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Kdo nebo co tě 
v životě ovlivnilo?

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno 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:

v úterý (17–19) – tel.: 530 342 302

Fotografiemi do tohoto čísla přispěli: David Fajfr, 
Noemi Komrsková, Mária Uhlíková a webové stránky.
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 6. 2016. 
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)

Červen 2016

(Z)povídání

Na titulní straně původní podoba průčelí naší modli-
tebny z roku 1925.

Jako děti hodně dědeček s babičkou Makovští 
(z maminčiny strany), kteří s námi bydleli. 
Příklad jejich života, jejich vztahu.

Andrea Štiglerová

Šum. Je to pro mě vzor čistého člověka. Ba-
bička, rodiče, rodina.

Lidinka Horká

Vždycky starší lidi a Bohuš Kučera, protože 
tím, že jsem vyrůstal bez mamky, tak jsem 
vždycky k někomu tíhnul.

Mirek Kulísek

Měla jsem věřící rodiče, takže rodiče. Ti byli 
takoví milující. A besídka, sbor, učitelé. Sbor 
nás ovlivňoval hodně. Já jsem veršíčky, které 
jsme se učili v besídce, brala naprosto vážně. 
Třeba „Neoplácejte zlým za zlé“, že když 
mně spolužák ubližoval, nic jsem neřekla.  
Hodně taky dorost, bratr kazatel Pospíšil, 
mládež v době Zdeňka Brokla. To bylo 
období, kdy člověk hodně přemýšlel o životě.

Fanynka Zezulová

Evangelium. Tím, že jsem nevyrůstal v církvi, 
ale uvěřil ve dvaceti na vojně, tak ta změna 
kontextu všech myslitelných oblastí života 
byla veliká.

Petr Kratochvíl

w Ptala se Lenka Broklová.
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ÚVODNÍK

Úklid
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ydlíme v menší vesnici nedaleko Znojma a 
máme rádi klid, který nabízí. Současný B„moderní“ život je ve svém tempu 

vyčerpávající, a proto příroda a relax při práci na 
zahradě přináší odpočinek i mé duši.

Nedávno jsem dělala po zimě úklid v zahradním 
domečku. Nastěhovali se tam přes zimu všelijací 
živočichové, dokonce jsem našla i mládě užovky. 
Ometání pavučin ve sklepě nepatří k mým 
oblíbeným činnostem, pak ten prach a všechno, jak 
to leze… Brr… nemám to ráda. Mám ale radost, 
když je domeček uklizen a když je tam čisto. Přes 
zimu poskytl domeček hmyzu ukrýt před mrazem, 
ale teď už tam být nemusí. Když tam půjdu příště, 
už se nebudu muset bát pavouků. A že jich tento 
rok bylo!

To je jenom krátké srovnání zahradního 
domečku po zimě a našich životů. Asi všichni jsme 
přežili „zimy“, kdy jsme si ve svých životech 
nadělali pavučiny a všelijaký nepořádek. A není 
příjemné, leckdy ani lehké to pak dostat ven. Ale 
naše upřímná snaha a leckdy i nepříjemná a „těžká“ 
práce přináší časem své ovoce. Ne jenom práce na 
našem hospodářství, také na našem životě, na 
našem srdci, naší povaze, charakteru, který se tak 
formuje. Přes všechno, co jsme si přes „zimu“ či 
„zimy“ do „domečku“ nanosili, Pán Bůh nám dává 
naději na nové jaro. Když se všechno, co do 
domečku nepatří, „vyčistí a omete“, může pak 
sloužit k Jeho oslavě. Děkuji mu za každé jaro, které 
jsem mohla prožít, a přeji i vám, abyste v tyto 
nádherné měsíce roku, které jsou před námi, měli 
odvahu domeček po zimě vyčistit a těšili se z nád-
herných věcí, které má náš Pan pro nás připravené.

