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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 10. 
2015. Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Říjen 2015

Jan Amos Komenský

K zachovávání dobrého řádu v domácnostech 
pomoc činí vyučováním obzvláště těmto 
věcem:

1) Aby každý místo své a povinnosti znal, a 
jakž povolán jest (1K 7,20; Ef  4,1), hospodá-
řem, hospodyní, dítětem, čeledníkem, podru-
hem, tak aby podlé Božího rozměření na svém 
místě v bázni jeho ostříhal.

2) Poct Božích aby všickni pilni byli (1Tm 2,1)   
a modlitby společně ráno, o nešpoře, u večer 
každodenně konali; též k stolu a po stole 
modlitby říkali (1Tm 4,5; 5M 8,10).

3) Do shromáždění církevních pilně také aby 
chodívali (Žd 10,25) a jich neobmeškávali,         
i dítky i čeládky s sebou berouce.

4) Dítky své a čeládky (5M 6,7; Ef  6,4) pilně 
katechismu a učení křesťanskému aby vy-
učovali, je často vyslýchali i k tomu, aby kázání 
neb aspoň evangelia při stole připomínali, při-
drželi.

5) Hospodářové, aby byli příkladem všemu 
domu svému, sami předně i manželky jejich      
k dobrému řádu stojíce a k němu své domácí 
věrně přidržejíce.

6) Ku práci zřízené aby všecky v svém domě, 
jakž služebné čeládky, tak i dítky vlastní, kdy 
komu čas jest, přidrželi. Nebo mládeži nic nad 
zahálku škodlivějšího není.

7) Aby zákon mravný ve všelijakých věcech   
(Fp 4,8.6), řádu dobrého dotýkajících, zacho-
vávali všickni v domě, i mladší i starší.

8) Aby hospodářové po krčmách a šen-
kovních domích nechodili, tam neposedávali, 
nepili, nehráli, času nemařili, ale doma ve dne, 
ovšem  v noci bývali a práce své hleděli i stráž 
nad domem drželi.

Připravila Kateřina Vávrová

mailto:dalimil.p@gmail.com
mailto:dalimil.p@gmail.com
mailto:maria.uhlikova@cb.cz
mailto:maria.uhlikova@cb.cz
http://www.kcmt.cz/
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ÚVODNÍK

Díky

„Díky, můj Bože, trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se naučil Ti 
důvěřovat.

Když jsem volal, tys odpovídal, když jsem naříkal, Tys seslal útěchu, když 
jsem Tě potřeboval, Tys přišel.

Jsi tu pro mě v každém okamžiku, stačí, abych se jen díval, přemýšlel a 
chápal, a vždy Tě zde najdu.

Jsi zde, připraven vždy pomoci. Děkuji Ti, Bože, že mě vždy očekáváš.“
Rabi Nachman z Braclavi

 roce 1990, po jedné zvlášť bolestné osobní události, začala moje cesta 
hledání Boha. Vyrůstala jsem v ateistické rodině, kde hlavně otec měl Vodsuzující názory na vše, co se týkalo náboženství, a já jsem se nikdy 

neodvážila pochybovat o správnosti tohoto postoje. Až v tu danou chvíli jsem 
poklekla a vyznala jsem, že jsem na konci svých lidských sil. Neumělým 
proslovem, který ani vzdáleně nepřipomínal modlitbu, jsem prosila: „Bože, 
jestli je pravda, že existuješ, pomoz mi prosím v situaci, kterou jsem zavinila já 
svým sobectvím a pýchou. A za mě mají trpět ti, kteří jsou bez viny. Odevzdám 
Ti svůj život a budu Tě poslouchat. Nechci už žít tím způsobem, který druhým 
způsobuje bolest. Je mi líto, že k Tobě přicházím tak pozdě. Ale nechci už tak 
špatně žít a sama se nedokážu změnit.“

Božím řízením vedla moje cesta do CB v Kounicově ulici. Období mezi lety 
1990 až 1997 mohu nazvat strastiplným. Bible byla pro mě nesrozumitelná, 
kázání pro mě bylo v cizí řeči a modlit jsem se neuměla. Velmi často jsem v po-
znávání ochabovala, ale hned se dostavil zvláštní neklid, který mně nedovolil 
zůstat stát, nebo se dokonce vrátit.

Fp 1,6: …a jsem si jist, že ten, který ve vás započal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše 
Krista.

Postupně jsem překonávala svou neznalost, ale stále jsem si připadala, že 
stojím na místě. Oslovil mne jeden příběh z „Dobré setby“ o muži, který 
vystoupil na shromáždění a řekl: „Potřeboval jsem 42 roků, abych se naučil 
třem věcem: To první je, že jsem pro své spasení nemohl udělat vůbec nic. 
Druhá věc je, že Bůh ale také ode mne žádný skutek neočekává. A jako třetí 
jsem poznal, že Ježíš Kristus už udělal všechno. Musel jsem to jen pro sebe 
vírou přijmout.“
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ŘÍJNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

Máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé 

přijímat nebudeme? (Jób 2,10)

Je koneckonců jedno, jestli k nám Bůh promlouvá z trní 

nebo z voňavých růží. (František Saleský)

J 6,29: Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.
V roce 1997 v květnu jsem byla po přípravě a slyšení před staršími přijata jako řádný člen 

sboru. Naivně jsem si představovala, že teď budu prožívat přítomnost Boží a můj život půjde 
tou správnou cestou. Ale zatím se začaly v průběhu dalších let objevovat staré věci. Prožitá 
zranění a různé křivdy, které jsem měla někde hluboko potlačené. Ale i nové události, které 
jsem nějak zapomněla vydat Pánu Ježíši a nečekala na jeho vedení. Slabosti a selhávání. Kdo 
vlastně jsem a kam vlastně patřím, pro nikoho nic neznamenám. Bylo mi zatěžko jít do 
shromáždění. Připadala jsem si jako zrádce.

1J 1,9: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás 
od každé nepravosti.

On sám mně připravil situace, ve kterých mě k nevyznaným hříchům přivedl, ukázal na ně 
– jako by říkal: vydej mi to, já už jsem zaplatil. Více než kdy jindy jsem potkala hodně nových 
lidí, věřících, které mně Pán postavil do cesty. Znova a znova jsem vyznávala mnoho věcí, 
jako bych teprve teď pochopila, co je to pokání, odpuštění i zdánlivě neodpustitelných věcí 
(z lidského pohledu), které mi tak krutě poznamenaly život. Nemodlila jsem se poprvé, ale 
poprvé jsem cítila přítomnost Boží.

Moje srdce (duše) překypovalo takovým pokojem, láskou, svobodou, čistotou, jakoby 
září. A v té chvíli jsem si uvědomila tu touhu, která mě už neopustila – veřejně vyznat, že Ježíš 
Kristus je můj Spasitel, Zachránce, Vysvoboditel, že mu patřím. V přesvědčení, že vládne     
v mém životě nade vším, jsem odevzdala svoji žádost o křest bratru kazateli. Děkuji mu, že se 
mnou trávil svůj čas a věnoval se mi, vysvětloval a chápal mne. A teď se jen těším na tu svatou 
chvíli.
Ž 13,1–4:

Dobrořeč, má duše, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní.
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje.
Vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.

Jana Walterová
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íjnové slovo Hesel Jednoty bratrské 
před námi otvírá dvě scény. Jednu za Řoponou nebe a druhou v tragédii 

pozemského údělu zbožného člověka. 
Stravovacím obrazem řečeno, z obou scén 
se nám dělá nedobře, špatně je trávíme. Jak 
se vyrovnat s tím, že se Hospodin, náš 
Stvořitel a milující nebeský Otec, sází se 
satanem o to, kolik toho zbožný a upřímný 
Jób ještě vydrží, než začne zlořečit 
Hospodinu? Jak se vyrovnat s tím, že se Jób 
drží Boha, když mu jeho zbožnost nepřináší 
pokoj, dobro a požehnání? Proč se držet 
Hospodina, když se to nevyplácí? Co s tím, 
když neplatí slova písně: „Do tvých starostí, 
smutků, úzkostí přišel ten, kdo má tě rád a   
z bíd tě vyprostí…?“

Boží Slovo, jak je obsaženo v Jóbově 
příběhu, se nám na jedné straně může těžko 
trávit, na straně druhé se jedná o duchovní 
pokrm, který potřebujeme přijímat, 
abychom byli připraveni na jednu z mož-
ností, jak pochopit a jak se vyrovnat se zlem 
v životě. Zdrojem životních problémů 
může být hřích, ať už vlastní či hřích 
druhých. Jóbův příběh nám ovšem rozšiřuje 
obzor. Těžkosti a zlo mohou mít svůj zdroj 
za oponou v nebi. I dobrým lidem se mohou 
stávat zlé věci.

