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

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Dětská přání

Co si přeješ do nového roku?

Šimon Kratochvíl, 8 let:
Aby se uvolnily lístky na 

Kometu vsedě, protože nám 
to nevychází; abychom byli 
zdraví – celá rodina; dobré známky ve škole a 
abychom jeli konečně k moři. A to by bylo asi 
všechno. Ale jestli chceš, můžu ti říct ještě něco: 
Aby mě ségra neotravovala.

Michal Křipač, 9 let:
Aby nebyla válka.

Veronika Dvořáková, 6 let:
Aby se u nás ve škole kluci 

nehádali. Abych měla ve škole 
hodně kamarádů.

Kristián Baný, 7 let:
Přál bych si jet do Ameriky, já 

jsem totiž byl u babičky, když 
tam byla mamka s taťkou       
s Míšou a Jonášem, protože 
jsem byl malej. Akorát že teď nemáme peníze.

Marek Nykodým, 6 let.
Mít střešní okna, když budu 

chodit do školy.

Ptala se Lenka Broklová.

Střípky ze silvestrovského 
shromáždění
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ÚVODNÍK

Novoroční výhled 
a přání

Milí čtenáři Kompasu,
se začátkem nového roku získávám často pocit, že něco nového opravdu 

začíná, a to mě vede k tomu, abych se zamyslel a zasnil nad tím, do čeho 
bych se nejraději pustil…

Jelikož tomu novému roku předchází období svátků i návštěv, pro něž 
bývá příznačné posedávání, přikusování porůznu sladkého i přímé 
hodování, vkrádá se mi pak na mysl začít se v tom novém čase zase hýbat a 
najít si nějaké dobré cvičení. Nebo mě možná to období svátků inspiruje    
k nápadům o něco více přemýšlet, oprášit starou knihu a do nového 
začátku si zajistit několik nových knih na čtení a k obohacení. Nebo mě ten 
čas dovolených ke konci roku přivede k představě, že bych v tom novém 
roce mohl více osvěžit své vědomosti a znalosti, profesní či zájmové, které 
v tom běhu a chvatu roku minulého zůstaly stát někde opodál cesty. Ze 
všech těch tradičních i nečekaných setkání, co se v období sklonku prosince 
odehrávají, poznávám, jak to mám k lidem daleko či blízko a jak bych chtěl 
v tom novém roce i s tímto začít – nově. A pak, při tomto přemýšlení – 
docela návazně a neodvratně – přichází myšlenka či spíše otázka, jak to 
mám s Pánem Bohem. Kde je On a kde já, na které cestě stojíme, jak se 
setkáváme a v průběhu času míjíme. A tak chci na začátku nového roku zase 
začít s Ním. Vlastně s čímkoliv, s tím vědomím, že to bude s Ním. On už ví, 
že jsem v tomto ohledu věčný začátečník. A já věřím, že i tak jsem přijímán.

To je moje přání do dalšího roku i pro vás.

Ladislav Jílek jun.

KOMPAS 1/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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LEDNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu 

w Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha 
síly, lásky a rozvahy.

2Tm 1,7

w Když Pán udává tón a taktovku má ve 
svých rukou, zazní to i v písni tvého 
života.

K. Spieck

Hesla Jednoty bratrské nám na cestu do 
prvního měsíce roku 2016 posílají slovo o 
tom, co nám Bůh nedal (a my to přece 
máme) a co nám Bůh dal (a co nám leckdy 
chybí). Proti sobě stojí bázlivost na straně 
jedné a síla, láska a rozvaha (Kralický 
překlad „mysl způsobná“, tj. zdravá, 
střízlivá) na straně druhé. To podstatné 
ovšem v daném verši chybí, totiž k čemu se 
tyto vlastnosti vážou. Kde se projevuje 
jedno či druhé? Podíváme-li se do kontextu 
daného verše, pak zjistíme, že apoštol Pavel 
připomíná svému žákovi, co dostal: …abys 
rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo 
vzkládáním mých rukou. (2Tm 1,6) Timoteus 
dostal od Pána Boha skrze apoštola dary ke 
službě (být svědkem evangelia), a ukazuje 
se, že vůbec není samozřejmé, že je také 
uplatní. Být svědkem evangelia – přiznat se 
k němu, svědčit o něm, žít ho, případně ho 
kázat či vyučovat životu podle něj – to 
nebývá jednoduché. Buď proto, že se 
člověk přece jenom cítí na takový úkol 
nezralý, anebo proto, že takový život a 

