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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 6. 2014. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost a mládež: Ondřej Horký (ondrahorky@seznam.cz).
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(david.fajfr@seznam.cz),

Pane, udělej ze mne nástroj svého 
pokoje,
abych přinášel
lásku – kde je nenávist,
odpuštění – kde je urážka,
jednotu – kde je nesvornost,
víru – kde je pochybnost,
pravdu – kde je blud,
naději – kde je zoufalství,
radost – kde je smutek,
světlo – kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil
po útěše – ale těšil,
po porozumění – ale rozuměl,
po lásce – ale miloval.

Vždyť,
kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, vstane k životu.

Z Mojí modlitební knihy od Anselma 
Grüna vybírá Daniela Asszonyi.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10568381092-pribehy-obraceni
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10568381092-pribehy-obraceni
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K jednotě církve
 pos tn ím 
o b d o b í  
před Veli-V
konocemi  

jsem se rozhodl pro 
půst od některých 
věcí. A když to 
období skončilo,     
k některým z nich 
jsem se už nevrátil, 

protože jsem zjistil, že bez nich 
mohu být a že mne určitým způ-
sobem vzdalovaly od Pána. Jako 
by to uvedlo a otevřelo další věci. 
Noví přátelé, hlubší naplnění 
radostí a pokojem, hlubší poznání 
lásky.

Navíc si nějak nově uvědomuji 
zvláštní rysy této doby. Jakési 
obnovy církve napříč deno-
minacemi. Před lety snad byl 
úspěch, když mezi sebou 
jednotlivé denominace nebo-
jovaly a když se vzájemně tole-
rovaly. Dnes se stává běžným, že 
spolu různé denominace spo-
lupracují na společném díle. 
Vnímám to dnes jako samo-
zřejmost. Ale z pohledu dějin 
církve se zdá, že je to něco, čemu 
jsme se museli bolestivě učit. Tak 
máme alianční týdny modliteb, na 
Vsetíně křesťanský festival 
UNITED, na Slovensku Camp-
Fest, modlitby 24/7, kurzy Alfa. 
Do všech těchto akcí se zapojují 
křesťané z různých denominací   
a spolupracují spolu. A je řada 
dalších podobných akcí nebo 

projektů. A ještě chci zmínit večery 
chval – modliteb chval. Nedávno jsem 
šel na večer chval do kostela svatého 
Tomáše. A před ním stál jeden bratr     
z evangelické církve, že tam jde též. 
Znal jsem ho z jedné skupinky, pak tam 
přišli i další z té skupinky. Měl jsem 
radost z toho, jak jsme se tam sešli, aniž 
by to kdokoliv z nás plánoval. Znova    
a znova Pán různě spojuje lidi a posílá 
je tam, kde mohou růst nebo kde jsou 
užiteční. Zdá se, že hodně se děje        
v rámci katolické církve a na Slo-
vensku.

Tak mi to připomnělo Komenského 
Kšaft umírající matky Jednoty 
bratrské, kde stojí: Všechněm pak spolu 
jednotám křesťanským odkazuji roztoužení 
se po jednomyslnosti a smíření se a spojení v ví-
ře a lásce k jednotě ducha. Kéž se ta slova 
dál naplňují. Pán Ježíš pokládá jednotu 
za něco klíčového pro svědectví lidem 
ze světa.

V Janově evangeliu máme zapsánu 
jeho modlitbu: Neprosím však jen za ně, 
ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já 
v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, 
že jsi mě poslal. (Jan 17,20.21). Působí to 
ve mně radost i bázeň před Pánem 
Bohem, že mne postavil do doby, kdy 
se jednota prosazuje. Ještě není vše 
dokonalé, ale raduji se, že Pán 
pokračuje ve svém díle a potvrzuje svá 
slova. Vnímám, že se tak otevírá 
zvěstování dobré zprávy o Pánu Ježíši 
Kristu dalším a dalším lidem – těm, 
kteří dosud nechtěli slyšet, nebo se 
nechtěli rozhodnout.

Daniel Volařík

K jednotě církve
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A N E B C O N Á S Č E K Á A C O N Á S 
( D Á - L I P Á N ) N E M I N E V Č E R V N U

VÝHLEDYVÝHLEDY

voce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 
sebeovládání. (Ga 5,22–23a)O

Tato slova nalézáme v Heslech Jednoty 
bratrské jako slovo na cestu do červnových dní. 
Tohoto všeho se nám dostává v hojnosti z Boží 
strany. Myslím, že když si právě toto uvědomíme, 

je to dobrou inspirací k tomu, abychom o duchovní ovoce, jež se projevuje především ve 
vztazích s lidmi, tím spíš usilovali. Uvědomujeme si při tom, že to nepůjde bez Boží pomoci          
a spoléhání se na jeho pomoc.

V červnovém programu sboru není příliš mimořádností. Tou nejvýraznější je zájezd 
pěveckého sboru do Bardejova 7. – 8. června. V neděli 1. 6. se koná Den seniorů. 
Celosborové staršovstvo bude mít své setkání v Bohumilicích 13. 6. v 17.00 hodin.

Neděle 1. 6. 2014
9.00 Den seniorů. Shromáždění s Večeří Páně, káže kaz. Daniel Komrska.

18.30 Večerní shromáždění z cyklu „Jak Bůh obohacuje církev skrze…“, 
tentokrát „Svátosti“. Rozhovor a zamyšlení nad místem svátostí v životě 
věřícího člověka vede kaz. Jan Asszonyi. Koná se ve spodních místnostech 
sboru, od 18.00 hodin možnost posezení u kávy a čaje.

Neděle 8. 6. 2014
9.00 Shromáždění, při kterém bude kázáním sloužit kaz. Daniel Komrska.

18.30 Večerní shromáždění, při kterém poslouží br. Josef  Vávra. Koná se ve 
spodních místnostech sboru, od 18.00 hodin možnost posezení u kávy       
a čaje.

Neděle 15. 6. 2014
9.00 Shromáždění, při kterém poslouží sestra diákonka Mária Uhlíková.

18.30 Večerní shromáždění z cyklu „Jak Bůh obohacuje církev skrze…“, 
tentokrát „Symboly a symbolické úkony“. Rozhovor a zamyšlení nad 
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místem symbolů v životě věřícího člověka vede sestra diákonka Mária 
Uhlíková. Koná se ve spodních místnostech sboru, od 18.00 hodin 
možnost posezení u kávy a čaje.

Neděle 22. 6. 2014
9.00 Shromáždění, při kterém káže kaz. Jan Asszonyi.

14.00 Shromáždění v Blansku (kostel CČSH), káže kaz. Jan Asszonyi.
18.30 Večerní shromáždění z cyklu „Jak Bůh obohacuje církev skrze…“, 

tentokrát „Společenství církve (tzv. koinónia)“. Rozhovor a zamyšlení nad 
místem společenství v životě věřícího člověka vede kaz. Jan Asszonyi. 
Koná se ve spodních místnostech sboru, od 18.00 hodin možnost 
posezení u kávy a čaje.

Neděle 29. 6. 2014
9.00 Shromáždění, při kterém bude kázat br. Josef  Vávra.

