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w pokračování na straně 5

duben 1777 – jezuitský misionář Jan Kořiska 
se pokusil odhalit tajné evan-
gelíky na Valašsku – na pouti 
na Hostýně ukázal poutníkům 
falešný toleranční patent. 
Zpráva se rychle rozšířila po 
kraji a k evangelictví se začaly 
hlásit stovky lidí. Úřady se 
pokusily situaci řešit silou, ale 
neuspěly. Byla zřízena vy-
šetřovací komise, kterou vedl 
pozdější hradecký biskup 
Johann Leopold von Hay, 
který se ukázal být skutečně 
osvíceným – doporučil pa-
novnici nenutit násilně neka-
tolíky ke konverzi, ale spíše je 
přesvědčovat, a vzdělávat i 
katolický klérus. Výsledkem 
jeho působení bylo v listopadu 
téhož roku Marií Terezií vy-
dané nařízení, které znamena-
lo tichou toleranci valašských 
nekatolíků.

3. 4. 1969 – vydána apoštolská konstituce 
Missale Romanum, která 
umožnila změnu mše do po-
doby, v jaké ji známe z kato-
lických kostelů dnes (celebro-
vání mše čelem k věřícím, mše 
vedená v národním jazyce, 
nový řád biblických čtení atd.).
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Ú VODNÍK

Po ovoci   

ři přemýšlení, o čem psát v tomto úvodníku, se mi vybavil 
verš, na který jsem v poslední době vícekrát narazil: Každý 
strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží P

hrozny. (Lk 6,44)
K textu mě napadá spíše řada dalších otázek: Jaké je ovoce 

mého života? Co všechno může být oním ovocem? Co přináší 
mé ovoce mně samému, mé rodině, lidem kolem mě a co Pánu 
Bohu? Jsem dobrý služebník? A jaké ovoce neseme jako celý 
sbor? Líbilo by se Pánu Bohu? A je toho ovoce málo, nebo „už“ 
dost?

Není to ovoce třeba trochu nahnilé, protože mě vedou špatné 
motivy, nebo scvrklé, protože jeho tvorbu odbýváme? 
Využíváme dostatečně možností a způsobů, jak můžeme „solit 

tento svět“ a přinášet do něj Boží pokoj?
Myslím, že nelze hledat nějaká kvantitativní kritéria míry služby, kolik je 

málo a kolik je už dost, nebo vás svádět k honu za zběsilými výkony, ale 
určitě se shodneme na tom, že přinášet Pánu Bohu nic nebo skoro nic, je 
špatně. (Vzpomeňme na špatného služebníka z podobenství o hřivnách.)

Pán Bůh hledí na naše srdce, zná velice dobře, jaké 
máme možnosti, a to nám může být útěchou, ale i varo-
váním. Rád bych nám všem připomenul princip prvotin, 
který nedávno zmínil br. Petr Raus bratrům starším, tedy že 
nejprve ze svých prostředků (sil, času, peněz…) oddělíme 

část pro Hospodina, nikoliv až na konec z toho, co zbyde.
O podmínce nesení dobrého ovoce mluví jasně verš Jan 15,5: Já jsem 

vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě 
nedokážete nic.

Být křesťanem v podstatě znamená být „v Kristu“, být s Ním spojen, na 
Něj napojen (mít dnes počítač nebo mobil bez připojení k síti je téměř       
k ničemu). Zůstávat v Kristu proto znamená udržovat a rozvíjet již 
existující vztah. Aby byl Kristus stále víc tím, kým je, tedy naším Pánem. 
Jak je psáno: On musí růst, já však se menšit. To je proces, který není nikdy 
hotov, ale taky nikdy není pozdě začít nebo něco měnit.

Přeji nám všem, ať nám Pán Bůh dává moudrost, kam napřít své síly jak 
jednotlivců, tak i sboru, abychom nebyli Božímu dílu překážkou, ale 
dobrým nástrojem v šíření jeho Království.

4Petr Dadák
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bratru Janu Česnekovi z Brna
sestře Naděždě Nováčkové z Brna
bratru Eduardu Klamkovi z Brna
bratru Ladislavu Jílkovi z Bohumilic
bratru Stanislavu Herníkovi z Brna

75 let
85 let
70 let
73 let
91 let

4

duben 2019

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Hospodin bude po tvém boku, 
bude střežit před pastí tvou nohu.

Přísloví 3,26

SBOROVÁ KRONIKA

VAŘENÍ POLÉVEK

w Děkuji ti, Františko, že jsi 
přišla a pomohla mi každou 
středu uvařit polévku, když jsem 
měla službu, bez tvé pomoci 
bych to nezvládla.

Iva Morzoł
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KALENDÁRIUMKALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

DUBEN 2019

dokončení ze strany 2

13. – 14. 4. 1950 – komunistická Státní bezpečnost realizuje 
„akci K“¬.

16. 4. 1919 – vzniká Velké Brno přičleněním měst Královo 
Pole a Husovice a obcí Bohunice, Černovice, 
Dolní a Horní Heršpice, Juliánov, Jundrov, 
Kamenný Mlýn, Kohoutovice, Komárov, 
Komín, Lískovec, Maloměřice, Medlánky, 
Obřany, Přízřenice, Řečkovice, Slatina, Tuřany, Vejvanovice (dnešní Brněnské 
Ivanovice), Žabovřesky a Židenice k městu Brnu.

19. 4. – Velký pátek

20. 4. 1529 – sepsán protest německých evangelických knížat proti rozhodnutí císaře     
Karla V. zrušit usnesení předchozího špýrského sněmu z roku 1526 o nábo-
ženské svobodě¬.