Slávka Mášová
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ČERVNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

ČERVNOVÉ

Pozvání ke shromážděním v červnu

w Nedělní shromáždění

wHospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.
 (Ex 15,2)

oží slovo z Hesel Jednoty bratrské na cestu do dalšího měsíce nás zavádí do kontextu 
vysvobození izraelského lidu od Egypťanů. Hospodin rozdělením a spojením vod Bmoře vysvobodil svůj lid před pronásledujícím egyptským vojskem. Byl to důvod     

k radosti, která vyústila do zpěvu písně: Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele tuto píseň. Vyznávali: 
Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil… Hospodin je má záštita, stal se mou spásou. (Ex 15,1–2)

Je velkým požehnáním, když při pohledu do známé či neznámé budoucnosti vidíme ve 
zpětném zrcátku zkušenosti s Božím zastáním a vysvobozením. Jsou chvíle, kdy nám písně 
vděčnosti a chval tryskají ze srdce. Bývají okamžitou reakcí na Boží zastání. Jejich 
použitelnost je ovšem univerzálnější. Patří do našeho života jako cosi, co můžeme vzít a 
použít ve chvílích nejistot, obav, pochybností, zkoušek či pokušení. Připomínka Božího 
vysvobození a věrnosti přináší povzbuzení k víře navzdory okolnostem. Zazpívejme si tedy 
na počátku nového měsíce nějakou tu píseň vděčnosti, kterou máme spojenu s Božím 
vysvobozením. Minulé zkušenosti s Božím zastáním jsou dobrou výbavou na další cestu.
S přáním Božího pokoje

Jan Asszonyi

V nedělních shromážděních budeme v kázáních konfrontováni s otázkami Pána Ježíše.

5. 6. 2016   9.00 hodin Chápete, co jsem vám učinil? (J 13,12) – shromáždění se slavením 
Večeře Páně, káže kaz. Daniel Komrska.

  10.30 hodin Program s obědem pro seniory.
  18.30 hodin Večerní ztišení na prahu nového týdne – čtení biblických 

perikop, krátké zamyšlení, písně a modlitby, připravuje kaz. Jan 
Asszonyi.

12. 6. 2016   9.00 hodin Kázáním slouží bratr Josef  Vávra.
18.30 hodin Večerní ztišení na prahu nového týdne – čtení biblických 

perikop, krátké zamyšlení, písně a modlitby, připravuje kaz. Jan 
Asszonyi.
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w Biblické hodiny

Při biblických hodinách budeme mít příležitost s kaz. Danielem Komrskou naslouchat 
Božímu slovu v příběhu starozákonního Balaáma – Balaámova cesta.

Středa  1. 6. 2016 19.00 hodin slouží kaz. Daniel Komrska.
Středa  8. 6. 2016 19.00 hodin slouží kaz. Daniel Komrska.
Středa 15. 6. 2016 19.00 hodin slouží kaz. Daniel Komrska.
Středa 22. 6. 2016 19.00 hodin slouží kaz. Daniel Komrska.
Středa 29. 6. 2016 19.00 hodin slouží kaz. Daniel Komrska.

 S přáním požehnání a Božího pokoje
Jan Asszonyi

5

19. 6. 2016 9.00 hodin Nenašel se nikdo, kdo se vrátil a vzdal chválu? (Lk 17,18) – kázáním 
slouží kaz. Jan Asszonyi.
Při shromáždění budeme prosit o požehnání dětem – Elišce 
Dyntarové a Aničce Sychrové; pokřtěn bude Vojtíšek Bagar.

18.30 hodin Večerní ztišení na prahu nového týdne – čtení biblických 
perikop, krátké zamyšlení, písně a modlitby, připravuje kaz. Jan 
Asszonyi.

26. 6. 2016 9.00 hodin Jak to, že vidíš třísku v oku bratra? (Mt 7,3) – kázáním poslouží 
kaz. Jan Asszonyi.

18.30 hodin Večerní ztišení na prahu nového týdne – čtení biblických 

perikop, krátké zamyšlení, písně a modlitby, připravuje kaz. Jan 

Asszonyi.

w Bohumilice
Neděle   5. 6. 2016, slouží kazatel Jan Asszonyi (s Večeří Páně).
Neděle 12. 6. 2016, slouží kazatel Daniel Komrska.

w Blansko
Neděle 26. 6. 2016, slouží kazatel Jan Asszonyi.
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w I když tě asi většina zná, mohl bys nám přesto o 
sobě ještě něco říct?

Vyrůstal jsem v Třebíči, chodil jsem do 
stanice brněnského sboru, duchovně na mě 

měla vliv babička a mamka. Navštěvoval 
jsem také evangelický sbor, kde jsem hrál na 
varhany jako varhaník-samouk. A na vyso-
kou školu jsem přešel do Brna.

