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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 15.10. 2018. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), Josef Vávra 

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

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

Říjen 2018

Robert Hossein: 
Vlk pohlazený 
Bohem, KNA 2018

Herec a režisér Robert 
Hossein je u nás známý 
především rolí lamače 
ženských srdcí – hrabě-
te Joffreye de Peyrac z filmů o krásné 
Angelice. V bilančním rozhovoru vypráví 
barvitým stylem o své rodině, o herectví, 
režírování a o tom, jak vidí životní hodnoty 
dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký věk 
se pustil do režírování velkých představení  
s křesťanskou tematikou, která se hrají na 
stadionech. Zkrátka snaží se všemi 
prostředky „vyvést Pána Boha ze sakristií, 
kam ho odpůrci církve dvě stě let zavírali.“

„Vlk je absolutně svobodné zvíře, které se 
na nikoho neváže. Vidím se v něm, protože 
nesnáším příkazy. Navíc, vlk je přítelem 
svatého Františka z Assisi, světce, kterého 
mám rád, protože se podle mě nejvíce 
podobá Kristu. …Jsem vlk, co se nechal 
pohladit Boží láskou. To je prostě fakt a je 
mi jedno, pokud mě má někdo za blázna.“ 
(autor)

Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy 
Křesťanského knihkupectví 
a galerie Světlo 
(–1–)

w pokračování na straně 5
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ÚVODNÍK

Navigace

řed mnoha lety měl Ruda Vyorálek na 
Valašsku první generaci navigace pro Pvýlety pěšky. Byl jsem překvapený, že 

ukazovala mapu a směr ke zvolenému místu. 
Jenom takovou šipku a vzdálenost vzdušnou 
čarou.

Dneska jezdím podle navigace autem. 
Ukazuje silnice i cesty, taky body zájmu, pumpy, 
restaurace a všelicos jiného. Taky mně ta paní      
v navigaci říká, abych „zahnul“ – co by tomu ale 
řekla manželka? Jiné navigace říkají: „Zatoč“ 
vlevo, vpravo, blíží se odbočka, jeďte pět, deset, 
padesát kilometrů po silnici. Já jako řidič 
potřebuji směr: na Brno, na Bratislavu, na 
Velkou Lhotu atd.

Jednou prý budou auta, kde jen řeknu: „Do 
Blanska za Martinem,“ a to auto pojede samo. Já 
jako řidič už nebudu potřeba.

V životě člověka je řidičem každý sám a naší 
navigací jsou rady a zkušenosti. Naše vlastní i 
těch druhých, kteří podobnou cestu už 
absolvovali. Také Bible je naší navigací, ukazuje 
ale jen ten směr, šipku. K Pánu Bohu, ke kříži, na 
správnou cestu. Říká nám: „Teď zatoč doleva, 
teď doprava, teď se otoč a jeď zpátky domů.“ 
Jen je potřeba naslouchat, ztišit se, hledat, vidět.

Řidiči jsme my, my máme volant svého života 
v rukou.

Tak šťastnou cestu!
4Mirek Kulísek
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almy mívají obvykle na začátku 
předznamenání ,  které  máme Žtendenci bezděčně přeskakovat. 

Úvodu 38. žalmu je však dobře si 
povšimnout. Je to žalm „k připamatování“. 
Žalmista věděl, že jsou situace, které je 
dobře si zapamatovat a připomínat. Které 
to jsou? Ne ty šťastné a hrdinské chvíle 
úspěchů. Jsou to momenty nemocí, 
nepřátelství, posměchu, nenávisti a 
osočování. Žalmista má přitom před očima 
nejenom pozemské příčiny toho všeho 
(nepřátelství druhých či vlastní pošetilost). 
On za vším vidí Hospodina: Nekárej mě ve 
svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení, 
neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dopadla 
tvá ruka. Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle 
zdravé místo… (Ž 38,2–4)

Součástí připomínání ovšem nejsou 
jenom pocity zoufalství. Patří k němu i 
vzpomínání na drobná světélka naděje 
vyjádřená prosbami, které jako malé jiskry 
září do tmy přítomnosti: Před sebou máš, 
Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen 
ti není. …neboť na tebe jen, Hospodine, čekám, 
Panovníku, Bože můj, kéž bys odpověděl. 

…Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode 
mne, můj Bože, na pomoc mi pospěš, Panovníku, 
moje spáso!“ (38,10.16.22–23) Podobně je 
tomu i v Žalmu 70., který má stejné 
předznamenání.

Žalm 38, stejně jako 70, nekončí jásavou 
nadějí na vyslyšení ani radostí nad Božím 
vysvobozením. Žalm končí právě a jenom 
prosbou. Ano, takové chvíle je potřeba si 
připomínat. Chvíle, kdy jedinou jiskřičkou 
naděje je víra v to, že Hospodinu není utajen 
můj nářek, a proto se odvažuji prosit Pána o 
pomoc.

Slovo žalmu, které v Heslech Jednoty 
bratrské bylo vylosováno na měsíc říjen, nás 
zve k tomu, abychom si připomněli, jak 
jsme sami prožívali nebo prožíváme chvíle 
nemocí a těžkostí. Jedním z dobrých 
výsledků takovéhoto připomínání je 
posílení vlastní víry. Připomínka vlastních 
pocitů nám pak navíc ještě otvírá cestu        
k duchovní empatii pro pomoc druhým. 
Potřebujeme obojí.

S přáním Božího pokoje
Jan Asszonyi

Heslo měsíce
w Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj 

nářek utajen ti není. (Žalm 38,10)
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V měsíci září byla pokřtěna Elenka Štiglerová.

Byli oddáni Hanka a Jan Smejkalovi a Andulka a Honza Rousovi.

bratru Jiřímu Křipačovi z Bílovic nad Svitavou
sestře Martě Heroldové z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Dambořic
sestře Dagmar Chlápkové z Bohumilic
sestře Olze Černé z Bohumilic

Pro Kompas vybrala Hana Pinknerová.

SBOROVÁ KRONIKA
říjen 2018

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

KŘEST

SVATBA

Nejprodávanější knihy Křesťanského 
knihkupectví a galerie Světlo                          (–1–)

N. T. Wright: Překvapivá naděje

Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá bi-
blickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš 
život už tady a teď. Oproti rozšířené představě mnoha věřících i 
nevěřících, že po smrti „jdeme do nebe“, staví biblické učení o vzkříšení, 
příchodu Božího království a obnoveném stvoření. Tato původní křesťanská perspektiva 
věčnosti má zásadní vliv na to, jak žijeme už nyní v tomto světě.

N. T. WRIGHT (*1948) je jedním z předních křesťanských autorů současnosti. Do roku 2010 zastával 
úřad biskupa v anglikánské církvi, poté byl jmenován profesorem Nového zákona na univerzitě ve skotském 
St. Andrews, kde působí dosud. Ve svých knihách předkládá vlastní svěží teologické uvažování perspektivy, 
založené na hluboké znalosti biblických textů, a přibližuje tak běžným čtenářům podstatu biblické zvěsti a 
křesťanské víry.

Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné 
mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili 

Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. 
Římanům 15,5–6
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19 V ČINNOSTECH, 
KTERÉ SE VĚNUJÍ MLADÉ GENERACI

CO NOVÉHO

NEDĚLNÍ ŠKOLA

KLUB MAMINEK ALIAS KLUB RODIČŮ  A DĚTÍ

 besídce letos zřejmě nedojde        
k žádným zásadním změnám – ani Vve struktuře a charakteru vyučo-

vání, ani v týmu učitelů. (Ačkoliv je pravda, 
že jeden až dva noví by se nám stále hodili!)

Počet dětí je letos 50, téměř všechny 
pravidelně chodící, přesto jsme se po 
mnohém zvažování rozhodli dále ponechat 
stávající dělení do čtyř skupinek.