22. 4. 1951 – likvidační hromada Spolku rozhodných křesťanů – sbory na Těšínsku se stávají 
součástí naší církve¬.

26. 4. 1945 – osvobození Brna Rudou armádou
26. 4. 1986 – havárie jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině – následkem výbuchu byla 

zamořena Ukrajina a značná část Evropy, hlavně pak Bělorusko, Ukrajina, 
východ Polska a Rusko (tato území vykazují radioaktivní znečištění dodnes). 
Následkem ozáření zemřelo více než 2,5 tisíce lidí, další dva miliony Ukrajinců 
trpí následky výbuchu. Sovětská vláda přiznala jadernou havárii až po třech 
dnech od výbuchu a teprve poté, co byla konfrontována s měřeními 
prokazujícími vysokou míru radiace z území severní Evropy (tím směrem šel 
prvotní radioaktivní mrak). Aby zmenšila „ideologický dopad“ nehody, 
nechala ve 100 km vzdáleném Kyjevě proběhnout masové prvomájové oslavy 
a přesunula tam i start cyklistického Závodu míru.

30. 4. 311 – císař Galerius vydal edikt serdický – ukončil tak ve východní části římského 
impéria pronásledování křesťanů započaté Diokletiánem¬.

4Josef  Vávra

w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (straně 8–9).
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Z BohumilicZ BohumilicGolgota
Věra Gajdošová

Já vidím v duchu kříž a na něm svého Pána.
Má čelo zkrvavené, ruce, nohy probodeny.
Ta jeho světem pouť už je dokonána;
pod křížem tiše pláčí ženy…

On s láskou shlíží do zarmoucených tváří
a něžně praví: „Neplač, Maria.“
Nad hlavou jeho čtyři slova září,
jež ruka nějaká tam přibila.

„Ježíš Nazaretský – král židovský“ je tam psáno.
Ó lidé! Kristus umírá –
a vy se nesnažíte říci aspoň: „Ano,
je to král náš.“ Ruce prostírá –

aby nás všechny svou smrtí vykoupil
a z bláta hříchu k sobě vzhůru zved,
Co všechno jenom pro nás podstoupil,
aby nás dovedl domů zpět:

Opustil nebe, jeho krásu, slávu,
za lidství božství vyměnil,
korunu z trní vzal na svoji hlavu
a celou zem svou krví pokropil…

Na jeho záda rány dopadaly,
jež mně a tobě patřily.
Tu svatou tvář pro mne poplivali,
pro mě mu hřeby ruce probily.

On, Pán a Král, jediný Boží Syn
byl pro mé hříchy bit
a krví svou mne obmyl ze všech vin…
Můžeš to vůbec pochopit? –

Ó, Kriste, Pane dobrý, přesvatý,
ty věčný Slitovníku.
Já klečím u tvé Golgoty
a šeptám slova díků…

Požehnané Velikonoce přejí Bohumiličtí.
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Petr Leiner 
ve Svitavách
Petr Leiner 
ve Svitavách

ožná jste někteří zhlédli pořad na 
ČT 2 Rodina je nejvíc, kde se jednalo 
o Honzu a Kristýnu Boštíkových. M
U této rodiny trávím už téměř rok 

jako osobní asistent a nabral jsem už do 
života jisté zkušenosti. Naučil jsem se 
postupem času sám vařit, a to bez pomoci 
kuchařky, a v rámci možností se starat o 
domácnost. Když tento čas zpětně 
hodnotím, určitě díky mně bylo překonáno 
ono pro všechny nejtěžší období.

Když jsem do Svitav s Noemi Komrsko-
vou přijel, četl jsem verš z Izajáše 55,11: Tak 

tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: 
Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co 
chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Myslím 
si, že tato slova byla s Boží pomocí naplněna. 
Ne vždy to bylo lehké, ale nikdy na to nejsme 
sami. Jak říká Žalm 42,12: Proč se tak trpce 
rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na 
Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své 
spáse. On je můj Bůh.

Pokud se mám zamyslet nad sebou 
samým, vlastně ani nevím, jak to bude dál. Je 
to něco, co se mě pochopitelně velmi týká, 
ale jak je psáno v Přísloví 3,5–6 a Izajáši 
55,8–9 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji 
rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých 
cestách, on sám napřímí tvé stezky. Mé úmysly 
nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je 
výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, 
tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly 

vaše. A tak přenechám to, co se v budoucnu 
stane, tomu, kdo je neskonale moudřejším, 
nežli my lidé, a věřím, že mně připraví místo, 
kde se mohu sám posunout v poznání jeho 
milosti. V 1. Petrově 5,6–7 se píše: Pokořte se 
tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v usta-
novený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť 
mu na vás záleží.

Poznal jsem ve svém životě, že Pán 
vskutku ukáže cestu a pošle nás tam, kde nás 
chce mít. Loučím se s vámi s přáním všeho 
dobrého a především s požehnáními, která 
jsou nám zaslíbena v 5. Mojžíšově 7,6–9:

Jsi přece svatý lid Hospodina, svého 
Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil 
ze všech lidských pokolení, která jsou na 
tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním 
vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli 
početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul  
k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je 
přece méně, než kteréhokoli lidu. Ale 
protože vás Hospodin miluje a za-
chovává přísahu, kterou se zavázal 
vašim otcům, vyvedl vás Hospodin 

pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou 
faraóna, krále egyptského. Poznej tedy, že Hospo-
din, tvůj Bůh, je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a 
milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho 
milují a dbají na jeho přikázání.

Buďme vděční za každého, koho potká-
váme, neboť nám přináší něco nového a 
dává to, co postrádáme. V každém z nás je 
ono kouzelné světlo, které svítí druhým po 
jejich cestě životem.

