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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 21. 9. 2018. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

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

Září 2018

Prázdniny

Prázdniny uběhly do dáli
jak voda pod mlýnská kola,
nežli se žáčkové nadáli,
zas už jim nastala škola.

Prázdniny každý z nich tak rád měl,
život byl veselý, hravý,
leč, kdyby tak dále zůstalo,
byly by prázdné hlavy.

Ať těší a baví tě učení,
ať žije láska, ať žije mládí,
život je krátký, mějme se rádi.

4Zdeňka Horňáčková
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ÚVODNÍK

V Nizozemsku

ilí bratři a milé sestry, je pro mě až 
neuvěřitelné, že v době, kdy vychází 
zářijový Kompas, to budou už dva M
měsíce od doby, kdy jsem se vrátil z po-

bytu v Nizozemsku. A nejen to, dobu třinácti 
měsíců bych normálně považoval za dlouhou, ale 
oněch třináct měsíců v Nizozemsku mně uteklo 

jako voda. Dovolte mi podělit se s vámi o několik maličkostí a 
zážitků. Snad nám toto mé zavzpomínání pomůže obrátit zrak 
směrem kupředu k tomu, co může přinést nový školní rok a co 
v něm můžeme přinést my.

Technicky vzato jsem zhruba jeden měsíc strávil v Česku – 
vracel jsem se na různé svatby, Vánoce, Velikonoce či filmový 
festival. I díky těmto cestám jsem strávil přes týden čistého 
času sezením v autobuse – to moc lákavě nezní, ale i tuto část 
jsem si užil. Snad proto, že přes překvapivou vnější podobnost 
světa tady i tam jsem byl vděčný za delší dobu cesty, při které 
jsem se mohl trochu připravit na to, co mě čeká. (V autobuse se 

moc věcí příjemně nedělá, ale přemýšlení  
k nim naštěstí nepatří.) Tady v Brně to zna-
menalo příjemná setkání s vámi ze sboru, 

svatbování či pomoc s filmovým festivalem. Zato v Nizo-
zemsku…

Pod záštitou mezinárodní studentské organizace AIESEC 
jsem nastoupil na pracovní stáž v maličké softwarové firmě    
v malebném městě Groningen (první ‚g‘ se vyslovuje jako 
tvrdé ‚ch‘, které skoro přejde do francouzského ‚r‘; ‚r‘ se dále 
vysloví jako u nás, ‚ni‘ je tvrdé a druhé ‚g‘ se až polkne). Když 
říkám maličké tak nepřeháním – i s majitelem nás bylo devět. 
Pro mě vítaná změna, protože předchozí firma měla skoro    
15 tisíckrát tolik zaměstnanců. Na atmosféru ve firmě budu 
vždy vzpomínat. Trochu jsem se obával, že by právě s ko-
munikací a vztahy mohl být problém. Rozdílné kultury, věk, 
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(pracovní) zkušenosti, jazyk (99 % komuni-
kace probíhalo v angličtině až na ranní 
Goede morgen) či pověstná holandská 
přímost. Setkal jsem se ale s naprosto 
otevřeným přístupem plným důvěry. Od 
začátku jsem se tak cítil součástí týmu. A 
díky holandské přímosti jsem se nemusel 
obávat, jak jsou se mnou spokojeni – kdyby 
nebyli, tak by mi to řekli (pravda, nějaký čas 
mi trvalo si na to zvyknout).

Kromě kolegů jsem si našel přátele mezi 
ostatními stážisty AIESEC. Řekové, 
Kanaďané, Španělé, Argentinci, Egypťané, 
Tunisané i Slováci. Společně jsme tvořili 
zvláštní partu, kterou jsme nenazvali jinak 
než rodina. Byl to kouzelný čas, kdy roz-
dílné národnosti, náboženství ani názory 
nezabránily tomu, abychom si byli 
vzájemně pomocí a oporou. Lidské srdce 
umí být dobré.

Další věc, která se mi vybaví, jste vy. 
Členové sboru. Když jsem odjížděl, tak 
jsem zmiňoval, že se mi radostně odjíždí, 
protože vím, že se mám kam vracet. Váš 
zájem a dotazy, když jsem zrovna byl          
v Brně, či vaše modlitby mě provázely 
celým tím dobrodružstvím. Děkuji za ně 
moc. Vybavuje se mi rozhovor s jednou ze 
sester. Když se dozvěděla, že se možná 
vrátím už po roce, poznamenala, že myslela, 
že se vrátím až třeba za pět let. Možná to tak 
nezní, ale pro mě to bylo jednoznačné 
povzbuzení, aby podobné dobrodružství 
nebylo poslední.

V neposlední řadě jsem prožil schopnost 
„já něco můžu“(snad by si to zasloužilo 
lepší formulaci, ale ta mně teď uniká). V po-
sledních letech jsem podobným způsobem 
zkoušel vycestovat vícekrát – nic z toho se 
nepovedlo. I v přípravách této stáže byla 
spousta nepříjemností, nejasností. Ale po-
dařilo se mi tím prorvat. A kdykoliv, když 
jsem se v minulém roce zastavil a přemýšlel 
o tom, jak se vše nakonec vyvíjelo, silně jsem 
z toho cítil Boží vedení. Přitom to nebylo 
nějaké Boží volání, které mě táhlo do 
Nizozemska. Spíš ve smyslu slov Tvůrce 
tvoří tvůrce (z některé z knih M. Váchy) 
jsem se jal něco dělat a s radostí jsem 
sledoval, jak se k tomu Bůh přiznával a 
dodával své požehnání. Cítím za to velkou 
vděčnost.

Poslední odstavec souzní i s knihou 
Nevyžádané rady mládeži od Marka Orko 
Váchy. Je třeba se modlit, ale také jednat. A 
život by se neměl jen přežít, ale žít(!). 
Zejména v posledním roce vnímám, jaký 
ohromný dar život je. Jistě, každý by určitě 
našel to či ono, co by mohlo být trochu jinak 
(a někdy to bolí hodně), ale takové myšlení 
mne daleko nedovede. Naopak chci vyždí-
mat maximum z toho, co jsem dostal, ze 
svého života a schopností. Sám Kristus říká: 
Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.  
(J 10,10b). 

Zvu nás tedy s pohledem na Krista žít 
takový život v měsících před námi.

4Jan Kvapil
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SBOROVÁ KRONIKA
září 2018

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Předstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, 
radostně mu vyzpívejme chválu. 

Vždyť Bůh je mocný Pán.
Žalm 95,2–3

SVATBA

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

V sobotu 25. srpna byli v naší modlitebně oddáni Tereza Podkšubková a Ondřej Pelikán.

Během prázdnin jsme se rozloučili se třemi z nás, kteří nebyli v posledních letech členy 
našeho sboru, ale jejichž životy byly s naším sborem dlouhodobě spjaty. 4. července 2018 
zemřel ve věku 70 let kazatel František Marek, 5. srpna 2018 ve věku 69 let sestra Lydie 
Lukášová a 17. srpna 2018 ve věku 79 let kazatel Jiří Lukl. Smuteční rozloučení s kazatelem 
Markem se konalo v Náchodě, rozloučení s Lydií Lukášovou a kazatelem Jiřím Luklem        
v naší modlitebně.