Při vědomí těchto skutečností před 
člověkem vyvstává otázka: Proč žijeme 
vírou a proč usilujeme žít z Ducha a podle 
Kristových přikázání? Často jsou to až 
těžkosti, které zjeví pravou podstatu naší 
osobní víry. Žijeme-li vírou proto, aby nám 
bylo dobře a vše se dařilo, pak jsme              
v nebezpečí, že budeme zlořečit Bohu, když 
nás za naši zbožnost neodmění dobrem a 
nechá na nás dopadat zlo. Jistě právem 

očekáváme, že zbožnost přináší do života 
dobro, ale je potřeba si uvědomit, že tomu 
tak nemusí být automaticky. To pohané 
uctívali božstva, aby si je naklonili a zajistili 
si tak svou zbožností úrodu, mír, dobro. 
Měli za to, že když uspokojí boha, on je 
odmění. Když je bůh neodměnil, vyměnili 
ho nebo hledali dalšího, toho pravého na tu 
či onu specifickou záležitost života. Jestli 
naopak naše víra směřuje k Bohu pro něj 
samotného a nachází své největší bezpečí a 
potěšení v něm samotném, pak je do značné 
míry nezávislá na vnějších okolnostech 
života. Uvědomuji si, že zde je tajemství víry, 
které se někdy těžko vysvětluje, ale je možno 
do něj vstupovat a učit se hledat potěšení     
v Bohu samotném. Zdá se, že Jóbova 
zbožnost byla hluboce zakořeněna v Bohu 
samotném. Těžko hledat jiný pramen jeho 
neuvěřitelného svědectví: „Máme od Boha 
přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé 
přijímat nebudeme?“

Jak se tedy můžeme a máme vyrovnávat   
s tím, když prožíváme nebo na nás přijdou 
těžké chvíle? Hledejme na prvním místě své 
blaho, bezpečí, jistotu, potěšení, naději a sílu 
v něm samotném. Zkoumejme, zdali jsme 
sami nesešli na cestu trápení. V prosbách     
s důvěrou předkládejme Bohu své prosby a 
žádosti. Bude-li nám dáno nést tíhu života, 
hledejme svou sílu u Pána. Tak budeme 
svědectvím svému pozemskému okolí i ne-
beským zástupům!

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. 
(Ž 90,17)

Jan Asszonyi
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Na měsíc říjen jsme připravili spektrum programů, k nimž Vás srdečně zveme.

Nedělní bohoslužby

V tématech nedělních dopoledních shromáždění budeme pokračovat v přemýšlení nad 23. 
žalmem. V jeho světle chceme nově nalézat Pána Boha i sebe samé. Při večerních 
shromážděních budeme ve společném rozhovoru opět navazovat na dopolední kázání s tím, 
že k dopolednímu tématu bude přiřazeno jedno z blahoslavenství Pána Ježíše z Mt 5.

4. 10. 2015   9.00 hodin  Pastýř a jeho přítomnost v roklích šeré smrti (Ž 23,4a), 
kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi, bude slavena Večeře Páně.

      18.30 hodin  Blahoslavení plačící, večerní shromáždění s reflexí a 
rozhovorem nad dopoledním kázáním ve světle prvního 
blahoslavenství z Mt 5 (připravuje Jan Asszonyi).

11. 10. 2015   9.00 hodin  Pastýř, jeho berla a hůl jako zdroje potěšení (Ž 23,2), 
kázáním slouží diákonka Mária Uhlíková. (Kaz. Daniel 
Komrska slouží kázáním v Bohumilicích.)

cca 10.05 hodin  Shromáždění členů sboru za účelem volby komise pro volbu 
staršovstva.

18.30 hodin  Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je (L 11,28), večerní 
shromáždění s reflexí a rozhovorem nad dopoledním 
kázáním (připravuje Jan Asszonyi).

18. 10. 2015 9.00 hodin  Pastýř, nepřátelé a prostřený stůl (Ž 23,5a), kázáním slouží 
kaz. Daniel Komrska. (Kaz. Jan Asszonyi slouží kázáním v 
Bohumilicích.)

18.30 hodin  Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat pro mé jméno, 
večerní shromáždění s reflexí a rozhovorem nad 
dopoledním kázáním ve světle blahoslavenství Mt 5,10–11 
(připravuje Jan Asszonyi).

25. 10. 2015 9.00 hodin  Pastýř, olej a kalich – jak pečuje pastýř o zdraví ovcí (Ž 
23,5b), kázáním slouží kaz. Jan Asszonyi.

18.30 hodin  Blahoslavení tvůrci pokoje, oni budou nazváni syny Božími, večerní 
shromáždění s reflexí a rozhovorem nad dopoledním 
kázáním ve světle blahoslavenství Mt 5,9.

P. S.: V neděli 11. 10. se bude hned po dopoledním shromáždění konat shromáždění členů 
sboru za účelem volby komise, která připraví volbu staršovstva (ta proběhne 13. 3. 2016).

Události a akce
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SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.

Biblické hodiny
V biblických hodinách budeme společně číst příběhy proroka Elijáše a Izraele za doby krále 
Achaba.

Shromáždění začínají vždy v 19.00 hodin.
7. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi

14. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi
21. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi
28. 10. 2015 kaz. Daniel Komrska

Biblické vzdělávání – skupinka
V pondělí v 16.30 se koná vzdělavatelné setkání (vždy s rozhovorem!), při němž je možno 
proniknout hlouběji do zvěsti jednotlivých biblických knih. Dějinný a literární kontext 
včetně dalších reálií týkajících se biblických knih má pomoci čtenáři lépe se orientovat          
v Písmu a číst ho s nadhledem, který je často nutný k pochopení jednotlivých textů. Setkání 
připravuje kaz. Jan Asszonyi.
V říjnu se tato pondělní setkání budou konat:

5. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi
12. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi
19. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi
26. 10. 2015 kaz. Jan Asszonyi

 
Setkání staršovstva – středy 14. 10 a 28. 10. vždy po biblické hodině

Koncert sdružení pěveckých sborů EFFATHA
O víkendu 23. – 24. 10. budeme hostit pěvecké sbory Effatha, které u nás završí svůj tříletý 
pracovní cyklus. Při koncertu v Červeném kostele v sobotu 24. 10. v 17.00 hodin proběhne 
poděkování zakladateli Bohumíru Touškovi za jeho dlouholetou službu.

Služby v Bohumilicích
11. 10. 2015 – kaz. Daniel Komrska
18. 10. 2015 – kaz. Jan Asszonyi, Večeře Páně

Služby v Blansku
25. 10. 2015 – kaz. Jan Asszonyi

Podzimní sborový den
s návštěvou letovického sboru CB se uskuteční v neděli 8. 11. 2015.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
ŘÍJEN 2015

Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj 
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Římanům 5,1

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

SVATBA

4. 10.:
12. 10.:
14. 10.:
15. 10.:
19. 10.:
29. 10.:

bratru Franciszku Bolkovi ze Sedlece u Mikulova
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Ludmile Holečkové z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Dambořic
sestře Olze Černé z Bohumilic

87 let
73 let
88 let
82 let
70 let
78 let

V sobotu 26. 9. 2015 byli v naší modlitebně oddáni Alžběta Čápová a Daniel Kurowski.

ÚMRTÍ

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 si Pán Bůh k sobě povolal bratra kazatele Stanislava Heczka ve věku 

nedožitých 86 let. Bratr zemřel po delší nemoci, ve vděčnosti Pánu Bohu za celý život. To 

vyjadřují i slova na smutečním oznámení převzatá z jeho vzpomínkové knihy Most lásky:  

„Já chci patřit mezi ty, kteří čekají na milost, protože všechno je milost – od kolébky až po 

hrob, ale i za hrobem.“ Pohřební rozloučení s poděkováním za jeho život plný obětavosti     

a služby se konalo v pátek 2. 10. v naší modlitebně. Na život bratra Heczka, který v br-

něnském sboru působil od roku 1983, vzpomeneme v příštím čísle Kompasu.

w 28. října 2015 se bude v Praze konat devá tý ročník ekumenického setkání lidí dobré 
vůle s názvem Modlitba za domov. Jeho letošním mottem je výzva „Buďme tvůrci 
pokoje“. Projekt nabídne:

Od 9.30 do 13.30 Kulturně-duchovní festival pro celou rodinu v Komunitním centru 
Matky Terezy (U Modré školy 2337, Praha 11 – Háje; metro C). V rámci festivalu 
vystoupí česká folková skupina se zaměřením na irské lidové balady, písně a 
instrumentá lní skladby Asonance.

