                         PROČ

4. 7.
5. 7.

13. 7.
14. 7.
14. 7.
30. 7.
31. 7.

sestře Anně Gaiduschové z Brna
sestře Zdence Podhrázké z Brna
bratru Janu Luklovi z Nosislavi
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna

70 let
100 let
70 let
91 let
83 let
82 let
76 let

ČERVENEC
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KDY      KOMU                                         PROČ

3. 8.
4. 8.
8. 8. 

23. 8.
27. 8.

sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
sestře Miloslavě Raclové z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

72 let
80 let
73 let
90 let
71 let

SRPEN

V pondělí 16. června se manželům Katce a Pavlovi Dvořákovým narodila dvojčata – 
Barbora a David.

V neděli 22. června se nedělní škola rozloučila se svými absolventy – Vojtou Asszonyi, 
Vojtou Vyorálkem, Věrkou Benešovou a Bětkou Zachariášovou.
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Muž, který nerozpoznal správný čas

2. Královská 5,20–27: Řekl si Géchazí, mlá-
denec Elíši, muže Božího: „Hle, můj pán ušetřil 
toho Aramejce Naamána, když nevzal z jeho ruky, 
co přivezl. Jakože živ je Hospodin, poběžím za ním 
a něco si od něho vezmu.“ A Géchazí se za 
Naamánem rozběhl. Když Naamán spatřil, že za 
ním běží, seskočil z vozu, šel mu vstříc a řekl: „Je 
všechno v pořádku?“ Odpověděl: „V pořádku. 
Můj pán mě posílá se vzkazem: »Hle, právě ke mně 
přišli z Efrajimského pohoří dva mládenci z pro-
rockých žáků. Dej jim talent stříbra a dvoje sváteční 
šaty!«“ Naamán řekl: „Vezmi si laskavě dva 
talenty.“ A ještě ho nutil. Zavázal oba talenty 
stříbra do dvou vaků, k tomu dvoje sváteční roucho, 
a dal to dvěma svým mládencům, aby to před ním 
nesli. 
Když přišel na kopec, vzal si to od nich a doma 
uložil. Muže propustil a oni odešli. Sám pak vešel  
a postavil se před svého pána. Elíša se ho zeptal: 
„Odkudpak, Géchazí?“ Odvětil: „Tvůj služebník 
nikam nešel.“ Elíša mu řekl: „Což jsem v duchu 
nebyl při tom, když se muž obrátil ze svého vozu     
a šel ti vstříc? Copak je čas brát stříbro a brát šaty   
a olivoví či vinice, brav či skot, otroky či otrokyně? 
Proto Naamánovo malomocenství navěky ulpí na 
tobě a na tvém potomstvu.“ I vyšel od něho malo-
mocný, bílý jako sníh.

Géchazí, služebník proroka Elíši, nebyl 
bezvýznamným člověkem. Elíša si ho vy-

chovával jako svého nástupce. Svěřoval mu 
významné úkoly (2Kr 4), pobýval před izra-
elským králem Jóramem (2Kr 8). V příběhu 
o uzdravení syrského vojevůdce Naamána 
čteme o jeho selhání. Podlehl pokušení 
obohatit se, když se naskytla příležitost. 
Když Elíša k překvapení Géchazího odhalil 
jeho podvod, položil mu otázku: Copak je čas 
brát stříbro a brát šaty…?

Rozdíl mezi prorokem a jeho služební-
kem byl v tom, že každý rozpoznal něco 
jiného. Rozpoznání Géchazího přineslo 
místo obohacení bídu. Díváme-li se na tento 
příběh z tohoto úhlu pohledu, pak se sami 
ptáme, jak a podle čeho se orientovat, aby-
chom dobře rozpoznávali, na čem záleží, co 
je dobré a prospěšné.

