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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),

(modlitba jedné matky z Jeruzaléma)

Pane celého světa, milosrdný Otče a 
Králi,
smiluj se nad mými dětmi a otevři 
jejich
srdce pro svou moudrost.

Otevři jejich srdce dokořán pro své 
učení,
tak aby porozuměly jeho smyslu a jeho 
skrytým tajemstvím.

Dej, ať se mu učí pro svatost tvého 
jména.

Dej, ať i ony mají jednou dobré a 
zbožné děti.

Naplň je svým učením, svou moudrostí 
a bázní
před tebou, ať jsou milovány tebou, 
Bože,
i všemi lidmi.

Dej, ať je se svým mužem vychovávám
k dlouhým létům a dnům, tak aby 
všechny
přežily mě i mého manžela, ať žádné
z nich nepřijde o život za našeho 
života.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma Grüna 
vybírá Daniela Asszonyi.
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ÚV
OD

NÍ
K

Co přinese budoucnostCo přinese budoucnost

ť už je čas jakkoliv rela-
tivní, vnímáme ho nej-Ačastěji ve třech základních 

podobách: jako minulost, pří-
tomnost a budoucnost. Momen-
tálně nejvíce přemýšlím právě o 
budoucnosti a s těmito myšlen-
kami přichází i plno nejistot. 
Nevím, zda se mi podaří úspěšně 
složit státní závěrečné zkoušky, 
zda budu moct pokračovat ve 
studiu nebo kde a jak budu hledat 
zaměstnání. Mám sice pevné 
rodinné zázemí, za které jsem 
vděčná, ale jako asi každý mladý 
člověk chci být schopná se 
rozhodovat sama a postupně se 
celkově osamostatnit. Přátelé jsou 
mi také velkou oporou a roz-
hovory s nimi mě obohacují. 
Přesto jsem ale už od začátku 
školního roku cítila spíš strach a 
budoucnost pro mě zůstávala 
zahalena mlhou nejistoty.

Během dalších měsíců mi studium a 
psaní bakalářské práce zabralo dost času 
a odvádělo myšlenky jinam. I tak jsem 
ale samozřejmě o své budoucnosti 
nepřestávala přemýšlet. Snažila jsem se 
najít odpověď nebo útěchu v Písmu a    
v modlitbách. A toho se mi po nějakém 
čase i dostalo. Obrátila jsem se na Pána 
Boha a mohla jsem si uvědomit, že jen 
On a Jeho milost jsou mi jedinou 
jistotou. Poznala jsem a stále poznávám, 
že vlastně nezáleží na tom, co přesně se 
mnou bude: jestli budu studovat, 
pracovat, nebo zda si mě Pán povolá      
k sobě na věčnost už zítra. Záleží jen na 
tom, jak se k budoucnosti postavím – 
když ji opravdu svěřím Pánu Bohu, tak 
se nemusím bát a můžu se těšit na každý 
nový den, ať už přinese cokoliv.

Jsem velice vděčná za to, co mi Pán 
Bůh dal prožít. Samozřejmě, že určitá 
nervozita ve mně přetrvává a oddechnu 
si, až budu mít po zkouškách. Ale s ra-
dostí mohu myslet na budoucnost a 
odevzdávat ji Pánu Bohu stejně jako i 
minulost a přítomnost. Ne proto, abych 
se měla dobře, ale proto, že Pánu Bohu 
patří věčnost celého světa, a tedy i čas 
mého života.