19.00 Hudebně-meditativní bohoslužba s Večeří Páně. Koná se ve velkém sále 
modlitebny; shromáždění začíná ztišením už od 18.45.

Bibl ické  hodiny

Středa 4. 6. 2014
19.00 Z cyklu „Setkání, která (ne)změnila život…“ – Žena, která byla odmítnuta. 

Pána Ježíše vyhledala žena. Z pohledu Židů to byla cizinka – Kananejka. 
Měla těžce nemocnou dceru, proto úpěnlivě a neodbytně volala o pomoc. 
Ježíš ale k jejímu volání mlčel, a dokonce ji zprvu odmítá. Přesto došlo        
k setkání, které překvapilo, zdá se, nakonec oba dva. Kázáním slouží kaz. 
Jan Asszonyi.

Středa 11. 6. 2014
19.00 Šestý pohled do příběhu cesty syrského velitele Naamána k uzdravení a víře 

podle 2. Královské 5 – Prorok a vojevůdce aneb Naše představy o tom, jak 
by měl Bůh jednat. Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

Středa 18. 6. 2014
19.00 Sedmý pohled do příběhu cesty syrského velitele Naamána k uzdravení       

a víře podle 2. Královské 5 – Uzdravení, vyznání a úskalí mladé víry 
vojevůdce. Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

Středa 25. 6. 2014
19.00 Závěrečný – osmý – pohled do příběhu cesty syrského velitele Naamána    

k uzdravení a víře podle 2. Královské 5 – Dovětek – chamtivý prorokův 
sluha. Kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.
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I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal 
za spravedlnost 

1. Mojžíšova 15,6

KDY      KOMU                                         PROČ

Úvod do čtení a zvěsti Bible
Od 2. do 30. 6. (včetně) je možné zúčastnit se kurzu na téma „Úvod do čtení a zvěsti 

Bible“. Kurz připravuje kaz. Jan Asszonyi a bude se konat vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 
hodin, a to buď v pastorační místnosti za varhanami, nebo ve spodních místnostech sboru 
(podle rozsahu zájmu).

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi

V neděli 4. května bylo po-
žehnáno Filipovi, třetímu synu man-
želů Lydie a Mirka Křipačových.

V neděli 11. května odešla tři dny 
před svými 77. narozeninami do 
nebeského domova sestra Miro-
slava Broklová. Pohřební rozlou-
čení se konalo 19. května v naší 
modlitebně.

Do sboru CB Praha-Smíchov byla převedena sestra Markéta Rausová.

8. 6.
23. 6.
25. 6. 

sestře Jarmile Sturmové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Evě Kakačové z Blanska

76 let
73 let
84 let
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Jan Asszonyi

ZRCADLENÍ

MÉNĚ ZNÁMÝCH 

BIBLICKÝCH POSTAV

Besaleel
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Naplnění Duchem není (pouze) výrazná emocionální zkušenost

Exodus 31,1–11
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hleď, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího, 
vnuka Chúrova, z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, 
důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, 
opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoli díla. Dal jsem 
mu také k ruce Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova. A do srdce každého 
dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal… Ať 
učiní všechno, jak jsem ti přikázal.“

ivot s Bohem měl a na této zemi 
vždycky má i svou materiální stránku. ŽNeobejde se bez ní. Jedním z bib-

lických příkladů, které na to ukazují, je 
Hospodinovo nařízení stavby stanu setká-
vání, místa, kde měl svatý Bůh přebývat 
uprostřed svého vyvoleného lidu. Byl to on 
sám, kdo byl architektem stavby. Zároveň 
však potřeboval ty, kdo jeho plány uvedou 
do života.

Na scéně putování Božího lidu se 
objevuje postava Besaleela, jehož jméno 
znamená „(muž) v Božím stínu“ (ve smyslu: 
pod Boží ochranou). Spíše než překlad 
jména nám u jeho postavy vyvstává, že jej 
Hospodin docela osobně a jmenovitě 
povolal, naplnil ho Božím Duchem (s touto 
frází se na tomto místě setkáváme v Bibli 

poprvé) a dal mu spolupracovníky. Svatý 
Bůh si zvolil muže, který už něco uměl. Byl 
to šikovný a schopný člověk. K jeho 
přirozenému obdarování a řemeslu, 
kterému se jistě vyučil, přidal navíc svého 
Ducha. Nebyla to asi nijak emocionální 
zkušenost. Biblické slovo nám vysvětluje, co 
to znamenalo. Byl mu přidán důvtip, zna-
lost, schopnosti a zručnost. To vše pro to, 
aby pozemský stan Božího přebývání měl 
důstojné parametry.

Biblický příběh o Besaleelovi nám 
dodnes ukazuje, co se obvykle děje, když se 
má vykonat jakékoli Boží dílo. Své místo má 
v tomto procesu osobní povolání, obdaro-
vání shůry a spolupracovníci. Na to první 
buďme citliví, to druhé očekávejme a po 
tom třetím se ohlížejme.
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VZPOMÍNKA

NA SESTRU 

MIROSLAVU 

BROKLOVOU

arodila se téměř v předvečer války 
jako jedno z dvojčat 14. května N1937 v Brně. Zároveň s ní přišel na 

svět bratr Bohuslav. Sestra Věra se narodila 
o čtyři roky dříve. Bydleli v nedaleké Tva-
rožné, kde její tatínek učil v místní škole       
a maminka, vyučená švadlena, pracovala     
v zemědělství.

Její spokojené dětství narušilo v roce 
1943 zatčení tatínka jako člena ilegální orga-
nizace Obrana národa a jeho dvouleté věz-
nění v německých káznicích. Po válce se 
tatínek stal okresním školním inspektorem  
a s celou rodinou se na čas přestěhovali do 
Moravského Krumlova.

Přestože byl tatínek po válce za od-
bojovou činnost oceněn Československým 
válečným křížem 1939, po komunistickém 
převratu se jeho ocenění obrátilo v nevý-

hodu. Po odmítnutí členství v KSČ ztratil 
své postavení a postih se nezastavil ani před 
dětmi, které nemohly pokračovat ve studiích 
podle svého zájmu. Mirce pak bylo po 
studiu na gymnáziu znemožněno pokra-
čování v dalším pedagogickém vzdělávání,   
i když jejím přáním bylo celý život učitelské 
povolání. A tak prošla řadou ekonomicko-
administrativních zaměstnání, z toho 
nejvíce v První brněnské strojírně.

Už od dětství byla vedena k víře a celá 
rodina patřila do společenství tohoto sboru, 
i když v době válečné a těsně poválečné bylo 
pro rodinu obtížné zúčastňovat se spo-
lečných shromáždění. Maminka vzpomí-
nala, jak občas jako děti chodívali pěšky ne-
bo jezdívali na kolech z Tvarožné do Brna.

Až teprve v době dospívání se mohla se 
svými sourozenci plně zapojit mezi své 
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sborové vrstevníky a účastnit se setkávání, 
výletů i akcí mládeží nejen brněnského 
sboru. V mládeži se seznámila se svým 
budoucím manželem, Zdeňkem Broklem, 
za kterého se v roce 1961 provdala, a který 
celý život pracoval jako stavební inženýr pro 
Vodohospodářské stavby.

