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Kdo nebo co tě 

v životě ovlivnil(o)?

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatelé: 
Jan Asszonyi – tel.: 534 009 434

Daniel Komrska – tel.: 777 004 861 
pastorační asistentky: 

Mária Uhlíková – tel.: 739 247 616

Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

kancelář sboru:

v úterý (17–19) – tel.: 530 342 302

Fotografiemi do tohoto čísla přispěli: David Fajfr, 
Katka Vávrová, Lukáš Kulísek a webové stránky.

Na titulní stránce foto z ekumenické neděle – Mikuláš 
Pavlík, předseda Církve adnetistů sedmého dne.                                       
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Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 11. 2016. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

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

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

Listopad 2016

(Z)povídání

Ptala se Lenka Broklová.

Sbor v Letovicích, mládež letovického 
sboru.

Ruda Sychra

Paní Jarka Sturmová – chováním, 
přístupem k lidem, pomocí, kdykoli jsem 
potřebovala pomoci. A taky to říkám 
jejímu manželu Theošovi: Važte si takové 
ženy. Tady ve sboru mají na mě vliv všichni. 
Do sboru jsem přišla asi před šesti až sedmi 
lety na pozvání Jarky. Byla jsem vycho-
vávaná katolicky, potom jsem přišla sem a 
zjistila jsem, že je to všechno stejné – Bible, 
víra, jeden Bůh. Chodím sem moc ráda.

Majka Maršová

Autonehoda. To už je hodně dávno – tak 
pět, šest let. Protože jsem přežil vlastní 
smrt. Nestalo se mi nic, ale auto bylo úplně 
rozbité. Byla to Boží ochrana, že mě Pán 
Bůh chránil, že se mi při té nehodě nic 
nestalo.

Tomáš Kotrbatý

Rodina, která mě nosila a následně vodila 
do sboru. Z lidí to byl Bohuš, tetička Na-
dějka Veselá. Různí lidé i kazatelé.

Anička Zachariášová
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ÚVODNÍK

Nečekaný 

příklad

KOMPAS 11/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

áda bych vám před-
stavila jednoho muže, 
který nám může být R
příkladem. Za příklad 

nám často bývají dáváni 
předchůdci ve víře, někteří 

bibličtí mužové či ženy nebo třeba středověcí světci. 
Možná vás překvapí, s kým vás chci nyní seznámit.

Jmenoval se Kýros. Je popisován jako ideální vládce – 
antický vzor vladaře – tolerantní, moudrý a energický. 
Ale to není to, co mne na něm zaujalo…

Nedávno jsem si otevřela knihu Ezdráš a upoutala 
mne tam hned první kapitola. Už v prvních verších se 
píše: Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby dal 
rozhlásit: „Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království 
země, mi uložil (poručil), abych mu vystavěl dům v judském 
Jeruzalémě.“

Zvláštní situace, kdy se Hospodin obrací na 
pohanského krále, který právě dobyl babylónskou zemi, 
v níž jsou v zajetí zástupy Jeho lidu. A ještě zvláštnější je, 
že král dostal úkol a splnil jej. Nebyl to ledajaký úkol. 
Vyžadoval od něj pokoru, když měl uposlechnout slovo 
(jemu asi neznámého) Boha, a navíc přiznat veřejně, že 
on, Velký vladař, také někoho poslouchá. Bylo to v době, 
kdy se králové často považovali nejméně za potomky 
bohů. I v dnešní době by to bylo pozoruhodné.

Při přemýšlení o tom jsem si uvědomila, jak tehdejší 
lidé, a to i vládcové, byli otevření vedení shůry. Je nám 
lidem moderní doby tato otevřenost vlastní? I my věřící 
si často musíme připomínat, že svůj život nemáme mít 
pevně ve svých rukou, ale dát jej cele Pánu. A zde tento 
panovník v pokoře přijímá Boží úkol. Přizná Bohu čest i 
vděčnost za vše, co má od něj. Veřejně mu tím vysloví 
svůj dík a jako by tímto proslovem zároveň prostě dodal: 
„Buď vůle Tvá!“

Lydie Horká
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SLOVO
NA CESTU
SLOVO
NA CESTU

2Pt 1,16–21

poštol Petr byl ve vězení a tušil, že 
ho brzy čeká mučednická smrt. APředtím měl ještě možnost napsat 

poslední dopis. V něm chtěl povzbudit 
křesťany čelící pronásledování připomín-
kou vzácných zaslíbení, vědomím účasti na 
božské přirozenosti a záchraně před zhou-
bou, do níž žene zvrácená touha (2Pt 1,4).  
K tomu pak apoštol připojil napomenutí    
k zbožnému životu. Při svém povzbuzování 
měl v určitou chvíli potřebu zdůraznit, že 
evangelium, které zvěstoval včetně všech 
důsledků, které to s sebou nese, není ničím, 
co by si vymyslel. Křesťanství není lidský 
výmysl. Vychází z očitého svědectví Božího 
díla zjeveného v Pánu Ježíši, a to nejen        
v běžném pozemském kontextu. Apoštol 
přitom vzpomíná na mimořádnou událost, 
které byl přítomen na hoře Proměnění. 
Pozemský Mistr – Pán Ježíš, kterého 
následoval – mu byl zjeven ve své slávě jako 
Boží Syn. Petr měl na hoře Proměnění 
možnost dotknout se Ježíšovy nebeské ve-
lebnosti. A vedle toho slyšel také mimo-
řádný Boží hlas, který potvrdil to, co bylo 
vidět: Ježíš z Nazareta je Boží Syn, na němž 
spočívá Boží zalíbení. 

