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(david.fajfr@seznam.cz), (alik.zac@seznam.cz)

Duben 2016

Otázka pro rodiče

Co je pro tebe nejtěžší při výchově 
dětí?

Nejtěžší je neminout přes drobnosti a 
marginálie to nejdůležitější – vychovat dítě, 
které nám bylo svěřeno, v sebevědomého 
člověka pevně zakotveného v Božích 
hodnotách.

Danka Truksová

Pro mě je asi nejtěžší být důsledná, a to 
zejména v dohledu na plnění toho, co řeknu. 
Chlapci totiž často nevnímají, že se jim něco 
říká, nebo nevěří tomu, že budu kontrolovat 
nebo spíše trvat na tom, aby to, co řeknu, 
skutečně udělali.

Lidinka Horká

Udělat si na ně čas v ten správný okamžik. 
Zpravidla se mi to v tu chvíli vůbec nehodí.

Jaroslav Štigler st.

Nejtěžší bylo nastavit včas pevná pravidla, jak 
se co bude dělat, a pak sám ta pravidla 
dodržovat. Potom je nesnadné dát dětem 
svobodu o sobě rozhodovat v rámci 
nastavených pravidel, ale také vyžadovat 
jejich odpovědnost za to, jak se rozhodly.

Petr Kvapil

Plně prožít svou rodičovskou nedostatečnost 
a přenechat své děti Boží vůli a vedení a čekat 
v modlitbách na Jeho spasení.

Noemi Komrsková

w Pokračování na straně 4
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ÚVODNÍK

Po třiceti 
letech bloudění...

KOMPAS 4/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

…se vracím k Pánu Ježíši, neboť kde jinde lze nalézt odpočinutí, když je člověk 
obtížen nejrůznějšími břemeny, s nimiž si vůbec neví rady? (Mt 11,28–30)

Milé sestry a bratři, přátelé, čtenáři Kompasu! Chodím do vašeho sboru již 
nějakou dobu, navázal jsem s některými z vás pěkné 
přátelství, ale mnozí mě dosud neznají a já neznám je; 
dnes bych se tedy rád představil.

Nosím latinské jméno Felix, což znamená šťastný. 
Je mi 61 let, narodil jsem se sice v Liberci, když tam 
moje maminka učila, ale celé své dětství a částečně 
mládí jsem prožil v Chrlicích – dnes již okrajové části 
Brna.

Byl jsem vychován v tradiční katolické rodině, 
maminčin bratr se stal katolickým knězem, takže 
základy křesťanské víry jsem měl možnost přijímat již 
od útlého věku. Později, když jsem „rozum do hrsti 
začal bráti“, jsem se vědomě rozhodl pro Krista, když 
předtím jsem byl pokřtěn nevědomě jako dítě.

Chodil jsem ministrovat do farního kostela v Tu-
řanech, předčítal jsem i úryvky z Bible při mši. Ještě 

později jsem se rozhodl, po vzoru strýce, že se také stanu knězem. Situace však 
pro mě po této stránce nebyla příznivá. Za vlády komunistické strany se 
především dbalo na to, aby uchazeč o studium na vysoké škole, tím více na 
bohoslovecké fakultě měl dobrý tzv. kádrový profil. A ten jsem já rozhodně 
neměl. Takže z politických důvodů jsem se na studium kněžství nedostal.

Ve svých 24 letech jsem se chtěl osamostatnit a našel jsem si zaměstnání        
v Praze jako zásobovač.

Po změně režimu se můj životaběh ale začal postupně ubírat jinými cestami 
než křesťanskými. Jako houby po dešti se náhle objevily a prezentovaly různé 
duchovní směry a proudy, zvláště ovlivněné vírou v reinkarnaci. V té době jsem 
naneštěstí prožíval ve své víře hlubokou krizi a nedostávalo se mně 
uspokojujících odpovědí, takže jsem se nechal zlákat těmi novými, pro mě často 
exotickými naukami. Jóga, tantra, teozofie Rudolfa Steinera, různé ezoterické 
proudy jako např. New Age, Hare Krišna, Šrí Matadží, Sri Chinmoy, unitářství 
etc. Hodně jsem poznal, hodně jsem vyzkoušel, ale… jako by tomu přece jen 
něco chybělo… Nějaká esence, meritum věci.
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A tak jsem zhruba třicet let bloudil, tápal, hledal, 
až jsem se jednoho dne opět vrátil do Chrlic, hledal 
si nové zaměstnání a našel jsem ho u jednoho 
bratra ze sboru Církve bratrské, tehdy podnikatele.

A myslím, že mohu prozradit jeho jméno – byl 
to bratr Martin Raus. Oslovilo mě jeho přímé, 
čestné, naprosto férové jednání. Zůstali jsme        
v kontaktu, i když po nějakém čase jeho firma 
zkrachovala a já jsem zaměstnání ztratil.

Za hodně dlouhou dobu mě Martin pozval na 
zajímavý večírek. Nevím už, jaké tenkrát bylo 
téma, ale bylo přínosné, obohacující. Přišel jsem 
podruhé, potřetí, počtvrté… Pokaždé něco 
nového, co mně rozšiřovalo obzory. Setkával jsem 
se s milými, přátelskými lidmi.