Manželům Kulískovým se v dne 21. července narodil syn Kryštof.

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Lydii Staré z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
sestře Věře Čihákové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
bratru Milanu Nedbalovi z Brna
bratru Vladislavu Kahleovi z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova
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NA KAZATELE FRANTIŠKA MARKA

VZPOMÍNKA

w Vzpomínku na kazatele 
Františka Marka přinesl při 
posledním rozloučení v Ná-
chodě kazatel Roman Tou-
šek. Její první část mu ovšem 
připravila Fandova manželka 
Míla. Nabízíme Vám obě části 
tak, jak v Náchodě z Roma-
nových úst zazněly.

29. 9. 1947 – 4. 7. 2018

znamnou úlohu v jeho dozrávání hrála 
„parta“ mládeže z Pardubic a Chrudimi; 
sami si dali název Chrpa (CHRudim-
PArdubice). Tam společně prováděli nejen 
různá alotria, ale také se společně vzájemně 
budovali ve vztahu k Pánu Ježíši.

Jeho velká celoživotní láska byly skály. O 
Velikonocích 1969 si na mládežnickém vý-
letě jen tak nejištěn lezl a spadl z 18 m. 
Vypadalo to na rychlé ukončení života.      
V nemocnici ještě ve stavu mezi životem a 
smrtí odevzdal celou situaci Pánu asi takto: 
„Pane, kdyby mne další život měl od tebe 
vzdálit, tak si mne vezmi k sobě. A jestli 
bych ti tady mohl být užitečný, tak mne tu 
nech.“ – Stalo se to druhé.

Jeho druhá celoživotní láska byla práce   
v církvi, které svůj život zasvětil. Po svatbě 

Připomenutí životního příběhu 
Františka Marka, 
kazatele evangelia

arodil se 29. 9. 1947 v Pardu-
bicích, kde vyrůstal a bydlel až do Ndospělosti. Základní i středo-

školské vzdělání zdárně ukončil v Pardu-
bicích a pak pracoval jako mechanik měření 
a regulace v Semtíně. Brzy po maturitě 
nastoupil do armády, aby si odkroutil dvou-
letou povinnou vojenskou službu. Hned po 
návratu z vojny se 7. 10. 1972 oženil s Miluší 
Štifterovou z Olomouce.

Věřící rodiče Fandu i jeho sestru Věru od 
dětství vodili do sboru CB v Pardubicích, 
kde se od mládežnických let podílel i na 
činnosti a práci tohoto společenství. Vý-
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vedl mládež a zároveň se velmi aktivně 
podílel na přestavbě domu nově zakoupe-
ného pro modlitebnu v Pardubicích. V Par-
dubicích se jim také narodili dva synové, 
David a Tomáš.

V roce 1977 byl Radou CB povolán na 
své první kazatelské místo v Klatovech. 
Protože Klatovy tehdy neměly tzv. „syste-
mizaci“, musel mít i civilní povolání. Pra-
coval tedy v místních Západočeských 
mlékárnách, odkud jezdil po celé republice 
dávat do pořádku měřáky a regulační 
techniku. V té době také začal studovat 
teologii tzv. „při Radě“ (ETS ještě nebyla), 
což bylo studium teologie kromě jazyků.    
V Klatovech jim pak do rodiny přibyl ještě 
třetí syn Pavel.

V roce 1984 se s rodinou přestěhovali do 
Náchoda, kde působili 11 let. Bylo to po pro 
jejich rodinu období po všech stránkách 
radostné. A kluci se tu proměnili z dětí        
v mladíky.

Školní rok 1990/91 studoval v Anglii na 
All Nations Christian College, kde ještě 
prohloubil své znalosti teologie. V roce 
1995 se pak přestěhovali do Brna, kde 
zůstali pět let. Na jaře roku 1996 absolvoval 
na Havaji měsíční kurs pro misionáře.

Pak následovala Třebíč a tam se dostavily 
známky těžkých nemocí. Míla v roce 2003 
prošla léčbou rakoviny a u Fandy se začaly 
projevovat známky nemoci, která ho trápila 
až do konce jeho dnů. V období Brna a 
Třebíče jim také jejich už dospělí kluci 
vykročili do svých životů, takže zůstali zase 
sami dva.

Už v pracovní neschopnosti se pak na 
jaře 2004 Markovi přestěhovali do Úpice, 
kde se Fandova nemoc zhoršovala, od ledna 
roku 2007 žil v Diakonii ČCE ve Dvoře 
Králové. Odtamtud také dne 4. 7. 2018 
odešel do lepších krajů, kde na nás zatím 
čeká ve společnosti Pána Ježíše.

Nedokonalý člověk 
s dobrým srdcem

Vskutku to byl nedokonalý člověk! Osobně 
jsem měl tu čest poznat tuto část jeho 
osobnosti na vlastní kůži. Už ani nevím, kdy 
přesně to bylo, ale na jednom soustředění 
Effathy v Pardubicích mě a ještě pár dalších 
lidí Fanda převážel autem z Polabin kamsi 
do centra. Byl s námi i někdo z jeho 
potomků. Záhy po zahájení cesty mě 
zaujalo, jaký je Fanda nebojácný srandista, 
když po hlavní třídě přejížděl z pruhu do 
pruhu, skoro jako kdyby jel slalom. 
Připomnělo mi to jednoho vedoucího 
dorostu, který nás takto bavil na polní cestě, 
když jsme jeli pro vodu. Leč polní cesta to 
nebyla, a jak se záhy ukázalo, cílem nebylo 
obveselit posádku vozidla. Rychle jsme se 
blížili ke světelné křižovatce, na které zcela 

nepopiratelně svítila červená. A Fanda ji     
k mému překvapení bez mrknutí oka projel. 
Když se ho jeho syn zeptal, jestli si všiml, že 
právě přejel křižovatku na červenou, jen 
zamyšleně odpověděl: „Vážně? Tak toho 
jsem si nevšiml.“ Když mi pak kdosi řekl, že 
takhle on jezdí normálně, definitivně tím 
padla moje iluze, že to byl projev rozver-
nosti a smyslu pro humor. A bylo mi jasné, 
že v nebi musí nutně existovat speciální 
jednotka strážných andělů, kteří mají na 
starosti pouze Fandu.

