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Prosinec 2014

Pane Ježíši Kriste, prosím Tě:
upevni srdce svých věrných v očekávání 
tvého příchodu,
upevni poklesávající kolena.
Uzdrav rány nemocných, které 
navštěvuješ,
vlož svou ruku na slepé a dej jim zrak,
posilni chromé
a osvoboď nás od našich hříchů podle 
svého smilování.

Dej všem, kteří si při slavnosti tajemství
připomínají v bdělosti a zbožnosti tvůj 
první příchod,
aby se se slavnostní radostí v srdci dočkali 
druhého příchodu tvého soudu
a vešli do vůně a radosti tvého ráje.

Z knihy Hlasy otců od Pavla Strachoty 
vybrala Daniela Asszonyi.

Věčné světlo
Vzpomínka na Noemi

Noemi Dostálová

Zdena Horňáčková
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Ú V O D N Í K

Advent

Advent

Advent

Advent

 blížícím se adventním ob-
dobím si čím dál více 
uvědomuji, co všechno S
bych ještě chtěla do Vánoc 

udělat, nachystat, vymyslet, naučit 
se… Už od října, kdy majitelé 
obchodních domů vyvěsí vánoční 
výzdobu a lákají nás na to nejlepší 
a nejvýhodnější zboží, které roz-
hodně musíme mít, mě toto ob-
dobí začíná stresovat a já si stále 
více uvědomuji tu neúprosnost 
času a „jak to letí“.

Můj advent zpravidla mívá 
tento průběh: Napřed se zděsím, 

že nic nestíhám a snažím se všechno dohonit, doučit se na 
zkoušky, sehnat poslední dárky… Další fází je únava a 
znechucení přeplácaností výloh, všudypřítomným shonem 
a stresem. Potom si uvědomím, jak je to vlastně zbytečné, 
že advent je a má být o něčem jiném, než jsou luxusní dárky, 
což mě vede k radosti ze všech dobrých darů, které jsem 
směla přijmout nejen od Pána Boha.

Každý rok se snažím přeskočit stres, znechucení i shon 
(ne zcela úspěšně) a jen se těšit na vánoční vyvrcholení. 
Právě to bych do letošního adventu přála Vám i sobě: 
Pokusme se konec tohoto roku prožít ne se stresem a 
hrůzou, ale s radostí v srdci i na tváři. Vždyť nezáleží ani na 
počtu dárků, ani na dokonale uklizené domácnosti, ale na 
Pánu, který nám dal ten nejlepší dárek ze všech!

Dorota Rousová
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PROSINCOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu adventem a Vánocemi

Přítomný, a přece přicházející

lovo na cestu do posledního měsíce 
roku, ke kterému směřují náš zrak SHesla Jednoty bratrské, vychází z oče-

kávání proroka Izajáše: Poušť i suchopár se 
rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. (Iz 
35,1) Po znepokojujících obrazech Božího 
rozhořčení a soudu nad národy v Iz 34 
prorok přináší zvěst o naději. Boží odsouze-
ní není posledním slovem. Tím je milost, 
obnova a nová budoucnost:

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina 
a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude 
jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, 
nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu 
Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly 
ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. 
Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, 
nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, 
který odplácí, vás přijde spasit.“

Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši 
hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk 
němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, 
potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero   
a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů 
bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako 
rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude 
nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat 
nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této 
cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude 
tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam 
nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za 

něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón    
s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. 
Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a ná-
řek. (Iz 35,1–10)

Izajáš posílá do tíživé doby svých soudů 
slovo o svém příchodu. To, co je (nejen) na 
těžkých obdobích života totiž nejtěžší, je 
pocit, že Bůh je daleko. Nyní ovšem při-
chází. S pomstou nad utlačovateli a záchra-
nou pro utlačované. Je toho ovšem mno-
hem víc, co znamená Boží příchod. Celá 35. 
kapitola Izajáše se to snaží popsat. Smy-
slem jejích slov je dodat naději, odvahu, víru 
a sílu k životu, a to v době, kdy svítání 
Božího příchodu ještě není vidět.