služba přinášejí odmítání, a dokonce 
protivenství. Apoštol Pavel věděl, že 
Timoteus potřebuje povzbuzení k životu a 
službě evangelia. Takové povzbuzení 
potřebuje i každý křesťan. Přijměme ho na 
cestu dalšími dny: Bůh nám k životu podle 
evangelia a ke službě svědectví o evangeliu 
nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a 
rozvahy. 

Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; 
ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu 
se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá 
sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým po-
voláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého 
rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval          
v Kristu Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil 
příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On 
zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život            
v evangeliu. (2Tm 1,8–10)

Jan Asszonyi
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Pozvání ke shromážděním v lednu 2016

5

Nedělní shromáždění

Od neděle 10. 1. 2016 budeme při nedělních shromážděních číst poselství starozákonní 
knihy Kazatel. Chceme se nechat oslovit poselstvím, které byť vypadá na první pohled 
skepticky, je krásným povzbuzením k dobrému životu. 

3. 1. 2016   9.00 hodin  Shromáždění se slavením Večeře Páně, káže kaz. Daniel Komrska. 

10. 1. 2016  9.00 hodin Shromáždění, při kterém slouží kázáním s. Mária Uhlíková: 
„Pomíjivost, samá pomíjivost“ (Kaz 1,1). 

    17.00 hodin Neformální začátek večírku.
    17.30 hodin Večírek – Muslimové na Sicílii, připravuje br. Petr Baný.

17. 1. 2016  9.00 hodin Shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Daniel Komrska: 
„Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého“ (Kaz 2,1).

17.00 hodin Neformální začátek večírku.
17.30 hodin Večírek – Romové z Armády spásy; hosty Petra Rause budou    

s. Kveta Richterová a další hosté.

24. 1. 2016  9.00 hodin Shromáždění, při kterém bude sloužit kaz. Jan Asszonyi: 
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“         
(Kaz 3,1).

17.00 hodin Neformální začátek sborového večírku u kávy a čaje.
17.30 hodin Koncert Shirim Ashirim s Tomášem Najbrtem.

31. 1. 2016  9.00 hodin Shromáždění, při kterém slouží kaz. Jan Asszonyi: „Znovu jsem 
pohleděl na všechen útisk, který se pod sluncem děje“ (Kaz 4,1).

17.00 hodin  Neformální začátek večírku.
17.30 hodin  Večírek o Jednotě bratrské s Davidem Rafaelem připravuje br. 

Petr Kvapil.

Biblické hodiny – středa

6. 1. 2016  18.00 hodin  Modlitební shromáždění v rámci Aliančního týdne modliteb, 
káže farář Martin Horák, ČCE Brno II.

13. 1. 2016  19.00 hodin  Káže kaz. Jan Asszonyi, inspirace ze života Božího proroka 
Elijáše.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LEDEN 2016

Jen u Boha je utišení mé duše, od něj 
pochází má spása.

Žalm 62,2

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

POŽEHNÁNÍ

ÚMRTÍ

V neděli 13. prosince bylo požehnáno Filipu Durcovi a 
Jindřichu Dadákovi.

V sobotu 12. prosince zemřela sestra Jaroslava Ber-
gerová. Pohřební rozloučení se konalo ve středu 16. 
prosince v  našem sboru.