Vzpomínka na Fandovo dobré srdce se 
netýká jeho dobráctví, které zajisté bylo 
zcela nepopiratelné, ale toho, že měl srdce 
pro dobré věci a nebál se je tvrdohlavě hájit. 
Zažil jsem to osobně opět na soustředění 
Effathy, tentokrát v Husinci na jednom       
z prvních setkání Mužského sboru. Při 
jednom sezení kolem stolu, kdy jsme mluvili 
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NA LYDII LUKÁ ŠOVOU

VZPOMÍNKA

23. 2. 1949 – 5. 8. 2018

ydie se narodila 23. února 1949 Jiřině 
a Antonínu Vítkovým jako třetí dítě. LMá sestru Jiřinu, kdežto bratr po 

porodu zemřel. Maminka byla učitelka a 
otec pracoval v Královopolské strojírně. 
Lydie vyrůstala v harmonické křesťanské 
rodině. Už jako dítě svěřila svůj život Pánu 
Ježíši. V létě jezdívali Vítkovi pravidelně na 
Křižánky, kde Lydie získala svůj vřelý vztah 
k Vysočině. Po ukončení průmyslovky vy-
studovala elektrotechniku na VUT Brno. 

o budoucím směřování naší služby, pár 
bratrů začalo dost nepříjemně napadat 
představu dirigenta. Jelikož dirigent nepatřil 
k poddajným typům lidí, vznikla dost 
vyhrocená bratrská atmosféra, do které 
najednou zazněl Fandův temný, tichý, 
přesto jednoznačný hlas: „Já si myslím, že 
Bohumír se jako dirigent osvědčil, je do této 
služby povolaný a jako každý dirigent i on 
by měl mít možnost tuto práci řídit podle 
toho, k čemu ho Pán Bůh vede.“ Dost 
zřetelně si pamatuji, že po této větě 
následovalo jen souhlasné bručení a pod-
půrné hlasy chlapů, kteří neměli do té doby 
odvahu se proti oponentům postavit. A 
služba Mužského sboru pak pokračovala 

ještě mnoho let. Fanda byl jedním ze 
zpěváků, kteří věrně jezdili na soustředění 
po celou dobu trvání sboru.

Myslím, že v této souvislosti mohu 
připojit ještě zkušenosti pár kazatelů, kteří 
na Fandu vzpomínají z doby, kdy se coby 
vikáři či začínající kazatelé dostali na první 
pastorálku kazatelů. Nejeden z mých kolegů 
vzpomíná, že Fanda byl jedním z těch, kteří 
je velmi vřele uvítali a jako nesmělé kolegy 
uvedli mezi sebe.

Jsem Pánu Bohu vděčný, že jsem Fandu 
poznal, s jeho nedokonalostmi i s jeho 
dobrým srdcem. Zároveň chci říci, že stejně 
tak jsem vděčný Míle, že při Fandovi stála    
v dobrém i ve zlém, až do konce.

(z pohřebního rozloučení)
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Pracovala v První brněnské strojírně a po 
rekvalifikaci zvládla i pozici účetní.

V roce 1971 se vdala za Pavla Lukáše a 
společně vychovali tři děti (Lydii, Noemi a 
Petra). Všechny děti se svými partnery jsou 
věřící. Lydii velmi leželo na srdci a modlila 
se, aby i jejich 18 vnoučat patřilo jednou 
Kristu. V roce 2000 stála věrně po boku 
manžela, když se skupinou asi 30 členů ze 
Sboru CB na Kounicově zakládali nový 
sbor. Se stejnou věrností přijala od roku 
2002 službu manželky kazatele v Betanii a 
od r. 2011 v Prostějově.

V roce 2010 Lydie vážně onemocněla.    
I v tomto období stále podporovala man-
želovu službu kazatele, pokud jí to její zdra-
votní stav dovoloval. Naposled vydechla 
doma, uprostřed nejbližších, 5. srpna 2018.

V rodině byla milující manželkou, mat-
kou i babičkou se širokým srdcem pro 
vnoučata, ale starala se s láskou i o ostatní 
lidi, včetně těch, kteří se ještě nesetkali        
s Bohem. Ve sboru pomáhala tam, kde to 
bylo třeba. V roli manželky kazatele byla 
spíše nenápadná, dovedla trpělivě 
naslouchat lidem a zajímat se o druhé.        
V posledním období života se Lydie sdílela  
s poznáním významu nemoci. Přála si 
neumřít náhle a mít možnost se na odchod 
připravit, což jí Bůh splnil. 

Výběr z výroků a vzpomínek 
nejbližších, přátel i známých

–   Maminka byla obětavá, pečovala o nás 
po všech stránkách, vedla nás k mod-
litbě a měli jsme jistotu, že i když něco 
pokazíme, můžeme s důvěrou přijít 
domů.

–  Pamatuji si na den, kdy Lydie stanula 
před sborem Betanie a pevným hlasem 
četla z proroka Abakuka: I kdyby 
fíkovník nevypučel, réva nedala výnos,… já 
budu s jásotem oslavovat Hospodina… Tak 
ve společenství oznámila začátek 
svého boje s nemocí.

–  V mém srdci zůstává Lydie příkladem 
milující, laskavé a pečující ženy, přes 
všechny těžkosti věrné Bohu a po-
korně Jej následující. Bude tu po ní 
velké prázdné místo.

–  Do mé paměti se vryla jako člověk ra-
dostný a optimistický, v jehož přítom-
nosti bylo dobře. Takoví svědkové 
nám ukazují, že naše služba (kaza-
telská) má smysl.

–  Budu na ni vzpomínat jako na něžnou, 
pokornou a milou ženu, která byla 
příkladem pro mnohé ve sboru a jistě i 
mimo něj.

–  Lydii jsme měli rádi, vážili jsme si její 
upřímné, nehrané opravdovosti, s kte-
rou přistupovala k lidem i k problé-
mům. Byla příkladem praktické víry, 
lásky a naděje.

Rozloučení s Lydií Lukášovou nebylo 
smutečním shromážděním, nýbrž slavností 
na počest odchodu do nebe křesťanky, 
která v to nebe skutečně věřila.

Sestavili Alena a Karel Fojtíkovi.
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NA KAZATELE JIŘÍHO LUKLA

VZPOMÍNKA

19. 1. 1939 – 17. 8. 2018

Jiří Lukl o sobě

dyž se dívám zpět, prožil jsem 
toho tolik, že by se dalo psát vždy Ksamostatně o několika životních 

etapách, kterými jsem prošel. Narodil jsem 
se počátkem roku, ve kterém vypukla druhá 
světová válka. Dětství jsem prožil v No-
sislavi v pěkné křesťanské zemědělské ro-
dině, spolu se třemi sourozenci – Slávkem, 
Jendou a Liduškou. Vedle rodičů s námi žil 
ještě svobodný strýc a dědeček, kterého 
jsme měli moc rádi, protože uměl pěkně 
vyprávět příběhy z Bible a měl na nás děti 
čas. Každou neděli dopoledne jsem chodil  
s rodiči a se sourozenci do kostela Česko-
bratrské církve evangelické a odpoledne     

k dědečkovi na bohoslužby brněnské 
kazatelské stanice dnešní Církve bratrské.

