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Majitel novinového stánku v argentinském 
Buenos Aires nemohl uvěřit svým uším. 
Když zazvonil telefon, očekával běžný 
hovor s jedním ze svých zákazníků. O jeho 
zákazníka se opravdu jednalo, do běžného 
hovoru však měly následující chvilky 
daleko. Na druhé straně telefonní linky se 
totiž ozvalo: „Tady Jorge Bergoglio, volám 
vám až z Říma.“ Nově zvolený papež se 
rozhodl zrušit si sám předplatné novin.

„Tady je místo pro tři sta lidí,“ pověděl 
František po návštěvě papežského apartmá-
nu. Dosud se tam nenastěhoval. Preferuje 
obyčejné křeslo před papežským trůnem, 
autobus před papamobilem. Je fanouškem 
argentinského fotbalu a miluje tango. Ještě 
jako kardinál se procházel místy v Buenos 
Aires, kam se většina lidí bála jít.

Noviny po celém světě se zaplnily infor-
macemi o Františkovi. Citují jeho slova a 
pozorně sledují jeho kroky. Jeho slova jsou 
jednoduchá, ale ne zjednodušená. Mluví 
srozumitelně a chová se přirozeně. Musím 
se přiznat, že právě tím okouzlil i mě. Zdá se 
mi, že po dlouhé době se zprávy zaplnily 
něčím hlubokým.

„Chraňme Krista ve svém životě, 
abychom ochránili jiné, abychom ochránili 
stvoření!“ řekl v jednom ze svých kázání. 
František mluví o rozšiřování lidského 
srdce. Je v něm víc místa pro Pána Boha i 
pro ostatní, než se může zdát. „Když máme 
zavřené srdce, když máme srdce z kamene, 
kameny se nám dostanou do rukou a my 
jsme připraveni je hodit.“

Mária Uhlíková

Košíkov 2013

mailto:horsky@nettown.cz
mailto:horsky@nettown.cz
mailto:josef.horsky@cb.cz
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yšlenek je obecně hodně a často neza-
držitelně plynou hlavou. Některých by 
se člověk chtěl zbavit hned, ale k někte-M
rým se rádi vracíme. Čím jsem starší, tím 

více se v myšlenkách vracím k těm, které jsem měla 
ráda a kteří mne už předešli – a já pevně věřím, že 
do nebe.

Jeden z těchto milých blízkých byl můj dědeček. 
Babičky a dědečkové patří neodmyslitelně do 
rodiny každého dítěte. Narodila jsem se jako 
poslední ze čtyř sourozenců a již v pozdějším věku 
svých rodičů. Zřejmě proto žil už jenom jeden 

prarodič, a sice můj dědeček František Lukl. Žil s námi v domě v Nosislavi na 
tzv. výměnku. Je to vlastně bydlení pro prarodiče ve venkovských staveních. 
Takže jsem měla denně dědečka ve svém životě. Jeho dobré srdce a víru         
v Pána Boha jsem brala jako samozřejmost. Dědeček byl členem sboru, tehdy 
v mém dětství ještě Jednoty českobratrské, a každou neděli odpoledne bylo u 
nás shromáždění, ve kterém kázal. Občas k nám přijížděli kázat také bratři      
z našeho brněnského sboru. Vzpomínám si na kazatele Pospíšila a br. Bu-
káčka. Dědeček se na každé kázání vždy poctivě připravoval. On vůbec rád 
studoval. Jako mladík byl studentem reálného gymnázia v Brně. Pokud vím, 
toužil učit děti. Rodiče říkali, že chtěl být profesorem zeměpisu a dějepisu a 
učit studenty na střední škole. Ale měl smůlu. Jeho bezdětná tetička mu po své 
smrti odkázala dům s hospodářstvím a on na příkaz svých rodičů opustil 
školu a stal se rolníkem. Celý život tím trpěl, i když si nikdy nenaříkal. Rád 
studoval nejen bibli, ale i různou duchovní literaturu. Dělal si poznámky, 
výpisky, měl bohatou korespondenci a vždy mluvil spisovnou češtinou         
(v Nosislavi se mluvilo nářečím). Tehdy ve svých dětských letech jsem z toho 
nic nedocenila. Vlastně přece jen něco, a to v plné míře. Když rodiče odjížděli 
pracovat na pole, dědeček mne hlídal. Maminka navařila pro oba jídlo na celý 
den a bylo třeba ho pouze ohřát a sníst. A tady jsme byli sehraná dvojice. 
Nerada jsem jedla a vše, co souviselo s jídlem, byla pro mne trpná záležitost 
(kéž bych to tak cítila i dnes). Dědeček si u svého psacího stolu četl nebo psal, 
já si hrála a tu se k večeru rodiče vraceli z pole. Samozřejmě první otázka 
maminky byla – jak mi chutnalo a kolik jsem snědla? Dědeček vyskočil ze židle 
a volal: „Už jdu ohřívat, Aničko, už běžím!“ Za to jsem ho milovala. Na rozdíl 
od ostatních pochopil, že jsou důležitější věci v životě než jídlo.
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VÝHLEDY
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 D U B N U

Později, když jsem byla starší, mi často 
vyprávěl o prezidentu Masarykovi, kterého 
si velice vážil a kterého ctil. Vyprávěl mi o 
Pánu Bohu, o Pánu Ježíši, učil mne různé 
veršíčky z bible (zvláště před vánoční be-
sídkou) a vysvětloval mi jejich význam. Ale 
hlavně žil podle Božích přikázání a byl pro 
mne tichým příkladem. Nikdy nebyl hrubý, 
nezlobil se na mne, i když měl někdy důvod, 
odpouštěl, byl slušný a v mých vzpomín-
kách vždy laskavý. Měla jsem ho moc ráda. 
Dokonce v den jeho umírání jsem odmítla 
jet do školy, seděla jsem u jeho lůžka, po-
dávala mu pití, utírala orosené čelo, držela za 
ruku. Přesto mám vůči němu pocit jakéhosi 
dluhu.