Narodily se jim dvě dcery – Lenka a Mar-
kéta.

Později se stala učitelkou v mateřské ško-
le a vychovatelkou ve školní družině a poslé-
ze se opět vrátila k ekonomickému povo-
lání.

Další šťastná léta prožívala se svojí ro-
dinou v Brně s řadou přátel a po pořízení 
chalupy v Pusté Rybné u Poličky poblíž 
místa, odkud pocházel její manžel. Byl to 
příjemný, téměř druhý domov s řadou míst-
ních přátel a členů širší rodiny v nedalekém 
okolí.

Avšak nejvýznamnějším pro ni bylo spo-
lečenství sboru Církve bratrské v Brně. Ve 
sboru, který byl druhým a pevným 
domovem celé rodiny, byla velmi aktivní 
členkou, protože její víra byla nejen stálá      
a hluboká, ale především odpovědná k prá-
ci. Učila dlouhá léta v nedělní škole, jako 
členka sestersko-diakonského odboru 
navštěvovala nemocné a seniory na odpo-
činku i rodiny nově narozených dětí. S man-
želem dříve spolupracovala i při vedení 
mládeže, což v době totality nebylo vždy 
jednoduché.

Její oporou bylo nejen mnoho přátel, 
velmi intenzivně prožívala i vztahy se svojí 
širokou rodinou; už také proto, že velká část 
patří ke stejné víře v Pána Boha i Ježíše 
Krista. Trvale jí záleželo na tom, aby její 
dcery měly především duchovní a morální 
základ a žily s vlastní i širší rodinou a s řadou 
přátel v láskyplných vztazích. A díky Boží 
milosti bylo její očekávání bohatě naplněno.

Její vážné onemocnění v březnu letoš-
ního roku přišlo náhle a nečekaně. Zrovna 
tak nečekaný byl jeho rychlý průběh. A zde, 
při přibývající slabosti a únavě, se projevoval 
její neokázalý duchovní charakter. Nechtěla, 
aby se nejbližší trápili jejím stavem, aby způ-
sobovala komukoliv zármutek při pohledu 
na její unavené tělo… Neskrývala vděčnost 
za péči nemocnice, dr. Slámy i dalších, a ze-
jména pak za nesmírně citlivou péči 
ošetřujících z domácího hospice Tabita při 
hospici sv. Alžběty v Brně. Byli to také oni, 
kteří ulehčili a moudře řídili její závěrečný 
pobyt s rodinou v jejím domově včetně těch 
nejintimnějších posledních minut života.

Její životní zrání bylo příkladné jako celý 
život. Pokud vnímala, dávala najevo vděč-
nost za Boží milost naplněného života, za ty 
nejbližší v rodině, za milované přátele ve 
sborovém prostředí i jinde.

Jejím osobním heslem do roku 2014 byl 
text ze Žalmu 73: Mně v Boží blízkosti je dobře, 
který se jejím životem, a zvláště jeho závě-
rem, doslova naplnil. Stala se neokázalým 
příkladem mnohým z nás.

z pohřebního rozloučení, rodina
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Milí bratři, milé sestry!
Je mnoho věcí, kterými může církev přispět ke společnému prospěchu naší společnosti. Zcela zásadní je 

misijní a evangelizační poslání místního sboru. Svědectví o trojjediném Bohu je nezastupitelné, a proto se 
nestává jen prioritou církve, ale její samotnou podstatou. Z lásky k Bohu pak vychází zájem o bližního, který 
se projevuje konkrétní pomocí na nejrůznějších úrovních. Od nabídnuté pomocné ruky, sborové pastorace, 
přes pestrou nabídku sociá lních a zdravotnických služeb, až po sofistikovaný provoz škol, školek, vzdě-
lávacích a poradenských středisek. Je v zájmu každého sborového staršovstva, aby se zvěst evangelia šířila 
z našich modliteben, jak jen to je možné.

Existují ale ještě jiné formy, kterými církev slouží společnosti a nepřímo tak ovlivňuje veřejný život. Jedním 
zcela zásadním a důležitým příspěvkem občanské společnosti jsou fungující rodiny. V době, kdy je man-
želství, rodina a výchova dětí k tradičním konzervativním hodnotám vystavena morálnímu relativismu a sta-
věna na stejnou rovinu s nejrůznějšími alternativními formami soužití, má tato nejstarší Bohem zřízená 
instituce stá le co nabídnout. Situace však není jednoduchá a je zřejmé, že křesťanská manželství a rodiny to 
nemají lehké; ani ty kazatelské. Letošní předsednickou zprávu chci proto věnovat problémům, které se přímo 
nebo i nepřímo dotýkají problematiky křesťanské rodiny. Zaměřím se na rodinu, tak jak ji chápeme ve svém 
porozumění Písmu a jak jsme ji převzali v tradici od našich otců.

ZPRÁVA
PŘEDSEDY RADY PRO KONFERENCI CB

Z KONFERENCE

KOMPAS 6/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/

RODINA V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI

Není to tak dávno, kdy platilo, že rodina 
je základem státu. Všeobecná dekla-
race lidských práv říká: „Rodina je 

přirozenou a základní jednotkou společnosti     
a má nárok na ochranu ze strany společnosti      
a státu.“ Někdy se ovšem ukazuje, že význam 
rodiny bývá nejen nedoceněn, ale přímo pod-
ceňován. Normy lidského chování, které byly 
ještě před desítkami roků všeobecně závazné a 
respektované, pozbývají svoji platnost. Přesto 
nepřestává platit, že tam, kde jsou vytvářeny 
podmínky pro zdravý rozvoj rodin, tam je dobrý 
předpoklad, že z toho bude mít prospěch i celá 
společnost. Můžeme to říci ale i opačně: 
ohrožená rodina rovná se ohrožená společnost. 
Důsledky podceňování a umenšování významu 
rodiny jsou zřejmé. Západní společnost je 
výrazně ovlivněna individualismem. Představa, 
že by měl někdo omezovat moje možnosti volby, 
se stává nepřijatelná. Například v loňském roce 

se u nás poprvé narodilo více prvorozených dětí 
mimo manželství než manželům. Mnoho dětí je 
tak pro život poznamenáno jistou nestabilitou 
životního stylu rodičů nebo dysfunkčními či vše-
lijak havarovanými rodinami. Ne, že by si člověk 
později v životě neporadil, ale vstupní deficit 
poznamenává člověka na celý život.

Ještě zásadnější význam mají zdravé rodiny 
pro život církve. Zde bych se dokonce odvážil 
tvrdit, že pro budování živého společenství 
místního sboru jsou dobře fungující rodiny zcela 
zásadním předpokladem. Pokud použijeme 
pavlovský obraz těla, potom bychom mohli 
rodiny přirovnat k buňkám, kde platí, že zdravé 
buňky jsou podmínkou zdravého rozvoje těla 
církve. Křesťanská rodina je křehké spole-
čenství vystavené mnoha tlakům a problémům. 
Nepřekvapuje nás proto, že novozákonní epiš-
toly adresované první generaci křesťanů, řešily 
také praktické záležitosti, jako je vztah mezi 
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manžely, a zdůrazňovaly potřebu budování 
pěkných rodinných vztahů. Podívejme se tedy na 
některé problémy a výzvy související s křes-
ťanskou rodinou.