My dnes vnímáme staré prorokovo slovo 
v kontextu jeho alespoň částečného naplně-
ní. Bůh vskutku přišel mezi nás v těle svého 
Syna. Nepřišel (zatím) s pomstou, ale přišel 
se spásou, tedy odpuštěním hříchů, které 
otvírá člověka Bohu. Silnice, o které píše 
Izajáš, byla založena, my ji smíme nalézat a 
směřovat po ní až k věčnosti. Je to silnice, po 
které jdeme k tomu, který po ní přichází      
k nám. Přestože Pán Ježíš po „založení“ 
cesty a silnice svatosti odešel ke svému Otci 
se slibem, že opět přijde, zůstává s námi. Od 
té doby žijeme v napětí, které vychází ze 
skutečnosti, že toho, který přišel a je zvlášt-
ním způsobem s námi, zároveň čekáme. 
Vyhlížíme toho, který je s námi, aby k nám 
přišel do našich radostí či starostí a bolestí a 
změnil náš úděl k lepšímu. A nadto vy-



Události a akce
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hlížíme jeho druhý příchod v moci a slávě.
I letošní advent chceme vyhlížet příchod 

toho, který je s námi. Přichází různými 
způsoby a cestami. Přeji nám všem, aby naše 

oči byly otevřeny a viděly přicházejícího 
Pána. Přeji nám citlivé srdce, aby skrze nás 
mohl náš Pán přicházet k druhým.

Jan Asszonyi

Shromáždění a setkání v době adventní a vánoční

Nedělní dopolední bohoslužby

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a 
on se mnou. (Zj 3,20)

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, ať může vejít slávy král. (Ž 24,7–11)
Tato slova nás budou provázet jako motto adventním zvěstováním, v němž se chceme 

zaměřit na to, kudy k nám přichází náš Pán. Chceme ho vyhlížet, abychom se mohli radovat  
z jeho příchodu a živé přítomnosti. Zároveň chceme posílit svoji připravenost na jeho 
příchod.

30. 11. 2014 První adventní neděle
9.00 hodin – Pán Ježíš přichází v Duchu svatém; 

kázáním slouží kaz. Daniel Komrska.
7. 12. 2014 Druhá adventní neděle

9.00 hodin – Pán Ježíš přichází ve svátostech;
kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi; shromáždění s Večeří 
Páně.

14. 12. 2014 Třetí adventní neděle
9.00 hodin – Pán Ježíš přichází v bližním;

kázáním slouží diákonka Mária Uhlíková.
21. 12. 2014 Čtvrtá adventní neděle

9.00 hodin – Pán Ježíš přichází ve slovu, které se stalo tělem; 
kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

Biblické hodiny

3. 12. 2014   19.00 hodin – Víc než jenom figurky na orloji – svědectví života 
apoštolů, tentokrát apoštola Jakuba. Káže kaz. Jan 
Asszonyi.

10. 12. 2014   19.00 hodin – Danielovo proroctví, káže kaz. Daniel Komrska.
17. 12. 2014   19.00 hodin – Danielovo proroctví, káže kaz. Daniel Komrska.
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi

Sborové nedělní večírky

7. 12. 2014   17.00/17.30 – Toleranční Morava po Bílé hoře, přednáška s prezentací br. 
seniora a faráře Jiřího Grubera (ČCE Brno I).

14. 12. 2014    17.00/17.30 – Adventní zpívání, připravuje br. Tomáš Veselý.
21. 12. 2014    16.00 – Dětská vánoční slavnost
28. 12. 2014    17.00/17.30 – Setkání, které mne ovlivnilo.

Sváteční shromáždění

21. 12. 2014    16.00 – Dětská vánoční slavnost
24. 12. 2014    22.00 – 23.00 – „Vánoční bdění“

Od 5. století se křesťané v předvečer velkých svátků scházeli, aby 
se společně modlili. K této tradici se letos můžeme připojit i v na-
šem sboru. Budeme se modlit, zpívat písně a číst z Bible.

25. 12. 2014     10.00 – Hod Boží vánoční
Shromáždění se slavením Večeře Páně, kázáním slouží kaz. Daniel 
Komrska.

28. 12. 2014      9.00 – dopolední bohoslužby, káže br. Josef  Vávra.
31. 12. 2014   17.00 – Shromáždění na ukončení roku 2014; připravuje br. Tomáš 

Veselý.
1. 1. 2015    10.00 – Novoroční shromáždění; připravují kaz. Jan Asszonyi a s. Mária 

Uhlíková.

4. – 11. 1. 2015 Týden modliteb (program bude upřesněn později).

Hudební vydavatelství Al Caphone a. s. vydává u pří-
ležitosti letošního adventu CD s příhodným názvem 
Přijdi. Jedná se o prvotinu hudebního tělesa, které si 
pro tuto příležitost dalo název AD HOC. Toto sdružení, 
dnes již tzv. křesťanských staříků, se po více než třiceti 

letech pravidelného adventního koncertování usmyslilo učiniti 
průřez svojí bohatou hudební kariérou a přinést do vašich 
domovů atmosféru Příchodu po celý rok. Na desce jistě 
poznáte hity jako například Dítě o němž zpíváme či Svítí hvězda 
z dílny proslulého tělesa Signum temporis. Nuže, se Šumem 
Veselým hlasem zpívejme.

Ing. Kompot a Žu-ja O.Č.N.