OZNÁMENÍ



9KOMPAS 10/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Závazek z Kapského Města (9)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

MILUJEME BOŽÍ EVANGELIUM
Jako Ježíšovi učedníci jsme lidé evangelia. 
Jádrem naší identity je naše zanícení pro 
biblickou dobrou zprávu o Božím spásném 
díle skrze Ježíše Krista. Spojuje nás náš 
prožitek Boží milosti v evangeliu a naše 
motivace zvěstovat toto evangelium milosti 
všemi možnými prostředky až do nejzazších 
končin země.

Milujeme dobrou zprávu ve světě 
špatných zpráv. Evangelium řeší hrozné 
následky lidského hříchu, selhání a nouze. 
Lidské bytosti se vzbouřily proti Bohu, 
odmítly Boží vládu a přestaly poslouchat 
Boží slovo. V tomto hříšném stavu jsme 
odcizeni od Boha, od sebe navzájem i od 
stvořeného řádu. Hřích zasluhuje Boží 
odsouzení. Ti, kdo odmítají činit pokání a 
„nejsou poslušní evangelia našeho Pána 
Ježíše..., ponesou trest, věčnou zkázu v od-
loučení od Pánovy tváře“. Následky hříchu 
a moc zla ničí každý rozměr lidské identity 
(duchovní, tělesný, intelektuální i vztahový). 
Prostupují kulturní, ekonomický, spole-
čenský, politický i náboženský život ve 
všech kulturách a generacích dějin. Působí 
lidstvu nezměrné trápení a ničí Boží 
stvoření. Na tomto bezútěšném pozadí 
představuje biblické evangelium opravdu 
velmi dobrou zprávu.

Lv 19,34; Mt 5,43–44
Mt 5,38–39; L 6,27–29.23,34; Ř 12,17–21;       
1Pt 3,18–23.4,12–16
Ř 13,4
1J 2,15–17

Milujeme příběh, který evangelium 
vypráví. Evangelium jako dobrá zpráva 
ohlašuje historické události života, smrti a 
vzkříšení Ježíše Nazaretského. Jakožto syn 
Davidův, zaslíbený pomazaný Král, je Ježíš 
ten, skrze něhož sám Bůh nastolil svoje 
království a přinesl spásu světu, kdy všem 
národům na zemi umožnil dojít požehnání, 
jak to slíbil Abrahamovi. Apoštol Pavel 
definuje evangelium konstatováním, že 
Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl 
pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, 
ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Evangelium 
vyhlašuje, že na Kristově kříži Bůh v osobě 
svého Syna vzal místo nás na sebe soud, 
který si zasluhuje náš hřích. Týmž velkým 
spásným činem, dovršeným, ospravedl-
něným a vyhlášeným skrze vzkříšení, Bůh 
získal rozhodné vítězství nad satanem, smrtí 
a všemi zlými mocnostmi, osvobodil nás z 
jejich moci a od strachu, a zajistil jejich 
konečnou zkázu. Bůh dosáhl smíření 
věřících se sebou samými a jedněch s dru-
hými napříč všemi hranicemi a konflikty. 
Bůh také dosáhl konečného smíření všeho 
stvoření jako svého cíle; ve svém vzkříšení 
nám Ježíš dal první plody nového stvoření. 
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 
Evangelijní příběh opravdu milujeme.

Milujeme ujištění, které evangelium 
přináší. Jedině vírou v Krista samotného 
jsme sjednoceni s Kristem skrze Ducha sva-
tého a jsme v Kristu před Bohem pokládáni 
za spravedlivé. Jako ospravedlnění vírou 
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LADA

jsme usmířeni s Bohem a už nám nehrozí 
odsouzení. Přijímáme odpuštění svých 
hříchů. Znovuzrodili jsme se k živé naději, 
protože máme podíl na Kristově vzkří-
šeném životě. Jsme přijati jako Kristovi 
spoludědicové. Jsme zahrnuti mezi lid Boží 
smlouvy, stáváme se členy Boží rodiny a 
místem, kde přebývá Bůh. Vírou v Krista 
tedy máme plnou jistotu spasení a věčného 
života, neboť naše spása v konečném 
důsledku nezávisí na nás, nýbrž na Kristově 
díle a Božím zaslíbení. Nic na světě nedokáže 
nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 
našem Pánu. Zaslíbení evangelia opravdu 
milujeme.

Milujeme proměnu, kterou evangelium 
způsobuje. Evangelium je Boží proměňující 
síla, která působí ve světě. Je to moc Boží ke 
spasení pro každého, kdo věří. Prostředkem, 
jímž lze získat požehnání a ujištění 
evangelia, je jedině víra. Spasitelná víra však 
nikdy nezůstává osamocená, ale nutně se 
projevuje poslušností. Křesťanská posluš-
nost je víra, která se uplatňuje láskou. Dobré 
skutky nás nespasí, ale když jsme byli 
spaseni pouhou milostí, jsme v Kristu Ježíši 
stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, 
které nám Bůh připravil. Víra, není-li spojena se 

skutky, je sama o sobě mrtvá. Mravní proměnu, 
kterou evangelium působí, chápal apoštol 
Pavel jako dílo Boží milosti – té milosti, 
která uskutečnila naše spasení při Kristově 
prvním příchodu, a milosti, která nás učí žít 
mravně ve světle jeho druhého příchodu. 
Oddanost evangeliu pro Pavla znamenala 
spoléhat na milost i nechat se poté milostí 
učit. Pavlovým misijním cílem bylo vyvolat 
mezi všemi národy poslušnost víry. Tento 
výrazně smluvní jazyk připomíná Abraha-
ma. Abraham uvěřil Božímu zaslíbení, což 
mu bylo započítáno jako spravedlnost, a pak 
na potvrzení své víry uposlechl Boží příkaz. 
Vírou uposlechl Abraham… Pokání a víra       
v Ježíše Krista jsou první skutky posluš-
nosti, jež evangelium požaduje; pokračující 
dodržování Božích přikázání představuje 
způsob života, jejž evangelijní víra 
umožňuje skrze posvěcujícího Ducha 
svatého. Poslušnost je tak živým důkazem 
spasitelné víry a jejím živým ovocem. 
Poslušnost prověřuje naši lásku k Ježíši. Kdo 
přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. 
Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže 
zachováváme jeho přikázání. Moc evangelia 
opravdu milujeme.

Podle Theologia Vitae, Jan Asszonyi

OZNÁMENÍ
w  Den otevřených dveří

Bethesda – domov pro seniory, ETS – vyšší odborná škola, LRS – Léčebně rehabilitační 
středisko, Pražský Tyrannus Hall – vysoko-školská kolej a Sbor Církve bratrské Černý Most 
zvou na Den otevřených dveří 18. října 2015 od 13 do 16 hodin. Adresa: Stoliňská ulice 
pod rybníkem, Praha 9 – Chvaly.

w  Konference
Dětský odbor RCB zve všechny rodiče, kteří chtějí budovat svou rodinu a hledají k tomu 
povzbuzení či inspiraci, na Konferenci pro rodiče: Duchovní výchova dětí v rodině

Konference proběhne 24. října 2015 od 9 do 15 hodin ve Sboru CB Písek-Elim, jejím 
hostem bude Hana Pinknerová.
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P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-6-

Sestra MUDr Věra Čiháková

ivot rychle běží a najednou ta, která   
o mně a mojí sestře Mirce (byli jsme 
dvojčata) říkala „naši malí“, je na tom Ž

tak, že o sobě nic nenapíše. Proto píši za ni 
já, protože sestra Mirka (Broklová) nás na 
věčnost předběhla a loni zemřela. Napsala 
by to jistě lépe i obšírněji než já.

Věra měla to štěstí, že se narodila do 
věřící rodiny a byla obklopena láskou nejen 
rodičů, ale všech blízkých příbuzných. Ti jí 

byli oporou i v době, kdy byl 
její tatínek za druhé světové 
války ve vězení. Byla na-
daná, vystudovala medicínu 
a dobře si v zaměstnání 
počínala. Pracovala jako 
lékařka a později primářka  
v Lázních Jeseník. Na-
léhání, aby vstoupila do 
KSČ, nikdy nepodlehla.

Brzy po studiích se vdala 
a z jejího prvního man-
želství se jí narodila dcera. 
Ve druhém manželství byla 
šťastná a byla obdarována 
další dcerou. Je již více než 
dvacet let vdovou. Její víra je 
opravdová. Její obrácení 
nebylo dramatické, protože 

vyrůstala v prostředí, kde osobní víra byla 
vždy na prvním místě. A podle těchto 
pravidel vše probíhalo.

