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Dětský sboreček na Kociánce

Březen v našem sboru

Měsíci březnu blízká jménem
měsíční záři oblékla si
pod rozpuštěné dlouhé vlasy
u cesty v polích za Edenem.

Betula alba – bříza bílá,
jak nazvali ji botanici.
Je mezi stromy za pěknici.
Temnota kmen jí políbila.

Betula – virgo maculata.
Chtěla být vílou z bílé pěny,
klopýtá v plášti Magdaleny
po stopách března plných bláta.

Nad polní cestou jaro svítá,
objevují se tažní ptáci.
Dar jména bříze bělost vrací,
vina se jí už nepočítá.

Je volná, padla hradba plotu,
který ji poutal k minulosti.
Ve větvích bříza ptáky hostí
při poli cestou na Golgotu.

Zj 2,19
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 posledních dnech mi často běží 
hlavou, zda si dovede běžný člo-
věk vůbec představit následující V
sled událostí: Postupně zaplatí de-

veloperské firmě požadovanou cenu za byt, 
aby ho ve větším bytovém komplexu získal. 
V momentě, kdy už se člověk do takového 
zaplaceného bytu stěhuje, dojde k náhlému 
zvratu a poté k úpadku firmy. Byt proto 
není zcela dokončen a není přepsán na 

člověka, který jeho cenu téměř uhradil. Navíc dluhy, které při stavbě vznikly, 
daleko přesahují cenu objektu a soudní systém nemá kvůli svým insol-
venčním zákonům příliš cest, jak byty těm, kteří v nich své investice mají, 
předat do vlastnictví. Hrozí, že byt bude muset člověk koupit a zaplatit 
znovu, nebo se vystěhovat; soudní spory se táhnou, poškozených je mnoho, 
problémy narůstají a budoucnost plánovaného bydlení je značně nejistá.

Myslím, že jen tak by to někoho nenapadlo, ještě nedávno bych si to ani já 
představit nedovedl. Ale teď je přesně toto mojí životní zkouškou. V takové 
chvíli se již o lidské možnosti vlastně opřít nedá. Dá se jen věřit v Boží 
věrnost, pomoc, spravedlnost a lásku. To všechno máme ale díky Kristu 
nadosah, a to je to největší povzbuzení.

1. Korintským 10,13 říká: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: 
nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou 
vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Chtěl bych obstát v téhle zkoušce, i když je těžká a trvá dlouho. Ať už        
s bydlením mým i mojí ženy Bůh zamýšlí cokoli, věřím, že to bude dobré. 
Dobré pro náš život, pro naši víru a pro naše spasení.

A chtěl bych povzbudit i Vás, abyste v různých složitých a zdlouhavých 
zkouškách věřili a hledali Boží milost, která dává řešení do každé situace a 
buduje náš život ve víře.

Rudy (Rudolf  Sychra)Ú
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V Ý H L E D Y
A N E B C O N Á S Č E K Á 

A C O N Á S N E M I N E
V B Ř E Z N U

Milí bratři a sestry,
na mimořádné události bude březnový měsíc bohatý. 
Budeme mít mezi sebou hosty, je plánována neděle        

s obědem pro studenty, jarní ekumenická neděle a na konci měsíce pak výroční shromáždění 
členů sboru s volbou staršovstva.

o Biblické hodiny – V biblických hodinách budeme pokračovat ve čtení 4. knihy 
Mojžíšovy. Při misijní biblické hodině 7. března bude Petr Raus s králem Davidem hovořit o 
problémech v jeho rodině.
o Neděle 11. března – Jarní ekumenická neděle bude mít stejnou formu jako předešlá 

léta, kdy si „vyměňujeme“ kazatelny. V našem sboru poslouží sestra farářka Jana Křížová     
z Evangelické církve metodistů. Kaz. J. Asszonyi poslouží ve sboru CČSH, Botanická 1. 
o Oběd pro studenty – V neděli 11. března zve mládež studenty na společný oběd ve 

sboru (zdarma J). Informace jsou u vedoucích mládeže, ve sborových oznámeních a na 
webových stránkách mládeže http://mladez-brno.webnode.cz/.
o Výroční shromáždění členů sboru – V neděli 25. března se koná v 15.00 hodin 

výroční shromáždění členů sboru. Při tomto shromáždění proběhne volba staršovstva. 
Podněty a návrhy k projednání ze strany vás, členů sboru, prosím, předávejte sestře Aleně 
Farníkové, br. Petru Kvapilovi nebo komukoliv ze staršovstva či kazateli.
o Nedělní večírky – Na březnový program nedělních večírků přijali pozvání tito hosté  

s následujícími tématy:
w 4. března – večírek s kaz. Romanem Touškem o pomoci bysterského sboru 

církvi v Keni. Moderuje J. Asszonyi.
w 11. března – večírek se seniorem ČCE Jiří Gruberem o jeho návštěvě Cejlonu. 