I TY MŮŽEŠ BÝT PŘI TOM
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
PROSINEC 2014
Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, 

zachránil je z jejich úzkosti.
Žalm 107,13

KDY      KOMU                                         PROČ

KŘEST DÍTĚTE

SBOROVÁ KRONIKA

3. 12.
12. 12.
18. 12.
25. 12.
26. 12.

sestře Jarmile Mikyskové z Brna
sestře Miluši Maláčové z Bohumilic
sestře Evě Tesaříkové z Brna
sestře Martě Stypové z Brna
sestře Jaroslavě Princové z Brna

76 let
79 let
80 let
89 let
95 let

V neděli 23. listopadu bylo požehnáno sňatku Hany a Miroslava Novotných, kteří své 
manželství uzavřeli již před několika lety, avšak pouze civilním sňatkem. Zároveň byl 
pokřtěn jejich třetí syn, 
Benjamin Daniel.



NOEMI DOSTÁLOVOU

Vzpomínáme na sestru

9. 7. 1938 – 21. 10. 2014

Věčné světlo

ako malé dítě jsem ráda sedávala v létě na mezi nebo na 
zahradě a dívala se na bílá oblaka nejrůznějších tvarů – J
měnily se hned v mohutné hrady nebo kočáry s velkými 

koly, hned v draky nebo princezny. A já si představovala, jak by 
bylo krásné, kdybych se mohla na některý ten oblak posadit, 
zachumlat se do jeho hebkosti a plout hnána větrem daleko, 
daleko, kde je jistě nebe.

O nebi se u nás často mluvilo, zpívalo a četlo. Znala jsem 
pasáže ze Zjevení sv. Jana o městu se zlatými ulicemi a branami 
z perel. Představovala jsem si, jak by bylo krásné na těch 
hladkých ulicích se klouzat až k tomu průzračnému potoku 
vody živé, bublajícímu, přeskakujícímu zlaté kameny a třeba 
uchovávajícímu skleněné kuličky z vody. Těch představ 
dětských bylo mnoho.

Voda mě vždy fascinovala a ten nebeský potok obzvlášť. 
(Vyrostla jsem u řeky Svratky.)

Když jsem povyrostla, zaujalo mne světlo. Pán Ježíš často 
říkal o sobě, že je Světlo světa a v Bibli najdeme mnohá místa, 
kde se mluví o světle jako o příbytku Božím, a u Timotea čteme, 
že Bůh ve světle nepřístupném přebývá. Jób se ptá, kde je cesta 
k obydlí světla. Pán Ježíš nám říká, že On je ta Cesta, Pravda i 
Život a žádný nepřichází k Otci než skrze něj. A evangelium je 
cesta ke Světlu života.

Ve stáří, když světlo našich očí pohasíná, jsem o Světle 
věčném uvažovala čím dál častěji. Až jednou popluji na oblaku 
víry nad úžlabinou smrti, která svým stínem nemá moc ho 
zničit, dopluji do bran nebeského Jeruzaléma. Tam už na mě 
budou čekat všichni moji milí, kteří mě předešli. A určitě budu 
dlaní vyhazovat vodu z křišťálového potoka a kuličky vody se 
promění v křišťál, a budu zpívat o Stavení překrásném. A hlav-
ně se dozvím vše, co jsem se zde na světě dozvědět nemohla, 
jen jsem věděla, že věřit Pánu Bohu a jeho slibům je to 
podstatné.

Celý život jsem si byla jista tím, že zářící Jeruzalém existuje a 
že věčné Boží světlo, pravdu a neskonalou krásu uvidím. Jsem si 
tím jista i dnes, kdy mě síly opouštějí.

8 KOMPAS 12/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Přála bych všem, kteří si toto snad jednou 
poslechnou nebo přečtou, aby hledali a našli 
tu věčnou Cestu, Pravdu i Život, Kristovo 
království. Ti kdo hledají, naleznou. Nám 
však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž 
zkoumá všechno, i hlubiny Boží. (1K 2,10)

Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spra-

vedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. 
(Iz 64,4)

Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při 
síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením 
a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme. 
(Ž 90,10)

Noemi Dostálová, psáno asi 17. října 2014

dyž jsem začala chodit v roce 1979 
do sboru Církve bratrské, bylo Kmně 45 let. Sedávala jsem v Kar-

píškově sále. Poblíž mě sedávala krásná, 
elegantní žena s mužem, která zaujala moji 
pozornost. Dozvěděla jsem se, že je to 
Noemi Dostálová s manželem Pravdo-
milem. Noemi bylo 41 roků. V tu dobu jsme 
se ještě neznaly. Později mne s ní seznámila 
moje přítelkyně Věra, její švagrová.