První adresáti apoštolských slov potře-
bovali slyšet povzbuzení ke zbožnému ži-
votu. (2Pt 1,3.5–8)  Leckdo si tehdy mohl 
povědět, co že si to ti apoštolové (dnes 
církev) na lidi vymysleli. Snad i proto 
apoštol potvrzuje, že jeho slova pocházejí 
od toho, kdo byl před očima apoštolů 

potvrzen mimořádným způsobem jako 
Boží syn. Naše víra a z ní vyplývající nároky 
na zbožný život mají kořeny v tom, kdo „od 
Otce přijal čest i slávu.“ (2Pt 1,17). Křes-
ťanská víra a život nejsou pozemským 
konstruktem. Vycházejí z Božího zjevení, 
jsou Božím darem a odpovědí na Boží 
povolání k víře, naději, lásce a svatosti. 

O tom svědčí apoštolové v Písmech. Jak-
koli jsou Písma Nového zákona svědectvím 
jejich osobní zkušenosti, je v nich mnohem 
více než osobní zkušenost zasazená v dě-
jinách. Svědectví apoštolů v Bibli je více než 
jenom lidské pochopení. Je to lidská 
zkušenost nesená, prodchnutá a naplněná 
Duchem svatým. A proto dobře činíme, 
když Písmo čteme, poznáváme a hledáme   
v něm světlo pro kroky a situace svého 
života.  (2Pt 1,19). 

Doba podzimu, kdy se dny krátí a tma 
nabývá vrchu, nám připomíná potřebu 
světla pro duši. Zkuste v listopadu učinit 
svým osobním světlem právě Druhý list 
Petrův. Čtěte ho a ptejte se: Jakého Boha 
nám představuje list? Jaký svět (jakého 
člověka) nám představuje, je můj svět 
podobný Petrovu, nebo ne? Kde je v něm 
pro mě povzbuzení a posila? Kde je v listu 
pro mě výzva k činu, ke změně? Kde jsou    
v něm místa, kterým nerozumím a chtěl 
bych si o nich s někým promluvit? Je v do-
pise slovo pro někoho z mých blízkých? 

S přáním Božího požehnání
Jan Asszonyi

O světle Písma
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

LISTOPAD 2016
Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, 

nebude zahanben.‘
Římanům 10,11

KDY      KOMU                                         PROČ

POŽEHNÁNÍ

SBOROVÁ KRONIKA

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

w Program služeb – Informace

5

Jan Asszonyi

V neděli 9. října daroval Pán Bůh manželům Alžbětě a Danielovi Kurowským dceru Noemi.

V neděli 23. října bylo při nedělním shromáždění požehnáno Kláře Urbanové.

V pátek 30. září zemřela sestra Miluše Maláčová z Bohumilic.

3. 11.
9. 11.

18. 11.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna

76 let
77 let
83 let

Neděle 6. 11.  9.00 hodin shromáždění s Večeří Páně, káže br. Petr Pelikán;
dkn. Mária Uhlíková slouží odpoledne v Blansku.

17.30 hodin večírek – Marnatosnaha, Zlín
Středa 9. 11. 19.00 hodin biblická hodina, káže kaz. Daniel Komrska.
Neděle 13. 11. 10.00 hodin sborový den, káže kaz. David Novák.

12.00 hodin společný oběd
14.00 hodin sborový den, slouží kaz. David Novák.

Středa 16. 11. 19.00 hodin biblická hodina, káže kaz. Daniel Komrska.
Neděle 20. 11. 9.00 hodin shromáždění, káže kaz. Jan Asszonyi.

17.30 hodin večírek – dkn. Mária Uhlíková o návštěvě v USA
Středa 23. 11. 19.00 hodin biblická hodina, káže kaz. Daniel Komrska.
Neděle 27. 11. 9.00 hodin shromáždění, káže dkn. Mária Uhlíková, 1. adventní 

neděle; kaz. Jan Asszonyi slouží v Bohumilicích.
17.30 hodin večírek – benefice Diakonie

Středa 30. 11. 19.00 hodin biblická hodina
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PŘEDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Marine Serobyan

PŘEDSTAVUJEME

arine je moje dobrá kamarádka 
už řadu roků. Známe se o něco Mmálo méně, než jak dlouho znám 

svého muže, tedy přes jedenáct let. Jak jsme 
se k sobě my dvě dostaly, je tak trochu 
záhada, na to vám nebudeme umět 
odpovědět ani jedna z nás. Já jsem tehdy 
studovala na vysoké češtinu a ona se chtěla  
v tomto jazyce zdokonalit. Jednou mi zavo-
lala. Ona neví, kde číslo vzala, já jsem žádné 
nezveřejňovala. Daly jsme si přesto schůzku 
a místo vztahu učitel – žák se vytvořil vztah 
dvou přítelkyň, byť jsme se o zdoko-
nalování češtiny obě pilně snažily…  A to i 

za vydatné pomoci jejího manžela Tomáše, 
jehož si vzala asi před dvanácti lety.