3. 1.
5. 1.
7. 1.

31. 1.

bratru Vlastimilu Řehákovi z Brna
sestře Anně Štiglerové z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna-Lesné
sestře Ludmile Herníkové z Brna

85 let
77 let
72 let
75 let

 20. 1. 2016  19.00 hodin  Káže kaz. Jan Asszonyi, inspirace ze života Božího proroka 
Elijáše.

27. 1. 2016  19.00 hodin  Káže br. Josef  Vávra.

S přáním požehnání a Božího pokoje
Jan Asszonyi
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VZPOMÍNKA

NA 

BRATRA 

KAZATELE 

STANISLAVA 

HECZKA

VZPOMÍNKA

NA SESTRU JAROSLAVU BERGEROVOU

3. 4. 1931 – 12. 12. 2015

aroslava Bergerová se narodila v Brně 
dne 3. dubna 1931 manželům Lydii a J
Františkovi Soukupovým. Měla ještě 

dva sourozence, staršího bratra Miloše a 
mladšího Pavla; oba žijí v Brně. Rodiče byli 
členové brněnského sboru. Celé mládí 
prožila v Brně a také v brněnské sborové 
mládeži. V té době proběhla v Brně 
shromáždění evangelisty Stuarta. Při 
jednom takovém shromáždění uvěřila v Pá-
na Ježíše Krista.

Po ukončení střední textilní školy se brzy 
provdala za Jana Bergera, který pocházel     
z Hrotovic. Během manželství se jim 
narodili dva synové, Petr a Pavel. Po 
narození Petra se brzy odstěhovali do 

Hrušovan u Brna, kde sestra později pra-
covala jako expedientka a manžel jako řidič 
v podniku Svit.

Ve druhé polovině šedesátých let se 
rodina přestěhovala opět do Brna na 
Sokolskou ulici. V Brně sestra několik let 
pracovala v ČSAD jako mzdová účetní a 
později vykonávala tutéž profesi v podniku 
ŽS Brno. Po přestěhování se zapojila do 
sborové práce. Zpívala v pěveckém sboru, 
učila v nedělní besídce a byla též aktivní      
v sesterském odboru, kde se podílela na 
sborových akcích. Odešla do předčasného 
důchodu a společně s manželem se starala o 
vnučky Helenku a Danielu. Později ve 
stejném domě žila i provdaná Helenka        
s rodinou. Jaroslava Bergerová měla celkem 
šest vnuků; vnuk Peťulka a vnučka Daniela 
tragicky zemřeli. Po smrti manžela jí 
zemřela také snacha Vlastička.

Přes všechny tyto ztráty se snažila být 
užitečná a činorodá. I v této době 
pokračovala ve sborové práci. Navštěvovala 
nemocné a pomáhala, dokud jí síly stačily. 
Byla obklopena jedenácti pravnoučaty, 
která měla opravdu ráda, a i ve vysokém 
stáří se snažila všechny obdarovat k naro-
zeninám či k Vánocům.

Na podzim v roce 2012 si přivodila úraz a 
potom již žila u syna Pavla a snachy Renatky.
Pán si ji odvolal v sobotu ráno 12. prosince 
2015.

rodina (z pohřebního rozloučení)
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VERŠE NA ROK 2016 BRNO BOHUMILICE
VERŠE NA ROK 2016

LADA

Klub maminek
Kdybyste věděli, co zname-
ná „Milosrdenství chci, a ne 
oběť”, neodsuzovali byste 
nevinné.

Matouš 12,7

Mládež
Pojďte ke mně všichni, kdo 
se namáháte a jste obtíženi 
břemeny, a já vám dám 
odpočinout.

Matouš 11,28

Hospodářská rada
Bůh naděje nechť vás naplní 
veškerou radostí a pokojem ve 
víře, aby se rozhojnila vaše 
naděje mocí Ducha svatého.

