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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 6. 2017. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Iveta Ukropcová a Alík Zachariášová  a za 
mládež Žaneta Marvanová  copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

(zanet.marvan@gmail.com),

Červen 2017

Okno do Ameriky

S americkými přáteli.
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ÚVODNÍK

O trpělivosti

oslední dobou se zamýšlím a pozastavuji nad tím, 
jakou má s námi Pán Bůh trpělivost. Je to něco, co bych 
chtěla umět i já. Trpělivost velmi rychle ztrácím, když P

musím děti (nejen své) o něco poprosit opakovaně. Někdy si 
to, co jsem chtěla, raději udělám sama, než abych čekala, zda 
uznají, že je to hodno jejich pozornosti. Netýká se to 
samozřejmě jen dětí J. V takové chvíli jsem rozzlobená, 
naštvaná a říkám si, že už nikdy po nikom nebudu nic chtít. Ale 
omyl… budu. A opakovaně se setkám s nezájmem a nechutí.

A zase zloba… Kolikrát jsem si říkala, jak mě v této chvíli 
vidí Bůh. Co si o mně asi myslí? Jak ON to jenom s námi 
zvládá? Taky jsem v různých věcech „samostatná“, vzpurná 
nebo i někdy dělám věci „na tajňáka“, aby to nikdo, hlavně Pán 
Bůh, neviděl. Ale nakonec všecko vyplave na povrch. A co na 
to Pán Bůh? Je stále trpělivý. Odpouští stejné věci pořád 
dokola. Někdy si ho představuji, jak se shovívavě usmívá a 
říká: „Tak už zase?“

V Bibli máme spoustu ujištění o tom, že nás Bůh miluje a 
přijímá takové, jací jsme. A je to tak. Po každém „průšvihu“ se 
vracím a znova a znova cítím ujištění o tom, že jsem milovaná 

a v bezpečí. Návraty bývají i bolestné, protože 
musím uznat, že mé rozhodnutí nebylo správné. 
A přece tu Pán Bůh je s otevřenou náručí. 
Nenutí nás dělat věci jinak, jen doporučuje. To je 
asi to, co někdy neumíme my lidé. Chceme 

ostatní předělat, zlepšit, aby se chovali tak, jak si 
představujeme my.

Chtěla bych se naučit být trpělivá a nezlobit se, když věci 
nejsou tak, jak jsem si představovala. Nikdy nedosáhnu 
úrovně Boží trpělivosti, ale můžu se snažit se zlepšit. Trochu si 
myslím, že by se nám lépe žilo, kdybychom byli trpělivější a 
shovívavější.

Jsem moc ráda, že to Bůh se mnou ještě nevzdal. Přála bych 
nám všem, abychom ani my nevzdávali situace, kdy nám 
dochází trpělivost.

Pán Bůh nás má stále rád, proto i my odpouštějme a buďme 
trpěliví.

4Dáša Mikelová
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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

79 let
71 let
76 let
87 let

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

červen 2017

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

SLOVO
NA CESTU

w  …ale naplňujte se Duchem 
(Ef  5,18c)

Mám na stole vzácné a drahé plnicí pero. 
Daroval mi ho před lety jeden můj známý. 
Toto impozantní pero je kombinací elegance 
a luxusu. Model je v barevné červeno-
stříbrné kombinaci. Nasa-
zovací víčko z hliníku v čer-
vené barvě. Elegantní pru-
žinový klip pochromovaný a 
zdobený logem. Tělo pera    
z pochromovaného hliníku. 
Hrot pozlacený – na hrot je pět let 
záruka. Dodáváno v elegantní dárkové 
krabičce.

Toto vzácné a drahé pero mám na stole, 
ale nepíšu jím, protože toto vzácné a drahé 
pero nejde naplnit. Psaní je s tímto perem 
požitek, tak slibuje výrobce, ale toho požitku 
se mi, žel, nedostalo. Když plnicí pero nemů-
žeme naplnit, je to dost důležitá závada. Nic 

není platná zlatá špička s pětiletou zárukou, 
nic není platná kombinace elegance a 
luxusu. A tak mi je toto impozantní pero 
stálým varováním a výzvou.

Připomínám to proto, že do června 
vstupujeme svatodušními svátky. Radujeme 
se  z narozenin církve, z mnoha darů Ducha 

svatého, kterými jsme byli zbohaceni.
Pamatujme přitom na výzvu: 
…ale naplňujte se Duchem. Se-

bekrásnější dar od Nebes-
kého Otce je k ničemu, po-
kud nebude znovu a znovu 
plněn Duchem svatým. Jen 
průběžně  nap lňován i  

Duchem svatým budeme psát pravdivé a 
čitelné svědectví o Boží moci ve svých 
životech. Nechť naše kroky provází stálá 
modlitba o naplňování Duchem svatým.

4Daniel Komrska

On však přinesl jedinou oběť za hříchy 
a navždy usedl po pravici Boží.                 

Židům 10,12
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SVATEBNÍ POBOŽNOST

Dne 13. května 2017 daroval Pán Bůh manželům Monice a Břeťovi Kubicovým (stanice   
v Bohumilicích) syna Matyáše.