Pamatuji si na německé vojáky, kteří měli 
hezké koně. A také na ruské vojáky, kteří     
k nám přišli do sklepa, kde jsme bývali, když 
přes nás přecházela fronta. Ti u nás bydleli 
několik měsíců. Byli na nás hodní, a když mě 
jeden rudoarmějec přejel na silnici autem, ti 
naši mě jiným autem zavezli do Brna do 
nemocnice. Celé léto jsem proležel v sádře, 
od paty až po prsa. Když nám jeden z našich 
hostů postupně snědl všechny kompoty a 
maminka mu domlouvala, snažil se to 
napravit tak, že mně jednou přinesl velkou 
větev plnou zralých třešní a položil ji na mě, 
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abych si doplnil vitamíny. Cítil jsem se jako  
v koruně stromu.

V první třídě nám pan ředitel tak pěkně a 
poutavě vyprávěl o panu prezidentu 
Masarykovi, že jsme si ho hned zamilovali. 
Pak nás ještě učil milovat pana J. V. Stalina, 
protože ten nás měl také všechny moc rád. 
Postupně jsem si názory o tom druhém 
musel poopravit, zvláště když jsme jako 
malé děti počátkem padesátých let sledovali 
v rozhlase komunistické procesy s lidmi, 
kteří měli jiné politické názory než oni. To 
jsem poprvé v životě prožíval vnitřní úzkost 
z moci zla.

Ještě si vzpomínám na průběh násilné 
kolektivizace zemědělství. Tatínek byl 
soukromý zemědělec a bránil se vstoupit do 
JZD až do roku 1958, kdy nás pak soudruzi 
udolali, pole, dobytek i stroje sebrali a tak 
donutili vstoupit do družstva. Děti bývají 
obzvláště vnímavé na každý projev 
nespravedlnosti a křivdy. V té době začalo 
na venkově platit heslo „kdo nekrade, 
okrádá svou rodinu“. Jsem vděčný za ro-
diče, kteří se i v takových těžkých okol-
nostech báli víc Pána Boha než lidí a podle 
toho se také chovali a rozhodovali. V dů-
sledku takových jejich postojů mě nepustili 
studovat na gymnázium, i když jsem k tomu 
měl dobré předpoklady. Rok po ukončení 
základní školy mně dovolili studovat na 
strojní průmyslové škole v Břeclavi. Na 
vysokou školu to zase nešlo, i když jsem 
průmyslovku končil s vyznamenáním. Ale 
neměl jsem to rodičům vůbec za zlé, spíš 
jsem si jich za to víc vážil.

V Břeclavi jsem chodil do mládeže ČCE. 
Syn tamního faráře, Jenda Matějka, mě 
pozval na evangelizační kurz do Bělče. Tam 
pod vlivem výkladů Božího slova a svě-
dectví víry některých lidí jsem prožil obrá-
cení. I když jsem předtím o existenci Boha 

nikdy nepochyboval, osobní vztah víry       
k Pánu Ježíši jsem prožil až v této chvíli. Po 
shromáždění jsem šel do lesa a poprvé        
v životě jsem se modlil tak, že jsem věděl, že 
mluvím s živým Pánem. Život se mi odvíjel 
jako ve filmu a všechno špatné jsem            
v modlitbě vyznával a prosil za odpuštění. 
Prožil jsem velikou úlevu a děkoval za 
možnost nového začátku. Když jsem jel na 
kurz, Bibli jsem měl schovanou v baťohu. 
Na cestě domů jsem se ve vlaku nemohl od 
čtení Bible odtrhnout. Všechno teď ke mně 
mluvilo nově, všechno jsem četl jakoby 
novýma očima.

Tři měsíce jsem pracoval jako dělník na 
vrtné věži v naftových dolech Hodonín a 
pak jsem nastoupil na dva roky vojny do 
Prahy. Byla to užitečná zkušenost v tom 
smyslu, že jsem i v tak drsném prostředí 
mohl prožívat Boží přítomnost a pomoc i 
když se mě soudruzi důstojníci snažili 
přivést k rozumu. Boží věrnost byla silnější. 
Po vojně jsem nastoupil v Brně v První 
brněnské strojírně jako konstruktér. Další 
pokus o studium na vysoké škole opět ze 
stejných důvodů nevyšel. Začal jsem se tedy 
učit německy a pak i anglicky. Přitom jsem 
se věnoval vedení mládeže v brněnském 
sboru Církve bratrské. V roce 1966 jsem se 
pokusil alespoň o dálkové studium na 
vysoké škole. To už by mně soudruzi téměř 
dovolili, jen se mě na příkaz shora optali, 
jestli ještě věřím v Boha. Chtěli mně do-
konce pomoci tak, že ať řeknu ne a že si 
mohu věřit dál, že je to formalita. Když jsem 
řekl, že ano, věděl jsem, že tato cesta je pro 
mě uzavřena. Ale prožíval jsem nádherný 
pokoj, protože jsem si uvědomil, že moje 
budoucnost je v Božích rukách. A byla. O 
rok později, kdy jsme se s několika přáteli 
modlili, otevřela se mi cesta ke studiu na 
Komenského evangelické bohoslovecké 
fakultě v Praze.
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S mojí Liduškou jsme se seznámili          
v mládeži brněnského sboru a vzali jsme se 
po třetím ročníku mého studia teologie, ona 
měla právě po promoci na Lékařské fakultě 
v Brně. Čtvrtý rok studia jsem dostal sti-
pendium na bohoslovecké koleji v Londý-
ně, a to bylo náramné obohacení pro mou 
další službu.

Po ukončení studia jsem necelé dva roky 
pracoval ve slévárně jako dělník a přitom 
jsem jako pomocný kazatel sloužil na 
kazatelských stanicích brněnského sboru 
CB. V roce 1974 jsem na jedenáct let přijal 
službu kazatele v Rakovníku, z toho rok 
1981 jsem z pověření Ekumenické rady 
církví pracoval na Ekumenicko-misijním 
centru v Berlíně, NDR. Od roku 1985 jsem 
byl pět let kazatelem v Olomouci a sou-
běžně s tím jsem byl zvolen referentem 
ERC pro biblickou práci. V té době jsem 
dokončil několikaleté studium a práci na své 
dizertaci a v roce 1986 byl promován dok-
torem teologie na Komenského evange-
lické bohoslovecké fakultě v Praze.

Po listopadu 1989 se v naší zemi naskytla 
možnost obnovit práci České biblické 
společnosti. Protože jsem měl už pět let 
zkušeností spolupráce se Spojenými 
biblickými společnostmi, byl jsem pověřen 
zástupci církví ERC, abych se tohoto úkolu 
ujal. Tak jsem na čtrnáct let přešel znovu do 
Prahy a postupně se nám s Boží pomocí 
podařilo sestavit tým spolupracovníků       
z pěti církví a vybudovat nové centrum pro 
Českou biblickou společnost – Dům Bible  

v Praze-Kobylisích. Během těch let jsem 
mohl navštívit celou řadu zemí a poznat 
mnoho bratrů a sester z nejrůznějších církví, 
a přitom poznávat, že patříme k sobě, že 
smíme tvořit jednu rodinu Božích dětí        
v tomto světě. V té době jsem také pomáhal 
se založením a rozjezdem další mezinárodní 
organizace Scripture Union v naší zemi. Po 
dobu dvanácti let jsem externě jednou za 
týden vypomáhal s učením novozákonních 
předmětů na Evangelikálním teologickém 
semináři v Praze.