Noemi mě několikrát pozvala k sobě na 
návštěvu. Tehdy už byla sama. Při návštěvě 
vždy brávala do rukou Bibli a četla nám z ní. 
V loňském roce v době adventní mně dala   
k Vánocům dva vlastnoručně vyrobené 
polštářky, které zdobí můj pokoj. Na 
jednom z nich je nápis: „Večerní když 
rostou stíny, na vlast světla pamatuj.“ A na 
druhém: „Večerní když hvězda vzplane, na 
den nový pamatuj.“

Letos mně přichystala u sebe doma moc 
pěknou oslavu narozenin. Bylo 1. října, 
středa. Celý den pršelo. Nejdříve jsme zašly 
na oběd k misionářkám do restaurace pod 
Petrovem. Potom jsme jely do Noemina 
bytu na kávu, předání dárků a pohoštění. 
Všechno mám ještě v živé paměti. Zazpívaly 
jsme píseň „Má Kristus klíč mých dalších 
dnů“. Přála jsem si, aby se přečetly mé 
oblíbené žalmy číslo 90, 91, 121 a 103. 
Vzpomněla jsem na Pravdomila a jedno 
jeho kázání: „Všechno je nám od Boha 

Vzpomínka na Noemi

pouze na čas propůjčeno. Nemáme zde 
místa zůstávajícího, ale onoho budoucího 
hledáme.“ Šly jsme s Věrou na tramvajovou 
zastávku. Noemi, přestože pršelo, přiběhla 
za námi. Netušila jsem, že její objetí je 
poslední.

Za tři týdny po svých narozeninách jsem 
mluvila telefonicky s Věrou. Sdělila mi 
smutnou zprávu, že Noemi zemřela. Těžko 
se tomu dalo uvěřit. Pán jí dal lehkou smrt.

Den před jejím posledním rozloučením  
v Červeném kostele jsem byla na pohřbu své 
sousedky. Pohřeb se konal v obřadní síni 
Ústředního hřbitova v Brně. Vešli jsme do 
místnosti za zvuku árie z muzikálu „My Fair 
Lady“. Vyposlechli jsme z reproduktoru 
další tři skladby. Nepadlo žádné slovo 
povzbuzení, naděje, vůbec nic. Po dvaceti 
minutách nám ceremoniář pokynul, že 
obřad je u konce. Jak beznadějné a bez-
útěšné!

Jiné bylo rozloučení s Noemi. Pan farář 
Gruber zahájil kázání veršem: Nebo buď že 
jsme živi, Pánu živi jsme, buď že mřeme, Pánu 
mřeme. A tak buď že jsme živi, buď že umíráme, 
Páně jsme. Slovo Boží je jako balzám na rány. 
Byl to krásný obřad, kdy sám Pán Ježíš nám 
skýtá útěchu v našem žalu.

Milá Noemi, vzpomínky z našich setkání 
si uchovám ve svém srdci. Děkuji Pánu za 
Tvůj život. Byla jsi mimořádná žena.

Zdena Horňáčková
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LADA
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Cokoli není z víry, je hřích.

ZE SENIORÁTNÍHO 
                   SETKÁNÍ
ZE SENIORÁTNÍHO 
                   SETKÁNÍ
Kazatel Jan Asszonyi na seniorátním 

studijním dnu, 22. 11. 2014, Letovice

 tak usilujme o to, co slouží pokoji a 
společnému růstu. Nenič kvůli pokrmu ABoží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však 

je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy 
dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je 
tvému bratru kamenem úrazu. Tvé přesvědčení ať 
zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám 
sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten 
však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, 
neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je 
hřích. (Římanům 14,19–23)

Hříšností, její podstatou a univerzálností, 
se apoštol Pavel široce zabývá v úvodu 
svého dopisu Římanům. Hřích, který při-
náší smrt, popisuje jako přestoupení či 
neposlušnost Zákona ať už psaného na 
kamenných deskách, nebo ve svědomí ná-
rodů, které k Mojžíšovu psanému Zákonu 
nemají přístup. Přestoupení zakládá provi-
nění, stav nespravedlnosti před Bohem a 
vystavení Božímu hněvu. Hřích odděluje 
člověka od Boha, a proto přináší smrt. Do-
brá zpráva evangelia je pak v tom, že Kristus 
vzal na sebe naše přestoupení (Ř 4,25) a 
učinil nás spravedlivými. Hřích je podle 
úvodních a stěžejních kapitol – asi zjedno-
dušeně řečeno – vztahovým termínem. Tý-
ká se mne ve vztahu k Bohu nebo Boha ve 
vztahu ke mně.

