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Něco ke čtení

Veronika Bendová: 
Nonstop Eufrat

Kazatel 3,15: Co se děje, bylo odedávna, a co bude,    
i to bylo; a Bůh vyhledá, co zašlo.

Mladý katolický kněz se rozhodl opustit 
kněžskou službu v církvi, protože se zamiloval 
do své bývalé spolužačky. Musí se vypořádávat 
nejen se svou novou rolí manžela a otce, ale 
také s tajemnými esemeskami. V rámci pátrání 
po odesílateli zpráv se vrací k tomu, co 
předcházelo jeho odchodu ze služby, ke svému 
dětství a napjatému vztahu se svým otcem. 
Řeší také vztah s matkou, která si velmi přála, 
aby byl knězem, a je zklamaná jeho roz-
hodnutím oženit se. Kniha se zamýšlí nad 
různými podobami víry i modloslužebnictví   
v naší době.

Ukázka z knihy:
Řekl ještě něco. Mlčky ho poslouchali. Cítil 

na okamžik, že ledy mohou ještě roztát. Pak 
udělal chybu. „Krize kněžské identity“ – 
použil spojení z článku, který četl. Ta 
školometská šablona zůstala viset mezi nimi ve 
vzduchu jako trapná výmluva. Petr se nepatrně 
ušklíbl.

Gabriela zvedla oči a řekla skoro zle: „Mně 
to připadá, jako kdyby si strom řekl, že už ho 
nebaví být strom, že chce být psem. A stal se 
psem!“

Pomyslela v tu chvíli na to, kolikrát i nad její 
skloněnou hlavou pronášel formuli k od-
puštění hříchů…?

Ke čtení doporučuje Petr Kvapil.
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ÚVODNÍK

Ukazovat na pravého Ježíše

V rubrice Úvodník dáváme nahlédnout, co prožívají a nad čím přemýšlejí 
jednotliví příslušníci našeho sborového společenství. Téměř celoživotním 
tématem Mirka Kaláška jsou Svědkové Jehovovi. Ptali jsme se, jak se k tomuto 
tématu dostal a co pro něj představuje.

 roce 1974 jsem se vydal 
navštívit svoje příbuzné      Vz tatínkovy strany, kteří 

bydleli v Kuřimi. Až na té návštěvě 
jsem zjistil, že patří ke Svědkům 
Jehovovým, vůbec jsem to nevěděl. 
Bylo jich tam tehdy asi osm a já se 
stal svědkem jejich rozhovoru nad 
zprávou o blížícím se vydání české 
verze Překladu nového světa Sva-
tých Písem, tedy verze biblického 
překladu, kterou Svědkové Jehovovi 
používají. A pak mluvili o Arma-
geddonu, konci světa, který měl 
přijít rok poté, v roce 1975. Zaujalo 
mne, že ačkoliv to vedení Svědků 
Jehovových v Brooklynu předpo-
vídalo, moji příbuzní tomu nijak 
zvlášť nevěřili.

Potom jsme se čtvrt století nevi-
děli. Já ale studoval Písmo, protože 
Pán Ježíš říkal: Hledejte pravdu a pravda 
vás osvobodí. A pak jsem je, asi v roce 
2000, pozval k nám na návštěvu, že 
bych chtěl jejich náboženství lépe 
poznat. Oni si tehdy přivezli ten 
překlad Nového světa do češtiny, 
byli na něj velmi hrdí. A já potom 
začal mezi Svědky chodit, tady v Br-
ně. V tu dobu jiní Svědkové, bez 
vědomí našich příbuzných, začali 
chodit k nám, jak chodívají dům od 

domu, a snažili se přetáhnout moji maminku 
do svého společenství. Začalo mě to hodně 
znepokojovat, maminka z toho byla dost 
dopletená, začal jsem tedy učení Svědků 
Jehovových studovat podrobněji a s mamin-
kou o tom mluvit. Ona si pak vzpomněla, že 
v době, kdy jsme ještě bydleli na Bayerově, 
někdy v roce 1962 či 1963, za ní Svědkové    
z naší rodiny chodili. Maminka přišla do 
Brna ze Sněžného, kde byl v době jejího 
dětství farářem bratr Adolf  Pospíšil. Ten se 
stal od roku 1945 kazatelem Jednoty 
českobratrské v našem sboru na dnešní 
Kounicově ulici. Maminka byla svědkem, jak 
bratr Pospíšil, vzdělaný člověk, ukazoval 
Svědkům Jehovovým na  zák l adě  
originálního řeckého textu Nového zákona, 
že jsou se svým výkladem na omylu. Tehdy 
to skončilo velikou hádkou. Maminka ale 
měla k bratru Pospíšilovi důvěru, tak se 
začala přiklánět k našemu výkladu, k Boží 
Trojici, k pravému Pánu Ježíši Kristu.

Pamatuji si, že když jsem jednomu ze 
svých příbuzných, se kterým jsem byl asi nej-
víc v kontaktu, řekl, že Ježíš je Bůh, že z toho 
byl v šoku a velmi nadával, jako by na to byl 
alergický. Pro Svědky Pán Ježíš Bohem není, 
je stvořený a není ani věčný, ani všemohoucí. 
Podobně jako Duch svatý pro ně není Bůh, 
ale jen Boží činná síla. To mi začalo vadit, i to, 
že se staví proti mně. Až později jsem si 
vzpomněl, že je psáno, že všichni, kdo chtějí 



SLOVO
NA CESTU
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4Miroslav Kalášek

u Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás 
navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil 
těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl 
naše kroky na cestu pokoje. (Lukáš 1,78–79)

něz Zachariáš byl starý a vskutku 
dobrý kněz. Evangelista Lukáš Knám ho představuje jako věrného a 

spravedlivého Izraelitu. I toho ovšem musel 
Bůh učit novým věcem. Třeba tomu, že věci 
mohou být jinak, než bylo doposavad 
zvyklostí. A protože mu to nešlo lehce, přišla 
doba mlčení. Z doby mlčení ovšem vychází 
jiný Zachariáš. Oproti zvyklostem pojmeno-
vává syna Janem, a otvírají se mu ústa.

Ve svém chvalozpěvu vyslovuje proroctví 

o tom, že z Božího slitování přijde vysvobo-
zení od nepřátel. Cílem vysvobození je 
zbožný a spravedlivý život beze strachu. 
Bude spojeno s odpuštěním hříchů a s pří-
chodem toho, koho Zachariáš nazývá 
„Vycházejícím z výsosti“ – ranní hvězdou, 
jež začíná zářit těm, kdo jsou ve tmě a stínu 
smrti. To, co tato ranní hvězda osvětluje, je 
mimo jiné cesta pokoje, na niž mají být 
uvedeny kroky člověka.