Také jsem si zároveň mohla znovu 
uvědomit, že až se budu v životě ohlížet 
za sebou, tak budu radši vzpomínat na 
život s Pánem než na to, kolik titulů 
nebo úspěšných pozic jsem získala. A 
tak se přes budoucnost a minulost 
vlastně dostávám k přítomnosti 
každodenního života, na kterém se 
právě odráží postoj k tomu, co je za 
mnou i přede mnou.
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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 V K V Ě T N U

VÝHLEDY
ěsíc květen je v Heslech Jednoty bra-
trské nadepsaný textem z Pavlova 
dopisu křesťanům v Galácii: Není už M
rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a 

svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno          
v Kristu Ježíši. (Ga 3,28–29a)

Nevím, jak na Vás tento a podobné texty působí, většinou je čteme jako povzbuzující 
slova o sounáležitosti církve, o jednotě v Kristově jménu. Kreslí před námi podobu církve 
jako obraz domova, kde sice rozdíly mezi lidmi nemizí, jednotu celku ale nijak neruší ani 
nezmenšují. Tak to jistě je, jednota církve je darem Boží milosti, tento dar ale má i své 
důsledky. Pozemské uskutečnění této jednoty je totiž na nás. Chci-li prožívat jednotu 
společenství, nutně se musím něčeho ze své nezávislosti a individuality vzdát. Jakkoli 
reformace zdůraznila hodnotu vlastního svědomí, uprostřed církve není a nemůže být ani 
moje individuální svědomí automaticky posledním měřítkem správnosti, a vůbec už ne 
pravdy.

Svět západní civilizace vzývá ideál individuální svobody a má ke svým postojům i dobré 
důvody. Zkušenost obou světových válek, holocaustu a komunismu představuje veliký 
otazník nad kolektivním svědomím. Přesvědčivě dokazuje snadnou manipulovatelnost davu 
a varuje před nekritickým podléháním cizím názorům. My ale, jako už tolikrát v dějinách, 
vyléváme s vaničkou i dítě.

Ta touha být si sám svým pánem, ta adamovská touha sám si rozhodovat o tom, co je 
dobré a co zlé, žije v nás všech. Žije i v církvi. Neradi si necháváme mluvit do toho, čemu a jak 
věříme. Přitom právě v tom spočívá největší užitek církve, která má být korektivem 
porozumění Písmu. Stále dokola se objevují skupiny, které přinášejí nové způsoby 
pochopení a výkladu bible, současně ale samy sebe pokládají za dostatečně velkou část církve 
k tomu, aby mohly své vlastní chápání (proroctví) schválit, a to s platností i pro ostatní.

Biblické rozsuzování ukotvené v církvi je nepochybně darem Ducha, ten už ale v novo-
zákonní době nevede prorocké individuality silou božské autority třeba i proti všem. 
Projevuje se v hlasu církve, celého společenství; apoštol řekne: ostatní ať to posuzují. Ten obec-
ný rozhovor je potřebný. V církvi je třeba mluvit i o nepříjemných věcech, společně 
diskutovat, přinášet argumenty (trochu o tom mluví i květnové/ červnové číslo Brány). Jen 

Jedním z mých duchovních a lidských 
vzorů je Albert Schweitzer, který mě zaujal 
především svou opravdovou láskou k lidem. 
Už několik let nosím v hlavě jeho citát, 

kterým se snažím řídit: „Jediné, co bude 
důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, 
které tu po nás zůstanou.“

Eliška Petriláková

VÝHLEDY
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je třeba pamatovat, co nám říká květnový verš: Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Odmítnutí 
názoru neznamená odmítnutí osoby. To, že ostatní můj názor nepřijmou, neznamená, že 
jsem méněcenný. I odmítnutý názor může být v kontextu všeho ostatního užitečný.

Klíčem takového vnímání společenství, o jakém píše Pavel, je láska. Ta podivná a 
nerozumná agapé, která v druhém vidí Krista, i když se mi jeho postoje zdají nepřijatelné. 
Jedině ta může zdůvodnit chování pastýře, který zanechá celé stádo řádných ovcí na pustém 
místě, aby šel pro tu jednu ztracenou. A aby se z té nalezené radoval víc, než z těch 
neztracených. Ne proto, že by její hodnota byla větší, ale právě proto, že jsou všechny jedno. 
Teprve to, že mezi nimi není žádný rozdíl, totiž umožňuje brát ohled na okolnosti a řešit 
konkrétní situace. Teprve tento přístup pastýři umožní plně respektovat individuální potřeby 
té ztracené v její mimořádné situaci.