NAROZENÍ

ZE ŽIVOTA DOROSTU

Velikonoční výlet

ZE ŽIVOTA DOROSTU

  V sobotu 27. května 2017 byli v Čer-
veném kostele oddáni sestra Eliška 
Kořínková a bratr Tomáš Formánek.

a Velikonoční pondělí proběhl 
společný výlet, kterého se účastnilo Nmnoho dětí i dospělých. Toto 

velikonoční putování je v našem sboru již 
mnohaletou tradicí, avšak letos jsme nově 
zamířili na jiné místo. Vydali jsme se totiž na 
sever od Brna k Ochozu.

Byly dvě oficiální putovní skupiny, jedna 
šla malou trasu a druhá velkou. A navíc bylo 
pár neoficiálních skupinek, které si udělaly 
vlastní výlet. Malou trasu šlo hodně lidí 
včetně mě, zatímco na velkou trasu se vydali 
jen tři odvážlivci. Obě skupiny vyjížděly 
autobusem 202 ze Staré Osady. Na kratší 
výlet se odjíždělo asi v 10 hod, na delší o pár 
hodin dříve, aby měli dostatečný náskok a 
mohli ujít více kilometrů. Autobusem jsme 
jeli až do Jedovnic, odkud jsme vyrazili po 
žluté značce směrem ke Křtinám.

Jak už jsem zmiňovala, bylo nás na malé 
trase skutečně mnoho, a navíc jak někdo šel 
pomalu, někdo naopak rychle, stalo se, že 
jsme byli roztahaní snad kilometr po cestě a 
ani jsme všichni nevěděli, kdo kde je. To 
jsou samozřejmě ideální podmínky k tomu, 
aby se někdo ztratil nebo oddělil. K čemuž 
nakonec došlo. Stalo se to tak, že abychom 
si trošku zkrátili cestu, odbočili jsme ze žluté 
značky a místo abychom scházeli dolů do 
Křtin, jsme je pouze obešli. Avšak Petr Baný 
to nevěděl a vydal se přímo do Křtin v do-
mnění, že my tam jdeme taky. Naštěstí poté, 
co zjistil, že jde špatně, mu nedělalo pro-
blém se zorientovat a dorazit do Ochozu 
sám.

Kousek od Ochozu se nachází 
občerstvení Pod Hádkem, ve kterém jsme 
zakončili svoje putování. Je to takové 
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venkovní posezení, kde prodávají zmrzlinu, 
párky atd. Také nám umožnili udělat si oheň, 
u kterého jsme se hřáli a opékali špekáčky. Je 
tam také rybník a potok, ale na koupání 
neměl nikdo ani pomyšlení, protože bylo 
docela chladno, a dokonce maličko 
poprchalo. Pak už jsme se autobusem nebo 
auty rozjížděli do svých domovů.

Výlet se mi líbil a jsem moc ráda, že jsem 
šla. Avšak pro některé z mladších účastníků, 
byl možná moc dlouhý, protože jak jsem se 
dozvěděla z jejich odpovědí, docela je bolely 
nohy (osobně si ale myslím, že jsou mladí a 
delší procházka jim neuškodíJ):

w Honzík Ukropec
Jak se ti líbil výlet?

„Líbilo se mi to, protože jsem si mohl 
popovídat s lidmi, který jsem dlouho neznal, 
hlavně s dospělýma. Ale nejvíc mě bavilo 
mrskání. Bolely mě na konci nohy (jenom 
trošku) a měl jsem tam největší špekáček.“
A chtěl bys jít znova?

„Jo, na velkou trasu. Bylo to nejvíc super.“

w Míša Baný
Jak se ti šlo?

„Bolelo mě hrozně koleno a ztratil se 
taťka, takže se teďka nedostaneme domů a 
nemáme klíče.“

w Jonáš Baný
Jak se ti šlo?

„Bolí mě nohy. Ze stromu na mě padala 
voda. Dal jsem si špekáček, potom druhej 
špekáček, potom jsem si umyl ruce v po-
toce, ta voda byla úplně ledová a ještě teďka 
mi mrznou ruce.“

w Filip Štigler
Jak se ti šlo?

„Šlo se mi dobře. Nebolí mě nic.“
Máš nějaký zážitek?

„Těžko říct… Mrskání. Vymrskal jsem 
hodně holek. Všechny myslím.“
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w Alík
Máš nějaký zážitek?

„Že jsme nenašli Čertovu bránu – objekt 
prý kdysi známější než Macocha. To je do 
Kompasu? To že jsem ráda, že lidi přišli, 
přestože strašila předpověď špatného 
počasí.“ (právě teď prší)

Na opékání také přijeli auty další lidé a 
také přišli i ti, kteří šli nějakou svoji vlastní 
trasu. Takovéhoto výletu se účastnila 
například i Jůlinka Červená.

w Jůlinka
Jaký jste měli výlet?

„Šli jsme asi 5 km a šli jsme do dvou jes-
kyní.“

CO SE CHYSTÁ  VE VELKÉM DOROSTU

7

Máš nějaký zážitek?
„Těžko říct… Mrskání. Vymrskal jsem 

hodně holek. Všechny myslím.“

Velkou trasu šel jenom Dan Smutný, Alík 
Zachariášová a Vojta Horký. A jak se měli oni?

w Vojta
„Bylo to dobrý, byli jsme tři – účast byla 

hojná. Z kopce se šlo hůře, do kopce nebyl 
problém s kolenem, ale za to jsme se pro-
dírali hustým porostem. Nejlepší to bylo po 
rovině.“
A máš nějaký zážitek?