Začátek besídky bývá obvykle 10–15 
minut po začátku shromáždění, kdy po 
výzvě odchází děti hromadně do svých 
prostor. Konec besídky se snažíme 
přizpůsobit předpokládané délce shro-
máždění, nicméně ta bývá různá – proto 

Vás moc prosíme za shovívavost a tiché 
vyčkávání v případě, že sejdete dolů a my 
ještě něco dokončujeme. Rodičům těch 
nejmenších dětí bych ráda připomněla, aby 
po konci bohoslužby příliš neotáleli s pře-
vzetím svých ratolestí, a všem rodičům, že 
hračky, telefony a jiné rušivé předměty do 
nedělní školy opravdu nepatří. Nakonec 
Vás všechny, čtenáře Kompasu, prosím o 
modlitby za klidný průběh besídkového 
školního roku, moudrost pro učitele a 
otevřená srdéčka dětí k naslouchání Božímu 
slovu. Děkuji.

Hanďula Buršíková

 letošním školním roce nás v klubu 
čeká mnoho změn. První z nich je Vzměna názvu z Klubu maminek na 

Klub rodičů a dětí, protože bychom mezi 
sebe rádi pozvali i tatínky a děti už si na 

klubech nebudou jen „pasivně“ hrát, ale 
část našich programů bude určena právě 
pro ně. Klub se dál schází ve čtvrtky v dol-
ních místnostech našeho sboru, a to 
všechny čtvrtky v měsíci, ale program 
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začíná už v 9.45. Vítáni jsou věřící, nevěřící i 
hledající. Ve školním roce 2018/2019 jsme 
připravili programy, v nichž se nejen 
seznámíte s dalšími rodiči, získáte možnost 
sdílet se a zamyslet se nad svým životem, ale 
především si můžete vy i vaše děti zlepšovat 
své dovednosti v oblasti jazyků. Jak v češti-
ně, tak v angličtině.

Dvakrát měsíčně (první a třetí čtvrtek    
v měsíci) se můžete zdokonalovat v anglic-
kém jazyce na Family English, kterou 
povede křesťanka Věra Mášová, zkušená 
pedagožka a lektorka cizích jazyků:

„Srdečně vás i s druhou učitelkou 
Lenkou Jandovou zveme na setkání Family 
English. Jedná se o klub rodičů či prarodičů 
s malými dětmi, které ještě nechodí do 
školy, ale už by se rády seznámily s anglič-
tinou. Libozvučný jazyk Shakespeara, 
Tolkiena nebo kapely Beatles budeme celý 
školní rok poznávat hravou formou. Děti 
budou v pohybu, v interakci s rodičem i uči-
telkou, budou společně zpívat, poznávat 
různé předměty hmatem i ochutnávat 
zajímavé chutě.“

Na klubu si i (pra)rodiče budou moci 
oprášit své znalosti angličtiny, a to při 
krátkém rozebírání citátu z Bible nebo textu 
písničky s křesťanským přesahem.

Příspěvek na klub je dobrovolný, do-
poručujeme 100 Kč/pololetí na materiály 
do výuky.

„Let´s have fun and speak English!“
Jednou měsíčně (každý druhý čtvrtek    

v měsíci) máte možnost vyzkoušet svou 
znalost angličtiny naostro prostřednictvím 

konverzace o životě i o biblických textech    
s rodilou mluvčí, anglickou architektkou a 
maminkou Amy Dohnálek.

Jednou měsíčně (každý čtvrtý čtvrtek    
v měsíci) se můžete účastnit logoklubů,       
v nichž si děti i dospělí prakticky a zábavnou 
formou potrénují nejen správnou výslov-
nost. Logokluby vede Pavla Sychrová, 
speciální pedagožka a logopedka, která o 
připravovaných programech uvádí:

„Přijďte se bavit a zažít CERKU, CEstu 
Rozvoje Komunikačních Aktivit, díky níž si 
prakticky procvičíte hybnost mluvních 
orgánů, naučíte se mnohé triky vedoucí      
k rozvoji řečových dovedností a správnému 
vyslovování jednotlivých hlásek, ovládnete 
práci s hlasem i dechem a ještě si zazpíváte a 
zaskotačíte. V rámci programů bude také 
možnost konzultovat obtíže s logopedkou 
individuálně. Vítány jsou všechny věkové 
kategorie dětí i dospělých a třeba i studenti 
pedagogických oborů, kteří by se chtěli něco 
přiučit nebo se aktivně zapojit. Vstup volný, 
bez předchozí registrace, příspěvek na 
provoz a materiály je dobrovolný. Těším se 
na Vás.“

A pokud bude čtvrtků v měsíci náhodou 
pět, můžete si ten pátý přijít popovídat 
(česky) nad kávou.