Moderuje J. Asszonyi.
w 18. března – diskusní večer o manželství s br. Ladislavem Traxlerem. 

Připravuje br. Milan Hluchý.
w 25. března se večírek vzhledem k výročnímu shromáždění členů sboru nekoná.
w 1. dubna – poslední večírek letošní sezony na Květnou neděli připravuje br. 

Milan Hluchý, jehož hostem bude Ivo Binder. Tématem večírku je moderní křesťanské 
výtvarné umění.

o Setkání staršovstva se koná ve středu 14. 3. a 28. 3. (20.10 hodin).

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi



Setkání mládeží kvůli Pánu Bohu

BLAHOPŘEJEME

Ale Pán je věrný; on vás posílí 
a ochrání od zlého.

2Tes 3,3

SBOROVÁ   KRONIKA
BŘEZEN 2012

NARODILI SE

5

Ve čtvrtek 16. února se narodil manželům Daniele a Tomáši Nykodýmovým druhý syn 
Ondřej.
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5. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.

sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna

72 let
80 let
70 let
75 let
71 let
83 let
88 let

KDY      KOMU                                         PROČ

20. února byl ze sboru CB Liberec do našeho sboru převeden Dalimil Petrilák. Jeho 
představení přineseme příště.

PŘEVEDENÍ DO SBORU

22. února tohoto roku proběhl již třetí ročník 
ekumenického setkání mládeží v Brně. Tentokrát 
jsme se sešli z devíti církví v sále Slova života na 
Nových sadech. Dorazilo přes 180 mládežníků, 
hostem byl Petr Húšť, pracovník s mládeží          
z Křesťanských sborů, který mluvil na téma „Obři 
v našich životech“. Na programu byly kromě 
kázání také společné písně pod vedením skupiny  
z BJB, krátké představení mládeží, příležitost       
k osobnímu ztišení a také společné modlitby za 
naše mládeže, za Brno i za naše vzájemné vztahy. 
A po skončení byla příležitost ke společenství      
u bohatého občerstvení. 

Prožili jsme spolu velmi příjemný večer, kdy 
jsme mohli cítit jednak přítomnost Pána Boha a 
jednak vzácnou jednotu mládežníků z různých 

církví, kteří se dokážou sjednotit na tom nejzá-
kladnějším a nejdůležitějším ve svých životech. 
Na spasení skrze Pána Ježíše Krista. Pro mě 
osobně je už dlouho velkým povzbuzením práce a 
setkávání s vedoucími z ostatních mládeží a tento 
večer jsem si opět mohl uvědomit hodnotu toho, 
že dokážeme aspoň na chvíli zapomenout na 
vzájemné rozdíly a rozpory a společně se modlit   
k Pánu Bohu a vzdávat mu chválu ve společných 
písních. Na závěr celé mládeže jsme se všichni 
modlili Modlitbou Páně – byla to velice silná 
chvíle, kdy jsem byl zvlášť vděčný Pánu Bohu za 
to, že nás přivedl na jedno místo. Mám radost z to-
ho, že se zúčastnilo i mnoho našich mládežníkům, 
a věřím, že si všichni odnesli povzbuzení do 
dalších dnů všedního života. 

Dalimil Petrilák, vedoucí mládeže
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mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými        
v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a 
milujte je pro jejich dílo.

Prosme za volbu nového staršovstva (25. 
března), aby proběhla klidně a aby jejím 
výsledkem byla skupina těch, kteří budou 
tuto práci konat se zápalem pramenícím      
z Boží přítomnosti. „Dosluhujícím” bra-
trům starším děkujeme za dosavadní 
trpělivou práci. Jejich manželkám a rodinám 
za to, že s nimi tuto službu sdílí.

· Vojta V. (11 let):
1) Káže Boží Písmo.
2) Rozhoduje o sboru.
3) O té jsem neslyšel.

·  Maruška (10 let):
1) Káže o Bohu.
2) Rozhoduje různý věci.
3) Nevím.

Jak je vidí naše děti?
Některé děti odpovídaly na 3 otázky: 
Víš, co dělá v našem sboru kazatel? 
Víš, co dělá staršovstvo? 
Víš, co dělá hospodářská rada?

· Šimon (12 let):
1) Vybírá něco v Bibli a na základě toho  

v neděli káže.
2) Rozhoduje, co se bude dít ve shromku 

a za jak dlouho si co pořídíme.
3) Stará se o to, jak hospodařit s barákem.

· Eva (10 let):
1) Kazatel káže a připravuje kázání.
2) Staršovstvo se stará o to ostatní.
3) Hospodářská rada radí.

· Bára (8 let):
1) Káže.
2) Nevím.
3) Nevím.

MĚSÍC BŘEZEN: 

 ZA TY, KTEŘÍ VEDOU NÁŠ SBOR

MODLÍME SE ZA...MODLÍME SE ZA...

V březnu bychom chtěli budovat náš 
sbor přímluvnými modlitbami za ty, 
kteří stojí v jeho čele:

w za staršovstvo,
w za hospodářskou radu,
w za kazatele.

