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Leden 2015

Jan Amos Komenský

ořeny víry Církve bratrské sahají až do 
reformačního patnáctého století, v němž se Kzrodila Jednota bratrská – malý rodinný sbor, 

jehož členové svou víru žili a uchovávali, aniž by někdy 
i věděli, jak se vlastně jmenují – vždyť byli „církví 
Beránkovou“, „bratry“. Není špatné si čas od času 
uvědomit, kdo stavěl naši církev, co všechno se muselo 
stát, abychom my tu byli, žili a vyznávali spasitelnou 
víru, touhu po pravdě, duchovní čistotě, a abychom 
vyjadřovali svou bytostnou závislost na Bohu. To 
všechno je bratrským dědictvím, kterým se odlišujeme, 
které předáváme tak, jak jej vstřebal a sám dával dál Jan 
Amos Komenský. Jistěže dnešní Církev bratrská není 
ani zdaleka Jednotou bratrskou Komenského doby, ale 
i přesto bychom rádi představili několik myšlenek 
posledního bratrského biskupa – pro inspiraci, pro 
obohacení sebe, pro žasnutí nad tím, jak Bůh tvoří a 
žehná těm, kteří jsou činní.

Jan Amos Komenský se v dnešní době stává vy-
prázdněným jménem nebo jen osobou, k níž je 
žádoucí si vzpomenout na názvy aspoň několika jejích 
děl. Jenomže k poznání a čtení komenian je potřeba 
mít v srdci jakousi touhu, zvědavost i třeba odvahu, 
neboť jazyk je dnes téměř nedostupný (latina), těžký 
(stará čeština), dílo obsáhlé a bez výkladů i méně 
pochopitelné. Přesto je inspirativní. Rádi bychom vám 
v nadcházejících několika měsících představili citáty z 
Komenského děl, poněvadž Jan Amos byl požehnaný, 
Bohem obdarovaný a Bohu blízký člověk.

A tak do nového roku vyjděme s modlitbou za Boží 
požehnání, s Žalmem LXVII v Komenského pře-
kladu:

Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám, zasvěť obličej svůj 
nad námi! Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi 
národy spasení tvé. I budou tě oslavovati národové – nebo ty 
souditi budeš lidi v pravosti, – protož tě všickni lidé oslavovati 
budou. Země vydá úrodu svou; požehnání svého uděliž nám 
Bůh, Bůh náš! Požehnejž nás Bůh a bojtež se jeho všecky 
končiny země!

Připravila Kateřina Vávrová
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Ú V O D N Í K

Na startu nového závodu

V
 lednu venku většinou mrzne. I přesto často 
potkáváme nadšené sportovce ve zbrusu 
nových běžeckých úborech, jak se statečně 
perou s novoročním předsevzetím, které si 

na sebe vymysleli. Budu každý den běhat! Takto 
namotivovaných běžců potkáte u nás na Lesné po 
prvním lednu celé zástupy. Nicméně v průběhu 
prvních pár týdnů se jejich počet výrazně ztenčí. 
Podobné předsevzetí jsme si dali v minulosti taky a 
už druhý lednový týden jsme měli rýmečku a běžec-
ký úbor stejně jako celé předsevzetí skončil po 
zbytek roku ve skříni.

Tento rok je u nás trochu jiný. Z loňského roku si 
neseme jedno velké očekávání a leden by měl být 
měsícem jeho vyvrcholení. Čekáme své první dítě. 
Jsme plní naděje, lásky, vděčnosti, ale i strachu a 
zodpovědnosti. Přece jen nechceme, aby to dopadlo 
jako každý rok s běháním. Víme, že tento „závod“ je 
na celý život, a nezbývá nám, než se modlit, 
abychom byli jako rodiče rozumní, láskyplní a vy-
trvalí. Uvědomujeme si, že rodičovství je běh na 
dlouhou trať, kterou nelze doběhnout a mít hotovo. 
Je to každodenní maratón den za dnem, kde nejde o 
čas, ale o kvalitu každého kroku.

Pokud chcete zaběhnout maratón za nějaký 
konkrétní čas, je dobré se hned na startu chytnout vodiče se 
stejným cílovým časem; tato osoba pak běží celý závod před 
vámi, určuje tempo a udává směr. Vy si jen „pohodlně“ 
běžíte v závěsu. Stejně tak my jako rodiče chceme svým 
dětem prorážet cestu a udávat směr. Nicméně není to běh za 
cílem, ale za Vodičem.

Takže ať už jsou naše a vaše předsevzetí nebo očekávání 
v novém roce jakákoliv, snažme se nechat vést Bohem a 
modlit se, ať nám ukazuje tu správnou cestu.

Eliška a Lukáš Mauerovi
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Slovo na cestu 

itovaný text je v Heslech Jednoty 
bratrské slovem na cestu lednem. CNacházíme se v něm na konci 

velkého příběhu Božích soudů nad lidskou 
zkažeností. Tím, kdo Božími soudy prošel 
bez úhony skryt v arše, byl Noe a jeho 
rodina. Neznamenalo to, že by to pro něj 
byla příjemná cesta. Leccos si musel prožít, 
když stavěl archu na místě, kde nebylo stopy 
po vodě. Jistě nebylo jednoduché být v lodi, 
kterou cloumaly vlny potopy a asi si umíme 
přestavit jeho otazníky nad budoucností. 
Jak bude žít na zemi po potopě? Když ko-
nečně mohl vystoupit z lodi a otvíral se před 
ním nový počátek, to první, co učinil, byl akt 
vděčnosti a pokory. Postavil oltář a obětoval 
Hospodinu oběť vděčnosti za záchranu a 
nový život. Na Noeho akt vděčnosti zare-
agoval Hospodin svým slibem: Už nikdy 
nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, a to navzdory 

tomu, že je a bude stále zlý… S tímto Božím 
závazkem Noe vstupoval do nového roku 
svého života.