SBOROVÁ KRONIKASBOROVÁ KRONIKA

PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(3)

Jiří Kořínek

w Dlouholetý vedoucí dorostu 

(společně se Šumem), varhaník, 

občasný dirigent, mnohaletý 

člen staršovstva, v civilním 

zaměstnání dlouholetý 

pracovník ve zdravotnictví, 

především v oblasti 

pojišťovnictví…

BLAHOPŘEJEME

ČERVEN 2016
Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, 

máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Římanům 5,1

KDY      KOMU                                         PROČ

8. 6.
14. 6.
23. 6.
25. 6. 

sestře Jarmile Sturmové z Brna
sestře Magdaleně Pokladníkové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Evě Kakačové z Blanska

78 let
70 let
75 let
86 let
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w A co rodina?
Zakotvil jsem v Brně, oženil jsem se, 

máme tři děti – Filipa, Danielu a Elišku.

w Mluvil jsi o vlivu babičky a maminky. Kdo měl na 
tebe vliv po příchodu do Brna?

Samozřejmě teta Štiglerová se strýcem,   
u kterých jsem často pobýval. Pak taky 
společenství mládeže. Chodil jsem také do 
dorostu, i když už ne jako dorostenec, ale    
v době, kdy jsem s vedením pomáhal a pak 
byl vedoucím.

w Jak ses vůbec dostal do vedení dorostu?
Požádal mě o to Bohuš Kučera. Ve-

doucím byl už tenkrát Šum. Šli jsme na 
celodenní výlet, Bohuš se ke mně přidal a 
zeptal se, jestli bych se nechtěl k Šumovi 
připojit.

w V čem vidíš smysl dorostu?
V podchycení dětí po opuštění tzv. 

nedělní školy, v komplikovaném přechodu 
do dospělosti (a to myslím i duchovní 
dospělosti). Líbil se mi termín práce a ovliv-
nění v tzv. „telecím věku“, jak říkal Šum. 
Aby děcka měla zakotvení a sounáležitost.

w Když se díváš, i když zvnějšku, na současný 
dorost, v čem se změnil?

Ve své podstatě se nezměnil. Základní 
charakter struktury a „přírodního“ pojetí 

zůstal. A jsem tomu rád, i když nevím, jak 
dlouho to ještě vydrží.

w Co ti dokáže udělat radost?
Když jsem někomu platný, když se lidé 

kolem mě cítí dobře. To je mým krédem.

w Co tě baví?
Organizovat věci, dávat je do pohybu. 

Baví mě, když se něco podaří a někdo na to 
naváže, být součástí něčeho, co má mysl.

w Ve staršovstvu jsi určitě víc než deset let. V čem 
vidíš rozdíl mezi „řadovým členem“ sboru a mezi 
členem staršovstva?

Ve staršovstvu člověk vidí do hloubky 
problematiky života sboru, a ne jen z po-
vrchu. Je to tíha zodpovědnosti. Když si 
uvědomím, že sbor je velký a má vzkvétat, 
není to jednoduché. Nechtěl bych být ve 
staršovstvu konfliktním člověkem. Chtěl 
bych lidi spojovat.

Co bys vzkázal sboru?
Aby tady lidé nacházeli útěchu a radost ve 

spojení s Hospodinem a sílu pro svůj osobní 
život. A pokud by někdo cítil přidat se         
k jakékoliv formě služby, bylo by to vý-
borné.

Děkujeme.
S Jirkou rozmlouvala Lenka Broklová.
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NOC KOSTELŮ
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istorie Noci kostelů se datuje od 
roku 2001, a to v Německu. U nás 
se první ročník této akce konal     H
v roce 2009 a od té doby už 

každoročně. Církev bratrská se také záhy 
zapojila a i letos otevřeme náš sbor ve-
řejnosti v pátek 10. 6.

Hlavní myšlenka Noci kostelů je umožnit 
široké veřejnosti nezávazné přiblížení a 
setkání s křesťanstvím. Je to také eku-
menická akce, do které se zapojují různé 
církve, např. Římskokatolická církev, Církev 
československá husitská, Českobratrská 
církev evangelická, Církev bratrská, Jednota 
bratrská, Bratrská jednota bap-
tistů a další.