KOMPAS 3/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO/

ěkujme Pánu Bohu za naše bratry 
starší, za kazatele, za hospodáře a Djejich rodiny. Vyprošujme pro ně 

moudrost, trpělivost, přímost, dostatek sil a 
radost z této práce. Pro nás ostatní 
vyprošujme dovednost, o které píše apoštol 
Pavel: Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří 
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 PRO POVOLANÉ

Otázky pro člena hospodářské rady Stanislava Farníka:

1. Jak dlouho jsi členem hospodářské rady?
Podle nejstarších poznámek, které jsem 

našel (jsou z r. 2005), jsem členem 
hospodářské rady asi sedmý rok.

2. Kdo a jak se u nás ve sboru může stát členem 
hospodářské rady?
Nevím o tom, že by byla pro členství v hos-

podářské radě nějaká omezení (kromě 
členství v CB a plnoletosti). I když z názvu je 
zřejmé, že ekonomika je hlavní náplní 
tohoto odboru, tvoří převážnou část členů 
lidé s neekonomickou profesí, tedy technici, 
řemeslníci a podnikatelé. Moje vlastní 
zkušenost je taková, že když členové 
hospodářské rady objeví mezi členy sboru 

člověka s profesí, která by v radě měla být 
zastoupena (třeba i vícenásobně), pak 
tohoto člověka osloví s otázkou, zda by v ní 
nechtěl pracovat. Nic však nebrání vlastní 
iniciativě členů CB, aby sami nabídli své 
služby v tomto odboru. O konečném začle-
nění do hospodářské rady však rozhoduje 
staršovstvo sboru.

3. Co dala práce v hospodářské radě Tobě osobně? 
Já vidím práci hospodářské rady hlavně   

z technické stránky, proto se omlouvám za 
svůj jednostranný pohled. Práce v hos-
podářské radě mne obohatila kontaktem     
s lidmi, kteří „umí“ (a to nejen ve své pro-
fesi), mají rozhled, a navíc klidné, věcné a 
skromné jednání při často obtížném hledání 
optimálního řešení problému. Cítím vděk za 
to, že se mohu s pomocí ostatních podílet na 
vylepšování podmínek sborového života, 
abych neměl jen pocit braní. A musím při-
znat i jisté povzbuzení sebevědomí, když se 
podaří něco vylepšit.

4. Co Ti vzala?
Myslím, že nemůžu říct, že by mi práce    

v hospodářské radě něco vzala. Pokud jde o 
věnovaný čas (a to ho není mnoho v po-
rovnání s jinými službami, jako je například 
sborový zpěv), tak to je také spíše zisk.

KOMPAS 3/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

OTÁZKY
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Otázky pro člena staršovstva Josefa Vávru:

1. Můžeš ve zkratce, a přesto konkrétně popsat, jak 
vypadají setkání bratří starších a co se na nich řeší?

Setkání má poměrně přesně stanovený a 
dopředu známý program, kterým se v prů-
běhu zasedání „projíždí” bod po bodu. 
Staršovstvo řeší jak otázky sborového života 
(pastorace, zvaní hostů a naopak pozvání ke 
službě odjinud, zajišťování služeb, otázky 
týkající se Bohumilic), tak témata 
nadsborová, až celocírkevní. Asi nejvíce se 
ale v této době zabývá otázkami provozně-
ekonomickými.

2. Co Tobě osobně dala práce ve staršovstvu?
V první řadě určité odmýtizování práce 

staršího a staršovstva. Je to práce sice 
odpovědná, ale v podstatě civilní, obzvláště 

v klidnějších dobách života sboru. Měl jsem 
také možnost podívat se do vnitřního 
fungování sboru a jeho součástí.

3. Co Ti vzala?
Do určité míry iluze o staršovstvu (viz 

předchozí odpověď). Vzhledem ke 
značnému zastoupení ekonomických témat 
při jednáních staršovstva jsem jako 
neekonom zůstával začasté spíše v pozadí. 
Možná by neškodilo více delegovat tuto 
oblast na hospodářskou radu sboru, bylo by 
pak více času na „duchovnější” práci 
staršovstva.

4. Co by potřebovali bratři starší od nás 
„obyčejných” členů sboru, aby se jim lépe pracovalo?
Vzhledem k blížícím se volbám jednak 
modlitby za nové staršovstvo a pak také 
ochotu se do něj nechat nominovat. Pokud 
se velká část členů sboru před volbami 
vyškrtá, nebude příliš odkud brát nové starší 
s čerstvými silami a novými myšlenkami. A 
dvojnásob to platí pro všechny sestry ve 
sboru, které bych tímto chtěl povzbudit ke 
kandidatuře. Myslím, že ženský prvek ve 
staršovstvu přece jen chybí.