4Petr Leiner

Pozn. red.: Pořad je ke zhlédnutí (tedy 
alespoň koncem března ještě byl) v archivu 
ČT: 

 Byl vysílán v neděli 
17. 2. 2019 ve 14.10 hod. na ČT 2.

https://www.ceskatelevize.cz/tv-
program/17.02.2019/.
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Letopisy 
    dubnovým výročímk
Letopisy 
    dubnovým výročímk

Každý den s tebou, Pane
Petr Leiner

Já za každý den s tebou ti,
Pane, děkuji. Za slunce s nebesy,
jež na nás hledí. Za lásku
tvou, která naše srdce hřeje.

Já za každý den s tebou ti,
Pane, děkuji. Za slovo tvé,
jež nás živí a vede k životu.
Za pomoc tvou, že jsi naší oporou.

Já za každý den s tebou ti,
Pane, děkuji. Za oběť tvou, kterou
jsi pro nás vykonal. Za to,
že jsi vstal a k sobě zveš.

Já za každý den s tebou ti,
Pane, děkuji. Za lásku tvou,
jež je tak nezměrná. Za
světlo tvé, které nás
vede a k tobě pozvedá.

Jak líbezná je láska tvá, Pane
Petr Leiner

Jak líbezná je láska tvá,
Pane. Jako hvězda zářící 
na noční obloze, která svým jasem
ukáže cestu ztracenému.

Jak líbezná je láska tvá,
Pane. Jako růže rozkvetlá
na vyprahlé poušti. Pohled
na ni pohladí ztrápenou duši.

Jak líbezná je láska tvá,
Pane. Jako slunce, která dává
život. Jako paprsky zaženou
smutek a zahřejí srdce.

Jak líbezná je láska tvá,
Pane. Pro ty, kdo k tobě
přicházejí. Podepřeš je svým
ramenem a osušíš slzy.

(Matouš 2,7–10; Izajáš 35,1–4;58,8–10; Zje-
vení 21,3–4)

13. – 14. 4. 1950 – Akce K – v rámci boje 
proti katolické církvi obsadily bezpečnostní 
složky kláštery a odvezly z nich řeholníky, 
které následně internovaly v sedmi 
klášterech v českém a v osmi klášterech ve 
slovenském pohraničí. Celkem bylo takto 
internováno 2 379 řeholníků a zavřeno 219 
klášterů a řeholních domů. Majetek klášterů 

byl rozdán veřejným institucím (muzea, 
knihovny apod.), řeholníci byli podrobeni 
nuceným pracím, část z nich byla uvězněna 
či přinucena sloužit v tzv. Pomocných 
technických praporech (PTP) v armádě. Na 
„akci K“ navázala „akce Ř“, která znamenala 
likvidaci ženských klášterů.
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20. 4. 1529 – protest německých evange-
lických knížat proti rozhodnutí Karla V.: 
Protestujeme tímto před Bohem, naším jediným 
Stvořitelem, Ochráncem, Vykupitelem a Spasi-
telem, jenž bude jednoho dne naším Soudcem, a přede 
všemi lidmi a před veškerým stvořením, že my, za 
sebe i za svůj lid, v žádném případě nesouhlasíme     
s navrhovaným nařízením a nepřipojíme se k niče-
mu, co se jakkoli příčí Bohu, svatému Božímu slovu, 
našemu pravému svědomí, spáse našich duší…

Neschvalujeme vyhlášené nařízení. Neexistuje 
žádné jiné pravé učení mimo to, které se shoduje s Bo-
žím slovem… Pán zakazuje hlásání každého 
jiného učení… Písmo svaté má být vykládáno 
jinými, jasnějšími texty Bible… Tato svatá kniha je 
pro křesťana nezbytná, je snadná k pochopení a 
jejím posláním je odstraňovat temnotu. Usnesli jsme 
se, že z Boží milosti chceme prosazovat hlásání 
výlučně ryzího Božího slova, tak jak je obsaženo     
v biblických knihách Starého a Nového zákona, a 
nepřipustit, aby se k němu přidávalo cokoli, co by mu 
mohlo odporovat. Toto slovo je jediná pravda. Je 
bezpečným měřítkem života i jakéhokoli učení; 
nikdy neselže, nikdy nás nezklame. Kdo staví na 
tomto základu, ten obstojí přede všemi pekelnými 
mocnostmi, zatímco všechna lidská domýšlivost, 
která se proti němu postaví, padne před tváří Boží.
Z toho důvodu odmítáme jho, jež se na nás 
vkládá… Současně očekáváme, že Jeho císařská 
Milost se k nám zachová jako křesťanský vládce, 
který miluje Boha nade vše. Prohlašujeme, že jsme 
připraveni být jemu i vám, milostiví páni, poslušní a 
odevzdáni, jak je naší pravou a zákonnou 
povinností.

22. 4. 1951 – likvidace Spolku rozhodných 
křesťanů – Spolek rozhodných křesťanů 
(Związek dla stanowczego chrześcijaństwa) 
byl volným uskupením evangelikálních 
křesťanů na Těšínsku. Vznikl v roce 1910    
z věřících, kteří pro letničnější charakter své 
zbožnosti nenašli podporu ve Slezské 
evangelické církvi augsburského vyznání. 