Marine je původem Arménka. Kdo by to 
nepoznal z tváře, nenechala by jej na 
pochybách její otevřená a přátelská nátura, 
pokud by nerozeznal její mateřskou řeč, jíž 
už mluví jen výjimečně. Já už patřím mezi ty 
šťastlivce, kteří arménštinu bezpečně 
poznají, když ji uslyší někde ve městě, ale do 
toho jazyka se mi nikdy nepodařilo 
proniknout. To budu muset zavolat Marine, 
jestli mne jej nechce učit.

Cesty nás dvou se během oné dekády let 
různě klikatily, všelijak se protínaly i vzda-
lovaly. Pán Bůh si však za tu dobu Marine 
připravil natolik, že se nakonec rozhodla 
přijmout za svůj náš sbor. Její spiritualita 
jako rodilé Arménky vyrůstající v prastaré 
křesťanské tradici své země bude asi vždy 
malinko jiná, než je ta naše, ale její srdce 
patří Pánu Pánů a on ví, jak si ji použít tak, 
aby mohla být Jeho svědectvím lidem dneš-
ní doby. Marine umí dávat, umí naslouchat a 
umí mít ráda, což z ní činí nástroj dobrý.

Bratři a sestry, jsem ráda, že jsem Vám 
mohla svou kamarádku představit. Sedává 
vzadu i se svou pětiletou dcerou Alicí. 
Doufám, že tento článek projde bez úhony 
její autorizací, byť teď doma sípe a zmírá na 
chřipku, i když to tak je možná i lepší…

Katka Vávrová
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NA SESTRU

MILUŠI MALÁČOVOU

VZPOMÍNKA

12. PROSINCE 1935 – 30. ZÁŘÍ 2016

arodila se 12. prosince 1935 v Mi-
líčově nedaleko Jihlavy jako Nnejstarší dcera v selské rodině, do 

níž v následujících letech přibyli ještě dva 
bratři, Milan a Drahoš. Dětství a mládí 
strávila návštěvou škol v Milíčově a 
Dušejově a pomocí v hospodářství. Práce   
v zemědělství ji vždy velmi těšila a ráda na 
toto období vzpomínala.

V dospělosti pracovala jako ošetřova-
telka v sociálním ústavu v Myslibořicích, 
kde se poznala se svým budoucím manže-
lem Josefem, za kterým se po svatbě přestě-
hovala na jižní Moravu do Bohumilic. 
Nikdy však nezapomněla na zalesněné 
kopce své rodné Vysočiny, kam se ráda 
vracela, a této lásce naučila i své děti a 
vnoučata.

Společně s Josefem postavili dům, vy-
chovali tři dcery a byli vždy příkladným 
manželstvím. Miluše prokázala velkou 
statečnost a vnitřní sílu během období, kdy 
Josef  musel často odjíždět na dlouhé týdny 
na montáže, aby splatili stavbu domku.      
V této době na ní ležela veškerá tíha starostí 

o děti a malé hospodářství. Později pra-
covali bok po boku v místním zemědělském 
družstvu a byli si jeden druhému oporou. 
Stejně tak přešli ruku v ruce i do důcho-
dového věku, kdy se společně těšili ze šesti 
vnoučat.

Miluše byla v posledním desetiletí pro 
nemoc upoutána na lůžko. Vždy však zůsta-
la plná optimismu a toto náročné období 
snášela s nebývalou statečností. Byla velkou 
oporou i povzbuzením celému okolí. Svůj 
čas dělila mezi četbu Bible, sledování oblí-
bených seriálů a zejména luštění křížovek.  
V těžkých chvílích si zpívala milované písně 
z kancionálu – mezi nejoblíbenější patřila 
vánoční Slyš, jaká to libá píseň.

Svou životní pouť ukončila v pátek      
30. září, přesně 5 let, měsíc a 2 dny po svém 
milovaném manželovi, se kterým se po 
tomto krátkém odloučení znovu setkala     
v nebeském domově.

rodina
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PŘEDSTAVUJEME
ČLENY NOVÉHO STARŠOVSTVA

(7)

Mária Uhlíková

PŘEDSTAVUJEME

8

Jediná žena ve staršovstvu, 
diákonka našeho sboru, 
vedoucí mládeže. V Brně je     
s námi už pátý rok. Pochází      
z Bratislavy, kde stále žije celá 
její rodina – rodiče, tři bratři, 
jedna sestra, čtyři synovci (další 
na cestě) a jedna neteř.

w Budeme rozmlouvat česky, nebo slovensky?
Můžeme česky.

w Co je pro tebe na češtině nejtěžší?
Myslím, že lidi ve sboru to vědí líp než já. 