Neděle 4. 5. 2014
9.00 Shromáždění s Večeří Páně, slouží kazatel Jan Asszonyi.

18.30 Slouží kazatel Jan Asszonyi.

Neděle 11. 5. 2014
9.00 Slouží kazatel Daniel Komrska.

18.30 Slouží kazatel Jan Asszonyi.

Neděle 18. 5. 2014
9.00 Slouží diákonka Mária Uhlíková.

18.30 Shromáždění, na které delegáti přinesou zprávy z celocírkevní 
konference.

Neděle 25. 5. 2014
9.00 Slouží kazatel Jan Asszonyi.

19.00 Meditativní bohoslužba s Večeří Páně (vyplatí se přijít už v 18.45, 
charakter této bohoslužby si přímo žádá větší ztišení).

První květnová biblická hodina bude patřit do řady misijních střed, sloužit by měla 
evangelická farářka z Blahoslavova domu Saša Hauserová. Ostatní biblické hodiny bude 
kázat náš kazatel Jan Asszonyi. Ve čtvrtek 15. května se jako každý měsíc sejde za šatnou 
modlitební skupinka Brněnské tiskové misie, v pátek 23. května proběhne Noc kostelů, 
které je věnovaný samostatný článek v tomto čísle Kompasu.

Ve dnech 16. a 17. května se sejde výroční konference Církve bratrské. Protože 
konference je nejvyšším orgánem naší církve, který má možnosti mnoho věcí měnit, prosím 
o Vaše modlitby.

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Petr Raus.
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Já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost 
a nikdo je nevytrhne z mé ruky. 

Jan 10,28

KDY      KOMU                                         PROČ

2. 5.
8. 5.

10. 5.
12. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
22. 5. 

sestře Květě Matulíkové z Brna
bratru Zdeňku Broklovi z Brna
bratru Luboši Rausovi z Brna
bratru Slavoji Matulíkovi z Brna
sestře Evě Hájkové z Brna
sestře Miroslavě Broklové z Brna
bratru Bohuslavu Dostálovi z Brna
sestře Marcele Zemánkové z Brna

80 let
78 let
83 let
83 let
84 let
77 let
77 let
73 let

V neděli 27. dubna bylo požehnáno Elle, 
dceři manželů Páji a Rudy Sychrových.

V neděli 13. dubna byla pokřtěna a přijata za 
plnoprávného člena sboru Eliška Slaná.
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Eliška Slaná
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menuji se Eliška Slaná. Vyrůstám           
v křesťanské rodině, což mě odmalička J
vedlo k tomu, abych se modlila k Pánu 

Bohu, každou neděli se účastnila nedělní 
bohoslužby, navštěvovala besídku, později 
malý a nato i velký dorost. Jak jsem již 
zmiňovala, vědomí Boží přítomnosti mě 
provází již od útlého dětství. Díky němu 
jsem překonala i ty nejtěžší zkoušky ve 
škole, doma nebo dodávala přátelům naději.

Snad každý předpokládá, že se v jeho 
životě stane onen osudový zlom, proto i já 
jsem kolem čtrnáctého roku v dorostu více 
přemýšlela o Božím Slově, snažila se 
zapamatovat si více z kázání a chtěla 
vylepšit, kde to bylo potřeba. Dodnes si 
vzpomínám na svůj první puťák, kde jsem 
byla opravdu vedena Boží přítomností a 
mohla naslouchat Bohu, avšak ještě něco ve 
mně muselo dozrát.

Ještě tytéž prázdniny jsem strávila týden 
na English campu, kde jsem poslední den 
mohla učinit své rozhodnutí. Že se se mnou 
něco stalo, bylo poznat nejen doma, i spo-
lužáci ve škole si všimli, že se stala změna. 
Chtěla bych se podělit o jeden zázrak, co se 
mi stal. Seděla jsem s kamarádkou na lavičce 

mezi domky, když tu se najednou strhl 
obrovský déšť. Padaly obrovské dešťové 
kapky. Všude okolo bylo mokro, jen kolem 
lavičky, na které jsem seděla s kamarádkou, 
bylo sucho. V té chvíli jsem děkovala Bohu, 
že i tímto malým zázrakem mohu kama-
rádce svědčit o Tobě, Bože, protože jinak 
jsem si to nedokázala vysvětlit.