I. Úskalí partnerské známosti
Začněme od samého počátku, tedy od navazo-
vání známosti. Je starostí kazatelů a staršovstev, 
aby se s otcovskou láskou věnovali mladým 
lidem, kteří se rozhodují pro manželství. Po 
rozhodnutí pro Krista jde totiž o nejdůležitější 
životní rozhodnutí vůbec. Jistě je to především 
věc rodičů a životního stylu rodin samotných, 
ovšem řada mladých členů sboru nevyrůstala     
v křesťanských rodinách, nemají často ani před-
stavu o rodině fungující na křesťanských zákla-
dech, a proto potřebují naši péči. Je skvělé, že se 
příprava na manželství a na rodinný život stala již 
běžnou součástí sborové agendy a je třeba jí stále 
věnovat velkou pozornost.

a) Volba životního partnera
Ve věci volby životního partnera držíme je-

dnoduchý princip: partneři se k sobě musejí 
lidsky „hodit“ a potřebují souznít ve věcech 
osobní víry v Pána Ježíše. Zde je dobré při-
pomenout, že neexistuje ideální partner, tedy ten 
jediný pravý či ta jediná pravá. Nikdy nevíme, 
koho si bereme. I když jsme dobře zvolili, 
problémy nastanou a je třeba se neustále učit, 
neboť život přináší situace, kdy je manželství 
prověřováno krizemi, zkouškami a někdy i kom-
plikovanými vztahy. Přesto je dobrá volba 
základním předpokladem budování křesťan-
ského manželství a rodiny. S ohledem na poslání 
manželství Písmo směřuje k ideálu duchovně 
jednotného manželství, které slouží Bohu, ve 
kterém je Kristus hlavou muže (a tedy i ženy), 
kde se uskutečňuje společná modlitba, a které je 
ilustrací Kristovy lásky k církvi. Tam, kde ona 
lidská přitažlivost není bytostně propojena         
s duchovním závazkem společného následování 
Krista, vstupuje věřící snoubenec do nesou-
rodého vztahu, který vytváří nejisté podmínky 
pro budoucí život rodiny a výchovy dětí. Někteří 
si myslí, že odrazovat křesťany od manželství     
s nevěřícími je příliš úzkoprsé. Je třeba zdů-
razňovat, že pokud se člen církve rozhodne 

spojit svůj život s nevěřícím člověkem, vstupuje 
do vztahu, který mu neumožní prožívat společně 
onu největší radost bytostného spočinutí v Bo-
hu. S tím souvisí i další omezení, tj. nemožnost 
plného nasazení ve službě Bohu a církvi, po-
něvadž nevěřící takové zapálení pro Boží věc 
nechápe. Poněvadž ale jde o svobodné osobní 
rozhodnutí, je třeba je respektovat. Řád církve na 
to pamatuje formou alternativního svatebního 
obřadu. Je důležité, aby kazatel či starší sboru 
vedli s takovými páry rozhovor a poukázali na 
riziko, pro které se rozhodují. A nejde jen o vliv 
světa ze strany nevěřícího partnera, jde také       
o komplikace, kterým může být vystaven nevě-
řící partner ze strany partnera věřícího. Stává se 
totiž, že se počáteční kompromisní chování 
křesťanského partnera v době známosti s ne-
věřícím časem změní v radikální postoje, které 
budou pro nevěřícího partnera těžko akcepto-
vatelné. Manželská krize je pak paradoxně 
vyvolána novou touhou sloužit Bohu naplno.

Tam, kde varujeme a odrazujeme člena sboru 
od sňatku s nevěřícím člověkem, je třeba brát     
v úvahu, že zde zásadním způsobem vstupujeme 
do soukromí a mluvíme do života. To znamená, 
že za něj současně přebíráme jistou míru od-
povědnosti. Sbor by měl na ty, kteří odmítnou 
známost s nevěřícím člověkem a nenacházejí 
věřícího partnera nebo zůstanou sami z jiných 
závažných důvodů, například pro jinou sexuální 
orientaci, pamatovat prakticky. Měl by s nimi do 
budoucnosti nést podle potřeby duchovní i fi-
nanční spoluodpovědnost. Pokud by například 
staršovstvo vymlouvalo sňatek s nevěřícím člo-
věkem jako projev nebiblického jednání, a při-
tom by nepřevzalo odpovědnost za důsledky     
z toho plynoucí pro život singles, chovalo by se 
zákonicky a vlastně také nebiblicky. Tento aspekt 
ukazuje na sborové společenství jako na rodinu  
v Kristu, která má mít duchovní i lidský potenciál 
skutečně přijmout a uspokojit i ty nezadané        
a osamocené.

b) Manželská smlouva
Snoubenci si v průběhu přípravy potřebují 

osvojit zásady manželského a rodinného života. 
K tomu neodmyslitelně patří i biblický pohled na 
sexualitu. Zde se dostávám k tématu, které se 
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stává aktuálním. Při rozhovorech s mladými lid-
mi mě dost často překvapuje názor, že sexuální 
život před svatbou by nevnímali jako hřích u lidí, 
kteří se mají rádi a svůj vztah považují za vážnou 
známost směřující k manželství. Zdá se, že 
sexuální rozvolněnost, jedna z výrazných cha-
rakteristik současné společnosti, nachází svoji 
půdu i mezi mladými křesťany. Zde je třeba stále 
zdůrazňovat, že manželské soužití, jehož 
součástí je také Boží dar sexu, nezačíná pouhým, 
byť odpovědným vyznáním vzájemné lásky       
a oddanosti, ale vzájemnou smlouvou před Bo-
hem a křesťanskými svědky. To byl Boží záměr 
při stvoření, který připomíná Pán Ježíš a ve 
stejném duchu vyučuje i apoštol Pavel: Proto 
opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě          
a stanou se jedním tělem. (Gn 2,24; Mt 19,5;         
Mk 10,7; Ef  5:31; 1K 6,16).

Muž opustí svůj domov, aby s manželkou 
vytvořil nový. V naší kultuře není problém 
zajistit si bydlení a vytvořit podmínky pro 
existenci nového domova i bez sňatku, proto se 
nám význam zmíněných biblických textů 
zamlžuje. V židovské tradici je to však výstižně   
a symbolicky naznačeno svatebním baldachý-
nem (hebr. chupa). Bílá plachta uvázaná na 
čtyřech tyčích, které někdy drží čtyři přátelé 
ženicha, znázorňuje budoucí domov manželů. 
Ženich s nevěstou jsou odvedeni pod chupu      
a rabín jim nahlas předčítá text svatební smlouvy 
(hebr. ketuba), kterou oba podepíší. Tímto 
incializačním obřadem znázorňujícím ustavení 
nového domova je podtrženo naplnění Božího 
záměru s manžely, kteří touto formou smlouvy 
vstupují do závazného vztahu se všemi jeho 
důsledky.

