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Co čteš?

Tentokrát nám o své četbě
povypráví mladší dorostenci.
Děckám před spaním O pejskovi a kočičce. Oni si to vyberou a já to přečtu. Sám
čtu nějaký komiksy.
Marek, 8 let
Z čítanky ze školy. Čtyřlístek.
Sára, 7 let
Hodně věcí – dobrodružný, foglarovky,
Batličku, Basse…, ale taky něco novějšího –
Lemony Snicket (Řada nešťastných příhod)
a KOD (Knihy odvahy a dobrodružství).
Šimon, 11 let
Komiks Garfield. A sám vyrábím knížku
Pomůcky pro Minecraft.
Hanuš, 9 let
Rád čtu Příšerné příběhy a Hraničářova
učně. Jsou to dobrodružné a napínavé
knížky.
Filip, 12 let
Čtu, když musím. Knihy, protože
komiksy mi ve škole nikdo neuzná.
Michal, 12 let
4Ptala
se Lenka Broklová.
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Pobočka Diakonie:
Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

K O M P A S
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 21. 6. 2018.
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), David Fajfr
(david.fajfr@seznam.cz), za mládež Žaneta Marvanová (zanet.marvan@gmail.com),
copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

ÚVODNÍK
ěta o čtyřech slovech, která mi velmi pomohla.
Nedávno, bylo to při dubnovém setkání s obědem pro seniory, jsem zaslechl útržek z hovoru
sestry Noemi. A z tohoto útržku jejího hovoru
mne oslovila pouze jedna jediná věta. Mluvila s člověkem,
který se stále vnitřně trápí a užírá mnohými myšlenkami,
jimiž je naplněn až po okraj. A protože mi došlo, oč se
jedná (znám až příliš dobře povahu dotyčného), jsem
nesmírně rád, že jsem tuto větu zaslechl i já. Ne kvůli tomu
člověku, ale kvůli sobě samotnému! Myslím, že slova
sestry Noemi určená jemu, jak ho znám, nepadla na příliš
úrodnou půdu. Ale mně osobně ta krátká věta, spíše větička, zasáhla
plnou vahou své hloubky. Hloubky svého významu. A hloubky
smyslu a podstaty. Ta jedna jediná, a to velmi moudrá věta mně
osobně pomohla, a to hned dvakrát.
Pomohla mi v mém postoji a v mém pohledu na lidi s absencí
schopnosti dodržování společenských norem a úzusů, mravů a
sociálních vztahů. To za prvé. Chování osoby, která u zmiňovaného
člověka vyvolala až mírně skandální chování, mně na rozdíl od něj
vůbec nevadilo. A svůj osobní názor na toho, kdo byl prvotní
příčinou onoho hovoru, jsem dotyčnému v minulosti už několikrát
řekl s tím, že u něho mi to nevadí, protože jeho pohnutky a
psychickou kondici plně chápu a rozumím jim.
Věta mi pomohla povznésti se nad mé vlastní, i když početně jen
příležitostné reakce na chování některých lidí, jednotlivců. Reakce
s vnitřními otázkami: PROČ nerespektují, a mnohdy
úplně záměrně a vědomě – jakoby přímo programově
ve svém chování ignorují etické normy? PROČ dělají to,
co dělají, a JAK to dělají? PROČ jim nic neříká slušnost a slušné
chování? A jsou na tom vůbec tak špatně, že to dělají?! Ve
skutečnosti jsou to reakce naprosto zbytečné.
A vědomě si troufám říci, že když jsem tyto zmiňované reakce
PROČ... PROČ... PROČ... opustil a úplně se od nich oprostil, pocítil jsem
obrovskou úlevu a lehkost. Přímo jako bych se vznášel. Vnímám to i
tak, že tato pouhá čtyři slova mne posunula o jeden stupínek výš na
schodišti k absolutní vnitřní a duchovní svobodě.
A za druhé, pořád se učím. Ale taky sebevychovávám, nebo se o
to alespoň snažím. A tak mi tato čtyři slova pomohla také v mém
pohledu na sebe sama. Na mne samotného. Pomohla mi, abych
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Čtyři slova

HODNOTIL A POSUZOVAL POUZE A JEDINĚ SÁM SEBE.
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A abych ty z vás, kteří jste to ještě
nevzdali a dočetli tyto řádky, můj pokus o
úvodník až sem, už dlouho nenapínal, tak
zde je, zde následuje ONO „TAJEMSTVÍ“,
skryté ve slovech sestry Noemi: „...netrap se
tím... KAŽDEJ TO DĚLÁ JINAK (toto jsou
ona čtyři kouzelná slova)... zbytečně se
rmoutíš... víš bratře, on to opravdu každej
dělá jinak. Každej to dělá, jak umí, nebo jak
chce, nebo taky jak sám uzná za vhodné.“
Můj příspěvek – pokus o úvodník – asi
překvapí svou strohostí a krátkostí. Ale

příliš mnoho slov rozmělňuje myšlenku a
stírá její podstatu, hloubku, samotný obsah
a význam.
Svůj příspěvek bych uzavřel a zakončil
těmito slovy: Až do konce mého života, do
konce mých dnů, mi NIKDO! a NIC! nemůže
vymazat tato slova, tuto větičku, tuto
moudrost NE z mého srdce, ale z mé
PAMĚTI!!! Věta o čtyřech slovech. Věta,
která mne „poznamenala“ a posunula.
DĚKUJI VÁM, sestro Noemi!!!
Jiří Zouvala