Postupem času musela moje víra pře-
konat mnoho silných zkoušek, které se mi 
staly posilou pro další životní situace a 
naopak posilnily mě natolik, že při dalším 
střetnutí jsem je brala s radostí, že budu o to 
silnější. Uvedla bych příklad ze školy, kde 
jsem měla náročnou zkoušku z biologie. 
Učila jsem se na ni tři dny, jenže při rozdání 
testu, jako by se vše vykouřilo z hlavy. Tupě 
jsem seděla, když jsem se začala modlit. 
Dodneška netuším, co jsem psala v té chvíli, 
nepamatuji si jediné slovo, jak ho píši, 
důležité je, že jsem měla nejlepší písemku ve 
třídě. To mě obohatilo natolik, že každý svůj 
test svěřuji Pánu a píši ho s vědomím, že On 
vede mou ruku.

Asi před půl rokem jsem začala uvažovat 
o křtu a přijetí do sboru. K tomu mě vedla 
touha stát se „oficiálně“ Boží dcerou a patřit 
jako jedna větev do Kristova vinného 
kmene.

Na závěr bych chtěla všechny povzbudit, 
abychom důvěřovali a plně spoléhali na 
Pána, udělali si každý den čas na čtení Bible, 
nechali Ho jednat ve svých životech, jak On 
bude chtít, a měli touhu svědčit lidem svým 
životem.

Eliška
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HOD BERÁNKA
še začalo zcela nevinně dorostovou 
schůzkou v obvyklém čase 17.00, Vale konec schůzky byl zcela 

netradičně v 18.00. Vzápětí nastal v pro-
storu mezi kuchyní (kde se již vařilo jídlo) a 
šachovnicovým sálem neobvyklý ruch. V ša-
chovnicovém sále byly stoly uspořádány po 
celém středu místnosti jako jeden velký stůl 
a na něj byly nachystány šikovnými aranžéry 
příbory, sklenice a různé dekorace. Pak se 
(asi v 19.00) začalo podávat jídlo a to bylo 
konzumováno za polohlasného hovoru a 
občasného Danova vstupu se zamyšlením 
ohledně Poslední večeře a událostí kolem ní.

Po dojezení (byla velice chutná pečená 
makrela s bramborami) se všichni vydali na 
Kraví horu, kde měli zhruba hodinový 
rozchod s možností zamýšlet se, k čemuž 

jim mohl sloužit i papírek rozdávaný 
Dadym, na kterém byla témata k zamyšlení. 
Po opětovném návratu do sboru proběhlo 
čtení událostí Zeleného čtvrtka a Velkého 
pátku. Též se zpívaly tematické písničky. Pak 
se ti unavenější odebrali do spacáků a ti 
odolnější zůstali i nadále v dorostovce a 
pokračovali ve zpívání. Nicméně i oni byli 
přemoženi únavou, a tak se (podle věro-
hodného zdroje okolo půl čtvrté ráno) ode-
brali do hajan.

Druhý den byla snídaně okolo 7. hodiny 
ranní a pak se šlo na ranní velkopáteční 
shromáždění. To trvalo zhruba hodinu, a 
tak se po úklidu mohl vyhlásit rozchod. Tím 
akce skončila a nezbývá než se těšit na další 
rok.

Ondřej Horký
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komunikace. V průběhu roku rodiče 
využívali služeb psychologa poradny, který 
byl nápomocný při hledání řešení aktuálních 
potřeb rodin.