Dnešní křesťanská svatba nemá v naší kul-
tuře tak bohatou symboliku, místo manželské 
smlouvy používáme výraz „manželský slib“, 
který je vysloven před Bohem i svědky. Naše 
výměna snubních prstenů spíše podtrhuje vzta-
hovou vazbu než onen rozměr nového domova. 
Přesto jde o výrazné znázornění předělu, kterým 
začíná nové manželství, jehož součástí je intimní 
soužití, na které se pak vztahuje ono žehnající 
budou ti dva jedno tělo. Sexuální styk v době zná-
mosti před manželstvím je tedy porušením Bo-
žích principů zakotvených v Desateru a jedná se 

o hřích. Není proto žádný důvod, který by oprav-
ňoval obhajobu sexu před manželstvím, byť se 
jednalo o sebevážnější známost a velikou lásku.

Možná se toto tvrzení zdá být samozřejmé, 
přesto jsem považoval za nutné a potřebné je 
zdůraznit. Nástin teologie manželské smlouvy 
by potřeboval větší prostor, ale to nebylo mým 
záměrem, jen jsem chtěl zdůraznit, že této 
oblasti musíme věnovat zvýšenou pozornost. Je 
smutnou skutečností, že ve svazku sesterských 
evangelikálních církví sdružených v mezinárod-
ní federaci (IFFEC) jsou takové, které neodolaly 
tlaku akcentovanému v 60. a 70. letech minulého 
století a pod vlivem sexuální revoluce otevřely 
dveře intimnímu životu i před manželstvím. Ny-
ní, jak rezignovaně připouštějí, není cesty zpět.

c) Nezadaní neboli singles
Podle Písma svatého je život v manželství       

i život svobodných bratří a sester rovnocenným 
darem Boží milosti (1K 7,7). Křesťanství je 
vůbec prvním náboženstvím, které považovalo 
svobodný stav za životaschopný způsob života 
ve společnosti. Ježíš i apoštol Pavel zůstali svo-
bodní. Pavel říká, že být svobodný je dobré         
a v mnoha okolnostech lepší než žít v man-
želství. Raná církev také na lidi nevyvíjela tlak, 
aby vstupovali do manželství. Například pod-
porovala chudé vdovy, aby se nemusely znovu 
vdávat.

Dnešní společenské i církevní prostředí je ale 
jiné a přes zmíněné biblické principy je nutné 
věnovat pozornost otázce, do jaké míry existuje 
naplněný život s nenaplněnými přáními a tou-
hami. Samota někdy pořádně zabolí, i když jsme 
součástí sborové rodiny. O to víc rozumíme Bo-
žímu Synu, který se ve své samotě vždycky 
přimknul ke svému Otci. Proto nebyl sám, i když 
jej zradili ti nejbližší. Toto vědomí jeho samotu 
proměňovalo. Jediný „manželský“ partner, který 
dokáže skutečně naplnit, je Kristus. Proto by-
chom neměli být ani příliš opojeni sňatkem, ani 
přehnaně zklamaní, žijeme-li bez něj. Je také více 
důvodů, proč někteří zůstávají sami. Jistě v tom 
hraje roli také Boží prozřetelnost, kterou člověk 
nahlédne často až s větším časovým odstupem.

Myslím si, že záležitosti svobodných lidí v cír-
kvi neumíme nijak systematičtěji a praktičtěji 
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uchopit. Zejména pod nezdravým tlakem po-
třeby romantického manželského vztahu, kte-
rému je člověk vystaven i v křesťanském pro-
středí, se život bez manželství může jevit jako 
pochmurný a invalidní. O to více potřebujeme 
hledat vyvážený pohled, který by umožnil 
hovořit i o těchto věcech daleko svobodněji       
a lépe je přenést do praktického života.

II. Křesťanská rodina
Rád bych zaměřil pozornost na praktický 

život našich rodin a ponechal stranou otázky 
vztahující se k manželskému soužití, i když život 
rodin také výrazně ovlivňují. Těm je ale v církvi 
věnováno poměrně dost prostoru, a to jak         
v publikacích, tak na různých seminářích, set-
káních či v poradenství, což je víc než dobře. 
Zaměřím se spíše na křesťanskou rodinu, a to 
nejen v kontextu církve, ale i společnosti. Pro 
společnost je funkční rodina, nejen ta křesťan-
ská, blahodárným dobrodiním. V našich Zá-
sadách je pěkně vyjádřeno formování rodiny, jak 
je biblicky uchopili naši otcové. Čteme, že 
„…muž se stává otcem a žena matkou. Děti jsou 
odkázány na lásku a ochranu rodičů. V rodině se 
jim dostává prvního utváření jejich charakteru, 
tam získávají první poznatky o okolním světě a o 
vztazích k druhým lidem. V rodičovském domě 
se děti cítí chráněny a získávají zdravý pocit 
jistoty. V křesťanské rodině děti nepatří jen 
rodičům: jsou nám svěřeny Bohem a máme je 
také pro něho vychovávat. Zde se jim dostává 
prvního poučení o víře.

Rodiče mají svým křesťanským příkladem 
života své děti předcházet. Mají se vůči dětem 
varovat tvrdosti a hněvivých nálad (Ko 3,21;    
Ef  6,4a). Tím vším své děti posvěcují (1K 7,14)       
a spolu s poučováním a napomínáním je vy-
chovávají v bázni Boží (Ef  6,4b). Vedou je svým 
svědectvím a příkladem k tomu, aby se i ony 
dobrovolně rozhodly pro Krista.”

Možná že komise pro Zásady některé 
formulace pozmění, ale věřím, že principy života 
křesťanských rodin zůstanou stejné. Jaká je ale 
skutečnost?

a) Rodina v ohrožení – ve společnosti
V současné situaci je naprosto nutné zdů-

razňovat význam rodiny a zastávat se man-
želských a rodinných práv, protože legislativní 
zrovnoprávnění „fakticky existujících soužití“ 
by znamenalo skutečnou diskriminaci manžel-
ství a rodiny. Vždyť manželé na sebe berou 
závazky před společností i vůči ní, a proto si 
zasluhují, aby společnost jejich svazek nejen 
respektovala, ale také chránila a podporovala, 
neb je to v jejím vlastním zájmu především         
s ohledem na potomstvo (Gn 1,28). Možná by 
stálo za průzkum, jak je to s vývojem velikosti 
křesťanských rodin za posledních 25 let. Zda 
jistý pokles počtu dětí má příčinu v ekonomické 
stránce věci, nebo jsou zde i jiné důvody.