SLOVO
NA CESTU

Milí čtenáři,
máte v ruce červnové číslo zpravodaje
Kompas. Ukazuje se, že církev žije spíše
školním než kalendářním rokem, a tak se
červen, podobně jako prosinec, stává časem
určitého bilancování. Ohlížíme-li se zpět,
objevujeme počátky i konce, úspěchy i
prohry, naděje i obavy. Co nám k nim řekne
Písmo?
Sáhnu po své oblíbené knize Kazatel.
V sedmé kapitole této knihy můžeme číst:
V den dobrý užívej dobra a v den zlý si
uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby
se člověk nedozvěděl, co bude po něm.
Kazatele zaráží uzavřenost člověka v čase.
Dobrý i zlý den učinil Bůh proto, aby se
člověk nedozvěděl, co bude po něm. Po
kom? Po tom dni? Nebo po tom člověku?
Obojí. Není naší věcí znát budoucnost.
Kdyby byly všechny naše dny jen dobré,
budeme čekat dobro i zítra, ono ale může
přijít zlo a naopak. Bláhový je ten, kdo čeká
4

už jen dobro nebo jenom zlo. Svět zůstává
světem a stejně, jako se bude střídat léto a
zima či den a noc, budou se střídat chvíle
dobré i zlé. Člověk si nikdy nebude jistý, co
přinese zítřejší den, ani co se stane, až on už
tuto zemi opustí.
Každá generace žije uzavřená do svého
světa. Něco málo z toho, čím a jak žily
generace před námi, zahlédneme, je to ale
jen stín, náznak. Ani ta nejpřesnější data
nám v tom nepomohou. Faktografie není
skutečnost, je to jen osnova, na které se
skutečnost kdysi odehrála. Jak, to nikdo,
kdo tehdy nežil, v posledku nepochopí.
A budoucnost, ta je nám úplně uzavřená.
Jestli z ní Písmo samo něco naznačuje, jsou
to vzkazy do naší přítomnosti, protože o tu
jde, v té žijeme, v té se odehrává dějinný
zápas, volba mezi Bohem a sobectvím, mezi
Bohem a anarchií. To je nakonec to jediné,
na čem skutečně záleží.
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Volba anarchie přinese pocit svobody,
ovšem svobody bez záruky, protože zítra už
může být všechno jinak. Volba Boha
přinese svobodu, protože i když i s Bohem
může být zítra všechno jinak, můžeme už
dnes vědět, jak celé představení skončí. Až
odejdeme z jeviště světa, vstoupíme do

reality. Jakou hodnotu v ní budou mít naše
vítězství či pády? Naše zisky a ztráty?
Co se nám už dnes podaří přetavit do
vztahu s Bohem, do kristovské lásky, která
roste nikoli z předpokladů, ale shůry, to
zůstane. To nezmizí, ani až se zastaví čas.
Petr Raus

SBOROVÁ KRONIKA
červen 2018
Předstupme před jeho tvář s díkuvzdáním,
radostně mu vyzpívejme chválu.
Vždyť Bůh je mocný Pán.
Žalm 95,2–3

BLAHOPŘEJEME
KDY

8. 6.
14. 6.
23. 6.
22. 6.
25. 6.
26. 6.

KOMU

PROČ

sestře Jarmile Sturmové z Brna
sestře Magdaleně Pokladníkové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Františce Zezulové z Brna
sestře Evě Kakačové z Blanska
sestře Suliko Česnekové z Brna

80
72
77
70
88
70

let
let
let
let
let
let

PŘIJETÍ DO SBORU
V neděli 20. května 2018 byl za plnoprávného člena sboru přijat bratr Felix Davídek.

SVATBA
V sobotu 26. května byli v meruňkovém sadu u Dolních Kounic oddáni Daniela Kořínková a Jan Sabol.

ÚMRTÍ
V sobotu 12. května 2018 zemřel náhle ve věku 68 let bratr Antonín Starý. Pohřební
rozloučení se konalo v modlitebně v sobotu 19. května.
KOMPAS 6/2018 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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PŘ EDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU

Občas si ráda odpočinu u šicího stroje, na
zahradě nebo na koloběžce (na té poslední
dobou velmi málo,
protože se Martin
snaží udělat ze mě cyklistku).
Katka

J

menuji se Martin
Bagar. Pocházím
z Ústí, což je malá
obec v okrese Přerov.
Narodil jsem se v roce
1967. V Brně jsem
vystudoval fytotechniku a rostlinolékařství
MANŽELÉ KATEŘINA A MARTIN BAGAROVI na Mendelově univerzitě a po několikaletých pracovních
menuji se Kateřina Bagarová, narodila
zkušenostech v zahraničí jsem tu našel i
jsem se v roce 1986 v Havlíčkově Brodě,
práci. Teď pracuji už více než dvacet let ve
kde jsem od deseti let chodila do dorostu
firmě Biocont Laboratory. Mám pět dětí,
a poté do mládeže CB. Vláďovi Horskému a
Matěje, Alžbětu a Emu z prvního mancelému týmu tehdejších vedoucích vděčím
želství a Vojtěcha a Štěpána z nynějšího. A
za dětství plné zážitků a dobrodružství a
musím přiznat, že všechny mi působí
pochopení, o čem víra a život s Bohem je.
velikou radost.
Po maturitě na tamním gymnáziu jsem šla
Katku jsem potkal před pěti lety, v době,
studovat do Prahy obor Zahradnictví.
kdy můj život byl převrácený naruby a já
Magisterský a doktorský obor Rostlinojsem nevěděl kudy kam. Jsem pevně
lékařství jsem absolvovala v Brně, kde jsem
přesvědčen o tom, že Pán Bůh mi ji poslal,
potkala Martina. S ním jsem začala chodit
aby dal můj život zase do pořádku. Jsem mu
do CB Brno, a protože je nám tu dobře,
za to vděčný. A jí jsem taky vděčný a
zachtělo se nám být její součástí. Žijeme
obdivuji, co všechno dokáže zvládat, a
v Želešicích. Momentálně jsem unavená
přitom ještě být laskavá.
máma na rodičovské dovolené s našimi
Do místního sboru Církve bratrské jsem
dvěma skvělými kluky, Vojtou a Štěpánem.
začal pravidelně chodit před více než pat-

J
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nácti lety. Zásadní vliv na to jistě měli moji
kolegové a nejvíce zřejmě Markéta, na které
bylo vždy vidět, že její život je prostoupen
vírou přirozeným a neokázalým způsobem.
A taky trochu mě do prostředí brněnských
církví přivedlo zpívání, zejména v Brno
Gospel Choir.