Po odchodu do důchodu jsem od roku 
2005 dva roky administroval sbor CB          
v Letovicích a pak ještě tři a půl roku dva 
další sbory v Brně, kde dnes bydlíme           
s manželkou Lydií už sami, teoreticky         
v důchodu „na plný úvazek“.

Pán Bůh nám dal dva syny. Oba dva jdou 
ve šlépějích svých rodičů. Jenda je ka-
zatelem v CB ve Vlašimi a s manželkou 
Maruškou mají čtyři děti – Marečka, 
Kristýnku, Verunku a Davídka. Mladší syn 
Pavel pracuje jako zubní lékař a převzal tak 
soukromou praxi po mamince. S man-
želkou Jituškou mají tři děti – Anežku, 
Juráška a Zuzanku. Všech sedm vnoučat 
máme moc rádi, radujeme se z nich a jsme 
za ně Pánu Bohu vděčni.

Při tom všem bohatém a pestrém životě, 
kdy jsme procházeli i nesnadnými zkouš-
kami a těžkostmi, ale i radostmi, teď když 
jsme zůstali sami, se máme s manželkou čím 
dál víc rádi a jsme Pánu Bohu jeden za 
druhého velice vděčni.



trhu idejí. Šlo především o různé formy 
asijské duchovní nauky, jako je hinduismus 
či taoismus, jóga, tantra, a potom také         
k různým proudům esoterismu, např. hnutí 
New Age apod. Ve všech těchto spo-
lečnostech jsem pobyl chvíli, nikde jsem 
dlouho nevydržel. Měl jsem pocit, že mě 
„to“ nějak do hloubky nemůže uspokojit. A 
tak jsem časem nebyl „nikde“ a „ničím“. 
Věnoval jsem se pouze osobním zálibám, 
např. četbě světové literatury nebo výtvarné 
činnosti. Kromě toho jsem měl také blízko  
k různým ekologickým aktivitám a několika 
akcí jsem se i zúčastnil.

A čas plynul a plynul… Jako voda… 
Uběhlo bezmála třicet let a můj život zů-
stával jakoby pustý a prázdný. Uvědomoval 
jsem si, že mně chybí vztah, že jsem sám, 

FELIX DAVÍDEK

NOVÉ ČLENY SBORU
PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME
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 neděli 20. května na slavnost 
Letnic jsem byl přijat do našeho Vsboru za plnoprávného člena. 

Moje cesta k Bohu byla poněkud odlišná od 
většiny nově přijímaných členů v tomto 
roce. Popsal jsem ji už před cca dvěma roky 
v úvodníku Kompasu (4/2016). Proto 
jenom stručně shrnu podstatné věci a pak se 
trochu budu věnovat své současné situaci.

Vyrůstal jsem v katolické rodině, měl 
jsem touhu vystudovat katolickou teologii a 
stát se knězem, z politických důvodů za 
vlády komunistické strany k tomu ale ne-
došlo. Potom jsem se dostal do osobní krize 
víry, že jsem se přestal modlit a chodit do 
kostela. Namísto křesťanství jsem inkli-
noval k různým jiným „vírám“, zvláště v té 
době nově se objevujících na svobodném 
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ZE Ž IVOTA DIAKONIE
Poslední (předprázdninová 
určitě) zásilka z FEADu

(stručná zpráva)

pedi tér-dopravce př i je l  
přesně v osm. Jak bylo Šd o m l u v e n o .  B y l  t o  

sympatický, zkušený řidič a zá-
vozník v jedné osobě. A s pomocí 
dvou z nás (mě a Oldy), kteří mu 
asistovali a opravdu velice vydatně 
pomohli s vykládkou a přesunem 
palet až do dvora, za což jim on sám osobně 
poděkoval, mohl za 15–20 minut „odfrčet“. 

Poslední přišedší červnová zásilka          
z FEADu čítala 10(!), a to opravdu 
vrchovatě(!) naložených palet. 
Pracovalo se velmi tvrdě! Od osmi 
do tří odpoledne. Jeden z pří-
chozích byl z jistých důvodů 
odmítnut. Zbylo nás 8 a 1/2. Petr 
a Pavel, Olda a vozíčkář Zdenek – 
modrý abbé, Standa a tři Jirkové 
(Jiří). Ale nebyl Jirka jako Jirka. 
Nejmenší černovlasý Jirka, větší 
Jirka alias „Keros“ a nejvyšší        
z Jirků – já. To je těch osm. Přišla 

nám pomáhat i nejmladší generace (naše 
budoucnost). Bez ní bychom to určitě 

jakoby, jak říkávala moje maminka, když 
ještě žila, jako kůl v plotě. Všechny pokusy o 
seznámení se ženou zkrachovaly. Ptal jsem 
se, proč tomu tak je, ale odpovědi jsem se 
nedočkal. Velmi mě to trápilo. Vyčítal jsem 
to i Bohu, v kterého jsem ani moc nevěřil, 
ale co kdyby přece? Další roky plynuly, 
rodiče postupně odešli tam, odkud není 
návratu… Zůstal jsem úplně sám…

Pak však zapůsobila Boží milost. Jinak si 
to neumím vysvětlit. Byl jsem pozván na 
jeden večírek ve sboru CB na „Kouničce“ 
se zajímavým tématem. Zjistil jsem, že i 
další večírky mohou být pro mě obo-
hacující. Po několika letech docházení na 
večírky jsem začal chodit i na nedělní 
shromáždění. Poznal jsem a pochopil jsem, 
že to absolutní prázdno v mém životě lze 
něčím zaplnit. Tím „něčím“ je On, Pán 
Ježíš, Spasitel světa i můj. On může naplnit 
můj život a dát mu, i když je mi už 63 let, 
ještě smysl. Jsem za to velmi vděčný.

Žiji na okraji Brna samotářským způ-
sobem života. Jako samorost nebo poustev-
ník.(?) Po mamince jsem zdědil svůj podíl   
v rodinném domě. Mám tedy kde bydlet.    
V posledních zhruba 11 letech jsem pořád  
v evidenci Úřadu práce. Vzhledem k mému 
absolutně skromnému způsobu života mně 
úplně stačí sem tam nějaká brigáda a pak 
jednou v roce na vánočních trzích sběr 
zálohovaných kelímků. Vážím si plné 
svobody, kterou si užívám plnými doušky, 
ale v poslední době přemýšlím i o tom, zda i 
tento zcela svobodný a volný život je Božím 
plánem pro mě, nebo je to pouhá moje 
pohodlnost – nemít žádné starosti. Zda mě 
snad Bůh nevolá i v mém zralém věku         
k něčemu ještě jinému – třeba  k nějaké 
službě v církvi… Prosím Pána Boha, aby 
mně v této věci dal poznat svou vůli.

Amen.
4Felix
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nezvládli. A to je ta 1/2. Byla to nejmenší 
„Vávrovic“, Štěp(k)a. Budoucí světově 
proslulá, veleslavná a věhlasná flétnistka.