Když mluvil kněz Zachariáš o těch, kdo 
žijí ve tmě a stínu smrti, myslel především na 
sebe a svou generaci. Proto má jeho slovo 
význam i pro nás. I my se ztotožňujeme        
s těmi, kdo žijí ve tmě a stínu smrti. Jen, a to 
nás od Zachariáše odlišuje, my už víme o 

zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování; 
překlad Nového světa říká: Všichni, kdo žijí ve 
zbožné oddanosti s Ježíšem Kristem, budou 
pronásledováni (2Tm 3,12).

Pamatuji si, že v roce 1974 psali čeští 
Svědkové Jehovovi do Brooklynu, aby v čes-
kém (a ruském) překladu, kde se v Bibli 
používá slovo Bůh v souvislosti s Pánem Je-
žíšem, bylo všude psané bůh s malým „b“ 
(např. Ř 9,5 – zřetelné je to v porovnání s kra-
lickým překladem). V tom se dodnes česká a 
slovenská verze Překladu Nového světa liší 
od prakticky všech ostatních překladů.

Dalším z velkých témat Svědků Jehovo-
vých, kromě velkých písmen, je přítomnost 
určitého členu u slova „Bůh“ v biblickém 
textu. Říkají, že jen tam, kde je určitý člen 
uveden, jde o skutečného Boha, o Všemo-
houcího. Oni mluví o určitém a neurčitém 

Bohu. Když jsme mluvili o prologu Janova 
evangelia, říkali, že tam určitý člen není. Já si 
pak sehnal a koupil řecký text a zjistil, že tam, 
konkrétně třeba J 1,18, určitý člen ve 
skutečnosti je.

Oslovilo mne, kolik rozporů se v jejich 
vlastní literatuře dá najít. Kdysi předpovídali 
na rok 1914 Kristův druhý příchod. Když    
k němu nedošlo, řekli, že se toho roku Pán 
Ježíš posadil po Boží pravici. Jenže podle 
evangelia tam sedí už od svého nanebe-
vstoupení (Mk 16,19). Začal jsem tyto 
mnohé rozpory vyhledávat a Svědkům na ně 
poukazovat, abych jim otevřel oči a odhalil 
biblickou pravdu.

Nakonec ale stejně nemůžeme nic jiného, 
než se za ně modlit, aby k nim byl Pán Bůh 
milosrdný. Nikdo jiný jim pomoci nemůže.
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SBOROVÁ KRONIKA
prosinec 2017

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

Požehnaný Bůh, od mých proseb se neodvrátil, 
neodepřel mi své slitování

Žalm 66,20

KDY      KOMU                                         PROČ

3. 12.
23. 12.
25. 12.

sestře Jarmile Mikyskové z Brna
bratru Antonínu Zezulovi z Brna
sestře Martě Stypové z Brna

79 let
72 let
92 let

ranní hvězdě, máme možnost vnímat její svit 
a cestu pokoje tak, jak se naplnila v životě i 
smrti oné hvězdy vycházející z výsosti. 
Evangelista Jan to pověděl takto: To světlo ve 
tmě svítí a tma je nepohltila… (Jan 1,5) a …světlo 
přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než 
světlo, protože jejich skutky byly zlé. (Jan 3,19)

Jistě můžeme jaksi automaticky 
předpokládat, že toto slovo míří na nevěřící. 
Pokusme se ho však vnímat jako slovo, které 
míří k nám, věřícím. Jsou naše skutky dobré? 
Milujeme více světlo než tmu? Jdeme stez-
kami pokoje – doma, v zaměstnání, ve škole, 
v sousedství, v církvi? Máme odvahu jít 
stezkami pokoje, když lidé kolem nás jdou 
jinými stezkami? Jsme ochotni být otevřeni 
novým Božím věcem i ve stáří, nebo jako 
Zachariáš potřebujeme, aby nám Hospodin 
zavřel ústa a my poznali, že věci mohou být 
ještě jinak, než byly doposavad? To proto, 
aby nás něčemu novému naučil?

Jan z Daylatha vyslovil modlitbu, kterou 
si můžeme přivlastnit:

Tvá brána, Pane, je otevřená, ale nikdo jí 
nevchází.

Tvá sláva se projevila, ale nikdo se o ni 
nezajímá.

Tvé světlo vzešlo, ale nikdo je nechce vnímat.
Tvá ruka je vztažena nesouc dary, ale nikdo je 

nepřijímá.
Ty člověka pobízíš k dobru, ale nikdo se o to 

nestará.
Ty námi otřásáš prostřednictvím hrozných 

událostí, v nichž je navzdory prvnímu zdání 
přítomno tvé nekonečné milosrdenství, ale 
my se k tobě odmítáme vrátit.

Dobrotivý Bože, měj slitování s naší ubohostí. 
Náš Stvořiteli, obvazuj, prosím, svou 
laskavostí naše přečetné rány. Otče náš, plný 
slitovnosti, přiměj nás laskavě k tomu, 
abychom se k tobě přibližovali, abychom se  
k tobě přimykali, protože my sami to bez tvé 
pomoci nesvedeme.

Pane, vyveď naši duši z věznice, do níž jsme ji 
uzavřeli, vyveď nás na pravé světlo. Učiň 
tak, i kdybychom se tomu bránili.

Pane, ať v nás převládne tvá síla a probudí nás 
ze snění, do něhož jsme upadli.

Pane, sejmi všechny roušky, které brání našim 
zrakům vidět tvé pravé světlo.

4Jan Asszonyi, kazatel
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OHLÉDNUTÍ ZA ŽIVOTEM BOHUMÍRA

PŘÍBĚH BOHUMÍRA TOUŠKA

NAROZENÍ

w 4. listopadu 2017 se manželům Nobilis narodil syn Alexandr.

PŘESTOUPENÍ DO ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE

VZPOMÍNKA

w Společně s Bohumilickými si v prosinci připomínáme deset let 
od odchodu na věčnost br. Josefa Zvonaře.

w V neděli 26. listopadu se s námi rozloučili manželé Alžběta a Daniel Kurowských          
s dcerou Noemi, kteří přestupují do Římskokatolické církve.

aždý člověk má k dispozici pouze 
jeden život. A každý ten život je Kjedinečný tím, čím ho člověk 

naplní, především však tím, co člověku 
připravil jeho Stvořitel Bůh. Život Bohumíra 
Touška byl jedinečný snad vším, na co 
bychom byli schopni pomyslet. Jeho 68 na 
den přesně odžitých let bylo výrazných, 
intenzivních, plných napětí, tvorby, 
nestandardních pohledů na život, ale také 
velkého Božího požehnání a ovoce, 
evidentně přesahujího jeden život.

Bohumírův příběh začal v Karlových 
Varech 26. října 1949.

Narodil jsem se v rodině středoškolského pro-
fesora, ten byl ale už v té době pověřen vedením sboru 
v Karlových Varech. Mé dětství i mládí bylo 
významně ovlivněno kazatelskou dráhou mého otce. 
Významným způsobem mne formoval jeho lidský 
vzor po stránce pracovitosti, hledání nových řešení a 
nestandardních nápadů.