Nyní si už neumí představit neděli bez dopo-
ledního shromáždění, na které se celý týden těším. 
Jaká vzrušivá atmosféra, než začnou bít zvony, pak 
jak vše ztichne! A už je tu napětí a očekávání, co 
uslyšíme z Božího Slova, jakpak ho bratr kazatel 
vyloží? Jsem užaslý a obdivuji, když slyším někdy i 
něco odvážnějšího, např. nedávno kázání pod 
titulem Carpe diem.

A pak ta naše skutečně jedinečná setkání ve 
spodních místnostech, kde téměř není slyšet 
vlastního slova, ale tím více na mě působí ta 
neopakovatelná atmosféra naplněná vzájemným 
sdílením. Nikde jsem nic takového nezažil!

Na závěr tohoto mého malého curriculum 
vitae, vám, báječným, úžasným lidem, dlužím 
prozradit onu esenci, která mě vrací zpět k Pánu 
Ježíši.

Je to euangelion – evangelium – dobrá zpráva o 
tom, že nás Bůh miluje a že poslal svého Syna na 
usmíření za naše hříchy.

Je to euangelion – evangelium – dobrá zpráva o 
tom, že i my máme milovat Boha a bližního. 
Neboť bez lásky na tomto světě vůbec nic, ale 
naprosto nic nedává smysl.

To euangelion lásky a o lásce, takhle pojaté a 
zdůrazněné, jsem za třicet let hledání napříč 
nejrůznějšími spiritualitami nenašel.

Felix Davídek

Co je pro tebe nejtěžší při výchově 
dětí?

Pro mě bylo asi nejtěžší být důsledná. 
Když jsem jim něco zakázala, dokázali 
mě přemluvit, abych jim to dovolila. 
Samozřejmě ne pokaždé, ale někdy 
ano. Martin vždycky říkal: „Lukáši, 
udělej na mamku oči.“ Lukáš uměl 
vykouzlit na svém obličeji krásný 
pohled nevinného. A já jsem byla 
ztracená. A ten Večerníček jsem jim 
pustila, i když dopoledne jsem jim ho 
zakázala. Děkuji Pánu Bohu, že moji 
nedokonalou výchovu podepřel, že 
jsme mohli s Mirkem vychovat dva 
slušné lidi, kteří patří JEMU.

Inka Kulísková

Nejtěžší je pro mě udržet dlouhodobě 
skóre mezi tím tělesným (únava, 
frustrace, sobectví, dětské „testování 
hranic“, neposlouchání atd.) a tím du-
chovním (láska, milosrdenství, sebe-
obětování, odpuštění, spravedlnost 
atd.) vychýlené ve prospěch toho 
duchovního. Pro svou lidskou slabost 
toho nebývám schopen a mohu jen 
věřit, že Bůh pomůže a pomáhá mé 
nedostatečnosti dosíci vytčeného cíle.

Pepa Vávra

Neustálý nedostatek času na všech-
no, včetně výchovy dětí. Únava. Když 
se děti mé výchově vzpírají…

Katka Dvořáková

Nejtěžší je pro mě přežít pubertu 
našich holek.

Tomáš Záděra

Ptala se Lenka Broklová.

w Dokončení ze strany 2
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23. 11. 1936 – 24. 2. 2016

1. 4. 
13. 4.
14. 4.
30. 4.

bratru Janu Česnekovi z Brna
sestře Ludmile Halamové z Brna
sestře Naděždě Nováčkové z Brna
bratru Stanislavu Herníkovi z Brna

72 let
90 let
82 let
88 let

5

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
DUBEN 2016

Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život 
a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.

Jan 5,24

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

NAROZENÍ
V sobotu 19. března 2016 se manželům Páje a Rudovi Sychrovým narodila dcera Anna.

V sobotu 26. března 2016 se manželům Kateřině a Martinovi Bagarovým narodil syn 
Vojtěch.

VZPOMÍNKA
NA SESTRU MARGITU KUČEROVOU

oje maminka Margita Kučerová se přestěhovala ze 
Slovenska a v Brně-Židenicích se provdala za Vladimíra MKučeru, který už měl postavený dům. Napřed pracovala 

jako jeřábnice v Zetoru (ve výrobně traktorů), kde pracoval i její 
manžel. Narodily se jim dvě děti. Často to bylo pro maminku 
náročné. Snažila se dobře pečovat o rodinu, vychovávat děti a při-
tom si přivydělávat. Nějakou dobu uklízela schodiště v bytovkách.

Když byl mladší syn Vláďa v první třídě, museli jsme se stěhovat, 
protože bylo v plánu zbourat náš dům a postavit tam nemocnici. 
Přestěhovali jsme se do Bílovic nad Svitavou do rodinného domu. 
Maminka ještě pracovala v Brně na dráze jako skladnice přepravy, 
potom v Bílovicích ve mlýně, kde přišla o ukazováček na pravé ruce. 
Poté prodávala jízdenky na železnici na straně do Adamova. Cítila 
se dost unavená a těšila se na důchod.