Zpracovala Danda Asszonyi

5. Co byste v hospodářské radě potřebovali od nás 
„obyčejných členů” sboru, aby se vám lépe pracovalo?

Samozřejmě modlitby, abychom uměli 
dobře hospodařit se svěřenými penězi a 
abychom rozumně rozhodovali o úpravách, 
které by měly vždycky vést ke zlepšení 
podmínek pro užívání nejen modlitebny, ale 
i obytného domu. Věcně pak na jedné straně 

odvahu říci nám své náměty a možná nás i 
trochu víc popohánět k činnosti a na druhé 
straně trochu trpělivosti, když něco nejde 
tak rychle, jak bychom si přáli. Někdy jsou 
důvodem problémy finančního rozpočtu, 
jindy problémy technické. Tím jsem však 
rozhodně nechtěl říct, že bych někdy vnímal 
mezi členy sboru vůči hospodářské radě 
nějakou netrpělivost.
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 ČÁST PASTÝŘSKÉ SLUŽBY 

 PRESBYTERŮ

ede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je 
někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je Vněkdo z vás nemocen? Ať zavolá starší 

církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve 
jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, 
Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu 
odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a 
modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. 
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 
5,13–16)

Dopis apoštola Jakuba je v mnohém 
praktickou příručkou duchovního života.   
V závěrečné části dopisu určeného dvanácti 
pokolením v diaspoře (Jk 1,1) zaznívají krátké a 
jasné rady. Když se někomu vede zle, má se 
modlit. Když je někdo dobré mysli, má 
zpívat Pánu, a nakonec když je někdo ne-
mocen, má zavolat starší církve (ř. presby-
terous tés ekklésias), aby se nad ním modlili a 
mazali jej olejem. Novozákonní církev znala 
dary uzdravování. Zdá se, že v raných do-
bách církve bylo těchto darů více, než v těch 
pozdějších, ke kterým patří doba listu 
Jakubova. Církev v touze prostředkovat 
pomoc nemocným dostala radu, která je 
„obyčejná“ a přístupná v každém sboru a 
církvi. Jsou zde starší, kteří jsou povoláni a 
připraveni modlit se za nemocné.

Služba nemocným patří k pastýřské 
službě (nejen) presbyterů. O co v ní jde? 
Především o to, že v péči o nemocné nemá 
jít pouze o slova. Slova modlitby mají být 
doplněna činem – mazáním olejem. 
Řekněme si nejprve něco o těch, kterým je 
tato služba určena. Jedná o ty, kteří jsou 

asthenés – slabí, beze síly. Nemohou se 
dlouhodobě sami dostat do společenství 
církve, kde je prostor ke vzájemným mo-
dlitbám. S diagnózou asthenés se setkáváme 
například u těch, kdo leželi u rybníka Be-
thesda, kde lehávalo množství nemocných (asthe-
nés; J 5,3) Slova o tom, že se presbyteři mají 
modlit nad ním, ukazují na pozici ležícího 
nemocného. Dlouhodobá nemoc je nároč-
ná nejenom fyzicky, ale také duševně a 
duchovně. Je to břemeno, k jehož nesení je 
potřeba fyzické péče i duchovní podpory. 
Za povšimnutí stojí, že iniciativa je na ne-
mocném – on má volat starší církve. 
Obvykle se tedy návštěva starších děje u 
dlouhodobě nemocných. Modlitby presby-
terů ovšem patří i všem ostatním, na které 
doléhá tíha nemoci a potřebují duchovní 
povzbuzení.

Pomoc nemocným, jak ji doporučuje 
apoštol Jakub, má dvě části – modlitbu a 
mazání olejem. Co se týče modlitby, smíme 
předpokládat, že je podobná žalmovým 
modlitbám. Patří sem vyznání víry, vy-
jádření očekávání na Boží pomoc a prosby. 
Nemůžeme opominout ani zpovědní část, 
která vede k vyznání hříchů. Mazání olejem, 
čin, který doplňuje slovo, je potřeba dnes 
vnímat duchovní symbolikou spojenou       
s praktickou pomocí ulevit od bolestí. 
Mazání drahým vonným olejem s obsahem 
parfémů a medikamentů bylo v biblických 
dobách určeno k tišení bolesti. Olej byl        
v Jakubově době lékem, který si pravděpo-
dobně ne všichni mohli dovolit. V tomto 

Ať se nad ním modlí a potírají ho olejem
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ohledu dnes existují jiné prostředky tišení 
bolesti, a proto mazání olejem stěží můžeme 
aplikovat v jakubovském slova smyslu (na-
plněním jakubovské rady jsou dnes spíše 
pomeranče, džusy, nákup či cokoli jiného, 
co má ulehčit nesení nemoci). Při vědomí 
této skutečnosti se ovšem mazání olejem při 
službě nemocným nemusíme vyhýbat. Stává 
se součástí duchovního aktu modlitby, který 
má pomoci zpřítomnit Boží lásku a dotek 
podobně jako chléb a víno Večeře Páně. Je 
zde ale potřebí dodat jeden velký vykřičník. 
Mazání olejem nesmíme vnímat jako ma-
gický akt, který zesiluje účinek modlitby na 
Pána Boha. Je potřeba si velice dobře 
všimnout, že to, co zachrání a pozdvihne 
nemocného, je právě a jenom modlitba víry 
(5,15).