Zásadní zlom v mém životě nastal o prázdninách 
1965, kdy jsme se stěhovali z Prahy do Ostravy. Pod 
působením pozdějšího kazatele Stanislava Heczka 
jsem došel ke konstatování, že můj dosavadní život, i 
když je celkem slušný a lidsky nezávadný, je v Bo-
žích očích mizérie, ze které si sám nemohu pomoci. 
Tenkrát bych to asi tak neformuloval, ale možná i 
trochu dětské rozhodnutí, že jediný, kdo má právo 
režírovat můj život, je ukřižovaný a zmrtvýchvstalý 
Kristus, to mne bez zakolísání provázelo celý další 
život. Dokonce si myslím, že teprve později mi plněji 
došlo, k čemu jsem se tenkrát rozhodl, ale 
nepochybuji, že hned na počátku to bylo něco 
opravdového a plnohodnotného. Pokřtěn jsem byl o 
několik let později ponořením na Hrádku ve 
Slezsku. Krátce potom jsem byl přijat za člena 
Církve bratrské.

Bohumír byl nejstarším z pěti dětí Karla a 
Marty Touškových a díky kazatelskému ko-
čovnictví a především širokému srdci svých 
rodičů byl pro něho typický přesah v práci, 
ve vztazích i v zájmu o dění v církvi. Z Karlo-
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vých Varů se postupně rodina Touškových 
přesouvala do Ústí nad Labem, Prahy, 
Ostravy. On sám pak pokračoval na vyso-
koškolská studia ČVUT do Prahy, kde se 
záhy seznámil se svojí první ženou Janou 
Cvrčkovou.

Janu jsem viděl v mládeži v Soukenické a prostě 
mi padla do oka. Protože jsem předtím s žádnou 

dívkou nechodil a rozhodně jsem nebyl v tomto oboru 
zběhlý, zvolil jsem k seznámení velmi netradiční 
způsob: Po odchodu z nedělního shromáždění v Sou-
kenické ulici jsem zatelefonoval z budky u koleje ke 
Cvrčkům a měl jsem štěstí, že telefon vzala Jana. Já 
jsem se ale představil jako zahraniční student, který 
byl ve shromáždění, slyšel o plánované vycházce mlá-
deže, ale neví, kdy a kde se má setkat. Fakt je, že 
jsem to nevěděl, protože jsem hrál nahoře na varhany 
a mládež mi mezi tím utekla. Mluvil jsem velmi 
lámanou češtinou, přesto jsem dostal požadovanou 
odpověď. Bylo jí divné, odkud ji znám, ale spokojila 
se s tím, že jsem řekl, že ode mne (Bohumíra). Hned, 
když vystoupila z tramvaje (myslím, že to bylo někde 

v Motole), šla za mnou a ptala se mě, kde je ten 
černoch. Řekl jsem, že šel někam na fotbal a tím to 
skončilo. Večer jsem volal jako „masa-bob“ znovu a 
omlouval jsem se, že jsem nepřišel. Hned na to jsem 
na ní ale loudil, že se s ní chci setkat osobně.           
K ničemu to nevedlo, i když jsem se snažil, seč mi síly 
stačily. Tak jsem to vzdal a začal jsem mluvit 
češtinou. Ihned mě poznala a prosila, abych to nějak 

s tím černochem ututlal, že s ním prostě nikam 
nepůjde. Myslela, že jsme tam spolu, a když jsem ji 
poučil, že tam už nikdo jiný není, a přesto na návrhu 
trvám, bylo nejdřív ticho a pak k mé velké radosti 
souhlasila. První schůzku jsme si domluvili ve 
Vodičkově ulici naproti provozovny Fotografie, kde 
pracovala. Pak jsme obešli snad celou Prahu a jen si 
vzpomínám, že jsem se neodvážil za celou dobu ji 
vzít ani za ruku.

Bohumírova rodina žila nejprve v Hor-
ních Počernicích, kde se narodily dvě děti, 
Petra a Roman. V osmdesátých letech za-
koupili starší dům v Pardubicích v Sakařově 
ulici, který je známý prvním generacím 
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zpěváků Effathy jako „Sakařka“ – jejich 
základna, kde běžně během soustředění       
v Pardubicích přespávalo 20 a více mlá-
dežníků. Sakařka byla později po sametové 
revoluci sídlem Bohumírovy firmy ToWare, 
s.r.o. a nakonec místem, kde se s dětmi a za 
podpory celé rodiny staral o svou nemocnou 
ženu, která zemřela na jaře 2002.

Naše rodina byla vždy a po všech stránkách 
nestandardní. Nikdy jsme nebyli za hradbou vlast-
ního bytu, mám dojem, že jsme snad ani neměli 
žádné soukromí, resp. jsme neměli kdy si ho užít. 
Během stavby modlitebny v Počernicích Jana vařila  
v jedné ze tří part sester, já jsem obdobně pracoval 
jiný týden v další partě. Dva ze tří týdnů jsme se tedy 
skoro neviděli. Sotva se dostavělo (spíš v závěru stav-
by), začal jsem cvičit pěvecký sbor. Poměrně brzy 
jsme cvičili dvakrát týdně. Jana pochopitelně zpí-
vala, děti hlídal anděl strážný (a sousedka, která 
měla klíč, kdyby hořelo). Vedle toho jsem cvičil sbor 
mládeže k stému výročí CB, který pokračoval i dál 
jako sbor mládeže v Soukenické (předchůdce 
Effathy), v obou samozřejmě zpívala i Jana. Občas 
jsem cvičil smíšený sbor v Kutné Hoře, později jsem 
sedm a půl roku dirigoval mužský sbor CB v Praze, 
od roku 1990 jsem vedl sbory Effathy. Jana byla od 
začátku neodmyslitelnou a velmi důležitou součástí. 
Když jsem zhruba čtyři roky sestavoval zpěvníček 
„Nové písně II“ (tzv. modrý), měla i tato práce 
přednost před vším doma a bez Jany bych to nezvládl. 
Bylo to vždycky doma takovou samozřejmostí, že     
i děti to akceptovaly, jezdily všude s námi a jakmile 
to bylo možné, také ihned dostaly úkoly.

Po smrti manželky Jany se Bohumír zno-
vu oženil a znovu našel ženu, která mu byla 
velkou oporou v životě i ve službě. S manžel-
kou Lenkou, se kterou nejprve bydleli v Po-
děbradech a posléze v Kyjově, mohl pokra-
čovat ve své činnosti ve firmě i v Effatě.      
V roce 2006 se jim narodil syn Adam, který 
drží prvenství coby nejmladší zpěvák, který 
kdy s Effathou zpíval na veřejném koncertě. 
Na žádost brněnského sboru společně ak-

tivně podpořili práci stanice v Bohumilicích.
Když se před třemi roky začala u Bohumí-

ra projevovat podivná nemoc, která ho po-
stupně, leč agresivně odpojovala od života, 
Lenka s Adamem nesli největší tíhu péče o 
něj i důsledky této životní okolnosti. A po-
dobně jako v případě jeho první ženy Jany, i 
on sám mohl díky péči svých nejbližších 
dokončit svůj pozemský životní příběh 
doma. Stalo se tak přesně v den jeho 68. 
narozenin.

