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Když nemohu spát

CÍRKEV BRATRSKÁ, BRNO
Modlitebna Kounicova 15;

kazatelé: 
Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434

Daniel Komrska – tel.: 777 004 861 
pastorační asistentky: 

Mária Uhlíková – tel.: 739 247 616

Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

kancelář sboru:

výhradně ve středu – tel.: 530 342 302
  

Fotografiemi do tohoto čísla přispěli: rodina Nykodýmova, 
Markéta Broklová, David Fajfr a webové stránky.
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 10. 
2014. 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 Bože, převaluji se z boku na bok
a jednoduše nemohu usnout.

Rád bych hodil za hlavu všechno, co mě 
zaměstnává,
jenže vzpomínky na nevydařený rozhovor 
na mě znovu a znovu doléhají.

Nemohu se zbavit starostí o děti.
Neustále přemítám, jak to se mnou a s mou 

rodinou půjde dál
a jestli zvládneme vysoké nároky na život.

Mám strach, že kvůli nespavosti budu ráno     
k ničemu.

Co mi chceš sdělit tím, že nemohu spát?
S jakými svými představami o životě se mám 

rozloučit?

S celým svým neklidem i se svou neschopností 
usnout se vkládám do tvých dobrých 
rukou.

Odevzdávám ti své upínání se na spaní či 
nespaní.

Ukrývám se do tvých dlaní,
ať spím či bdím, s důvěrou, že mě naplníš 
novou silou,
přestože toho moc nenaspím.

Odevzdávám se ti v modlitbě.

Neprosím tě o spánek, ale prosím tě o to,
abys mě stále více naplňoval Duchem.

Potom už nebude tak důležité, zda spím, či 
bdím.

Jsem přece u tebe a v tobě a spoléhám se na to,
že mě tvůj Duch občerství.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybírá Daniela Asszonyi.

mailto:maria.uhlikova@cb.cz
mailto:maria.uhlikova@cb.cz
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Ú V O D N Í K

Vzpomínky a modlitby
„Mami, nespi, co budeš dělat v noci?“

„Já nespím, mám jen zavřené oči a přemýšlím. 
Vybavuji si jednotlivé lidi a modlím se za ně.“

Naše maminka už tráví dny na lůžku. Někdy opravdu 
většinu času prospí a propřemýšlí. Když má víc energie, 
hodně vzpomíná. Na své dětství a mládí a také na lidi    
z našeho sboru. Často s vděčností vypráví o dvou 
sestrách, které jsme znali jako tetičky Růženku a Boži-
nu. Byly to bývalé učitelky v důchodu. Maminka vzpo-
míná, že ji jednou poprosily o fotku jejích dětí (tedy nás 
pěti), a když se divila, řekly, že si tak připomínají ty, za 
které se pravidelně modlí. Všichni jsme už v mládí 
uvěřili. Tak maminka zdůrazňuje, jak jsou ti staří lidé, 
modlitebníci, důležití. Přála si, aby se hlavně tato 
vzpomínka dostala třeba do KOMPASU. A mě napadá, 
že těm tetinkám tehdy bylo asi tolik, co nyní mě. 
Jestlipak se dokážu tak věrně a vytrvale modlit za 
ostatní?

Anna Zachariášová
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ŘÍJNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

ŘÍJNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

Události a akce

Nedělní dopolední bohoslužby

5. 10. 2014   9.00 Shromáždění s Večeří Páně, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
12. 10. 2014   9.00 Shromáždění, kázáním slouží sestra diákonka Mária Uhlíková.
19. 10. 2014 10.00 Ekumenické gospelové bohoslužby se slavením Večeře Páně v koste-

le CČSH, Botanická 1. Společné shromáždění křesťanských sborů 
působících v centru Brna. Kázáním slouží superintendent Evange-
lické církve metodistické Petr Procházka, zpěvem slouží Brno 