Bližší informace i přesné termíny jedno-
tlivých klubů budou zveřejňovány v Kom-
pasu, na webových stránkách sboru, na ná-
stěnce a na dveřích do průjezdu. V případě 
zájmu či dotazů kontaktujte Katku Dvo-
řákovou ( ) 
nebo Páju Sychrovou.

katadvorakova@centrum.cz

Program na říjen:
4. 10. 2018: 9.45–11.15 Family English

11. 10. 2018: 9.45–11.15 Anglická konverzace
18. 10. 2018: 9.45–11.15 Family English
25. 10. 2018: 9.45–11.15 Logoklub Cerka

4Katka Dvořáková
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V BRNĚ KOUNICOVA DNE 3. A 4. LISTOPADU 2018
S NÁ VŠTĚVOU (NEJEN) BRONISLAVA MATULÍKA

SBOROVÝ DEN

Sobota 3. 11. 2018 večer 18.00

Racajda aneb Tonka Šibenice před nebeským soudem

Divadelní představení o prostitutce před Božím soudem – příběh o tragic-

kém životě, bahně společnosti a Božím smilování – hraje Petra Veselá-Zvo-

nařová, herečka, režisérka, psycholožka a členka Sboru CB v Praze 1.

Neděle 4. 11. 2018 dopoledne 10.00

Co znamená být křesťanem

Kázání podle novozákonních textů, kde se objevuje slovo křesťan.

Neděle 4. 11. 2018 odpoledne 14.00

Křesťanství na hraně

Podle Bible, podle zkušeností, svědectví a názorů osobností známých           

i neznámých.

Pozvání z divadelnímu představení Racajda

Tonka Šibenice se říkalo prostitutce Antonii Havlové. Z luxusního salónu se 

dostala až na samé dno společnosti. Kdyby o ní kdysi slavný zuřivý reportér 

Egon Erwin Kisch nenapsal povídku, těžko by o ní někdo věděl. Její příběh 

přitom přitahuje umělce ještě dnes.

Zuřivý reportér byl životem pražské spodiny přitahován vždycky. Nejeden 

svůj text nebo povídku napsal na základě skutečných událostí pražské ulice. 

„Možná, že to vycházelo z jeho vlastní, navíc židovské izolace. Navíc v kom-

binaci s vysokým sociálním cítěním,“ myslí si literární kritik Radim Kopáč.

Křesťanství na hraně
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Miloš Macourek toto téma zpracoval v roce 1987 pro Gabrielu Wilhelmovou, 

která pak v pražské Viole naprosto fenomenálně ztvárňovala Tonku několik let. 

Při psaní se Miloš Macourek nechal inspirovat těmito texty:

Roard Bradford – Černošský pánbůh a páni Izraeliti

James T. Farrell – Jo, tak to chodí

Georg Fink – Mám hlad

Christian Dietrich Grabbe – Don Juan a Faust; Žert, satira, ironie a hlubší význam

Graham Green – Cesty s tetičkou

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka

Egon Ervin Kisch – Tržiště senzací

Radovan Krátký – Hantýrka pro samouky

Georg Christoph Lichtenberg – Večery při svíčce

Eugéne Sue – Tajnosti pařížské

V dnešní verzi hraje Tonku Šibenici Petra Veselá, která touto rolí absolvovala na 

brněnské JAMU v roce 1995. V roli přísedícího promlouvá Ladislav Veselý, hlas 

Bohu propůjčil Bronislav Matulík.

Děkujeme srdečně rodině pana Macourka za udělení práv k této inscenaci.

Informace ke sborovému dni poskytl pro Kompas Bronislav Matulík.

Parkování
Pozor! Od 1. listopadu 2018 bude Kou-
nicova patřit do druhého parkovacího 
cenového pásma.