Jsem vděčný tomuto sboru CB, že jsem si
sem mohl každou neděli přijít poslechnout
slovo Boží. A že jsem zde často mohl nacházet povzbuzení ve verši „Neboj se, toliko
věř “.
Martin
2

PŘ EDSTAVUJEME
NOVÉ ČLENY SBORU
J

VOJTĚCH ASSZONYI

menuji se Vojtěch Asszonyi a narodil
jsem se v roce 2001 v Praze do kazatelské rodiny. V Praze jsem strávil pouze
tři roky svého života, takže si z ní moc
nepamatuji. Když mi byly tři, tak jsme se
stěhovali z Prahy do Brna, protože taťka byl
zvolen kazatelem v tomto sboru. Nyní
studuji na Střední průmyslové škole tady
v Brně obor Informační technologie.
1. dubna jsem se přihlásil ke křtu, který
jsem měl jako malý ve sboru na Žižkově
v Praze, a také jsem se stal členem tohoto
sboru. Celou dobu, co jsme v Brně, jsem se
účastnil sborových aktivit. Chodil jsem do
besídky, do malého a velkého dorostu a
tento rok chodím na mládež. Na mládež se
vždy těším stejně, jako jsem se vždy těšil do
dorostu. Jsou to místa, kde vždy byl skvělý
kolektiv, zažívali jsme nezapomenutelné
zážitky na táborech, výletech a schůzkách, a
hlavně jsou to místa, kde jsem rozvíjel svůj
vztah s Pánem Bohem a kde jsem dospěl
k závěru, že se chci stát součástí tohoto
sboru.
Chtěl bych poděkovat rodičům, vedoucím v dorostu a v mládeži a všem, kteří
mě podporovali v mém duchovním růstu
po celou dobu, co jsme v Brně, a kteří tu pro
mě byli v těžších chvílích.
Vojta
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VZPOMÍNKA
NA

ANTONÍNA STARÉHO

21. 3. 1950 – 12. 5. 2018

A

ntonín Starý, kterého nikdo z nás
tak neoslovoval, prostě Toník, se
narodil 21. března na první jarní
den v roce 1950 věřící mamince Marii.
Vedla všechny svoje děti – Toníka, Karla a
Milenu – k víře v Pána Boha. Sama vyrůstala
v heršpickém evangelickém sboru a život
bez víry si nedovedla představit. V důsledku
toho Toník požádal staršovstvo o členství
v tomto sboru a setrval až do konce.
Toník samozřejmě prošel povinnou
školní docházkou a od roku 1965 studoval
na Střední průmyslové škole v Brně na ulici
Kotlářská. Během studia se podílel s něko8

lika nadšenci na konstrukci závodního vozu
a láska k těmto autům a závodům s nimi mu
už zůstala. Také jezdil velice rád na motorce,
kterou si po dobu trvání základní vojenské
služby v Pohořelicích nedaleko Brna vzal
s sebou a umístil ji v garáži domu známé
rodiny. Na té pak, pravděpodobně proti
všem pravidlům vojenského řádu, jezdil
v době vycházek domů za rodinou a později
do Nosislavi za budoucí manželkou Lydií,
tehdy ještě Luklovou.
V době, kdy se oženil, vyměnil motorku
za auto. Byl to starý Tudor, téměř
nepojízdný. Rozdělal ho do posledního
šroubku, vše v motoru opravil a zprovoznil.
Po svatbě bydleli asi čtyři roky v Nosislavi
u rodičů manželky. Často tam chodil hrávat
na varhany do evangelického kostela. Tam
se jim narodil první syn David. Druhý syn
Jiří pak v Brně-Židenicích, kam se
přestěhovali.
Zájem o motory a auta ho zavedl na
Vysoké učení technické, obor strojírenství.
Po absolvování nastoupil do Teplárny v Brně a tam působil do doby, kdy těžce
onemocněl rakovinou. Podle lékařů už
nebylo pomoci, měl metastáze a umíral. Pán
Bůh se smiloval, vyslyšel všechny prosby za
jeho uzdravení a daroval mu ještě 21 let
života navíc.
Od dětství ho maminka nutila hrát na
klavír; nechtělo se mu a často jí
vyjmenovával, co všechno by ušetřila, kdyby
nemusel hrát. Vydržel hrát pět roků a
později v dospělosti často litoval. Měl totiž
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velikou lásku k varhanní hudbě i k samotnému nástroji a chyběly mu znalosti a
dovednosti ve hře, které v minulosti tak
podceňoval. Doháněl to pak denním
cvičením na klavír. Tato láska mu vydržela
po celý život. Varhany nejenže měl rád, ale
také se podílel na jejich údržbě a opravách,
dalo by se říci po celé České republice.
Ovšem jeho největší láskou byla jeho
vnoučátka – Verunka, Daneček, Bohdánek
a Mikulášek. Rodila se po sobě jako
stupínky a přinášela velikou radost. Vnoučátkům od jejich narození věnoval nejvíce
volného času a trpělivosti.
Zemřel 12. května v sobotu večer při
odchodu z modlitebny, nedaleko varhan,
které připravoval a zprovozňoval k potřebě
sboru. Tuto práci měl velice rád a byla pro
něho potěšením.
Lydie Stará (z pohřebního rozloučení)