S výrokem o hříchu se ve formě určité 
definice setkáváme i na konci listu Říma-
nům, kde před nás apoštol staví trochu jiný 
kontext uvažování o hříchu. Výrok Cokoli 
není z víry, je hřích je vyvrcholením Pavlova 
napomenutí týkajícího se jednoho docela 

konkrétního problému prvních křesťanů. 
Šlo o to, co křesťan jí, co považuje za čisté 
nebo nečisté a co zachovává. Je možno jíst 
maso, které, byť se prodává v běžném ob-
chodě, bylo předtím obětováno pohanským 
božstvům? Nebo se má jíst jenom rostlinná 
strava? Je potřeba zachovávat obřízku a 
židovské svátky?

V římském sboru byly různé skupiny lidí. 
Pavel rozlišuje především dvě. Jedny nazývá 
„silnějšími ve víře“ a ty druhé „slabšími ve 
víře“, přičemž obě skupiny respektuje a 
počítá s nimi. Problém byl v tom, že ti, kdo 
byli silnější ve víře a měli svobodu jíst maso 
obětované pohanským božstvům, měli 
tendenci se těm „slabším“ posmívat, 
zlehčovat je a dávat jim najevo, že ještě 
nedospěli k pravé svobodě. Považovali je za 
zaslepeně konzervativní a fundamenta-
listické. (Ř 14,10) Ti, kdo byli slabší ve víře a 
neměli svobodu ani odvahu jíst obětované 
maso, pak namnoze ty „silnější“ odsuzovali 
jako bezbřehé liberály. Vytýkali jim, že svo-
bodu mají za zástěrku nepravosti a hovění si 
vlastním žádostem. (Ř 14,10)

Co na to vše apoštol Pavel? Na kterou 
stranu se postaví? Na stranu konzervativ-
ních fundamentalistů, nebo na stranu li-
berálů? Šel na to úplně jinak. V jistém slova 
smyslu přesně tak, jak bychom čekali, ale 
pak přišlo přece jenom cosi mimo systém. 
Vznikne-li v církvi problém, pak se dá do 
hledání správného postoje, řekněme podle 
Zákona Kristova. Ptá se, jaká je pravda,       
v jejímž světle pak máme žít. Apoštol tak 
učinil a došel k tomu, že Vím a jsem přesvědčen 
v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale 
tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.    
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(Ř 14,14) Zdá se, že se kloní přece jenom na 
stranu svobody, která je pro něj nesmírně 
cenná. Má-li nějaký problém své teoretické 
rozpracování a z něj plynoucí závěr, pak se 
čeká, že věřící lid toto přijme za pravdu, na 
které postaví svou praxi. Obecné zákoni-
tosti byly vysvětleny, jen je přijmout za své.

Zní to jednoduše, ale ono to tak vždy a u 
každého nefunguje, a dokonce ani nemusí 
fungovat. Do celého procesu totiž vstupuje 
další prvek – svědomí, vlastní přesvědčení. 
To působí alespoň někdy iracionálním 
dojmem, ale je tady a je potřeba s ním 
počítat. Pro některé totiž i po důkladném 
vysvětlení a uklidnění není jednoduché 
přijmout závěr hledání „Boží vůle“. Cosi 
jim v tom brání. Jejich individuální a na-
prosto subjektivní víra je – podle apoštola – 
slabá. Ještě nedorostla. A přece to apošto-
lovi nevadí. Nevyčítá, nepranýřuje, nevede  
k vyučování plné svobody.

Za těchto okolností nastává složitá 
situace, protože do hry vstupuje navýsost 
subjektivní vnímání jednotlivců. Nějak to 
narušuje systémové řešení problému. 
Apoštol ale i tady má své řešení: Více než 
pravda a svoboda zde váží láska, která se 
projevuje vzájemnou úctou, respektem k sí-
le či slabosti, respektem k vnitřním dějin-
ným a třeba i sociálním dispozicím, s nimiž 
věříme. Do centra pozornosti se dostává 
zájem o druhého vyjádřený bázní, aby mé 
jednání nebylo pro druhého tím, co zne-
snadní a ztíží jeho víru. Ve sboru se nesmí 
ani zlehčovat, ani posmívat, ani soudit.

To ale není vše. Apoštol celou záležitost 
dovádí ještě dál až ke skutečnosti hříchu. 
Tím zde není překročení pravidel Kristova 
zákona. Hříchem je překročení vlastního 
svědomí a přesvědčení. Hřích tak dostává 
velice subjektivní rozměr. Už se nevztahu-
jeme jenom k tomu, co je obecně správné 
podle vnějších pravidel, zákonů a měřítek. 
Vztahujeme se k tomu, co je v plném 

souznění s vnitřním přesvědčením a v pl-
ném souladu s vlastním svědomím. Už tady 
nejde jenom o ohled na druhého, jde o mě 
samotného. I sebe totiž musím brát vážně. 
Svou DNA, svou historii, prostředí, v němž 
žiji, poznání, zkrátka všechno to, co utváří a 
působí na mé přesvědčení a svědomí. 
Jednám-li proti svému vnitřnímu přesvěd-
čení, nejsem-li si dokonce pouze jist, a přece 
konám, pak hřeším.