Někteří z nás se navzájem viděli úplně 
poprvé. Ale někteří jsou mezi sebou staří 
známí. Každý se choval přirozeně, podle 
své nátury. Proto se dalo snadno odpo-
zorovat, „kdo s kým jó, kdo s kým né, kdo 
koho nemusí“. Prostě kdo s kým mluví a 
kdo s kým nemusí nebo nechce.
Ale i přes některé rozdílné názory a přístupy 
k našemu společnému úkolu a cíli jsme 
pracovali jako dobře sehraná parta. Jako 
dobře namazaný stroj. Jak to tak většinou   
u chlapů je. Bývá. A jak to u chlapů dosti 
často také bývá, občas někdo „zavrčel“. 
Tato zřídkavá zavrčení se ale VŽDY 
rozplynula v pracovním zápalu.

Velmi vhod přišel i vestavěný výtah. 
Někteří z nás se „pěkně“ HODNĚ zapotili a 
propotili. I když jsme na sobě měli JEN 
tričko s krátkým rukávem. A někteří jiní se 
NEZPOTILI VŮBEC. A to přesto, že měli na 
sobě i tři vrstvy i s dlouhými rukávy. 
(ZVLÁŠTNÍ TO ÚKAZ)

Samozřejmě, že byly posilňovací a 
ulevovací pauzy. Při občerstvovacích 
přestávkách jsme seděli pospolu u stolu…, 
jako…, jako… NE přátelé, ale taky jako NE 
nepřátelé. Prostě absolutně jednoduše 
neutrálně. Vedly se chlapské řeči o všem 
možném, u kterých se ale „nevrčelo“.

Kromě již zmiňovaných osob se na této 
AKCI podílely další, ale daleko důležitější 
osoby než vyjmenovaní chlapi. Bez 
jakéhokoliv zlehčování! A to zmiňuji 
naprosto záměrně!!! Právě proto, aby to 
někteří ze čtenářů nezlehčovali. Byly to 
sestra Noemi a sestra Kulísková. Staraly se o 
velmi podstatnou a důležitou součást této 
„operace“. Staraly se TOTIŽ o naše zažívací 

orgány. Bez čehož by to nemělo tak hladký 
průběh. A jedna sestra, jejíž jméno ne-
znám. Přinesla nám vynikající pomazánku a 
vynikající buchty.

A nelze, nemohu neuvést, strategicko-
taktický, nebo takticko-strategický (po-
nechávám na posouzení a zhodnocení 
čtenářské veřejnosti) ŠTÁB v jedné osobě, 
jenž celou AKCI, ne nepodobnou středně 
velkému, malému(?) kulovému blesku 
ŘÍDILA. (Tuto ryze českou kultovní for-
mulaci o kulovém blesku, jsem si, přizná-
vám bez mučení a dobrovolně, vypůjčil,      
v níž zejména starší generace jistojistě 
okamžitě poznala autorství S+S.)

Myslím – jsem přesvědčen, že nemusím 
jmenovat. Ale pro ty, kteří málo pojedli 
vtipné kaše, je to naše energická sestra 
Katka, která vše řídila. TO ONA NAD VŠÍM 

DOZOROVALA. To ona také určitě!, na     
101 %, zajistila, jak se sluší a patří na každý 
ŠTÁB, i nejoptimálnější počasí. A přesně 
podle armádních, vojenských, štábních 
předpisů, pravidel a NOREM: Byla stále 
všudypřítomná! Jako Sám Veliký, ač malý 
Císař Napoleon Bonaparte. BYLA VŠUDE!!! 
Ve sklepním skladu. Na dvorku. Ve 
forhausu, v občerstvovací zóně – linii etc.   
A razítkovala. Zapisovala. Rozhodovala a 
určovala!!! Počítala, dělila, násobila a sčítala 
etc. Prostě BOJOVALA na všech frontových 
liniích současně!!! (Zatím co my chlapi jsme 
jenom přerovnávali škatule a krabice. MY 
jsme si vlastně jenom HRÁLI HRU z našeho 
dětství – hru ŠKATULE, ŠKATULATA, 

HEJBEJTE SE. Prostě chlapi, i když jsou 
chlapy, tak si pořád jenom hrají, jako MALÍ 

KLUCI.)
Toť vše. A to je celá zpráva. 
J. Z. S. V. alias ŠaMaŠ

4Jiří Zouvala
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etos jsem se ve dnech 11.–15. čer-
vence poprvé zúčastnil celé Ka-
tolické charismatické konference, L
konané ve třech pavilonech na 

brněnském výstavišti. Konference v Brně 
se stala již tradicí – letošní ročník byl už po 
dvanácté za sebou a opět byl zaznamenán 
nárůst počtu účastníků – na cca osm tisíc. 
Také tzv. Dětské konference – duchovních i 
volnočasových aktivit – se zúčastnilo oko-
lo 1 200 dětí ve věku 4 –15 let.

Jako každoročně, i letošní konference 
měla své motto – biblický citát z Ef  6,10: 
Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ve 
středu 11. 7. se od 12 hodin konala re-
gistrace, večer se pak sloužila mše. Od 
čtvrtka 12. 7. až do 
neděle 15. 7. se konaly 
přednášky téměř vždy na 
nějaký verš z 16. kapitoly 
ep iš to ly  Efezským.  
Hlavním zahraničním 
hostem konference a 
současně přednášejícím se stal francouzský 
kněz René-Luc z Montpellier, kde založil a 
vede misijní školu pro mladé CapMissio, 
působí v pastoraci studentů a věnuje se 
misijní činnosti doma i v zahraničí.

V přednáškách se dále představili už 
tradiční a „nevynechatelní“ přednášející, 
jako např. Vojtěch Kodet a Kateřina 

Lachmanová, dále mladý evangelista ze 
Slovenska Pavol Strežo a další. Kromě 
každodenních dvou přednášek (kromě 
neděle) byla odpolední mše a ranní a večerní 
chvály. Kromě hlavního programu v pavi-
lonu F konference souběžně nabízela mož-
nost přímluvné modlitby a svátosti smíření 
(zpovědi) v pavilonu G 1, kde byla také 
možnost ztišení v improvizované kapli, a 
také prezentaci různých nakladatelství a 
neziskových organizací v hlavním pavilonu 
F. Mezi neziskovými organizacemi byla 
hodně vidět „Mary´s Meals“ – organizace 
obstarávající jídlo pro chudé děti v Africe.

Naprosto nepřehlédnutelná byla chválící 
kapela zvaná „Chapela“, která doprovázela 

po hudební stránce 
celou konferenci. 
Musím říci, že i když 
n e j s e m  ž á d n ý  
příznivec rockové 
hudby, tato kapela 
mě prostě nadchla. 