My se dnes ohlížíme na tento starý příběh 
očima toho, co se stalo v příchodu Božího 
syna na tento svět. Svatý Bůh nezlořečil 
zemi, ale uvalil hřích světa na svého syna, 
abychom my měli život, přičemž „mít život“ 
znamená žít ve společenství s Bohem nyní i 
navěky. Do nového roku tedy smíme po-
dobně jako Noe vstupovat vděčně a s jisto-
tou, a to nejenom s tím, že před námi je setba 
i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc, nýbrž i se 
slibem Pána Ježíše: Já s vámi jsem až do skonání 
věků.

S jistotou Boží přítomnosti a s přáním 
hojnosti víry, naděje i lásky

Jan Asszonyi

w  Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a 
vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho 
čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti 
zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a 
řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit 
zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor 
lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy 
nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. 
Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den 
i noc nikdy nepřestanou po všechny dny 
země.“ (Gn 8,20–22)
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Nedělní dopolední bohoslužby

Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba i žeň, chlad a horko, léto i zima ani noc a den. (Gn 
8,22)

4. 1. 2015 9.00 hodin – Shromáždění s večeří Páně, kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
11. 1. 2015 9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude kázat dkn. Mária Uhlíková.
18. 1. 2015 9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude naším kázajícím hostem kaz. 

Olin Kadlec ze sboru CB v Neratovicích.
25. 1. 2015 9.00 hodin – Shromáždění, při kterém bude naším kázajícím hostem 

předseda Rady Církve bratrské na Slovensku, kaz. Štefan 
Evin.

Alianční týden modliteb – Hospodin dá vyrůst spravedlnosti

Neděle 4. 1. 2015 18.00 Sbor Evangelické církve metodistické, Archa – Lýskova. 
Zvěstováním slouží br. Pavel Harabus (Apoštolská 
církev). Téma: Bůh spravedlnosti. Biblické texty –          
Iz 59,8–16; Ž 85,10–14; Mt 5,6.10.20; 6,33.

Pondělí 5. 1. 2015 18.00 Sbor Slovo života, Nové sady 37. Zvěstováním slouží far. 
Martin Horák (Českobratrská církev evangelická). Téma: 
Nesoudíte pro člověka. Biblické texty: 2Pa 19,4–10;      
Mt 5,23–26.

Úterý 6. 1. 2015 18.00 Sbor Českobratrské církve evangelické, Lidická 79. 
Zvěstováním slouží br. Jiří Krejčí (Křesťanský sbor). 
Téma: Oběti a pachatelé. Biblické texty: Dt 25,1–3;          
L 10,30–37.

Středa 7. 1. 2015    18.00 Sbor Církve bratrské, Kounicova 15. Zvěstováním 
slouží br. Jiří Němec (Slovo života). Téma: My a 
nevyřešená vražda. Biblické texty: Dt 21,1–9.

Čtvrtek 8. 1. 2015 18.00 Bratrská jednota baptistů, Smetanova 20. Zvěstováním 
slouží kaz. Petr Dvořáček (Církev bratrská). Téma: 
Neznesvětíš svou dceru. Biblické texty: Lv 19,29;            
L 7,36–50.

Pátek 9. 1. 2015 18.00 Křesťanský sbor, Šámalova 15a. Zvěstováním slouží kaz. 
Jan Asszonyi (Církev bratrská). Téma: Neber úplatky. 
Biblické texty: Dt 16,19–20; Jr 22,14–16; L 19,1–10.
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Sobota 10. 1. 2015 18.00 Sbor Apoštolské církve, Životského 10. Zvěstováním 
slouží kaz. Pavel Coufal (Bratrská jednota baptistů). 
Téma: Činit spravedlnost. Biblické texty: Ž 10,9–18; Ž 82;         
Jk 2,14–18.

Neděle 11. 1. 2015 18.00 Sbor Církve československé husitské, Botanická 1. 
Zvěstováním slouží br. Igor Mamojka (Armáda spásy). 
Téma: Zjevení spravedlnosti. Biblické texty: Iz 42,1–8;     
Ž 103,6–19; 1Pt 2,19–25.

Sbírky ze společných modlitebních shromáždění budou věnovány na podporu tisku Nových 
zákonů v jazyce konso, bližší informace na www.wycliffe.cz.

Úterý 20. 1. 2015 19.00 Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů (místo bude upřesněno).

Biblické hodiny

7. 1. 2015 18.00 – Shromáždění v rámci Aliančního týdne modliteb, zvěstováním 
slouží br. Jiří Němec ze Slova života.

14. 1. 2015 19.00 – Kázáním slouží br. Štěpán Kotek v rámci své studijní praxe na 
Evangelikálním teologickém semináři.

21. 1. 2015 19.00 – Slouží kaz. Jan Asszonyi.
28. 1. 2015 19.00 – Slouží kaz. Daniel Komrska.