Prorok Elíša a jeho služebník Géchazí 
nám nabízejí dvě kritéria, která nám mohou 
pomoci. Elíšovo rozpoznání vhodného 
času spočívalo v duchovní rovině. Pro něj 
byla důležitá spása Naamána a to, že a jak má 
Naamán poznat Hospodina. Boží jedi-
nečnost a mimořádnost, kterou poznal, byla 
podtržena i postojem proroka. Boží milost 
zdarma. To bylo pro Naamána, který od 
Elíši odcházel zdráv a se zkušeností Boží 
milosti, další překvapení. Služba Naamá-
novi a prospěch Božího díla byly rozho-
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VNITŘNÍ IMPULZY
A VNĚJŠÍ ŘÁD
PŘÍSPĚVEK K DISKUZI

O PROJEVECH A FORMÁCH

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
nacím motorem lidského jednání 
jsou vnitřní impulzy a vnější řád,  Hv nejlepším případě obojí záro-

veň. Platí to také o pěstování duchovního 
života, o pěstování víry a zbožnosti. Obojí je 
v určitém napětí. Vnitřní impulzy, hnutí       
a iniciativy bez hranic daných nějakým 
řádem jsou v nebezpečí stát se neřízenou 
střelou, která i přes dobré jádro nakonec 
dokáže způsobit lecjaké zlo a nepříjemnost. 
Řád a hranice bez vnitřního hnutí jsou pak  
v nebezpečí bezduchého formalismu. Ve 
zdravém duchovním životě má své místo 
obojí. Řád, pravidla a zvyklosti (tradice), 

které usměrňují hnutí a iniciativy duše, jsou 
zároveň tím, co tvoří bezpečné prostředí,    
v němž mohou duchovní impulzy vznikat. 
Pokud se totiž v životě stane, že studna 
srdce, z níž impulzy vycházejí, vyschne, pak 
dobré zvyky mohou ucpané prameny          
a zdroje znovu pročistit. Jako příklad lze 
uvést modlitbu. Jak často bychom se 
modlili, kdybychom se měli modlit jenom 
tehdy, když k ní vede vnitřní spontánní 
impulz? Není tomu tak, že se často modlíme 
proto, že víme, že je to dobré a prospěšné, že 
je to dobrý zvyk, a to i tehdy, když necítíme 
žádné hnutí k modlitbě? Dobrý zvyk, řád     

dující prvky, které při hledání vhodného 
času pro to, zdali má vzít odměnu, nebo ne, 
uplatňoval prorok. Pohled na Géchazího 
nám k Elíšovu kritériu vhodného Božího 
času přidává další. Správný a vhodný čas je 
tam, kde není potřeba použít klam, lež         
a podvod. Tam, kde určité životní pří-
ležitosti přece jenom vyžadují nějakou 
nepoctivost a lež, tam vhodný čas nenastal. 
Prospěch Božího díla, podpora víry bližních 
a citlivost na nečestnost, podvody a lži před 

nás stavějí kritéria zvažování příležitostí, 
které se před námi otevírají.

Slova přímluvné modlitby apoštola Pavla 
(Fp 1,9–11) ukazují stejným směrem: A za to 
se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více roz-
hojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; 
abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bez-
úhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, 
které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále 
Boží.

Jan Asszonyi
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a forma mohou být v době vyprahlosti,       
v době opomíjení duchovních disciplín 
života z důvodu všelijaké přetíženosti nebo 
počínající lhostejnosti k duchovnímu životu 
zdrojem zachování, občerstvení nebo 
duchovní obnovy.

Zdá se mi, že dnešní doba je charakte-
ristická impulzivností. Řád, formy a autority 
upozaďuje na nejvyšší možnou míru. Dů-
ležité je především to, co se cítí, co se chce 
(vnitřní impulzy a hnutí). Není dobré se 
svazovat a zabývat tím, co se někým či 
něčím nařizuje, čemu je potřeba se podřídit, 
aniž by to vycházelo ze svobodné iniciativy 
jednotlivce. Paradoxní zároveň je, že naše 
západní společnost má potřebu tvořit až 
paranoidní standardy, které určují do nej-
menších podrobností nejenom technolo-
gické výrobní postupy, ale i služby a vztahy. 
Žijeme v době podivných extrémů – extré-
mní rozvolněnosti a extrémní svázanosti. 
Potřebujeme v nějaké formě obojí, hledáme 
správnou míru věcí a zdá se, že ji moc ne-
nalézáme.