„Dávej Nejvyššímu podle toho, jak udělil, a upřímně, seč můžeš býti.“ (Sírachovec 35,10) 
Možná podobně jako já s překvapením sledujete, že se v záhlaví říjnového měsíce v heslech 
Jednoty bratrské objevuje text z deutero(druho)kanonické knihy Sírachovce, a to v kralickém 
znění. „Deuterokanonický spis je takový biblický spis, který katolická církev respektuje jako 
součást biblického kánonu, avšak který zároveň není součástí palestinského kánonu 
uznávaného židy a protestanty“ (definice z Wikipedie). Deuterokanonické spisy (také 
Apokryfy) byly zařazeny do řecké Bible. V hebrejském kánonu zařazeny nejsou. Raná 
křesťanská církev je přijala za své. Obsahují je tři základní prameny biblického textu – 
rukopisy Codex Sinaiticus, Alexandrinus a Vaticanus. Tato trojice tvoří tzv. textus receptus, 
jenž patří dodnes mezi základní prameny biblického textu. Odmítnutí deuterokanonických 
knih neznamená, že se jedná o bludné spisy, kterých je potřeba se vystříhat. Jsou právě          
a jenom druhořadé ve smyslu vztahu k ostatním biblickým knihám. Jedná se o užitečné 
svědectví, které je potřeba zkoumat ve světle pravého kánonu Písma. Slovo, které před námi 
otevírá Sírachovec dle textu hesel JB, je v souladu s ostatní biblickou tradicí, a tak mu 
naslouchejme v trochu širším kontextu:

Sírachovec 35,3–10 (překlad Jeruzalémské bible):
Pánu se líbí, když se člověk odvrací od zla, smírnou oběť přináší, kdo prchá před nespravedlností. 

Neukazuj se před Pánem s prázdnou, všechno to je totiž předepsáno. Obětní dar spravedlivého oblažuje 
oltář, jeho vůně stoupá před Nejvyššího. Oběť spravedlivého je příjemná, památka na ni neupadne v zapo-
menutí. Oslavuj Pána štědře a nebuď skoupý na prvotiny, jež přinášíš. Kdykoli dáváš obětní dar, měj veselou 
tvář a desátek zasvěcuj s radostí. Nejvyššímu dávej, jak on dal tobě, štědře, podle svých prostředků. Vždyť 
Pán odplácí, vrátí ti sedminásobek.
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Gospel Choir pod vedením Zuzany Petlanové. Při Večeři Páně si 
připomene první vysluhování podobojí v českých zemích.
Pro děti bude připravena nedělní škola ve sboru BJB, Smetanova 20.
V našem sboru (Kounicova 15) shromáždění dopoledne nebude.

26. 10. 2014 9.00 Shromáždění, při kterém bude zvěstováním Božího slova sloužit 
.

2. 11. 2014 10.00 Shromáždění podzimního sborového dne s hosty ze sboru CB z Čes-
kých Budějovic. Součástí sborového dne bude oběd a odpolední 
shromáždění, jehož čas bude ještě upřesněn.

Nedělní večery

Život v souřadnicích víry. V nedělních večerních rozhovorech se budeme dál dotýkat toho, 
co tvoří základní souřadnice života víry. Ukazuje se, že je užitečné formulovat pro sebe i pro 
druhé to, čemu věříme, a co tvoří základ naší víry, naděje a života. Od 18.00 hodin bude vždy 
příležitost k podvečernímu neformálnímu posezení u kávy a čaje a od 18.30 hodin začne 
oficiální program. Jeho součástí bude i společný zpěv s nevšedním doprovodem. Večery 
připravuje kaz. Jan Asszonyi.

5. 10. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o poslání křesťana a církve – MISIE. Jaké je místo církve a 

křesťana na této zemi? Jak se vztahuje k okolí? Co je to misie? Odkud 
toto poslaní vychází? Jak se týká jednotlivce a jak církve? Jak ho 
chceme naplňovat?

12. 10. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o ĎÁBLOVI. Kde se bere zlo? Souvisí pozemské zlo        

s nadzemskými vlivy? Jak? Co s tím? Jaká jsou novodobá pokušení? 
Kdo a jak má bojovat s ďáblem?