„S Danem jsme měly zajímavé duchovní 
rozhovory o EET a že Pán Bůh má databázi 
všeho.“

Na závěr moc děkuji Alíkovi a dalším, kdo se podíleli na chystání a průběhu 
putování, a jsem také moc vděčná Pánu Bohu, že se nikomu nic vážnějšího 
nestalo.

4Iveta Ukropcová

V následujících dvou měsících se chystá v dorostu několik akcí, 
na které zveme všechny mladé dorostového věku (12 až 19 let).

První z nich je trojdeňák, který se uskuteční 2. až 4. června. 
Vyrazíme spolu někam do přírody, budeme hlavně chodit, zpívat, 
povídat, a zároveň to pro nás bude taková malá příprava na letní 
puťák. Letos totiž místo klasického tábora pojedeme 30. 6. až 12. 7. 
na puťák do Slovenského rudohoří.

16.–18. června pojedeme spolu s malým dorostem na bojovku Meč krále Davida, což je 
víkendová akce, která má téma podle nějaké biblické události nebo období a konají se zde 
bitvy se štíty a bijáky.

Pokud byste chtěli jet na trojdeňák nebo puťák, hlaste se u Petra Dadáka 
(pdadak@gmail.com) a na Meč krále Davida se hlaste u Alíka Zachariášové 
(alik.zac@seznam.cz). Neváhejte se jich také zeptat na podrobnější informace.

Za dorost připravuje Iveta Ukropcová.
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽEZE ŽIVOTA LÁ DEŽEM

8

d konce dubna se v mládeži 
zabýváme tématem Domova, které Ose pozvolna mění v Cesty a 

Cestování.
Do tématu jsme se dostali pozvolna do-

kumentárním filmem o ukrajinských bá-
buškách (Bábušky z Černobylu, 2015), 
jejichž domovy se nacházejí v zakázané zóně, 
v blízkosti nechvalně proslulé jaderné 
elektrárny Černobyl. Všichni obyvatelé byli 
po výbuchu evakuováni, někteří se však 
navzdory smrtelnému nebezpečí ozáření 
rozhodli vrátit, protože si život mimo svůj 
domov nedokážou představit. Je to sebe-
vražda, šílenství, projev extrémního tradicio-
nalismu, nebo projev psychické síly a nes-
mírné odvahy?

Na dalších mládežích jsme diskutovali nad 
slovy české hymny: Kde domov můj? Fádní 
fráze se nakonec nezdála vůbec jednoduchá   
k definování. Jak můžeme definovat svůj 
domov? Co jej utváří? Jsou to známé stromy? 
Vzpomínky? Pískoviště, na kterém jsme 
vytvořili první bábovičku? A může mít 
člověk za svůj život víc než jeden domov? 
Nebude přece jen některý z domovů vždycky 
preferovat a ten druhý považovat jen za 
aktuální bydliště? V přemýšlení často padaly 
definice jako Domov je tam, kde jsou lidé, které 
miluji a oni mě. Domov je tam, kde se cítím v bezpečí, 
kde mám svůj komfort a soukromí. Domov je tam, 
kde můžu být sám sebou.

Z domova jsme se postupně vydali na 
cestu, lépe řečeno, na vybraných biblických 
příbězích jsme poznávali různé Odchody či 
Útěky z domova. Vždyť tolik významných 
biblických postav bylo z různých důvodů 
nuceno žít dočasně či trvale mimo něj: 

Abraham, Jákob, Rút a Noemi, Jonáš, Elijáš, 
i sám Kristus! Každý jsme si jednu z těchto 
postav vybrali a pokusili se popsat její pocity 
a důvody, které ji vedly k odchodu z domo-
va. Nutno zmínit, že všechny zmiňované 
postavy nakonec opatruje sám Hospodin, 
nebo je sám dokonce posílá. Se kterou        
z postav se ztotožníte vy? Hledáte teprve 
svůj domov jako Abraham „jen“ na základě 
zaslíbení, že jednou do svého domova 
přijdete? Nebo jste vysíleni, znechuceni a 
znepokojeni tím, co se doma děje, a proto 
odcházíte na pusté místo jako Elijáš? Nebo 
utíkáte jako Jonáš před svými povinnostmi?

Nakonec jsme se zaměřili na jednu 
neméně významnou starozákonní postavu 
a její Život na cestě nebo cestu životem. Příběh 
Josefa, kterého bratři prodali do cizí země 
do otroctví a který se do rodné země vrátil 
až po své smrti, se do našeho tématu zkrátka 
krásně hodí. Kuba Hejzlar, který s námi 
příběh rozebíral, jej prokládal svým 
vlastním příběhem Jak se Kuba vypravil do 
světa, aby se utvrdil v tom, že doma je to stejně 
nejlepší. Našeho milého Kubu, stejně jako 
Josefa, syna Jákobova, Hospodin provázel  
v jeho životě v zahraničí, přestože byly 
chvíle, kdy Jeho blízkost byla částečně 
zastřená a kdy se děly křivdy i úskalí, takže i 
když není život na cestě vůbec legrace, mů-
žeme věřit v to, že Hospodin to má pevně   
v rukou.

A co nás ještě do léta čeká? Například 
mezi nás přijde Daniel Fajfr, také budeme 
společně grilovat nebo diskutovat o smyslu 
cestování.