Římanům 15,13

Malý dorost
Panovník Hospodin přichází 
s mocí, jeho paže se ujme 
vlády. Hle, svoji mzdu má      
s sebou, u sebe svůj výdělek.

Izajáš 40,10

Modlitební skupiny
Proste proto Pána žně, ať 
vyšle dělníky na svou žeň.

Matouš 9,37-38

Kompas
Sám Bůh pokoje nechť vás cele 
posvětí a zachová vašeho ducha, 
duši i tělo bez úrazu a poskvrny do 
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

1. Tesalonickým 5,23

Staršovstvo
Hospodine, celým 
svým srdcem ti 
vzdávám chválu.

Žalm 9,2

Nedělní škola
Blahoslavený člověk, který obstojí 
ve zkoušce; když se osvědčí, 
dostane vavřín života, jejž Pán 
zaslíbil těm, kdo ho milují.

Jakubův list 1,12

Velký dorost
Žeň je velká, dělníků 
málo. Proste proto Pána 
žně, ať vyšle dělníky na 
svou žeň.

Matouš 9,37-38

Sesterský odbor
Jako se nad syny slitovává otec, 
slitovává se Hospodin nad těmi, kdo 
se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, 
pamatuje, že jsme prach.

Žalm 103,13-14

Sbor
Také toto pochází od Hospodina 
zástupů. Podivuhodný je ve svém 
úradku, veliký ve své pohotové 
pomoci.

Izajáš 28,29

Zpěváci
Na soudu opět zavládne 
spravedlnost, půjdou za ní 
všichni, kteří mají přímé 
srdce.

Žalm 94,15

Večírky
Jestliže jste hanobeni pro 
jméno Kristovo, blaze vám.

Petrův list 4,14

Diakonie
Pojďte za mnou 
a učiním z vás 
rybáře lidí.

Marek 1,17

Sbor

Koloským 3,3-4

Zemřeli jste a váš život je skryt 
spolu s Kristem v Bohu.
Ale až se ukáže Kristus, váš život, 
tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.

Staršovstvo

Zjevení 3,10

Protože jsi zachoval mé slovo a 
vytrval, zachovám tě i já v hodině 
zkoušky.

Zpěváci

Pláč 3,41

Pozvedněme s dlaněmi i srdce 
k Bohu na nebesích.

Mládež
Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je 
ubíjet sálající step a sluneční  žár , neboť 
je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, 
a dovede je ke zřídlům vod.

Izaiáš 49,10

Besídka
Hospodin je ve svém svatém 
chrámu. Ztiš se před ním, celá 
země!

Abakuk 2,20

Skaut
Bůh má moc zahrnout vás všemi 
dary své milosti.

2. Korinstkým 9,8
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DEN MÍSTO ÚVODNÍ 
SLOVO 

TEXTY 

neděle 
3. 1. 18.00 

Evangelická církev 
metodistická 
Archa, Lýskova ul., Bystrc 

Pavel Coufal  
BJB 
 

Blahoslavení  
chudí duchem 
 

pondělí 
4. 1. 18.00 

Slovo života 
Nové sady 37 

Pavel Harabus 
AC 

Blahoslavení  
plačící 

úterý 
5. 1. 18.00 

Armáda spásy 
Staňkova 5 

Oldřich Svoboda 
CASD 

Blahoslavení  
tiší 

středa 
6. 1. 18.00 

Církev bratrská 
Kounicova 15 

Martin Horák  
ČCE 
 

Blahoslavení ti, kdo  
hladovějí a žízní  
po spravedlnosti 

čtvrtek 
7. 1. 18.00 

Bratrská jednota baptistů 
Smetanova 20 

Igor Mamojka 
AS 

Blahoslavení milosrdní 

pátek 
8. 1. 18.00 

Křesťanské sbory 
Šámalova 15a 

Jan Asszonyi 
CB  
 

Blahoslavení  
čistého srdce 

sobota 
9. 1. 18.00 

Apoštolská církev 
Životského 10 

Jana Křížová 
ECM 

Blahoslavení ti, kdo 
působí pokoj 

neděle 
10. 1. 18.00 

Českobratrská církev 
evangelická 
Blahoslavův dům, Lidická 79 

Vlastimil Fürst 
CASD 

Blahoslavení ti, kdo jsou 
pronásledováni pro 
spravedlnost 

 