19. 10. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o VĚČNÉM ŽIVOTĚ. O čem mluvíme, když mluvíme o 

věčném životě? Kdy začíná? Jak se získává? Jak ovlivňuje přítomnost 
budoucí výhled? Jak o něj nepřijít? Jak souvisí věčný život se smrtí?

26. 10. 2014 18.00 posezení
18.30 Rozhovor o ŽIVOTĚ V DUCHU SVATÉM. Kde je Bůh, když se na 

této zemi potýkáme s odpovědností, posláním a pokušeními? Jaké 
dary a komu dává Bůh skrze svého Ducha?

Biblické hodiny

1. 10. 2014 19.00 „Víc než jenom figurky na orloji – význam života apoštolů pro 
křesťanstvo“ – svědectví o životě apoštola Jana. Káže kaz. Jan 
Asszonyi.

I následující školní rok bude připraven zvláštní program každou první středu v měsíci. 
Budeme v něm sledovat životy dvanácti apoštolů, a to nejen tak, jak jsou jejich příběhy 

br. 
Luboš Raus jun
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zaznamenány v Bibli. Chceme sledovat jejich životní osudy a služby i za rámec Písma. Cyklus 
nese název „Víc než jenom figurky na orloji – význam života apoštolů pro křesťanstvo“.

8. 10. 2014 19.00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí.“
Daniel 4 – Pád všemocného a pyšného krále. Káže kaz. Jan Asszonyi.

15. 10. 2014 19.00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí.“
Daniel 5 – Hospodin sečetl tvé kralování – „Mene, mene, tekel 
ufarsin.“ Káže kaz. Jan Asszonyi.

22. 10. 2014 19.00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí.“
Daniel 6 – Když je modlitba zakázanou věcí. Káže kaz. Jan Asszonyi.

29. 10. 2014 19. 00 „V Babylóně kdysi a dnes – život věřících v nevěřícím prostředí.“
Daniel 7 – Modlitba proroka Daniela – Nám náleží jen hanba, 
Panovníkovi zůstávají slitování a odpuštění. Káže kaz. Jan Asszonyi.

Pondělní Cesty za poznáním Bible
Každé pondělí od 16.30 hodin ve spodních místnostech sboru probíhá kurz objevování 
poselství jednotlivých biblických knih. Kurz je otevřený, jeho součástí je uvedení do zvěsti 
biblické knihy s následnou diskuzí.

Další akce a informace
Setkání staršovstva se koná pravidelně 2. a 4. středu po biblické hodině, tj. 8. a 22. 10. 2014. 
Podněty k jednání staršovstva můžete předkládat komukoliv ze staršovstva nebo kazatelům 
sboru.

Filmový festival dorostu a mládeže – „Život je boj“. Koná se ve dnech 17. – 19. 10. 2014   
v modlitebně, informace na .www.ffdm.cz

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi

mailto:maria.uhlikova@cb.cz
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ŘÍJEN 2014

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

Žalm 107,13

KDY      KOMU                                         PROČ

NAROZENÍ

SBOROVÁ KRONIKA

Ve čtvrtek 25. září se manželům Daniele a Tomášovi Nykodýmovým narodila dcera 
Linda.

4. 10.:
6. 10.:

12. 10.:
14. 10.:
15. 10.:
29. 10.:

bratru Franciszku Bolkovi ze Sedlece u Mikulova
sestře Libuši Veselé z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Ludmile Holečkové z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Olze Černé z Bohumilic

86 let
95 let
72 let
87 let
81 let
77 let

Linda Nykodýmová druhá zleva
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ZRCADLENÍ
MÉNĚ ZNÁMÝCH 

BIBLICKÝCH POSTAV

Obadjáš

Neobyčejný muž s obyčejným jménem

 1. Královské 18,1–16 čteme o 
správci Achabova paláce, který      Vv době pronásledování ze strany 

Jezábel ukryl sto proroků po padesáti          
v jeskyni a zásoboval je chlebem a vodou. 
Jeho jméno bylo v Izraeli hojně používané,  
v Bibli nacházíme řadu mužů s tímto jmé-
nem. Na první pohled svým jménem 
nezaujal, ale význam jeho jména byl velmi 
důležitý. Znamená služebník Hospodinův. 
A tak tento muž dal svému, na první pohled 
obyčejnému jménu význam svým jednáním 
jako Hospodinův služebník. Hospodin se 
stará o své dílo a Obadjáš jako Hospodinův 
služebník jedná velmi statečně, dokáže 
obstarat jídlo pro sto proroků. Slouží 
Hospodinu a zachová v nesnadné době sto 
proroků. Bůh takto pověřuje k úžasným 
činům, které On sám připravuje.