Zemřel, když mu bylo 94 roků a mně 
necelých 16. Tolik bych mu dnes chtěla říct a 
naslouchat mu. Tehdy mne jeho povídání 
občas obtěžovalo. Měla jsem „jiné starosti“ 
a byla jsem netrpělivá. Kladu si otázku, jak 
jsem na tom dnes já a možná my všichni      
v našem sboru. Máme na sebe čas? Vší-
máme si starší generace a naopak? Možná 
jen letmý úsměv, osobní pozdravení, běžná 
otázka na naše zdraví, drobná pomoc při 
vzájemném míjení se v prostorách mo-
dlitebny snad každého potěší a neurazí. 
Nerada bych opět litovala a měla pocit 
jakéhosi dluhu.

Lydie Stará

Slovo Hesel jednoty bratrské na měsíc duben: Žijte         
v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte 
kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní 

byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Ko 2,6–7)
Toto slovo je potřeba vnímat na pozadí apoštolovy starosti o to, aby Koloští nebyli 

svedeni líbivými řečmi a prázdným a klamným filozofováním založeným na lidských bájích (Ko 2,4.8). 
Podobně jako koloští křesťané, i my žijeme v prostředí, kde se vedou všelijaké líbivé řeči. 
Prostředí, v němž žijeme, nás ovlivňuje, a může nás všelijak oklamat či odvést od radosti, 
víry, lásky a naděje, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Proto apoštol Pavel připomíná základ, 
na němž náš život stojí. Uvádí obraz stromu, který má své kořeny a obraz domu, který má své 
základy. Budeme-li si stále uvědomovat, odkud roste náš život, na čem stojí a kam míří, pak 
jsme připraveni slyšet slova: Žijte v Kristu Ježíši… K tomu, abychom si vděčně připomínali 
základy života a hledali, jak žít v Kristu Ježíši, mají sloužit i naše společná dubnová setkání.

Nejmarkantnější změnou v programu shromáždění je výměna nedělních večírků za 
večerní shromáždění, která budou začínat vždy v 19.00 hodin. Jako v minulých letech i letos 
počítáme s Večeří Páně při večerních shromážděních tehdy, když bude slavena i dopoledne, 
tj. první neděli v měsíci.



Kvapôčky na cestách
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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Nedělní shromáždění 
 7. 4. 2013 9.00 hodin – shromáždění s Večeří Páně, slouží kazatel Jan Asszonyi

19.00 hodin – večerní shromáždění, slouží kazatel Jan Asszonyi
14. 4. 2013 9.00 hodin – slouží bratr Josef  Vávra

19.00 hodin – v rámci jarních ekumenických „výměn kazatelen“ poslouží 
sestra farářka Eva Buttová (CČSH)

21. 4. 2013 9.00 hodin – slouží bratr Petr Raus
19.00 hodin – slouží sestra Mária Uhlíková

28. 4. 2013 9.00 hodin – dopolední shromáždění s hosty – dětským pěveckým sborem 
Kvapôčky z Bratislavy.
17.00 hodin – koncert dětského pěveckého sboru Kvapôčky

Středeční biblické hodiny
Ve středečních biblických hodinách se kazatel Jan Asszonyi vrátí k předvelikonočním 

kázáním o antiochijském sboru a jeho vztahu s apoštolem Pavlem. Poté se vrátíme k cestě 
starozákonního Božího lidu tam, kde jsme ji v loňském roce opustili (Nu 16).

Další informace
V sobotu 6. 4. 2013 byli v 11.00 hodin v naší modlitebně oddáni sestra Iva Zachariášová 

a bratr Daniel Andrš. S Ivou Andršovou se loučíme a předáváme ji do péče ostravského 
sboru Církve bratrské, protože bude se svým manželem bydlet v Suchdole nad Odrou 
(stanice ostravského sboru CB).

Dětský pěvecký sbor Kvapôčky bude naším hostem kromě neděle 28. 4. i během soboty 
27. 4., kdy se uskuteční výlet a podvečerní hudební workshop pro děti. Na obě sobotní akce 
jsou pozvány i děti z našeho sboru a jejich kamarádi.



6

POŽEHNÁNÍ

V neděli 17. března bylo požehnáno Bohdance, dceři Ivany a Mariana Moržoł.

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
DUBEN 2013

Tvá svědectví jsem obdržel do věčného dědictví,
ano, jsou radostí mému srdci.

Žalm 119,111

PŘIJETÍ DO SBORU

V neděli 3. března byla za plnoprávnou členku sboru přijata sestra Ludmila Herníková.
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 vnitřním chvěním píšu toto za-
myšlení k myšlenkám Pavla do Efezu S(Efezským 4,25–5,2). Nastavuje mi 

zrcadlo, a to, co v něm vidím, se mi vůbec 
nelíbí. Vyvolává ve mně více otázek než 
odpovědí. Jak to vypadá, když si vysvleču 
„starého člověka“ a obléknu „nového člo-
věka“? Jak žít novou identitu v Kristu mezi 
sebou, ne jenom v sobě? Jak spolu žít v jed-

nom společenství? Jak žít pravdivě, jak mlu-
vit pravdu a najít rovnováhu v tom, jak, kdy 
a co říct tak, abychom přitom nedávali pro-
stor zlu, tak aby naše slova nebyla uštěpačná, 
zraňující, tvrdá, destruktivní? Jak mluvit 
pravdu v lásce? A jak se správně hněvat?

Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým 
bližním‘, neboť jsme údy téhož těla.

Zdá se mi, že „říkat pravdu“ souvisí s dá-

POHLEDY DO PÍSMAPOHLEDY DO PÍSMA
Člověče, nezlob se?

Efezským 4,25-5,2

KDY      KOMU                                         PROČ

3. 4.
13. 4.
14. 4.
30. 4.

sestře Jaroslavě Bergerové z Brna
sestře Ludmile Halamové z Brna
sestře Naděždě Nováčkové z Brna
bratru Stanislavu Herníkovi z Brna

82 let
87 let
79 let
85 let
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váním zpětné vazby. Dáváme si zpětnou 
vazbu? Říkáme si, jak věci vnímáme, jak se 
nám jeví? A jak si ji dáváme? Zraňují naše 
slova lidi kolem? Jsou necitlivá a hrubá? A 
jak zjistím, jestli mám pravdu, nebo se 
mýlím? Je můj názor skutečně tak důležitý? 
Co se stane, když pojmenuji věci, jak se mi 
jeví? Bude to budovat vztahy, bude růst 
požehnání, nebo naopak skepse, deprese, 
nebo i konflikt? Neřekneme si někdy, že 
právě kvůli jednotě budeme zticha, raději 
nic nepovíme, jen aby byl klid? Zamlčíme 
věci, jenom aby nevznikaly roztržky?

‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad 
vaším hněvem. (Ef  4,25–26)

Není to nic nového, že nekontrolovaný 
hněv může zničit jakékoliv společenství. Je 
však pozoruhodné, že taky apatie, lho-
stejnost – tedy „nehněvání se“ – nám může 
uškodit. Od dětství se učíme nehněvat se. 
Pavlův imperativ „hněvejte se“ přináší mně 
osobně ohromnou úlevu. To není jen mož-
nost, to je přímo příkaz. Hněv je emoce, kte-
rá má téměř automaticky negativní náboj. 
Jenomže občas je přímo nevyhnutelné a 
správné hněvat se. Hněv je obrovská síla, 
která může burcovat ke změně i k pravdě. A 
má to něco do sebe, když Stott říká, že         
v současném světě je obrovská potřeba 
křesťanského hněvu. Nemáme být apatičtí, 
když jsme konfrontováni se zlem.

Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání 
ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. (Ef  
4,31)

Zdá se tedy, že když přijde na hněv, člo-
věk má většinou tendenci vydat se dvěma 
směry – buď destruktivně vybouchne, nebo 
hněv skrývá, potlačuje ho v sobě, vytěsňuje 
ho. Oba směry přitom končí ve slepé uličce.

V prvním případě je intenzita této ener-
gie jako neřízená střela nebo vlna tsunami. 
Může všechno převrátit vzhůru nohama. 
Převálcovat nás. Hněv dokáže narůst do 

takové intenzity, že zatemní myšlenky, 
uvažování, vypne mozek. Je to energie, která 
(když v nás zůstává příliš dlouho) může 
přerůst do zuřivosti nebo nenávisti. Zahoř-
kne nám srdce. A naše slova, která vycházejí 
ze srdce, taky zahořknou. Jsou to slova, kte-
rá nebudují (4,29) a nepřinášejí požehnání 
ani milost: „Jsi takový zlý. Všechno zkazíš. 
Jsi hloupý. Nic neumíš. Neotravuj.“

Ve druhém případě je na první pohled 
všechno v pořádku, hněv v nás však stále 
zůstává. Léta můžeme prožít s hněvem na-
střádaným uvnitř a nosit si jej jako těžítko. 
Trpké srdce v sobě živí hněv, rozhořčení     
z minulosti, křivdy, zranění. Už to možná 
není vášnivý příval energie, zuřivosti, už 
zůstala jenom trpká pachuť uvnitř. Rána, 
která se občas otevře, zapálí. A nechuť změ-
nit to. Různé konflikty, neshody v církvi, 
staré nezahojené rány bez smíření, bez od-
puštění, bez milosti. Jsme zváni k tomu, aby-
chom se učili něžnému srdci, ne srdci 
zahořklému, protože jinak hrozí, že si ďábel 
použije zahořklého srdce ve svůj prospěch.

Pavel moudře říká, ať je tento hněv od 
nás odňat. Říká: Hněvejte se, nebuďte 
lhostejní, ale nenechte hněv, aby vás úplně 
ovládl. Potřebujeme se naučit vyjádřit svůj 
hněv, pojmenovat ho, a po nějaké době jej 
odhodit.

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a 
odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám. (Ef  4,32)

Pohledem na kříž můžeme kultivovat své 
srdce. Ježíšova smrt je definicí lásky (Ef  
5,2). Milovat znamená umírat. Shazovat ze 
sebe starého člověka, vysvléct ze sebe hlu-
boko vrytý (možná i zapomenutý) hněv a 
jakoukoli zlobu. Výzvou v našem životě 
zůstává hledat rovnováhu kdy, co a jak říct, 
kdy a proč se hněvat. Naší konečnou moti-
vací přitom má být láska.

Díky lásce můžeme říkat pravdu a sou-



8 KOMPAS 4/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

časně slova, která budují, přinášejí po-
žehnání.

Díky lásce se můžeme hněvat a současně 
říkat slova, která budují a která přinášejí 
požehnání.

Pavlův text je pro každého z nás osobně 
příležitostí položit si v tichu pár klíčových 
otázek:

Jak tvořím společenství lásky? Co do něj 
přináším? Mluvím pravdu se svými 
bližními?

Proč se hněvám? Jak se můj hněv 
projevuje? A v čem může být můj hněv mně 
samému užitečný?