Sborové večírky

4. 1. 2015 Večírek se nekoná – viz shromáždění Aliančního týdne modliteb.
11. 1. 2015 17.00/17.30 – Role otců v rodině, hostem bude br. Pavel Raus.
18. 1. 2015 17.00/17.30 – O službě v charismatické církvi, hostem bude kaz. Olin 

Kadlec, kazatel sboru CB v Neratovicích, dříve pastor Křesťanských 
společenství.

25. 1. 2015 17.00/17.30 – Představte se sám, rozhovor s předsedou Rady Cirkvi 

bratskej na Slovensku kaz. Štefanem Evinem.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LEDEN 2015

Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, 
zachránil je z jejich úzkosti.

Žalm 107,13

KDY      KOMU                                         PROČ

NAROZENÍ DÍTĚTE

SBOROVÁ KRONIKA

3. 1.
4. 1.
5. 1.
7. 1.

31. 1.

bratru Vlastimilu Řehákovi z Brna
sestře Martě Fürstové z Brna
sestře Anně Štiglerové z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna-Lesné
sestře Ludmile Herníkové z Brna

84 let
95 let
76 let
71 let
74 let

Dne 22. prosince 2014 se ve 12.55 narodila manželům Haně a Petrovi Buršíkovým 
dcera Anastázie (3,64 kg. 50 cm).

V sobotu 6. prosince 2014 si Pán Bůh k sobě povolal naši nejstarší členku, sestru Zdeňku 
Podhrázkou. Zemřela ve věku 100 let a 5 měsíců.

ÚMRTÍ

VZPOMÍNKA
NA SESTRU ZDEŇKU PODHRÁZKOU

arodila se 5. července 1914 v Brně 
věřícím rodičům. Ti chodili do NČeskoslovenské církve husitské. 

Později je někdo pozval k nám do Jednoty 
českobratrské a už v našem sboru zůstali. 
Sestra vystudovala učitelský ústav a začala 
učit. Pamětníci vzpomněli, že každou vy-
učovací hodinu začínala modlitbou. V po-
zůstalosti se nachází dekret o její učitelské 
definitivě. Ale jak už to s pozemskými defi-
nitivami bývá, musela v roce 1949 školství 

VZPOMÍNKA
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Hlásíme se k Lausannskému hnutí

v šíření evangelia. Lausannské hnutí od té 
doby inspirovalo mnohé církve, které přijaly 
závazek jako své vyznání víry.

V roce 1989 se konal druhý kongres hnutí 
ve fi l ipínské Manile pod názvem 
„Zvěstujeme Krista, dokud nepřijde: 
Povolání zvěstovat celé evangelium celému 
světu“. Zúčastnilo se jí 4 300 účastníků ze 
173 zemí světa včetně zástupců tehdejšího 
Sovětského svazu a východoevropských 
zemí. Manilský manifest jako závěrečný 

Hlásíme se k Lausannskému hnutí

opustit. Nový režim modlící se učitelku 
nepotřeboval. Na střední zdravotnické ško-
le absolvovala zdravotní kurz s ošetřova-
telskou způsobilostí. Vystřídala několik za-
městnání. Pak následoval invalidní důchod a 
následně důchod starobní, který byl velmi 
nízký. Sestra žila velice skromně. Velmi ro-
zuměla bylinkám, na které velice držela. Na 
každý zdravotní neduh měla nějaký čaj. 
Byla-li zdráva, pila čaj šípkový. Do každého 
čaje přidávala snítku kopřivy. Léky brala jen 
ty nejnutnější. Byla velkou modlitebnicí a 
vyznavačkou Komenského a Masaryka.

Do vysokého věku byla zcela pohyblivá. 
Obrat nastal, když doma upadla a nemohla 
vstát. Sousedi ji nechali odvézt do ne-
mocnice. Tam byla vyšetřena a teprve druhý 
den se jí na nártu objevila velká modřina. 
Zjistilo se, že tam má zlomeninu. Ošetřující 
lékař, který sestře Podhrázké přál, rozhodl, 
že pokud pacientka nebude mít doma 
celodenní péči, musí do LDN. Řešilo se, co 
dál. Prozatímně, než se problém dořeší, byla 

sestra Podhrázká umístěna do soukromého 
sanatoria pro seniory v Řečkovicích na Vrá-
nově ulici.

I když se dále hledaly jiné možnosti, 
vhodnější se nenašla. Od úrazu byla sestra 
Podhrázká již zcela ležící. Sice s rehabilitační 
sestrou a s chodítkem ušla pár kroků, ale už 
ji to zmáhalo. Ošetřující sestřičky měly ses-
tru v oblibě. Říkaly, že měla nejvíc návštěv 
ze všech.

Na dotaz sestře Podhrázké, zda jí jako 
ležící neubíhají dny pomalu, když tak celé 
dny leží, ani nečte (televizi neměla v oblibě), 
odpověděla, že dny jí plynou docela rychle, 
že přemýšlí a modlí se. Ještě za života se 
sestra zabývala myšlenkou, jak by z kaza-
telny třeba formou svědectví mohla 
především mladším doporučit a poradit, aby 
všechna důležitá životní rozhodnutí 
předkládali v modlitbách Pánu. Už se to 
neuskutečnilo, a tak si přála, aby to zaznělo 
alespoň při posledním rozloučením s ní.

Antonín a Františka Zezulovi

 roce 1995 se na brněnské kon-
ferenci Církev bratrská přihlásila   Vk tzv. Lausannskému závazku. 