ROZVRH
ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB V BRNĚ

3.–10. LEDNA 2016

-r-
KOMPAS 1/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Sbírka bude věnována Nadačnímu fondu Generace 21 (www.gen21.cz). Ten se snaží 
dostat do bezpečí České republiky 153 křesťanů (rodin, vdov s dětmi a jednotlivců), jejichž 
životy jsou ohroženy v Iráku a v Sýrii.

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se bude konat       
v kostele sv. Jakuba v úterý 19. 1. 2016 v 19.00.



11
KOMPAS 1/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

ZE ŽIVOTA
MLÁDEŽE

w Dovolte mi vrátit se v čase a představit vám mládež po mládeži 

od prvního listopadového úterý až do Vánoc. Náš program 

posledních úterků roku 2015 byl totiž velmi nabitý a rozmanitý. 

Od vážených hostů přes alternativní setkání u filmu a čaje či 

nahlédnutí pod pokličku života některých z nás až po sdílení 

netradičních či kontroverzních pohledů na Ježíše Krista.

Listopadová setkání se nesla v duchu přemýšlení nad živým 

křesťanstvím v životě, ať už to znamená být kdekoli na světě:    

v Brně ve škole či v práci, v Africe nebo na Ukrajině.

JAK BÝT SROZUMITELNÝM KŘESŤANEM?
Na první listopadovou mládež k nám 

zavítal na návštěvu Daniel Fajfr, který 
mluvil o srozumitelnosti křesťanské 
evangelizace v dnešním světě. Evangelizace 
je základním posláním církve a věřících, 
které vyplývá z příkazu Ježíše Krista: „Jděte 
ke všem národům a získávejte mi 
učedníky…“ Jak ale na to? Nejdůvěry-
hodnějším způsobem evangelizace je náš 
vlastní život. Život, na kterém musí ostatní 
něco přitahovat a který přitom musí být 
pochopitelný. Dandovými slovy: „Přiblížit 
se, ale nikoliv přizpůsobit.“ Nejdůležitější 
ovšem je vědět, čemu věříme, pouze tak 
můžeme být srozumitelní.

Honza Marvan

MŮ J DEN A KDE V NĚM VIDÍM BOHA
Druhý listopadový týden jsme opět na-

hlíželi pod pokličku života čtyř našich 
mládežníků, kterými byli: Filip Smola, Barča 
Robková, Dan Kurowski a Žaneta 
Lechovičová. Je důležité vědět, že se s Bo-
hem nesetkáváme jen na mládeži či při 
nedělních bohoslužbách, ale že je s námi 
každý den, ve škole či v práci. Filip může při 
svém studiu obdivovat krásy stvoření i z vě-

deckého pohledu a Žaneta přemýšlí o 
samotné umělecké činnosti, kterou dal 
lidem Bůh a oni ji dokáží nádherně využít 
(Šalomounův chrám), ale i zneužít (zlaté 
tele). Barča pracuje v reklamní agentuře    
a zabývá se otázkou, jak „prodat“ křesťan-
ství stejně úspěšně jako produkty, kterým 
dělá reklamu a Dan se učí vnímat Boha     
u počítače, v činnostech tak izolovaných,  
a zároveň v prostředí druhých „ajťáků“.