Za mládež napsala Žaneta Marvanová.
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dyž jsem dnes šla po Moravském 
náměstí, zaujala mne informace na Ktamním panelu položeném na 

zemi, že císař Josef  II. byl i naším velmi 
oblíbeným panovníkem, a proto byl v Brně 
založen spolek, který měl na starost výběr 
peněz na sochu, která měla být Josefovi 
vytvořena. Proč to nešlo ze státní kasy a 
museli na to přispívat Brňané sami? Čí zájem 
byl, aby měl Josef  v Brně sochu? Vzhledem  
k tomu, že nakonec ona socha přišla na světlo 
světa, Brňané byli ochotni se na ni složit. 
Dnes stojí v Černovicích.

Přemýšlela jsem, jak velké gesto to od 
místních obyvatel tehdejší doby vlastně bylo. 
Zřejmě byli mecenáši (a asi mezi nimi byli i 
obyčejní lidé) vskutku spokojeni s refor-
mami, které císař prováděl, pravděpodobně 
si jej opravdu vážili a znamenal pro ně záruku 
dobrého panování a jejich prosperity. Brňané 
byli vtaženi do děje. Kdyby sochy před-
stavených byly nuceně rozmísťovány, mohlo 
by to vyvolat nevoli, takhle byla socha „je-
jich“, měli k ní vztah. Až tento článek 
odevzdám, zeptám se na to doma svého 
historika…

Od září 2016 jsem zaměstnaná jako jediná 
placená osoba v Diakonii naše sboru. A pro-
tože od začátku nebylo jasné, z jakých peněz 
budeme jako Diakonie, a posléze i já jako 
Katka Vávrová žít, vážím si nesmírně každé 
koruny, která se k nám přikutálí. A vnímám i 
to, když je potřeba z těch našich peněz něco 
zaplatit. Pán Bůh nám s Noemi nedal 
dlouhodobou finanční vizi, vede nás krok za 
krokem a obě jsme mu za to vděčné. A tak se 
modlíme a přitom děláme, co můžeme, 
abychom byly hospodárné, abychom si vy-
dělaly, abychom dostály všem závazkům. A u 
toho sloužily potřebným. V průjezdu máme 

Diakonie se zabydluje
malou výstavu aktivit, které děláme, další 
in for mace  j sou  na  našem webu 
www.cb.cz/brno/diakonie, a kdo jste na 
Facebooku, tak i tam se dozvíte mnohé 
aktuality, vlastně vždy to nejaktuálnější.

Zrovna se nacházíme v situaci, kdy nám 
sbor pronajímá byt 1+1 v předním domě. 
Budeme jako doposud muset platit nájem, 
budeme platit energie, kupujeme vybavení 
do kanceláře a terapeutické místnosti. Od 
bratra Jecha jsme dostali úžasný gauč a 
křeslo, od jiného donátora dostaneme 
nějaký použitý nábytek. Jedna sestra ze 
sboru nás vybavila nějakými kancelářskými 
potřebami, jeden bratr ze sboru nám 
věnoval krásné zrcadlo a čas od času se mezi 
vámi objeví někdo, kdo nám přispěje 
peněžně. Moc nám pomohl příspěvek na 
nákup tašek na kolečkách, ve kterých si lidé 
vozí domů materiální pomoc.

Děkujeme, že chcete, aby naše sborová 
Diakonie byla i Vaše. Jsme Vám vděčné za 
modlitby, slova díků, pochvaly, povzbuzení, 
za dary. Prosím, chcete-li být při tom, kdy se 
ve sboru tvoří něco nového, ptejte se nás, co 
potřebujeme. Ještě je toho hodně, nemáme 
lampičku, šanony, police, potřebujeme 
připevnit garnýže. Na Facebooku máme list 
přání s pár drobnostmi. A samozřejmě se 
nás ptejte, co děláme, s radostí vám povíme, 
jak pracujeme, s kým se setkáváme, jak 
pomáháme. Buďte v tom s námi, tvoříme 
tak společně ne svůj pomník, ale oslavujeme 
Pána Boha a snažíme se rozvíjet lidskou 
důstojnost tam, kde jsme.

Až si dáme kancelář a terapeutickou 
místnost více dohromady, moc rády vás 
uvítáme na kolaudaci. Už teď se těšíme!

4Vaše Noemi a Katka
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OSLAVA DNE  
V NAŠEM SBORU

MATEK

roběhla v neděli 14. května. Už při 
samotném příchodu bylo patrné, že 
dnešní bohoslužba bude asi trochu P

atypická. Na stole v čele modlitebny stála 
obrovská váza s červenými růžemi a vedle ní 
omašlená krabice s velkým červeným srd-
cem. Na pódiu pak koš, z něhož vyčuhovala 
rukojeť vysavače. A vedle koše další dvě 
obrovské vázy s červenými růžemi.