Bohumír byl v církvi známý ponejvíc jako 
vynikající hudebník, který ve své době patřil 
dlouhá léta nejspíš k tomu nejlepšímu, co 
naše církev od Pána Boha dostala. Nejvýraz-
nější brázdou v životě konkrétních lidí i celé 
církve je bezesporu založení a působení 
pěveckých sborů Effatha. I v této práci bylo 
znát, jak mimořádnou osobností Bohumír 
byl. Jeho cílem, ač mu to občas zlí jazykové 
nevěřili, nebylo vytvoření elitního pěvecké-
ho tělesa, ale vytvoření celocírkevní du-
chovní služby, která by výrazným způsobem 
inspirovala a vedla církev ke kvalitnímu du-
chovnímu zpěvu. Doposud je pro Effathu 
typické, že raději volí vystoupení v modli-
tebně místního sboru než v koncertních 
sálech. Bohumírova láska k církvi a touha 
sloužit svým mimořádným obdarováním žel 
v některých obdobích narážela na nepocho-
pení. Asi nejtěžší pro něho bylo vyrovnat se   
s faktem, že se žádným způsobem nemohl 
podílet na tvorbě nového Kancionálu.

S přispěním Bohumírových vlastních vzpomínek a 
s vědomím, že většina informací z jeho života 

vůbec nezazněla, sestavil syn Roman               
(ze smutečního rozloučení 4. listopadu 2017)



9KOMPAS 12/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Jako náhradník byl zvolen na 
jaře 2016, členem staršovstva se 

stal po odchodu Márie Kulískové 
do Bratislavy. Stal se tak 

nejmladším členem staršovstva. 
Svůj čas tak většinou dělí mezi 
rodinu (manželka Katka a syn 

Jindra), práci, dorost, staršovstvo 
a pěvecký sbor.

Q&AQ&A
PŘEDSTAVUJEME
NOVÉHO ČLENA STARŠOVSTVA

PETR DADÁ K

  Jsi novým členem staršovstva vlastně „neplá-
novaně“. Jak se s touto skutečností vyrovnáváš?

Snad zdárně. Přibyla mi další pravidelná 
akce do kalendáře v podobě jednání 
staršovstva, ale v dalších úkolech na mě ještě 
nepřišla řada (vedení shromáždění apod.), 
navíc teprve budu skládat slib. Takže zatím 
se rozkoukávám.

 Když ses před rokem a půl stal náhradníkem, 
jaký jsi měl pocit?

Oddechl jsem si. Přijetím kandidatury 
jsem sice počítal s eventualitou zvolení, ale 
byl jsem trochu rád, že ještě zůstanu „jen“ 
vedoucí dorostu a odpovědnost a úkoly 
staršího mě minou.

 Co tě na staršovstvu zatím překvapilo?
Teď mě nic nenapadá. Na jednáních 

staršovstva jsem byl několikrát i dřív jakožto 
delegát konference nebo za dorost. A loni 

jsem byl revizor sboru, takže jsem trochu 
poznal i ekonomickou stránku provozu 
sboru. Čím vším se staršovstvo zabývá, je 
navíc poznat i ze zápisů, co bývají na 
nástěnce.

 Jsou věci, které (ve staršovstvu) zevnitř začínáš 
vidět jinak, než jsi viděl zvnějšku?

Zatím ne.

 Jak zvládáš staršovstvo, dorost, pěvecký sbor, a  
k tomu práci a rodinu?

Večerů, kdy jsem během týdne doma, 
trochu ubylo a musím zas o něco víc 
zvažovat, čemu věnovat čas. Mám svatou 
ženu. Ve velkém dorostu jsou schopní kmeti 
a pěvecký sbor je pro mě spíš odpočinek, 
tam jsem jen pasivní účastník.

 Vzpomínáš si na dobu, kdy jsi poprvé přišel do 
dorostu?
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Začínal jsem chodit v prvním roce 
malého dorostu, ještě za Bohuše (tuším roku 
1991). Seninka, déšť, áčka, trubičky od 
Kampů (aspoň se mi to zdá), první honba a 
mokré boty, stavba pevnůstky na hromadě 
kamení v lese, ale už jsou to vzpomínky spíše 
matné.

Do velkého dorostu jsem začal chodit asi 
v září 1994, ještě za dob Šuma, Jury, Zababy. 
Hrávali jsme pinec po dorostě a v pozdějších 
letech dlouho vykládali na Moravském 
náměstí, než jsme sedli na tramvaj domů.

 Jaký na tebe měl dorost vliv?
Myslím, že veskrze pozitivní, pro mě to 

byla taková oáza v běžném týdnu. Zdá se mi, 
že jsem měl rád všechno, co jsme tehdy dělali 
(výlety, tábory, hry), určitě se nám taky občas 
něco nechtělo, ale paměť to nejspíš 
odfiltrovala. A zdá se mi, že jsem načerpal 
řadu biblických znalostí.

 Doba se od té doby posunula, v čem se 
mění/změnil dorost?

Nic zásadního mě nenapadá, asi mám 
děravou paměť. Na táborech se pořád 
snažíme vyjít s co nejmenším množstvím 
vymožeností města, spát na louce, kde po 
nás skoro nic nezůstane. Přes rok chodit na 
výlety do přírody a občas provést nějakou 
přespávačku. Na schůzkách hrajeme hry, co 
snad děcka baví, vymýšlíme smysluplnou 
zábavu a snažíme se předávat biblické 
znalosti a budovat přátelství. Ale třeba na 
akce zveme a připomínáme srazy hro-
madnými esemeskami nebo mailem a Bibli, 
nebo několik Biblí má člověk i v mobilu.

 Lze dorostence v době lákavých nabídek něčím 
v dorostu oslovit? Čím se dají současní dorostenci 
nadchnout?

To bych rád občas taky věděl. Nezbývá 
než zkoušet staré věci i nové, podle aktuální 

situace. Třeba hra na ovečky a medvědy je 
pořád v oblibě. Tím, že je kmetů víc, máme 
snad i dost nápadů, jak dělat věci pestře. Na 
začátku roku děláme vždycky anketku, jedna 
z otázek je „co byste chtěli v dorostě zažít“ a 
realistické nápady zařazujeme. Myslím, že se 
nebráníme jakýmkoliv nápadům.

 Chodí dorostenci ještě rádi na výlety? Nebo 
potřebují věci propojené s virtuálním světem, příp. 
jednoznačně akční aktivity?

Čistě výlety jsou někdy přesilovka kmetů 
5:2, jindy je to 3:9 pro dorostence. Na Alí-
kovy akce s přespáním chodí děcek víc. Alík 
je poklad.

 Čemu se věnuješ ve volném čase?
Rodině J a přátelům. Občas něco přečtu 

(víc než dřív) nebo jdu někam do lesa.