Autorkou vizuálního loga je 
rakouská grafička Vera Rieder. 
Každý rok se akce koná pod 
určitým mottem – veršem z Bi-
ble, ve kterém je obsaženo slovo 
„noc“. Letos je to verš z Knihy 
Zjevení 21,25: Jeho brány zůstanou 
ve dne otevřené, noc tam už nebude.

V loňském roce se do Noci 
kostelů v České republice zapoji-
lo více než 1 400 kostelů, ve kte-
rých připravili pořadatelé pro návštěvníky 
téměř 8 000 programů. O mimořádném 
zájmu veřejnosti svědčí i více než 450 000 
návštěvnických vstupů zazna-menaných 
během večera a noci.

Také letos budou moci návštěvníci ve 
stovkách otevřených kostelů a modliteben 
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké 

výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.  
O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní 
program, v němž opět nebudou chybět 
koncerty, komentované prohlídky, work-
shopy nebo divadelní představení, možnost 
nahlédnout do kostelních sakristií či klášter-
ních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vy-
stoupat na věže či sestoupit do starobylých 
krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém 
zastavení vnímat to, co bylo inspirací sta-
vitelům křesťanských chrámů.

K letošnímu ročníku Noci kostelů v Čes-
ké republice zaslal svůj pozdrav také 
vídeňský kardinál Schönborn:

„Vážení návštěvníci Noci kostelů, každý 
rok se raduji, že Noc kostelů si v České 
republice získala tak velkou oblibu. Zvláště 
v Roce milosrdenství jsou dveře našich 
kostelů otevřeny dokořán. Všichni jsme 
pozváni, abychom zvláštním způsobem 
zakusili Boží milosrdnou lásku a náklonnost 
k nám lidem. Při Noci kostelů potkáváme 
mnoho dalších lidí, kteří jsou na cestě víry a 

Christoph kardinál Schönborn
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 našem společenství má Noc 
kostelů už dobrou tradici, přesto se Vmnozí ptají: Je to rozumná 

investice? Vyplatí se to? Koho tím získáme? 
Jak tady naplňujeme své poslání být 
Kristovými svědky?

Oficiálně je smysl Noci kostelů for-
mulován takto: „Noc kostelů nabízí 
možnost nezávazného přiblížení se a set-
kání s křesťanstvím. Smyslem je oslovit, 
nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem 
zprostředkovat návštěvníkům pozitivní 
zkušenost v souvislosti s církví. V atmo-
sféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají 
návštěvníci možnost setkat se s křesťan-
stvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, 
umění, zážitku…

Noc kostelů je určena co nejširší ve-
řejnosti. Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ 
nabídku k setkání lidem, kteří stojí mimo 
církev či na okraji církve. Kulturní pozadí 
programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně 
nepřístupných míst a atmosféra noci dávají 
příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Noc kostelů nemá být jednorázovou 
akcí, která končí úderem půlnoci. Nabídka, 

prostřednictvím níž se křesťanství během 
Noci kostelů představí, poskytuje možnost 
celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni 
nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další 
příležitost.“

Co z toho vyplývá pro nás? Vnímám Noc 
kostelů jako billboardy. Taky nepřinesou 
žádný přímý a rychlý užitek, přesto se 
očividně vyplatí je stavět. Mění postoj         
k názvu firmy. Šancí Noci kostelů je změnit 
postoj k církvi. To je cenná věc! To druhé 
objevujeme v závěru oficiálního popisu: 
„Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci 
kostelů, by měli dostat další příležitost.“ To 
je náš úkol: Navázat vztahy, které úderem 
půlnoci neskončí. Naši otcové se učili 
pracovat s informací, vydávat svědectví. To 
samo o sobě dnes nemá žádnou hodnotu, 
informací je všude nadbytek. Aby bylo 
možné naše svědectví věrohodně předat, je 
třeba nejprve vybudovat zdravý a poctivý, 
obyčejně lidský vztah – a k tomu může 
pomoci i Noc kostelů.

Petr Raus
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hledání Boha. Když jako každý rok 
navštěvuji ve Vídni některé kostely, 
vzpomínám rád na množství kostelů          
v sousedních zemích, zvláště v České re-
publice, mé staré domovině, a v modlitbě 
jsem spojen s těmi mnoha tisíci lidmi.