Služba modliteb s mazáním olejem má 
své zaslíbení. Modlitba víry nemocného 
zachrání (ř. sósei = dosl. „spasí“), pozvedne 
jej, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuš-

těno. Nelze povědět, že je slíbeno automa-
tické uzdravení. V konceptu spásy je vždyc-
ky obsaženo obojí – uzdravení pro časnost i 
věčnost. Uzdravení pro věčnost je skrze 
ujištění o odpuštění hříchů nutně plné, ne 
tak uzdravení pro časnost. Proto Jakub 
mluví o pozvednutí nemocného. Je to veliký 
dar, když člověk dostane duchovní síly        
k dalšímu nesení bolesti. A vezmeme-li       
v úvahu psychosomatický charakter nemo-
cí, pak právě duchovní obnova sil může vést 
i k uzdravení tělesnému. Dá-li v odpovědi na 
modlitby starších s mazáním olejem ne-
beský Otec i tělesné uzdravení, je to vždy 
povzbuzení nejen pro uzdraveného, ale také 
pro presbytery a celou církev.

V životě sboru a ve službě staršovstva 
chceme Boží rady, jak nám je nebeský Otec 
předal skrze apoštola Jakuba, brát vážně a 
takto sloužit nemocným i v našem sboru.

Jan Asszonyi

PRESBYTER 

Na konci března nás čeká výroční shromáždění, při kterém bude voleno 
staršovstvo sboru. Připomeňme si tedy základní kontury tohoto úřadu, který od 
počátku patří k životu církve – každý sbor je v pořádku tehdy, má-li presbytery 
(Tt 1,5–9; Sk 14,23). Novozákonní svědectví se nejvíce zabývá duchovními a 
lidskými předpoklady presbyterů, o něco méně tím, jaký má být charakter jejich 
služby, a jen málo se dovídáme o obsahu jejich služby. Všechno toto je v apo-
štolských napomenutích vzájemně propleteno, a tak shrnu službu starších do 
následujících dvou odstavců.

K nadcházející volbě starších sboru

Řecké slovo presbyter v sobě nese skutečně 
odkaz k věku – je to starší člověk. V ži-
dovsko-křesťanském kontextu už ale nejde 
o určení věku na prvním místě. Presbyter je    

Duchovní a morální předpoklady presbyterů
v tomto kontextu označením funkce. Že     
k ní patří jistý věk a zkušenosti, to je přitom 
nabíledni. Ne nadarmo říká apoštol Pavel, 
že biskup (z biblického hlediska jen málo 
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odlišný od presbytera) nemá být nově po-
křtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsou-
zení ďáblovu. (1Tm 3,6) Věkem, jenž je 
obsažen v názvu staršího, se ovšem Nový 
zákon ve vyjmenovávání předpokladů 
presbyterů nezabývá. Důležitější jsou jiné 
vlastnosti: bezúhonnost a dobrá pověst ve 
společnosti, spořádaná rodina (věřící děti, 

kterým se nedá vytknout nevázanost a ne-
poslušnost), pohostinnost, rozvážnost, 
spravedlnost, zbožnost, zdrženlivost, pev-
nost v křesťanském učení, dobrovolnost. 
Negativně jsou vyjádřeny předpoklady pro 
úkol a úřad presbytera takto: nemá být 
nadutý, zlostný, pijan, rváč či ziskuchtivý (Tt 
1,5–9; 1Tm 3,1–7; 1Pt 5,1–4).

Úkol presbyterů je shrnut do pastýřské 
péče – Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve 
kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, 
abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal 
krví vlastního Syna. (Sk 20,28; 1Pt 5,2) Apo-
štolové Pavel i Petr nechtějí dopodrobna 
popisovat obsah pastýřské služby, ale cosi    
z ní přece jenom připomínají. Patří k ní 
laskavý dohled a strážná služba. Povšimně-
me si, že Pavel řekne: Dávejte pozor (nejprve!) 
na sebe i (a až pak!) na celé stádo. (Sk 20,28) Petr 
vede presbytery k tomu, aby svou službu 
nekonali jako Páni nad těmi, kdo jsou jim 
svěřeni, ale mají jim být příkladem. (1Pt 5,3) 
Pavel pak ještě přidá, že pastýři církve jsou 
jako ti, kdo jsou si vědomi, že pečují o církev, 

Úkol presbyterů

kterou si Bůh získal krví svého vlastního 
syna. (Sk 20,28) Myslím, že je možné po-
vědět, že presbyter ve vztahu k církvi nemů-
že být „nad věcí“. Je citově zaangažován 
právě proto, že pečuje o ty (a sám patří         
k těm), kdo byli z lásky vykoupeni Kristem a 
patří Bohu. Neumím si představit staršího, 
který by nemiloval Boha a církev. Láska ke 
sboru se zvlášť ukáže v situaci, kdy přijdou  
draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi 
samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, 
aby strhli učedníky na svou stranu. (Sk 20,29–30) 
I proto je v obsahu pastýřské služby speci-
ficky zmíněna služba povzbuzování ve zdra-
vém učení. (Tt 1,9) Presbyteři jsou Bohem 
povolanými pozemskými ochránci draze 
vykoupeného Božího lidu.