Jedná se o dokument Lausannského hnutí, 
na jehož počátku stál Billy Graham. Do 
švýcarského Lausanne byla v roce 1974 
svolána mezinárodní konference o světové 
evangelizaci, jíž se zúčastnilo více než 2 300 
předních osobností evangelikálních církví 
ze 150 zemí světa. Téma setkání „Nechť 
svět uslyší jeho hlas“ bylo zaměřeno na 
teologii, strategii a metody evangelizace. 
Výsledkem jednání byl již zmíněný Lau-
sannský závazek, deklarace, jejímž záměrem 
je definovat nezbytnost, odpovědnost a cíle 
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dokument kongresu rozpracoval šířeji 
původní Lausannský závazek.

Třetí Lausannský kongres se konal v říjnu 
roku 2010 v jihoafrickém Kapském Městě. 
4 200 účastníků ze 198 zemí světa přijalo tzv. 
„Závazek z Kapského Města – Vyznání 
víry a výzva k akci“. Tento dokument 
obsahuje dvě části. První, kterou připravil 
starozákoník Chris Wright (zdá se, že 
nástupce Johna Stotta), obsahuje vyznání 
víry, které je s ohledem na mnohá jiná 
vyznání víry formulováno nevšedním způ-
sobem – z pozice lásky. Druhá část doku-
mentu je souhrnem výstupů z konferen-
čních seminářů a tvoří praktickou nápovědu 
a výzvu k evangelizaci v současném světě. 
Nakolik je evangelikální hnutí poměrně 
širokým proudem v řečišti protestantského 
křesťanství, je významné, že se doku-

mentům z Kapského Města dostalo vše-
obecného a mimořádně vřelého přijetí.

Dokumenty z Kapského Města se mi 
dostaly do rukou při loňské konferenci 
evangelikálních teologů v Orsay u Paříže. 
Zaujaly mne do té míry, že jsem měl za to, že 
bude dobře se myšlenkami, vyznáním i 
výzvami zabývat. K mému překvapení jsem 
se po příjezdu z konference dozvěděl, že 
dokument přeložil do češtiny kaz. Jiří Lukl, 
ale z neznámých důvodů zůstalo jenom u 
překladu. S jeho laskavým svolením a          
s vděčností za jeho práci můžeme Závazek  
z Kapského Města publikovat v našem 
sborovém časopisu. Budeme tak mít 
možnost dotýkat se jak základů víry, tak 
poslání, ke kterému jsme povoláni, a to 
spolu s mnohými dalšími evangelikálními 
křesťany světa.

Jan Asszonyi

PREAMBULE 

Jako členové celosvětové církve Ježíše 
Krista s radostí potvrzujeme svoji od-
danost živému Bohu a jeho spasitel-
nému záměru v Pánu Ježíši Kristu. Kvůli 
němu obnovujeme svoji věrnost vizi a 
cílům Lausannskému hnutí.

To znamená dvojí:

Za prvé: Zůstáváme věrni úkolu být po 
celém světě svědky Ježíše Krista a jeho 
celého učení. První Lausannský kongres 
(1974) byl svolán kvůli světové evangelizaci. 
Mezi jeho hlavními dary světové církvi byly: 
(i) Lausannská smlouva; (ii) nové povědomí 

Závazek z Kapského Města
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci, konaný 16. – 25. října 2010 

v Kapském Městě
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o mnohých nedosažených skupinách lidí; a 
(iii) nový objev celostní povahy biblického 
evangelia a křesťanské misie. Druhý 
Lausannský kongres v Manile (1989) dal 
vznik více než 300 strategických partner-
ství světové evangelizace, včetně těch, které 
spolupracují mezi národy ve všech částech 
světa.

Za druhé: Zůstáváme věrni původním 
dokumentům hnutí – Lausannské smlouvě 
(1974) a Manilskému manifestu (1989). Tyto 
dokumenty jasně vyjadřují základní pravdy 
biblického evangelia a aplikují je do naší 
praktické misie způsoby, které jsou stále 
relevantní a podnětné. Vyznáváme, že jsme 
nebyli věrni závazkům, které tyto 
dokumenty obsahují. Doporučujeme je ale 
a držíme se jich, když se snažíme rozeznat, 
jak musíme vyjadřovat a aplikovat věčnou 
pravdu evangelia ve stále se měnícím světě 
naší dnešní generace.

Vše se rychle mění

Téměř všechno, co se týká našeho způ-
sobu života, myšlení a jednání s druhými, se 
mění zvyšující se rychlostí. Ať v dobrém či 
ve zlém, pociťujeme vliv globalizace, 
digitální revoluce a měnící se rovnováhy 
ekonomie a politické moci ve světě. Některé 
skutečnosti, se kterými se setkáváme, nám 
působí bolest a starosti – globální chudoba, 
války, etnické konflikty, nemoci, ekologické 
krize a klimatické změny. Ale z jedné veliké 
změny ve světě se radujeme – tou je růst 
globální církve Kristovy.

Skutečnost, že se třetí Lausannský 
kongres konal v Africe, je toho důkazem. 
Nejméně dvě třetiny křesťanů celého světa 
dnes žijí na kontinentech jihu a východu 
zeměkoule. Složení účastníků kongresu      
v Kapském Městě reflektovalo tento 

enormní posun světového křesťanství        
v průběhu století od misijní konference       
v Edinburghu v r. 1910. Radujeme se z vel-
kého růstu církve v Africe, a také z toho, že 
sestry a bratři v Kristu z Afriky byli hostiteli 
tohoto kongresu. Ovšem nemohli jsme se 
setkat v Africe bez toho, že bychom si nebyli 
vědomi minulých let utrpení v důsledku 
apartheidu. Jsme vděčni za postup evangelia 
a za svrchovanou Boží spravedlnost, která 
se projevila v nedávné historii, i když nadále 
zápasíme s dědictvím zla a nespravedlnosti. 
Takové je dvojí svědectví a role církve na 
každém místě.