Druhé cenové pásmo (v podstatě 
čtverec ohraničený Mor. náměstím, 
Údolní, Lužánkami a Kotlářskou) bude 
spuštěno v rámci připojení dalších tří 
oblastí z městské části Brno-střed do 
nového parkovacího systému. Návštěvník 
může zaparkovat v ulicích označených 
značkou s oranžovým pruhem. 30 minut 
má zdarma, hodina parkování je pak za 20 
Kč. Parkování o víkendech bude většinou 
volné, je ale třeba sledovat údaje na 
dopravních značkách.
w Možnosti parkování podléhají regulaci 

jednotlivých městských částí, je proto po-

třeba pozorně sledovat 
dopravní značení a hledat 
místa určená pro návštěv-
níky (ta jsou opatřená 
značkou s oranžovým 
pruhem).
w V těchto místech je 

pro návštěvníky možné 
krátkodobě zaparkovat 
zdarma (30 minut).
w Delší parkování je zpoplat-

něno (úhrada v parkovacích auto-
matech nebo prostřednictvím mobilní 
aplikace).

Informace jsou převzaty z 
, kde také najdete konkrét-

nější informace.

www.parko-
vanivbrne.cz
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JAK RADA CB 
VIDÍ SOUČASNOU 
CÍRKEV BRATRSKOU

a základě řady rozhovorů, 
všelijakých nedorozumění či Nobčasných sporů jsme dospěli     

k přesvědčení, že bude užitečné povědět 
církvi, jak ji vidí Rada. Nejde přitom o nic 
nového, nechceme opravovat minulost ani 
zahajovat nějaké nové trendy, naopak. 
Chceme připomenout, z čeho jsme vyrostli 
a co jsme si sami vtělili do svých 
dokumentů.

1. Jak Rada vidí aktuální stav církve
Jsme vděční, že Církev bratrská přijala    

s porozuměním touhu své Rady vidět církev 
živou. Na řadě míst mají lidé zájem o Bibli a 
čerpají z ní naději pro svůj život, je jim 
normou dobrého a zlého. Na většině sborů 
se řada lidí schází nejen na nedělním 
shromáždění, ale i častěji. V našich sborech 
se noví lidé obracejí ke Kristu a prožívají 
znovuzrození. Vznikají nové stanice či 

Materiál představený kazatelům CB na podzimní 

pastorální konferenci jako pracovní materiál, podklad 

diskuse o charakteru Církve bratrské

skupiny křesťanů jiného typu, sbory touží 
svůj život obnovit. Hlásí se noví kandidáti 
vikariátu, vznikl a plní se vikářský fond, na 
řadě míst se rozvíjí diakonská a sociální 
práce. Na většině sborů žijí a do sborového 
života se zapojují všechny generační 
skupiny. Společně toužíme po odvaze, 
otevřenosti i oddanosti a učíme se jim.

Potkáváme ale i věci, které se zatím 
nedaří. Objevují se negativní důsledky teo-
logické rozkročenosti církve. Chybí nám 
více sborů ochotných a schopných inve-
stovat do vikářů, tedy nechat vikariát pro-
bíhat na svém sboru pod vedením dobrého 
mentora. Na řadě míst se nedaří otevírat 
církev světu. Evangelium mluví o větší 
radosti nebe z jednoho hříšníka, který činí 
pokání, než z devadesáti devíti spra-
vedlivých. Tento způsob vnímání nám na 
některých místech zůstává cizí.
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2. Záměry – jak vidí církev Rada CB a 
kam by církev ráda vedla

Vidění Rady je pouhým rozpracováním 
Vyznání CB, jak je podává Ústava CB.

Církev je možné definovat teologicky, 
eklesiologicky i eticky. Všechny tyto tři 
pohledy pokládáme za relevantní a důležité, 
přičemž jejich význam vnímáme v uvede-
ném pořadí. Teologie je primární, eklesio-
logie druhořadá (aktuálně ale přináší nejvíc 
praktických problémů) a etika odvozená, 
přičemž odvozenou musí zůstat. Ani 
vysoce kvalitní etika nevyrůstající z víry      
v Boha, z důvěry v něj a z vděčnosti za spásu 
nemá pro církev žádnou zvláštní hodnotu.