 Kde jste byli letos na dovolené?
Já na puťáku s dorostem a společně jsme 

byli spíš na prodloužené víkendy (Vysočina, 
Praha, Bílé Karpaty). Letos jsem měl v práci 
úkoly, které se nedaly dělat přes vysoko-
školský školní rok, a navíc s Jindrou ještě 
nějaké delší cestování není pro nás všechny 
příliš komfortní.

 Co ti dělá radost?
Když se věci daří. A když jsme se bavili o 

dorostě, tak když to děcka baví, nebo člověk 
vidí, jak rostou (jako lidi i duchovně).

 Co bys chtěl sboru vzkázat?
Přál bych nám všem při práci na Božím 

díle podle možností a schopností každého   
z nás, aby nám Pán Bůh bohatě žehnal.

4Otázky připravila Lenka Broklová.
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Dorostové městské hry AC
evím, zda víte, co to je Assassin's 
Creed. Možná, že to víte velmi Ndobře, a možná, že vůbec netušíte, 

co to je. V tom případě jste na tom podobně 
jako já i jako většina dospělých. Nicméně 
během posledních měsíců se Assassin's 
Creed stalo tématem tří dorostových 
městských her. Já sama jsem se kvůli ne-
dostatku času nemohla ani jednou účastnit a 
jen jedenkrát jsem byla na přespání; ta na 
tyto běhací hry vždy navazovala.

Od mnoha dorostenců se ke mně 
doneslo, že se jim tyto akce moc líbily, a 
proto jsem se od nich pokusila zjistit, co to 
Assassin's Creed je. Dozvěděla jsem se, že to 
je název série počítačových her, několika 
historicko-akčních animovaných filmů, 
komiksů i knih. A na motivy této série 
proběhla na konci srpna první hra s názvem 
Resistance a během října další dvě hry: 
Obligation a Obligation Volume 2.

Věrka Benešová, která se na rozdíl ode mě 
účastnila všech tří akcí, popsala hry zhruba 
takto: „Na té první (o prázdninách) jsme 
měli za úkol sbírat ve městě klíče od zámků a 
odemknout truhlu. Samozřejmě nám to 
kazila nepřátelská skupina… no a nakonec 
se nám to nepovedlo. V té druhé hře až tak 
moc nevím, co bylo za úkol. Vím jen, že se 
měl asi najít nějaký dopis.“ (Věrka to přesně 
neví, protože v této hře nehrála s dorostenci, 
ale pomáhala v nepřátelské skupině.) „A na 
té třetí přespávačce, která byla minulý 
víkend, byla opičí dráha, šifra, nějaká další 
hra a potom štafeta přes centrum Brna         
z České až na Hlavní nádraží.“ Po skončení 
hry vždycky následovala společná večeře a 
biblický program. Večer se pak pustil nějaký 
film a přespávalo se do dalšího dne.

Jak jsem již zmi-
ňovala, tyto akce se 
těší u dorostenců 
velké oblibě, a proto 
jsem moc vděčná 
organizátorům Voj-
tovi Horkému a Alí-
kovi Zachariášové, že tyto hry iniciativně 
připravují a vytvářejí tak příležitosti pro 
společné zážitky, které jsou pro vztahy         
v dorostu velmi důležité. Zajímalo mě, proč 
vlastně tyto akce uspořádali a jak se v tom 
jako organizátoři cítili, a tak jsem se rozhodla 
udělat s nimi malý rozhovor:

Jak vás napadlo uspořádat tyto Assassin's Creed 
akce?

Vojta: „Tyto akce (říjnové) byly ne-
odvratným pokračováním původní akce, 
která byla uskutečněna z různých důvodů, 
jako třeba, že Matěj měl v tu dobu 
narozeniny…“

Alík: „…a my jsme mu zapomněli popřát, 
takže jsme mu chtěli udělat nějakou akci, 
která by ho bavila.“

Vojta: „A taky odjížděla Sára (Kahleová) 
někam do Anglie, a tak jsme chtěli, aby se      
s námi mohla ještě naposledy vidět.“

Alík: „Prostě taková rozlučková akce. 
Dost mě překvapilo, kolik lidí si takhle 
koncem prázdnin našlo čas. No a tato 
původní akce skončila…“

Vojta: „… fiaskem!“
Alík: „No fiaskem úplně to ne, ale zůstala 

nedořešená zápletka, tak jsme si řekli, že by 
byla škoda nepokračovat, protože některý 
děcka se tvářili, že se jim to docela líbilo.“

A jak jste se v tom jako organizátoři cítili?
Alík: „Já jsem si konečně nepřipadala na 

ZE ŽIVOTA DOROSTU
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Z našeho listopadového programu

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

Můj Bůh je Bůh síly, i když se mi podlamují 
kolena.

Neboť mne nese ve svém náručí.
Můj Bůh je Bůh odvahy, i když se třesu strachy.
Neboť porazil ďábla.
Můj Bůh je Bůh radosti, i když nevidím důvod  

k úsměvu.
Neboť mi dává smysl života.
Můj Bůh je Bůh světla, i když kolem sebe vidím 

jen tmu a žádný východ.
Neboť mě najde i v podsvětí.
Můj Bůh je Bůh trpělivosti, i když už nemůžu 

vydržet.
Neboť nedopustí zkoušku nad mé síly.
Můj Bůh je Bůh emocí, i když mi je zrovna 

všechno fuk.
Neboť mě žárlivě miluje a slitoval se nade mnou.
Můj Bůh je má spása, ať cítím cokoli.
A proto vyznávám, že chci naději složit v Tebe,

chci být rozhodná,
chci mít udatné srdce,

ale když mám strach, když se mi úží hrdlo a 
chvěje se mi hlas,

najdi mě a utvrď mě v tom,
že Ty přesahuješ a přemáháš všechnu úzkost 

světa!
4Žaneta Marvanová

Kdyby šlo pouze o to, co cítím, byl bych ztracen. 
Avšak pravda slova platí nad mými city i nad city 
celého světa. Je to tvrdý boj: dát na slovo navzdory 
tomu, co cítíme a vidíme. 

M. Luther (O křesťanské svobodě)

ěsíc listopad jsme v mládežích 
věnovali tématu Strach a úzkost     Mv životě křesťana, které mnohdy 

představuje až tabu v křesťanském spo-
lečenství. Jenže být obrácen/a a mít vztah       
s Bohem a s křesťany neznamená automa-
ticky, že všechno hravě zvládnu, že už se mě 
nedotkne žádná starost ani bolest. Hospo-
din stvořil člověka emotivního. A věřím 
tomu, že tak učinil proto, že On sám ví, co je 
hněv, radost, znechucení, očekávání atp. 
Avšak Hospodin přesahuje lidské emoce, 
aniž by je popíral. Díky Bohu, že Hospodin 
je stále tentýž včera, dnes i zítra, navzdory 
našim pocitům, a že tak můžeme se strachy a 
úzkostí bojovat s pomocí Jeho, ale také 
našeho křesťanského společenství!