V křesťanské misii musíme odpovídat na 
situaci své vlastní generace. Musíme se také 
učit ze spleti moudrosti a chyb, z toho, čeho 
jsme dosáhli, i z chyb, které jsme zdědili po 
minulých generacích. Vážíme si minulosti, 
ale také nad ní naříkáme. Do budoucnosti se 
díváme ve jménu Boha, který drží celé dějiny 
ve své ruce.

Co se v měnícím se světě nemění

Ve světě, který ve stále se zvyšující míře 
usiluje o znovunalezení sebe sama, některé 
věci zůstávají stále stejné. Následující velké 
pravdy poskytují biblické zdůvodnění 
našeho misijního nasazení. 

– Lidské bytosti jsou ztracené. Základ-
ní, kritická situace nás lidí zůstává taková, 
jak ji popisuje Bible: stojíme ve svém hříchu 
a vzpouře pod spravedlivým Božím soudem 
a bez Krista nemáme naději. 

– Evangelium je dobrou zprávou. Není 
konceptem, který by potřeboval čerstvé 
ideje, ale příběhem, který vyžaduje čerstvé 
vyprávění. Je nezměněným příběhem o 
tom, co Bůh vykonal, aby spasil svět, 
především v historických událostech ži-
vota, smrti, vzkříšení a vlády Ježíše Krista.  
V Kristu je naděje.
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– Misie církve pokračuje. Boží misie 
pokračuje až do konce země a až do konce 
světa. Ten den přijde, když se království 
světa stanou královstvím našeho Boha a 
jeho Krista a Bůh bude přebývat se svým 
vykoupeným lidstvem v novém stvoření. Až 
do toho dne pokračuje účast církve na Boží 
misii v radostné naléhavosti, s novými a 
svěžími příležitostmi, v každé generaci, 
včetně té naší.

Naléhavost Boží lásky

Toto prohlášení je vyjádřeno jazykem 
lásky. Láska je jazykem smlouvy. Biblické 
smlouvy, stará i nová, jsou vyjádřením Boží 
vykupitelské lásky a milosti, která se vzta-
huje ke ztracenému lidstvu a ke zkaženému 
stvoření. Vyvolávají naši lásku. Naše láska se 
projeví důvěrou, poslušností a zanícenou 
oddaností našemu Pánu smlouvy. Lausan-
nská smlouva definovala evangelizaci slovy: 
„Celá církev přináší celé evangelium celému 
světu“. To zůstává naším posláním stále. A 
tak obnovujeme tuto smlouvu tím, že znovu 
potvrzujeme:

– svou lásku k celému evangeliu jako 
slavné Boží dobré zprávě v Kristu, určené 
celému jeho stvoření, protože bylo celé 
poničeno hříchem a zlem;

– svou lásku k celé církvi jako Božímu 
lidu, vykoupenému Kristem z každého 
národa na zemi v každém období dějin, aby 
měla podíl na Boží misii v tomto věku a 
oslavovala jej navěky, ve věku, který přijde;

– svou lásku k celému světu, který je tak 
daleko od Boha, a přece tak blízký jeho 
srdci. Je to svět, který Bůh tak miloval, že dal 
svého jediného Syna k jeho spasení.

V pochopení této trojdílné lásky se nově 
pokoušíme být celou církví, věřit, poslou-
chat a sdílet se s celým evangeliem a jít do 
celého světa a získávat učedníky ze všech 
národů.

OBSAH

Pro Pána, kterého milujeme: Vyznání víry     
z Kapského Města

1. Milujeme, protože Bůh dříve miloval 

nás

2. Milujeme živého Boha

3. Milujeme Boha Otce

4. Milujeme Boha Syna

5. Milujeme Boha Ducha svatého

6. Milujeme Boží slovo

7. Milujeme Boží svět

8. Milujeme Boží evangelium

9. Milujeme Boží lid

10. Milujeme Boží misii

Pro svět, kterému sloužíme: Výzva k akci

1. Přinášet svědectví Kristově pravdě   

v pluralistickém, globalizovaném 

světě

2. Šířit Kristův pokoj v našem roz-

děleném a měnícím se světě

3. Žít Kristovou láskou mezi lidmi 

jiných náboženství

4. Rozpoznávat Kristovo chtění svě-

tové evangelizace

5. Volat Kristovu církev zpět k pokoře, 

integritě a prostotě

6. Vytvářet partnerství v Kristově těle  

k jednotě v misii

Přel. Jiří Lukl, upr. Jan Asszonyi
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Adventní mládež

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽEZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

apálení svíce, ztišení, modlitby a 
čtení z Izajáše… Tak vypadal 
začátek každého našeho setkání     Z

v době adventu. Poklidnou a rozjímavou 
atmosféru navíc doplňovali mládežníci 
svým doprovodem adventních a vánočních 
písní na nejrůznější hudební nástroje.         
V rámci vzájemného sbližování se tyto 
mládežové programy obešly bez hostů a 
úkolu rozjímat nad adventním časem se 
zhostili někteří z vedoucích mládeže: 

w  Izajáš 9,1(2) a 5(6)–6(7)

Lid, který chodí v temnotách, uvidí 
velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi 
šeré smrti, zazáří světlo… Neboť se 
nám narodí dítě, bude nám dán syn, na 
jehož rameni spočine vláda a bude mu 
dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský 
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce 
pokoje…“

Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez 
konce spočine na trůně Davidově a na 
jeho království. Upevní a podepře je 
právem a spravedlností od toho času až 
navěky. Horlivost Hospodina zástupů 
to učiní.