Její rytmické písně, myslím, že zvláště pro 
mladé lidi, mohly být velmi výrazným 
obohacením celého duchovního programu. 
Texty písní byly promítány na velkou 
obrazovku v čele pavilonu nad pódiem, 
takže se všichni mohli zapojit. Při těchto 
písních, jak jsem vypozoroval, spousta 
účastníků zvedala své ruce nebo mávala 

KATOLICKÁ  
CHARISMATICKÁ  
KONFERENCE 2018 
(mým pohledem)
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bílými prapory. Nadšení a celá atmosféra by 
se, obrazně řečeno, daly krájet. Tak silně se 
mnohých dotýkal Duch Boží.

Proč jsem se já jako člen Církve bratrské, 
tedy protestantské církve, účastnil katolické 
akce? Mám pro svou účast minimálně dva 
důvody. Jednak jako bývalého katolíka mě 
zajímá dění v této největší křesťanské 
církvi, jednak jsem vnitřně přesvědčen o 
tom, že Duch svatý vane napříč křesťan-
skými denominacemi a všude působí. 
Obnova v Duchu svatém probíhá jak          
v katolické, tak ve většině protestantských 
církví. Současný papež František říká: 
„Charismatická obnova je svou povahou 
ekumenická.“ To jsem mohl zažít na 
konferenci před dvěma lety, kdy se „smířili“ 
dva přednášející, každý z opačného tábora. 
Taktéž před dvěma roky zde byl hlavním 
řečníkem Jeff  Scaldwell – pastor evange-
likální denominace s názvem „Sůl a život“, 
působící v Kanadě, Austrálii a Anglii. Letos 
jsem zde potkal jednoho bratra z našeho 
sboru a jednu sestru od baptistů. Jsem 
přesvědčen, že zde bylo protestantů 
mnohem víc. A to je přece něco velmi 
sympatického.

Kromě toho mě jako člena Církve 
bratrské velice potěšilo, když jsem objevil   
v časopise Effatha – magazínu pro kato-
lickou charismatickou obnovu (1/2018) 
celostránkové foto našeho kazatele Daniela 
Pastirčáka a recenzi jeho knihy „Evange-
lium podle Jóba“ z pera biskupa Církve 
československé husitské Juraje Jordána 
Dovaly. To je přece něco fantastického, 
nemyslíte?

Duch svatý stojí v mnoha našich sborech 
a farnostech ještě stále jakoby na okraji 

všeho dění. Pavel Černý, bývalý předseda 
naší církve v jednom ze starších čísel Brány 
( 12/2009 ) ,  kde  s e  z a mýš l í  n a d  
křesťanskými svátky, k tomu poznamenává: 
„Svatodušní neděle bývá často ve sborech 
popelkou. Tyto svátky zůstávají ve stínu 
Vánoc a Velikonoc. A přece bez Ducha 
svatého nemůže církev naplnit své 
poslání… Ještě dodnes mnohé církve platí 
těžkou cenu za podcenění role třetí osoby 
Boží trojice. Křesťanství může být bez 
mnoha věcí, ale nemůže být bez Ducha 
svatého… Duch svatý dává dary a 
zmocňuje k jejich používání tak, aby se 
objevilo ovoce Ducha.“

Vyznání víry a duchovní zásady Církve 
bratrské z října 2016 se obšírně zabývají 
Duchem svatým a jeho dary a jejich 
praktickým využitím v životě sboru. V du-
chovních zásadách se uvádí: „Jako jedna     
z církví vzešlých z duchovního probuzení, 
Církev bratrská byla vždy otevřena 
působení Ducha svatého a různým 
způsobům živé spirituality…“ Určitě by 
stálo za to se s nimi podrobně seznámit. 
Může to být i námět pro naše skvělé 
kazatele.(?)

Moje účast na Katolické charismatické 
konferenci byla pro mě velmi plodná a 
inspirující. Doslova jsem odcházel „s na-
bitými baterkami“. Jsem šťastný, že jsem se 
mohl s vámi, milí čtenáři Kompasu, podělit 
s několika svými dojmy. A mám živou 
naději, že charismatická obnova se dotkne   
i naší církve i našeho sboru. Děkuji Bohu, že 
jsem zde mohl být a mohl načerpat tolik 
životodárné duchovní mízy. Za to všechno 
vzdávám díky a chválím Boha, Otce, Syna, 
ale zvláště Ducha Svatého.

4Felix Davídek
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Dlouhé roky jezdíme s dorostem na tábory 
do Jeseníků na Ztracenou Vodu. Bylo to, a 
doufám, že zase jednou bude, nádherné 
místo uprostřed lesů. Již nějakou dobu jsme 
sledovali, jak kůrovec likviduje krásný 
smrkový porost kolem našeho tábora. I le-
tos jsme se na toto místo chystali a těšili. Asi 
měsíc před prázdninami se na tábořiště 
vydali průzkumníci, aby obhlédli situaci. Ke 
svému zděšení zjistili, že les kolem tábora 
prakticky zmizel. V horkých letních dnech 
by se tam nedalo vydržet. Padlo tedy rychlé 
rozhodnutí poohlédnout se po jiném tábo-
řišti. Času moc nebylo.

Místa k táboření se hledají těžko, a když 
už se najdou, vše se domlouvá dlouho 
dopředu. Najít náhradní tábořiště pro malý 
a velký dorost během jednoho měsíce se 
zdálo nemožné. Navzdory všem skep-

tickým prognózám se Dadymu podařilo 
během asi dvou dnů najít dvě volná a 
vhodná místa pro tábory našich dorostů. 
Byl to zázrak. Pán Bůh se o nás postaral.

Malý dorost našel útočiště na tábořišti, 
které měli zajištěné skauti z naší bohu-
milické stanice. Velice ochotně nám toto 
místo nabídli, a to i v termínu, který jsme 
potřebovali. Tábořiště se nachází v jižních 
Čechách u města Vimperk na okraji 
Šumavy. Před námi tam byl skautský oddíl   
z Bohumilic, takže jsme přijeli na již 
vybudovaný tábor. Je to krásné místo. Pro 
nás kmety to bylo něco nového, a tak jsme 
tábořiště včetně jeho vybavení pečlivě 
zkoumali. Bylo výborné, řekl bych, že bylo 
až přepychově vybavené, a přitom to 
našeho tábornického ducha nijak neuráželo. 
Například tam byla sprcha s teplou vodou, o 

ZTRACENÉ A ZNOVU 
NALEZENÉ TÁ BOŘIŠTĚ

ZE Ž IVOTA DOROSTU

Tábor malého dorostu
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což jsme se na našem bývalém tábořišti 
stále, víceméně neúspěšně pokoušeli.

Tento tábor byl také výjimečný tím, že 
tam byl celou dobu s námi i náš kazatel 
Honza. Zdá se mi, že by z něho byl výborný 

vedoucí malého dorostu. Byli jsme rádi, že 
tomu tak mohlo být.

Já jsem tam strávil první týden a byl to 
moc hezký a požehnaný čas. Užil jsem si to, 
a vypadalo to, že i dorostenci, kterých bylo 

31, si to užili. Na 
závěr bych ještě 
jednou podě-
koval Bohumi-
lickým, že nám 
tak ochotně na-
bídli svoje tábo-
řiště i s komplet-
ním vybavením.