Honza Marvan

FILM
Při hledání Boha v osobním životě jsme 

jednu mládež věnovali francouzskému 
filmu „O bozích a lidech”. Film doku-
mentuje události severní Afriky kolem 
roku ῾96; prezentuje úvahy mnišského řá-
du pečujícího o místní obyvatele, kde jak 
mniši, tak místní čelí nově příchozím 
radikalizujícím se muslimům. Na jedné 
straně je strach o vlastní život, na druhé 
straně vědomí, že když ne my, tak kdo? 
Film byl inspirativní a promlouvající i       
k nám do naší doby, třebaže popisuje jinou 
dobu i jiný kontinent. Ať už jde o vědomí, 
že ne každý muslim musí být nepřítel, že 
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může mít strach z toho stejného jako my, 
nebo že slova „Buď vůle Tvá“ mohou 
otvírat dveře něčemu podstatně jinému, 
než bychom si přáli.

Honza Žralok Rous

ČAJOVNA
Listopad jsme zakončili ve stylu čajovny    

s přednáškou. Jako host přišel Tadeáš Pala, 
kluk, který strávil prázdniny na Ukrajině 
přímo na frontě. Nastínil nám své pocity 
(například to, jak bylo těžké začít pomáhat, 

w Adventní dobu jsme se rozhodli letos pojmout trochu jinak, než 

je zvykem. Místo zpívání tradičních písní a čtení tradičního 

příběhu zvěstování Panně Marii a narození Ježíše Krista jsme 

pohlédli na provokativní a otázek plné chování Pána Ježíše       

v jeho dospělosti. Lukáš Kulísek, Jára Štigler a Žaneta 

Lechovičová si vybrali příběhy, vlastnosti nebo situace, které je 

na osobě či v životě Ježíše Krista zaujaly, nad kterými pře-

mýšlejí nebo které se jim zdají být kontroverzní.

JEŽÍŠ, KTERÝ JE LIDSKÝ
První prosincové setkání jsme se 

zamýšleli nad zcela základní podstatou 
Ježíšova života na zemi, a tím byl samotný 
fakt, že žil v těle jako my, ač mu to nic 
neubralo     z jeho božskosti. Tak prostý, a 
proto tak skandální a nepochopitelný pro 
tehdejší izraelský národ, který jej očekával 
jako mocného a revoltujícího krále! 
Tomuto přemýšlení jsme ale dodali i druhý 
rozměr, daleko přesahující dobové a 
regionální hranice. Jak vnímáme Ježíše my, 
dnes a tady? Co kdyby teď přišel mezi nás 
ve své lidské prostotě a začal nám bořit 
naše stereotypy, naše představy, možná i ty 
představy, které máme o Něm? My jsme na 
toto téma vášnivě diskutovali. Možná i vy 
se můžete zastavit a zamyslet nad touto 
kontroverzní otázkou…

Žaneta Lechovičová

JEŽÍŠ, KTERÝ JE MILOSTIVÝ
Druhou adventní mládež jsme se zaměřili 

na Ježíšův výrok: „Nedomnívejte se, že jsem 
přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel 
jsem je zrušit, nýbrž naplnit.“ Jak spojit 
milosrdenství a zákon? To nám ukazuje Pán 
Ježíš. Ukazuje, že jsou věci, které jsou 
důležité, ale pak jsou také věci, které jsou 
ještě důležitější. Ježíš se zákonem „pracuje“ 
dvěma způsoby. Z lidského pohledu některé 
příkazy vyhrocuje (Kázání na hoře: O zabití 
atd.) a   z jiných jakoby ubírá (spor o sobotu, 
Ježíš a cizoložnice). Jeho úmyslem však 
nebylo zákony rušit, jak se mnozí mylně 
domnívali. Ukazoval jen tehdejším lidem, a 
dnes i nám, že zákon je více než slovo na 
papíře. Že to slovo je živé.