Duch doby má vliv na představy o tom, 
jak vypadá duchovní život, víra, křesťanská 
morálka a zbožnost. Zdá se mi, že se 
stejnými paradoxy a extrémy jako ve spo-
lečnosti se setkáváme i ve sboru a církvi. Na 
jedné straně impulzivnost. Vnější formu 
duchovního života určují především vnitřní 
duchovní prožitky, případně to, co uspě-
chaný život a povinnosti dovolí. Psané i 
nepsané předpoklady, jak vypadá člen 
Církve bratrské, to, co se ještě před dvěma 
desetiletími považovalo za standardní – 
tradice a formy – se potichu přeměnily        
v zájmovou činnost pro ty, kdo například na 
návštěvu modlitebních chvil nebo biblic-
kých hodin mají čas, sílu a chuť. Tato 
skutečnost vyvolává reakci, jejíž tendencí je 
opět posílit řády. Na novém Řádu CB se už 
pracuje. Je otázkou, do jaké míry bude 

kopírovat tendenci standardů kvality ve spo-
lečnosti.

Mám za to, že potřebujeme ve zdravé 
míře obojí. Citlivé, relevantní, poctivé a zře-
telně formulované linie duchovního života. 
Ostatně proto se ve Starém i Novém zákoně 
setkáváme s jasnými představami o tom, jak 
duchovní život vypadá, jak se projevuje, co 
je na něm vidět. Zároveň je potřeba klást 
důraz na vnitřní život z Ducha svatého, aby 
se náš život uprostřed dobrých tradic zcela 
nevyprázdnil. Ostatně i toto byl předmět 
prorockých kázání, která burcovala z po-
věrčivosti bezduchého formalismu.

Staršovstvu sboru jsem představil své 
přemýšlení. Mám dojem, že se linie zbož-
nosti, jak jsme ji přejali z minulosti, v tichosti 
smazala a dnes už skoro žádnou nemáme. 
Starší generace ji v sobě ještě má, mladší      
a přicházející ji hledá. Myslím si, že je 
potřeba některé hrubé linie pěstování 
zbožnosti ve sboru i v rodinách formulovat 
jako cosi, co by mělo tvořit dobrý a pro-
spěšný standard. Pán Ježíš například v Ká-
zání na hoře vytýčil jasný ideál křesťanského 
života. My ho nedosahujeme, přesto si ho 
ale ceníme, protože představuje směr naší 
duchovní cesty. Zřetelně formulované linie 
projevů duchovního života jako modlitba, 
účast na shromážděních, dávání darů a služ-
ba ve sboru mohou být pomocí a orientací 
všem, kdo se ptají, co k duchovnímu životu 
patří. Pokud Vás mé přemýšlení a vidění 
inspiruje, budu vděčný za Vaše podněty.

Je mým přáním, abychom byli sborem, 
který bude transparentní pro nás i naše 
okolí, sborem, který bude žít v podřízenosti 
a následování Pána Ježíše, a to z plnosti 
Ducha svatého.

Jan Asszonyi
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Otázky pro Sama Novotného

w Kde se regionální kolo konalo? 
To už je strašně dlouho, já už si nepa-

matuju.

w Jak se soutěžilo? 
V týmech jsme byli po třech. Soutěžili 

jsme. Měli jsme mapu, kterou jsme si ob-
kreslili, a podle tý jsme chodili po sta-
novištích velkým lesem. Například jsme 
měli říct nazpaměť několik veršů z Genesis 
nebo taky byly takový otázky z minulosti. 
Třeba že katolíci pronásledovali Církev 
bratrskou.

w Kolik takových 
d r u ž s t e v  b y l o        
z našeho sboru?