Začátkem důchodového období se jí však začala projevovat 
škaredá nemoc – roztroušená skleróza. Nemohla už běhat, což dřív 
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dělávala. Připadalo jí, že má těžké nohy, 
později vrávoravě pomalu chodila a za-
kopávala. Nejprve jí lékař řekl, že to je 
stářím. Později se opravil a poslal ji na další 
vyšetření. Saniťák na ni spěchal, zakopla o 
obrubník u sanitky a zlomila si holenní kost 
pravé nohy. Když se noha celkem zahojila, 
odvážila se jednou jít bez rehabilitační 
sestry, zapovídala se s nějakou paní, spadla a 
zlomila si tu stejnou nohu o kousek níž. 
Nějakou dobu pak ještě mohla chvilku stát 
u stolu a s pomocí používat gramofon u 
postele. Potom už jí nohy úplně vypověděly 
službu a ona zůstala ležící. Začala si zoufat a 
chtěla zemřít. Bylo těžké se s tím smířit, že 

ona, hodně pracovitý člověk, je odkázána na 
pomoc blízkých.

Maminka se nakonec s nemocí smířila, i 
když vždy velmi toužila po uzdravení a 
občas se modlila: „Pane Bože, buďto mě, 
prosím, uzdrav, nebo mě odvolej.“ Byla 
ležící 23 let. I když prožívala různé bolesti, 
celkem často se na mě a na tatínka usmála. 
Nesla svůj kříž statečně, a to i po úmrtí své-
ho muže. Neplakala, aby mě nezarmoutila, a 
snášela i moje stýskání a výčitky po 
tatínkovi. Na maminku budeme všichni 
vzpomínat jako na hodného, laskavého, 
statečného a věřícího člověka.

Helena Kučerová, dcera

rvú marcovú stredu sme sa v ka-
tolíckom kostole v Rybníkoch pri PMoravskom Krumlove rozlúčili so 

sestrou Margitkou Kučerovou aj my           
z Cirkvi bratrskej v Brne. Vystihuje to niečo 
z toho, aká bola. Vieru našla v katolíckej 
cirkvi, a domov našla aj u nás v Cirkvi 
bratrskej. Mala predovšetkým kresťanské 
srdce. Narodila sa na Slovensku, a zvyšok 
života prežila v Česku. Mala česko-
slovenské srdce. Aj preto zaznela v kostole 
nielen čeština, ale aj slovenčina. A preto sú 
aj tieto riadky po slovensky.

Margita sa tešila na dôchodok a na to, ako 
si oddýchne. Do jej života však nečakane 
vstúpila roztrúsená skleróza. Postupne ju 
prestali poslúchať nohy a ona strávila 23 ro-
kov ako ležiaca, odkázaná na pomoc dcéry a 
manžela. Jej viera sa odzrkadľovala v jedno-
duchosti a v skromnosti a vo vzťahu k naj-
bližším. Dcéra Helenka spomína, ako na ňu 
maminka nekričala, nezvyšovala hlas, ako sa 
ospravedlnila a priznala si chybu, ako za 
všetko ďakovala a aj napriek fyzickej bolesti 
sa na ňu aj na manžela usmiala.

Nerozumieme utrpeniu a bolesti. Ani 
Margita nerozumela tomuto utrpeniu a bo-
lesti. Nebolo to jednoduché. Bol to proces, 
ktorým si roky prechádzala. Prežívala chvíle 
zúfalstva, zápasila sama v sebe s tým, čo ju 
postretlo. Boli chvíle, kedy sa jej nechcelo 
žiť. Ale navzdory tomuto zápasu, pochyb-
nostiam, verila Bohu. Choroba, stratené 
predstavy o pokojnom starnutí, jej vieru ne-
zobrali. Vyrovnávala sa s vlastnou situáciou 
a zároveň nevzdávala svoj modlitebný 
zápas. – Prosila o uzdravenie, alebo o nebo. 
„Pane Bože, buď ma, prosím, uzdrav, alebo 
ma odvolaj.“ S Margitkou Kučerovou sme 
sa stretli len niekoľkokrát. Jej život však 
hovorí sám za seba. Jej život rozpráva prí-
beh o viere, ktorá nie je závislá od zdravia, 
od toho, či sa máme dobre, alebo nie.

Verný Boh
Jedna z najobľúbenejších piesní Margity 

bola pieseň Tak, jaký jsem. Slová tejto piesne 
zložila skoro pred 200 rokmi Charlotte 
Elliotová, keď nemohla v noci zaspať. 
Charlotte znepokojovali vlastné myšlienky 
– o jej zjavnej neužitočnosti. Prerástli do 

Verný Boh a verná Margita
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VZPOMÍNKATak, jaký jsem, ač nemám nic, však že mi 
krev tvá kyne vstříc a že mne voláš víc a 
víc: Beránku Boží, k tobě jdu!
Tak, jaký jsem, a nečekám, bych obmyl se 
neb spasil sám, v samého tebe spoléhám: 
Beránku Boží, k tobě jdu!
Tak, jaký jsem, ač mnohý mrak můj kalí 
mír a víry zrak a ducha svírá všelijak: 
Beránku Boží, k tobě jdu!
Tak, jaký jsem, pln neřestí, však zdraví, 
světla, radosti u tebe doufám nalézti: 
Beránku Boží, k tobě jdu!
Tak, jaký jsem, ač všecko víš, mne přijmeš, 
spasíš, potěšíš, vždyť ty svých slibů nerušíš: 
Beránku Boží, k tobě jdu!
Tak, jaký jsem, teď duše má tvé milosti se 
poddává a již je tvá, na věky tvá: Beránku 
Boží, k tobě jdu!