Ale to, co mi říkají, je, že používám špatně 
koncovky ve spojení přídavného jména       
s podstatným. Prý to moc nevadí, ale pořád 
mi to opakují. J

w Jak došlo k tomu, že ses octla v Brně?
Asi bylo to zvláštní Boží volání tak silné, 

že jsem mu nemohla vzdorovat. Navzdory 
tomu, že jsem se bála a šla jsem do velké 
nejistoty.

w Na co z Bratislavy, případně z dětství nejraději 
vzpomínáš?

Vzpomínám na lidi – na rodinu, na 
všechny vztahy s lidmi ve sboru, ve škole. 
Často myslím na lidi, kteří mě ovlivnili, do-
provázeli mě, ale i na různá dobrodružství   
s přáteli.

w Co tě v životě ovlivnilo?
Příběhy mojí maminky, která mi hodně 

vyprávěla o Matce Tereze. Také moje ba-
bička a prababička. Prababička Kolmanová 
byla taková rebelka. Určitě mě ovlivnilo, že 
mi rodiče dali jméno Mária, protože tím 
vyjadřovali touhu, abych zrcadlila život 
Marie – té biblické, ale i Márie Royové, která 
se na Staré Turé věnovala lidem na okraji – 
bezdomovcům, sirotkům, starým lidem. 
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Uvědomila jsem si to až zpětně, v po-
sledních letech. Jsou také lidé, kteří mě 
doprovázeli a pomáhali mi dívat se na svůj 
příběh jinýma očima. Takže příběhy jiných 
lidí a vztahy s lidmi.

w A co tě ovlivňuje nyní?
V poslední době mě ovlivnilo letošní 

setkání s několika lidmi v Americe. 
Šedesátníci Kurt a Meg se mi na chvíli stali 
náhradními rodiči. Nás všechny, co jsme 
byli účastníky toho vzdělávacího programu, 
vpustili na chvíli intenzivně do svého 
života. Kurt nám otevřel svůj život, ty 
krásné i zoufalé stránky. Měl odvahu stát se 
zranitelným. A to je kouzlo komunity. 
Najednou se ze skupiny účastníků začínalo 
rodit společenství lidí, kde převládala 
důvěra a bezpečí. Myslím, že hlavně díky 
jeho otevřenosti a odvaze mluvit s námi i o 
jeho těžkých věcech. Vlastně celá jejich 
rodina tam byla pro nás, zvali nás na 
návštěvy k sobě domů. V mnohém to bylo 
pro mne uzdravující setkání. O dalších 
setkáních, která mě ovlivnila, určitě ještě 
něco uslyšíte na večírku a taky se chystám, 
že pro příští rok připravím do Kompasu 
cyklus krátkých příspěvků ze setkání a svých 
zážitků, prožitků v USA.

w Co ti v Brně nejvíc chybí?
Asi mi chybí rodina a staří přátelé. Pak 

taky kontakt s lidmi mimo církev, a nejen 
mimo církev, ale možná i s lidmi, kteří mají 
jiný úhel pohledu, jiné porozumění světu. 
Ta konfrontace s jiným pohledem může být 
osvěžující.

w Co tě vedlo k tomu jít studovat teologii?
Ještě na gymplu mi pan farář nasadil brouka 
do hlavy, když se mne zeptal, jestli bych 
nechtěla studovat teologii. Ale dlouho jsem 
se neuměla rozhodnout, proto jsem po 
maturitě rok pomáhala v Německu v do-

mově důchodců. A stejně mi to nepomohlo. 
Nakonec to byla souhra více věcí. Věděla 
jsem, že můžu studovat to, co mne baví, a 
pak se živit něčím jiným. Objevila jsem, že 
studium teologie v sobě nese hodně z toho, 
co jsem měla ráda – jazyky, historii, psy-
chologii, filozofii, etiku, sociální práci – a 
zároveň je prostorem, kde můžu objevovat 
kontext Bible, jít pod povrch. A taky jsem    
v sobě měla nedefinovatelnou touhu sloužit 
Bohu „ještě jinak“.

w Chtěla jsi být kazatelkou, farářkou?
Nikdy. A nikdy jsem nechtěla pracovat    

v církvi na plný úvazek. A samotnému 
kázání jsem se bránila a rázně ho dlouho 
odmítala.

w Která věc je pro tebe v tvé práci nejtěžší?
Hledání zdrojů, kde bych mohla načer-

pat. Pečování o svůj duchovní růst. Abych 
měla co dávat.