Bohoslužba začala Slovíčkem pro děti, 
které uváděl bratr kazatel Komrska. Byl jsem 
překvapen nápaditostí, vtipem, ale hlavně 
šarmem bratra kazatele. Děti pozval do 
předních lavic a po-
žádal jednoho dobro-
volníka, aby držel 
jutový pytel. Ostatní 
děti se pak mohly 
hlásit a vybrat nějakou 
jednu věc z koše. A tak 
jsme viděli, že se obje-
vují různé předměty   
z domácnosti: balík 
kancelářského papíru, 
Bible, utěrka, hrnec, 
nákupní taška, špinavé 
tričko a i ten vysavač. 
Děti při otázce na 
dotyčnou věc nejdříve 
hádaly, o jakou věc se 
vlastně jedná, a potom odpovídaly, kdo s tou 
věcí doma nejvíc pracuje. To se ví, že ve 
většině případů to byla maminka! Pouze       
v jednom případě to nějak nevyšlo: to když 
dítě z Vávrovy rodiny odpovědělo, že doma 
chodí nakupovat tatínek. Všichni v sále se 
zasmáli a pak se posléze všechny věci 
vytažené z koše přemístily do pytle. Pytel byl 
převázán provázkem a jedno dítě bylo 

vyzváno, aby si pytel přehodilo přes rameno 
a odešlo s ním. Ale ouvej! Pytel byl příliš 
těžký, a tak se jen vláčel po podlaze. To však 
nebylo záměrem bratra kazatele, který poté 
vyzval, aby se všechny děti chopily pytle a 
opravdu: Podařilo se! Děti odnesly plný 
pytel do rohu modlitebny a bratr kazatel 
dodal: Neste břemena jedni druhých! což je 
biblický citát z Gal 6,2. Dále byla otevřena 
krabice s velkým červeným srdcem a v ní 
byla jakoby přáníčka maminkám s textem: 
„Maminko, budu se za Tebe modlit.“ a pak 
různé další sliby, např. „Maminko, budu po 

sobě vyhazovat kelímky od jogurtu.“ nebo 
„Maminko, nebudu ztrácet sudé ponožky.“ 
nebo „Maminko, nebudu si vymýšlet prav-
du.“ či „Maminko, nechám sourozence pře-
žít.“ A ještě: „Maminko, nebudu o pětimi-
nutovém úkolu půl hodiny diskutovat.“ a 
poslední „Maminko, nedojedenou svačinu 
vyndám z aktovky dříve, než odejde sama.“ 
Děti pak odešly do své nedělní besídky a já 
jsem pocítil krásnou tichou radost, že tak 
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SETKÁNÍ 
S JANOU A BROŇ KEM MATULÍKOVÝMI

hluboká biblická pravda se dá i dětem 
zvěstovat tak nápaditým a vtipným způ-
sobem, pro ně srozumitelným. A doufám, že 
ona radostná nálada se dotkla každého 
účastníka bohoslužby, neboť to celé bylo 
něco jako pohlazení nejen maminkám, ale 
vlastně všem.

A ještě bych rád dodal, že se mně nesmírně 
líbí, když některý z bratří kazatelů použije ve 
svém kázání něco humorného. To potom má 
okamžitou zpětnou vazbu, neboť shro-
máždění ihned reaguje smíchem či 
přinejmenším aspoň zašumí. A ihned se 
rozhostí uvolněnější atmosféra. A to je pro 
zvěstování Božího slova neméně důležité.

Na závěr bohoslužby nastoupila „brigáda 
rychlého nasazení“, což je opět humorně 

pojaté označení většinou mládežníků, kteří 
rozdávali maminkám, ale také bezdětným 
ženám krásné rudé růže. Zvláštní poděko-
vání přijala sestra Halina Heczková, 
manželka nezapomenutelného kazatele 
sboru, jako jediná jmenovitě, a celé 
shromáždění se přidalo potleskem. A 
dostalo se i na jednoho muže: bratra Josefa 
Vávru, který zastává v rodině funkci 
„nákupčího“.

Radostná nálada pak ještě byla přenesena 
do spodních místností, kde jsme si, ostatně 
jako každou neděli, mohli popovídat u kávy 
a čaje. Vzájemně se sdílet, povzbuzovat a 
tak budovat vztahy v našem sborové 
společenství.

4Felix Davídek

ačít prázdniny s nadějí a povzbu-
zením do láskyplného rozvíjení Zsvého vztahu s manželkou, partner-

kou, snoubenkou (a samozřejmě s man-
želem, partnerem, snoubencem) může být 
dobrým začátkem na nikdy nekončící cestě 
poznávání své milé či svého milého. V neděli 
2. července 2017 náš sbor navštíví manželé 
Matulíkovi, kteří mají v Církvi bratrské na 
starost péči o manželství a rodinu, a 
přednáškou nazvanou Můj partner je 
někdo jiný nahlédnou spolu s účastníky do 
problematiky toho, když objevujeme, kým 
náš partner vlastně je, když poznáváme jeho 
další stránku osobnosti, když se učíme žít a 
setrvat v manželství.

Proto vás všechny, koho toto téma 
zaujalo, pro koho je nebo by mohlo být 
aktuální, zveme na společný oběd po shro-
máždění a následnou přednášku, která 
začne ve 13.30 a skončí v 15 hod.

Prosím, nahlaste se mi na mail 
vavrova.katerina@centrum.cz do 18. 
června 2017 nebo se zapište na nástěnce ve 
vestibulu s počtem dospělých a dětí a 
uveďte též i dietní omezení. Děkuji.

Prosím, aby se mi též nahlásili dobro-
volníci, kteří by rádi vařili, i ti, kteří by rádi 
hlídali děti po dobu přednášky. Děkuji, že to 
takhle můžeme dát společně dohromady.