Byla obklopena láskou blízkých, a tak je 
tomu i dnes. Ve své lékařské praxi pomáhala, 
jak mohla nejlépe. Nyní je na tom tak, že 
potřebuje pomoc druhých – pomoc rodiny. 
Dcery i vnoučata se starají tak, že jsou 
vzorem pro celé okolí.
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Věra, tak to vidím já, se vždy řídila první 
polovinou verše z knihy Kazatel 11,1 – 
Pouštěj chléb svůj po vodě – a nekalkulovala        
s druhou polovinou tohoto verše, že po 
mnohých dnech tento chléb zase najde.      
A proto ho našla v rodině a nejbližších 
přátelích. Věra velmi zapomíná, ale pomoc 
dovede ocenit. Je vděčná.

Je možné ji navštívit po domluvě s ro-
dinou.

Slávek Dostál

Narodila jsem se v malé vesnici v Mo-
ravském krasu. Zde jsem také prožila celé 
své dětství. Jako děti, mladšího bratra a mě, 
nás maminka vodila do katolického kostela, 
ale její vztah k víře a náboženství byl vlažný. 
Tatínek byl ateista. Když jsem začala 
„rozum brát“ a více přemýšlet o víře a ná-
boženství, přijímala jsem učení římskoka-
tolické církve opravdově. Věřila jsem 
všemu, co nám bylo k věření předkládáno,   
a myslela jsem si, že si buduji „stupínky“ do 
nebe. Přijala jsem učení o samospasitelnosti 
katolické církve a považovala je za svaté.

Když mně bylo osm let, zemřel mně 
tatínek na tuberkulózu. To jsem považovala 
za velkou křivdu. Moc mně chyběl. S ma-
minkou jsem si moc nerozuměla, navíc jejím 
miláčkem byl můj mladší bratr. Maminka mě 
brala jako partnerku, protože kromě mě 
neměla nikoho nablízku a potřebovala 
oporu. Byla hospodářská krize a po smrti 
tatínka bylo všechno ještě náročnější. Já 
jsem jí ale oporou být nedokázala, byla jsem 
ještě příliš malá. Cítila jsem se opuštěná. 
Nepamatuji se, že by mě maminka někdy 
pohladila, nebo dokonce objala a políbila. 
Když jsem se k ní někdy chtěla přitulit, 
odstrčila mě se slovy, že už jsem přece velká.

V patnácti letech, to bylo těsně po válce, 
jsem šla do Brna studovat a byla jsem někým 
pozvána do shromáždění mládeže na Kou-
nicově ulici. V přilehlém knihkupectví jsem 
si koupila Kralickou bibli a z ní jsem začala 
poznávat „pravdu“. Ale nebylo to tak snad-
né. Stále jsem se sama v sobě i s těmi, kteří 
mně sloužili výkladem Božího slova, přela a 
dohadovala, protože mnoho věcí, kterým 
jsem věřila z učení katolické církve, bylo      
v Bibli jinak, a já jsem teprve poznávala Boží 
pravdy: Mým duchovním otcem, a vůbec 
celé naší rodiny, byl bratr František Benda, 
tehdejší starší sboru. V té době mě oslovilo 
slovo z Žalmu 18,26: Ty Pane… k člověku 
upřímnému upřímně se máš. A já jsem chtěla 
upřímně a poctivě hledat Boží pravdy. A 
Bůh mně je dával poznávat. Ale nebyla to 
moje zásluha, ale Boží milost.

Hned na začátku píši, že můj tatínek byl 
ateista, ale když byl v r. 1937 v nemocnici, 
byl tam s ním jako pacient p. Kořínek, který 
byl věřící, a tatínek díky jeho svědectví uvěřil 
a činil pokání. Tehdy jsme jeho svědectví 
nechápali a nerozuměli mu. Za necelý rok na 
to tatínek zemřel.

Teprve po patnácti letech začalo toto 
svědectví v naší rodině klíčit. Tehdy jsme 
pro naši rodinu dostali biblické slovo ze     

Sestra Eva Kakáčová
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Sk 16,30b–31: „Co mám činit, abych byl 
spasen?“  A oni řekli: „Věř v Pána Ježíše Krista a 
budeš spasen ty i dům tvůj.“ Toto slovo se začalo 
naplňovat i v naší rodině.

Vdávala jsem se brzy a přes všechna 
upozornění jsem si vzala nevěřícího muže. 
Naše manželství nebylo příliš šťastné. 
Nebyli jsme jednoho ducha. Avšak i můj 
manžel později uvěřil. Když před dvanácti 
lety zemřel, odešel smířený s Bohem i          
s lidmi. Máme čtyři syny a věřím, že zmíněný 
verš ze Skutků 16 se vztahuje i na ně. 
Vroucně za to děkuji v modlitbách a věřím, 
že se jednou u Pána všichni shledáme.

Náš sbor vnímám jako svůj duchovní 
domov a také svůj druhý pozemský domov. 
Jsem moc ráda, když můžu být na nedělní 
bohoslužbě. Je to ze zdravotních důvodů, 
především zhoršující se mobility, čím dál 
náročnější.

Co by měli vědět mladí lidé? Moje 
doporučení je opět text z Bible, z knihy 
Kazatel 12,1: Pamatuj na Stvořitele svého ve 
dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a 
přiblíží se léta, o nichž díš: nemám v nich zalíbení. 
Uvěřit v Pána Ježíše v době „mladosti“ je 
velká výsada. V pozdějším věku už člověk 
obtížně mění své návyky, postoje a na 
zásadní rozhodnutí už jaksi nemá „odvahu“ 
a nedělá je rád.

Modlím se za svou rodinu, za sbor.         
V sobotu se modlím za kazatele, kteří budou 
v neděli kázat. Modlím se za věci vezdejší i 
za duchovní. Také se modlím za svoje 
zdraví, abych mohla být ještě v něčem 
užitečným služebníkem, kam mě Bůh 
postaví. A když už ne tady, tak ať ho můžu 
chválit v nebi.

Eva Kakáčová, v Blansku dne 30. 8. 2015

Jsem na rozpacích, když mám mluvit o 
tom, jaké jsem prožil dětství, protože když 
jsem i nechtě musel uvádět některé 
podrobnosti, a to např. na nátlak učitele na 
měšťance, vyvolalo to u spolužáků ne-
gativní reakce. Protože však bez podrob-
ností ztrácí vyprávění smysl, musím aspoň 
některé zmínit. 

Narodil jsem se v Brně 18. listopadu 1933 
ve smíšené rodině. Otec Němec, maminka 
Češka. Pokřtěn jsem byl jako dítě – katolík, 
stejně jako moje o tři roky mladší sestra 
Elenka. Maminka nás učila odříkávat dětské 
modlitbičky. Jednou jsem se zeptal otce, 
jestli se také modlí. Odpověď zněla: „Ne, ale 
o Bohu přemýšlím.“ 

Těžká chvíle nastala, když mi bylo deset 
roků a tím nastala i povinnost vstoupit do 
Hitlerjugend – Hitlerovy mládeže. Ma-
minka byla nešťastná. Ale vyřešilo se to, 
když jsme jednou večer zašli s otcem do 
ústředí Hitlerjugend na ul. V Aleji – tř. Kpt. 
Jaroše, kde byl přítomen primář Dětské 
nemocnice MUDr. Vokurek, u kterého jsem 
se předtím léčil s chřipkovým zánětem 

Bratr Ing. Theodor Sturm
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mozkových blan. Ten výcvik v Hitlerjugend 
nedoporučil. Sám po skončení války spáchal 
sebevraždu. V jakém duchu se výchova 
mládeže nesla, jsem si uvědomil při 
dohadování se se spolužáky o otázce svě-
domí, kdy byli tací, kteří svědomí pokládali 
za známku slabosti a za známku slabošských 
národů.