Jako vedení církve chceme spíš hlídat 
centrum víry a zbožnosti, než hranice 
církve. Chceme klást důraz na věci, které     
v našem pohledu představují jádro zbož-
nosti naší denominace, nikoli na hranice, za 
kterými by už bylo těžké mluvit o Církvi 
bratrské.

a. Významné teologické rysy CB:

· Člověk se stává členem církve znovu-
zrozením. Základní poznání našich otců, 
které nechceme a nemůžeme opouštět. Na 
znovuzrození pak musí navazovat růst víry, 
který se projevuje dorůstáním do Kristovy 
podoby.

· Písmo není Korán, při jeho výkladu je 
vždycky nutné brát v úvahu původní vý-
znamy slov a vět, kontext autora, kontext 
aktuální situace čtenáře apod. Boží slovo se 
nedá beze zbytku vyjádřit slovy lidskými, je 
vždycky větší. Zdánlivá nejasnost formy 
křtu či eschatologických představ není 
nedostatkem, ale projevem poznání 
charakteru Písma a respektu k němu.

° V tomto kontextu nechceme Písmo 
omezovat svými představami. Pokud Písmo 
samo něco ve svém celku zřetelně neza-
kazuje, může to být vždycky předmětem 

diskuse. Podstatná není lidská doktrína, ale 
Písmo samo.

· Současně si uvědomujeme, že osobní 
zkušenost, ale ani osobní svědomí nejsou 
poslední normou. Písmo je v podstatném 
jednoznačné, plné pochopení je pak dáno 
církvi jako celku.

· Bůh není Osud, neexistuje žádný 
předem daný a neměnný plán konkrétního 
lidského života, spása v širším slova smyslu 
je vždycky dílem spolupráce Boha a 
člověka, byť je ten lidský podíl vyjádřen 
někdy jen prostým souhlasem a přijetím.

b.Významné eklesiologické rysy CB:

· Církev je a chce zůstat kongregačně-
presbyterní. Kongregační model je z po-
hledu bible velmi problematický (J 17, ale 
zejména Sk 15), biskupský problematizuje 
spíše církevní historie.

· Z odmítnutí čistého kongregacio-
nalismu pak vyplývá, že pokud dokumenty 
Církve bratrské něco připouštějí, není 
možné to sboru předkládat jako zakázané, 
ba ani jako nevhodné, i kdyby to moje 
osobní svědomí vnímalo jinak.

· Staršovstvo je voleno sborem, ne-
vybírá si je kazatel. Spolu se pak vždycky 
musí domluvit; ani kazatel sám o sobě, ani 
staršovstvo samo o sobě nemají nikdy 
poslední slovo ani právo veta.

· Církev je tu primárně pro nevěřící,      
k nim je poslána a jim má sloužit v první 
řadě, i když ne výlučně. Péče o vlastní 
(rodinu, přátele, sbor) je zásadním před-
pokladem, to typicky křesťanské ale začíná 
až za hranicemi vlastní rodiny či vlastního 
sboru (1Tm 5,8, ale i Mt 5,47; Lk 6,34).

c. Významné etické rysy CB:

· Stojíme o žitou víru, která roste do 
Kristovy podoby. Taková víra se pak nutně 
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projeví ve způsobu života, vede k po-
svěcení. Nechceme křesťanský způsob 
života jen napodobovat, stojíme o proměnu 
lidského srdce. Nechceme věšet dobré 
ovoce na špatné stromy. Posvěcení nám ale 
není cílem, jen přirozeným důsledkem naší 
lásky ke Kristu.

· Chceme brát vážně sliby, které dáváme: 
křestní slib (včetně slibu rodičů při křtu 
nebo požehnání dětí), členský slib i 
manželský slib.

· Toužíme být srozumitelným Kristo-
vým dopisem, který všichni vidí a mohou 
číst.