4Kateřina Vávrová

POZVÁ NÍ

Můj partner je někdo jiný
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PŘEDSTAVUJEME

René Skoumal
NOVÉHO ČLENA SBORU

ážené sestry, vážení bratři, děkuji vám 
za laskavé přijetí do sboru. Dovolte, Vabych se vám krátce představil. 

Narodil jsem se sice v Brně, nicméně do 
svých sedmi let jsem vyrůstal v malé vesnici na 
Vysočině, kde měli prarodiče zemědělské hos-
podářství – které bylo kupodivu tolerováno i za 
komunismu. Na polích a mezi dobytkem jsem 
trávil každé letní prázdniny až do konce základní 
školy. V mnohých ohledech se cítím být „ves-
ničanem“ až do současnosti a myslím to spíše 
hrdě než naopak. 

Prarodiče i maminka byly „sváteční katolíci“, 
kde se dodržování některých zvyků (návštěva 
mše jen několikrát ročně) považovalo za samo-
zřejmé. Na druhou stranu nikdo v rodině 
nepřemýšlel o duchovním rozměru víry.

Možná právě proto, že mi zemřel tatínek v ra-
ném věku, byl jsem více zvědavý na to, jak se ve 
světě kolem sebe zorientovat sám. Naprostou 
náhodou nebo Božím vedením jsem ve svých asi 
šestnácti letech začal shánět Bibli. Za komu-
nismu nebylo možné si ji jít koupit do 
knihkupectví a doma byl jen kralický překlad     
s vloženým růžencem, což mi neimponovalo. 
Šel jsem tak někdy kolem roku 1980 náhodně po 
ulici nyní Kounicově, kde jsem viděl nápis 
„Církev bratrská“. Tak jsem s drzostí vlastní 
pubertálnímu věku zazvonil na venkovní zvo-
nek, jestli náhodou tu exotickou knihu s názvem 
Bible neprodávají. Otevřel mně dveře asi třia-
dvacetiletý štíhlý sympaťák – Bronislav Kaleta – 
tehdy ještě student bohoslovectví – který nabídl, 
že by mně „teda tu knihu prodal, a jestli by mně 
to náhodou nevadilo, tak by mně k ní něco také 
řekl“. Nevadilo mně to, a tak jsem začal za Bro-
nislavem pravidelně, ještě s jedním spolužákem, 
docházet. 

S Bronislavem jsem se osobně velmi sblížil, 
chodili jsme spolu nejet přemýšlet o víře, ale také 
například nakupovat rohlíky nebo si povídat o 

hudbě. Bronislav je vynikající houslista. Čím 
více jsem toho o Kristově poselství věděl, tím 
více mě oslovovalo. Na druhou stranu musím 
přiznat něco, co vám nebude znít sympaticky, ale 
je to z mé strany poctivé. Setkání s Bronislavem 
jsem v té době vnímal jen jako jakýsi „názor na 
věc“ a chtěl jsem vyslechnout také jiné „náhledy 
na život“. Kolem roku 1985 začala v Brně 
distribuovat své materiály Charta 77. Seznámil 
jsem se osobně s Jaroslavem Šabatou, Milanem 
Uhdem, a dokonce i vedoucím katedry ateismu 
tehdy University Jana Evangelisty Purkyně Dr. 
Stanislavem Hubíkem. Ačkoliv Jaroslav Šabata 
měl děsivou komunistickou minulost, v období 
normalizace to byl nepochybně jeden z nej-
statečnějších odpůrců Husákova režimu vůbec. 
V osobním kontaktu byl nesmírně laskavý a 
tolerantní. V prostředí Charty 77 byly diskuse 
mezi věřícími a ateisty v rámci bytových 
seminářů běžné a mně svým způsobem připadlo 
inspirativní stát „trochu stranou a z každého si 
vybrat něco“. 

Bronislav mně v mých sedmnácti letech 
zařídil měsíční pobyt na území bývalého 
Východního Německa na letním táboře tzv. 
„Oekuminisches Jugendsdienste“. Tam jezdili 
účastníci z různých zemí zejména ze západní 
Evropy a z USA. Ze sboru tam se mnou byla 
Františka Zezulová. Na táboře jsem byl dvakrát 
a udělal jsem si tam přátele na celý život. Mimo 
jiné jsem se seznámil s Kristýnou Patzich, jejíž 
otec byl evangelickým pastorem. Další rok jsem 
jel na měsíční pobyt v jejich rozsáhlé rodině. Tak 
krásné rodinné prostředí jsem nikdy předtím a 
možná nikdy ani potom nepoznal. V rodině se 
denně zpívalo, byl přítomen stálý hlasitý smích, 
děkovalo se neformálně Pánu za každý tra-
bantem ujetý kilometr za potřebnými v rámci 
farnosti (trabantů měli v rodině několik a 
každou chvíli, některému z nich vytekl 
karburátor). 
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Pavel Hošek v Brně

Samozřejmě nikdy nezapomenu na okamžik, 
kdy jsem se v noci modlil za evangelickou farou 
a Pán mě vyslyšel. Od té doby se považuji za 
adoptovaného a definitivně pro mě přestal být 
Pán „otázkou názoru“.

Studium medicíny, nástup po promoci do 
okresní nemocnice v Třebíči, práce na Uro-
logické klinice Fakultní nemocnice, pozdější 
odchod do soukromé praxe na mě nemělo 
vlastně žádný zásadní duchovní vliv. 