Z  n a š e h o  
sboru dvě.

w Co bylo nejtěžší?
Asi ty verše   

z   Genesis.

w Co se ti na stezce 
nejvíc líbilo?

To obkres-
lování mapy a 
běhání po sta-
novištích.

w Jak jste dopadli?
Byli jsme na krásném posledním místě, 

protože jsme přišli pozdě, a za to se 
strhávaly body. Strhli nám asi 10 bodů.

w Pojedeš příště?

Jasně.

Ptala se Lenka Broklová.



11KOMPAS 7-8/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

BARDEJOV

Z PĚVECKÉHO SBORU

lánovaný příjezd do Bardejova byl    
v sobotu 7. 6. v šest hodin večer. PJelikož je do Bardejova dlouhá cesta 

(cca 6 hodin autem), někteří z nás se vydali 
na cestu už v pátek večer nebo v sobotu 
ráno, protože si chtěli prohlédnout a projít 
krásy Slovenské republiky. V sobotu v šest 
hodin večer na nás čekala výborná večeře 
připravená Bardejovskými a po této dobré 
večeři jsme se pustili do trénování a zkou-
šení písní na neděli. Po zkoušce jsme se 
všichni (my i Bardejovští) vydali na pro-
cházku po Bardejově, měli jsme to dokonce 
i s výkladem. Viděli jsme hradby kolem 
města, hrající fontánu a spoustu dalších za-
jímavých památek. Po této procházce jsme 
byli všichni rozděleni do bardejovských 
rodin, kde bylo krásné a pokojné prostředí   

a mohli jsme si ještě povídat přímo s tou 
kterou konkrétní hostitelskou rodinou.      
V neděli jsme mohli s naším pěveckým 
sborem posloužit několika písněmi při ranní 
bohoslužbě, při které kázal náš bratr kazatel 
Jan Asszonyi. Po tomto shromáždění byla 
pauza na oběd a po dobrém obědě jsme se 
někteří šli podívat na věž na náměstí; měli 
jsme rozhled na celý Bardejov. Potom 
následovalo odpolední shromáždění, kde 
jsme opět zpívali a Jan Asszonyi měl kázání. 
Po shromáždění jsme se rozloučili a po-
děkovali za milou pohostinnost. Obdrželi 
jsme malou svačinu na cestu a vyrazili jsme 
do Čech. Toto setkání bylo velmi milé, 
příjemné a radostné.

Míša Petriláková
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VŠICHNI JSME BOŽÍ DĚTI

ZE SESTERSKÉHO 
A DIAKONSKÉHO ODBORU

Na Den dětí 1. června jsme ve sboru slavili Den seniorů. Naši senioři jsou těmi, 

kteří by mohli sedávat v branách, jako ti v Jeruzalémě ve starém Izraeli. Proto 

jsme s nimi chtěli zavzpomínat na jejich život a zjistit, co je v životě formovalo, 

že jsou tak milí.

a otázku: „Co bylo ve Vašem 
životě zvlášť krásné?“ odpovídali Nbez zaváhání. Pro někoho to bylo 

dětství, pro někoho doba mládí či střední 
věk a pro někoho je to doba, ve které jsou 
nyní.

Velmi často zněla vděčnost za sbor, který 
je jejich druhým domovem. Vzpomínali na 
besídku, na puťáky s mládeží, na první 
setkání s budoucí manželkou, na společnou 
službu ve sboru i jinde (např. na Ukrajině).

Velmi často zněla vděčnost za maminku 
či oba rodiče, kteří je přivedli do sboru         
a k Pánu Ježíši. Slyšeli jsme i vděčnost za 
vztahy a životní příklady jiných bratří a ses-
ter. Vzpomínali i na své splněné sny ohledně 
povolání (např. učitelka hudby).