Kdybych měl za sebe shrnout, co 
vyhlížím u presbyterů (mužů i žen!), pak je 
to láska k Pánu Bohu, milosrdenství a 
laskavost ve vztahu ke členům sboru a 
ochota věnovat čas práci, která je někdy 

K volbám staršovstva

obyčejná a správní, jindy pak vskutku 
pastýřská.

P.S.: Jsem rád, že staršovstvo, jemuž končí 
mandát, takové bylo.

Jan Asszonyi

Dne 19. února 2012 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 81 let někdejší 
pravidelný návštěvník našeho sboru pan Jiří Nedělka.

Jednou větou... 
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w Můžu tě oslovit „bratře varhaníku“?
Můžeš.

w Takže, bratře varhaníku, jak ses k hraní na 
varhany dostal?

Přes taťku. Nejdřív chtěl hraní po něko-
lika z nás – po Lukáši Kulískovi, bráchovi 
Davidovi, Elišce Kořínkové a Petru 
Buršíkovi.

w A kdo z vás u hraní zatím zůstal?
Já s Lukášem.

w Ale hraní ve sboru muselo něco předcházet.
Hrál jsem asi osm až devět let na klavír a 

dva měsíce jsem se chodil učit hrát na 
varhany.

ANEB PŘEDSTAVUJEME NOVOU GENERACI VARHANÍKŮ (1)
POVÍDÁNÍ HUDEBNÍ

w Proč jen dva měsíce?
Nestíhal jsem to.

w Kdy hraješ při shromážděních?
Většinou první středu v měsíci a pak se 

domluvím, když je potřeba zaskočit. Teď 
jsem hrál tři středy za sebou. Jinak někdy 
hraje Lukáš a někdy Dalimil.

w Musíš se na hraní připravovat?
Vždycky požádám toho, kdo káže, dopře-

du o písně a doma je nacvičím na klavír. To 
je stejný.

w Neříkej, že klavír a varhany je to stejný.
Já na to hraju tak, že je to stejný.

w Ale v něčem je přece rozdíl.
Varhany mají jinej zvuk. A nehraju na to 

úplně tak, jak by se mělo. Trošku si to zjed-
nodušuji.

w Máš nějakou oblíbenou píseň?
Ne.

w Zvládáš všechny písně?
Všechny ne.

w Která píseň byla zatím nejtěžší?
To nevím vůbec. Možná nějaká byla, ale 

nepamatuju si.

w Co je na hraní nejtěžší?
Tempo. Sbor zpívá pomaleji.

w Kdy tě uslyšíme hrát v neděli?
Já bych se do toho raději ještě nepouštěl.

S novým bratrem varhaníkem rozmlouvala 
Lenka Broklová.

Štěpán Raus

POVÍDÁNÍ HUDEBNÍ



w Co sis představoval ve svém životě jinak?
Rozhodně jsem si nepředstavoval, že budu 
stavět kostel a už vůbec ne v Litomyšli. Ale 
cesty Páně jsou nevyzpytatelné.

w Co je nejlehčí a co je nejtěžší na kazatelování?
Nejlehčí je zvyknout si na volnou pracovní 

ROZHOVORROZHOVOR
KAZATEL DANIEL SMETANA V ŠESTI OTÁZKÁCH

 neděli 19. února poctil náš sbor návštěvou bratr Daniel 
Smetana s manželkou, v současné době kazatel sboru CB VLitomyšl. Sloužil při dopolední bohoslužbě a odpoledne na 

večírku nám pak vyprávěl nejen o sobě, ale také o nově postavené 
litomyšlské modlitebně. A tak ještě malé ohlédnutí za touto 
návštěvou…

w Co Ti dělá radost?
V poslední době, když mohu být o samo-

tě s Bohem a rozjímat s Bohem. Jinak rád 
chodím s manželkou na procházky, jezdíme 
na kole a rádi poznáváme okolí Litomyšle. 
Také mám rád umění a radost mi udělá 
výstava obrazů, soch nebo architektury.
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dobu, což se za jistých okolností může stát i 
břemenem. Nejtěžší je unést sám sebe, tj. 
slabosti své a svého sboru.