Otec byl během války zaměstnán ve 
Zbrojovce v Praze jako tlumočník. Po 
osvobození byl odsunut, ale nechtěl zůstat  
v Bavorsku bez prostředků a bez rodiny. 
Překročil ilegálně hranici zpět do Česko-
slovenska, byl zatčen a zahynul 1. 10. 1945 
ve vazbě. Na vyžádání jsme obdrželi pí-
semnou zprávu z vězení o jeho smrti až       
v prosinci 1945 a úmrtní list až v roce 1948 
bez udání místa jeho pohřbení. Odsun se 
vztahoval jako na dvanáctiletého i na mne, 
ale maminka mě před organizátory odsunu 
z naší ulice ukryla. Zažádala o vyjmutí nás 
dětí z nařízení o Němcích a přitom musela 
prokázat svou národní a státní spolehlivost. 
Osvědčení o československém státním 
občanství jsem dostal v roce 1946 na 
pozměněné jméno Bohdan místo Theodor. 
Vzpomínám, jak mne později potěšilo, když 
člověk, jako Klement Gottwald, který 
paradoxně způsobil zemi mnohaletou dobu 
nesvobody, řekl veřejně, myslím jako první  
z českých politiků: „Není Němec jako 
Němec.“

Když v roce 1948 zemřela moje sestra 
Elenka na tuberkulózní zánět mozkových 
blan, byla to pro moji maminku těžká rána. 
V té době pracovala ve firmě Autoavia, kde 
byla zaměstnaná také sestra Marečková, 
která ji přivedla do sboru Jednoty 
českobratrské na Kounicově. Zde uvěřila    
a nalezla naději v Bohu. Přála si, abych také 
přišel do shromáždění, ale já jsem to po celé 
roky odmítal. Neměl jsem žádnou potřebu 
se o Pána Boha zajímat. Chodil jsem s ka-
marády pít do hospody. 

Po maturitě na gymnáziu mě maturitní 
komise nedoporučila k dalšímu studiu na 
vysoké škole, ale měl jsem jít zlepšit svůj 
kádrový profil manuální prací. Tehdy mi při 
odvolání pomohlo, že jsem, stejně jako 
sestra, prodělal infekci TBC a lékař 
nedoporučoval namáhavou práci, aby se 
nemoc neobnovila. Maminka se za mě 
nepřestávala modlit a já jsem nakonec 
souhlasil s tím, že mi vždy ráno při snídani 
předčítala nějaký oddíl z Bible. Trvalo to asi 
až do roku 1953. Je v tom však jedinečná 
moc Písma, ale i milost Boží, když v něm 
člověk rozpozná, že jsou to slova, která 
mluví Bůh. Nevím proč, ale jednou jsem si 
slíbil a dal Pánu Bohu lehkou podmínku, že 
když budu uzdraven z angíny, kterou jsem 
často trpíval, začnu chodit do shromáždění. 
A to se stalo. Když jsem slýchal kázání 
kazatele Pospíšila, slyšel jsem opět při 
výkladu Bible, že Pán Bůh mluví do mého 
života, že já nejsem schopen žít tak, jak bych 
měl, přijal jsem pro sebe milost, kterou 
přinesl Pán Ježíš. 

Do mládeže sboru na Kounicově mě 
pozval Áda Pospíšil. Prožil jsem zde krásné 
chvíle života. Zde jsem našel i svoji 
manželku Jarku Štiglerovou, které musím 
po létech říct, že jsem si ji nijak nezasloužil, a 
že má lepší povahu nežli já. 

Změnit v životě bych nechtěl nic a těší 
mě, že i naše tři dcery  i dvě nejstarší vnučky 
jsou věřící a modlíme se i za naše čtyři mladší 
vnuky. Jednu věc nedovedu pochopit, proč 
mi Pán Bůh stále pomáhá a vysvobozuje mě 
v nejrůznějších nebezpečných situacích i 
nemocech, do kterých jsem se dostal, zatím-
co já bych sebe nejspíš odepsal. Vysvětlit si 
to mohu jen tak, že když Pán Ježíš odpovídá 
na Petrovu otázku, kolikrát má odpustit, a 
říká, že ne sedmkrát, ale sedmdesátkrát 
sedmkrát, že totéž činí i on sám.

Theodor Sturm
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Na mládežovém pobytu v Dovalově mi 
učarovala v první řadě příroda a krásné 
prostředí, díky kterému bylo snazší soustře-
dit se na vlastní nitro i na programy. Pře-
mýšleli jsme hlavně o tom, jak žít a přinášet 
evangelium, kdekoli jsme a cokoli děláme. 
Jedna z myšlenek, která mě zaujala, i když to 
nebyla hlavní myšlenka, byla, že někdy je 
prostě dobré lidem kolem nezištně pomáhat 
a nesnažit se někoho na sílu „obracet“, ale 
Pán Bůh si naše dobré vztahy s lidmi a naše 
skutky použije, jak On sám chce.

Míša Klimentová

Dovalovo na Slovensku je velice kou-
zelné místo. Vesnička schovaná na okraji 
Liptovského Hrádku. Pár minut chůze od 
chaty, kde jsme byli ubytováni, je na kopečku 
kaplička, od které je krásný výhled na 
Kriváň. Klid celého místa byl narušen asi jen 
dvakrát. Poprvé mňoukáním zatoulaného 
kotěte, které nás na několik desítek minut 
přijalo za nevlastní rodiče, a podruhé, když 
si Jozef  Lupták na naše citlivé, leč úporné 
naléhání přivstal, aby krásně doprovodil 
ranní tanec paprsků slunce při východu 
hrou na violoncello. Duchovní náplní 
pobytu byly přívětivé a hluboké diskuse se 
vzácnými hosty; kromě zmiňovaného 
violoncellisty Jozefa ještě s Milanem 
Číčelem a s Vladem Matejem. Jozef  a Vlado 
přišli i s manželkami. Měli jsme možnost 

ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE
ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE
ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE

Pobyt mládeže v Dovalově byl pro mě 
jedinečný hned z několika hledisek. První    
z nich byl společně strávený čas. Další 
aspekt jedinečnosti spočíval v prostředí, kde 
jsme přebývali – krásná příroda, tradiční 
vesnice i samotná chata byly jako obraz 
Božího díla. A v neposlední řadě i rozho-
vory s místními, kteří se s námi podělili o své 
zkušenosti a životní příběhy, nás inspirovaly 
v tom, jak žít s Pánem Bohem pravdivý život 
a nést evangelium tam, kde právě jsme. 
Právě jejich svědectví, které vypovídalo o 
odhodlanosti a neuvěřitelné činorodosti, 
mě velice povzbudilo. Díky tomu všemu 
jsem si znovu mohla uvědomit, že Pán Bůh 
žehná těm, kdo pro Něj a s Ním žijí naplno.

Eliška Petriláková

V lete sme mali možnosť stráviť necelý 
týždeň v Dovalove – dedine s výhľadom na 
Kriváň a majestátnu diaľnicu. Počas tohto 
týždňa sme sa (dobrovoľne) kúpali v ľado-
vom potoku, vzdelali sa v anatómii pstru-
hov pri ich príprave na grilovanie, počúvali 
violončelistu pri východe slnka. No a mali 
sme aj možnosť tráviť čas v rozhovoroch   
s Milanom Číčelom, Matejovcami a Lup-
tákovcami. Aj keď ja som ich poznala už 
predtým, čas s nimi strávený bol nielen 
príjemný ale aj obohacujúci a mohla som 
vidieť ich životy z trochu inej perspektívy.

Barbora Roháčková

Vzpomínky na letní akci mládeže

Vzpomínky na letní akci mládeže
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nahlédnout do jejich života, do toho, jakým 
způsobem se jim v životě propojuje 
duchovní, a řekněme pracovní náplň života. 
Jak do jejich života zasahoval a zasahuje Bůh 
skrze jiné lidi a různé situace. Jak v důsledku 
rozhodnutí se pro Boha můžeme dát 
stranou slibnou kariéru v oboru a místo to-
ho se věnovat alespoň zprvu méně jisté, leč 
v posledu více naplňující práci. Všichni 
hosté byli velice otevření a k vzájemnému 
poznání se velmi přispěl jejich zájem o 
každého z nás, o náš příběh. Kromě hostů, 

kteří zrovna také trávili čas v Dovalově, jsme 
směli poznat také spousty milých lidí, kteří 
nám byli ochotni pomáhat v nejrůznějších 
situacích – ať už jsme zmateně pobíhali po 
autobusovém nádraží, snažili se nakoupit 
nějaké dobré maso v místním obchůdku, 
vydali se koupit čerstvé pstruhy, leč po 
otevírací době, nebo se jen procházeli po 
Dovalově.

Jan Kvapil

Připravila Mária Uhlíková

Pozvánka
   

ak zvládat zátěžové situace, úspěch i neúspěch, štěstí i 
neštěstí, radost i zármutek a jakou roli v tom hraje skutečnost, že jsme křesťané? J
Hostem bude Daniel Fajfr, předseda RCB.