w Kde ráda trávíš volný čas?
V přírodě. Tady v Brně mám ráda jednu 

stezku v Mariánském údolí. Ale neřeknu, 
kde přesně to je J. Moc mám ráda Dovalo-
vo  v Tatrách, kde máme chalupu. A obecně 
cestování. Taky čas s přáteli, s rodinou.

w Co čteš?
Moc ráda čtu teď Žalmy. Na Bibli mne 

překvapuje, že mě pořád má čím překvapit. 
Mám ráda knihy od Henryho Nouwena, 
který je takovou mojí spřízněnou duší.        
A silnou zkušenost mám s knihou Arloy 
Sutter „The Invisible“ (Neviditelní, Nepa-
trní), která mluví o jejím životě a o pomoci 
lidem na okraji společnosti.

w Co bys vzkázala sboru?
To, co kážu v neděli. J Abychom si        

v sobě pěstovali touhu po Bohu a kvůli lásce 
byli ochotni riskovat a vyjít ze svého 
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ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE

bezpečí.   A možná se víc ptali, v jakém 
světě dnes žijeme a co můžeme jako 
společenství světu dát. A vůbec možná 

oslední mládež v září končila po-
někud netradičně. Ona totiž tak Púplně neskončila. Potom, co jsme se 

pomocí fotek vraceli myšlenkami a pocity 
zpět k prázdninám, následovala společná 
večeře, a i když poté někteří odešli, mnoho 
lidí zůstalo, a to nejen kvůli filmu a možnos-
ti přespání, ale především kvůli dalšímu dni. 
Čekala nás totiž společná oslava Dne české 
státnosti ve formě celodenního výletu.

K „brzkému“ rannímu odchodu (kolem 
9. hodiny ) se přidalo ještě pár lidí a vyrazili 
jsme autobusem na sever do přilehlých lesů 
(nenechte se zmást fotografií), a sice na 
zastávku U Buku, kousek před Útěchov, 
přes který jsme potom i šli; pro vás, kdo to 
tam znáte, směrem do Ořešína, chvíli po 

Mládežový výlet

modré, kolem koní, studánky Pocta vodě 
až k rybníčku Pod Kněží horou, kde na 
trávě a v sytosti skoro všichni usnuli. Údolí 
Rakoveckého potoka nás dovedlo až do 
Mokré Hory a po chvíli přemýšlení většina 
usoudila, že sil, času a chuti je ještě dost a 
pokračovali jsme kopcem vzhůru až do 
Soběšic, kde byla možnost posedět           
v místní hospůdce u fotbalového hřiště.

Uvědomil jsem si, že není zas tak 
potřeba jezdit někam daleko, aby na mne 
příroda působila. Někdy se možná stačí jen 
zastavit, podívat se z okna nebo jít kousek 
dál od ruchu města, poslouchat, vnímat 
všemi smysly a radovat se. Někdy je krásné 
se z toho radovat sám a někdy, možná ještě 
krásnější, se svými přáteli.

Lukáš Kulísek

abychom se víc ptali, klidně i sebe navzájem. 
Např. jak se máme.

S Máriou rozmlouvala Lenka Broklová.
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studenti, kteří chodí jednou týdně na pár 
hodin pomáhat, jeden  z nich už ale oznámil 
brzké ukončení. Pokud byste věděli o 
technicky schopném bratrovi (nemusí být z 
našeho sboru) s vnitřním povoláním do 
misijní práce, kterého by současně bavila 
práce se zvukem a kterého by i jeho kazatel a 
staršovstvo doporučili, dejte mi vědět.

Trvale rovněž chybí hudební redaktor, 
máme nedostatek externích dobrovolníků-
moderátorů. I v tomto případě platí totéž, 
co o technikovi. Pokud byste o někom 
věděli nebo sami měli zájem pomoci, dejte 
mi vědět.

Jenom pro Vaši informaci: Redakce 
TWR v současné době produkuje 43 pre-
miér rozhlasových pořadů týdně. Poslecho-
vost si nejsme schopní ověřit (nemáme na to 
finanční prostředky), víme ale, jak si stojí 
zvukový archiv na webových stránkách. Na 
webu je registrováno průměrně 500 stažení 
každého pořadu v průběhu pěti týdnů, po 
které pořad zůstává přístupný veřejnosti. 
Do tohoto počtu není zahrnut prostý 
poslech, registruje se pouze zkopírování 
pořadu na vlastní nosič. Představuje to 
celkový počet přibližně 955 tisíc stažení 
kteréhokoli z pořadů v celkovém úhrnu za 
rok (opět mimo poslechu on-line).

Petr Raus, člen Rady TWR-CZ

T W RT W R
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Milé sestry, milí bratři,

většina z Vás dobře ví, že česká redakce 
mezinárodní misijní rozhlasové sítě Trans 
World Radio sídlí v Brně. Mnozí z Vás 
pořady TWR poslouchají, někteří z Vás i 
prakticky pomáhají, ať už s distribucí zpra-
vodaje Anténa, s moderací nebo s přípravou 
či realizací pořadů.