Ve svém zaměstnání má sloužit 
Achabovi. Je i Achabův služebník. Je to 
docela jiná služba, než služba Hospodinu. 
Achab hledá trávu pro své koně a mezky 
místo toho, aby hledal Hospodina. Achab 
nechce přijít o svá zvířata a nestará se o to, že 
přijde o svůj život. Proto pověřuje Obadjáše 
hledáním trávy pro koně a mezky. Jak mu asi 
přitom muselo být, když ten, kdo pečuje     
o sto proroků, musí hledat trávu pro králova 
zvířata. Mám za to, že i přes tuto ne-
smyslnou práci má jeho život smysl. Obad-
jáš je pro nás povzbuzením, že naše životy 
ve službě Pánu Ježíši mají smysl, a i když 
někdy prožíváme marnost svého lidského 
snažení, smíme vědět: …buďte pevní, nedejte se 
zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, 
že vaše práce není v Pánu marná. (1K 15,58)

Daniel Komrska
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ový školní rok začal v mládeži sice spontánně, ale možná, že s nadšením právě o to 
větším. Celé září jsme se společně víc zamýšleli nad příběhy z Bible, které nás Nnějakým způsobem zaujaly. Kladli jsme si otázky a spolu jsme hledali odpovědi. 

Přemýšlíme o tom, jak společně tvořit zázemí pro naše mládežníky a zároveň být prostorem 
otevřeným pro nové. Přiznáváme, že to není snadné. Chceme prohlubovat stará přátelství,    
i tvořit nová. Také proto se otevřela možnost skupinek, kde se můžeme častěji vidět a 
hlouběji mluvit, a tak vytvářet prostor pro bližší vztahy mezi námi i s Pánem Bohem. 
Skupinky mohou pomoci také ke znovuobjevení čtení Bible jako dobrodružného 
objevování toho, co s námi Bůh tvoří a jaký vlastně je, a najít svůj život i na jejích stránkách. 
Koncem listopadu chystáme společnou víkendovku.

Je možné, že se náš tým už brzo rozroste o další členy, ale zatím jej tvoří Eliška Kořínková, 
Lukáš Kulísek, Honza Kvapil, Žanetka Lechovičová a Mária Uhlíková.

Prosíme Pána Boha o moudrost, jak se Jím nechat vést, a o moudrost, jak vést mládež.
Mária Uhlíková

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

CO OČEKÁVÁŠ OD MLÁDEŽE 

V PŘÍŠTÍM ROCE

Očekávám prohloubení svého vztahu s Pá-
nem Bohem díky setkávání s věřícími 
přáteli.

Honza Malý

Brněnská mládež je jediná, kterou mám, a 
proto od ní očekávám duchovní domov, 
přátele, místo pro sdílení se, modlitby, 
diskuzi a samozřejmě i zábavu. V příštím 
roce bych ale hlavně chtěla do mládeže více 
přinášet a podpořit početnější účast 
mládežníků, a to nejen z řad studentů, ale     
i domácích.

Eliška Petriláková

Přál bych si, aby mládež byla místem, které 
bude mít otevřené dveře, oči a uši, aby mohli 
vstoupit, být uprostřed nás a cítit se dobře 

nejen stávající i noví mládežníci, ale i Pán 
Bůh.

Jára Štigler

Takže co očekávám? Určitě to bude 
možnost duchovního růstu. A taky možnost 
sdílení se uvnitř nějaké menší komunity, kde 
by mohla dobře fungovat vzájemná 
modlitební podpora.