Scházeli se na shromážděních v Těšíně, 
Dolním Žukově (dnes součást Českého 
Těšína), Hrádku, Horní Suché, Hrádku nad 
Olší, Neborech a Tyře (dnes části Třince). Po 
přijetí (komunistických) církevních zákonů 
musely všechny církevní spolky (včetně mj.   
i Diakonie naší církve) ukončit svou činnost 
a žádná nová církev nemohla být státem 
uznána. Členové těchto těšínských sborů se 
tehdy rozhodli spojit se s naší církví, neboť ji 
vnímali jako duchovně nejbližší. Protože 
však již tehdy byla úředně schválena nová 
systemizace sborů naší církve a ustanoven 
konečný počet sborů naší církve, mohly 
těšínské sbory Spolku rozhodných křesťanů 
získat postavení „pouhých“ samostatných 
stanic (tzn. bez nároku na vlastního kazatele 
a bez státního souhlasu pro své kazatele). 
Tento neblahý stav trval do roku 1967, kdy 
se klatovský sbor naší církve vzdal své 
samostatnosti ve prospěch sboru v Českém 
Těšíně. Tím bylo dosaženo zrovnoprávnění 
těšínských sborů a dotvrzen jejich význam 
pro celou naši církev.

30. 4. 311 – edikt serdický – jde o první edikt 
legalizující křesťanství vůbec. Císař Galerius 
sám dříve křesťany pronásledoval, dokonce 
je v roce 303 obvinil ze zapálení císařského 
paláce v Nikomédii. V roce 310 ale vážně 
onemocněl (zřejmě rakovinou) a patrně       
s vidinou svého konce (a za přímluv své ženy 
Galerie Valerie, která byla tajnou křesťan-
kou) vydal tento edikt, který povoloval 
křesťanství jako tzv. trpěné náboženství ve 
východní části Římského impéria. Text:

Mezi jinými záležitostmi, které jsme si vždy 
zvykli činit ku prospěchu a bohatství republiky, tou-
žili jsme prve přivést všechno do souladu s dávnými 
římskými zákony a pořádky a učinit, aby i 
křesťané, kteří opustili náboženství svých otců, 
znovu přišli k rozumu; vždyť, vpravdě, křesťané 
sami, z jistého důvodu, vedeni nějakým vrtochem 
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upadli do takového bláznovství, že nejsou poslušni 
starodávných řádů, které snad jejich vlastní předci 
prve založili, nýbrž dle svého vlastního úsudku a dle 
své libosti tak by si zákony učinili, které by 
poslouchali a různé lidi na rozličných místech 
shromažďovali. Konečně, když byl vyhlášen náš 
zákon, aby se ke starým pořádkům navrátili, 
mnoho jich přišlo do nebezpečí, mnozí podstoupili 
smrt. A tak když mnoho jich v tom vytrvalo a když 
jsme viděli, že by ani bohům zbožnost a úctu 
neprokazovali ani by neuctívali Boha křesťanů, 
rozvážili jsme s ohledem na velikou mírnost a 4Vybral Josef  Vávra.

milostivost a stálý obyčej, jak jsme zvykli jednati      
s takovými lidmi shovívavě, věříme, že bychom i je 
měli pobídnout a dát jim svou milost. Aby tak mohli 
být znovu křesťany a mohli pořádat svá setkání za 
předpokladu, že nebudou v rozporu proti pořádku. 
Avšak ještě sdělíme úředníkům v dalším listě, co by 
měli činit. Pročež, pro tuto naši shovívavost, mají se 
modlit k jejich Bohu za bezpečí naše i republiky       
i své, aby republika mohla zůstat bez úhony na všech 
stranách a aby mohli žít bezpečně ve svých domovech.

 neděli 10. března se uskutečnil 
rozhlasový přenos bohoslužby       Vz našeho sboru. Znamenalo to 

pečlivou přípravu a začátek o hodinu dříve. 
Přípravu scénáře zvládl Petr Raus. Já jsem 
měl kázání, na které vyšel čas 25 minut. 
Kázání jsem napsal a poslal ke korekci a 
podnětům několika lidem, mimo jiné i třem 
členům našeho staršovstva. Žádal jsem je o 
láskyplné rozcupování mého kázání. Jsem 
vděčný za všechny připomínky, které jsem 
dostal, a vnímal jsem i toto kázání jako 
společné dílo. Kázání jsem si nejprve 
vyzkoušel v Bohumilicích a musel jsem ho 
zkrátit o tři minuty a 11 sekund.

A vůbec, uvědomil jsem si důležitost 
zapojení více lidí do průběhu bohoslužby. 
Jsem velmi vděčný za čtení biblických textů. 
Budu to tak chtít při všech bohoslužbách. 

Rozhlasový přenos 
bohoslužby
Rozhlasový přenos 
bohoslužby

Velmi vděčně jsem vnímal službu pěveckého 
sboru.

Tato služba jistě napomohla k vytvoření 
mimořádné atmosféry, kterou vnímali i po-
sluchači, kteří se po skončení přenosu do-
volali do kanceláře, kde jsem byl k dispozici 
45 minut. Ani jsem nevěřil, jak rychle ten čas 
uběhl. Dovolalo se sedm posluchačů. Volali 
většinou senioři, kteří se na bohoslužby už 
nedostanou, a toto je jediná možnost, jak 
slyšet Boží slovo. Všichni děkovali za 
mimořádné prožití Boží blízkosti. S každým 
jsem chvíli hovořil. Jedna z volajících v reakci 
na ďáblovo pokoušení řekla: „Pane faráři, ten 
ďábel je ale hrozný zvíře…“ Jeden pán volal       
z práce, kde mohl naši bohoslužbu po-
slouchat, a vyjádřil, že ho tato bohoslužba 
výrazně posunula. Díky Bohu za to.
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Uvědomil jsem si znovu, jaká je to 
příležitost ke službě těm, kdo se už jinak do 
společenství věřících nedostanou, ale i těm, 
kdo si vysílání pustí v práci, doma nebo jen 
„náhodou“. Osobně je mi rozhlasový pře-
nos bližší než televizní. Při televizním mám 
dojem, že je divák rozptylován mnoha 
podněty a soustředění na zvěstované Boží 
slovo se oslabuje.