Charlotte Elliottová

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

duchovného zápasu, v ktorom pochybovala o 
celom svojom duchovnom živote a premýšľala, či 
to nie je nakoniec len jedna veľká ilúzia vytvorená  
z vlastných pocitov. Možno by sa mala tejto ilúzie 
zbaviť. Na druhý deň sa starosti vrátili a ona po-
chopila, že jediný spôsob, ako ich poraziť, je Božia 
milosť. A tak zhromaždila v svojej duši tie veľké 
istoty – nie istoty jej pocitov, ale istoty záchrany – 
jej pán, jeho moc, jeho prísľub – a napísala vy-
znanie viery v piesni Tak, jaký jsem, ač nemám nic.

Obľúbená Margitkina pieseň upriamuje pozor-
nosť od človeka na Krista. Svoju pozornosť 
obrátila od seba k Bohu. Malá je naša viera a naša 
vernosť. Nakoniec záleží na Božej vernosti. Tak 
ako Margita svoju krehkosť nakoniec odovzdávala 
znovu a znovu do Božích rúk, ani nám nezostane 
nakoniec nič iné, len ako všetky svoje slabosti, 
zlyhania, omyly, pocity viny, svojej vlastnej ne-
dostatočnosti znovu a znovu odovzdávať Bohu. 
Ten má moc prikryť nás.

Mária Uhlíková

ro víkendový pobyt s mládeží za-
měřený na téma sebeovládání bylo Pvybráno příznačné místo. Ocitli 

jsme se v samém srdci vinařského kraje –    
v Lechovicích u Znojma. Přestože se vino-
hrady rozkládaly všude vůkol, snažili jsme 
se ovládat a zařídili jsme se podle dopo-
ručení apoštola Pavla Timoteovi (1Tm 5,23) 
– „Vína skrovně užívej.“

Biblický program začal labyrintem, 
kterým jsme mlčky hodinu procházeli a 
rozjímali nad tím, co nám chce Bůh říci 
různými verši o sebeovládání. Byl to skvělý 
začátek pobytu, protože jsme se mohli po 

celotýdenním shonu ve škole a v práci ztišit 
a naslouchat Božímu hlasu.

V sobotu jsme vyrazili na půldenní túru 
směrem do Znojma, Malešic a zpět. Teploty 
byly sice jen mírně nad nulou a vítr vlezlý, 
ale my jsme se nedali a úspěšně jsme se 
zahřívali nejrůznějšími pohybovými hrami. 
Někteří z nás měli chuť si zaplavat, a tak si 
skočili do splavu, prolezli podzemním 
tunelem a světlo světa zase spatřili po 
vyškrábání se po stěnách studny nahoru. 
Inu, ať žije dobrodružství!

V sobotu na večerní program za námi 
zavítal Petr Raus, který začal zprvu hu-

V Í K E N D OV K A L E C H OV I C E : 2 6 . – 2 8 . Ú N O R A
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B Ř E Z N O V É M L Á D E Ž E

mládeže chodíme, ale v církvi jsme 
nevyrostli (Petr Vacek, Dan Kurowski, 
Žaneta Lechovičová), následně to byla další 
generace členů našeho sboru, kteří také byli 
někdy „objekty“ misie (Petra «Bára» Packo-
vá, Petr Buršík, Josef  Vávra), a nakonec 
mezi nás přišel nově zvolený bratr starší Petr 
Kratochvíl, který povídal na obdobné téma. 
Měli jsme tedy možnost podívat se na 
zvěstování evangelia očima těch, kterým 
bylo zvěstováno, těch, kteří je neslýchali už 
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morně o dětském sebeovládání a o 
zmrzlině. Mě osobně zaujala myšlenka, že 
sebeovládání musí začínat v naší mysli. 
Pokud zvládáme své myšlenky a spoléháme 
se na Pána Boha, vše je na dobré cestě.

Asi nejvíc mě oslovila vstřícná ekume-

(O)hlasy dalších mládežníků:

Čo sa týka programu, tak najviac na mňa zapôsobil piatkový Labyrint. Mlčanie a zamýšľanie sa nad 
veršami pri jednotlivých stanovištiach vytváralo zaujímavú atmosféru a našlo sa aj zopár myšlienok, ktoré 
ma zaujali. Najviac si však cením čas strávený so zaujímavými a dobrými ľuďmi.

Mário Mokroluský

Na víkendovce pro mě byli asi nejdůležitější ostatní, kteří tam byli, a různé rozhovory s nimi. Zaujal mě 
hlavně program Petra Rause, který přijel v sobotu odpoledne, a nejvíc mě bavil výlet a hraní deskovek.