O co tady v praxi jde? Jde o to, že je zde 
tlak, který mne nutí dělat to, o čem sám 
nejsem zcela přesvědčen, a bez tlaku bych 
jednal jinak. Konám, protože to tak dělají 
druzí. Nechci totiž zůstat v menšině, v izo-
laci, nechci být jiný, nechci vyčnívat. Nechci, 
aby se mi druzí smáli, pohrdali mnou za mé 
postoje a činy. Nechci, aby mne odsoudili 
jako liberála nebo fundamentalistu, nechci 
být nepopulární. Ve hře tady není, zdali je ta 
či ona věc, postoj a čin dobrý, nebo špatný. 
Je spousta věcí, které jsou samy o sobě 
adiaforní (neutrální). Eticky neutrální věc se 
stává dobrou nebo špatnou tehdy a podle 
toho, je-li vykonána v souhlase či nesou-
hlase s vírou a vlastním přesvědčením, 
svobodou. Pokud ve své nejvnitřnější 
bytosti jsem o něčem přesvědčen, ale pod 
tlakem okolí a okolností vykonám cokoli 
proti svému přesvědčení, hřeším. Palčivosti 
zde nabývá otázka, zdali umím být 
svobodný a žít svobodně v souladu se svým 
svědomím, svou vírou, svým přesvědčením.

Otázka může znít ovšem i opačně. 
Vytvářím(e) společenství, které umožňuje 
svobodu, nebo ve sborech vytvářím(e) 
neadekvátní tlak u skutečností, které jsou 
samy o sobě neutrální? Kde a jaké normy     
a tlaky vytváříme? Kdo koho ve sboru 
přetlačí? Kdo zvítězí? Liberálové, nebo 
konzervativci? Zdali nejsou lecjaké boje,     
a dokonce i upřímné postoje některých 
poznamenány tím, že to, co není zásadní     
a eticky významné, ano to, co je nedůležité   
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a mělo by zůstat k rozhodnutí ve svědomí    
a víře jednotlivce, je povýšeno na principy, 
které pak vytváří tlak na rozhodování? Jsou 
skutečnosti, které společenství musí pone-
chat právě a jenom svědomí jednotlivců, 
jejich svobodě a velikosti víry. Toto je 
potřeba chránit.

Vraťme se ale k hříchu, kterým apoštol 
nazývá jednání proti svému přesvědčení, 
svědomí. Totiž, co to znamená, když člověk 
takto zhřeší? Co takový hřích působí? Jak 
souvisí s Bohem? Nejsou to lehké otázky a 
nejsem si zcela jist, jestli na ně mám dobrou 
odpověď. Zdá se mi zřetelné, že apoštol 
zdůrazňuje, že jednání proti vlastnímu pře-
svědčení je vážné. Znamená to jít proti 
sobě, znásilňovat sebe sama. Je-li pak zá-
kladní podstatou hříchu oddělení od 
společenství (tedy izolace), pak právě to se 
děje. Člověk ztrácí harmonické a pokojné 
společenství sám se sebou. To má své 

psychosomatické důsledky. Jednat proti 
harmonii svého bytí je pak proviněním 
nejenom proti sobě, ale také proti Božímu 
řádu. V posledu jde tedy o provinění také 
vůči Bohu. Vysvobodit z tohoto hříchu,      
z tohoto doslova vězení vlastní rozpolce-
nosti pod tlakem okolností, může jenom 
Bůh. Činí tak zasazením víry do života. Víra 
vyvěrající z vlastního přesvědčení, nebo 
opačně viděno, vlastní přesvědčení vyvě-
rající z víry, totiž určuje směr i etické hodno-
cení našich skutků.

Myslíme-li na víru jako určující prvek 
toho, co je a co není hřích, pak se víra 
každého, ať už slabého anebo silného, 
rozhoduje podle toho, co přinese slávu 
Bohu (tedy je v souladu s jeho zákonem), co 
zachová vlastní svatost, svobodu a integritu 
a co poslouží k dobru a růstu bližních. 
Cokoli pochází z takové víry, není hřích.

Jan Asszonyi

CO DĚLÁ NAŠE MLÁDEŽ?CO DĚLÁ NAŠE MLÁDEŽ?
aždé úterý večer se setkáváme a 
povídáme si. Třeba o tom, co jsme Kzažili a co jsme udělali… Ale co 

prožívají lidé kolem nás? Kolik zla jsme 
během týdne viděli a nezasáhli jsme? A 
proč? Snad ze strachu nebo lhostejnosti? 
Kolik promarněných šancí někomu pomoci 
je potřeba, abychom se opravdu stali 
„světlem světa“?