Mária Uhlíková

OTÁZKY PRO BRATRY 
STARŠÍ     (4)
br. Tomáš Veselý

w Ke které sborové oblasti máš nejblíže?
Nevím, jestli nejblíže, ale blízko mám      

k bývalým dorostencům, se kterými jsem 
trávil mnoho minulých let. Blízko mám i ke 
zpívání. A blízko mám k těm věcem ve 
sboru, které propojují napříč různé gene-
race. Do sboru ale chodím proto, abych 
slyšel Boží slovo a setkal se lidmi, které mám 
rád.

w Co by mělo být podle tebe prioritou našeho sboru a 
jak ji naplňovat?

Abychom byli opravdovými, důvěryhod-
nými křesťany ve sboru, ale obzvláště ve 
všedním životě (jak to jde někdy ne-
snadno…)

w Jaký je tvůj názor na zpěv ve společných 
shromážděních?

Ve společných shromážděních jedno-

značně upřednostňuji „kancionálovky“ a    
z nich často ty starší písně. Vím, že zpívat 
patří k oslavě Pána Boha, a lze jistě zpívat 
různými způsoby, ale ve společném shro-
máždění mám rád písně z kancionálu, které 
spojují nejen různé generace tohoto sboru, 
ale i generace předchozí a ještě starší. Na-
opak jiné písně patří do dorostu, jiné do 
mládeže, jiné do nedělní školy, ale 
shromáždění je svorník těchto všech.
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w Jaké je podle tebe místo mládeže ve sboru a v čem 
vidíš její možnosti?

Jak vyplývá z již uvedeného, mládež je 
jedna část celku, jistěže podstatná, a je vždy 
obohacením pro ni i pro ostatní, když se 
navzájem s ostatními ve sboru kultivuje. 
Vždy jsem si zde na Kounicově cenil toho, 
že i když jsem byl mladý, mohl jsem se bavit 

bez zábran s mnohem staršími lidmi ve 
sboru a oni se mnou. Možností mládeže je 
setkávání se spolužáky a kamarády mimo 
sbor, a tím příležitost ke snadnějšímu 
pozvání do sboru vzhledem k více 
kontaktům. A to lze nejlépe, když se zde 
naše mládež cítí doma.

Ptala se Lenka Broklová

w Jak a kdy jste přišla k nám do sboru?
V roce 1987, a bylo to na Stadionu (dnes 

Kulturní centrum Stadion na Kounicově) na 
evangelizaci Joni Eareckson. O sboru jsem 
ale věděla od Tomáše Veselého a Hanky 
Křipačové, která začala chodit o něco dřív. 
Od nich jsem věděla, kam můžu jít, ale 
impulsy jsem získala až na evangelizaci. 
Pamatuji si, že úplně poprvé jsem si ve 

sboru sedala do poslední lavice a později 
jsem zjistila, že tam sedává br. Smutný.

w Proč jste po evangelizaci začala chodit do sboru?
Protože jsem tady cítila klid v duši. Bylo 

to po úmrtí maminky a já jsem ho potře-
bovala.

w Jaký jste do té doby měla vztah ke křesťanství?
Věřila jsem v Boha tak, že jsem se k němu 

v těžkých chvílích obracela. Když jsem 
čekala Dana, objevily se nějaké komplikace, 
a proto jsem mu také dala jméno Bohdan. 
Měla jsem ale silné výhrady ke katolické 
církvi v místě, kde jsme v mém dětství a 
mládí bydleli, a o ničem jiném jsem ne-
věděla. Maminka byla katolička, víru v sobě 
měla, ale do kostela kromě svátků nechodila. 
A tatínek byl ateista.

w Jak se na to všechno dívala vaše rodina?
Bylo to zvláštní. Manželovi jsem řekla, že 

chodím na taková setkání, kde je mi dobře. 
Že je to kostel, jsem přiznala až později. Pak 
jsem se hodně modlila, aby tam, kde mám já 
klid, mohly být i naše děti. Nejvíc jsem se 
bála o Dana, protože mu bylo patnáct a byl 
těžký pragmatik. Hanička měla jedenáct, a 
tak byla poddajná. Řekla jsem jí, že se jí tam 

POVÍDÁNÍ
se sestrou Alenkou Farníkovou
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bude líbit, a když začala chodit do dorostu, 
tak se jí tam opravdu líbilo. A Dan šel do 
mládeže a řekl, že cítí, že ho tam mají rádi, a 
že tam bude chodit.

w A co manžel?
Manžel pochází z katolické rodiny, a tak 

byl k našim aktivitám velice tolerantní. Já 
jsem byla taková houba, která všechno na-
sávala a všude chodila. A on to akceptoval. 
Ale velmi jsem se modlila za to, aby se mnou 
chodil také. A on poznenáhlu, spíš kvůli 
mně, přicházel taky. Ale ve sboru mu chy-
běla liturgie. Pamatuji si, že když mě pak 
čekala operace, byla jsem úplně klidná, 
zatímco manžel měl strach, a tak se mě ptal, 
co by pro mě ještě mohl udělat. A já jsem jen 
řekla: „Modli se!“ I to byl takový důležitý 
okamžik. A pak taky vím, že v době, když už 
do sboru chodil, říkal, že ale nikdy nebude 
členem. A teď jím je.

w Jak dlouho to všechno trvalo?
Děti začaly chodit brzo, to byla otázka 

měsíců, u manžela to trvalo osm let.

w Jak se vaše víra projevila v běžném životě?
V partnerském vztahu jsem daleko snad-

něji odpouštěla. A pak i jinde. Začala jsem 
hodně číst, úplně jsem přebudovala knihov-
nu. První knížky mně dal br. Smutný. A to 
jsem teprve zjistila, že existují křesťanské 
knížky.

w Co vás přimělo k tomu nechat se pokřtít a stát se 
členkou sboru?