Noc kostelů je pro nás každý rok 
zvláštním pozváním, abychom se při 
hledání vlastní víry vydali cestou osobní 
modlitby. Koncerty, čtení, přednášky a 
mnoho dalšího nám při Noci kostelů 
pomáhá ‚dostat se k nebi o kousek blíž‘.

Ať je pro vás všechny Noc kostelů 2016 
nezapomenutelným zážitkem a zkušeností  

s láskou a blízkostí Boha k lidem. K tomu 
vás doprovázím srdečným pozdravem a 
požehnáním. Váš Christoph Kardinal 
Schönborn.“

Modlitba k Noci kostelů: Pane a Bože, 
prosíme pokorně, požehnej letošní Noc 
kostelů. Kéž ukážeme svým hostům nejen 
otevřené dveře našich kostelů a modliteben, 
ale hlavně otevřené dveře svých srdcí. Oslov 
je Ty sám svým tichým a tajemným pozvá-
ním. Amen.

Felix Davídek
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ZE ŽIVOTA DOROSTUZE ŽIVOTA DOROSTU

w Akce Wanted byla opravdu skvělá. 
Každý si mohl přinést svoji nerfku a 
ten, kdo neměl, tomu půjčila Alík. 
Rozdělili jsme se na skupiny po třech 
až čtyřech a každá skupina dostala 10 
nábojů, cílem bylo postřílet bandity a 
za každého byla vypsaná odměna. 
Když začala hra, naše skupina hledala 
indiánské poklady, ale žádný jsme 
nenašli, protože většinu vykradli 
bandité. Ke konci hry jsme stihli ale 
zabít asi pět banditů a nakonec jsme 
měli 107 700 $, což bylo nejvíc. Po 
bitvě jsme šli na Kounicovu a byla 
večeře na večeři. Byla pizza, po večeři 
jsme se podívali na film a po filmu se 
šlo spát. Ráno tady nebyla Alík, ale 
přesto jsme nějak uklidili a potom už 
bylo shromáždění.

Kuba Štigler

w Dobrý den, byl jsem požádán, 
abych ohodnotil akci Wanted, která 
se konala 7. května. Tato akce byla 
dle mého názoru velmi dobře pro-
myšlená, a také jsem si jist, že většina 
děcek, co byli na této akci, by mi dalo 
za pravdu. Rozhodně se těším, až 
Alík přijde s nějakou novou a jistě 
jako vždy výbornou akcí, jelikož 
tento typ akcí se mi líbí nejvíc. Tak 
doufám, že v tomto bude Alík pokra-
čovat, nejvíc se mi líbí, že to je vždy 
promyšlené do poslední maličkosti, a 
když jsem se dozvěděl, jak dlouho 
Alík tyto akce připravuje, tak jsem 
tomu vůbec nechtěl věřit, a když 
jsem potom zjistil, že ta akce se do-
opravdy bude konat, tak jsem si říkal, 
že nechápu, jak to Alík stíhá.

Váš Václav Horký.

DVA POHLEDY NA AKCI WANTED
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

KVĚTNOVÁ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
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Květnová setkání mládeže mají 
téma Nemoc a zdraví. A ač to 
nebyl záměr, více se zaměřujeme 

na první z oněch slov, tedy nemoc. Jedno-
tlivé programy tak ani nejsou veselé, nutí 
člověka hluboce se zamyslet nad svým (ale i 
cizím) životem, budoucností, nejistotou. 
Na druhou stranu, jako by i v nemoci šlo 
najít sílu a zažít úsměv.

Myslím, že i na mládeži je podstatné 
zamýšlet se právě nad nemocemi – často 
dnes můžeme slyšet, jaké má dnešní mladá 
generace možnosti (a to nemyslím 
negativně), např. cestování, studium/práce 
v zahraničí apod. Co ale bude s těmito 
možnostmi nebo hlavně s námi, když se za 
nějakým takovým snem vydáme, něco mu 
obětujeme, ale najednou vážně onemoc-
níme – a to není vymyšlený scénář. Žijeme 
sice ve svobodné zemi (byť kolem sebe 
máme dost příkladů, kde tomu tak není), 
stále je to ale svět plný nemocí, které si 
nevybírají. Jaký máme tedy zvolit postoj, 
abychom dokázali svoje hřivny a možnosti 
využít, zároveň však nepodlehnout dojmu, 
že se nic nemůže pokazit a že nás se nemoci 
netýkají?