Pokud se jedná o soužití mezi osobami téhož 
pohlaví, je třeba vzít na zřetel, že v ní chybí 
komplementarita pohlaví charakteristická pro 
Stvořitelem chtěné a ustanovené manželství (Gn 
2,24). Postoje vystupující proti zrovnopráv-
ňování takových forem volného vztahu s man-
želstvím a rodinou nejsou rozhodně jejich 
diskriminací. Zrovnoprávnění s manželstvím by 
totiž znamenalo přiznání stejných práv něčemu, 
co není a nemůže být stejné jako manželství. 
Jednalo by se tedy naopak o poškozování práv 
manželství a rodiny.

b) Rodina v ohrožení – v církvi
V ohrožení je žel i rodina křesťanská. Příčin 

je víc, zmíním tři z nich.
– Někde chybí příklad rodičů hodný násle-

dování. Stává se, že rodiče jako členové sboru 
mají vágní vztah k nárokům evangelia a ke 
sborovému společenství. Děti časem z chování 
rodičů vyčtou, že následování Krista promítající 
se do každodenního života a do vztahu ke 
sborovému společenství nemusí být prioritou. 
Děti si takový přístup poměrně snadno osvojí    
a je velká pravděpodobnost, že ho jednou budou 
praktikovat podobně jako jejich rodiče.

– Vytrácí se tradice pravidelných rodinných 
rozhovorů nad Biblí se společnou modlitbou. 
Nepřekvapuje, že chybí praxe domácích pobož-
ností tam, kde jde o manžele pocházející z ne-
věřícího prostředí. Nic podobného nezažili,       
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a pokud k tomu nebyli vedeni, nikdy s nimi ani 
nezačali. Škoda ale, že se domácí pobožnosti 
vytrácejí i z rodin, kde bývaly dobrou tradicí. 
Především v rodině se má utvářet duchovní život 
dětí a není jiné cesty, než s dětmi o Bohu mluvit  
a s nimi se modlit. Je žádoucí obnovit praxi 
rodinných pobožností (rodinné skupinky) a uči-
nit je domácím rituálem. K povzbuzení jedna 
zkušenost:

„Pokud bychom měli dát odpověď na otázku, 
zda dělat rodinné pobožnosti či nikoliv, naše 
zkušenost nás přivedla k jednoznačnému názoru 
– rodinné pobožnosti ANO, a pokud možno 
pravidelně.

Kromě společného čtení z Bible a společné 
modlitby je neméně důležitým rozměrem těchto 
akcí setkání rodinného kruhu. Součástí těchto 
večerních dýchánků se zcela přirozeně stalo 
vyprávění o pěkných prožitcích uplynulého dne, 
plánování společné budoucnosti a řešení glo-
bálních rodinných problémů. V případě naro-
zenin některého člena rodiny se pak ten den 
rodinná pobožnost proměnila ve velkolepou 
oslavu.

Zpočátku se nám zdálo být obtížné, jak do 
svých osobních programů vměstnat hodinku    
k podobnému sejití. Je třeba přiznat, že ne vždy  
v tom hrála roli časová zaneprázdněnost. Někdy 
se nám prostě nechtělo. Nicméně časem se 
pobožnost stala součástí denního rituálu a my 
jsme s ní přirozeně počítali při sestavování svých 
osobních každodenních plánů. Dodržet tuto 
pravidelnost však pro nás nebylo jednoduché. 
Mnohdy se stávalo, že po celodenních tram-
potách jsme nebyli všichni úplně v pohodě. To 
mělo za následek občasnou nechuť k večernímu 
sejití, přemýšlení a vzájemným rozhovorům. 
Situaci obvykle vyřešil jedinec, kterého ten den 
starosti nesklátily a který se výjimečně s nikým ze 
sourozenců nepohádal. Ten pak mezi nás dovedl 
vnést klid a pokojnou atmosféru. Čím větší 
rodina, tím větší pravděpodobnost, že se takový 
zachránce najde (Ladislav David)“. Pro začátek 
stačí třeba 15 minut, někdy takové setkání může 
být i kratší, jindy se protáhne, neboť každý chce 
něco říci, a to nejen k biblickému textu.

– V neposlední řadě může být slabinou i pří-
lišná orientace na rodinu, jakési budování rodin-

ného kultu. Rodina je pak převážně zaměřená na 
své vlastní potřeby, radosti a problémy. Sice 
nějak zapadá do sborových struktur a aktivit, 
ovšem téměř veškerá energie se vyčerpává na 
vytvoření teplého a nerušeného hnízdečka. Boží 
požehnání, vyjádřené Kristovým hledejte především 
jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno, se nějak vytrácí.

III. Teorie a praxe
V takto pestrém vějíři chápání lidské svobody, 

ve kterém se nachází často oslabená křesťanská 
rodina, je proto zcela nutné vracet se ke ko-
řenům, znovu si osvojovat biblické principy 
rodiny, a ty s Boží pomocí přenášet do praxe. 
Podle Písma svatého jsou manželství a rodina 
jedním ze základních ustanovení Stvořitele, jež 
má věřící člověk věrně zachovávat. Mají sloužit  
k rozvinutí a zkvalitnění lidského života, ale 
nejsou jeho posledním smyslem a cílem 
(1K 7,29nn). Nad manželstvím i rodinou je Bůh, 
jemu mají sloužit (Ko 3,17–24). Zcela zřetelně to 
vyniká z evangelií, kde můžeme sledovat, jak 
rodinu vnímá sám Spasitel.

a) Ježíš a rodina
Ježíšův pohled na rodinu je překvapující. Na 

jedné straně ji hodnotí velmi kladně především 
tím, že pojmů a vztahů rodinného života užívá   
k objasnění Božího království. O Bohu mluví 
jako o Otci, o věřících jako o synech a dcerách. 
Obecenství Boha s lidmi přirovnává často k ro-
dinné hostině nebo svatbě.

Na druhou stranu, když povolává své učed-
níky, vytrhuje je z jejich rodin a očekává, že pro 
něj všechno opustí, i ty nejbližší. Rodinu vidí 
dokonce jako překážku učednictví a potvrzuje to 
někdy rezervovaným chováním k vlastní rodině 
a příbuzným. Z hlediska dnešního hodnocení 
rodiny nás až zaráží tvrdost, s jakou například 
odmítá zasahování své matky do svých plánů.
Jak Ježíše známe z evangelií, vždycky mu šlo 
především o Boží království. Je zřejmé, že           
i rodinné zájmy se mohou stát překážkou 
znemožňující mít v něm podíl. Současně však 
prvotnost Božího království ještě neznamená, že 
Kristu na našich potřebách a každodenních 
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starostech o rodinu nezáleží. V díle Božího 
království připadá manželství a rodině role velmi 
závažná. Pokud by šlo jen o rodinu, potom je 
mnoho krásných rodin i mezi nekřesťany. 
Pokud jde ale o Boží království, je třeba budovat 
naše rodiny s touto perspektivou a s vědomím, 
že Bible nestaví Boží království a přirozený svět, 
ve kterém podle jistých pořádků žijeme, do 
protikladu. U vědomí tohoto potřebného 
napětí, kterého se nemůžeme a nesmíme zbavit, 
neboť by směřovalo k zákonictví nebo naopak  
k sekularizaci, pokusme se hledat ony principy 
zdravého budování svých rodin.

b) Dva přístupy k výchově
Pokud mluvíme o rodině, mějme nyní na 

mysli především odpovědnost rodičů za vedení 
dětí k Bohu. Nechme se oslovit biblickými texty, 
které naznačují jistou praxi i konkrétní přístup   
k výchově dětí.