D

ostalo se mi té cti být Toníkovým
přítelem. Ačkoli oba z Bystrce,
nevídali jsme se až tak často.
Téměř každoročně jsme ale spolu strávili
týden při práci na opravě nějakých varhan,
povětšinou v evangelických kostelích. Této
společné práci jsme se věnovali od roku
1985 dlouhých třiatřicet roků, společně
jsme vždy prožívali ten krásný pocit, když se
nástroj, často v téměř nehratelném stavu,
opět rozezněl celým kostelem ke slávě Boží,
jakoby vzkříšen k novému životu. Takto
jsme spolu pracovali až do roku 1997, kdy
jsme opravovali malý nástroj v Hustopečích.
Pamatuji si to jako dnes, Toníkovi při
práci nebylo dobře a záhy se ukázalo, že jde
o velmi vážnou nemoc s výhledem dvou
měsíců života. Prožíval jsem s ním tuto

těžkou dobu. Pamatuji si, že jsem se pak po
necelých dvou letech opatrně ptal Lydie,
Toníkovy manželky, jestli by Toník zvládl
práci na varhanách. A když nám bylo
dovoleno, vyjeli jsme do Moravské Třebové, k nástroji, na kterém jsme již dříve
pracovali a který potřeboval drobnou
údržbu. Bylo až neuvěřitelné, jak Toník
hodinu po hodině okříval, jako by se
probouzel k novému životu. A Pán Bůh
Toníkovi přidal namísto dvou měsíců celých
21 roků života. I to je jeden ze zázraků,
kterých jsem mohl být svědkem.
A od té nemoci až do loňského roku, kdy
jsme společně pracovali na varhanách
v Horních Vilémovicích, prošla Toníkovýma rukama ještě celá řada nástrojů. Pamatuji si, jak jsme za slunného rána opět šli
do vilémovického kostela pracovat a já se ho
ptal, jestli ho to neunavuje. Odpověděl, že
varhanáři nechodí do varhanářského
důchodu. To se mu splnilo. Odešel k Pánu
přímo od práce, kterou tolik miloval a
kterou dělal ke slávě Boží.
Toník nebyl člověkem mnoha slov, o své
víře mnoho nemluvil. On svoji víru žil. A
když často říkal: „pro varhany jen to
nejlepší“, slyšel jsem v tom, tak jak jsem Toníka znal, „pro Pána Boha jen to nejlepší“.
Pracoval s úžasnou pečlivostí.
Těžká nemoc před těmi dvaceti roky jako
by Toníkovi rozvázala ruce k práci, kterou
měl rád a kterou považoval za smysluplnou.
Velmi brzo, sotva se jen trochu zotavil, pojal
myšlenku postavit v této modlitebně píšťalové varhany. Sen, který jsme v sobě mnozí
nosili dlouhá desetiletí a nikdy neměli odvahu se do jeho realizace pustit, se najednou
stával skutečností. Ve spolupráci s varhanářskou firmou, ale z nemalé části i Toníkovou vlastní prací. Dodnes žasnu nad jeho
tehdejší odvahou.
Toník byl člověk neuvěřitelně širokého
záběru. Ač strojař, byl neobyčejně
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schopným elektronikem. Zde v této modlitebně dokázal důmyslným způsobem
propojit elektronické varhany s píšťalovými. A také v této práci pak pokračoval na
jiných místech, systém stále zdokonaloval.
Díky jeho práci dnes hrají varhany v bazilice
na Starém Brně, u Cyrila a Metoděje
v Židenicích i na mnoha dalších místech, o
kterých ani nevím. Opravoval i nástroje na
Nové radnici a v Besedním domě.
Opravoval elektrofonické nástroje v hudebních školách po celé republice. Je to
sotva čtrnáct dnů, co jsem dával jeho

telefonní číslo kamarádovi z evangelického
sboru ve Vanovicích. Už se Toníkovi
nedovolá.
Toníkovo místo zůstane prázdné. Jeho
místo odborníka, varhanáře, člověka, obdařeného nesmírným množstvím vědomostí a
dovedností. Ale především jeho místo
v našich srdcích zůstane prázdné. Ztratil
jsem přítele, vzácného člověka. Těším se ale
nadějí na vzkříšení. Tou nadějí, kterou žil i
Toník. Těším se nadějí na setkání u Pána.
Luboš Raus jun.
(z pohřebního rozloučení)

NOC KOSTELŮ

V

pátek 25. května se po loňské
přestávce náš sbor opět připojil
k Noci kostelů. V rámci brněnské
diecéze se letošního ročníku účastnilo 78
kostelů (oproti 25 kostelům v prvním
ročníku), je tedy logické, že stálí účastníci
vyhledávají místa, která jsou jim neznámá.
Účast přes 300 hostů (a 60 domácích) byla
tedy pro náš organizační tým příjemným
překvapením.
Někteří návštěvníci si jen přišli pro
razítko do poutnické brožurky, jiní chvíli
poseděli v hlavním sále, nebo využili
možnosti občerstvit se v horkém dni ve
spodních místnostech výbornou limonádou. Velký zájem byl o výstavku Biblí a
teologické literatury. Ti, kteří si začali číst
příběhy z Ukrajiny, se obvykle nemohli
odtrhnout a četli až do konce.
Panely v Karpíškově sále i nové nástěnky
ve spodních místnostech a v průjezdu,
stejně jako krásná výzdoba nám ještě
nějakou dobu budou Noc kostelů připomínat, takže se i vy ostatní můžete začíst do
10