I přesto, že téma působí spíše negativně, 
pouštěli jsme si na první mládeži film, který 
se v angličtině jmenuje „Wit“ (což se v kon-
textu filmu nesnadno překládá do češtiny) – 
neznamená to „vtip“ ve smyslu anekdoty, 
ale spíš „důvtip“ s možnými přívlastky – 
duchaplný, duchapřítomný, moudrý, inte-
ligentní. Film vypráví příběh o poměrně 
přísné profesorce anglické literatury Vivian 
Bearingové, která má diagnostikovanou 
pokročilou rakovinu, která nemá jistou 
léčbu. Film je o to intenzivnější, že Vivian 

mluví přímo k divákům. Od počátku se 
dostává do rukou dvou doktorů, kteří v ní 
ale čím dál tím víc vidí objekt vědeckých 
studií, než pacienta, který je schopen citu, a 
se stupňujícími se dávkami léku jí jen 
opakují: „Plnou dávku! Musíte být silná.“ 
Všechna síla, které byla Vivian schopna 
během náročného studia děl Johna Donna, 
během léčby postupně opadá a Vivian 
začíná bytostně prožívat nový význam 
Donnových veršů:

Na věčnost procitneme ze zdřímnutí
a nebude už smrt: Ty zemřeš, smrti.

Na druhé mládeži nás navštívila Danda 
Asszonyi. Příběh rakoviny se tak stal o to 
reálnějším, když mezi nás přišel někdo, kdo 
si jím sám prošel. Už to nebyl jenom film. 
Danda se s námi velice otevřeně (za což 
bych jí chtěl znovu poděkovat) sdílela. Jak 
těžká může nemoc být. Kde hledat sílu, jak 
přetrvat a neztratit naději. Jak zvládnout 
mnohdy zarážející či rádoby moudré reakce 
okolí. Jak se možná znovu učit rozumět 
svému tělu, jeho náznakům a jak vnímat 
fyzickou, psychickou i duchovní stránku 
sebe sama. Jak největší pomocí nemocnému 
někdy může být, když si k němu sedneme a 
budeme mlčet či brečet. Protože ne vždycky 
existují slova útěchy, a ne všemu můžeme 
porozumět, a ne za vším musíme najít 
důvod. Mimo to jsme se spolu mohli 
zaposlouchat do textů knihy Jób – nově 
namluvené audioknihy podle přebásnění 
Daniela Rause, skrze kterou může Danda 
naslouchat Božímu slovu i ve chvílích 
nejtěžších. A přesto jsme mohli spatřit na 
Dandině tváři i úsměv.

Za mládež napsal Jan Kvapil.
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DÍVČÍ SKUPINKA

o čtrnáct dní se v pondělky večer 
scházíme na dvě hodinky u Márie Cdoma. Většinou tak 5–8 děvčat,      

z nichž některé chodí i do mládeže v úterý. 
V tomto intimním a velmi přátelském 
prostředí sdílíme své osobní 
příběhy, starosti, radosti, du-
chovní zápasy. Jindy zase 
rozebíráme některý z biblic-
kých příběhů. Vše probíhá na 
velmi osobní rovině. Je zde 
prostor modlit se, který rády 
využijí i stydlivější holky, které 
by se ve velkém počtu na mlá-
deži ostýchaly. Není to každo-
pádně žádná drbárna J. 
Mnohdy probíráme velmi 
závažná témata, jako utrpení, 
nemoci, gene-ticky upravované 
potraviny, klonování lidí, 
křížové výpravy apod. V chys-
tání zamyšlení se nám daří hezky střídat.

Jsou to již téměř dva roky, co jsme já a 
Mária přišly s nápadem nabídnout tuto 
možnost: scházet se v domácím prostředí,  
v menším množství, bez kluků (ačkoli nám 

většinou jejich společnost nevadí, tato 
skupinka má přeci jen jiný náboj, když tam 
nejsou J.

Musím říct, že mě samotnou překvapilo, 

jak dobře a pohodově skupinka funguje a 
jak rády se pravidelně scházíme. Za sebe 
mohu říct, že jsou to opravdu požehnané a 
velmi specifické chvíle.