Katechetický přístup
Žalm 78,3: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám 

otcové vyprávěli, nebudeme tajit našim synům. Budeme 
vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových 
chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež 
konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon          
v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali 
své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří 
se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby 
složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, 
aby zachovávali vždy jeho přikázání, a nebyli jako jejich 
otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého 
srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.

5M 6,6–7: A tato slova, která ti dnes přikazuji, 
budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš 
o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš 
cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

V katechetickém přístupu se prolíná a do-
plňuje předávání Božího zákona a Božích 
nařízení na jedné straně se zkušenostmi s Božím 
vedením na straně druhé. Tedy slovo a příklad, 
teorie a praxe. Izraelští otcové a matky se svými 
dětmi pracovali, odpočívali při společném sa-
batu, společně slavili svátky, za kterými často 
cestovali do Jeruzaléma. Právě vštěpování zá-
kona synům a dcerám při nejrůznějších 
příležitostech – rozhovory doma i na cestě, když 
šli spát nebo ráno vstávali – vytvářelo přirozené 

prostředí Boží blízkosti, ve kterém dostaly děti 
základy víry pro celý život.

Charismatický přístup
Sk 2,38–39: …dostanete dar Ducha svatého. Neboť 

to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, 
které si povolá Pán, náš Bůh.

Ř 8,26: Tak také Duch přichází na pomoc naší 
slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám 
Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

Pro charismatický přístup platí novozákonní 
principy. Rodiče si uvědomují, že ani při nejlepší 
snaze není v jejich moci způsobit, aby jejich děti 
jednou vedly bohabojný život. Je to jen Boží 
milost. Proto žijí ze zaslíbení o působení Božího 
Ducha. Díky skutečnému Utěšiteli mohou dě-
tem zprostředkovat to, co jim sami dát nemo-
hou. Přesto a právě proto potřebují být rodiče     
i v této roli aktivní. Jejich nejdůležitější poslání     
v duchovním zápase o děti spočívá v modlitbě, 
víře, v jejich spoléhání se na moc Ducha svatého. 
Charismatické rodičovství stojí na zaslíbeních 
Písma, že dar a působení Ducha svatého se ne-
týká pouze dospělých, ale že je můžeme vírou 
vztáhnout i na naše děti.

Katechetické i charismatické rodičovství je 
třeba propojovat. Jak, to už je záležitost praxe     
a v každé rodině to bude asi jinak. Je povzbu-
zující, že přes své chyby a nedostatky se můžeme 
těmto rolím stále učit, můžeme prosit Pána i děti 
za odpuštění, když jsme chybovali, a znovu        
a nově můžeme do těchto rolí vstupovat. Zá-
kladním předpokladem ovšem zůstává příklad 
rodičů hodný následování.

IV. Závěr
Snad by se dalo říci, že rodina je taková malá 

církev, o kterou je třeba pečovat. Těchto několik 
poznámek chci uzavřít výzvou, abychom vý-
znam rodiny nepodcenili a věnovali jí pozornost. 
Vidím dvě oblasti, ve kterých by se našly rezervy:

Oblast pastorace. Směřujme s novou pečlivostí 
svoji pozornost k pastoraci rodin. Je na místě, 
abychom na úrovni celé církve nově promýšleli 
teologii známosti, manželství a rodiny, života lidí 
svobodných, s praktickým dopadem na život     
v našich sborech, a nenechali se mást tápáním, 
které kolem sebe vidíme. Odbor pro manželství 
a rodinu v tom může být pomocí. Rodina je 
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ěkdy je to dílem okamžiku, jindy 
ten proces trvá několik let plných Notázek a pochybností. Vždy je ale 

náboženská konverze radikální změnou. 
Někdy víra zakoření a vytrvá, jindy je set-
kání s absolutnem prchavého charakteru.   
V každém případě ale stojí na počátku 
vnitřní obrat, který následně přetváří celého 
jedince, jeho smýšlení i chování, jeho mo-
rální limity i vymezování se vůči okolnímu 
světu.

Nahlédnout do světa hledání a nalezení, 
do světa oslovení něčím, co člověka přesa-
huje, umožnila pětice (resp. šestice) mladých 
lidí; výsledek přináší Česká televize v rámci 
časosběrné docu-soap pod názvem Příběhy 
obrácení. Pořad se vysílá vždy v neděli         
v 17.50 na ČT 2 s premiérou v pondělí před 
polednem a v sobotu po půlnoci (tedy 
vlastně v neděli nad ránem; více viz: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1056
8381092-pribehy-obraceni).

Předpremiéra dvou dílů ze šesti spojená   
s diskusí účastníků natáčení, tvůrců pořadu  
a představených jednotlivých církví či nábo-
ženských hnutí se konala 18. května v br-
něnském sále B. Bakaly. Bylo zajímavé pozo-
rovat pomalu se trousící osazenstvo, které 
šlo napříč věkovými kategoriemi. V očích se 
zrcadlila zvídavost i očekávání.

Následně nám bylo představeno pět 
účastníků, kteří po dobu jednoho roku 
dávali prostřednictvím kamer nahlédnout 
do svých životů na náboženském prahu. Pak 
už byl uveden druhý díl, během kterého 
jsme mohli sledovat křest katolíka Dana či se 
dozvědět, proč se muslimka Aiša již nechce 
na pořadu podílet (dle mého k veliké škodě, 
neboť právě na motivaci přestupu této mla-
dé ženy k islámu jsem byla nejvíce zvědavá). 
Následovala diskuse s účastníky i tvůrci, di-
váci si mohli poslechnout, jakým způsobem 
to celé probíhalo, jak byli vybráni respon-
denti, i na jaké problémy filmaři naráželi.

Příběhy obrácení

nosný prvek života každé společnosti, proto se 
důrazem na péči o rodinu podílíme nejen na 
prohloubení kvality sborového života, ale také 
na ozdravění samotné občanské společnosti.

Oblast vyučování. Nevím, kolik sborů se 
pravidelně věnuje systematickému vyučování 
biblických principů rodinného života. Je-li 
místní sbor zaměřen na šíření evangelia, pak se 
musí současně orientovat na to, aby mladé lidi 
připravil na křesťanské manželství nebo na život 
o samotě. To znamená mít k dispozici výuku      
k navazování a budování známosti, biblického 
pohledu na sexualitu, na křesťanské manželství 
a rodinu, i s varováním před důsledky v případě 
opouštění biblických principů.

Jelikož jde o téma zasahující všechny 
generace, mám za to, že nejvhodnějším místem 
základního vyučování je nedělní bohoslužba. Je 
možné doporučit minisérii čtyř až pěti kázání na 

témata související s rodinou. Kázání by se tak 
mohla stát východiskem dalších rozhovorů na 
biblických hodinách či skupinkách.

„Rodina mi dává kořeny i křídla“, jak někdo 
krásně vyjádřil. Přál bych si, aby to platilo v co 
nejvyšší míře o našich rodinách domácích i sbo-
rových.