Děkuji Pánu Bohu, že jsem mohl být 
spolu s vámi při tom, když On konal své dílo.

4kaz. Daniel Komrska

wVděční posluchači 
CB (Christian 
broadcast).

V pondělí dopoledne se mi na moje 
soukromé číslo dovolala ještě jedna paní. 
Muselo jí to dát práci, číslo sehnat, ale chtěla 
se podělit o radost z požehnání, které přijala. 
Pak zavolal ještě další pán na soukromé číslo, 
které jsem nikomu nedával, stálo mu to za 
námahu ho nějak sehnat, aby se mnou mohl 
mluvit a podělit se s tím, čím byl obohacen a 
povzbuzen.

Čtyři volající mi dali i adresy s prosbou o 
zaslání textu kázání. Dvě reakce přišly i mai-
lem, v nich bylo mimo jiné napsáno: 

„...dovolte nám, abychom vám poděkovali za dnešní 
kázání, které jsme si doslova bez dechu vyslechli na 
stanici ČRo Vltava. Takový pocit PŘÍMÉHO 

PROPOJENÍ s Pánem Bohem jsme už hodně dlouho 
nezažili. DĚKUJEME!“

Další mail přišel z Vilémova u Kadaně: 
„Srdečně vás všechny zdravím. Poslouchala jsem     
v rozhlase nedělní kázání. Kázání bylo velice 
poutavé, doprovázené také sborovým zpěvem. 
Dlouho budu nad tématem přemýšlet.“

Pro úplnost, dvě reakce přišly jako SMS. 
Z jedné cituji: „… to je nedělní radost! Po týdnu 
chřipky, kdy jsem totální chabrus, nedělní slovo do 

naší pouště. Ještě je šance ji zalesnit dík věrnosti Otce 
i Syna. Dík za povzbuzení.“

Děkuji všem, kdo se na přípravě této bo-
hoslužby podíleli. Petru Rausovi za pečlivou 
přípravu scénáře a vedení bohoslužby. 
Martinu Rausovi a všem zpěvákům. Lence, 
Járovi i Daniele za čtení Božího Slova. 
Honzovi a Ester za modlitby, Štěpánovi za 
varhanní doprovod, Danovi a Tomášovi za 
zvučení. Ince za součinnost se zvukaři z O  a 2

Českého rozhlasu. Vám všem za modlitby a 
vaši přítomnost.
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Církev není 

muzeum 
pro svaté

ak hned zpočátku otevřeně pro-
hlašuji, že tento provokativní titulek Tnení z mé hlavy, nýbrž jsem si ho 

dovolil vypůjčit z článku Noví příchozí ze 17. 
3. 2019 našeho předsedy Rady CB Davida 
Nováka. Našel jsem ho na webových 
stránkách časopisu Církve bratrské Brána.

Tento článek mě velmi oslovil. Ostatně 
většina toho, co jsem si dosud mohl přečíst  
z pera našeho předsedy, mě nějak zaujalo. 
Náš předseda má totiž úžasný dar od Pána 
Boha – předkládat věci k zamyšlení do naší 
konkrétní situace dnešní církve a do našeho 
21. století. Pokládám to za více než potřebné 
a účelné – umět promluvit i kriticky do 
vlastních řad a umět přijít i s neotřelými 
myšlenkami, nebo dokonce s takovými, o 
kterých v církvi nemluvíme a nediskutujeme.
Takže zpět k článku. Autor se v něm zabývá 
problematikou příchodu nových lidí „ze 
světa“ do naší církve. V podtitulu dává opět 
vyzývavé otázky. „Chceme mezi sebou nové 
lidi? Pokud ano, chceme platit cenu?“ A 
pokračuje: „Položme si otázku, zda skutečně 
chceme, aby do sboru, mezi nás, začali 
přicházet noví lidé. Nesou s sebou různé 
názory, předpoklady, pověry a postoje. 

Pokud řekneme ano, pak ale říkáme ANO 
zmatkům, nepříjemným otázkám a někdy     
i konfliktům. Noví lidé rozbíjí zaběhlý klid. 
Jsme ubití ze života, z práce a alespoň v ro-
dině, a to i v té sborové, chceme mít klid! 
Jenže příchodem nových lidí je to s klidem 
podobné, jako když se narodí nové dítě do 
rodiny – s tím rozdílem, že nové dítě se 
většinou dožije dospělosti, kdežto mnozí 
lidé, do kterých jste investovali mnoho času a 
energie, nakonec odpadnou.“

Poté se bratr David Novák zabývá situací 
v rodící se církvi, která řeší otázku, jaká dát 
pravidla a řád pro nově příchozí. Popisují to 
Skutky 15. kapitola.

V dalším odstavci uvádí tento citát, který 
si dovolím opsat celý, neboť je to slovo 
přímo do situace celé současné Kristovy 
církve a nedokázal bych to říci lépe vlastními 
slovy: „Nalijme si čistého vína: Sbory nezejí 
prázdnotou proto, že by kazatelé lhali. Dva-
cátníci nepřestali chodit do shromáždění 
proto, že by kazatelé rezignovali na Bibli. 
Církev netrpí nedostatkem kázání pravdy. 
To, co nám chybí, je zajímavé a přitažlivé 
podání evangelia, které má co do činění s 
životem.“ Pak uvádí mně neznámého Ricka 
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Warrena, který někde píše, že „lidé nepři-
chází do shromáždění hledat pravdu, ale 
útěchu“.