Služba TWR není snadná, redakce se 
trvale potýká s finančními potížemi i s ne-
dostatkem pracovníků. I když řada infor-
mací bude uvedena ve zpravodaji Anténa, 
nedostanou se ke všem, Anténa přichází 
pouze podporovatelům. Dovolte mi tedy, 
abych Vám něco o aktuální situaci TWR 
pověděl i na tomto místě:

Nejpalčivějším současným problémem 
je nedostatek pracovníků a spolupracovní-
ků. S koncem prázdnin odešel výborný 
technik Dominik Kratochvíl, člen našeho 
sboru v Letovicích. Dojížděl, plat v TWR 
mu ale neumožnil zabezpečit rodinu, a tak si 
musel najít jinou práci. Na jeho místo přišel 
jiný bratr z Brna, který ale svým osobním 
zaměřením technikem nebyl. Vydržel 
pouhých 14 dní, ze dne na den skončil. Najít 
technika se zatím nedaří, situace je řešena 
organizací směn, v limitních časech zůstává 
technik pouze na telefonu. Spolupracují dva 

Odbor praktické služby

Zveme všechny zájemce (sestry i bratry) z řad členů a přátel našeho sboru k set-
káním „Odboru praktické služby“. První setkání se konalo ve středu 2. listopadu          
v 17.15 hod. ve spodních místnostech sborového domu. OPS navazuje na činnost 
sesterského odboru. Vedením jsou pověřeny sestry Daniela Kořínková a Inka Kulísko-
vá a bratr Daniel Komrska. Za staršovstvo s tímto odborem spolupracují bratři Petr 
Kvapil a Jiří Kořínek.

(Právě u těchto bratří a sester můžete získat další informace k OPS.)
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OHLÉDNUTÍ
ZA EKUMENICKÝM 
SHROMÁŽDĚNÍM

OHLÉDNUTÍ

 neděli 16. října nebyla v naší 
modlitebně žádná pobožnost. Ne 
že by sbor přestal fungovat nebo že V
by lidé zapomněli přijít. Boho-

služby se konaly, ale o několik ulic dál,         
v kostele Církve československé husitské na 
Botanické. Tato neděle byla totiž ve 
znamení společné bohoslužby několika 
křesťanských církví.

Monumentální a na svou dobu moderní 
stavba v funkcionalistickém slohu od br-
něnského architekta Jana Víška byla 
slavnostně otevřena ve výroční den jede-
nácti let trvání samostatné Česko-slovenské 
republiky 28. října 1929. Na čelní stěně 
dominuje velký obraz, soudím, že 
se jedná o zobrazení Kázání na 
hoře. Jinak na mě kostel působil 
stroze, je ale zapotřebí vidět i 
okolnosti, kdy vznikala Církev 
československá, která se i stro-
hostí a jednoduchostí chrámo-
vých staveb chtěla odlišit od pří-
lišné zdobnosti katolických koste-
lů. Jinak je to kostel prostorný – 
na webových stránkách tohoto 
sboru se lze dočíst, že „jenom při 
těch úplně největších slavnostech 
se podaří obsadit skoro všechna 
místa“.

Kromě domácí Církve česko-
slovenské husitské se společné bohoslužby 
zúčastnili duchovní – faráři či kazatelé        
z dalších církví: Českobratrské církve 
evangelické, Evangelické církve  augsbur-
ského vyznání, Bratrské jednoty baptistů, 
Evangelické církve metodistické, Církve 

adventistů sedmého dne, Církve bratrské a 
také jako zvláštní zástupce Římskokatolické 
církve farář Slouk od sv. Jakuba.

Samotná liturgie včetně kázání a Večeře 
Páně, trvající bezmála dvě hodiny, byla 
tentokrát svěřena duchovním Církve ad-
ventistů sedmého dne. Pro asi většinu z nás 
bylo překvapující a obohacující, že Večeři 
Páně předcházel obřad tzv. mytí nohou. 
Tento obřad, který je součástí velikonoční 
liturgie např. v katolické i pravoslavné cír-
kvi, má své stálé místo i v Církvi adventistů 
sedmého dne, kde se spolu s Večeří Páně 
vysluhuje jenom čtyřikrát za rok.

Tato praxe vychází přímo z evangelia, 

např. Jan 13, kde Ježíš odložil svrchní šaty, 
uvázal si kolem pasu lněnou zástěru, potom nalil 
vody do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy 
a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem 
pasu (J 13,4–5). Šok učedníků musel být 
značný – nemohli totiž pochopit Ježíšovo 
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počínání, tím spíše, že umývání nohou 
náleželo otrokům, a nikoliv učiteli. „Pane, ty 
mi chceš mýt nohy?“ ohradil se Petr. „Co já 
konám, tomu ty teď ještě nemůžeš rozumět: 
pochopíš to však později.“ „Nohy mi umývat 
nebudeš,“ vzpouzel se Petr znovu, „ne, nikdy!“ 
„Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou 
společenství,“ pokoušel se vysvětlovat Ježíš. 
Petrova odpověď prozrazuje výbušné za-
ložení jeho povahy, která se potácela od 
jedné krajnosti k druhé. „Pane, to mi umyj 
nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ zvolal.