Žaneta Lechovičová, Jára Štigler (pro 
nemoc v podání Lukáše Kulíska) a Mária 
Uhlíková. V příbězích postav vánočního 
příběhu jsme hledali vlastnosti či postoje, 
které by mohly být pro adventní dobu 
typické. Během prvního setkání jsme se 
zamýšleli především nad příběhem Marie a 
Josefa, kteří otevřeli svá srdce Bohu a stali se 
jeho nástrojem. Druhá adventní mládež se 
nesla v duchu hledání trpělivosti, zamýšle-
ním se nad vlastní častou netrpělivostí a 
příběhem Zachariáše. Třetí setkání bylo 
naplněno pomyslným bděním s pastýři a 
čekáním se Simeonem na příchod Spasitele. 
Naše setkání v tomto roce jsme zakončili 
přípravou polévky pro bezdomovce, která 
se rozdávala ve středu 24. prosince.

Pro tento rok naše setkání skončila, 
mnozí odjeli do svých domovů dál od Brna, 
někteří z mládežníků se zúčastní společně    
s dorostem pobytu v Orličkách, všichni se 
ale znovu sejdeme v lednu odpočatí a nabití 
novou energií!

Požehnané a radostné svátky a šťastný 
nový rok přeje mládež .

Žaneta Lechovičová
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Filip Štigler při nácviku

Myslím, že to bylo dobrý a že se to 
povedlo. A co se mi nejvíc líbilo? Těžko říct, 
všechno bylo dobrý.

Samuel Novotný (10 let)

Bezvadný. Akorát, že jsem tam musel 
lítat v plavkách, takže to nebylo moc 
příjemný. Ale přežil jsem to.

Míša Baný (12 let)

Dobrý. Všechno dobrý.
Kuba Štigler (11 let)

Já jsem myslel, že si nedokážu 
zapamatovat to, co mám říkat, ale pak jsem 
zjistil, že umím nejen svou roli, ale i role 
ostatních… A ještě ty rodiny byly dobrý. 
Třeba ti Boháčkovi s harpunou a taky 
Vykoukalovi a taky ti první Novákovi, taky 
byli legrační. To myslím, že je všechno… A 
ty dárky byly taky pěkný, že já jsem byl z těch 
dárků překvapenej… A můžu zase příště na 
něco do Kompasu odpovědět?

Šimon Kratochvíl (7 let)

Velbloud. Byl legrační.
Ondra Nykodým (2 roky 10 měsíců)

Všechno se mně líbilo. Jak hrála ta naše 
rodina. Jak se můj děda neboli Míša Křipač 
převlíkl za dědu.

Filip Štigler (9 let)

Ptala se Lenka Broklová.

Z dětské vánoční slavnosti 

OTÁZKY DĚTSKÝM HERCŮM

Jaké dojmy máš z vánoční slavnosti? Co se ti líbilo? Co bylo 

nejtěžší?

Z dětské vánoční slavnosti 
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Thomas S. Eliot: CESTA MÁGŮ

Tehdy bylo chladno,
nejhorší období roku na cestování,
a ještě k tomu na takové cestování:
Nevyzpytatelnými cestami a v drsném 

počasí,
uprostřed nejhlubší zimy.
Velbloudi se trápili, 
kopali bolavýma nohama a
lehali si do rozbředlého sněhu.
Stýskalo se nám
po letních palácích na úbočích, po 

terasách
a po něžných dívkách, které nám nosily 

ledový šerbet.

Muži od velbloudů si stěžovali a nadávali,
opouštěli nás a toužili po pálence i ženách
a noční ohně vyhasínaly,
my často nenašli přístřešek, do kterého 

bychom hlavu složili,
města byla nepřátelská a městečka 

nevraživá,
dědiny špinavé a účtovaly si vysoké ceny:
byly to těžké dny.
Nakonec jsme raději cestovali v noci,
spali jsme jen útržkovitě
a v uších nám zněly hlasy, které nám říkaly,
že tohle všechno je bláznovství.

Potom jsme za úsvitu sešli do mírného 
údolí,

bylo vlahé, pod hranicí sněhu, vonělo 
květinami,

s tekoucí bystřinou a vodním mlýnem,
který vítězil nad temnotou,
a byly tam tři stromy pod nízkou oblohou,
a na louku přicválal starý bílý kůň.

Thomas S. Eliot: CESTA MÁGŮ

Pak jsme přišli do hostince s listy vinné 
révy nad okny,

u otevřených dveří si šest rukou házelo     
v kostky o kousky stříbra

a nohy kopaly do prázdných vinných 
měchů.

Ale nedozvěděli jsme se nic nového, a tak 
jsme pokračovali dál

a večer jsme přijeli právě včas,
abychom našli místo. Bylo (můžete říci)
vyhovující.

Všechno tohle se stalo už velmi dávno, 
pamatuji si to.