Honza Žralok Rous

Očekávám, že všechno bude v obdobných 
podobách jako v posledních letech. Schůzky 
každé úterý s tématikou víceméně tradiční    
i netradiční a občas nějaká akce navíc.

Alík Zachariášová
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Očekávám nová přátelství a pokud možno 
nový/jiný vhled do duchovních věcí.

Katka Pavlíková

Prosperitu J.
Lukáš Kulísek

Od mládeže očekávám zajímavé hosty, 
ožehavá témata, nějaké ty evidentní projevy 
křesťanskosti (polívka pro bezdomovce), 
zábavu a fajn lidi J.

Marta Straková

Dobrou partu mladých lidí, kteří společně 
zažijí spoustu zábavy, ale hlavně Boží 

jednání a přítomnost.
Jakub Pavlíček

Že budou skupinky. Tak se těším, že blíž 
poznám lidi a budeme se moct sdílet.

Míša Klimentová

Společenství, dobré vztahy a sdílení se.
Barča Robková

Větší ochotu pomáhat při úklidu.
Martin Kulísek

Ptala se Lenka Broklová.

FFDM se vrací po dvouleté odmlce s jubilejním X. ročníkem. Užijte si filmy, raut, celebrity, 
jídlo, workshop a mnoho další zábavy se starými i novými přáteli.

Kdy: 17.–19. října 2014
Kde: prostory CB na Kounicově 15

Na letošním festivalu budete mít možnost zhlédnout až jedenáct filmů. Ve většině 
případů se budou promítat dva filmy najednou, takže si budete moci vybrat, který se vám 
bude líbit více. Na letošní téma „Život je boj“ nahlédneme hned ze tří různých úhlů pohledu.

Prožijte víkend, na který budete rádi vzpomínat.

Více informací a registrace na .

Za organizační tým Jára Štigler

www.ffdm.cz

FILMOVÝ FESTIVAL DOROSTU 

A MLÁDEŽE



11

pokračovat. Ale říkala jsem si, že se zase 
zapojím.

w Teď se ale trošku změnila situace. K Verunce      
a Zuzce přibyli Barunka a David. Jak stíháš?

Vnímám to tak, že se narodili před 
prázdninami, tak budu po prázdninách po-
kračovat. Zatím byl klub maminek jednou   
a to jsem zvládla J. Ale neměla jsem pro-
gram. Teď se hodně zapojuje Hanďula 
Buršíková, tak uvidíme, jak to půjde dál.

w Jaká je skladba programů a kdo je mívá?
Většinou se střídá tvoření a duchovní 

program, občas taky třeba program o vý-
chově, zdravovědě. Duchovní programy 
měly spíš Danka Truksová a Hanďula, 

Klub maminek, aktivita fungující 

v posledních letech v různých 

podobách snad v každém 

sboru. Možnost scházení se 

maminek (nejen) ze sboru ke 

společným (nejen) duchovním a 

biblickým programům. Po určité 

odmlce se v loňském roce 

obnovila činnost klubu maminek 

zásluhou několika nadšenkyň     

i u nás. A zdá se, že jedním      

z hlavních tahounů je           

Katka Dvořáková

Z KLUBU MAMINEK
ROZHOVOR 

OU DVOŘÁKOVOUS KATK

KOMPAS 10/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

LADA

.

w Jak došlo k obnovení klubu maminek?
Chodila jsem dříve, když byla Verča malá, 

a teď mně chyběl. Zuzka už měla rok a půl,  
a tak jsem měla pocit, že se můžu angažovat. 
Rozeslala jsem mail a některé maminky se 
ozvaly. Na mně byla ale asi jen ta první 
iniciativa. Hned se začaly zapojovat i jiné 
maminky, které něco uměly nebo chtěly 
pomoci.

w Proč vlastně předtím setkávání skončila?
Kvůli nedostatku lidí. Nakonec jsme už 

chodily jen tři. Přestaly chodit maminky      
z Betanie, protože začaly rozvíjet vlastní 
aktivitu. Jiné šly do práce. A Sisa Červená už 
byla také z vedení unavená. Já jsem v tu 
dobu čekala Zuzku, a tak jsem nemohla 
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ZMĚNA A KDE JE MOŽNÁ

Potýkáme se se stereotypem, rutinou      

v práci, doma, ve vztazích, ve vztahu       

k Bohu i k sobě samým. Některé věci se 

dají změnit, s některými se musíme 

vyrovnat. Kde můžeme očekávat změnu 

a kde změnu nečekat?