Jára Štigler

KOMPAS 1/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

protože ho nejdříve všichni chtěli po-
hostit), ale i „normální“ život lidí nebo 
alespoň snahu o něj v těchto kritických 
zónách. Bavili jsme se i o politickém 
přesahu konfliktu, který není vůbec 
jednoduchý. Hlavní myšlenka, kterou jsem 
si odnesl, je, že v takovéto situaci je 
sebemenší dobrý skutek, ba dokonce jen 
to, že nečiním zlo, něco naprosto 
úžasného: zhmotněné dobro.

Lukáš Kulísek
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JEŽÍŠ, KTERÝ JE LIDSKÝ
První prosincové setkání jsme se 

zamýšleli nad zcela základní podstatou 
Ježíšova života na zemi, a tím byl samotný 
fakt, že žil v těle jako my, ač mu to nic 
neubralo z jeho božskosti. Tak prostý, a 
proto tak skandální a nepochopitelný pro 
tehdejší izraelský národ, který jej očekával 
jako mocného a revoltujícího krále! Tomuto 
přemýšlení jsme ale dodali i druhý rozměr, 
daleko přesahující dobové a regionální 

hranice. Jak vnímáme Ježíše my, dnes a tady? 
Co kdyby teď přišel mezi nás ve své lidské 
prostotě a začal nám bořit naše stereotypy, 
naše představy, možná i ty představy, které 
máme o Něm? My jsme na toto téma 
vášnivě diskutovali. Možná i vy se můžete 
zastavit a zamyslet nad touto kontroverzní 
otázkou…

Žaneta Lechovičová

w Předštědrovečerní mládež se nesla v duchu zpěvů Taizé a 

modliteb, protože Ježíš se během svého života modlil často. 

My se v tento požehnaný čas chceme v modlitbách obrátit      

k Němu a čekat trpělivě na jeho druhý příchod.

Přejeme Vám požehnaný a radostný vánoční čas, i šťastný rok 2016! Vaše/Naše Mládež ;-)
Připravila Žaneta Lechovičová.

V neděli 17. ledna ve 13.10 (a pak v repríze ve středu 20. ledna v 1.05, tedy velmi 

brzy ráno) by měla Česká televize vysílat Křesťanský magazín věnovaný 

uprchlíkům. V několika krátkých příbězích představí zkušenosti ať už uprchlíků 

samotných, nebo lidí, 

kteří jim pomáhají.

Na obrazovce se mimo 

jiné objeví i Dalimil 

Petrilák.
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POZVÁNÍ
KE KŘESŤANSKÉMU MAGAZÍNU

POZVÁNÍ
KE KŘESŤANSKÉMU MAGAZÍNU



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

leden

školní rok nejen pro žáčky

rvní měsíc v kalendářním roce. V našich končinách bývá spojen s mrazivým 
zimním obdobím, které s sebou může přinést silný a pevný led. A právě led je Ptaké základem názvu tohoto krásného měsíce. A když opravdu hodně sněží a 

mrzne, dá se chodit sáňkovat či lyžovat na stráň, bruslit na rybník nebo se někde 
klouzat a přitom obdivovat krásné rampouchy. A když to právě nejde v místě, kde 
bydlíme, určitě to jde někde na horách.

Hned první den ledna je státní svátek Nový rok. V kalendáři však také můžete najít 
napsáno Den obnovy samostatného českého státu, který nám má od roku 1993 
připomínat vznik samostatné České republiky. Zajímavé je, že první den roku bývá 
stejným dnem v týdnu jako první květen roku předešlého. Takže když si na počátku 
května zapamatujete, který byl den v týdnu, hned budete vědět, jaký den v týdnu bude 
další Nový rok. Schválně si to vyzkoušejte.

Šestého ledna si pak podle kalendáře máme všichni vzpomenout na příběh, kdy do 
Betléma přinesli malému Ježíši, nově narozenému králi, mudrci z východu dary: zlato, 
kadidlo a myrhu. A přestože se v Bibli nikde nepíše, kolik těch mudrců bylo, ani jak se 
jmenovali, a dokonce ani, že by to byli nějací vládcové, tradičně se tomuto svátku říká 
Tři králové.