Následovala jsem našeho Dana. On se 
přihlásil na výzvu na evangelizaci, já jsem 
přece jenom měla zábrany, ale překonala 
jsem je a povstala taky. Dan pak hned 
uvažoval o křtu. Já jsem byla pokřtěna jako 
dítě v katolické církvi a věřím, že mě ma-
minka nechala pokřtít v té nejlepší víře; 
dalším křtem bych vlastně její rozhodnutí i 
celý křest anulovala. Dan a Hanička byli 
pokřtěni jako děti v katolické církvi, ale 
nechali se pokřtít znovu ponořením.

w Co vám pomohlo tak dobře se se sborem sžít?
Pomohlo mně, že nás hodně lidí zvalo, a 

pak jsem se začala i s manželem zapojovat 
do práce v kuchyni. Tím začala vznikat 
pevnější přátelství.

w Co vám víra přinesla a vzala?
Přinesla mi pokoj, jistotu. Také plno 

nových přátel, obecenství sboru cítím jako 
druhou rodinu. A vzala? Klidně bych i něco 
řekla, kdybych si na něco vzpomněla… 
Vzala mi touhu prosazovat sebe samu. Což 
jsem potřebovala jako sůl.

Děkujeme za rozhovor (i za to, že vás 
máme mezi sebou).

Ptala se Lenka Broklová.
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hledat netopýry. Našli jsme tam jenom 
jednoho, který spal. Při cestě z jeskyně ven 
jsme potkali jednoho upíra (Alíka), který 
tam bydlel a dal nám několik hádanek. Upír 
potom chtěl, abychom mu řekli něco 
pěkného, a tak Kuba spustil básničku „Když 
byl upír ještě malý, nevěděl si s ničím 
rady…“. Nakonec jsme od upíra dostali 
malé umělohmotné netopýrky. Poslední 
námi navštívená jeskyně byla Pekárna.        
V Pekárně jsme kromě bizona namalova-
ného na stěně a malého spícího netopýrka 
našli krápníky z ledu. Nakonec jsme odešli 
ven si zahrát „vajíčko“ a „vlajkovanou“. 
Potom jsme odjeli zpátky do Brna.

Bětka Zachariášová

ZA NETOPÝRY

BŘEZNOVÁ DOROSTOVÁ 
VÝPRAVA
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ešli jsme se na Staré osadě (bylo nás 
kolem čtyř kmetů a devíti dorostenců) Sa odtam jsme společně jeli autobusem 

až k Ochozu. Tam jsme vystoupili a šli 
rovnou (místy kluzkou) cestou k první 
jeskyni. Řeka, kolem které jsme šli, byla 
velmi rozvodněná, a tak se na druhou stranu 
dostal jenom Štěpán. Ostatní si museli pro 
překročení řeky postavit malou hráz. Po 
přejití řeky jsme se dostali k první takzvané 
„jeskyni“, což byla vlastně jenom díra s ko-
mínem a plno možnostmi na šplhání. 
Nechtěně jsme odtam vyhnali skupinu 
výletníků. Další jeskyně na pořadí byla 
jedna, kde jsme vyndali čelovky a pod 
vedením Štěpána a Hanky jsme vyrazili 
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POCHYBNOSTI
Z mládežnického programu...

 marci sme na našich stretnutiach 
mládeže premýšlali nad rôznymi Vpochybnosťami – o Bohu, o viere, 

o živote, o cirkvi, o sebe. O pochybnostiach 
sme sa rozprávali s Davidom Beňom. No 
zavolali sme aj Honzu Asszonyi, aby sme sa 
s ním mohli porozprávať o jeho vlastných 
pochybnostiach. Jeho manželka, Danda, sa 
potešila, že sa o ňom dozvie niečo nové a 
tiež medzi nás prišla. To sme samozrejme 
museli využiť a položiť aj jej pár otázok. Tu 
je aspoň malý kusok z toho, o čom sme sa 
spolu rozprávali. Na otázky odpovedá 
Danda Asszonyi.

w Pochybovala si niekedy o Bohu, o tom, či je a aký 
je?

Mám křesťanskou výchovu z doby, kdy 
se o Pánu Bohu a Božích věcech moc ne-
pochybovalo. Určité principy mám z té doby 
v sobě zakořeněné. Tudíž si nepamatuji, že 
bych o existenci Pána Boha pochybovala. A 
o tom jaký je… no, to jsem si spíš párkrát 
velmi intenzivně uvědomila, že vlastně 
vůbec nevím, jaký je! Že Jeho „přesah“ nás 
lidí je opravdu obrovský a naše představy o 
Něm jsou značně nedokonalé. Zkrátka, že 
opravdu …nyní poznáváme jen z části.

”Víra a pochybnost jsou dvě sestry, které se bytostně potřebují 

navzájem. Víra bez kritických otázek, bez pochybností, vede       

k fanatizmu, fundamentalizmu, vede k uzavřené mysli, ideologii. A 

jenom pochybování bez pradůvěry vede k životnímu cynizmu.“

Tomáš Halík

w Zažila si Božie mlčanie, Božiu skrytosť? Ako si 
sa s tým vysporiadala?