silných příběhů z Ukrajiny nebo si připomenout stěžejní okamžiky z historie
našeho sboru.
Myslím, že se nám podařilo vytvořit
přátelské prostředí, ve kterém se příchozí
cítili dobře, za což patří dík všem vám, kteří
jste se podíleli na přípravě programu,
pořadatelské službě, výzdobě modlitebny i
přípravě nápojů pro občerstvení poutníků.
Děkuji také všem, kteří jste na nás mysleli na
modlitbách, a také za slova povzbuzení a
díků, kterými jste mě utvrzovali v tom, že to
má smysl.
Lydie Křipačová
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PUTOVÁ NÍ IZRAELEM
Ve šlépějích Ježíše aneb
Moje sedmidenní putování
Izraelem...
Milí čtenáři Kompasu,
je konec října a dnes máme na programu
návštěvu národního parku Gan Ha Shlosa
(Park tří). V Izraeli je více národních parků,
které jsou teď plné rozkvetlých keřů i květin
v nádherných barvách. Izraelci jsou pyšní
na své národní parky a udržují je. Tento park
je známý třemi termálními jezírky, kaskádovitě spojenými vodopády a kamennými mosty. Teplota vody je 28 stupňů
Celsia a poskytuje příjemné koupání. Park
se nachází na úpatí hory Gilboa, patří mezi
nejkrásnější místa Izraele a je to jedno z dvaceti nejvíc exotických míst na světě. Příjemná teplota vody umožňuje koupání po
celý rok.
Po osvěžení přejíždíme do Judska k řece
Jordán. Ta pramení v pohoří Hermon, teče
přes Galilejské jezero a vlévá se do Mrtvého
moře. Je 251 km dlouhá a je to také hraniční
čára mezi Izraelem a Jordánskem. Není tou
hlubokou řekou, jak ji známe z písní, je to
spíše menší řeka. Ve Starém zákoně čteme o
tom, jak prostředkem Jordánu přešli
Izraelité, když přecházeli do zaslíbené
země. Vybraní zástupci dvanácti kmenů
nesli před Izraelci Truhlu smlouvy. Celý
příběh najdete v knize Jozue ve 2. kap. Pán
Bůh izraelský lid převedl stejně tak, jak
předtím Rákosovým mořem.
U Jordánu probíhají denně křty lidí ze
všech zemí světa. Byli jsme na místě zvaném
Jardenit, kde Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše.
Místo Jardenit bylo do r. 1994 hlídané
vojáky, ale teď je sem vstup volný a je tu
archeologický park. Kolem dvou míst

vyhrazených pro křest je postavena budova
a vysoká zeď, na které jsou ve všech jazycích, tedy i v češtině, napsaná slova z Mk
1,9–11: V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta
v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom,
jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a
Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A
z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe
jsem si vyvolil.“ Na tomto místě můžete do
Jordánu vstoupit a osvěžit se, což jsme taky
udělali. Náš malý, ale výborný pěvecký
soubor tu zazpíval několik písní, které tady
znějí tak podmanivě a naplňují úžasným
pokojem a pokorou. Na takových posvátných místech se v Izraeli zpívá, slyšeli
jsme zpívat zpěváky např. ze Spojených
států amerických atd.
Jericho – Město palem nebo také Město
Jozuovo je nejstarší a nejníže položené
město na světě. Starobylé Jericho bylo
místo, kde se lidé trvale usadili a opustili
kočovný život pastevců.
Zde Izraelci přešli v r. 1250 před Kr. řeku
Jordán a Jericho padlo pod zvuky troubení
trubačů na beraní rohy – šófary. Odtud
Elijáš vystoupil na nebesa a Elíša tu zbavil
vodu soli, aby se stala pitnou. (2Kr 2,19–22)
Na připomínku tohoto zázraku zde stojí
ortodoxní řecký klášter sv. Elíši. Je odtud
výhled na Horu pokušení, kde byl Pán Ježíš
pokoušen od ďábla. Na vrcholu Hory
pokušení jsou pozůstatky kaple, která
označuje ono místo pokušení.
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Na úbočí Hory pokušení je klášter, který
v devatenáctém století vybudovala ruská
církev, je zpola zabudovaný v úbočí hory a
zčásti vystavěný na skále nad roklí. V době
byzantské obývali poustevníci jeskyně,
které jsou i z dálky dobře viditelné. Dnes
v klášteře žije jen několik mnichů.
Pán Ježíš cestou do Jeruzaléma Jerichem
procházel, následovaly ho zástupy lidí a mezi nimi i Zacheus, jehož příběh známe
z Bible. Zachee, spěšně sstup dolů, nebo dnes
v domu tvém musím zůstati. (Lk 19,5–9) Náš
autobus zastavuje u „Zacheova stromu“ a
už tu máme arabské prodavače výborných
šťáv z nejrůznějšího ovoce. Nejlepší je
z granátového jablka.
Z Jericha přejíždíme do Betléma, a to do
arabské části Betléma. Na checkpointu jsme
kontrolováni vojáky. Náš arabský řidič vše
vyřídí a vjíždíme do města. Betlechem (dům
chleba) je oddělen od židovské části
12

osmimetrovou betonovou zdí. Všechna
města v Izraeli jsou stavěna na kopcích,
takže když pastýři spěchali do Betléma
poklonit se děťátku Ježíši, neběželi z kopce
dolů, jak známe z různých kreseb, ale z nížin
nahoru. Zastavujeme u hotelu a jdeme se
ubytovat.
Příští den máme na programu prohlídku
Jeruzaléma, který je od Betléma vzdálen jen
kousek, co by kamenem dohodil. Betlém je
uctíván jako město Davidovo i Ježíšovo. Pro
mě je to opět krásný pocit, jsem v Betlémě,
tady se narodil ten, jehož už dávno
předpověděli proroci. Nebo před ním vyrostl
jako proutek, a jako kořen z země vyprahlé, nemaje
podoby ani krásy. Viděliť jsme jej, ale nic nebylo
viděti toho, proč bychom ho žádostivi byli. (Iz 53,2)
V souvislosti se současnými událostmi
v Izraeli prosím: Vyprošujme pokoj Izraeli!
Z cesty po Izraeli vás zdraví
Dagmar Chlápková.
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Q&A