28. 10. 2014
Sbor Církve bratrské v Brně

Kounicova 15
Program:

9.30 – 10.00 zahájení

10.15 – 11.15 přednáška

11.15 – 11.45 diskuze ve skupinách

12.00 – 14.00 oběd a procházka městem

14.00 – 14.30 poznávací aktivita

14.30 – 16.00 workshop o změně 

zážitkovou formou

Příjem přihlášek do 20. 10. 2014, 
Adresa: maria.uhlikova@cb.cz

w

Danda Asszonyi mluvila o manželství, No-
emi Komrsková o výchově. V programech 
tvoření se střídáme.

w Pro koho je klub maminek určen?
Primárně jsou to programy pro rodiče     

s malými dětmi. Ale vnímám, že může přijít, 
kdo chce. Třeba babičky.

w Kolik se vás schází?
Uvidíme, jak letos. Loni nás chodilo tak 

pět, myslím, že nejvíc osm, devět. Ale nikdy 
jsem nebyla sama, což mě povzbudilo. 
Většinou jsou to maminky od nás ze sboru, 
ale chodí mezi nás pravidelně i jedna 
kamarádka, která už měla i program tvoření. 
Sem tam někdo někoho pozve. V podstatě 
může přijít kdokoli – křesťan, nekřesťan, 
prostě komu sedne toto společenství.

w Proč chodíš do klubu maminek ty?
Kvůli společenství věřících maminek,     

s kterými se dá modlit, povykládat si, poradit 
se. Duchovní programy jsou spíš taková 
skupinka. Můžeme se bavit o duchovních 
věcech. Mám ráda i tvoření, člověk se něco 

naučí, něco si vyrobí rukama.

w Které programy jsou nejnavštěvovanější?
To nelze říct. Myslím, že lidi většinou 

nechodí kvůli konkrétnímu tématu.

w Berete inspiraci někde jinde? 
Chodila jsem na klub maminek k evange-

líkům a jsem v kontaktu s maminkou, která 
ho vedla. A teď jsme se inspirovaly někte-
rými kázáními z CB Praha – Černý Most, 
které se týkají výchovy v Bibli.

w Funguje hlídání dětí v době klubu maminek?
Letos zatím nefunguje, protože jsou tam 

malé děti a většinou chtějí být u maminek.

w Co mají udělat (nejen) maminky, které by mezi 
vás chtěly přijít?

Přijít do sboru v 10 hodin druhý a čtvrtý 
čtvrtek v měsíci, nosit nemusí nic, 
občerstvení tam je. Kdyby chtěly další 
informace, můžou kontaktovat Hanďulu 
nebo mě.

Děkujeme.
S Katkou rozmlouvala Lenka Broklová.



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

zelenomodrá karkulka
Příběh TŘICÁTÝ páTÝ:
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Líza sedí na velikém polštáři vedle křesla, v němž oddechuje její dědeček.
„Dědečku, vyprávěj mi nějakou pohádku,“ žadoní malá Líza.
Dědeček se usměje a odpoví: „Dobře, Lízinko. Ale budeš mi možná muset trochu 

pomoci.“
Líza se těší, a tak neprotestuje: „Dobrá, dědo. Tak už začni.“
„Za jedním lesem žila v paneláku malá holčička se svým tygříkem. A protože měla 

krásnou zelenou čepičku a sukénku, říkali jí Zelená Karkulka.“
Líza nevěří vlastním uším: „Cože? Dědo! Takhle to vůbec není. Za lesem přece žije malá 

holčička s maminkou a jmenuje se Červená Karkulka. Podle červené čepičky, a ne zelené.    
A už vůbec nebydlí v paneláku, ale v chaloupce.“