Protože je leden v kalendáři prvním měsícem celého roku, zdá se, že by v něm mělo 
všechno začínat. Ale školáci dobře vědí, že v lednu také něco končí. Ano, u nás přichází 
s koncem ledna také konec prvního pololetí školního roku. A to je panečku po krásně 
poklidném a štědrém období Vánoc, veselém silvestru, milém vítání nového roku a 
zimním dovádění obvykle čas velkého učení, dřiny, zkoušení, opakování a dohánění 
dobrých známek. Radovánky na sněhu tak často musejí ustoupit učebnicím a sešitům. 
Je třeba se jich prostě vzdát. Ale pilným žáčkům pak určitě přinese pololetí školního 
roku dobré hodnocení a s ním i velkou radost jako tu největší odměnu.

Pokaždé mi to připomene, že s příchodem nových důležitých věcí je většinou 
potřeba některé staré věci ukončit nebo je opustit. Obětovat je. Někdy to vyžaduje 
velké úsilí a snahu, odvahu i odhodlání. Velikým příkladem jsou nám v tom učedníci 
Pána Ježíše Krista, o nichž se můžeme v Bibli dočíst, že opustili vše a odešli s Ježíšem.  
A co vy? Vzdali jste se někdy něčeho kvůli Pánu Ježíši? Možná, že právě leden, v němž 
něco začíná a zároveň něco končí, je tím měsícem, ve kterém bychom to mohli všichni 
zkusit. Malí i velcí. Věřím, že nám za to Pán Ježíš chystá velkou odměnu.

KOMPAS 1/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/14



Bruslení (hokej)

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00. Bližší informace u To-
máše Kotrbatého (604 362 414) a Šimona Kadlece.

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

LEDEN V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

14. 1.:
28. 1.:

Sesterský a diakonský odbor 

Sesterský a diakonský odbor by se měl v příštím roce sejít:
13. 1., 17. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 6., 7. 9., 5. 10., 9. 11., 7. 12. 2016
Seniorské setkání by mělo být 5. 6. a 11. 12. 2016.
Pobočka diakonie Církve bratrské rozvíjí svou práci v těchto oblastech:

Poradna pastorační a psychoterapeutická
Pomoc seniorům
Pomoc lidem v nouzi
Humanitární pomoc
Číslo účtu diakonie: 2400892262/2010

Verš na rok 2016 a modlitby matek
Šitý šperk (Nanda Nykodýmová)

Sledujte oznámení v mládeži.

w Velbloudi by rádi pomohli mudrcům s putováním, aby 
jim cesta netrvala tak dlouho. Kudy velbloudi mudrce 
doženou? Poraďte jim cestu a potom mudrce i jejich 
velbloudy vybarvěte.

Pája Sychrová

KOMPAS 1/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/



3. 1.:

10. 1.:

17. 1.:

24. 1.:

31. 1.:

9.00

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30

6. 1.:
13. 1.:
20. 1.:
27. 1.:

18.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně
večírek se nekoná
dkn. Mária Uhlíková
večírek – br. Petr Baný
kaz. Daniel Komrska
večírek – s. Kveta Richterová
kaz. Jan Asszonyi
večírek – skupina Shirim Ashirim
kaz. Jan Asszonyi
večírek – br. David Rafael

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský a diakonský 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 13. a 27. ledna po shromáždění 

ve středu 13. ledna v 17.15

3. 1.:
10. 1.:
17. 1.:
24. 1.:
31. 1.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
br. Jan Halámka
kaz. Jan Asszonyi + VP
Bohumiličtí
dkn. Mária Uhlíková kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí

STANICE

LEDEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

Alianční týden modliteb (farář Martin Horák, ČCE)
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
br. Josef Vávra
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