ROZHOVOR

S BRATREM

JIRKOU PRIESNITZEM

8 Jak dlouho už docházíš do našeho
sboru?
Poprvé jsem přišel tehdy, když jsem šel vyzvednout potravinový balíček pro přátele. Zrovna
byl přivezený FEAD a já viděl, kolik je tu práce,
tak jsem zůstal a pomohl. Byl jsem mile překvapen
otevřeností a družností všech, kteří tady byli, tak
jsem projevil zájem, jestli mohu v neděli dojít.
Hledal jsem společenství druhých, které jsem
postrádal. Z toho jsem měl možnost trošičku
pomoct s polévkou, skládáním potravin. Díky tomu
jsem začal poznávat lidičky ze sboru. Setkání
s lidmi u kávy po bohoslužbě bylo pro mě něco
nového a hrozně fajn, tak od té doby chodím do
sboru. (směje se) Jako host možná. Je mi tady fajn.

8 Co ti zdejší společenství přináší?
Hlavně mi přináší otevřenost poznávání druhých
a hovory nejen o běžném životě, ale hlavně hovory o
Božím slově.
8 S kým?
Počáteční přizvání ke stolu dalo poznání tří až
čtyř lidí, se kterými se mohu poznávat i mimo sbor.
Už nás poutá malé přátelství.
8 Cítil ses přijatý?
Cítil jsem se přijatý asi po dvou hodinách, a to
proto, že jsem přišel na bohoslužbu, která pro mne
byla nová a cizí. Po bohoslužbě se mi začalo věnovat
hodně lidí, což byl pro mne signál, že jsem přijatý a
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že jsem tu našel nové místečko. Ale ten prvotní
impuls byl v průjezdu v okamžiku, když už jsem
chtěl odcházet a nedojít na bohoslužbu. V tom
okamžiku se na mne usmála a oslovila mne
probíhající Katka V. Díky tomu jsem vešel
dovnitř, kde se na mne každý usmíval a podával mi
ruce.
8 Je něco, co ti tu chybí?
Chybí mi někdy odvaha všech pustit se do něčeho
nového.
8 A ty ji máš?
Já ji postupně nacházím a říkám si, že jsem
vděčný, že můžu chodit do toho sboru, že jste mne
přijali. Snad něčím málo mohu přispět všem, aby
o to víc celé společenství fungovalo a lákalo další.
Možná to nedělám nejlíp a nejprofesionálněji, ale
snažím se nemít strach pustit se do něčeho nového,
protože strach nás poutá, svazuje a brání nám.
8 Překonával jsi v životě nějaký strach?
Mnohokrát. Nejvíc bylo rozhodující překonat
své obavy ve chvíli, kdy jsem stál před rozhodnutím
vzít si do péče svého syna, který má specifické
potřeby. U toho jsem si uvědomil, že na tento úkol
nebudu sám, ale že mi s tím pomůže nebeský Otec.
To mi před několika lety změnilo celý chod mého
života. Za to jsem rád.
8 Jak ses dostal k víře v Boha?
Jako maličkého mne rodiče nechali pokřtít. Tam
nastala potom veliká pauza, kdy jsem se potom
v dospělosti dostal do méně obvyklé situace, kde ani
nebylo možné se obrátit na někoho s prosbou
o pomoc. Zkusil jsem to „o patro výš“ a položil jsem
přitom otázku: „Jestli, Otče, opravdu jsi, tak mi
prosím pomoz. A jediné, co ti mohu slíbit já, je, že
získáš nejvěrnější ovečku, byť by byla poslední.“
Nic se nedělo a pak se všechno změnilo.
8 Jak v běžném životě konkrétně vnímáš
Boží přítomnost?
14

Vnímám to v maličkostech, protože vím, že
v jednom okamžiku se člověku může obrátit život
tak, že je všechno jinak. Ať už v dobré, nebo ve zlé.
Mám za co být vděčný. Jsem vděčný, že mám u sebe
syna, že mám zdravé ruce a nohy a zvládám práci.
Jsem vděčný, že mám kolem sebe přátele.
8 Jaký je podle tebe dobrý přítel?
Když ve tři ráno zavolám svému příteli, on mne
jistě nepochválí, ale vyslechne mne, protože ví, že ho
potřebuji. Je to člověk, kterého mohu znát po dobré
i méně dobré stránce, a přesto si ho vážím.
8 Čím jsi ty dobrým přítelem?
Dá se mi ve tři ráno zavolat.
8 Co bys o sobě chtěl ještě říct?
Mám rád pohyb, a to moc. Měl jsem i to štěstí
poznat ředitele londýnské taneční školy, který byl na
vozíku a učil nás tancovat.
8 V čem tě fascinoval?
On se vůbec neviděl na vozíku a docílil toho, že
ani my jsme ho tak nakonec nevnímali.
8 Co máš společného s tancem?
Když jsem byl maličký, viděl jsem film „Děti
ráje“, což bylo o Kašparu Deburau, nejznámějším
mimovi českého původu. To mne tak nadchlo, že od
té doby jsem se snažil se svým pohybem něco dělat, a
tak jsem prošel cestičku od tancování, choreografie,
vystupování v barech až po pantomimu, která mi
zůstala a kterou se občas snažím naučit druhé.
8 Co ti pantomima dává?
Jedním jediným gestem může člověk vyjádřit
pocit. Vždycky jsem měl jako dítě ostych slova, ne
vždy jsem dovedl říct, co si myslím, a tak jsem to
doplňoval posunky, grimasami – což mi asi zůstalo
až dodnes. Pantomima mi dává nahlédnout do světa
fantazie.
8 Jak ti v tom světě je? Jak se v něm cítíš?
Cítím se v něm krásně. Kdo to nezažil,
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nepochopí. Doporučoval bych ho všem.
8 Ve sboru ses pokusil založit divadelní
dílnu. Co se s ní stalo? Už tu není.
Divadlo pod křížem jsem přesunul do budovy
magistrátu na Panskou 13 poblíž Velkého Špalíčku, kde souběžné probíhají jiné divadelní dílny a
projekty. Má to lepší časové a prostorové možnosti.
8 Jaké poselství nese či ponese Divadlo
pod křížem?
Divadlo pod křížem chce umělecky, dramaticky
poskytnout člověku možnost se vyjádřit. Chce