Článek pokračuje několika dalšími 
otázkami: „Chceme mezi sebou nové lidi? 
Pokud ano, chceme platit cenu? Je kultura 
našeho sboru taková, že nebrání novým 
lidem mezi nás přijít? Jak komunikujeme 
evangelium? A komunikujeme ho vůbec? 
Možná jsou tyto otázky vlezlé, možná 
nepříjemné... ale někdy mohou pomoci.“

A teď, milí bratři a sestry, chci pokračovat    
v rozvíjení těchto myšlenek našeho před-
sedy a pokusit se je aplikovat na situaci 
našeho brněnského sboru. Uvedu možná 
krajní a nepravděpodobné případy. Ale 
nikdo neví... Jsme sborem CB v centru 
druhého největšího města ČR. Nemůžeme 
zcela vyloučit ani tyto krajní případy. Takže: 
Jak bychom mezi sebe přijali například vraha 
vracejícího se z výkonu trestu, ale obrá-
ceného ve vězení působením vězeňského 
kaplana? Neodsedali bychom si, kdyby mezi 
nás přišel opravdu zanedbaný a zapáchající 
bezdomovec? A co lidé s jinou sexuální 
orientací? Nebylo by to pro nás zcela 
nepřijatelné, kdyby projevili zájem o členství 
v CB a našem sboru praktikující gayové či 
lesby? Jak bychom jim uměli (nebo neuměli) 
přiblížit či zprostředkovat milosrdnou a 
otevřenou Boží náruč? Odpuštění a nový 
život s Pánem Ježíšem? Anebo jen mladé lidi 
sexuálně žijící (jak je dnes zcela běžné) bez 
„požehnání úřadů“? Jsme připraveni, nebo 
bychom byli úplně zaskočeni a nebyli 
bychom schopni reagovat?

Současná doba, celá západní společnost a 
hlavně informační technologie, umělá inte-
ligence a jiné „civilizační“ vymoženosti pře-
kotně pádí stále dopředu. Dokáže církev 
držet krok s postmoderní společností? 
Nebo, jak se to v minulosti už mnohokrát 
stalo, církev přišla s řešením až „s křížkem po 
funuse“?

Mám vizi, že církev může a má nabízet 
otevřenou náruč všem, nejenom těm 
„svatým“, tedy nám, ale hlavně těm 
vyloučeným naší společností na okraj. Tito 
lidé také chtějí někam patřit a někde se cítit 
být přijati. Zůstaneme lhostejní jako majo-
ritní společnost, nebo se aspoň minimálně 
pokusíme něco udělat?

Náš sbor v současnosti nemá žádný evan-
gelizační ani misijní projekt. (Nepočítám-li 
rozdávání polévek, což při této příležitosti 
chci velmi ocenit a vyjádřit poděkování a 
úctu těm, kdo se v celé záležitosti angažují, 
zvláště koordinátorce sestře Vávrové.) 
Žijeme si spokojeně v našem ghettu – sboru, 
kde je nám velmi dobře. Máme krásné 
vyšperkované bohoslužby, do posledního 
detailu předem naplánované, pěvecký sbor 
na vysoké umělecké úrovni, příjemnou ka-
várnu a mnoho výborně fungujících odborů 
a skupin. Jsme spokojeni sami se sebou a 
vlastně nepotřebujeme (a možná ani 
nechceme), aby nám někdo nový zvenku 
narušil dlouhodobě zaběhnutý systém. Jsme 
ale potom ještě onou pověstnou solí a 
světlem, nebo, jak říká Pán Ježíš, že „bude 
vyhozena ven a lidmi pošlapána“? Tuto 
otázku nechť si zodpoví každý sám za sebe.

Končím citátem z textu Davida Nováka, 
uvedeného na závěr článku: „CÍRKEV JE 
NEMOCNICÍ PRO HŘÍŠNÍKY, NE MUZEEM 

PRO SVATÉ.“

P. S. Milí bratři a sestry, uvítal bych vaši 
zpětnou vazbu na tyto řádky. Pokud vás něco 
zaujalo nebo oslovilo, nebo zásadně ne-
souhlasíte, můžete přijít se mnou diskutovat 
po nedělních bohoslužbách v kavárně, nebo 
m n ě  m ů ž e t e  n a p s a t  n a  e - m a i l  

. Budu velmi vděčný za 
jakoukoliv vaši reakci, i za zápornou.

4Felix Davídek

d.felix@seznam.cz



duben 2019

Staršovstvo dlouhodobě vnímá určitý dluh ve 

vztahu k členům sboru v informování o své 

pravidelné činnosti. Chtěli bychom touto 

formou předkládat sboru informace o činnosti 

staršovstva a přijatých rozhodnutích.

Z jednání staršovstva 1. dubna 2019

ednání staršovstva bylo zahájeno 
biblickým úvodem a modlitební chvílí, J
kterou vedl br. David Fajfr.

Po biblickém úvodu následovala jednání o 
těchto bodech:

Pozvání sestry Dany Mátlové k rozhovo-
ru o přijetí za člena sboru .

Rozdělení služeb Slovem při biblických 
hodinách v době studijního volna kazatele 
Jana Asszonyi v období od 1. 5. do 5. 6. 2019. 
Ke službám při biblických hodinách přijali 
pozvání bratři starší Petr Dadák, Milan 
Hluchý, Petr Kvapil a Lukáš Pacek. Kromě 
nich se můžete těšit také na službu br. 
Daniela Komrsky. Tématem biblických 
hodin bude výklad 7. a 8. kapitoly Matoušo-
va evangelia .