Můj Bůh je Bůh pokoje, i když se cítím neklidná 
a zmatená.

Neboť mne vede k důvěře v Něj.

všechno sama… ale teď jsem asi urazila lidi, 
kteří mi tak spontánně pomáhají. Takže bych 
teď tu původní větu opravila na: že jsem 
ráda, že se práce rozdělila mezi dva lidi.“

Vojta: „Mně se líbilo, že ve chvíli, kdy jsme 
měli vší té práce na akci nad hlavu, což bylo 
těsně před akcí, přišla spousta lidí, kteří byli 
ochotní pomoct a fakt pomohli. Takže jim 
děkuji.“ 

Chcete ještě něco na závěr dodat?
Alík: „Že jsem moc ráda, že máme sbor, 

který nám dovolí, abychom si vymysleli 
nějakou akci a pak ji měli kde uspořádat.“

Vojta: „Už se těším, až uspořádáme 
pokračování další akcí.“

4Iveta Ukropcová
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Mládež 21. listopadu 2017 host Marek Macák, 

téma Strach a úzkosti

se nám to v konkrétní situaci tak nemusí 
úplně zdát.

Osobně pro mě byl nejzajímavější názor, 
že mít strach je zcela přirozené, že strach 
nemají jen psychopati. Pomohlo mi to         
v tom, abych pochopila, že když mám          
z něčeho ve svém životě strach nebo mě 
dokonce přepadne úzkost, tak to není nic 
špatného, jen je to něco, s čím musím s po-
mocí Boha bojovat, a možná je to i zkouška 
mojí víry, která mě může posunout ve vztahu 
s Bohem dál, tam, kam chce On sám.

Chtěla bych touto formou moc podě-
kovat Markovi, že mezi nás zavítal a také 
celému vedení mládeže, že pro nás při-
pravuje stále aktuální témata a zajímavé 
hosty! J

4Katka Malá

 úterý 21. 11. jsme na naší mládeži 
měli možnost poslechnout si ně-Vkolik zajímavých slov od vzácného 

hosta – Mgr. Marka Macáka. Jak sám na za-
čátku řekl, je baptista, učí na ETS, má svoji 
psychologickou poradnu a je původem ze 
Slovenska.

Tématem našeho setkání byl strach a 
úzkosti. Marek nejdříve toto téma rozebral   
z psychologického hlediska a nabídnul nám 
několik možných definic tohoto problému – 
strach máme z něčeho, z někoho atp., 
naproti tomu úzkost je stav naší mysli i těla. 
Poté jsme se na strach a úzkost podívali i      
z křesťanského pohledu, že možná právě 
díky těmto zkušenostem a těžkostem je 
možné prohloubit náš vztah s Bohem a 
získat také větší důvěru v tom, že On sám je 
nad všemi našimi strachy a úzkostmi, i když 
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ŽIVOT ONLINE

řed nedávnem se v našem sborovém 
domě konal už XIII. ročník PFilmového festivalu dorostu a mlá-

deže. Vzhledem k tomu, že jsem dorostenec 
a mládežník už poněkud odrostlý, akce jsem 
se neúčastnil, přesto si k němu dovoluji při-
pojit osobní komentář. Budu reagovat na 
nedělní večírek (19. 11.) a i na oficiální 
brožurku, vydanou k festivalu.

První věcí je fakt, že se taková akce vůbec 
koná v křesťanském sboru, a to už po 
třinácté, což svědčí o úspěšnosti minulých 
ročníků. V letošním roce si organizátoři 
zvolili téma „Příroda. Člověk. Technologie“. 
Což je podle mého názoru dnes top téma. 
Člověk je „pán tvorstva“ a díky myšlení a 
konání on určuje tvářnost naší planety. 
Technologie jsou nezbytnou součástí 
moderního života, a tak příroda trochu 
zůstává stranou (i když mnoho a mnoho 
jednotlivců a organizací poukazuje na 
důležitost zachování přírody pro trvale 
udržitelný rozvoj). Právě proto asi příroda 
dostala první čestné místo v trojici hlavních 
idejí festivalu. Máte první pochvalu za téma, 
mladí přátelé!

Pochopitelně nosným programem filmo-
vého festivalu jsou filmy. Letošní ročník 
nabídl 21 snímků, ale nebylo možné je vidět 
všechny, neboť projekce probíhaly současně 
na dvou místech. Co se týče dramaturgie, 
tedy samotného výběru filmů, nemohu to 
objektivně posoudit, neboť sám jsem          
z oněch 21 snímků viděl jen jeden (Je s námi 
konec? s Leonardem DiCapriem v hlavní roli 
– naprosto jedinečný, dokonalý, strhující!). 
Podle stručných charakteristik jednotlivých 

filmů však soudím, že výběr nebyl špatný. 
Určitě bych si vybral Tohle je náš svět, Potomci 
lidí, Avatar, Cesta času, Gattaca, Naprostí cizinci, 
Divoká stvoření jižních krajin, Kon-Tiki, Putování 
tučňáků: volání oceánu, Dokonalá bouře. Ale i ty 
ostatní mohly oslovit. Také následné diskuze 
u vybraných filmů mohly být velmi zajímavé. 
Určitě si zasloužíte druhou pochvalu za 
dramaturgii!

Kromě filmů festival nabídl účastníkům 
také doprovodný program, což byly hlavně 
workshopy (česky dílny či pracovní 
semináře), např. Výroba filmových loutek 
(Veronika Štiglerová), Život zvuku (Ondra 
Pelikán), Makrokapky (Petr Buršík), Pinhole 
Camera (Petr Buršík, Luboš Raus). Určitě 
nebyla k zahození ani Hra ve městě (Áda a 
Quapka) na protažení ztuhlého těla. Takže 
za workshopy už třetí pochvala!

Jako novinka byl na festivalu zařazen 
tematický blok – online prostředí. To je dnes 
naprosto běžné, pro mladé lidi obzvlášť, a 
kdo není online, jako by ani nebyl. Možná – 
nechci se ztrapnit – bych mohl pro starší 
čtenáře Kompasu vysvětlit, co to znamená 
online. Je to prostě být připojen k moderním 
komunikačním technologiím, jako jsou 
počítače a chytré mobilní telefony a tablety. 
Tak vlastně člověk, i když je doma, může být 
spojen s těmi přáteli, kterým dá na sebe 
kontakty. Proto jsem také zvolil nadpis této 
glosy Život online – neboť pro většinu lidí, a 
to i v rozvojovém světě, je to úplně 
přirozené. Vzpomínám si, že když bratr 
Jaroslav Štigler jr., jinak ředitel festivalu, 
uváděl večírek, vyprávěl, že jednotliví 
členové realizačního týmu (šest a půl 

(aktuální glosa na závěr XIII. ročníku FFDM)
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Příjďte se všichni podívat na dětskou 

vánoční slavnost v tradičním termínu 

( a v netra-

diční podobě.

Prosíme, zaujměte svá místa včas!