přinášet biblické poselství tak, aby bylo srozumitelné i pro lidi neznalé víry. Pokud byste chtěli
přijít nebo se jen podívat, bude každý čtvrtek v době
od 16 do18 hodin. První autorská hra, které bych
chtěl pomoci na svět, se jmenuje Plaváček čili Příběh
Mojžíše.
8 Děkuji ti. Bavil tě tento rozhovor?
Ano. (směje se) Děkuji za rozhovor. Pohodový
den.
Ptala se Kateřina Vávrová.

SBOROVÉ UDÁLOSTI

AKCE NA LÉTO
Na konec školního roku
a na prázdniny
se připravují
tyto akce:
BESÍDKA
Na sobotu 16. 6. se chystá výlet nedělní školy. Sraz dětí je v 9.00 na Kounicově. Odjezd
směrem Sloupsko-šošůvské jeskyně, oběd v hostinci U Kovaříků, dále rozhledna
Podvrší Veselice, návrat 16.30 na Kounicovu.

SBOROVÉ ODPOLEDNE
17. 6. je neděle rodin v Petriniu – program (rozhovory, společenství, odpočinek, hry a
zábava pro děti) se společným obědem, prosíme hlaste se Lydii Křipačové
(kripacova@gmail.com) nebo kazateli Janu Asszonyi. Ukončení v 18 hodin.

DOROST
30. 6. – 14. 7. tábor velkého dorostu
14. 7. – 28. 7. tábor malého dorostu

RODINY
11. 8. – 18. 8. sborová dovolená Gruň
18. 8. – 25. 8. sborová dovolená Valašsko (Velká Lhota)
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NOC KOSTELŮ

VE FOTOGRAFIÍCH
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CÍRKEV JE MEZI LIDMI!

K

dyž sledujeme Ježíše a jeho
službu, vidíme, že se neustále
pohybuje mezi lidmi. Jako by
celá jeho služba byla o uzdravování,
napomínání, povzbuzování, provázení
na cestě růstu všech v jeho okolí a
hlavně Božího království. Ježíš
nezakládá školu, což by v té době bylo jistě
působivé. Netráví čas jen vyučováním, ale
neustále je na cestě. A po té cestě tak, jak
věci přicházejí, vyučuje Božím pravdám.
Neustále jde o interakci s okolím, jde o svědectví (J 8,14: Ježíš jim odpověděl: „I když
vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je
pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu.“),
jde o vliv a proměnu okolí (L 5,15: Zvěst o
něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé
zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých
nemocí.), jde o výzvu (L 9,59: Jinému řekl:
„Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane,
abych šel napřed pochovat svého otce.“ ). Stejně tak
to vidíme na první církvi, ve které nešlo o
vnitřní pocit Boží blízkosti, o krystalicky
čisté a zformulované vyznání víry ani o
vyučení celé šíře starozákonní a rodící se
novozákonní teologie. Šlo o to vyjít mezi
lidi (Sk 1,8: …a budete mi svědky v Jeruzalémě a
v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec
země.), šlo o to, aby byli zachráněni lidé ze
ztraceného světa (Sk 2,40: A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“), šlo o
praktickou duchovní pomoc konkrétním
lidem (Sk 5,12: Mezi lidem se rukama apoštolů
dálo mnoho znamení a divů.), šlo o šíření evangelia a zaplnění celého světa evangeliem (Ř
15,19b: Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po
Illyrii naplnil Kristovým evangeliem. Sk 8,4: Ti,
kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat
evangelium všude, kam přišli.).
Když se Ježíše ptali na to, kdy přijde Boží
království, on jim odpověděl: Království Boží

nepřichází tak,
abyste to mohli vypozorovat;
ani se nedá říci: „Hle, je tu!“ nebo „je tam!“
Vždyť království Boží je mezi vámi! (L 17,
20–21) Pokud chceme být součástí Božího
království, žít ho, tvořit ho, přinášet ho, pak
musíme vyjít mezi lidi. Pro Boží království
je totiž charakteristické, že je mezi lidmi!
Znovu a znovu se potřebujeme učit
následovat Ježíše Krista. Vycházet mezi lidi,
a je jedno, jestli jsou to věřící či nevěřící.
Vycházet mezi lidi se svědectvím, s ochotou
sloužit druhým, s mocí Boží a s dary, které
jsme dostali. Vycházet mezi lidi fakticky,
skutečně, činem, slovem, společným časem,
nikoli v mysli a vůli. Vycházet mezi lidi
s vírou, že jsme Boží vyslanci, ano, sami
různě poranění, krvácející, s bolavou nohou, polámanou rukou, ale jdoucí ke ztraceným a sloužící jim přímluvnou modlitbou,
svědectvím o Boží lásce, praktickou pomocí. Pojďme vyjít každý den, každý týden
nějakým konkrétním činem víry vůči svému
okolí. Nezůstávejme doma u televize, nezůstávejme jen se svou rodinou, nezůstávejme jen na kroužcích, jen u svého notebooku či chytrého telefonu, jen ve svém
kolotoči povinností, nezůstávejme sami!
Církev je pouze mezi lidmi! Pokud tam
není, už není církví. Kristus buduje svou
církev. Kristus je mezi lidmi. Působí, jedná,
dosvědčuje, miluje. Buďme tam, kde je On!
Petr Dvořáček, převzato ze zpravodaje
Nová Betánie (Sbor CB Brno-Betánie)
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