Boží mlčení jsem zažila. Bylo mi zle a… 
NIC… prázdno…! Byly a jsou to pro mě ty 
nejtěžší chvíle. No, jako typická ženská, 
která řeší problémy tím, že o nich mluví, 
jsem vše na Pána Boha chrlila: „…Je mi zle a 
strašně bych si přála, aby něco bylo jinak… 
Ty to můžeš změnit… Vůbec netuším, co 
mě tohle má naučit, ale prosím Tě, abych 
byla dostatečně vnímavá k tomu, abych to 
pochopila… Prosím, pomoz mi…“ A když 
to někdy trvalo déle, modlila jsem se hlavně 
za to, aby mi Pán Bůh dal dost sil a věrnosti, 
abych neprovedla něco, z čeho by byl smut-
ný. Abych ho nějak „nezapřela“. Vždycky 
mi probíhaly hlavou příběhy lidí, kteří byli 
pro víru mučeni a nezradili, a já jsem si 
říkala, že bych chtěla „taky nezradit“. Není 
vůbec jednoduché, když prožíváte dlouho-
dobější fyzickou nebo psychickou inten-
zivní bolest, ledacos nepopřít, jen aby vám 
bylo líp.

Velkým povzbuzením je mi v takových 
chvílích fakt, že Pán Bůh ani s biblickými 
postavami nemluvil „denně“. Máme 
takovou představu, že byl s nimi v úzkém a 
každodenním kontaktu, ale ono to tak 
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nebylo. Mnohdy mezidobí jednotlivých 
„promluv“ trvalo i několik let! Tu obrov-
skou víru biblických Božích služebníků ob-
divuji a chtěla bych ji mít.

w Ako tvoja rakovina a Šimonove problémy ov-
plyvnili tvoju vieru v Pána Boha?

Naše nemoci a víra se vzájemně mode-
lují. Aktuální způsob prožívání víry ovliv-
ňuje řešení nemocí a nemoci naopak 
ovlivňují naši víru. Konkrétněji: Šimon je 
nemocný od narození, takže jeho zdravotní 
problémy řešíme už třináct let. Třikrát nás 
ale lékaři postavili před možnost smrtelné 
nemoci, a to nebylo lehké.

1. Leukémie – já mladá a plná sil, plná 
znalostí z vysoké školy, plná radostných 
prožitků z prostředí mládeže, rodiny i 
církve. Vůbec jsem nezapochybovala o tom, 
že tuhle nemoc nebudeme řešit, a kdyby 
nááááhodou jo, tak to Pán Bůh vyřeší, Ši-
mona uzdraví a hotovo J. Výsledek: Leuké-
mie nepotvrzena.

2. Roztroušená skleróza – já po třech 
operacích, po chemu, po radiu, Honza měl 
tenkrát problém s páteří, Šimon měl pro-
blémy ve škole a byl neustále „jinak“ ne-
mocný. Naprosto bezmocně jsem tenkrát 
brečela a prosila Pána Boha, ať nám Šimona 
nebere, protože bych to nepřežila (to nebyla 
slovní nadsázka)! Výsledek: RS nepo-
tvrzena.

3. MEN syndrom (mnohočetná endo-
krynní neoplázie = velmi zjednodušeně 
řečeno: organismus s tímto onemocněním 
si velmi ochotně a často tvoří agresivní 
nádory) – moje myšlenky: „Před rokem nám 
Pán Bůh Šimona nechal, nebylo to přece 
proto, aby nám ho teď bral!!! Tohle odmítám 
řešit, na tohle nemám!” Výsledek: Sice u 
Šimona našli karcinom, ale jiného typu (ne 
tak agresivní), a tudíž se MEN syndrom 
nepotvrdil.

To, co mě naše nemoci mj. učí, je fakt, že 
Pán Bůh se přiznává k různým formám 
prožívání naší víry. Přijímá nás, i když jsme 
sebejistí, i když jsme pokoření a zoufalí nebo 
naštvaní. Neozývá se třeba hned, mnohé 
věci nám nedávají smysl ani po delší době, 
ale důležité je zachovat si v tom všem 
„pohled na Něj”.

w Žiješ s pochybnostami? (Ak ano, ako sa ti s nimi 
žije?) Vidíš na pochynostiach niečo pozitívne? Čo?

Jasně, že žiju! Většinově to nejsou po-
chybnosti o vztahu Pána Boha ke mně, ale o 
mém vztahu k Němu. Jsou to například 
pochybnosti o mé věrnosti Pánu Bohu, o 
schopnosti „žít dobrý život tak, jak ho chce 
Pán Bůh“, pochybnosti, jestli to a to dělám 
dobře… Vím, že máme vlastní rozum, 
vlastní dovednosti a schopnosti, které jsou 
navíc Pánem Bohem dané, a jsem toho 
názoru, že je máme co nejlépe používat 
(„nepromarňovat hřivny“), na druhé straně 
ale hrozí, že člověk svým aktivismem 
přehluší Boží hlas ve svém životě. Pro mě je 
těžké najít v tom všem správný balanc.       
V podstatě je předmětem každodenního 
hledání.

Myslím, že pochybnosti člověka akti-
vizují k hledání nějakého řešení. Myslím, že 
je hodně důležité, aby se pochybnosti ne-
zvrhly v mindráky, v přemýšlení, že nic neu-
mím, nic nedokážu a za nic nestojím. Pán 
Bůh chyby nedělá, nějak mě stvořil a pro něj 
jsem důležitá a krásná tak, jak jsem. On je 
všemohoucí, a proto nemůžu mávnout ru-
kou a říct „nerozumí tomu, vždyť jsem 
úplně k ničemu!“ Vědomí vlastní hodnoty 
před Pánem Bohem mi pomáhá v tom, aby 
pochybnosti nebyly mindráky, a s po-
chybnostmi se už dá pracovat .