„Aha, máš vlastně pravdu,“ souhlasí dědeček a pokračuje: „Tedy dál … Tak ta Modrá 
Karkulka dostala za úkol navštívit strýčka na druhém konci lesa a donést mu nové rádio        
k Vánocům.“

Líza nechápavě kroutí hlavou: „Dědo! Ještě jednou! Byla to Červená Karkulka. Červená, 
pamatuj si to. A neměla jít přes les k nějakému strýčkovi, ale k babičce. A nenesla žádné rádio, 
ale bábovku a víno v košíčku, protože babička měla narozeniny. Ach jo, dědečku. Teď už 
pokračuj správně.“

Dědeček se usmíval pod vousy a vyprávěl: „Cestou potkala Karkulka v lese jelena a ten se 
jí zeptal, jestli má pro strýčka k Vánocům také jmelí a…“

Tentokrát nenechala Líza dědečka ani domluvit a lítostivým hlasem mu vstoupila do 
vyprávění: „Dědečku! S tebou to není žádné vyprávění pohádek. Ty vůbec nevíš, jak je ten 
příběh správně a vymýšlíš si tvrdohlavě vlastní verze. A když ti radím, stejně se ti to nechce 
poslouchat a dodržovat.“

Líza se pak smutně zvedla ze svého vyhřátého polštáře a chtěla odejít. Dědeček jí však 
pozdržel: „Víš, Lízinko. Jsem moc rád, že chceš, abych ten příběh vyprávěl správně a ne-
upravoval si ho podle svých představ.“

„Opravdu, dědečku?,“ diví se vnučka. 
„Ano, opravdu,“ kýve hlavou děda a vysvětluje: „Připomíná mi to, že Pán Bůh nás učí, že 

máme věci dělat správně. Co je správné a pravdivé, to poznáme podle Jeho slova zapsaného 
v Bibli. Často je však pro nás těžké dodržet, co pro nás Pán Bůh v Bibli zapsal. Lidé si proto 
věci zapsané v Bibli někdy překrucují a upravují podle svých vlastních představ, aby to měli 
jednodušší. Stejně jako já tu pohádku o Červené Karkulce. Ale ty jsi trpělivě trvala na 
správné verzi.  Jsem moc rád, Lízinko, že ty toužíš po tom, aby se věci dělaly a říkaly správně. 
Tak kéž ti Pán Bůh pomůže vytrvat i v té Jeho pravdě. Čtení Bible ti v tom vždycky bude 
pomáhat.“



Po vyškrtání slov  z osmisměrky zůstane tajenka (čte se po řádcích).

Ježíš, Timoteus, Metuzalém, Josef, Noe, Sinaj, Ararat, Nill, Štít, Joel, Job, Žalm, 
Jošafat, Achaz, Eva, Oreb, Jonatan, Pole, Egypt, Jan, Abram, Ruben, Mojžíš

Pája Sychrová
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Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 16.30. Fotbálek na 
hřišti TJ Sokol Brno, Kounicova (Stadion). Vstupné 40–50 Kč na osobu. Hraje se skoro za 
každého počasí. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého 
(604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00
9. 10.:

23. 10.:
Rodičovství v Bibli
Barevné tvoření (voskovková duha, razítkování...)

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2014: 1. 10., 29. 10, 26. 11. a 10. 12. (chystání vánočních balíčků)

Do uzávěrky Kompasu nebyly programy mládeže dodány.



5. 10.:

12. 10.:

19. 10.:

26. 10.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

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

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz.  + Večeře Páně

nekoná se (ekumenická pobožnost v CČSH na Botanické v 10.00)

Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi 
dkn. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi

kaz. Jan Asszonyi 

br. Josef Vávra
br. Luboš Raus jun. (ze sboru CB Brno-Královopolská)

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

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 8. a 22. října po shromáždění 

ve středu 1. října a 29. října v 17.15

5. 10.:
12. 10.:
19. 10.:
26. 10.:

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

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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