Šimon Rous

Na víkendovce jsem byl poprvé a rozmýšlel jsem se do poslední chvíle, jestli pojedu, protože mi kolidovala   
s jinou akcí. Nakonec jsem se rozhodl jet a nelituju. Nejvíc jsem načerpal z výletu – potřeboval jsem vypnout a 
vyčistit hlavu, a pak taky z programu Petra Rause.

Kuba Pavlíček

Víkendovka mládeže se i tento rok uskutečnila na faře v Lechovicích – ve velkém domě plném milých 
básniček na zdech, dveřích a skříňkách, se studeným sklepem a záhadným podkrovím. V rámci tématu 
sebeovládání jsme byli konfrontováni s našimi pokušeními a zkusili si je otevřeně sami před sebou a před 
Bohem pojmenovat, vyznat a začít s nimi s Boží pomocí bojovat. Uvědomuji si, že je to cesta na celý život, ale  
v mnohém mi tento čas strávený rozhovory a přemýšlením pomohl posunout se na této cestě o kousíček dál.

Barča Roháčková

 březnu jsme se věnovali tématu 
MISIE, které volně navazuje na Vcesty víry, kterým jsme se věnovali 

od začátku roku. Rozhodli jsme se toto 
téma probírat „z druhé strany“, z pohledu 
těch, kteří nevyrostli v církvi, a byli tedy 
někdy nějak evangelizováni. Možná by šlo 
tyto tři mládeže shrnout pohádkovým 
názvem: Jak jsem k víře přišel/přišla nebo Jak 
mi bylo zvěstováno evangelium. Nejprve jsme na 
toto téma zpovídali tři z nás, kteří do 

nická atmosféra. Naše mládež totiž měla 
možnost zpívat písně na kúru během mše   
v lechovickém katolickém kostele. Násled-
ně byla na faře kavárna, kde jsme se se-
známili s místními farníky a mohli se 
společně sdílet.

Barča Robková
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od kolébky přes besídku a dorost, a zároveň 
jsme mohli poznávat sebe navzájem a členy 
sboru. Misie pro nás nyní není uzavřené 
téma, kdy bychom měli vše jasné. Vždyť 
univerzální „recept“ neexistuje. Vždy je 
nutné přizpůsobit se situaci, povaze 
člověka, se kterým mluvíme, době atd. 
Nejdůležitější je ale zřejmě uvědomit si, že 
my jsme pouze nástroji evangelizace, nikoli 
původci víry u druhých lidí, tím by měl být a 
může být jen Bůh, který si nás používá.

Úterní setkání před Velikonocemi se 
neslo v duchu Taizé bohoslužby. Především 
jsme rozjímali nad vybranými biblickými 
texty týkajícími se Kristovy smrti a toho, co 
to znamená pro nás. Čtení bylo prokládáno 
zpěvy písní z Taizé, modlitbami a sdílením 
odpovědí na otázku: „Co pro tebe znamená 
Kristův kříž?“

Kristův kříž pro mě znamená „největší bolest“ a 
„největší radost“ zároveň. Největší bolest, protože 
na kříži umírá nevinný Ježíš místo mě – to moje 
hříchy ho přibily na kříž! A největší radost proto, že 
mi skrze kříž byly hříchy odpuštěny a byla mi 
otevřena cesta do Božího království a do náruče 
milujícího Boha Otce.

Ester Pučálková

Pro mě osobně to znamená svobodu. Zemřel za 
mě, aby mě osvobodil od hříchu. Nemusím už být 
sžíraná svým vlastním svědomím, protože vím, že 
mi Bůh odpustil. A díky Jeho oběti taky můžu být  
s Ním a On mi může pomáhat bojovat proti hříchu 
a pokušení.

Anna Senecká

Byl Velký pátek 1945, když v Ravensbrücku 
šla sestra Elise Rivet dobrovolně do plynové komory 
místo jiné ženy. Položit život za druhého je snad 
nejsrozumitelnějším projevem lásky. Kristova oběť 
je pro mě srozumitelná i nepochopitelná zároveň. 
Od puberty mě trápí otázka utrpení ve světě. Proč 

bylo tolik Židů vyvražděno, a Bůh nic neudělal, aby 
to zastavil? Proč všechny ty genocidy? Proč to Bůh 
nezastaví? Nenacházím odpověď na svoji otázku, 
ale kříž mě nutí zmlknout a dívat se na tu 
obrovskou nepochopitelnou věc. Bůh umírá a Bůh   
s tím nic nedělá. Celá zem se chvěje, nebe je tmavé. 
Příroda křičí za Boha. Bůh od nás často nevzdaluje 
bolest a zlo, ale trpí s námi. A věřím, že mu to trhá 
srdce, když my trpíme. Věřím, že se chvěje tak, jak 
se zachvěla zem, když Kristus umíral na kříži.

Mária Uhlíková

Po Velikonocích nás čeká poslední 
březnové setkání, kdy chceme radostně 
vítat Vzkříšeného mezi sebou zpěvem a 
hrou na nejrozličnější hudební (a možná i 
nehudební) nástroje!