To povzbudivé pro nás mladší ročníky 
však znělo nejčastěji:

„Líbí se mi každá doba.“
„Sama moc nevzpomínám, užívám si 

rodinu, a to, že všichni jsou věřící.“
„Měla jsem se a mám krásně.“
„Člověk vzpomíná na to hezké, a to 

špatné zapomíná.“
„Zapomínám na to, co bylo, chvátám      

k tomu, co bude.“
„Zatím nemám čas vzpomínat, je stále co 

dělat!“

Další otázka některé naše milé uvedla do 
rozpaků, ale stejně všichni věděli odpověď: 
„Jací byli, když byli dětmi, s čím si nejraději 
hráli? Jaká byla jejich nejoblíbenější 
hračka?“

Sestra Anička Štiglerová hned věděla: 
„Můj mladší brácha!“

Na seznamu hraček pak nechyběly 
panenky, tenisák, motorka, kočárek, knížky, 
modré autíčko, bábovky na písku, malý 
pokojíček, kostky, tatínkův ponk a nářadí, 
elektrický motorek, Merkur (kovová 
stavebnice), Matador (dřevěná stavebnice), 
švihadlo, motorka Jawa (opravdická), 
medvídek s krásným obličejem, společenské 
hry a vláčky. Mnozí si hráli s živými zvířaty: 
kuřátky a koťátky. Některé bavilo hračky 
vyrábět. Někteří ale hračky neměli, což je    
v dnešní době obchodů přeplněných hoj-
ností věc téměř nepředstavitelná.

Nakonec jsme se ptali našich seniorů, co 
přejí mladým lidem:

· Aby si našli přátele ve sboru.

· Naše mládež je dobrá – kéž by se tu 

cítili jako doma!

· Přejeme jim Boží požehnání.

· Aby rovně rostli.

· Aby si našli věřící partnery.



w Které jídlo by sis na táboře přál mít?
Filip: Knedlík s mákem.
Kuba: Svíčkovou.

w A co když bude pršet?
Filip: Budu se radovat.
Kuba: Budu ve stanu.

w Pomáháš s něčím na táboře?
Filip: Ano, třeba s dřívím nebo v kuchyni.
Kuba: Sekám dřevo.

w Co je lepší - škola v přírodě, nebo tábor? A proč?
Filip: Tábor a proč? Nevím, asi proto, že to 
není se školou.
Kuba: Tábor, protože jsem s dorostem.

Ptala se Lenka Broklová.

PŘED DOROSTOVÝM TÁBOREM
Otázky pro kluky Štiglerovy
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· Aby vytrvali ve sboru a neodešli.

· Modlitební podporu v nás starších.

· Aby neutíkali do světa.

· „Kdo se bojí Pána Boha, nemusí se 

bát nikoho jiného.“

· Aby znali historii.

· Aby neměli mezi sebou rozpory.

· Aby vydávali svědectví svému okolí.

· Aby odolávali svodům světa.
Sestra Kakáčová všechna přání a 

doporučení pro život shrnula do verše, který 

si sama od mládí opakuje a který učila i své 
děti: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako 
dělník, který se nemá zač stydět, protože správně 
zvěstuje slovo pravdy. (2Tm 2,15)

Jak bohatí jsme, když tu máme bratry a 
sestry, kteří prošli svým životem v Boží 
milosti až sem, kterým na Božím díle mezi 
námi i okolo nás tolik záleží a kteří nesou 
sbor i jeho službu na svých modlitbách!
Děkujeme, jsme rádi, že Vás máme J. 

Daniela Asszonyi

w Pojedeš na tábor?
Filip: Ano.
Kuba: Pojedu na tábor s dorostem, 
tábor Ztracená voda 2014.

w Pokolikáté?
Filip: Potřetí.
Kuba: Počtvrté.

w S kým budeš ve stanu?
Filip: Nevím, ale chtěl jsem s To-
máškem.
Kuba: Ve stanu asi budu s Adamem 
Větvičkou.

w Na co se těšíš?
Filip: Na jinou latrínu.
Kuba: Že ve stanu budu s Adamem a 
na program.

wBereš si s sebou nějakou hračku?
Filip: Žádnou si s sebou neberu.
Kuba: Beru si mobil (svůj).

w A knížku? 
Filip: Nevím, jestli si nějakou budu 
brát: ale jestli si nějakou budu brát, 
tak Hraničářova učně.
Kuba: Bibli a zpěvník (na mobilu).



PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

MÁKY
Příběh TŘICÁTÝ TŘETÍ:
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Pája Sychrová

ousek za naším domem začíná pole. Loňského roku tam zlatě kvetla řepka olejka a 
letos tam bylo vyseto obilí. Po širokém okraji pole se však nyní také bohatě 
rozrostly vlčí máky. Na překrásné velké červené květy, které orámovaly celé K

zlátnoucí obilné pole, se chodí dívat lidé ze širokého okolí. Je to opravdu krásný pohled.       
A právě před chvílí sem díky odpolední vycházce dorazila i jedna hodná babička se svojí 
malou vnučkou.

Vnučka byla vlčími máky doslova unesena. Oči jí běhaly z jednoho květu na druhý            
a úsměv jí rozzářil tvář. Hned vběhla do okraje pole, hladila ručkama rudé květy a chtěla je 
trhat. Babička se na vnučku chvíli dívala a pak řekla: „Víš, že je vlčí mák vlastně plevel?“ 
Vnučka nechápavě pohleděla na babičku, zakroutila hlavou a oponovala: „Ale babi, tak 
krásné květy přeci nemohou být plevel. Ten u tebe na zahrádce je většinou ošklivý a tak 
krásně nekvete.“

Vnučka utrhla jeden vybraný obzvláště velký květ máku a donesla ho k babičce. Dala jí ho 
za ucho do vlasů. „Podívej, jak je krásný, babi. Každého by dokázal ozdobit a rozzářit. To 
nemůže být plevel.“ Babička se usmála a řekla: „V poli s užitečným obilím by vlčí mák kvést 
neměl, zabírá klasům prostor, tady je opravdu plevelem. Ale Pán Bůh umí i plevelu dát 
velikou krásu. Chce nás tím naučit, že když se postará o krásu takové věci, jako je plevel, tím 
spíš se postará i o nás. Nemusíme se o sebe strachovat.“

A co vy? Už jste si letos někde všimli vlčích máků? Až je uvidíte, vzpomeňte si, že i o ten 
plevel i o nás se Pán Bůh 
vždycky stará.

Milé děti, v tabulce je skrytý 

verš z Bible. Dokážete ho 

samy nebo s rodiči rozluštit?

A tabulku i s obrázky můžete 

samozřejmě vybarvit.
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6. 7.:

13. 7.:

20. 7.:

27. 7.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
19.00

2. 7.:
9. 7.:
16. 7.:
23. 7.:
30. 7.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně 
nekoná se
kaz. Jan Asszonyi
nekoná se
kaz. Jan Asszonyi
nekoná se
br. Josef Vávra
nekoná se

dkn. Mária Uhlíková
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Petr Dvořáček

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola, m

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

ladší a starší dorost, mládež prázdniny

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

letní pauza

dle potřeby 

se neschází

ČERVENEC V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

6. 7.:
13. 7.:
20. 7.:
27. 7.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí
Bohumiličtí kaz. Daniel Komrska

STANICE

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
Fotbálek

O prázdninách se nekope. První výkop nové sezóny proběhne v září.



3. 8.:

10. 8.:

17. 8.:

24. 8.:

31.8.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
19.00

6. 8.:
13. 8.:
20. 8.:
27. 8.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně 

dkn. Mária Uhlíková

nekoná se

nekoná se
kaz. Jan Asszonyi
nekoná se

nekoná se
kaz. Daniel Komrska
nekoná se
kaz. Jiří Lukl

kaz. Jan Asszonyi 
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
kaz. Daniel Komrska

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

prázdniny

prázdniny

prázdniny

prázdniny

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

v pátek 5. září 16.45

dle potřeby 

ve středu 3. září v 17.15

3. 8.:
10. 8.:
17. 8.:
24. 8.:
31. 8.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + VP kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí

STANICE

SRPEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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