Během našich setkání v listopadu jsme se 
společně zamýšleli nad takovými otázkami a 
snažili jsme se více vnímat a poznávat lidi, 
kteří nás obklopují, ať už to jsou náhodní 
kolemjdoucí v úzkých, lidé bez domova, 
celé skupiny stávající se pronásledovanými 
menšinami nebo třeba stoupenci jiných 
náboženství a kultur. V pokládání si provo-

kativních otázek a v hledání odpovědí nám 
pomáhali milí hosté Michal Schuster, histo-
rik Muzea romského umění v Brně, a Daniel 
Haslinger, teolog a historik zaměřující se na 
vypjatou situaci na Blízkém východě; dále 
pak dva z našich vedoucích mládeže, Jan 
Kvapil a Mária Uhlíková. Úvahy jsme 
zakončili společnou hostinou a výzvou       
k aktivní účasti na vaření polévek pro lidi 
bez domova, které naše mládež každou 
středu organizuje.

V listopadu jsme také prožili společný 
víkend na chatě v Horních Vilémovicích, 
kde jsme se zabývali otázkou strachu a od-
vahy. Znamená nalézt odvahu to, že se 
zbavíme strachu? A jakou roli pak hraje 
„bázeň před Hospodinem“? V přátelské 
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atmosféře jsme se svěřovali se svými oba-
vami, připomínali jsme si, jak velký a mocný 
je Bůh a dodávali jsme si odvahy pro-
střednictvím našich osobních i biblických 
příběhů. Čas prožitý v přírodě, ale také v te-
ple rozpálených kamen jsme obohatili ná-

vštěvou nedělní bohoslužby ČCE.
Prožili jsme tedy společně krásný měsíc, 

plný vážných zamyšlení, vzájemného sdílení 
i veselých okamžiků a těšíme se na další 
společné chvíle!

Žaneta Lechovičová

KOMPAS 12/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Z BOHUMILICZ BOHUMILIC
Kdy jsou vlastně Vánoce?

Když je cukroví napečeno
a všechny dárečky jsou nakoupené.
Když máme uklizeno a dům je svátečně 
vyzdobený.

Když opuštěný člověk nalezne přítele
a necítí se být již sám.
Když se rodiče s láskou
věnují více svým dětem.

Když se Pán Ježíš narodí i v našem srdci
a již nemyslíme sami na sebe,
a chceme víc lásku dávat než brát,
a proto Tě, Pane, prosíme,
naplň naše srdce svojí slávou,
abychom ji uměli šířit ke Tvé cti
a světu k pokoji.

Požehnané vánoční svátky
Bohumiličtí

Návštěva ve Staré Turé 
26. 10. 2014

oslední říjnovou neděli se téměř celý 
sbor v Bohumilicích vypravil kousek Pza slovenské hranice do Staré Turé, 

aby spolu s místními oslavil díkůvzdání za 
úrodu a také si připomenul 30. výročí po-
stavení modlitebny. Zároveň tak mohl opla-
tit červnovou návštěvu Staroturanských u 
nás v Bohumilicích.

Jako duchovní vedení a opora s námi 
vyrazila i sestra diákonka Mária Uhlíková, 
která zároveň posloužila kázáním. Byl to 
pro ni určitě v mnohém zvláštní zážitek, 
protože velkou část svého dětství prožila 
právě ve Staré Turé, a nyní se tam vrátila jako 
člen v podstatě cizí výpravy – jak i sama 
zmínila v úvodu svého kázání .

Po výtečném obědě nastala chvíle pro 
vzpomínkovou část, kdy se promítaly fotky 
a zprostředkovaně zazněly i hlasy hlavních 
aktérů stojících za stavbou modlitebny. Bě-
hem tohoto času si mnozí mohli zavzpo-
mínat na čas velké Boží milosti a požehnání, 

kdy byl umožněn vznik této je-
dinečné stavby v nelehkém období 
80. let. Do vzpomínání se živě 
zapojili i mnozí Bohumělští, kteří 
před třiceti lety rovněž přidali své 
ruce k práci na tomto velkém díle. 
Třešničkou na dortu pak byla 
návštěva domku sester Royových.