Rok 2013 však nebyl jen rokem čísel, 
setkávání se, ale zároveň i rokem, kdy jsme 
pokračovali v naplňování dílčího cíle 
poradny – informovat veřejnost o službě 
rané péče a její potřebnosti. Za tímto účelem 
se uskutečnily dvě výstavy fotografií. Jedna  

s názvem „Radost, kde byste ji nečekali“ 
proběhla v Mahenově knihovně v Líšni, kdy 
veřejnost měla možnost nahlédnout 
prostřednictvím fotografií z rané péče do 

Rok 2013 
v Poradně rané péče 

Dorea

KOMPAS 5/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Také v roce 2013 jsme se snažili, aby spolupráce s ranou péčí našim klientům – 

rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením – přinášela pozitivní pří-

stup, vzájemné sdílení, odborné provázení, podporu citovou i praktickou, aby 

SPOLUpráce znamenala nebýt na to sám, být s někým…být SPOLU.

Poradna v číslech:
Na podzim roku 2013 jsme navýšili kapacitu 
poradny na 60 klientů, což nám umožnilo 
nabídnout podporu dalším rodinám s dětmi 
se zdravotním postižením. Aktuálně posky-
tujeme službu 55 rodinám na území 18 obcí 
s rozšířenou působností v JMK a s dalšími 
zájemci jednáme.

 rámci projektu 
„Pozornost rodi-Vně“ se nám podaři-

lo realizovat několik zajíma-
vých akcí. Některé z nich 
umožnily rodičům strávit 
volný čas v rámci celé ro-
diny, přátel a známých, 
některé reagovaly na po-
třebu vzdělávání rodičů      
v oblasti péče a podpory dí-
těte se specifickými potře-
bami. Proběhla Zahradní 
slavnost, Výlet lodí po br-
něnské přehradě, společně 
jsme si s rodiči a dětmi užili 
a zasmáli se na divadelním představení 
Kutálka, děti si vyzkoušely canisterapii a 
hipoterapii, a rodiče se dozvěděli mnoho 
důležitých informací z oblasti alternativní 
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běžného života rodin dětí s hendikepem a 
vnímat, že soužití s dítětem s postižením      
s sebou přináší nejenom obtíže a starosti, ale  
postupem času také pozitivní zisky.

Druhou výstavou „OKAmžik života“ 
jsme společně se střediskem ELIADA navá-
zali partnerství s Národním divadlem v Br-
ně. Na prostranství před Mahenovou 
scénou si veřejnost mohla prohlédnout 
fotografie, které monitorovaly jeden všední 
den Nory, dívenky se zdravotním posti-
žením. Cílem bylo představit svět vnímaný 
očima osmileté dívky z jejího úhlu pohledu.

Kromě výčtu dění v naší poradně za 
loňský rok bychom tu rádi přenechali pro-
stor našim rodinám a jejich zkušenostem     
s ranou péčí:

„Velmi se mi líbí, že v PRP Dorea pracují lidé, 
pro které je raná péče nejen prací, ale zejména 
posláním. Obdivuji nasazení, empatii a zaujetí 
terénních koordinátorek, ale také odbornost a 
neuvěřitelnou lidskost paní psycholožky, stejně jako 
zapálení pro sociální záležitosti vedoucí poradny. 
Fandím aktivitám poradny, která dělá obrovskou 
službu nejen dětem, ale i nám dospělým“.

„Ranou péči, v našem případě brněnskou Do-
reu, si nemohu vynachválit. Poskytují péči a pomoc 
tam, kde ji lidé opravdu potřebují. Když jsem jim 
poprvé zavolala, brali naše potřeby ihned vážně a    
s pohotovostí zareagovali. Do dvou dnů mi poslali 
domů paní psycholožku, která mě vytáhla z po-
porodní deprese. Od té doby se už žádná další 
nedostavila. Myslím deprese J. Slečna, které jsme 
byly přiděleny, se k nám dostavuje pravidelně a jsme 
za ni opravdu vděční. Od začátku nám dala jasně 
najevo, že je naše dcera normálním plnohodnotným 
dítětem, se kterým dnešní společnost počítá. Přináší 
jí zajímavé hračky, sleduje její vývoj, povzbudí a 
podpoří, když je potřeba. Zajímavé mi přijdou také 
akce, které naše RP pořádá a na které jsme 
pravidelně zváni. Řekla bych, že vybírají skutečně 
to nejlepší, ať už se jedná o přednášky terapeutů či o 
kulturní akce pro děti“.