Jako dospívající jsem měl různé sny. Některé 
se mi v dospělosti splnily, jiné ne. Snil jsem 
samozřejmě také o cestování, které bylo za 
totality téměř nemožné. Díky tomu, že se mi po 
založení soukromé praxe podařilo doplnit si 
vzdělání na Vídeňské škole klinického výzku-
mu, jsem začal pracovat také v oblasti klinického 
výzkumu. Musel jsem pravidelně jezdit daleko 
do zahraničí, a tím se mi splnily některé mé 
dětské cestovatelské sny. Mluvím o tom proto, 
že v období mezi mým šestnáctým a osmnáctým 
rokem života, kdy jsem si ke křesťanství teprve 
hledal cestu, byla pro mě poměrně velkým 
intelektuálním problémem existence jiných 
velkých světových náboženství. Řešil jsem často 
v duchu, zda není také křesťanství jakousi „při-
rozenou vývojovou etapou“, za kterou bude ná-
sledovat „vědecký věk“. Měl jsem v dospělosti 
možnost seznámit se (po celkem důkladné 
teoretické přípravě) také osobně s buddhismem 
a hinduismem. Musím říct, že považuji za 
opravdu velmi matoucí pojem „náboženství“. 
Ano, snad každé náboženství může některým 
jedincům dávat pocit jisté vlastní výjimečnosti a 
pýchy. Snad v této jediné nelichotivé věci mohou 
mít křesťanství a např. buddhismus něco spo-
lečného. Jinak nevidím mezi křesťanskou vírou 
a buddhismem nebo hinduismem naprosto nic 
společného a nechápu, proč je pro ně používán 
jakýkoliv společný termín. Dovolím si 
parafrázovat slova spisovatele Jana Procházky: 
Mezi „křesťanským náboženstvím“ a např. 
„buddhistickým náboženstvím“ vidím podobně 
nepatrný rozdíl jako mezi „aktem“ a „pietní 
aktem“. Zní to podobně, ale jde o diametrálně 
odlišné věci. 

Pracuji nyní dvacátým druhým rokem jako 
vedoucí lékař ambulantního střediska pro uro-

logii. Většinou nás pacienti nazývají „soukromí 
lékaři“, ale skutečnost je taková, že jsme ve 
smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami 
a musíme respektovat zadání a podmínky 
zdravotních pojišťoven. Mnohdy se u svých 
kolegů lékařů setkávám s ostrými výtkami na 
adresu zdravotních pojišťoven a přáním, 
„abychom skutečně soukromí byli a vybírali od 
pacientů peníze hotově“. Pokud by moji 
kolegové viděli, jaké péče se dostává pacientům 
například v Indii nebo Indonésii, možná by 
svoje názory korigovali. V obou zmíněných 
zemích je pro pacienty, kteří si mohou dovolit 
přímou platbu dostupná zdravotní péče na 
světové úrovni. Pro více než devadesát procent 
obyvatelstva je však zdravotní péče mimořádně 
nekvalitní, v některých oblastech prostě vůbec 
není. Tak si na rozdíl od svých kolegů 
uvědomuji, že systém zdravotního pojištění je 
velkou civilizační vymožeností. 

Můj lékařský obor je mým největším 
koníčkem a většinu svého volného času vyplňuji 
četbou urologické literatury. Většina našich 
pacientů jsou vděční a milí lidé. Bohužel ale stačí 
někdy za den jeden jediný pacient mezi třiceti 
ošetřenými, aby vám zkazil den. Jak víte, mnozí 
čeští lékaři odcházejí pracovat do Německa, 
Británie apod. Mnoho z nich mi tvrdilo, že se za 
dva tři roky vrátí. Vím o jediném, který se vrátil. 
Když se jich ptám, proč zůstávají v západní 
Evropě, odpovídají mně, že pacienti se k ním 
chovají s daleko větším respektem a daleko více 
také „respektují“ jejich lékařské doporučení. 
Vím, že to, co závěrem napíši, nezní pro nezdra-
votníka dobře, ale v celém svém sdělení jsem byl 
maximálně upřímný. Ve svém oboru se často 
setkávám s nově diagnostikovanými nádory, 
například s nádorem ledvin. Pro zajímavost 
rakovina ledviny je v České republice vůbec 
nejčastější v Evropě. Je pro mě hodně stresující, 
když pacientovi nejprve diagnózu nádoru 
stanovím, poté věnuji třeba dvakrát půl hodiny 
setkáním s ním a s některým jeho rodinným 
příslušníkem a nakonec mi pacient oznámí, že 
přechází k léčiteli, „protože jak se do nádoru 
řízne, tak se to rozjede“. Většina pacientů se od 
léčitele zhruba do roka vrátí, jsou na smrt 
vyhublí, neschopní jakékoliv operace a většinou 
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enda doma poprvé zkoušel péct koláče. Chtěl udělat mamince a tatínkovi radost, 
protože měli ten den výročí svatby. Věděl, že dobrý koláč musí být z poctivého J
těsta. Jenda tedy navážil na kuchyňské váze mouku a smíchal ji se špetkou soli a 