 Proč ses stal kazatelem?
Prožil jsem to jako Boží povolání do 

služby. Na teologickou fakultu jsem 
nastoupil, protože mne nevzali na fakultu 
pedagogickou a ve čtvrtém ročníku na 
teologii jsem při modlitební chvíli prožil 
osobní zavolání do kazatelské služby.

w První dojem z Brna?
Působí na mne jako tradiční sbor. Pře-

kvapilo mne, jak lidé pozorně poslouchají. 

w

Oslovilo mne vedení shromáždění starším 
sboru a pozvání dětí ke slovíčku na stupínek 
a to, že děti opravdu poslouchaly.

w Co to je podle tebe tradiční sbor?
Věřící lidé, kteří milují Boží slovo, ctí 

tradice své církve a svého sboru. A rozvíjejí 
dobré zkušenosti minulých generací.

A zbytek jste slyšeli na sborovém ve-
čírku…

S kazatelem Danielem Smetanou rozmlouval 
Petr Kvapil.

 vánočních prázdninách odjel 
velký dorost na tři dny na zimní Opobyt do Lesního Hlubokého. 

Ubytovaní jsme byli na chalupě u Kořínků. 
Kromě stálých členů našich výprav se zú-
častnil i Šimon Asszonyi, který je ve velkém 
dorostu nový, a několik mládežníků.

Během tří dnů jsme podnikli dva výlety 
do okolí, z čehož druhý výlet byl výletem 
celodenním. Zapomněli jsme na to, že podle 
občanky by někteří z nás měli být dospě-
lými, a bezstarostně jsme nořili boty do 
bahnitých louží, schovávali se za stromy a     
v příkopech při slově „mina“, při roli piráta 
jsme hlasitě smrkali do kapesníku nebo       
v případě princezny se zdobili kapradím, 
skákali po kamenech v potoce, i když deset 
metrů odtud vedla cesta.

Když jsme se pak vrátili do chalupy a díky 
systému dohod, úplatků a rychlé pohoto-
vosti jsme se uvelebili na pohovce či v křesle, 
najedli jsme se skvělého špenátu nebo gu-
láše.

Za tmy jsme se svíčkami šli k Devíti kří-
žům, kde jsme si vyslechli pověst, nebo 
jakožto princezny a draci pobíhali ve dvo-
jicích po vesnici a hledali kouzelné dědečky, 
kteří nám kladli otázky, jako například:

„Když je viděti, nevidí mne nikdo, a když 
není viděti, vidí mě všecko. Kdo jsem?“

„Jiné šatí, sama je nahá. Kdo je to?“
Jakmile nám dědečci přestali klást otázky, 

slova se ujal Dan. Po tři večery jsme se za-
bývali tématem „blbec“. První večer jsme se 
dozvěděli, jak takový blbec vypadá a jak se 
projevuje. Druhý den jsme měli program o 

ZIMNÍ POBYT
VELKÉHO DOROSTU 
V LESNÍM HLUBOKÉM

ZIMNÍ POBYT
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bláznovství v oblasti fyzického vztahu a třetí 
den nám Dan řekl, jak se nestát blbcem a jak 
proti tomu bojovat.

Ani na této akci nechyběl 
hudební večer, kdy kluci 
předváděli s kytarou pro mě 
nepochopitelné kousky. 
Zpívaly se písničky k téma-
tu biblického programu a 
písničky pro nás dorostence 
známé i neznámé.

Poslední den jsme se 
činili na zahradě, pak jsme si 
opekli sýr na ohni, pohladili 
zdejší koťata a večer nasedli 
na autobus, který nás zavezl 
zpět do reality.

Hanka Fronková
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o dvou letech nás koncem ledna potěšil Šum spolu s Jurou a Bohušem pozváním na 
třetí vzpomínání na dorostenecké tábory, tentokrát na Senince 1981, na Košařiskách P1987 a na puťák na Čergově 2000. Opět jsme si připomenuli známá místa, která se 

pomalu ztrácí ve vzpomínkách, tentokrát jsme si dokonce po družinkách trochu zasoutěžili 
a nakonec zbýval i čas na popovídání s těmi, které jsme už třeba léta neviděli.

(red.)

Dorostové vzpomínáníDorostové vzpomínání
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  i malý dovede velké věci
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Příběh SEDMÝ: 

17

yl jednou jeden osamocený stromek, který 
rostl při kraji polní cesty. Byl to tenký doubek 
s malými lístky, úzkými větvičkami a nepříliš B

silným a trochu křivým kmenem. Do výšky také příliš 
nenarostl a nikdy neměl větší množství květů neboli 
jehněd, které by dávaly pyl rozličnému hmyzu. Mno-
ho jiných velkých vysokých statných stromů v okolí se 
mu pro jeho vzrůst a vzhled smálo. Prý málo vyrostl, 
nemá žádnou sílu a žaludy měl vloni jen čtyři. Ale ten 
malý stromek si ve svém srdci stále říkal, že přece 
nezáleží na velikosti a síle, ale na tom, aby někomu 
přinesl radost a někomu dobře posloužil.