Zvou děti z nedělní školy a SRPNŠ

neděle 17. prosince v 16.30) 

Foto z přípravy dětské slavnostiFoto z přípravy dětské slavnosti

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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osoby?!) byli před zahájením na různých 
místech Evropy (např. Holandsko, Slo-
vensko) i Česka, ale byli vzájemně propojeni 
prostřednictvím internetu, jinak také byli 
online, a mohli tak spolu komunikovat 
ohledně přípravy festivalu. To je dnes 
naprosto normální způsob, ale za mých 
mladých let by to byla nerealizovatelná 
fantazie. Být online má samozřejmě svá 
úskalí jako ostatně celý internet – a mně 
nezbývá než doufat, že účastníci tohoto 
bloku toto téma důkladně „proprali“. Takže 
i za tento počin si myslím organizátoři 
zaslouží další, už čtvrtou pochvalu.

A těsně před koncem mi dovolte, milí 
mladí přátelé, se zmínit ještě o jedné věci, 
která je asi pro většinu zvláště starších členů, 
ale i přátel sboru, hodně důležitá. Jak se 
podařilo zakomponovat do programu 
poselství evangelia? Má se na filmovém 
festivalu, konaném pod záštitou Církve 
bratrské a našeho sboru, a také velké 
podpory sborové kuchyně, svědčit o našem 
vztahu k Bohu a zvláště k Pánu Ježíši? Tato 
otázka padla i na večírku z úst bratra Slávka 
Dostála. A bratr Jaroslav Štigler odpověděl, 
že takovou otázku čekal. Každopádně 
festival nabídl ranní duchovní zamyšlení, 

takže tato věc nechyběla – i když bylo 
nabíledni, že účast nebyla nijak velká. Vše 
bylo ale dobrovolné, což je samozřejmě 
dobře, zvěstování „dobré zprávy“ nelze 
dělat tzv. povinnou účastí. A ostatně tuto 
otázku celý realizační tým stále promýšlel.   
A propos – domnívám se, že zvěstování 
evangelia natvrdo, jak ho můžeme často 
slyšet z úst samozvaných evangelistů v br-
něnských ulicích, kdy bez jakýchkoliv 
skrupulí kážou pekelná muka pro ty, kdo 
neuvěří, dnešního moderního člověka, 
žijícího online, spíše odradí, než přitáhne. A 
proto bych rád vyslovil pátou pochvalu 
organizátorům za ten pokus oslovit mladé 
lidi prostřednictvím ranního dobrovolného 
ztišení.

A promiňte, že jsem tak smělý – chci vám 
všem udělit ještě jednu, ale opravdu už 
poslední pochvalu za to, že jste po takovém 
náročném, prakticky čtyřdenním maratónu 
měli ještě sílu a elán nám celý festival přiblížit 
na večírku.

Děkujeme a přejeme hodně zdaru na 
příštích FFDM!

4Felix Davídek

Dětská slavnost v novémDětská slavnost v novém



16
KOMPAS 12/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Adventní zamyšlení

 adventu vzhlížíme ke Světlu, které 
je mocnější než všechna temnota. VProto na adventním věnci postupně 

zapalujeme svíce.
Svíci, kterou zapalujeme na první 

adventní neděli, se říká svíce proroků. Je 
památkou na ty, kteří předpověděli narození 
Ježíše Krista. Tato svíce představuje naději a 
očekávání.

Na druhou adventní neděli zapalujeme 
betlémskou svíci. Připomíná nám, že Ježíš 
byl uložen do jeslí v betlémském chlévě. 
Představuje lásku, se kterou nám Bůh 
daroval Spasitele.

Třetí, pastýřskou svíci zapalujeme na třetí 
adventní neděli. Podobně jako se ze zprávy 
o narození Ježíše radovali pastýři, tak se z té-
to velkolepé zprávy máme radovat i my.

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme 
poslední, takzvanou andělskou svíci. Ta 
představuje mír a pokoj.

Světla tak na věnci od neděle k neděli 
přibývá. Toto světlo je symbolem, který 
obrací naši pozornost ke Světlu – Božímu 
Synu – Ježíši Kristu.

Přejeme požehnaný adventní čas
4za Bohumilické Růžena Jílková

Adventní píseň

Zní haleluja

Stále stejné vánoční písně.

Stejná slova, stále stejná jsou očekávání
Co může nového být,
nového být ve starých hříších.
Dávný hlas volající pouští.

Stále stejné vánoční písně.

Stejná slova, stále znovu jak nevrátit ránu
Co může nového být,
nového být ve starých válkách?
Může se to přece jen stát?

Stále stejné vánoční písně.

Stejná slova, stále stejně uspěchaný podzim
Co může nového být,
nového být ve starých srdcích?
Víno ve starých nádobách?

Stále stejné vánoční písně.

Stejná slova, stejná lítost ze selhání
Co může nového být,
marné je jen roztrhané roucho
Co dnes nového může být?

Zní haleluja

adventní píseň 2017

ADVENT
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aždý, kdo byl v neděli 12. listopadu 
v 19 hodin ve Vaňkovce v sále Ktréninkové kavárny Práh, zažil 

nevšední událost – bohoslužbu s dopro-
vodem pěveckého souboru Brno Gospel 
Choir – a určitě nelitoval promarněný čas. 
Neboť, jak je zvykem u tohoto souboru se 
sbormistryní Zuzanou Petlanovou, zpěváci 
a zpěvačky opět předvedli výkon hodný 
vystoupení na prknech minimálně 
Janáčkova divadla. S obrovským nasazením, 
řekl bych přímo s vervou, zpívali v angličtině 
nádherné gospely, tedy vlastně přeloženo 
doslova evangelium či Slovo Boží. A to 
všechno jako doprovod bohoslužby, při 
které kázal bratr kazatel z královopolského 
sboru Církve bratrské David Kubíček. Byl 
jsem nadšen výběrem biblických textů i 
samotným výkladem. Po bohoslužbě jsem   
s ním měl krátký rozhovor – snaží se 
zvěstovat poselství evangelia i mimo tradiční 
prostor modlitebny. Kromě této akce mívá i 

bohoslužby v prostorách Skleněné louky 
kousek od našeho sboru na Kounicově 23. 
Přinášet lidem Ježíšovo poselství lásky a 
odpuštění v netradičních prostorách se snaží 
i Církev českobratrská evangelická, která 
zase mívá bohoslužby v alternativním klubu 
Desert na Rooseveltově 11. Nezbývá než 
popřát odvážným kazatelům vnuknutí 
Ducha svatého, aby tak byli schopni oslovit i 
lidi, kteří by jinak do kostela či modlitebny 
vůbec nepřišli. A tak nechť se poselství 
radostné zvěsti dostane i do hospod a 
kaváren k těm, kteří možná hledají smysl 
života a dosud ho nikde nenalezli.