Jsme rádi, že všem členům Církve bratrs-
ké můžeme zprostředkovat vděčnost samo-
tných rodičů a za tým pracovníků poradny 
poděkovat za podporu, která umožňuje, aby 
se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují.

Pracovníci PRP DOREA

estry se zamýšlely nad principy služby 
Pánu Bohu i lidem, ke které je vede Svděčnost za spasení.

Odpověděly na otázku:
Co mi služba druhým bere?
w Sílu, nervy, spánek, čas, energii, zdraví, 

radost a chuť, fyzický klid.
Co mi služba druhým dává?
w Sílu, sebepoznání, radost, potěšení, 

životní vzor, rozvoj trpělivosti, vývoj 
sebe sama, rozšíření obzorů, možnosti 
řešení problémů, smysl, závislost na Pánu 
Bohu, sblížení, modlitební podporu, klid 
a pokoj, uspokojení, neděsí mne smrt.

Co bychom si přály do budoucna?
w Méně perfekcionismu, pochopení proč – 

k čemu, modlitební podporu, učit se těšit 

druhé, přátele, vytváření pokoje, 
vzdělávání, otázky smrti, adekvátnost 
služby, praktická pomoc, noví lidé ve 
sboru, vztahy, zpětná vazba (znát reakce 
navštěvovaných), duchovní sdílení.

Z výše uvedeného vyplývá, že nás služba 
druhým v našem sboru něco stojí (překvapivé 
je, že nikde nejsou uvedeny peníze, byť nás 
například každou neděli při kávě i jinak mnozí 
hostí), asi zde platí: „Ať neví levice, co dává 
pravice.“ Zároveň nám ale služba mnohem více 
dává a máme i vizi, chceme se dále učit sloužit. 
Kdo ze sester nebo bratří by se chtěl učit s námi 
a čerpat ze zkušeností letitých služebníků, jste 
srdečně vítáni. „Žeň je mnohá, ale dělníků 
málo.“

Noemi Komrsková

ZE SESTERSKÉHO ODBORU
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DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA
30. BŘEZNA 2014

Z BOHUMILIC

oslední březnovou neděli se 
naše shromáždění proměnilo   
v hodinu nedělní školy, ovšem P
učiteli nebyly hodné tetičky      

z besídky, ale samy 
děti. Na hodinu si 
vyměnily role, aby 
dospělým přiblížily 
příběh proroka Da-
niela. Malí učitelé se 
svého úkolu zhostili 
nadmíru dobře, ale 
patrně největší nad-
šení mezi nimi vy-
volala poznámka, že 
mohou napomínat 
dospělé, kteří by svým 
povídáním rušili jejich 
výklad. Naštěstí se 
dospělé publikum 
nakonec ukázalo být 
velmi ukázněným, 
takže žádného napo-
mínání nebylo třeba .

Po sérii úvodních 
písní jsme mohli se 
zatajeným dechem 
sledovat jednotlivé etapy Danielova 
dobrodružného života a přemýšlet nad 

jejich výkladem, který si připravily děti 
z dorostu. Samozřejmostí bylo i učení 
veršíku zábavnou formou pomocí 
seřazení obrázků z Danielova života. 

Soudě dle správnosti 
opakovacích cvičení 
odvedly děti skvělou 
práci – celé shro-
máždění si zapama-
tovalo klíčové body 
Danielova života i 
veršík. A věřím, že i 
samy děti se v Da-
nielově příběhu už 
nespletou .

Byla to vpravdě po-
žehnaná neděle na-
plněná dětskou radostí 
i úsměvy dospělých, 
kteří se díky ní mohli 
opět vrátit do dětství.