SCHŮDKY-NESCHŮDKY

V

jedné nově postavené obytné čtvrti, mezi bytovými domy, postavili
podél chodníku vedoucího do prudšího kopce opěrnou zídku. Měla
zpevnit a držet zeminu v kopci mezi domy a ulicí. Ta zídka se skládala
z jednotlivých úzkých betonových sloupků. Na jejím počátku, na úpatí kopce,
se jednotlivé betonové sloupky jeden po druhém pomalu zvyšovaly a tvořily
tak maličké, úzké schůdky. Toto prazvláštní schodiště-neschodiště bylo
vítanou atrakcí velkého počtu místních malých dětí. Téměř pokaždé, když šel
člověk kolem tohoto místa, mohl vidět nějakou maminku či tatínka, jak
postává u zídky poblíž schůdků a snaží se vytvářet záchranu malým
nezbedům, kteří si chtějí schůdky vylézt či slézt.
Některé malé děti zkoušely schůdky vyjít samy. Pomocnou ruku nechtěly.
Nebyl to však zase tak snadný úkol. Místa i pro malou nožičku nebylo na
schůdku nazbyt. Nohu před nohu pokládaly pomalu, vrávoraly, s roztaženýma
rukama hledaly pracně rovnováhu a jistotu v pohybech, kymácely se a často
končily v náručí zachraňujícího rodiče, když z vyšších schůdků padaly dolů.
Jiné děti, ještě předtím, než vůbec vstoupily na první schod, podaly
automaticky ruku dospělému. S lehkostí opory a pomoci, které se jim tak
dostalo, vyšly vysoké úzké schůdky bez zaváhání, jistě, s pevnou rovnováhou a
bez pádu. Stoupat vzhůru po cestě, která s sebou nese nejrůznější úskalí, je
totiž s pomocnou rukou někoho, komu důvěřujeme, snazší.
Tyhle schůdky-neschůdky na části opěrné zídky a jejich malí zdolavatelé mi
připomínají náš každodenní život. Často ho zkoušíme zdolat po svém,
vrávoráme, padáme a nejdeme po té životní cestě s Bohem. Nechceme s důvěrou svěřit svou ruku do ruky Boží, aby nás přidržela. Ale když to uděláme,
najednou zjistíme, že i náročná cesta skrz někdy nepříjemné situace, je snazší.
Přeji Vám proto, abyste, ať půjdete kamkoli a kudykoli, šli s důvěrou a oporou
podané Boží ruky. Vždyť i Bible sama nás v Žalmech ujišťuje: „ … nedopustil,
aby nám uklouzly nohy.“ (Žalm 66,9b)
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Kolik schůdků-neschůdků je tu ke zdolání? Dokážete je spočítat?

4Pája Sychrová

ČERVEN V NAŠEM SBORU
Mládež / úterý 19.15
Sledujte oznámení na http://mladez-brno.webnode.cz/

Klub maminek / čtvrtek 10.00
14. 6.: Výlet na Bílou horu (sraz na zastávce tramvaje č. 8 Bílá hora v 10 hodin) Napište,
prosím, kdo se chystáte přijít a připojte telefonní číslo. V případě špatného počasí
bych poslala zprávu a sešli bychom se na Kounicově. Katka Dvořáková
(katadvorakova@centrum.cz)

Diakonie
4. 6.: Tvořivý kroužek
7. 6.: Kluci na čaj aneb Mužské posezení
21. 6.: Kluci na čaj aneb Mužské posezení
25. 6.: Tvořivý kroužek
26. 6.: Setkání seniorů s obědem
SPORTOVNÍ AKTIVITY

Fotbálek – Sokol Brno, Kounicova 20/22
Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00.
Nekoná se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč.
Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274).
Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
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ČERVEN V NAŠEM SBORU
NEDĚLE
PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI
3. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně; neděle seniorů
10. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska
17. 6.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
24. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska
1. 7.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
6. 6.: 19.00 kaz. Jan Asszonyi – Heidelberský katechismus
13. 6.: 19.00 kaz. Jan Asszonyi – Heidelberský katechismus
20. 6.: 19.00 kaz. Daniel Komrska – Kořeny naší víry: Pouze víra
27. 6.: 19.00 kaz. Jan Asszonyi – Heidelberský katechismus

Nedělní škola
Mladší dorost
Starší dorost
Biblická skupinka
Modlitební chvíle
Zkouška pěveckého sboru
Zkouška dětského sborečku
Jednání staršovstva
Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností
každé úterý v 17.00
každý čtvrtek v 17.00
5. a 19. června v 17.00
v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20
prázdniny
vždy po nedělní pobožnosti (vyjma první neděle)
v pondělí 18. června v 17.30
ve středu 13. června v 17.30

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

BOHUMILICE / neděle 10.00
br. Pavel Zvonař
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska
br. Tomáš Vrána

BLANSKO / neděle 14.00

bude určeno