Žádost Rady Církve bratrské o umožnění 
dokončení třetího roku vikariátu br. Libora 
Neumana, který v současné době vykonává 
vikariát v CB Náchod. Staršovstvo konsta-
tovalo, že v současné době nevnímá potřebu 
dalšího sborového pracovníka pro službu 
Slovem, nicméně pokud by to mělo Liboru 
Neumanovi pomoci k úspěšnému ukončení 
vikariátu, jsme ochotni poskytnout mu 
možnost dokončení vikariátu s tím, že 
definitivní rozhodnutí by staršovstvo přijalo 
po osobním setkání s ním. Mzda vikáře by    
v tomto případě byla hrazen z celo-
církevního fondu pro vzdělávání vikářů.

Na žádost Diakonie se staršovstvo 
zabývalo možností zřídit v předním domě 
startovací byt pro případy, kdy jako sbor 
budeme chtít pomoci někomu s návratem do 
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Zprávy ze staršovstva 



běžného života. Staršovstvo s tímto 
záměrem souhlasí s tím, že by tento byt mohl 
být zřízen ve stávající kanceláři a sborová 
kancelář by byla přesunuta do místnosti za 
šatnou.

V návaznosti na tento bod se staršovstvo 
zabývalo směřováním naší služby mimo 
sbor. Staršovstvo vidí prioritu sborové 
služby v prvé řadě v péči o mladou generaci, 
která již byla Božím slovem oslovena,           
s cílem, aby z nich vyrostli dospělí křesťané, 
kteří budou stát na vlastních nohách víry. 
Toho však paradoxně nedosáhneme bez 
otevřenosti sboru k nově příchozím a bez 
otevřenosti vůči potřebám lidí v našem 
městě. Staršovstvo v této souvislosti kvituje, 
že na nedělní bohoslužby přichází velmi 
mnoho návštěvníků. Bylo by škoda nechat je 
odejít bez povšimnutí, a proto prosíme, 
pokud si všimnete někoho neznámého, 
zkuste ho po bohoslužbě alespoň pozdravit, 
případně pozvat dolů na kávu.

Pokud byste někdo měli zájem podělit se  
s ostatními o svědectví, jak Bůh jedná ve 
vašem životě, co prožíváte v životě víry nebo 
s čím zápasíte, nebo požádat o modlitby, je 
to možné. Se svědectvím je možné se podělit 
v neděli 19. května při dopolední bo-
hoslužbě. Kdo byste chtěli tuto možnost 
využít, přihlaste se do soboty 18. května do 
18.00 hodin u kazatele Daniela Komrsky.

Bratr Daniel Komrska ukončí k 9. 4. 2019 
svoji řidičskou kariéru. V této souvislosti je 
nutné jednou měsíčně doprovodit br. 
Daniela Komrsku ke službě Slovem do 

Bohumilic. Službu mohou zajišťovat nejen 
bratři starší a služba by nespočívala pouze    
v řízení, ale je možné se zapojit také do ve-
dení bohoslužby v Bohumilicích. Zájemci se 
mohou hlásit přímo u br. Daniela Komrsky.

V hospodářské části jednání se star-
šovstvo zabývalo žádostí Sboru CB Betanie 
o krátkodobou půjčku na koupi sborového 
prostoru, s čímž staršovstvo předběžně 
souhlasilo.

Staršovstvo se zabývalo konferenčními 
návrhy na financování potřeb Evange-
likálního teologického semináře a velmi 
ocenilo návštěvu ředitele ETS br. Miloše 
Poborského, který v neděli 31. 3. sloužil při 
dopolední bohoslužbě Slovem a také na 
večírku. Staršovstvo vnímá ETS jako 
nezbytný pilíř budoucnosti Církve bratrské, 
a to zejména v přípravě budoucích kazatelů 
nejen pro Církev bratrskou. Oceňuje 
dosavadní práci nového vedení semináře a 
bylo by rádo, pokud by se náš sbor do 
podpory ETS zapojil. Tímto staršovstvo 
děkuje všem dárcům, kteří na ETS přispěli. 
Sbírka činila dvojnásobek obvyklého 
výnosu, kdy se v neděli vybralo v hotovosti 
cca 16 000 Kč. Staršovstvo rozhodlo pod-
pořit ETS nad rámec stanovený konfe-
renčním usnesením celkovou částkou        
50 000 Kč.

Příští setkání staršovstva se uskuteční   
15. dubna 2019. Jednání začne po skončení 
schůzky s architektonickým studiem Ateliér 
Štěpán o studii na rekonstrukci sborového 
domu.

4zapisovatel
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w Obdrželi jsme zprávu, že ve věku 93 let zemřel kazatel Josef  Škrobák z Velké 
Lhoty. Pro informace o rozloučení s bratrem sledujte oznámení.

w Obdrželi jsme zprávu, že ve věku 93 let zemřel kazatel Josef  Škrobák z Velké 
Lhoty. Pro informace o rozloučení s bratrem sledujte oznámení.
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Duben v besídce

Co se bude v besídce učit:

Datum

Neděle 7. dubna

Neděle 14. dubna

Neděle 21. dubna

Neděle 28. dubna

Téma

Demetrios (NZ 5/18)

Velikonoční příběh

Besídka nebude

Pavel v Efezu (NZ 5/19)

Verš k zapamatování

Toto praví Hospodin: Já jsem první i po-
slední, kromě mne žádného Boha není. 
Izajáš 44,6b 

 

Nestydím se za evangelium: je to moc 
Boží ke spasení pro každého, kdo věří. 
Římanům 1,16 

wApoštol Pavel se plaví do Efezu.

Společné setkání učitelů bude 14. dubna po shromáždění při kávě.Společné setkání učitelů bude 14. dubna po shromáždění při kávě.



březen 2019

Milí přátelé, sestry a bratři,
srdečně vás zdravím tímto dopisem na 

začátku „40 dní s Biblí“, během kterých se 
chceme jako církev společně připravovat na 
největší událost křesťanského roku, na 
Velikonoce. Tentokrát je naším společným 
tématem „jste pokřtěni v Krista“.