„Chápete, co jsem vám udělal?“ (J 13,12) ze-
ptal se Ježíš nakonec. „Vy mě nazýváte 
Mistrem a Pánem, a to právem, to skutečně jsem. 
Jestliže jsem vám tedy umyl nohy já, Pán a Mistr, 
máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem 
vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte 
dělat i vy.“ (J 13,13–15) Bylo dojemné, jak si 
vždy dva duchovní z různých církví 
navzájem myli nohy. Nicméně jsem se přece 
nemohl zbavit dojmu, že tento obřad se v 
dobách Ježíšových konal asi přece jen z 
praktických očistných důvodů – dnes už na 
lidi mimo církev působí patrně jako 
přežitek.

Ještě jedna věc mohla být pro některé 
protestantské účastníky nevšední – jako 
chléb byla podávána bílá hostie – zřejmě se 
tak běžně podává v Církvi československé 
husitské.

Na závěr přečetl bratr farář Gruber        
z Českobratrské církve evangelické po-
selství papeže Františka, proslovené při 
příležitosti slavení liturgie smíření k 600. 
výročí mučednické smrti Jana Husa 15. 
června 2015. Text tohoto projevu není příliš 
známý, soudím však, že je navýsost aktuální 
pro všechny křesťany, ať se hlásí ke které-
koliv církvi. Pro ty, kteří nebyli přítomni, 
nebo pro ty, kdo by si tato slova rádi při-
pomněli, přinášíme část proslovu:

„Toto setkání nám nabízí příležitost, 

abychom obnovili a prohloubili vztahy mezi 
našimi společenstvími. Poslušnost vůli Pána 
Ježíše, který se v předvečer svého utrpení a 
smrti modlil k Otci za jednotu svých 
učedníků, nám ukládá povinnost usilovat o 
to, abychom se navzájem stále více pozná-
vali a efektivně spolupracovali. Mnohé spo-
ry z minulosti je třeba přehodnotit ve světle 
nového kontextu, v němž žijeme. Dohody a 
porozumění dosáhneme, když budeme řešit 
tradiční sporné otázky s novým vhledem. 
Především nemůžeme pominout, že sdílené 
vyznání víry v Boha Otce, Syna a Ducha 
svatého, v němž jsme byli pokřtěni, nás 
spojuje vazbou skutečného bratrství.

Potřeba nové evangelizace tolika lidí, 
kteří se zdají lhostejnými k radostné zvěsti 
evangelia, dnes obzvlášť činí neodkladnou 
povinnost obnovit každou církevní struktu-
ru, aby napomáhala kladné odezvě všech, 
jimž Ježíš nabízí své přátelství. Viditelné 
společenství mezi křesťany jistě způsobí, že 
tato zvěst bude věrohodnější. Tím, že od-
povíme na Kristovo volání k trvalému 
obrácení, jež všichni potřebujeme, budeme 
moci společně postupovat na cestě smíření 
a pokoje. Na této cestě se s pomocí Boží 
milosti naučíme uznávat se navzájem jako 
přátelé a vnímat úmysly druhých v tom 
nejlepším možném světle. V tomto smyslu 
vyjadřuji naději, že se rozvinou přátelská 
pouta i na rovině místních společenství a 
farností.“

Setkání brněnské ekumény – jak kdosi 
toto shromáždění lapidárně nazval – 
přispělo, jak doufám, k obohacení a sblížení 
nás všech, kdo se hlásíme k Ježíši Kristu jako 
ke svému Spasiteli a žijeme v metropoli jižní 
Moravy. Je jen škoda, že některé křesťanské 
církve a skupiny se těchto společných bo-
hoslužeb neúčastní, a tak mohou nadále ži-
vit v lidech mimo církev oprávněnou výtku 
rozděleného a nejednotného křesťanství.

Felix Davídek
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PŘÍBĚHY NE NÁHODOU JINÝM PODOBNÉ

p ě s t i t e l t u l i p á n ů
a hranicích Nizozemí žil jeden věhlasný pěstitel tulipánů. Byl opravdu velice 
šikovným zahradníkem a jeho práce ho velmi bavila. Jeho tulipány se prodávaly Nna květinových trzích po celém světě. Sám také vyšlechtil i několik nových 

odolných druhů tulipánů a také tulipány různých zajímavých barev, dokonce i tulipán        
s fialovo-bílým žíhaným květem. A i když právě sám nesázel a nepěstoval, obchody s jeho 
tulipány přinášely velký zisk. Vlastnil osm rozsáhlých tulipánových polí. Když kvetla, 
každému přecházel zrak. Takové veliké tulipánové zahradnictví však nemohl zvládnout 
úplně sám, proto také zaměstnával tři zahradnické pomocníky.