3. Teologické vymezení církve
Zdá se, že církvi by pomohlo jasněji si 

uvědomit vlastní teologický profil. Stávající 
církevní dokumenty CB už takové vy-
mezení definují, nepřinášíme v tom nic 
nového. Cíleně navazujeme na vybraná 
starokřesťanská vyznání, na reformovanou 
tradici, zejména ve znění tří citovaných 
vyznání (naši otcové se ve Vyznání z roku 
1904 hlásili pouze k „nejprvnějším“ refor-
movaným konfesím, zvl. k Heidelberskému 
a Westminsterskému katechismu a ke 
Druhé helvetské konfesi; na tyto do-
kumenty se odvolává i naše stávající 
Vyznání) a na mimořádný odkaz Unitas 
fratrum. Nedržíme a nevyučujeme letniční 
teologii, která nám není vlastní. Naopak 
výslovným přihlášením se k Lausannskému 
závazku a k Závazku z Kapského města pak 
CB deklaruje svůj příklon k teologické škole 
J. Stotta (Ch. Wrighta). Je třeba si to zře-
telněji uvědomit a cíleně s touto skutečností 
pracovat. Tím nepopíráme další vlivy, které 
na Církev bratrskou v průběhu času půso-
bily, jen připomínáme, co jsme si zařazením 
do svého Vyznání sami definovali jako naše 
společné a typické rysy. Nikomu tím rovněž 
nechceme mluvit do svědomí, toto 

vymezení nesměřuje k žádnému vylučování 
nositelů jiných názorů. Přece se nám ale zdá, 
že toto jasné teologické vymezení 
základního charakteru církve může být 
dobrou prevencí nejasností, sporů a 
destruktivních neshod nad Písmem. 
Současně ukotví CB jak v české ekuméně, 
před kterou se nechceme uzavírat, tak         
v celosvětovém proudu evangelikálního 
hnutí, a připraví ji na situaci, kdy i u nás bude 
nezbytné konkrétně a prakticky prožívat 
sounáležitost s církví bez ohledu nejen na 
hranice konfesí a států, ale i kontinentů.

4. Církev a politika
Občas se na nás někteří přátelé (někdy 

dokonce i členové) naší církve obracejí        
s požadavkem, abychom se jako církev 
výrazněji vyjadřovali k veřejnému dění a 
zaujímali i určité politické postoje. V této 
oblasti chceme zachovávat uvážlivou 
opatrnost a držet se zásady našich otců, že 
církev má sloužit všem. Přihlášení se            
k určitému politickému směru zavře dveře 
lidem jiného zaměření. Příkladem je nám 
Pán Ježíš Kristus i apoštolové, kteří nikdy 
nevystoupili proti vládnoucí okupační moci 
Říma. Evangelium nás volá ke službě, nikoli 
k protestům a deklaracím. Chceme sloužit 
jednotlivcům v podmínkách, do kterých nás 
Pán Bůh staví, chceme působit pokoj a 
spravedlnost v konkrétních případech, 
naším posláním ale není ani měnit ani 
formovat politické systémy.

5. Jak se toho chceme dobrat
Rozhovorem, modlitbami, společně 

tráveným časem, podporou aktivních 
mezisborových i ekumenických vztahů, 
poctivou teologickou prací, otevřeností 
vůči současným lidem a soustředěním na 
jejich, nikoli na vlastní problémy.
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NOVÁ  SEZONA
VEČÍRKYVEČÍRKY

ODPOVÍDÁ  
ZODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ 
PETR KVAPIL

13

8 Blíží se nová sezona večírků. Jak probíhá 
příprava? 

Příprava probíhá postupně a zatím 
přemýšlím o možnostech a nabídkách, 
které se nevyužily v minulých sezonách. 

8 Kdo má přípravu na starosti? 
Nějaký večírkový tým v současné době 

ustaven není, přípravám se věnuji sám, 
některé programy plánuje br. kaz. Jan 
Asszonyi, ale rád bych pozval ke spolupráci 
mladší posluchače a návštěvníky nedělních 
podvečerů. Jsem vděčný za ty, kteří již za 
mnou přišli s nějakým nápadem a díky tomu 
se mohla uskutečnit celá řada večírků. 