Na závěr chci moc 
poděkovat „hodným 
tetičkám z besídky“ a 
samozřejmě dětem za 
přípravu celé boho-
služby a těším se na 

další podobný zážitek J.
Ester Pučálková
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PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

počítačový expert
Příběh TŘICÁTÝ první:

Vilík je už velký kluk a má doma počítač. Stejně jako mnoho jiných dnešních 
mladých kluků na něm umí opravdu hodně věcí. Stačí kliknout myší a hned si 
může zahrát nějakou zajímavou hru, pustit písničku, psát dopis, prohlížet 

fotografie, číst článek na internetu nebo s někým komunikovat. Sám si dokonce 
nainstaluje nový program. Zná všechny součástky, z nichž je počítač složený, a také je 
dovede v případě jejich poruchy vyměnit. Vilík často na počítači zpracovává i 
nejrůznější úkoly do školy.

Ovládat počítač mu připadá úplně jednoduché. To přece není žádná věda. 
Dokonce občas radí mamince nebo babičce, když také ony potřebují něco na počítači 
vyhledat nebo napsat. I svou mladší sestru už hodně věcí na počítači naučil. Vilík už si 
zkrátka připadá jako úplný počítačový expert. V duchu si někdy pyšně říkal, že už ho 
nemůže na počítači nic zaskočit. Vždyť už všemu rozumí.

Jenže jednoho dne se Vilík vrátil domů ze školy. Zapnul spouštěcí knoflík na svém 
počítači a vůbec nic se nestalo! Obrazovka zůstala černá a stroj ne a ne pracovat. Vilík 
zkoušel vlastními silami počítač opravit. Prohlédl všechny součástky, ale žádnou        
z nich neshledal zničenou, zkontroloval přívod proudu, ale počítač byl do zásuvky 
zapojen správně. Dokonce i všechny jednotlivé díly počítače byly sestaveny a 
propojeny bezchybně. Nakonec musel i Vilík po dlouhém bádání uznat, že na ta-
kovýto problém sám nestačí. Vůbec netušil, co se s jeho počítačem stalo, a to i přesto, 
že ještě nedávno měl pocit, že mu tak dobře rozumí a tak dobře ho zná.

Vyhledal tedy člověka, který tento počítač kdysi vytvořil a který ho naprogramoval. 
Ten, kdo počítač vytvořil a naprogramoval, ho uměl také opravit a měl na to dokonce i 
speciální nástroje, které Vilík nikdy předtím ani neviděl. Trvalo mu jen chvilku, než 
zjistil, co se s Vilíkovým počítačem stalo, a za další okamžik už pracoval na odstranění 
chyby. Vilík se nestihl ani pořádně rozhlédnout po opravářově dílně a počítač už 
pracoval jako nový. Vilík tu zručnost s obdivem sledoval a pochopil, že nikdo nemůže 
vědět o svém výtvoru víc, než ten, kdo ho vytvořil. A také se rozhodl, že by se měl od 
takového tvůrce a opraváře učit, aby jednou expertem na počítače opravdu byl.

Vilík si také díky příhodě s počítačem o něco později uvědomil, že i on sám je něčí 
výtvor. Stvořil ho přece Pán Bůh. To On mu dal podobu a utvořil ho přesně takového, 
jaký je. A bude to tedy také On, kdo bude Vilíkovi nejlépe rozumět, kdo ho bude 
nejvíce znát a od koho se Vilík bude ve svém životě hodně učit.
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Pomůžete Vilíkovi najít cestu? J

Pája Sychrová

Noc kostelů 2014 bude, stejně jako    

v předchozích letech, příležitostí 

pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a 

ve večerní a noční atmosféře zde 

nabídnout možnost setkat se s křesťan-

stvím prostřednictvím hudby, umění a 

zážitku.