Žaneta Lechovičová

A jak vnímají dívčí skupinku některé z dalších pravidelných účastnic?

Žužu: Skupinka je místo, kde se můžeme společně zastavit, zasmát i zaplakat u více či 
méně vážných otázek, které nám život přináší… a je to určitě i skvělé duchovní zázemí J.

Ester: Dívčí skupinka představuje možnost sdílet se o svém životě, společně se 
modlit a celkově prohlubovat vztahy. Je to zároveň skvělé místo pro povzbuzení a 
přemýšlení nad tématy, která se nás dotýkají, ale kterým nebývá a ani nemůže být věnováno 
místo během klasických mládežnických programů.

Mária: Měla jsem obzvlášť velkou radost z našich skupinek v posledním období, kdy 
jsme každá mluvila o tom, co nás pálí v našich životech a v tom, co děláme. Tak jsme mohli 
mluvit o výzvách a těžkých otázkách ve farmacii, v genetické modifikaci, v křižáckých 
výpravách, o lhostejnosti a zlu, o umění a souvislosti toho všeho s naší vírou. Jsem moc 
vděčná za chvíle, kdy je tento prostor a čas bezpečným a svobodným prostorem mluvit 
otevřeně o tom, co nás pálí uvnitř.
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ZE ŽIVOTA DIAKONIEZE ŽIVOTA DIAKONIE
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Milí bratři a sestry,
od října minulého roku máme v našem 

sboru pobočku Diakonie. Velmi bychom 
přáli Vám i nám, kdybychom bývali mohli 
předem oznámit, co a jak budeme dělat a 
kdo to bude platit. Jenže skutečností je, že 
takto to na Božích cestách a ve službě 
našemu Pánu nebývá. Vizi máme, ale 
jednotlivé kroky poznáváme po částech. 
Když se narodí dítě, také nevíme, jaké bude 
a čím bude, jen většinou tušíme, že ho 
budeme mít rádi a že chceme žít s ním.

Berte prosím naši diakonii jako nemluv-
ňátko. Rozhlížíme se a děláme neumělé 
kroky, jen toužíme po tom, aby to veškeré 
naše snažení mělo v Božích očích smysl a 
aby je On sám mohl používat a žehnat.

Při dubnovém setkání výboru Diakonie 
jsme si definovali, jak chápeme službu 
Diakonie my sami:

rozšíření služeb sboru;
služba sboru Církve bratrské;
služba mimo sbor;
taková služba, kterou Sbor z odborných 

nebo kapacitních důvodů nedělá;
cílem je změnit srdce člověka;
cílem je stavět se do mezery;
cílem je podat číší vody studené, vrátit 

člověku důstojnost.
Učíme se rozlišovat činnost sboru a 

Diakonie, ale vlastně všichni jsme vnitřně 
velmi spojeni, jen organizačně je třeba 
hledat hranice zodpovědnosti před Bohem, 
sborem, Radou Církve bratrské, která je 

našim zřizovatelem, a státním zřízením 
(komu daň, a co Pánu Bohu).

Pomozte nám prosím v modlitbách i 
prakticky v našich dalších krocích. Velmi to 
potřebujeme.

Radujeme se z práce psychoterapeutické 
poradny, která je vyhledávaná (25–35 indi-
viduálních setkání za měsíc). Zažíváme Boží 
požehnání při hledání naděje, pravdy i ži-
votních cest, můžeme se setkávat s velkou 
statečností i zápasem.

Radujeme se ze setkávání se seniory a      
z poznávání jejich úžasných životních 
příběhů.

Když Pán Bůh chtěl, abychom pochopili 
Jeho myšlení, nechal nám do Božího Slova 
napsat mnoho životních příběhů, i my 
máme šanci poznávat jeden druhého a Boží 
vedení v našich příbězích a zkušenostech. 
Na každé další setkání se velmi těšíme, je 
nám radostí být spolu.

Máme jeden konkrétní příklad: Bratr 
Řehák, kterého si Pán Bůh nedávno odvolal, 
nám při březnovém setkání tak krásně vy-
právěl o pejskovi, který měl zraněnou packu 
a všichni ho opatrovali a nosili mu dobroty. 
Po čase pejsek stále kulhal, jen jeho lidé si 
všimli, že když někam spěchá, že už běhá 
výborně. Pejskovi se péče jeho lidí zalíbila.