Daniel Fajfr
předseda Rady Církve bratrské
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PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

MODLITBIČKOVÁ HRA
Příběh TŘICÁTÝ DRUHÝ:

dyž byly Vítovic děti úplně malé, učila je maminka všelijaké veršované 
modlitbičky. Sama si je vymýšlela pro různé situace, které se během dne a Ktýdne opakovaly. Některé se hodily před jídlem, jiné večer před usnutím a 

jiné, když měly děti z něčeho strach. Bývaly krátké, výstižné a dobře se pamatovaly. 
Mnohé z nich si proto pamatují Mája a Míša Vítovy dodnes. Tak třeba tyto tři:

Děkujeme za papání,
co, Pane, dáváš nám.
Nikdo nemá ani zdání,
jak moc chutná nám.

Následovalo přehrání tentokrát pátého 
dílu. Nešlo si nevšimnout, jak znalost urči-
tého náboženského paradigmatu během pár 
dílů postoupila dál, přitom náboženská za-
pálenost pro něco nového pokračovala.     
A dle toho, jak jsem slyšela pětici lidí mluvit, 
myslím, že nadále pokračuje. V závěru 
následovala řízená diskuze s jednotlivými 
představiteli daných náboženství.

Myšlenka natočit něco tak mnohovrstev-
natého, jako je proces náboženské kon-
verze, mi připadá vysoce zajímavá, už jen 
tím, že něco podobného je spíše na okraji 
mediálního zájmu. Zvolená forma se vy-
hýbá veškerému moralizování, náboženské 

formulace i praktiky prosvítají skrze život 
sám. Ovšem dá se vůbec zachytit podstata 
konverze? Je možné, aby televizní médium 
dokázalo přenést alespoň část z niterného 
prožívání samotných účastníků? Odpovědí 
je, že nedá. Avšak vnitřní dynamika lidí, kteří 
uvěřili, se zachytit dá, a i ta je sama o sobě za-
jímavá. Pokud to spojíme s faktem, že 
dokument ukazuje věřící, kteří boří zažité 
(negativní) mýty o konverzích, ale naopak   
v divácích vzbuzuje sympatie a zvědavost, 
lze dokument vnímat jako příjemnou vlaš-
tovku, která sice jaro nedělá, ale již sama 
vzbuzuje naději.

Danka Truksová
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Děkujeme za den celý,
že jsme si mohli hrát,
že spolu jsme se dobře měli 
a mohli jsme se smát.

Ať se stane, co se stane,
nemusím se bát.
Vždycky se mnou budeš, Pane.
Vždyť Ty mě máš rád.
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Později děti povyrostly a začaly si takové podobné modlitbičky vymýšlet samy. 
Skoro na každou situaci v jejich životě se dala vymyslet nějaká vhodná modlitba. 
Když měli všichni v rodině z něčeho velikou radost, když jim bylo naopak smutno, 
když se někdo z nich cítil sám. I když jim někdo ublížil nebo ukřivdil, nebo když se 
jim něco nepodařilo a oni chtěli, aby jim to Pán Bůh odpustil. Z vymýšlení 
modlitbiček se u Vítů stala taková malá oblíbená domácí hra, do které se občas 
přidal i tatínek. Někdy musel člověk díky této milé hře i celý den přemýšlet o tom, 
co pro něho Pán Bůh učinil, za co mu je vděčný a za co by ho chtěl prosit, aby 
vymyslel novou modlitbičku a mohl ji před ostatními a před Pánem Bohem při 
společné modlitbě říci. A tak vznikaly další a další veršované modlitbičky a Mája     
s Míšou díky nim strávily hodně času s Pánem Bohem i s rodiči, a dokonce si občas 
užily i plno legrace při vymýšlení nejrůznějších rýmů. Škoda, že ty modlitbičky 
někam nezapisovaly, protože já si jich pamatuji jen několik:

Odpuštění dávat máme,
když nám ublíží.
Z Bible to dobře známe,
Pane Ježíši.
Tak ať na to vzpomínáme
v každé potíži.

Dneska se mi nedařilo,
hřích v mém srdci byl.
Však aby mě to netížilo,
Bůh mi odpustil.

Radost dneska máme,
že nechybí nám nic.
Navíc uznáváme,
že ještě mnohem víc,
než je třeba, máme.
Děkujme z plných plic.

Nejen děti, ale i rodiče Vítovi se díky modlitbičkové hře naučili, že neexistuje 
vůbec nic, co bychom nemohli Pánu Bohu říci. Každý pocit, každou situaci, každý 
náš nezdar, i to, co se nám podaří. Nemusí to být vždy veršovaná modlitbička, 
může být řečená docela obyčejnými slovy nebo jen jedinou větou, může být dlouhá 
i krátká, tichá i hlasitá, dětská i dospělácká. Vlastně jakákoli, je-li upřímná. Tak kéž 
byste i vy, děti, nikdy neměly strach říci Pánu Bohu všechno!

Zkusíte si modlitbičkovou hru zahrát i vy? Zkuste doplnit konce dalších 
veršovaných modlitbiček. Těm dětem, které neumějí číst, jistě rádi pomohou 
rodiče nebo starší sourozenci. J



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00. Fotbálek na hřišti na 
Kounicově (Stadion). Vstupné 40,– Kč na osobu. Hraje se skoro za každého počasí. Informace 
u Šimona Kadlece (774 804 729) nebo u Tomáše Kotrbatého (604 362 414). 
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ČERVEN V NAŠEM SBORU

KOMPAS 6/2014 / WWW.CB.CZ/BRNO/ 19

Mládež / úterý 19.15

3. 6.: 
10. 6.:
17. 6.:
24. 6.:

Klub maminek / čtvrtek 10.00
12. 6.: Závěrečné grilování (

)
do 9. 6. dejte vědět Dance Truksové, kdo se chystáte 

přijít a v jakém počtu

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2014: 26. 6., 3. 9., 1. 10., 29. 10, 26. 11. a 10. 12. (chystání vánočních 
balíčků)
Neděle seniorů: 1. 6. 2014

Vztahy s lidmi na ulici (Honza Bílek a Sant´ Egidio)
Film s diskusí
Závěrečné grilování
Bůh ve vztazích: Svatá trojice

BŮH NÁS STÁLE VIDÍ
I NA NEBESKÉ VÝŠI
A KAŽDOU PROSBU LIDÍ
SVÝM UCHEM VŽDYCKY …???
VEČER V TICHÉ CHVILINCE
DĚKUJEM, ŽE NÁS MÁŠ RÁD,
A PROSÍME TĚ V PEŘINCE
DEJ NÁM V NOCI KLIDNĚ …???

Pája Sychrová



1. 6.:

8. 6.:

15. 6.:

22. 6.:

29.6.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
19.00

4. 6.:
11. 6.:
18. 6.:
25. 6.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska + Večeře Páně (neděle seniorů)

dkn. Mária Uhlíková

(18.45) večerní hudebně-meditativní bohoslužba

kaz. Jan Asszonyi 
kaz. Daniel Komrska
br. Josef Vávra 

dkn. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi 
Jan Asszonyi
br. Josef Vávra

kaz. Jan Asszonyi (misijní)
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 12. a 26. června po shromáždění 

ve středu 26. června v 17.15

1. 6.:
8. 6.:
15. 6.:
22. 6.:
29. 6.:

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

STANICE

ČERVEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI
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