24. října 2015

Sbor Církve bratrské v Brně, 

Královopolská 74

Program:

9.30 – 10.00 zahájení

10.00 – 11.00 přednáška: 

Identita v Kristu

11.15 – 12.00 diskuse

12.00 – 13.30 oběd

13.30 – 16.00 odpolední program

Příjem přihlášek do 20. 10. 2015,

Adresa: maria.uhlikova@cb.cz
Cena: 150 Kč (platba na místě)

Identita v Kristu
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Co pro mě znamenala Duchovní obnova v tichu?

Všichni víme, jak je dnešní doba uspěchaná a jak 
nemáme moc času se zastavit a zamyslet nad tím, kam 
vlastně náš život směřuje. Pro mě to znamenalo právě 
toto. Zastavit se a být tu jen Já a Bůh. Být tady mimo 
jakýkoli shon, vymezit si čas pro Boha, hledat ho, 
naslouchat mu a nechat se Jím nasytit. Připomíná mi to 
situaci, jak Eliáš utíkal před Jezábel do pouště a usnul pod 
keřem. Bůh se o něj postaral, nechal ho odpočinout, dal 
mu najíst a dal mu další směřování.

Byl jsem pouze na dvou těchto duchovních obnovách, a 
mohu je jen doporučit. Poprvé jsem si nedovedl pořádně 
představit, co mě čeká, ale stálo to za to.

Jaroslav Bublas Štigler

POZVÁNÍ KE
SPOLEČNÉ DUCHOVNÍ OBNOVĚ
On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. (Lk 5,16)

Milí bratři a sestry, milí přátelé!
Zveme Vás na duchovní obnovu do Vranova u Brna. Chtěli bychom Vám poskytnout 

prostor pro setkání s Pánem Bohem v tichu. Během tří dnů budeme spolu zachovávat ticho a 
nebudeme mluvit, abychom si vytvořili podmínky klidu, soustředění a vnitřního ticha. 
Každý den budou společné bohoslužby a několik setkání, krátkých úvodů do meditací, 
kterými nás povede kazatel Daniel Pastirčák. Potom budeme každý sám v tichu rozjímat a 
modlit se.

Setkáme se v duchovním centru ve Vranově u Brna ve dnech 12. až 15. listopadu 2015. 
Příjezd bude individuální ve čtvrtek v podvečer. Přihlášeným účastníkům zašleme další 
podrobnosti a popis, jak se dostat do duchovního centra. Ubytováni budeme každý 
samostatně. Celodenní strava je zajištěna, budeme si tam moci uvařit kávu nebo čaj. Pokud 
máte potřebu dietní nebo speciální stravy, prosím, napište to do přihlášky, domluvíme se, co 
se s tím dá udělat.

Celková cena za pobyt se stravou je 1 860 Kč. Platit se bude až přímo na místě. Pokud by 
byla výše ceny nepřekonatelnou překážkou, prosím, ozvěte se. Na druhé straně, pokud by 
Vám to situace umožnila a chtěli byste přispět jiným na pobyt v tichu, můžete se také ozvat.

Pokud Vás tato možnost oslovila, chtěli byste se zúčastnit, prosím, přihlaste se u mě 
osobně nebo mi napište mail na adresu maria.uhlikova@cb.cz.

Mária Uhlíková
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Pastýřský list sborům Církve bratrské
Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.

Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Srdečně vás všechny zdravím a přeji vám Boží pokoj. Ještě před rokem málokdo tušil, že 

slova uprchlík, běženec, migrant se budou pravidelně objevovat v titulcích hlavních zpráv 
většiny médií. Statisíce lidí opustilo své domovy a hledají bezpečí v utečeneckých táborech 
buď na svých územích, nebo v sousedních státech, kde čekají, že by se snad mohli vrátit 
zpátky. Jiní už tuto naději dávno ztratili a vidí svoji budoucnost převážně v zemích západní 
Evropy. Naše země nezůstává stranou a nabízí zatím skrovnou pomoc. Pokud se nic ne-
změní, pak z rozhodnutí vlády z července 2015 přijmeme během jednoho roku 1 500 osob,   
z toho 1 100 osob z Řecka a Itálie. Tito lidé sice nechtějí k nám, ale tábory v těchto zemích 
jsou přeplněné a potřebují odlehčit. Jedná se o tzv. relokaci, o dočasné přemístění, než dojde 
k udělení či zamítnutí vstupního víza do některé z cílových zemí. U těch zbývajících 400 
osob jde o přesídlení, o udělení azylu, a tedy možnosti žít a pracovat v naší zemi.

Názory na přijímání uprchlíků se liší, výjimkou nejsou ani radikální odpůrci z řad 
křesťanů. Církev bratrská se spolu s dalšími církvemi připojila k těm, kteří ctí hodnoty jako je 
láska k bližnímu, solidarita, pomoc lidem v nouzi, zejména těm, kterým jde o holé přežití. 
Starý i Nový zákon takové příběhy zná. Sám Bůh nabádá Boží lid, aby byl vstřícný: Milujte 
hosta, neboť jste byli hosty v Egyptské zemi (5M 10,19). Co země v odpočinutí zplodí, bude vaší potravou, 
pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté (Lv 25,6). 
Pán Ježíš mimo jiné charakterizuje svoje následovníky takto: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi 
jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne (Mt 25,35). Apoštol Pavel nám 
připomíná, že máme činit dobře všem, nejvíce pak domácím víry. K tomu jen připomenu, co 
všichni víme, že každá pomoc něco stojí a často není bez rizika, ale přináší Boží požehnání, 
po kterém toužíme.

V současné situaci to znamená najít nový domov některým z oněch 400 osob. S tímto 
vědomím se spolu s členy Rady Církve bratrské obracím na naše staršovstva a sbory, aby 
otevřely své dveře zdecimovaným poutníkům, ať už půjde o křesťany či příslušníky jiných 
vyznání. Prakticky to může znamenat finanční či hmotnou pomoc (číslo účtu bude včas 
zveřejněno). Další možnost spočívá v tom, že obce mohou mít k dispozici volné byty, nebo 
byt zajistí sbor (buď vlastní, či nějaký na jeden či dva roky pronajme) a pomůže při integraci 
rodiny, která prošla všemi fázemi od bezpečnostní prověrky až po správní řízení a byla jí 
dána možnost trvalého usídlení. Zde se nabízí mnoho příležitostí pro členy a přátele sboru – 
například pomoc při hledání zaměstnání, výuka českého jazyka, pomoc při vyřizování 
nutných formalit, seznámení s místní lokalitou, pomoc při nákupech, při návštěvě lékaře atp. 
Důležité budou přátelské neformální kontakty, které pomohou rodinám zapadnout do naší 
společnosti. Cílem je, aby se rodiny osamostatnily a byly co nejdřív nezávislé na pomoci 
druhých. Pokud vše půjde podle harmonogramu, první rodiny bychom mohli přijmout 
začátkem roku 2016.

Vážená staršovstva, přátelé, děkuji vám za vše, co v této bohulibé činnosti podniknete. Ať 
vám Bůh žehná a je vám milostivý. S bratrským pozdravem
Daniel Fajfr (předseda Rady Církve bratrské)                                        V Praze, září 2015
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Jak se člověk 

stane 

dobrovolníkem?

Vámosszabadi, Györ a absurdita 

života

Viděli jste před pár 
týdny fotografie z vla-
kového nádraží v Buda-
pešti? Koncem srpna se 
j i m  t é m ě ř  n e d a l o  
vyhnout. Tisíce lidí 
přespávajících v pod-
chodech, několik stanů, 
absolutní nedostatek 
vody, hygieny, toalet. I já 
jsem záběry viděl. O 
několik dní později jsem 
zjistil, že se v brněnském kině Scala pořádá 
sbírka pro tyto lidi – prý nemají boty, 
oblečení ani jídlo pro děti. V tu chvíli jsem si 
řekl, že do sbírky bych mohl něčím přispět, 
stejně jako člověk přispívá na oběti 
zemětřesení v Nepálu nebo na Haiti. 
Donesli jsme s manželkou pár věcí z domu a 
potkali se s organizátory sbírky. Mezitím 
internet „ovládli“ uprchlíci v Maďarsku. 
Nevím přesně proč, ale všechny tyto 
události mě přivedly k myšlence, že bych 
mohl vlastně své auto taky naložit věcmi a 
odjet do Maďarska. Nakonec jsem tam byl 
dvakrát a koncem září plánuji jet potřetí.