Za krásný, slunečný a v mno-
hém požehnaný den nezbývá než 
vzdát Bohu díky a doufat v další 
podobné milé setkání.

za Bohumilické Ester Pučálková



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

adventní rozjímání
Příběh TŘICÁTÝ SEDMÝ:
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- Babi! Ty už zase spíš!
- Ale kdepak, Míno. Já jen tak adventně rozjímám.
- Ale, babi, já tě vidím. Sedíš v křesle u okna, hlavu podepřenou rukou a oči se ti 

klíží.
- Inu, já jsem se dívala z okna na tu cestu, která vede k sousedovu domu, a napadlo mne, 

že je taková adventní.
- Cože? Sousedova cesta, že je adventní? Babi, nepotřebuješ nové brýle?
- Advent je, Míno, totiž čas očekávání Vánoc, příchodu Spasitele. Je to doba, kdy se na to 

máme připravit.
- Já vím, babi. Advent je přeci každý rok. Míváme adventní věnec se svíčkami, 

adventní výzdobu, někdy zpíváme adventní písničky. Ale adventní sousedova cesta? 
Nejsou tam ani svíčky, ani výzdoba.
- Jan Křtitel, o kterém vypráví Bible, že křtil lidi vodou, byl poslán, aby lidi připravoval na 

příchod Spasitele. Lidé v jeho době vlastně také prožívali advent, dobu radostného 
očekávání.
- Ano, babičko. Já vím, ten biblický příběh znám. Jan Křtitel říkal lidem, že již 

dávno před ním proroci předpovídali narození někoho, kdo přijde všechny lidi 
zachránit od hříchu. Jan jim to připomínal. Ale co to má společného se sousedovou 
cestou? A proč je ta cesta podle tebe adventní?
- Jen se na tu cestu, Míno, podívej sama. Co vidíš?
- No, je to taková trochu strašidelná stezka. Nevede rovnou od domu, je křivá. 

Roste na ní křoví a tráva, není srovnaná, vlní se z kopečka do kopečka. A jsou tam 
kameny, teda vlastně skoro balvany. No, babi, tak tahle cesta tedy nijak lákavě, 
radostně, či adventně podle mne nevypadá.
- A já si přesto, Míno, stále myslím, že právě takovéto cesty měl Jan Křtitel na mysli, když 

lidem připomínal prorocké slovo: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je 
zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; co je křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí!“ 
Myslím, že adventní cesta vypadá na počátku přesně tak, jak ta sousedova cesta k domu. 
Ošklivá, nerovná, kamenitá a trnitá.
- Takže by ji měl náš soused před Vánoci srovnat, upravit a uhladit?
- No, uznávám, že úprava samotné sousedovy cesty nejspíše bude muset počkat až do 

jara. Pak bude země měkčí a práce jednodušší. Ta cesta je pro mne spíše takový adventní 
symbol.
- Adventní symbol? Jaký?
- Když se na tu cestu dívám, říkám si, jestli sousedovo srdce, nebo i srdce naše, nevypadá 



Pája Sychrová

A pokud chcete vědět, kterého 
starozákonního proroka 
babička i Jan Křtitel v příběhu 
citovali, vyluštěte tajenku. 
Obrázky můžete samozřejmě 
vybarvit veselými barvami.
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stejně jako ta cesta. Zarostlá trním hříchu, posetá balvany zranění a neodpuštění, pokřivená 
hněvem. Člověk na ní spíše klopýtá, než aby po ní šel radostně a pokojně vstříc příchodu a 
narození Krista. V adventu bychom měli srovnat cesty svého srdce a myšlení tím, že své 
hříchy vyznáme v modlitbě Bohu a požádáme o odpuštění, nebo že se smíříme se svými 
blízkými.
- Aha, takže to jsi dělala, když to vypadalo, že usínáš, babi? Rovnala jsi cestu ve 

svém srdci?
- Ano, přesně to jsem dělala. Hledala jsem ve svém srdci všechny nerovnosti, balvany a 

trní. Chtěla bych totiž mít svou cestu rovnou dříve, než oslava narození Krista započne. A 
přidat se můžeš i ty, soused a kdokoli další, jehož cesta života není úplně rovná a připravená.



(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 

PROSINEC V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

11. 12.: Předvánoční zamyšlení a tvoření

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2014:  poslední schůzka v letošním roce se bude konat dle domluvy



7. 12.:

14. 12.:

21. 12.:

28. 12.:

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
16.00
9.00
17.30

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

19.00
19.00
19.00
22.00

kaz. Jan Asszonyi
večírek (farář Jiří Gruber)
kaz. Jan Asszonyi
večírek (kapela AD HOC)
kaz. Jan Asszonyi

br. Josef Vávra
večírek

 + Večeře Páně

dětská vánoční slavnost 

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
dkn. Mária Uhlíková

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 mimo vánoční čas

každý čtvrtek v 17.00 mimo vánoční čas

každé úterý v 19.15 mimo vánoční čas

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45 vyjma 26. 12.

ve středu 10. prosince po shromáždění 

ve středu 10. prosince v 17.15

7. 12.:
14. 12.:
21. 12.:
25. 12.:
28. 12.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Daniel Komrska
Bohumiličtí
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně
Bohumiličtí br. Petr Raus

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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