Tak malá vzpomínka a nám dovolila 
našeho bratra uvidět z jiného úhlu, slyšet 
jeho humor i laskavé srdce. To nám už 
zůstane jako další vzácný dar!

Noemi Komrsková
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Č E R V E N

školní rok nejen pro žáčky
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 je tu červen, šestý měsíc, který má 30 dní. Školní rok se již blíží ke 
svému konci. Děti se učí na závěrečné zkoušení a vylepšování Aznámek ve škole, často se vypravují na různé školní výlety a těší se 

na vysvědčení. Ale hlavně se nemohou dočkat blížících se prázdnin. 
Sluníčko už krásně hřeje, venku se dá podnikat spousta zajímavých věcí. 
Vždyť kolem 21. června oficiálně začíná na naší severní polokouli léto!

Jak získal měsíc červen své jméno, úplně přesně nevíme. Existuje na to 
totiž hned několik názorů. Buď se tento měsíc jmenuje podle červenání 
některého ovoce, zejména jahod, nebo od červené barvy obecně. Název 
však může být odvozen i od červů, kteří se v tomto období objevují na 
ovoci a způsobují škodu na úrodě. Dokonce se ale můžeme dočíst i názor, 
že červen dostal jméno podle sbírání červce, hmyzu, z něhož se vyrábělo 
barvivo. Která možnost se nejvíce líbí vám?

Červen má ale také zajímavý hned svůj první den. Prvního června je 
totiž Mezinárodní den dětí. Všimla jsem si, že se často k tomu svátku 
připravují ve městech, nákupních centrech, zoologických zahradách, 
dopravních podnicích, různých institucích, knihovnách i dalších 
organizacích nejrůznější programy a zábavné hry pro děti. Ti nejmenší i ti 
trochu větší si tak mohou tento den hezky užít a oslavit ho.

Den dětí mi připomíná, co je napsáno v Bibli. Ta nás ujišťuje, že dětmi 
jsme všichni. Dokonce, i když jsme již velcí či staří. Jsme nejen dětmi svých 
rodičů, ale hlavně dětmi našeho Boha Otce v nebi. V Listu Římanům 
(8,15b a 16) si můžeme přečíst: …přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: 
Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Bůh je 
otec, který své děti miluje, stará se o ně a dává jim mnoho dobrých věcí.    
A to přece také zasluhuje velikou oslavu. Tak Ho za to slavme a chvalme. 
Den dětí tak můžeme mít třeba každý den, a ne jen jednou v roce.



Fotbálek

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

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ČERVEN V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

9. 6.:
23. 6.:

Sesterský a diakonský odbor 

Setkání výboru Diakonie: 8. 6., 14. 9., 12. 10, 9. 11., 14. 12.
Setkání sesterského odboru: 29. 6., 5. 10., 2. 11., 7. 12.
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: 2700892264/2010 (prosíme zaregistrujte správné číslo)

Hry Kubb a Molkky v Lužánkách pod Střediskem volného času (Miok)
Výlet do Mariánského údolí, sraz zastávka autobusu 58 Kubelíkova (Katka).
V obou případech dejte, prosím, Katce Dvořákové vědět dopředu, kdo přijde.

Sledujte oznámení v mládeži.

Pája Sychrová
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w Které z těchto věcí v červnu v naší zemi pravděpodobně neuvidíte?



5. 6.:

12. 6.:

19. 6.:

26. 6.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

1. 6.:
8. 6.:
15. 6.:
22. 6.:
29. 6.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz.  + Večeře Páně 

br. Josef Vávra

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

Daniel Komrska
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 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 8. 6. ve 20.10 a v sobotu 25. 6. v 17.00 

ve středu 8. června v 17.15

5. 6.:
12. 6.:
19. 6.:
26. 6.:

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

kaz. Jan Asszonyi

kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE

ČERVEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska – Balaámova cesta
kaz. Daniel Komrska – Balaámova cesta
kaz. Daniel Komrska – Balaámova cesta
kaz. Daniel Komrska – Balaámova cesta
kaz. Daniel Komrska – Balaámova cesta
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