4Felix Davídek

GOSPELOVÁ  BOHOSLUŽBA 
VE VAŇ KOVCE

GOSPELOVÁ  BOHOSLUŽBA 
VE VAŇ KOVCE

Brno Gospel Choir při vystoupení v CČSH na BotanickéBrno Gospel Choir při vystoupení v CČSH na Botanické
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

VEVERČÁK ZRZOUN 
A VEVERČICE CHLUPÁČKOVÁ
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everčák Zrzoun, byl lenoch a mlsoun. Shánět oříšky v lese, sbírat je a poctivě ukládat 
do spíže, to se mu nikdy nechtělo. Ovšem jeho sousedka z vedlejší jedle, veverčice VChlupáčková, to byl jiný případ. Od samého počátku jara až do nejpozdnějšího 

podzimu pilně poskakovala ze stromu na strom a z keře na keř v okolí a sbírala do své spíže 
zásoby na zimu. Byla dokonce tak pilná, že mnohokrát nastřádala tolik, že mohla pomoci i 
některým veverčím rodinám v okolí. 

Ani loni to nebylo jiné. Veverčice Chlupáčková si nechala na svém stromě od pana datla 
Klovala vyrobit novou, již čtvrtou, dutinu na zásoby a veverčák Zrzoun jen závistivě 
pozoroval, jak ji pilně plní samými veverčími lahůdkami snesenými z širého okolí. Zatoužil 
ten strom plný dobrot získat. Vymyslel lstivý plán. Kde jen mohl, tam ze spíží svých 
veverčích sousedů uloupil oříšky a tajně je jedl. Přitom však rozhlašoval, že za mizením 
oříšků jistě musí být veverčice Chlupáčková, protože ona už má čtyři spíže na svém stromě 
skoro plné. Některé veverčí rodiny nejprve nechtěli Zrzounovi věřit, ale Zrzoun neustále 
svaloval vinu na Chlupáčkovou a neustále upozorňoval na její plné spíže. Postupně mnoho 
veverek z místního lesa přesvědčil, že veverčice Chlupáčková nemohla získat své oříšky 
poctivě. Nebohou Chlupáčkovou veverky nakonec vyhnaly. Musela utéci až na okraj jedné 
vzdálené zahrady. Její strom obsadil Zrzoun a ještě než přišla zima, skoro všechny oříšky ze 
spíží veverčice Chlupáčkové smlsal. Zdálo se, že Zrzoun vyhrál.

Pak ale přišla tuhá a dlouhá zima. Stále sněžilo, mrzlo až praštělo a jaro v nedohlednu. 
Dokonce už i všechna semínka a šišky z lesa zmizely. Veverčák Zrzoun už jen vyjídal 
drobečky ze spíží a litoval, že co mohl, snědl ještě dříve, než spadla první vločka. Na jeho 
dveře začaly občas klepat veverky ze sousedních smrků a chtěly, aby jim, stejně jako dříve 
veverčice Chlupáčková, dal pro malá veverčata nějaký oříšek ze spíží. Ale Zrzoun už neměl 
žádné zásoby ani pro sebe a pohublý byl tak, že ho málokdo poznal. 

Zlá zima a hlad veverky v lese trápily. A víte, kdo to tušil? Ano, byla to veverčice 
Chlupáčková, která se do lesa vrátila právě včas. Obešla své bývalé sousedy a poradila jim, ať 
se vypraví za les na okraj jedné zahrady, kde rostou vedle sebe v řadě tři velké keře lísky 
obecné. Pod jednou z nich je totiž na mechu v listí obrovská hromada oříšků. To 
Chlupáčková stihla ještě těsně předtím, než udeřil mráz, setřást plody z keřů, které nikdo 
nečesal, a schovat je pod spadané listí.

Když se i Zrzoun doslechl, že veverčice Chlupáčková všem pomáhá, tížilo ho svědomí. 
Pochopil, že ublížil někomu opravdu laskavému a pilnému. Vylezl z doupěte, přiznal všem, 
co způsobil, Chlupáčkové se omluvil a vrátil jí její strom. Nakonec dokonce navrhl, že 
pomůže nanosit přes les lískové oříšky do čtyřech spíží na stromě veverčice Chlupáčkové, 
odkud je bude moci rozdávat ostatním tak, aby všichni do jara zlou zimu přečkali. 
Já mám opravdovou radost, že se Zrzoun polepšil. Možná mu nechám za oknem letos v zimě 



Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

Brusleníčko 

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

SPORTOVNÍ AKTIVITY

PROSINEC V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

14. 12.: Vánoční a jiné ozdoby z filcu

Sledujte oznámení na http://mladez-brno.webnode.cz/ 

KOMPAS 12/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Diakonie

7. 12.: 10.00 – Kluci na čaj 
14. 12.: 10.00 – Setkání seniorů s obědem

4Pája Sychrová

Večírky / neděle 17.00 (posezení) 13.30 start programu

3. 12.: Benefiční koncert Diakonie – Musica Felix – začátek v 18.18 hod
10. 12.: Chuť pomáhat Ukrajině – br. Standa Červený
17. 12.: Dětská vánoční slavnost – začátek v 16.30, po skončení bude ve spodních 

místnostech připravena káva a čaj
24. 12.: večírek nebude
31. 12.: Shromáždění na ukončení roku, začátek v 17.00, vede br. Petr Raus

i nějaký ten oříšek. Začalo to u něj zdánlivě nevinně. Leností. Jenže Zrzounova lenost 
způsobila závist, závist vedla ke lžím a krádežím, lži a krádeže nakonec vedly k obvinění a 
vyhnání hodné, pilné Chlupáčkové. Hřích často plodí jen další hříchy. Boží slovo nás však 
učí, že laskavost, milosrdenství, pomoc a dobrota, k nimž nás vede víra, mají větší moc. Sám 
Pán Ježíš je nám v tom příkladem, stejně jako veverčice Chlupáčková. A příklady 
táhnou…nechme se popotáhnout i my.

w Najdete v následujících větách ukryté rostliny z příběhu?
NOVINY ZÍTRA ODHALÍ SKANDÁL VEVERČÁKA ZRZOUNA!

ZRZOUN OŘÍŠKY JEDL ENORMĚ ČASTO A HODNĚ!

CHLUPÁČKOVÁ SE DNES MRKNE NA SVÉ ZÁSOBY OŘÍŠKŮ!



3. 12.:
10. 12.:
17. 12.:
24. 12.:
31. 12.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

6. 12.:
13. 12.: 
20. 12.:
27. 12.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně; Neděle seniorů
kaz. David Beňa
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
br. Josef Vávra

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Schůzka Praktické služby

pravidelně souběžně s nedělní pobožností; od 24. 12. prázdniny

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

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti (

v pátek 8. prosince v 18.00 v Bohumilicích

ve středu 13. prosince v 17.30

vyjma první neděle)

3. 12.:
10. 12.:
17. 12.:
24. 12.:
25. 12.:
31. 12.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně 
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí (ses. Ester Pučálková)
kaz. Jan Asszonyi kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

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

NEDĚLE

25. 12.:    10.00   Hod Boží vánoční – kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně

cyklus Můžete se radovat
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