Žalm 150,3–5: Chvalte ho zvukem polnice, 
chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a 
tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho 
zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

Článek napsala Žaneta Lechovičová.
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od Beránka, který se konal ve čtvr-
tek 24. března, je tradiční každo-
roční akce, na kterou se vždy H
všichni těšíme. Ani letošní rok 

nebyl výjimkou, a tak se s vámi chci podělit 
o některé zážitky a příjemné chvíle z této 
akce.

Jak možná někteří 
vědí, ve čtvrtek se co 
týden koná schůzka 
velkého dorostu,  
která kvůli přípravám 
musela býti zkrácena, 
a končila tudíž o ho-
dinu dříve. Po spěš-
ném ukončení jsme 
se jali chystat šacho-
vnicový sál i sami 
sebe na onu hostinu. 
Když říkám, že jsme 
chystali sami sebe, 
myslím tím především jisté ozvláštnění 
atmosféry ve formě dobových převleků, 
které jsme po trvání večeře měli všichni na 
sobě. Po výtečných pokrmech a poslechu 
úryvků z Bible v podání Dana Smutného 

jsme se odebrali večerním Brnem na Kraví 
horu, kde jsme se v osamění zamýšleli nad 
otázkami týkajícími se poslední večeře a 
Ježíšova osudu po ní. Nakonec jsme ještě po 
návratu společně četli z evangelií a zapěli 
mnohé písně, než jsme se pro značnou 
únavu a vyčerpání uložili ke spánku.

Celá akce byla symbolicky zakončena 
pátečním shromážděním a já už nemohu 
dodat nic, než že jsem si tuto vydařenou akci 
velmi užil a těším se na její další opakování.

Vojta Horký
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PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(1)
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w Co tě jako první napadlo při zvolení do 
staršovstva?

Na jednu stranu jsem to očekával, na 
druhou stranu jsem byl rád, že jsem získal 
relativně velký počet hlasů, že mi tolik lidí 
dalo důvěru. Prolétlo mi hlavou, že to 
budou starosti. A je to pro mě nová 
záležitost.

w Ke které službě ve sboru máš nejblíže?
K malému dorostu a ke zpěvu. A spíš teď 

bude trpět dorost. Mám blízko ale i             
k velkému dorostu.

w Co tě v životě ovlivňuje?
No snažím se, aby se mnou už nic moc 

necloumalo. Pravdou ale je, že na mě mají 
vliv lidé, kteří pravdivě a poctivě hledají 
Boha. A kteří se nebojí nabourat církevní i 
naše osobní stereotypy. Nemám rád velká 
slova, za kterými není život.

Jaroslav Štigler st. (Bublina)

w Patří mezi nováčky ve 

staršovstvu. Coby dítě sboru 

prošel nedělní školou, dorostem 

a mládeží, a tak už chybělo jen to 

staršovstvo J. Vídáme ho zpívat 

či hrát na violoncello v různých 

pěveckých uskupeních, děti ho 

znají především z dorostu. Bývá 

obklopen svými nejbližšími: 

manželkou Martinou a mladšími 

syny Filipem a Kubou; nejstarší 

Jára se už osamostatňuje.

w Čemu se rád věnuješ ve volném čase?
Věnuju se dětem, zahradě, a jsem rád      

v dílně, takže ručním pracím.

w Čteš?
Když mám čas, čtu, ale ne moc. Orko 

Váchu, a nedávno se mi líbila knížka Škola 
Malého stromu od Forresta Cartera. Mám 
rád knížky o přístupu k životu lidí jiných 
kultur – indiánů a lidí sžitých s přírodou.

w Co ti dělá radost?
Když mám chvíli čas. Když se můžu 

projít. Když jdu ráno pěšky do práce. Bavím 
se tím, že pozoruju děti v malém dorostu, 
jak se chovají, jak jednají, jak se vyvíjejí. 
Když mě nic nebolí.

w A ve sboru?
Porozumění a když jsou lidi nad věcí. 

Když se k sobě chováme hezky, dokážeme 
se zasmát a mávnout nad něčím rukou.
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VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍVELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
VŠECH GENERACÍ
tentokrát do blízkého okolí Brna 

(Jinačovice/Ivanovice) k Báře a 

Lukášovi Packovým

w Co bys chtěl říct sboru?
Až tak vznešené myšlen-

ky nemám. Přece jen bych 
ale rád řekl, že bychom si 
měli zachovat vědomí, že 
nejsme ta jediná správná 
církev. Máme nějaké po-
znání Pána Boha a On 
takový je, ale přesto je ještě 
j iný.  To znamená, že 
bychom se neměli bát toho, 
že máme třeba jiné důrazy 
než jiné církve, a měli 
bychom si je zachovat. Měli 
bychom si však s pokorou 
uvědomovat, že důrazy 
jiných církví a jejich poznání 
je vlastně pohled na Boha    
z trochu jiného úhlu a může 
nás obohatit a že je dobře 
nad nimi přemýšlet.