Udělal bych to znovu, ale jen bych rád 
věděl,

chtěl bych vědět:
Byli jsme celou cestu vedeni ke Zrození 

nebo ke Smrti?
Zrození tam bylo určitě, máme důkaz a 

nemáme pochybnosti.
Viděl jsem už dříve narození i smrt,
ale myslel jsem, že jsou odlišné.
Toto Zrození bylo těžké a trpké umírání 

pro nás, 
jako Smrt, naše smrt.
Vrátili jsme se do svých domovů, do svých 

království,
ale už jsme tam nenašli pokoj
ve starém uspořádání, s cizinci, kteří         

v rukou křečovitě svírali své bohy.
Měl bych být vděčný za druhou smrt.

Z anglického originálu přeložila Daniela 
Asszonyi.
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Thomas Eliot napsal báseň s názvem 

Cesta mágů, svou představu biblického 

příběhu, roku 1927. 
Byl to rok jeho znovuzrození, rok, kdy 

uvěřil Ježíšově narození a smrti, a tak pozna-
menán vlastní konverzí sepsal příběh o pu-
tování mágů do Betléma. Báseň je cestou, tak 
jako náš život je cestou, která má nějaký svůj 
začátek a svůj konec. Mágové se vypravili na 
dlouhou pouť, vzali si s sebou služebnictvo, 
nasedli na velbloudy a vyrazili. Vyšli ze svých 
teplých paláců, z objetí milenek, zanechali 
doma veškeré laskominy a pochutiny. Ocitli se 
ve velmi nehostinné krajině a k tomu v nej-
horší části roku – v zimě. Města, městečka, 
vesnice byly nehostinné, zvířata se trápila, 
chlapi brblali a samotným mágům se honilo 
hlavou, zdali to všechno není jen bláznovství, 
marnost, hloupost. Zdali se nespletli.

Pak najednou za úsvitu sestoupili do 
mírného údolí, najednou byli v místě bez 
sněhu, v místě, kde to vonělo a dělo se tam 
mnoho pro mágy nepochopitelných věcí. 
Můžeme říci, že tehdy nechápali z tohoto 
úseku své cesty zhola nic, jen mohli 
konstatovat, že to místo, kde skončili, bylo 
jenom ucházející, ano, bylo uspokojivé, ale co 
mágům uniklo? Tehdy netušili, že se jim na 
cestě za novým králem změní krajina na důkaz 
toho, že v království Krále králů, u Ježíše 
Krista, se nachází mírnost, libá vůně, ale i soud 
v podobě vodního mlýnu, mlýnu, který vítězí 
nad temnotou. Jenomže nejenom tento obraz 
se mágům ukázal, když vstoupili do mírného 
údolí. Byly tam totiž tři stromy pod nízkou 
oblohou coby odkaz na tři kříže na Golgotě, 
na místě ukřižování Krále králů. Eliot dále 
píše, že na louku přicválal starý bílý kůň. 
Tímto veršem odkázal na Zjevení Janovo 
19,11: A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a 
na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, 
neboť soudí a bojuje spravedlivě. A mágové 
nevnímali ani další znamení, byla pro ně 
skrytá, neuchopitelná, neuměli je vidět, a tak 
mohli místo svého odpočinutí nazvat 
uspokojujícím, nic víc. Neviděli totiž ani 

odkaz na poslední večeři a rozlévání vína, 
neviděli, jak vojáci házeli v kostky, aby si 
rozdělili Ježíšův šat, když byl ukřižován. A je 
třeba říci, že to nemohli vidět, neboť byli u 
Zrození, u narození Spasitele.

Proto by jeden z mudrců rád věděl, zda byli 
celou cestu vedeni ke Zrození nebo ke Smrti. 
Neboť mu zrození spasitele přišlo jako smrt, 
jako něco totožného a nerozdělitelného. Ve 
Zrození Pána Ježíše mág tušil i bolest a tíhu 
Kristovy smrti, což jej velmi mátlo. V knize 
proroka Izajáše je toto narození Krista 
předpověděno slovy, že lid, který chodí           
v temnotách, uvidí velké světlo. Potkat takové 
světlo je vždy začátkem pouti. Je to cesta, na 
níž bude zima, mráz, bude to bolet, budeme se 
možná vztekat, vzpouzet, budeme i zpo-
chybňovat, proč jsme se vydali touto cestou, 
ale když po ní půjdeme dál, s tou vidinou, že 
chceme dojít ke Králi králů, vstoupíme do 
mírného údolí, kde se naše rány zhojí, kde nám 
bude dobře a někdy pochopíme víc ze zvěsti o 
životě a smrti Krista, a někdy ne. Ale nebu-
deme se pak chtít už vrátit tam, odkud jsme 
vyšli. Protože proměna u Kristova trůnu je 
taková, že se nebudeme chtít držet starých 
pořádků, že naše smýšlení nebude podobné 
těm, od kterých jsme se vzdálili. A jako mág 
můžeme vyhlížet konec naší cesty, která díky 
smrti Pána Ježíše Krista na kříži otevírá cestu 
další, cestu do nebe. Do nebe, kde smrti již 
nebude, neboť co bylo, pominulo. A jak čteme ve 
Zjevení (21, 5–8) dál: Ten, který seděl na trůnu, 
řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: 
Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se 
vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. 
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody 
živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem 
a on mi bude synem. 

Tak až si v těchto dnech budeme při-
pomínat cestu tří králů, kteří uviděli světlo a 
nalezli Boha, můžeme myslet na to, že zrození 
Krista je začátek naší cesty. Kéž ji nám všem 
Pán Bůh požehná.