trochou citronové kůry. Přidal také cukr, vejce a máslo. Všechno promíchal a uhnětl 
těsto, odložil ho v míse na teplé místo a přikryl vlhkou utěrkou. Čekal, čekal a čekal. 
Stihl si připravit už tři různé náplně do koláčů: tvarohovou, makovou i povidlovou. 
Těsto však stále nekynulo. Po nějaké době se na něj přišla podívat jeho babička, aby 
zjistila, jak se mu daří. To ona uměla ty nejlepší koláče, jaké kdy Jenda jedl. Když 
babička uviděla Jendu sedět zkroušeně v koutě kuchyně s třemi mísami náplní, ptala 
se, co se stalo. Jenda ukázal na těsto v míse a vzlykl: „Když ono to nekyne!“ Babička 
hned vytušila, co se stalo, a zeptala se Jendy: „A máš v tom kvásek?“ Jenda vytřeštil 
oči, chytil se za hlavu a hned utíkal do spíže. V troše vlažného mléka smíchaného se 
lžičkou cukru rozmíchal rozdrobené droždí a za chviličku už se mu tam začaly 
objevovat malé bublinky. To už se tvořil kvásek. Babička pak po chvíli řekla: 
„Zkusíme ty koláče ještě zachránit. Kvásek každé těsto prokvasí. Zkus rozválet to tvé 
těsto na velký plát, kvásek na něj nalijeme, těsto znovu uhněteme a dáme zase 
kynout.“ Jenda udělal vše, co mu babička poradila. A představte si, těsto kynulo.

Babička s Jendou pak tvarovali koláče a plnili je různými náplněmi. Tři velké 
plechy jich měli. A když večer přišli domů Jendovi rodiče a ochutnali koláče, vůbec 
nepoznali, že se těsto hned na poprvé nepovedlo. Od těch dob už Jenda nikdy 
nezapomněl, že mouka sama nikdy nevykyne. Potřebuje k tomu kvásek. Vypadá sice 
trochu jako podružná malá nepotřebná přísada, ale jedině on celé těsto postupně 
prokvasí.

mají dceřiné nádory – metastázy. To mnohým    
z nich nebrání, aby mě nebo u mě zaměstnaného 
lékaře hrubě osočili, že jsme zavinili jejich 
současný stav. Velice často nás také pacienti 
obviňují z toho, že „mají na něco nárok“ a my 
jim upíráme jejich práva na nějakou zdravotní 
pomůcku nebo léčbu. Přichází k nám sedm-
desátileté dámy se stížností na to, že když hrají 
volejbal, při doskoku mají drobný únik moči, 
nejsou spokojeny s tím, jak je léčil předchozí 
lékař, a žádají, abychom je ihned tohoto stavu 
zbavili. Znovu opakuji, že většina pacientů 
pomoc oceňuje a váží si jí. Nicméně, velmi 
snadno mohu v práci udělat vážnou chybu a 

někdy není snadné se dobře soustředit po 
konfliktu s předchozím pacientem. Jakkoliv se 
vám zdá divné, často prosím Pána o pomoc, aby 
mě nadále umožňoval vidět v každém, jakkoliv 
se chovajícím člověku Boha. 

Vážené sestry, vážení bratři, jestli jste dočetli 
celé mé dlouhé sdělení, tak vám děkuji za váš 
čas. V dospívání jsem byl mylně přesvědčen, že 
člověk může být dobrým křesťanem i sám doma 
s Biblí. Dnes vím, že to bez vaší laskavé pomoci 
nezvládnu, a prosím vás o podporu a sho-
vívavost s mými chybami. 

4René Skoumal



Fotbálek 

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita 
mládeže od 15.00 do 17.00. Nehraje se za každého 
počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. Bližší 
informace u Tomáše Kotrbatého (604 362 414 nebo 
605 307 274).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

ČERVEN V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

8. 6.: Focení dětí s Hanďulou
22. 6.: Výlet na Kostelíček (sraz v 10 hodin na zastávce autobusu 58 Kubelíkova)

Sledujte oznámení v mládeži.

KOMPAS 5/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Diakonie
 5. a 26. 6.: Tvořivý kroužek – 15.00 hod.
27. 6.:        Oběd pro seniory – 10.00 hod.

w I v Bibli najdeme jedno kratičké 
podobenství, které nám říká, jak 
působí mezi lidmi Boží vliv.       
I malé množství může mnohé 
změnit. Pomohl vám příběh toto 
podobenství poznat?
Poznáte, která z následujících 
věcí není z kynutého těsta? 
Obrázky potom vybarvěte.

4Pája Sychrová

w

Mimořádnosti

4. 6. : Svatodušně velikonoční koncert Slávka Klecandra



4. 6.:
11. 6.:
18. 6.:
25. 6.:

10.00
10.00
10.00
10.00

7. 6.:
14. 6.: 
21. 6.:
28. 6.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. David Beňa; Večeře Páně (Svatodušní neděle)
kaz. Daniel Komrska (Neděle sv. Trojice) – neděle seniorů
kaz. Daniel Komrska
dkn. Mária Uhlíková

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Odbor praktické služby

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

16. června v 16.45

ve čtvrtek  15. června v 17.30 a další dle domluvy

ve středu 14. června v 17.30

4. 6.:
11. 6.:
18. 6.:
25. 6.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
br. Petr Raus; Večeře Páně
Bohumiličtí
dkn. Mária Uhlíková + pěvecký sbor
Bohumiličtí bude určeno

STANICE

ČERVEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska 
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska

w  Řešení: Podobenství o kvasu. Lukáš 13,33

NEDĚLE

seriál S Ježíšem na cestách
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