Ptala se Lenka Broklová.

w Bublina, Bubla, Bublík
Popravdě řečeno, původ mé přezdívky není zcela jednoznačný, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Možná by k tomu mohli něco 
říci i ti, kdo mi ji dali. Pokud je mi známo, existují dvě verze 
jejího vzniku.

První verze, kterou většinou zastává mé okolí, říká, že je tato 
přezdívka odvozena od toho, jak jsem vypadal. Skutečně musím 
přiznat, že u některých bývalých vedoucích dorostu existují jisté 
fotografické dokumenty, které tuto teorii potvrzují. Nicméně tyto 
důkazy jsou datovány do období, kdy byla tato přezdívka již 
poměrně hodně zažitá. Naproti tomu v naší rodinné filmotéce 
existují nezvratné důkazy o tom, že v období, kdy mi bylo 
přibližně 5–7 let, jsem byl, nebojím se to říci, hubený až vyhublý.
Druhá verze, podle mne ta správná, je tato. Oslovení Bublino 
jsem totiž poprvé vědomě zaregistroval, když jsem, coby 
benjamínek, dováděl v dorostové místnosti s již téměř odrostlými 
dorostenci či možná již mládežníky. V mé paměti mi utkvěl 
nejvíce Sam Veselý. Dovádění spočívalo v tom, že Sam dělal       
s pomocí žvýkačky velké bubliny a já jsem je s velkým nadšením 
praskal. Zbytky prasklé bubliny se mu pak, k mé nemalé 
radosti, nalepily na obličej. Byl to pro mě zřejmě velmi silný 
zážitek, vzhledem k tomu, že si to ještě dnes pamatuji. V těchto 
chvílích jsem poprvé zaregistroval, že mě oslovují Bublino.

dle Kompasu 4/2010, zkráceno

elikonoční pondělí, malé i větší 
děti, dorostenci, mládežníci i ti Vstředního věku, dvě trasy pro pěší, 

jedna pro cyklisty, guláš, káva či čaj s hro-
madou buchet, kluci pobíhající s mrskač-
kami a jejich rozzářené oči, když získali 
vajíčko, nejlépe čokoládové, oheň a opékání 

buřtů, velká zahrada – to vše stejné jako      
v předchozích letech. Přesto však něco 
nového. Především místo – příbytek Báry a 
Lukáše Packových (děkujeme!) na hranici 
Jinačovic a Ivanovic – a také zastavení, která 
nám jako inspiraci pro cestu v tichosti či 
rozhovorech z Blanska, případně z Vranova 
přes Lelekovice připravila Mária. A pokud 
jste na tom stejně jako já a máte pocit, že vás 
spíše pohltily rozhovory o jiných, zcela jistě 
důležitých věcech, máte možnost to nyní 
napravit. 
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(P. S.: Vzdálenost mezi Jeruzalémem a 
Emauzy je prý asi 11 km, což je jen o něco 
málo méně než námi zdolaná malá trasa.)

Lenka Broklová

První malé zastavení:  Ježíš 

inkognito v mém životě aneb 

Obyčejné situace

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem 
Emauz, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři 
hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se 
událo.  A jak to v řeči probírali, připojil se k nim 
sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo 
jejich očím, aby ho poznali. (Lk 24)

Ježíš se na cestě z Jeruzaléma připojí ke 
dvěma neznámým učedníkům jako 
obyčejný pocestný. Učedníci mluví o 
Kristu, jsou plní slov o něm, ale nejsou 
schopni ho vidět. Kristus je přítomen jako 
nic netušící, obyčejný člověk. Bůh přichází 
obyčejně, nenápadně, nepozorovaně.

Zkus se zamyslet nad samozřejmostmi 
svého života, za které můžeš být vděčný.    
Z kterých věcí se můžu tady a teď, dnes,      
v této době těšit, že mi je Bůh dává? Jak 
dlouhý je můj seznam?

Druhé malé zastavení: 

Být přítomen

A jak to v řeči probírali, připojil 
se k nim Ježíš  a šel s nimi. Ale něco 
jako by bránilo jejich očím, aby ho 
poznali. (Lk 24)

Učedníci byli pohrouženi do 
rozhovoru a nevšimli si Krista 
jdoucího vedle nich. Možná 
kdyby nebyli tak pohrouženi 
do sebe a do toho, co se stalo, a 

pohlédli vedle sebe (nad sebe), mohl se 
jejich smutek proměnit v radost.

Jak se mi daří žít a být přítomný duchem  
v přítomném okamžiku? Jak dokážu být i 
tady přítomen a všímat si lidí, přírody a 
všeho kolem sebe? Jak to mám s pozoro-
váním a nasloucháním (lidem, Bohu, okolí, 
přírodě)?

Zkus chvíli jenom pozorovat, naslouchat 
a být přítomen duchem i myšlenkami tady a 
teď.

Třetí malé zastavení: Hořící srdce

Což nám srdce nehořelo, když k nám mluvil a 
otvíral nám Písma? (Lk 24)

„Skutečná radost musí bodnout, svírat a 
vyvolávat neuhasitelnou touhu.“ C. S. Lewis

Někdy nám až zpětně dojde, že jsme měli 
co do činění s Bohem, až když je už po 
všem, protože nám „hořelo srdce“. Když se 
podíváš zpátky do svého života, kdy se ti 
stalo, že sis uvědomil vzácnou chvíli Božího 
doteku – byl jsi přemožen radostí? Kdy 
hořelo/hoří mé srdce? V jakých situacích?

Aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby 
byla plná. (J 15)

Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a 
vaši radost vám nikdo nevezme. (J 16)

Mária Uhlíková

Zastavení malé trasy
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řichází třicet dní čtvrtého měsíce v roce, tedy dubna. Své jméno získal od 
mohutných, dlouhověkých a silných stromů dubů, které se v tomto Pobdobí odívají novým listím. Věděli jste, že po celém světě existuje více 

než 300 druhů dubů? Které druhy znáte vy?
Možná, že na vás hned první den v tomto měsíci někdo připravil nějaký malý 

vtípek, protože tento den bývá označován jako apríl, čas veselých žertíků, 
nachytávání a legrácek.

A možná, že nás všechny, nejen prvního dubna, ale i v další dny tohoto 
měsíce, čeká takzvané aprílové počasí. Je charakteristické svou nestálostí, 
častými změnami i střídáním větru s klidem a slunce s jemným zrněním deště, 
dokonce se mohou ještě objevit i sněhové vločky. Tomuto přechodnému 
období mezi zimou a opravdovým jarem se také někdy říká předjaří. Objevuje se 
obvykle na počátku dubna nebo již na přelomu března a dubna. Teploty se ještě 
mohou pohybovat kolem nuly či jen pár stupňů nad ní a mnoho rostlin se          
v tomto čase připravuje na své velké vegetační období (tedy dobu bujného 
růstu, vývoje a vydávání plodů). Barvy v přírodě se postupně mění ze zimních 
bílých a šedivých na oko těšící jarní zelenou doplněnou o různorodé odstíny 
květů. Duben by zkrátka mohl být vnímán jako měsíc změn a proměn.

I my lidé jsme někdy jako to aprílové počasí. Chvilku se usmíváme, jsme 
laskaví a hodní, ale pak nám něco přeletí přes nos a hned se zase hněváme, 
hádáme nebo na někoho zlobíme. A i když se později usmíříme, za nedlouho se 
zase klidně můžeme změnit v protivného kamaráda nebo netrpělivě prožívat, že 
kamarád je nepříjemný na nás. Jeden den Pánu Bohu důvěřujeme a další den se 
rozhodneme žít podle svých vlastních představ. Stejně jako dokáže být nestálé 
dubnové počasí, tak nestálý umí být i člověk.

My ale můžeme prosit Boha, aby nám pomohl být stálejší a pevnější ve víře,    
v chování k druhým lidem i v dodržování Božích zákonů. Žádat o to můžeme 
třeba tak, jak o to žádal autor Žalmů: „Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co 
nařizuješ… Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.“ (Žalm 
119,12 a 133). Až zpozorujete za oknem či prožijete venku den, v němž se stihne 
vystřídat slunce, déšť, sníh i vítr a klid, vzpomeňte si na to.



w Poznáte, které 
z následujících 
zvířat se 
pravděpodobně 
nikdy nebude 
živit žaludy      
z dubu? 
Všechna 
zvířátka krásně 
vybarvěte!

Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 14.00 do 16.00 Hraje se ne za 
každého počasí. Vstupné pro hráče 40–50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

DUBEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

14. 4.:
28. 4.:

Sesterský a diakonský odbor 

Sesterský a diakonský odbor by se měl v letošním roce sejít: 13. 4., 11. 5., 8. 6., 14. 9., 12. 
10., 2. 11., 14. 12. 2016
Seniorské setkání by mělo být 5. 6. a 11. 12. 2016.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně rozvíjí svou práci v těchto oblastech:

Poradna pastorační a psychoterapeutická
Pomoc seniorům
Pomoc lidem v nouzi
Humanitární pomoc
Číslo účtu Diakonie: 2400892264/2010

Vím, co jím (Rozárka)
Jarní malování na okna (Katka)

Sledujte oznámení v mládeži.

Pája Sychrová

KOMPAS 4/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/



3. 4.:

10. 4.:

17. 4.:

24. 4.:

1. 5.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00

6. 4.:
13. 4.:
20. 4.:
27. 4.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně 
br. Josef Vávra
kaz. Daniel Komrska
br. Petr Raus
far. Jana Křížová (ECM) – Jarní ekumenická neděle
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
br. Michal Kislicki, br. Stanislav Červený – situace na Ukrajině
kaz. Jan Asszonyi – Večeře Páně

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

13. 4. ve 20.10 a pak ad hoc 

ve středu 13. dubna v 17.15

3. 4.:
10. 4.:
17. 4.:
24. 4.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí

kaz. Jan Asszonyi

kaz. Jan Asszonyi + VP
dkn. Mária Uhlíková
Bohumiličtí

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi – Ze života proroka Elijáše
kaz. Jan Asszonyi – Ze života proroka Elijáše
kaz. Jan Asszonyi – Ze života proroka Elijáše
kaz. Jan Asszonyi – Ze života proroka Elijáše
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