Já byla vždy systematik, potřebuji věci 
řešit „tady a teď“, odškrtnout si je a jít dál. 
Postupně, jak starostí přibývá a někdy 
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PUTOVÁNÍ DO KOŠÍKOVA

KOMPAS 4/2013 / WWW.CB.CZ/BRNO/

člověka i úplně zahltí, se vracím k jedno-
duchým návodům, které mi dává Bible. 
Jejich jednoduchost není v tom, že bych je 
zvládla žít levou zadní, ale v tom, že mi sys-
tematicky ukazují, co mám dělat teď a co 
potom. V roce 2011 jsem si vytáhla heslo: 
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a 
zachovávej věrnost. (Ž 37,3)

Opakovaně si tento verš ve chvílích 
„zahlcenosti a nejistoty“ čtu, beru jednotlivé 
„příkazy“ a snažím se je postupně žít. Je to 
návod, který mi pomáhá najít cestu z chaosu 
a dává smysl dalším dnům.

Mária Uhlíková a Daniela Asszonyi

iž několik desetiletí má náš sbor jednu 
velmi pěknou velikonoční tradici: J
přemoci lenost a vydat se pěšky, na kole 

či v kočárku na výlet zakončený dříve ve 
Vavřinci, v posledních letech v Košíkově. 
Ten byl i naším letošním cílem, byť jsme 
několik dní předem netušili, zda se putování 
vzhledem k počasí vůbec uskuteční. 
Uskutečnilo se a účast nebyla malá. Devět 
statečných šlo asi dvacetikilometrovou 
trasu. Po osmi kilometrech se k nim (v Rud-
ce) připojil zhruba stejný počet účastníků 
„malé“ (asi jedenáctikilometrové) trasy. 

Myslím, že jsme v historii všech ve-
likonočních putování byli jedinou výpravou, 
která mohla cestou obdivovat pohádkově 
zasněžené lesy a brodit se místy až třiceti-
centimetrovým sněhem. Toho jsme ovšem 
museli využít, takže díky koulovačkám, 
zkratkám přes bažinu (která se nacházela 
beznadějně hluboko pod silnou vrstvou 
zmrzlého prašanu) a překonání několika 
potoků, dorazilo ke Kahleům do Košíkova 
asi dvacet vyhládlých a promáčených sně-
huláků. Docela se divím, že se nás nelekli. J 
Vyhřátá kuchyňka, výborné rybičky a 
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buchty a milá společnost, toť opravdu 
luxusní závěr velikonočního výletu, myslím, 
že jsme si jej bez výjimek všichni užili.

Velký dík všech nás putujících patří 
Kahleům za pohostinnost, Davidu Rausovi 

za skvěle naplánovanou trasu a našemu 
Pánu za to, že nám dopřál (i přes 
pesimistické předpovědi) opravdu krásné 
počasí a nádhernou zasněženou přírodu.

Iva Zachariášová

HOD BERÁNKA
ako každý rok, tak i letos se konala 
na Zelený čtvrtek dorostovo-mlá-Jdežnická akce zvaná Hod beránka. 
Jedná se o připomenutí posledních 

chvil učedníků s Pánem Ježíšem před 
ukřižováním, tedy hlavní součástí je i 
společná „poslední“ večeře. Letošní 
Hod beránka byl výjimečný tím, že 
všichni účastníci (cca 30 lidí) měli 
dobové oblečení, což samozřejmě 
usnadnilo vžít se do dávných aktérů 
Ježíšovy doby. Hod beránka symboli-
zuje již zmiňovaná nevšední večeře. 
Svíčky, klid, předkrm, nekvašené 
chleby, maso (opravdový beránek byl 
jen poprvé) a nesmí chybět nějaká ta 
zelenina. Jídlo je vždy opravdu 
výborné, letos ho měla v režii Daniela 
Kořínková. Hodování je prokládáno 
čtením z bible. Po večeři jsme se na 
chvíli odebrali na zahrádku neboli do 
Getsemanské zahrady, dále ke krbu do 
dorostové místnosti, kde jsme zpívali 
písně a pokračovali ve čtení. Nakonec 
byla „hra“ kolem hradu Špilberk, kte-
rou připravila Alice (Alík) Zacha-
riášová. Ve dvojicích nebo trojicích 

jsme podle mapy hledali lístečky s Ježíšovými slovy a otázkami k zamyšlení, z lístečků se pak 
dala vyluštit věta: Zemřel za tebe. 

Každý rok se při Hodu beránka může každý ztišit, zamyslet se, a živě tak prožít tuto 
výjimečnou dobu.

Lukáš Kulísek
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od beránka je akce dorostu a mládeže, která tradičně probíhá 

večer a v noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek. Dorostenci a Hmládežníci společně stráví čas u slavnostní večeře, při níž si 

připomínají velikonoční události. Následné posezení u krbu a čtení z Bible 

nabízí možnost prožití velikonočního času s našimi přáteli. Nechybí tu ani 

prostor pro osobní setkání s Bohem a chvíle času pro modlitby a 

duchovní rozhovory.

Letošní Hod beránka s sebou přinesl změny, o které se s vámi podělí 

Honza Smejkal.

w Pamatuješ si na svůj první Hod beránka?
Můj první Hod beránka byl první, co 

vůbec byl. A skoro si ho nepamatuju, teda 
vůbec. 

w Co se od té doby změnilo?
Víceméně je to furt stejný, akorát letošní 

program se mírně lišil od ostatních let.

w Jak?
Hodně. Letos jsme měli na sobě super 

oblečení. Dobové oblečení, abychom líp 
vstřebali atmosféru té doby. Třeba dřív, jak 

jsme chodili na Kraví 
horu, tak letos jsme 
vůbec nebyli. Zůstali 
jsme v dorostovce, 
kde jsme tak zhruba 
h o ď k u  z p í v a l i  
písničky. Potom nám 
bylo oznámeno něco 
málo       k následují-
c í m u  p r o g r a m u ,  
akorát jsme pořádně 
netušili, o co jde, což 
nám pak Alík ná-
sledně objasnila. 

w Alík se zmínila, že 
chystá nějaký speciální 
program na večer. Jaký byl 
a jak se Ti líbil?