Pěstitelské úspěchy a dovednosti nizozemského zahradníka zaujaly pěstitele a šlechti-
tele v Americe. Pozvali ho tam, aby své znalosti místním zahradníkům předal a vše je 
naučil. Nizozemský „král tulipánů“, jak mu říkali, se rozhodl odjet do Ameriky na dva roky. 
Aby však jeho záhony vzácných tulipánů v Nizozemí po tu dobu nestrádaly, přenechal je   
v péči svým třem pomocníkům. Prvního pomocníka učinil opatrovatelem pěti svých polí, 
druhému pomocníkovi svěřil pole dvě a poslední pole dostal k opatrování třetí pomocník.

V době, kdy byl pěstitel v Americe, se prvnímu pomocníkovi podařilo prodat velké 
množství vzácných tulipánů na květinovém trhu v sousední zemi a ještě na polích sesbírat 
mnoho tulipánových cibulek, z nichž rostou nové tulipány. Neváhal tedy a koupil pět 
nových políček a osázel je cibulkami tulipánů. Druhý pomocník zase prodával tulipány na 
slavnostech ve velkých městech a za vydělané peníze koupil dvě pole a nové sazenice 
tulipánů, jimiž ta pole zaplnil. I druhému pomocníku se tedy podařilo jeho dvě svěřená 
pole o další dvě rozšířit. Ale třetí pomocník se obchodování a starání o pole bál. Cibulky 
tulipánů, které na svém poli sesbíral, schoval do vzdušného sklepa se stálou teplotou a 
nechal je tam. Žádné tulipány nevypěstoval ani neprodal.

Když se věhlasný pěstitel a majitel polí vrátil po dlouhé době z Ameriky, obhlížel svá 
pole a kontroloval, jak se jeho zahradnictví daří. Když viděl, že první i druhý pomocník 
zdvojnásobili velikost polí i tulipánů, odměnil je a učinil z nich velice bohaté obchodníky   
s tulipány. Ale na třetího služebníka se rozzlobil, že byl líný a bál se starat o svěřené pole,     
i když věděl, že majitel pole je velký obchodník a pilný pěstitel, jemuž roste zisk i tam, kde 
zrovna sám nesází a nepěstuje. Řekl mu: „Doufal jsem, že to, co jsem ti svěřil, budeš 
opatrovat a rozmnožovat, abys mi mohl vše vrátit i s úrokem. Ale ty jsi nebyl věrný 
služebník, nezískal jsi nic. Vezmu ti tedy i to, co máš.“

Pole i cibule tulipánů uložené ve sklepě mu vzal a dal je prvnímu služebníkovi, který 
získal nejvíce. Třetího služebníka pak ze svého zahradnictví vyhnal.



w Řešení hledejte na poslední straně. Pája Sychrová

Fotbálek (možná už i bruslení)

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 14.00 do 16.00 Nehraje se za 
každého počasí. Vstupné pro hráče pouze 50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 
362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

Diakonie a Odbor praktické služby

Setkání výboru Diakonie: 9. 11., 14. 12.
Setkání Odboru praktické služby: 16. 11., 7. 12.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně rozvíjí svou práci v těchto oblastech:

Poradna pastorační a psychoterapeutická
Pomoc seniorům
Pomoc lidem v nouzi
Humanitární pomoc

Číslo účtu Diakonie: 2700892264/2010

Sledujte informace klubu.

Sledujte oznámení v mládeži.

KOMPAS 11/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

w Stejně jako u předešlých dvou příběhů máte za úkol zjistit, které podobenství 
vyprávěné Pánem Ježíšem a zapsané v Bibli se našemu dnešnímu příběhu podobá. 
Poznáte to? 
Záhon s tulipány pak pestrobarevně krásně vybarvěte.



6. 11.:

13. 11.:

20. 11.:

27. 11.:

9.00
17.30
10.00
14.00
9.00
17.30
9.00
17.30

2. 11.:
9. 11.:
16. 11.:
23. 11.:
30. 11.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

br. Petr Pelikán + Večeře Páně (dkn. Mária Uhlíková)
večírek – Marnatosnaha (hudební skupina)
kaz. David Novák - SBOROVÝ DEN

sborový den
kaz. Jan Asszonyi
večírek – dkn. Mária Uhlíková
dkn. Mária Uhlíková - 1. adventní neděle
večírek – Pobočka Diakonie CB, benefice

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Pobočka Diakonie

Odbor praktické služby

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 9. a 23. 11. ve 20.10

ve středu 16. 11. v 17.30

ve středu 9. 11. v 17.15

6. 11.:
13. 11.:
20. 11.:
27. 11.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Jan Asszonyi dkn. Mária Uhlíková

Bohumiličtí
sborový den v Brně

Bohumiličtí

STANICE

LISTOPAD V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
bude určeno

Řešení úkolu ze strany 15: Matoušovo evangelium: 25,14–30. Podobenství o hřivnách.
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