8 Na co se můžeme těšit? 
Na rozmanitost programů a některé 

hudební večery. Chci také pozvat i 
pamětníky nedávné historie naší republiky. 
Např. to budou bratr Kania, politický vězeň 
z katolické církve nebo paní Erika Bez-
díčková s filmem o Osvětimi. Plánuji ale i 
zapojit opět mladou generaci. To bude např. 
večírek o dorostových táborech nebo ve-
čírek Filmového festivalu dorostu a 
mládeže. 

8 Je nějaký program, který bys rád uskutečnil, 
ale zatím se to nedaří?

Rád bych opět uvítal na večírku bratra 
Marka Orko Váchu. Ale hlavně chci, 
abychom se setkávali. Večírky jsou 
možností se potkat při volnější a méně 
formální příležitosti, než je dopolední 
nedělní shromáždění, a místem, kam také 
můžeme pozvat mnohem přirozeněji svoje 
přátele. Také v nedělní podvečer se mohou 
mladí členové a děti našich mladých rodin 
potkat se starší generací a společně budovat 
svoje vztahy a vzájemně se poznávat, sdílet a 
potěšovat.

Otázky pokládala Lenka Broklová.

Q & AQ & A
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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

– 2 –

íte, jak fyzika odborně nazývá 
míru působení tělesa, které může Vjiná tělesa a věci deformovat, 

rozpohybovat, zrychlit nebo úplně 
zastavit či změnit jejich velikost?
Tušíte, co člověk po velké námaze 
většinou postrádá? Co člověku často 
schází, když je vyčerpaný, unavený, 
strhaný? Co mizí, když ochabují svaly a 
tělo slábne? Co nám dost často chybí, když 
málo jíme či spíme?
A co naopak roste cvičením, pohybem a 
pevnou vůlí? Čím vládne ten, kdo všechno 
snadněji zvládá? Čím se také nejspíš může 
pochlubit ten, kdo zvedne nad hlavu 
těžkou činku, unese těžký náklad nebo 
zavazadlo, kdo podá snadno velký fyzický 
výkon?
Co se vylučuje s lidskou slabostí? A co 
naopak většinou člověku vnitřně pomáhá 
překonat těžké situace a zvládnout obtíže?
O čem říká Jób ve 12. kapitole, ve 13. verši 
(Český ekumenický překlad, Český 
studijní překlad, Bible Kralická), že to lze 
najít spolu s moudrostí a rozumností u 
Boha?
Poznali jste? Víte to? Pak to můžete do 
zmíněného verše doplnit a pamatovat si 
podle něj, kde se to dá vždycky najít.

VERŠ:

Moudrost, ta je u Boha, i 
bohatýrská ……….., u něho je 
rozvaha i rozum. 
(CEP, Jób 12,13)
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

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

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

15

Alfa kurzy – sledujte na facebooku a u vedoucích.

8 10.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)
9. 10.: Setkání seniorů včetně oběda (10–14 hod)
11. 10.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
11. 10.: Vydávání potravinové a hygienické pomoci (FEAD) 12.30–14.30. 

4. 10.: Family English
11. 10.: English Conversation (se zamyšlením nad Biblí)
18. 10.: Family English 
25. 10.: Logoklub Cerka

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

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

w Bratr kazatel Daniel Komrska čerpá od 1. do 28. 10. řádnou dovolenou.



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

28. 10.:

10.00
10.00
10.00

10.00

3. 10.:
10. 10.: 
17. 10.:
24. 10.:
31. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
br. Petr Raus
kaz. David Novák; Ekumenická bohoslužba s Večeří Páně; Husův sbor 

Botanická ulice
kaz. Jan Asszonyi (nebude nedělní škola)     Změna času

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 2. a 16. října v 17.00 (Římanům 12 kap.)

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 1. a 22. října v 17.30

ve středu 10. října v 17.30

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

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
br. Tomáš Vrána                             kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
Bohumiličtí 
Bohumiličtí

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

NEDĚLE

w 
Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.

Správná odpověď: Síla.
Verš má znít: 

Heidelberský
 katec

hismus

Heidelberský
 katec

hismus
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