Jednoho teplého slunného dne na konci léta šla po 
polní cestě maminka s malou holčičkou. Dívenka se 
držela své maminky za ruku a dívala se vysoko do 
korun stromů, které se místy začínaly malinko barvit 
podzimem. Pomalu prošly kolem statné lípy a poznaly 
vedle ní i košatou jabloň a vzrostlou švestku. Všechny 
stromy vypadaly krásně, ale sáhnout na jejich listy či 

plody dívenka nemohla, byly moc vysoko. Když ale spatřila maličký doubek, pustila se 
maminky a běžela hned k němu.

Dívenka se smála, oči jí najednou jiskřily radostí, pobíhala kolem doubku a hned 
volala: „Podívej, maminko, tady ten stromek je malý jako já. Na něho dosáhnu, mohu si 
prohlédnout zblízka jeho listy, a dokonce tu je i jeden žalud, který si můžeme odnést 
domů na památku. Hurá.“ Stromek si obě dvě pečlivě prohlédly a žalud si opravdu 
domů vzaly.

Ten doubek u polní cesty od té doby potěšil ještě mnoho dalších dětí, které si ho 
oblíbily. Byl rád, že slouží právě tím, jaký je.

Také mnoho z nás je malých a nemá velikou sílu. I přesto ale můžeme mnohým lidem 
kolem sebe dělat radost a sloužit jim tím, co dobře umíme: svými úsměvy, pomocí a 
laskavým jednáním.
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Listy a plody ze tří stromů se pomíchaly. Poznáte, které plody a listy   
k sobě patří a z jakých stromů jsou? Obrázky si můžete také vybarvit.

DĚTSKÝ SBOREČEK 
V DOMOVĚ SENIORŮ
DĚTSKÝ SBOREČEK 
V DOMOVĚ SENIORŮ
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Pája Sychrová

ejen v rámci některých nedělních shro-
máždění je možno vidět (a hlavně 
slyšet) dětský pěvecký sboreček pod N

vedením Elišky Kořínkové. Koncem ledna měli 
totiž malí zpěváčci vystoupení i mimo sborové 
prostory, a sice v Domově seniorů Kociánka (na Štefánikově ulici). Jakožto cestovní 
doprovod jedné ze zpěvaček jsem měla možnost poslechnout si tento minikoncert i já a 
mohu říci, že se velmi povedl. V malé společenské místnosti, kde měly děti zpívat, se sešlo 
přibližně patnáct seniorů, plus maminky a sourozenci, kteří sem zpěváčky dopravili. Děti 
(sešlo se jich tu jedenáct) s pomocí dirigentky Elišky a hudebního doprovodu (David, Jára, 
Quapka) zazpívaly sedm písní, jednu dokonce anglicky, a po každé z nich byly odměněny 
spontánním potleskem. Stařenky a stařečkové vypadali opravdu potěšeně, někteří i dojatě. A 
účinkující byli po skončení koncertu odměněni tatrankami a čokoládkami, takže hádám, že i 
děti odcházely domů spokojené J.

Iva Zachariášová



KVETA RICHTEROVÁ NA VEČÍRKU 26. ÚNORA

Mládež / úterý 19.15

Základy víry (Jan Asszonyi)
Degustace
Biblický program (Míša a Eliška)
Společná mládež všech CB z Brna

6. 3.: 
13. 3.:
20. 3.:
27. 3.:

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

Brusleníčko

Pravidelné nedělní odpolední brusleníčko (v případě příznivého počasí ) za Lužánkami se 
koná od 15.00. Informace u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

Mt 15,21–28
L 11,14–28
J 6,1–15
J 8,46–59

PERIKOPY

Večírky / neděle 17.30 (od 17.00 posezení u kávy a čaje)

4. 3.:
11. 3.: 
18. 3.:

kaz. Roman Toušek – o pomoci bysterského sboru Keni (moderuje kaz. Jan Asszonyi)
senior ČCE Jiří Gruber – o návštěvě Cejlonu (Srí Lanka) 
dr. Ladislav Traxler – diskusní večer o manželství (moderuje br. Milan Hluchý)

(moderuje kaz. Jan Asszonyi)

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

¸ – možná i promítání světelných obrazů (digitálních)

KOMPAS 2/2012 / WWW.CB.CZ/BRNO

¸
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¸



4 3.:

11. 3.:

18. 3.:

25. 3.:

9.00
17.30
9.00

17.30
9.00

17.30
9.00

15.00

7. 3.:
14. 3.:
21. 3.: 
28. 3.:

19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Roman Toušek + Večeře Páně
večírek (kaz. Roman Toušek)
farářka Jana Křížová ECM (ekumenická neděle)
večírek (senior ČCE Jiří Gruber)

večírek (br. Ladislav Traxler)
kaz. Jan Asszonyi
výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

kaz. Jan Asszonyi

br. Petr Raus a král David (misijní)

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

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mladší mládež – pátečníci

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský 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 16.45

ve středu 14. 3. a 28. 3. ve 20.10

ve středu 28. března v 17.15

4. 3.:
11. 3.:
18. 3.:
25. 3.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
br. Petr Raus + VP
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
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