Vyrazili jsme s Máriou Uhlíkovou v pátek 
ráno jako první z velké skupiny Brňáků, 
kteří se vzájemně téměř neznali a potkali se 
na Facebooku. Protože jsme jeli první, 

koordinovali jsme auta za sebou a podávali 
zprávy o aktuální situaci – informace staré 
několik hodin byly většinou silně zastaralé a 
neplatné. Protože v Györu naší pomoci 
příliš třeba nebylo, vyložili jsme humani-
tární pomoc, kterou jsme vezli z našeho 
sboru, na nádraží Keleti v Budapešti, kde 
působí dobrovolníci z organizace Migration 
Aid, a ti byli za pomoc velice vděční. V Bu-
dapešti již byla pomoc poloprofesionálně 
organizovaná. Při návratu do ČR a s poci-
tem, že to zas tak strašné vlastně není, jsme 
se na žádost dobrovolníků z jihu Maďarska 
zastavili v záchytném táboře 10 km od 
Györu, abychom aktualizovali informace. 
Situace se oproti ránu výrazně zhoršila. 
Přijelo mnoho autobusů s uprchlíky od 
hranic se Srbskem, policie lidi z autobusů 
vyložila u tábora. Do tábora ze strachu        
z předchozích zkušeností nikdo nechtěl, 
takže se všichni vydávali na 10 km dlouhou 
cestu na vlak do města. Na této trase jezdila 

CO JE TO ZA LIDI?/
         CO JSME TO ZA LIDI?



snad všechna taxi z Györu a za 10 km si 
účtovala 50 EUR. Když jsme o tom mluvili  
s policií, říkali, že o tom vědí, ale nic s tím 
dělat nebudou. Asi dobrý kšeft. Proč policie 
uprchlíky neodvezla přímo na nádraží? 
Nikdo neví. Nabídl jsem se, že mohu pár lidí 
na nádraží odvézt, což policista mluvící 
anglicky nerozporoval a pomohl mi najít 
pětičlennou rodinu. Takto jsem se otočil 
několikrát. Vezl jsem úžasnou kurdskou 
rodinu s pěti malými dětmi z Iráku – 
neuměli ani slovo anglicky. Potom menší 
rodinu ze Sýrie a poté rodinu učitele 
angličtiny z Afganistánu s dvěma batolaty. 
Byli na cestě už měsíc. Všichni mi velice 
vřele děkovali, někteří chtěli i zaplatit, děti 
nadšeně mávaly. 
Všem j s em se  
pokusil vysvětlit, 
jak se dostat do 
Rakouska – někteří 
si dokonce mysleli, 
že v Rakousku 
jsou. Pocit dobré 
pomoci k nezapla-
cení a před půlnocí 
jsme byli unavení 
doma.

Přes víkend kolem 13. září bylo na jihu 
Maďarska u vesnice Röszke poměrně velké 
množství dobrovolníků z ČR, Slovenska, 
Rakouska, Německa i dalších zemí. 
Maďarské úřady ani oficiální organizace 
žádné, kromě stovek policistů. A také tisíce 
Syřanů, Afgánců a Iráčanů, kteří doufali      
v cestu do Německa a Švédska a už dlouhou 
dobu nedostali napít, najíst a nemohli se 

Röszke a 

tragikomedie  

v  podání 

Maďarska

převléct. Protože v neděli večer většina 
dobrovolníků odjížděla domů a do práce, 
rozhodl jsem se pod dojmem zážitku          
z pátku, že prostě musím něco udělat a li-
dem v nouzi pomoct. Vyrazili jsme tak s ná-
kladem banánů a vody v pondělí brzy ráno 
ještě s Lukášem Ildžou. Situace se od 
nedělního večera, kdy jsme dostali poslední 
informace, samozřejmě opět dramaticky 
změnila. Policie se rozhodla všechny 
uprchlíky naložit v neděli ve tři hodiny ráno 
do autobusů a odvézt na několik kilometrů 
vzdálenou malinkou vlakovou zastávku. 
Dorazili jsme tedy kolem poledne do tábora 
a po rychlé domluvě s vedoucími české 
výpravy jsme vyrazili pro zásoby do Szegedu 

a rovnou na vlakové nádražíčko. Po vřelém 
přivítání s kamarády z Letovic (svět je malý) 
jsme začali roznášet vodu a jídlo lidem, které 
na nádraží přivezla policie a zatím ještě 
nedovolovala nastoupit do vlaku.

Zde opouštím chronologické vyprávění a 
zmíním několik příběhů a zastavení pro 
ilustraci. Jen velice těžko se mi celá situace 
popisuje někomu, kdo tam nebyl.
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Zastavení první – horko

Ve stínu je 30°C, slunce praží, na nádraží 
stojí 20 autobusů plných lidí, kteří už 
několik hodin neviděli ani kapku vody. 
Policie některé z nich ani nepouští ven. 
Roznášíme vodu, lidé nás prosí o víc vody.  
V jednom z autobusů, kam mě policie 
pustila, bylo takové horko a dusno, že se mi 
během těch pár minut udělalo nevolno. Ještě 
větší nevolno se mi udělalo z představy, že 
uprchlíci tam sedí už pár hodin. Chodí za 
námi různí lidé s prosbou o lékaře. Přes 
koordinaci z OSN (UNHCR) se nám podaří 
zavolat Lékaře bez hranic, kteří tak mají celé 
odpoledne až do noci co dělat. Večer 

dokonce přivezli velký lékařský stan a další 
týmy. Lékaři bez hranic reagují nejrychleji    
z oficiálních organizací. Večer naštěstí zašlo 
slunce (J), takže se situace s vodou trochu 
uklidnila, ale lidé začali mít velký hlad.

Naše práce tedy začala v pondělí v po-
ledne, v jednu hodinu ráno jsme se šli na pár 
hodin vyspat do auta a od čtyř ráno jsme se 
opět snažili postarat o další lidi, kteří v noci 
přijeli.

Zastavení druhé – odpadky

Zastavení třetí – policie

Internet je plný obrázků s haldami 
odpadu, špinavými kolejemi a prostě 
velkého nepořádku – často s titulkem, jací 
jsou ti uprchlíci nevychovanci a že to by se u 
nás nestalo. Když je na jednom místě 1 500 
lidí a za den jich tam projde 6 000, nikde není 
jediný odpadkový koš, tak to prostě jinak 
moc nejde. Během odpoledne za námi přišel 
anglicky mluvící mladý syrský svalnatý muž 
s tím, že prosí o pytle na odpad, že by chtěli  
s kamarády uklidit, než je policie odveze. Po 
nějaké době se nám podařilo pytle někde 
splašit a kluci opravdu uklízeli, dokud 
všechny pytle nenaplnili. Pomohlo to asi na 

tři hodiny, poté byl 
perón a okolí opět 
p lné  prázdných 
lahví a pytlíků od 
jídla. Kdyby ma-
ďarské technické 
služby přistavily 
nějaké kontejnery, 
uprchlíci by rádi 
odpadky vyhazovali 
tam, kde ale nic 
není… je potom 
nepořádek.

Policisté hlídající uprchlíky byli velice 
různí. Mnoho z nich bylo přísných, drsných 
– nedovolovali nám roznášet vodu ani jídlo, 
nenechali uprchlíky dojít na toaletu, 
nedovolili nám téměř nic. Dělali, že nevidí a 
neslyší. Jiní však byli takzvaně normální lidé 
– pomáhali nám s distribucí vody, nechávali 
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děti běhat kolem autobusu, chodili za námi  
s prosbou o kousek čokolády pro plačící dítě 
a byli příjemní a komunikativní. Nemilá 
příhoda se stala večer, kdy přišla hláška, že 
asi kilometr od nádraží stojí už pár hodin 15 
autobusů – tedy asi 800 lidí – a nemají vůbec 
nic. Vypravili jsme rychle dodávku s jídlem a 
pitím a po všem se velice rychle zaprášilo. 
Policisté byli drsní, byl večer, tma a 
atmosféra velice vypjatá. Uprchlíci netušili, 
kde jsou, proč tam čekají, proč nemohou 
vystoupit a kdy kam pojedou. Autobusy 
byly přeplněné k prasknutí, lidé kolabovali, 
omdlévali a byli dehydrovaní a přehřátí. 
Jeden otec ukazoval z okna, že mu omdlela 
malá asi čtyřletá dcerka. Spolu s pozoro-
vatelkou z OSN jsem policisty přemlouval, 
aby nechali otce s dítětem vystoupit, ale 
trvalo asi 10 minut, než uznali, že by mohla 

být situace vážná. Zavolali jsme Lékaře bez 
hranic a nakonec vše dobře dopadlo. Po této 
příhodě policie nechala vystoupit z auto-
busů více lidí.