Kateřina Vávrová



16
KOMPAS 1/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

VERŠE NA ROK 2015
Brno

SBOR

STARŠOVSTVO   

HOSPODÁŘSKÁ RADA

SESTERSKÝ ODBOR 

NEDĚLNÍ ŠKOLA 

MALÝ DOROST

VELKÝ DOROST

MLÁDEŽ 

ZPĚVÁCI

KOMPAS 

VEČÍRKY 

MODLITEBNÍ SKUPINY

KLUB MAMINEK 

Filipským 4,6

Jan 13,34

Žalm 111,10

1. Mojžíšova 12,3

Jan 3,21

Jakub 5,8

Matouš 6,6

Izajáš 41,17

Marek 9,23

Žalm 25,5

Lukáš 22,32

5. Mojžíšova 1,30

Izajáš 43,1

VERŠE NA ROK 2015



VERŠE NA ROK 2015
Bohumilice
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Iz 43,2–3

Jan 15,8

Př 10,19

2. Moj 31,13

Zj 5,13

Ef 2,19

Iz 43,13

SBOR

STARŠOVSTVO

ZPĚV

MLÁDEŽ

DOROST

BESÍDKA

SKAUT

w akce v rámci celé CB

w osobní čtení Bible po dobu 40 dní

w inspirace knihami Samuelovými

w prohloubení duchovního života

w rozpisy každodenního čtení a modliteb

w manuály pro vedoucí

w materiály pro mládeže a skupinky

w doporučená literatura
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OD STŘEDY 25. ÚNORA
PODROBNOSTI NA WWW.CB.CZ/AKCE



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

jen samé novinky
Příběh TŘICÁTÝ osmÝ:
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ch jo! Mám vážné obavy a trochu se bojím, zda zvládnu všechny ty 
novinky, které teď přijdou. Jen si to představte! Tak před pár dny Azačal nový rok. Copak my můžeme vědět, co se v něm stane? Ale 

nový rok přichází po každých 365 dnech. To by ještě šlo, s tím bych se 
smířil snadno. Jenže tentokrát je to mnohem horší! Kromě nového roku 
mám taky teprve pár dní novou sestru Elišku. Už to vidím, jak se kolem ní 
všechno točí a na mě nezbude pomalu ani hodina času týdně, abych si 
mohl sám s tatínkem zakopat míčem před domem. A když už mluvíme o 
tom domě… My se totiž navíc právě stěhujeme do nového domu v novém 
městě, abychom se s naší malou Eliškou nemuseli tísnit v malém bytě, kde 
jsme doposud bydleli. S tím souvisí, že máme najednou také mnoho 
nových krabic plných kdejakých neznámých věcí, také několik nových 
skříní a horu nových bytových doplňků. Máme vlastně úplně nový domov. 
A v novém místě k bydlení bude také nová škola i noví lidé. Budu si muset 
najít nové přátele a také zvládnout orientaci v novém prostředí a naučit se 
novou adresu. Tolik nových věcí naráz!

Ale maminka říká, že z nových věcí je třeba se radovat a těšit se na ně. 
Jako se těšíme z nových hraček. Musíme se naučit přijímat nové věci a 
opouštět věci staré s důvěrou, že ve všem je s námi Pán Bůh. On pro nás 
připravuje nové věci a dává nám sílu je zvládnout. Nemusíme se nových 
míst, nových lidí, nových situací vůbec bát, protože do nich vstupujeme 
společně s Pánem Bohem, a ten pro nás připravuje vždy věci dobré, i když 
se nám to tak někdy na první pohled nezdá. Vždyť jednou v nebi budeme 
také s Ním, a tam budou jistě jen věci dobré a přitom nové.

A maminka mívá pravdu. Nebudu se už bát a začnu se těšit na nové věci, 
které na mne v novém roce, na novém místě s novými přáteli a s novou 
sestrou čekají. A vy se nových věcí v novém roce také nebojte. Vykročte do 
nich s Pánem Bohem společně a budou to vždy věci dobré.



(Kraso)brusleníčko

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 16.00. Vstupné 30–40 
Kč na osobu. Hraje se skoro výhradně na ledě (pokud je). Informace u Šimona Kadlece (774 
804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

LEDEN V NAŠEM SBORU
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w  Zkuste          
z obrázků 
poznat, které 
věci jsou pro 
nás nové a 
které staré.
Všechny je 
potom 
vybarvěte.

Pája Sychrová
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

8. 1.:
22. 1.:

Pobožnost na Nový rok – 10.00  slouží kaz. Jan Asszonyi

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2015: 14. ledna 17.15.

Verš klubu na rok 2015, modlitby matek
Práce po rodičovské dovolené (host: Mgr. Petra Michalová z Národního 
centra pro rodinu)

Program se řeší



4. 1.:

11. 1.:

18. 1.:

25. 1.:

1. 2.:

9.00

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30

7. 1.:
14. 1.:
21. 1.:
28. 1.:

18.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi
večírek se nekoná
dkn. Mária Uhlíková
večírek (br. Pavel Raus)
kaz. Olin Kadlec (CB Neratovice)

kaz. Štefan Evin (CB Levice)
večírek (kaz Štefan Evin)
kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
večírek (br. Petr Baný)

 + Večeře Páně

večírek (kaz. Olin Kadlec)

br. Jiří Němec ze Slova života (Alianční týden modliteb)
br. Štěpán Kotek
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska

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 14. a 28. ledna po shromáždění 

ve středu 14. 1. v 17.15

4. 1.:
11. 1.:
18. 1.:
25. 1.:

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

STANICE

LEDEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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