4Jaroslav Štigler 
st. (Bublina)

Tábor velkého dorostu

etošní tábor velkého dorostu se konal  
u Myslívského rybníka zhruba na půl Lcesty mezi Strakonicemi a Plzní. Na-

proti rybníka byl vidět z tábořiště myslívský 
kostel, který byl krásný obzvlášť v noci, když 
byl osvětlený. Kromě jedné noci, kdy nebylo 
vidět teepee málem ani z pěti metrů kvůli husté 
mlze.

Na táboře jsme měli příležitost jezdit na jedné ze tří kánoí, které se nacházely na tábořišti. 
Používali jsme je i k různým hrám, například hledání min ve vodě. Nečekaně se u rybníka 
pohybovalo málo komárů, ale zato tam bylo hodně klíšťat, takže moskytiéry zůstaly 
nepoužité. Teepee jsme používali na biblické programy a hry (Riskuj!), když zrovna pršelo,   
a na kytičkovou soutěž, protože tam nefoukal vítr. Zato lavičky byly většinou bezpečně pod 
střechou v jídelně vedle kuchyně, aby se dalo jíst v suchu i za deště. Byly ale přeorganizovány 
na opičí dráhu, která vedla od louky nahoru do lesa, pak zase na louku, až nakonec vedla přes 
rybník a končila na louce u jídelny. Celkově na táboře bylo dobré počasí, jídlo i zábava, ale 
také hodně unavených dorostenců a kmetů.

4Sára Kahleová
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90
LET

sou tomu dva roky, co jsme si 
připomínali 90 let od otevření naší J
modlitebny. V letošním roce si stejné 

jubileum připomínáme v souvislosti s po-
čátkem stavby předního domu jako součásti 
staveb na Kounicově.

Stavba předního domu byla plánována 
hned od počátku, kdy se pozeme k s ob-
jektem na Kounicově 15 zakoupil. Původně 
zde stál jednopatrový pavlačový, poněkud 
zchátralý dům. Kounicova ulice měla podle 
městského generálního plánu dostat 
poněkud honosnější podobu, a tak přední 
dům dostal svoji podobu vícepodlažního 
domu s obchodními prostory v přízemí a 
dokonce s dílničkami ve dvoře ve spojovací 
části k modlitebně.

Přední dům (který projektoval i stavěl 
obdobně jako modlitebnu stavitel Franti-
šek Uherka) byl postaven jako bytový dům         
v posledním patře se svobodárkami. Byt 
domovníka byl umístěn v suterénu, kde je 
dnes kotelna.

Za těch devadesát let, co přední dům 
stojí, přirozeně prošel řadou úprav více či 
méně viditelných. Vedle vnitřních úprav 
(spojování, rozdělování bytů, zrušení 

svobodárek a prádelny v posledním patře a 
vytvoření bytových jednotek) je tou 
nejviditelnější úpravou zbudování výtahu. 
Dnes je rovněž z ulice zaznamenatelná 
opravená fasáda doplněná křížem.

Ve stejném roce, tedy dva roky po 
slavnostním otevření naší modlitebny, 
došlo i k první rekonstrukci modlitebny. 
Pravděpodobný záměr bylo rozšíření 
spolkových místností v přízemí. Galerie, 
která do té doby sloužila jako tzv. Malý sál, 
byla pomocí kaskádovitě instalovaných 
lavic opticky propojena s hlavním sálem, a          
v přízemí byla spolková místnost rozšířena 
o přístavbu „místnosti pro vyučování“, 
dnes tzv. šachovnicového sálu, a rovněž byl 
k těmto nově vzniklým prostorám připojen 
původní dívčí pokoj a část chodby do 
zahrady, tedy asi 1/3 prostoru dnešní 
besídkové místnosti. Tyto práce prováděla 
firma stavitele Růžičky z Řečkovic, 
tehdejšího člena našeho sboru. Vznikl tak 
větší prostor pro setkávání nejen k tra-
dičním nedělním večírkům či besídce, ale i 
pro další aktivity tehdejšího sboru.

4David Fajfr
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

H L E D E J , 
H L O U B E J , 
H Á D E J

S čím se může člověk potýkat 
například o prázdninách, když 
odjede na delší dobu z domu? 

Nebo když ho něco donutí odjet do cizí 
země? Co ho přepadne, když se musí 
loučit s přáteli, rodinou či s kamarády    
z tábora? Co může někdy způsobit i 
trochu smutek a přivolat i pár slziček, a 
to nejen u malých dětí?

Který stav nám někdy pomáhá 
zahánět telefonování nebo v dnešní 
době i jiné moderní způsoby komuni-
kace, například po internetu? Jak jinak 
lze nazývat třeba i určitou touhu po 
věcech, které tu právě nejsou, už 
zmizely nebo jsme od nich daleko? Co 
přichází, když nám něco nebo někdo 
moc chybí?

A o čem také mluví autor 84. žalmu na 
počátku 3. verše (Český ekumenický 
překlad a Český studijní překlad) jako o 
druhu touhy své duše, která jej nutí 
přicházet k Pánu Bohu v Jeho domě,     
v Jeho nádvořích?

Poznali jste? Víte to? Pak to můžete 
do zmíněného verše doplnit a vzpo-
menout si na něj kdykoli, kdy vás tento 
hádaný stav přepadne.

Pája Sychrová

VERŠ: 
„Má duše zmírá …………… po 
Hospodinových nádvořích.“ 

ČEP, Žalm 84,3a
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Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

Bratr kazatel Jan Asszonyi se bude v rámci povinného studijního volna po pěti letech služby             

v letošním školním roce účastnit postgraduálního kurzu "Klinické pastorální vzdělávání", který          

v Liptovském Trnovci pořádá Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica). První běh kurzu se koná ve 

dnech 3.-6. 9. 2018 a 10.-13. 9. 2018.

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).

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

SBOROVÝ VÝLET

15. 9. zámek Kunštát – sledujte oznámení a 
webové stránky sboru. Zajišťuje br. Karel 
Maráz.

INFORMACE

23

Mládež / pondělí 17.30

První schůzka bude 3. září 17.30. Další sledujte na facebooku a u vedoucích.

Diakonie

11. 9.: Setkání seniorů s obědem (10–14 hod)
20. 9.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
24. 9.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)

Vydávání potravinové a hygienické pomoci (FEAD)
20. 9.: 12.30–14.30. Prosíme o navrácení banánovek, abychom mohli 
připravit další dávku pomoci.



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

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5. 9.:
12. 9.: 
19. 9.:
26. 9.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska

kaz. Jan Asszonyi; požehnání dětí
br. Tomáš Vrána

kaz. Daniel Komrska

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

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

v úterý 25. září v 17.00

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti (

v pondělí 10. září v 17.30

ve středu 12. září, 1. října v 17.30

vyjma první neděle)

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

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí

STANICE

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

br. Jaroslav Štigler
br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

NEDĚLE

w Správná odpověď: Stesk. 
Verš má znít: Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích.
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