Program v našem sboru připravují 

ochotní členové. Koordinaci zajišťuje 

přípravný tým (Katka Dadáková, Lucka a 

Matúš Durcovi, Linda Kadlecová, Dan 

Volařík a Štěpán Kotek).
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Program:

Hlavní sál

18.00–18.45 Copak číhá v Africe? 
(Alík Zachariášová)

Program (nejen) pro děti, ve kterém se na 
chvíli přeneseme do Afriky. Můžete se těšit 
na scénku a písně dětského sborečku. A co 
číhá v Africe? Nechte se překvapit.

19.00–19.45 Zrcadlení času v hudbě 
(pěvecký sbor a Katka Vávrová)

Průřez historií v průvodním slovu a 
písních pěveckého sboru.

20.00–20.45 Vojáci spásy
Seznamte se s prací Armády spásy v na-

šem městě.
21.00–21.45 Přijďte si zazpívat (David 

Raus a spol.)
Přijďte prožít radost ze společného 

zpěvu. Zpěvníčky pro tuto příležitost 
budou k dispozici.

22.00–22.45 Boží slovo – nechme je 
znít (Noemi Komrsková)

Božím slovem byl stvořen svět i my v naší 
současnosti. Biblické texty proložené živou 
hudbou.

23.00–23.45 Noční smyčky (Pejtra a 
Mykl – CB Betanie)

Známé křesťanské písně v neznámých 
úpravách s pomocí rytmických, kytarových 
a vokálních smyček.

Karpíškův sál

16.00–24.00 Jobova zvěst (Hana Pin-
knerová)

Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a 
nespravedlnosti? Proč je kolem nás i v nás 
tolik zla? Proč s tím Bůh něco neudělá? Proč 
by měl člověk usilovat o dobro? Má život 
vůbec smysl? S těmito otázkami se lidé 
potýkali odnepaměti. Starozákonní Kniha 
Job tyto otázky klade obzvlášť palčivě a 
naléhavě. Dnes, o 3000 let později, je svou 
tvorbou naléhavě klade také přední český 
fotoreportér Jan Šibík. Projekt Jobova zvěst 
nabízí konfrontaci starověkých textů s mo-
derním médiem fotografie. Nabízí také 
konfrontaci současného člověka s věčnými 
otázkami života. Každý návštěvník má v zá-
věru výstavy možnost reflektovat své 
myšlenky a pocity na připravené „Zdi přání 
a stížností“.



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00. Fotbálek na hřišti na 
Kounicově (Stadion). Vstupné 40,– 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 
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Mládež / úterý 19.15

6. 5.: 
13. 5.:
20. 5.:
27. 5.:

Klub maminek / čtvrtek 10.00
22. 5.: Společné zamyšlení (Marek 14,20)

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2014: 28. 5., 26. 6., 3. 9., 1. 10., 29. 10, 26. 11. a 10. 12. (chystání 
vánočních balíčků)
Noc kostelů: 23. 5. 2014
Neděle seniorů: 1. 6. 2014

Bůh ve vztazích (různé obrazy Boha v Bibli) – Mária Uhlíková 
Vztahy ve městě (stolní a jiné hry)
Vztahy s Jiřím Jedličkou
Vztahy s Tomášem Řehákem

Dolní prostory modlitebny

19.00–21.00 Svět barev (besídka)
Výtvarná dílna nejen pro děti
16.00–18.00 Dětský koutek (Daniela Asszonyi)
Krása stvoření a Božích darů, příběh lidské neposlušnosti i Boží záchrany v jednom 

koutku.

za přípravný tým Kata Dadáková



4. 5.:

11. 5.:

18. 5.:

25. 5.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
19.00

7. 5.:
14. 5.:
21. 5.:
28. 5.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně

dkn. Mária Uhlíková

večerní hudebně-meditativní bohoslužba

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

zprávy z konference
kaz. Jan Asszonyi 

farářka Saša Hauserová (misijní)
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi 

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 14. a 28. května po shromáždění 

ve středu 28. května v 17.15

4. 5.:
11. 5.:
18. 5.:
25. 5.:

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

STANICE

KVĚTEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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