Nemohl bych být reportérem. My do-
brovolníci a především uprchlíci jsme byli 
skoro jako v zoo. Oni unavení a dez-
orientovaní, my unavení snahou aspoň 
trochu pomoci – a reportéři nás fotili, 
natáčeli, snažili se dělat rozhovory. A všichni 
to jen pozorovali. Paradoxem bylo, že přes 
přítomnost několika desítek fotografů a 
reportérů nikdo nevěděl, co se bude dít, 
nikdo netušil, odkud policie lidi přiváží, 
kolik jich bude, jak dlouho zůstanou a kam 
je odvezou. Nejlepší informace se šířily přes 
síť dobrovolníků, ale i to bylo málo. V naší 
informační době mi to přišlo neuvěřitelné – 
ale bylo to tak. Informace, kterou někdo 
přinesl v osm ráno, už v poledne dávno 
neplatila, člověk nemohl plánovat a nově 
příchozí se dozvěděli jedině „tady je tábor, 
tam je nádraží a nic víc teď nevíme“.

A kdo to jsou, ti uprchlíci v Maďarsku a 
na Balkáně? Lidé jako my. Většina z nich 
měla dům nebo byt, auto, řada z nich 
vystudovala vysokou školu. Jsou to rodiny   
s malými i většími dětmi, těhotné ženy, 
puberťáci, babičky a dědové, svobodné 
mladé ženy i muži. Pohyboval jsem se mezi 
nimi s batohem na zádech a telefonem        
v kapse. Nikdo z nich se mě nedotkl, netahal 
mě za rukáv ani nepokládal ruku na rameno. 
Pokud mi někdo z nich chtěl něco říct nebo 
mě o něco poprosit, uctivě mě oslovil nebo 

Zastavení čtvrté – reportéři a 

informace

Zastavení důležité – Co je to za 

lidi?
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na mě zavolal. Pokud měli dost vody, nebrali 
si další, když se rozdávalo jídlo, dávali 
nejdříve malým dětem a ženám. Za vše 
děkovali, při odjezdu jsme se srdečně loučili. 
Snažili se po sobě uklízet. Na toaletu chodili 
do mobilního záchodu, a když nebyla 
možnost, tak daleko od ostatních. Nevím, 
zda bychom se dokázali v jejich situaci 
chovat stejně.

Život a zdraví uprchlíkům v Maďarsku 
zachránili dobrovolníci ve svém volném 

čase. Během celého září vyrážely do 
Maďarska stovky lidí s vybavením, které se 
nasbíralo ve sbírkách v půlce Evropy. 
Oficiální úřady v Maďarsku se tvářily, že tam 
uprchlíci nejsou, že neexistují a tedy nic 
nepotřebují. Dobrovolníci zatím bojovali    
s nedostatkem vody, jídla, oblečení, se 
špatnou hygienou a byli zavaleni odpadky. 
Ukázalo se, že humanitární organizace na 
tento chaos také neumí reagovat – nebo 
umí, ale velice pomalu. Lékaři bez hranic 
byli nejrychlejší, ale Červený kříž, Katolická 
maďarská charita ani další nestíhali aktu-

Zastavení poslední – dobrovolníci

alizovat a operativně přesouvat své lidi ani 
vybavení. Neuvěřitelná mi přišla organizace 
dobrovolníků. Většina informací se vy-
měňovala přes Facebook v angličtině, 
dvakrát denně byla porada na místě a vše 
ostatní se organizovalo přes telefon. Během 
odpoledne, kdy jsme působili na vlakovém 
nádraží, jsme začínali se sedmi lidmi a tro-
chou vody a jídla, během pár hodin se však 
podařilo zajistit několik tisíc lahví další vody, 
přijeli muslimové s dodávkou jídla a o chvíli 
později rakouská dodávka s ponožkami a 
dětskou hygienou. Až pozdě večer se 
objevilo několik lidí z oficiálních orga-

nizací. Byl jsem 
pyšný, že mohu být 
součástí této „chao-
tické neorganizo-
vané“ organizace 
úžasných, schop-
ných a obětavých lidí 
z celé Evropy.

Těžko  popsa t  
všechny zážitky a 
dojmy a přitom vás 
udržet u čtení tohoto 
článku a neunudit 
vás J. Rád vám bu-

du vše vyprávět, určitě jsem na řadu kon-
krétních a zajímavých detailů zapomněl. 
Nevím, co bude v příštích letech, nevím, 
kolik jich do Evropy přijde. Ale mou 
povinností je pomoci bližním v nouzi – 
žíznivým, hladovým, trpícím, kteří jsou na 
našem prahu, u našich dveří. A až jim          
v tomhle pomůžu, pojďme společně řešit 
naši i jejich budoucnost.

Dalimil Petrilák, 
foto Lukáš Ildža

Závěr

dalimil.p@gmail.com
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w Brodfest – Restart
Křesťanský festival pro všechny, kdo se 
cítí mladými. Čtyři dny plné hudby, 
seminářů, sportů a hlavně Boží 
přítomnosti. Havlíčkův Brod, kulturní dům 
Ostrov. 29. 10. – 1. 11. 2015.
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PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

říJEN
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školní rok nejen pro žáčky

 je to tu! Už desátý měsíc v kalendáři. Říjen. Stejně jako září, dostal i 
tento měsíc svůj název podle zvířat v říji. Tentokráte údajně přímo Apodle jelenů. Počasí už bývá opravdu podzimní a chladné. No, 

zkrátka se už budeme muset řádně zachumlat do bund a kabátů. Jedna moje 
kamarádka vždycky říká: mlhy v říjnu – sněhy v zimě. Tak tuto pranostiku 
můžete letos začít pečlivě sledovat či prověřovat a uvidíme, zda se naplní.

V přírodě toho však bývá více, co lze pozorovat. Listy mnoha stromů 
začínají hrát všemi barvami. To mám moc ráda. Rudá, tmavě zelená, žlutá, 
hnědá, okrová, rezatá, bordó… a možná, že uvidíte i další, které mne zrovna 
ani nenapadly. Rozhodně nezapomeňte nasbírat alespoň malou kytici 
barevných listů a někde si ji vystavit. Den bude hned o něco barevnější a 
hezčí!

Mě ale na říjnu zaujalo i něco zcela jiného. Dívala jsem se do kalendáře na 
jména těch, kteří slaví v tomto měsíci své jmeniny. A protože máme doma 
speciální kalendář s rozšířeným seznamem jmen, kde jsou na každý den 
napsána jména dvě i tři, zjistila jsem zajímavé věci. Kromě známějších a 
častějších jmen jako je František, Eliška, Věra, Tereza, Lukáš či Štěpánka slaví 
svůj svátek také Ivar, Sergej, Marin, Gerald, Uršula, Fedor, Selina, Alfréda či 
Wolfgang. A to jsem ještě ani všechna ta zajímavá a možná i trochu zvláštní 
jména nevypsala. Musím se přiznat, že žádného člověka s některým z těchto 
neobvyklých jmen osobně neznám. Jmen je totiž nejen u nás, ale i po celém 
světě opravdu velká spousta.

Hned mne ovšem napadlo, že jedno jméno je ještě zajímavější, zvláštnější, 
speciálnější a mocnější, než všechna jména uvedená v jakémkoli kalendáři. 
Určitě také tušíte, které jméno to je. Je to jméno Božího syna, který za naše 
hříchy dobrovolně položil svůj život, aby nás spasil a daroval nám život věčný. 
To jméno zní Ježíš. A i když tohle jméno běžně v kalendáři nenajdeme, přináší 
nám každý den jednu důležitou otázku: Nechceš Mu vyznat své hříchy, 
darovat Mu celý svůj život a být díky Němu spasen právě dnes?



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.30 do 17.00 na Stadionu na 
Kounicově. Vstupné 40–50 Kč na osobu. Nehraje se za každého počasí. Bližší informace     
u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

8. 10.:
22. 10.:

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2015:  7. 10., 4. 11., 2. 12.
Neděle se seniory: 6. 12.

Aby záda nebolela (fyzioterapeutka Pavla Branda)
Duchovní růst (kaz. Jan Asszonyi)

Sledujte oznámení v mládeži.

Pája Sychrová

w A kdo ještě má například jmeniny        
v říjnu, se dozvíte z tajenky. 
Nebojte se při jejím vyplňování 
požádat o pomoc někoho staršího. 
Obrázky můžete samozřejmě 
vybarvit.



4. 10.:

11. 10.:

18. 10.:

25. 10.:

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

7. 10.:
14. 10.:
21. 10.:
28. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi

dkn. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
bude určeno

 + Večeře Páně
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. října po shromáždění 

7. října v 17.15

4. 10.:
11. 10.:
18. 10.:
25. 10.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi + VP

Bohumiličtí
kaz. Daniel Komrska

Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
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