Vyrazili jsme na Špilas, kde jsme dostali 
mapku okolí Špilberku, kde byla zakreslena 
místa, kde měly být pytlíčky s veršíčky. Bylo 
jich 13 a když je člověk všechny našel, tak 
pomocí klíče mohl vyluštit zprávu. 

w Co nového Ti přinesl letošní Hod beránka?
Další trošku jiný pohled na poslední 

večeři a události kolem ní. 

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Hanka Fronková.



PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

HRADNÍ DVEŘE
Příběh DEVATENÁCTÝ: 
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aždý den na počátku jara vykoukla včelka z úlu. Když navíc 
sluníčko vyslalo proti úlu teplé paprsky, včelka vylétla a hledala Kprvní rozkvetlou rostlinu, z níž by načerpala životodárnou 

květovou šťávu. Po mnoho dní, kdy ještě na polích zůstávaly poslední 
zbytky sněhu, však žádnou vykvetlou rostlinku v blízkém okolí nenašla. 

Jednoho rána začalo zase sluníčko jemně hřát, ale zbytky zimy 
připomínal stále ještě studený vítr. Na blízké mezi i přesto vykvetlo 
několik květů podbělu. Jejich žluté kvítky vypadaly v ještě málo zelené 
trávě jako rozházené kousky zlata. Včelka ten poklad okamžitě našla. 
Přistála na prvním podbělovém kvítku a pečlivě ho prozkoumala. Když 
viděla, že květy poskytují dostatek potřebného nektaru, hned letěla tu 
dobrou zprávu oznámit ostatním včelkám v úlu.

Za chvilku u podbělu poletovaly včelky dvě, pak tři a po krátkém čase 
se tu ozýval čilý včelí bzukot. Včelka dalším ukazovala cestu a společně 
se pak z nalezeného podbělu mohly radovat. Přinesl jim totiž, po dlouhé 
smutné zimě, chutný a potřebný nektar, který dává včelkám potravu a 
umožňuje jim přežít.

Včelky si předávaly dobrou zprávu o tom, že rozkvetl podběl, a přinesl 
tak včelkám zdroj potravy. Jedna po druhé postupně přilétaly a radovaly 
se z čerstvého nektaru, který umožňuje včelkám přežít. Postupně jich 
tak u podbělu přibývalo. 

Podobně jako včelky se mohou zachovat i lidé, kteří znají Pána Ježíše. 
Tito lidé v Něm vlastně také našli veliký poklad, který přináší život, a 
dokonce i odpuštění hříchů. Neměli by si takovou novinu nechat jen pro 
sebe. I Bible nás učí, že máme ukazovat cestu k Pánu Ježíši lidem kolem 
sebe.



Efektivní vyučování dětí
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Pája Sychrová

Vyluštíte křížovku? Pro starší děti to bude snadné a mladším určitě 

někdo pomůže…
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Dětská misie zve na kurz EVD 
stupeň 1 (EVD 1). Kurz je určen těm, 
kdo se věnují dětem a dorostu v církvi 
nebo klubu. Více informací naleznete 
na stránkách Dětské misie. Termíny: 
19.–20. dubna, 3.–4. a 17–18. května.
Více zde: http://cbbrno.webnode.cz/



Mládež / úterý 19.15

Deskové hry
Ticho – Honza Asszonyi
Když Bůh mlčí – Kateřina Hodecová
Experimenty s tichem
Pantomima

2. 4.: 
9. 4.:

16. 4.:
23. 4.:
30. 4.:

Brusleníčko

Pravidelné nedělní odpoledne – stále brusleníčko – záleží ale i na počasí. Informace u 
Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

DUBEN V NAŠEM SBORU
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veme vás na prázdniny do Beskyd. 
Chcete-li prožít týden dovolené na Zvalašských horách ve středisku naší 

církve, ve Velké Lhotě, a také v údolích a hlu-
binách manželských vztahů a vztahu s Bohem, 
neváhejte a přihlaste se již nyní. Všechny důleži-
té a potřebné informace najdete na webových 
stránkách i na sborových nástěnkách.

Program v průběhu dne je fakultativní (vý-
lety, tvoření, hry apod.). Chceme vás především 
pozvat na večerní programy, které budou za-
měřeny na různá témata manželského soužití. 
Program bude uskutečněn formou přednášek, 
rozhovorů, diskusí, filmu. Nabízíme také osobní 
rozhovory.

Po zkušenostech z minulých ročníků chceme 
alespoň na večerní program zajistit pečovatele 
na hlídání dětí.

Těšíme se na setkání s vámi.
Informace: Josef  Horský, tel. 603 230 602;   

e-mail:  
nebo .

josef.horsky@cb.cz
horsky@nettown.cz

 Odbor pro manželství a rodinu

mailto:josef.horsky@cb.cz
mailto:horsky@nettown.cz


7. 4.:

14. 4.:

21. 4.:

28. 4.:

9.00
19.00
9.00

19.00
9.00

19.00
9.00

17.00

3. 4.:
10. 4.:
17. 4.: 
24. 4.:
1. 5.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
Jan Asszonyi

br. Josef Vávra
farářka Eva Buttová

ô
ô

 + Večeře Páně
kaz. 

br. Petr Raus
ses. Mária Uhlíková
soubor Kvap čky
koncert souboru Kvap čky

kaz. Jan Asszonyi (misijní)
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 10. a 24. dubna ve 20.10

ve středu 17. dubna 2013 v 17.15

7. 4.:
14. 4.:
21. 4.:
28. 4.:

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

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU
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