Když čteme listy apoštola Pavla, pak si 
brzy všimneme, že se Pavel někdy jakoby 
opakuje. Spojení „v Kristu“ se v jeho 
čtrnácti listech vyskytuje celkem 164krát. 
Někteří biblisté říkají, že celý pavlovský 
kánon by se dal shrnout do těchto dvou slov. 
„V Kristu“ je jedním z klíčů k Pavlovu 
myšlení a shrnutím jeho učení. Jedním         
z textů, který pootevírá, co „v Kristu“ 
znamená, je v 2. Kor 5, 17: Kdo je v Kristu, je 
nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
Pro Pavla „být v Kristu“ bylo spojeno s ob-
novou vnitřního já, s proměnou mysli a 
srdce. Znamená to přemýšlet, jako přemýšlel 
Kristus, mít stejné ideály jako on, milovat to, 
co miloval on. Znamená to proměnu, kterou 
sami nejsme schopni vypůsobit, ale kterou   
v nás působí Kristus. Znamená to být, slovy 
názvu jedné knihy, Kristem uchvácen…

Vím, že to, co píšu, může znít jako fráze, 
jenže bez bytí v Kristu je naše služba, úsilí a 
snaha marná. Z našeho křesťanství se stává 
náboženství bez radosti a moci. Z našich 
sborů pak spíše kulturní spolky. Být v Kristu 
nás osvobozuje od sebe samých. Znamená 
to umírat sama sobě, aby na mně byl patrný 
Kristus a aby druzí mohli povstávat k životu 
s Kristem.

Dobře toto umírání popsal teolog Walter 
Burkhart: „Umírat vlastnímu já znamená žít 
pro druhé a pro Boha. Z mé vlastní 
zkušenosti po nás každodenní umírání 
vyžaduje dvojí. Předně musíme ke svým 
bratrům a sestrám přistupovat s vědomím 
vlastní zlomenosti. Nejsme lidé beze strachu 
a bez slz, bez jizev a bez pohnutí. Naopak, 
jsme zranění léčitelé – a jsme velmi, velmi 
zranitelní. Za druhé v sobě musíme zničit 
malost a sebestřednost, jež je pro lidský život 
příznačná: Neustálé zabývání se sebou 
samým, jako by záleželo jen na tom, co chci 
já, co potřebuji já, jako by nebylo nic jiného 
než mé vlastní bolístky a tajné libůstky. Ne!

Drama svatého týdne volá NE! Pokud jsi 
vstal spolu s Kristem, pak pro lásku Kristovu 
žij vzkříšený život! Buď velkorysý a hodně 
miluj. Dokonce se – proti všemu očekávání – 
budeš cítit lépe.“

Když stojíme na začátku čtyřicetidenního 
období, které nás uvede do Velikonoc, a 
jsme-li v Kristu, nechme na základě hluboké 
důvěry v toho, který je centrem Velikonoc, 
nechat umřít to, o čem víme, že v nás umřít 
má. Umřít svým antipatiím, zraněním, 
vzteku, smutku, pýše, neodpuštění a nevím 
čemu ještě. Tím se v nás prolomí nový život, 
který vede od páteční smrti k nedělnímu 
ránu, od temnoty ke světlu.

Přál bych nám všem, aby právě období 40 
dnů, propojené společným čtením, nám      
v tom bylo pomocí.

Váš v Kristu
David Novák

Pastýřský dopis
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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

– 8 –

VERŠ:
A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a           
k ……………. Kristově.

2. Tesalonickým 3,5(CEP, )

ak nazýváme vlastnost člověka, která umožňuje 
klidně čekat na věci, které ještě nejsou hotové? J
Co pomáhá v dlouhých obdobích očekávání 

něčeho vytouženého nepodlehnout malo-
myslnosti? Jaká vlastnost člověku pomáhá přijímat 
nepříjemná zpoždění a opakovaná zklamání? Čím 
dokážeme dokonce proměňovat věci, které jsou 
dlouhodobě stále stejné?

Díky čemu můžeme opakovaně, znovu a znovu 
podpírat druhé a přijímat jejich nedokonalosti? 
Jakou kladnou vlastnost má tedy zřejmě ten, kdo se 
nevzdává naděje, že se časem věci mohou změnit, a 
opakovaně snáší třeba i nesprávné jednání lidí 
kolem sebe?

Jaký je asi člověk, který dovede počkat, až na něj 
přijde řada a nepředbíhá? Jakou vlastnost musí 
prokázat maminka, když se jí děti neustále dokola 
ptají na to samé a ona musí na to samé stále stejně 
odpovídat? Jaká je paní učitelka, která klidně a 
pokojně neustále dokola vysvětluje učivo, které se 
žákům již po několikáté nepodařilo pochopit?

Jaký je ten, kdo je snášenlivý, má strpení s dru-
hými, umí čekat, tolerovat nepříjemné situace, 
přijímat v klidu rozdíly či různé povahy? Jaký je i 
Kristus, který neustále a neustále odpouští hříchy 
nám lidem?

Poznali jste? Víte to? Pokud jste tuto vlastnost 
poznali, doplňte ji ve správném tvaru do verše níže. 
A přesto, že to není často vůbec jednoduché, učme 
se tuto vlastnost uplatňovat v různých situacích 
každý den.

Pája Sychrová
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

MIMOŘÁDNÁ POBOŽNOST

SPORTOVNÍ AKTIVITY

DUBEN V NAŠEM SBORU

19

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

4. 4.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod) 
8. 4.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
9. 4.: Setkání seniorů (10 hod)

29. 4.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)

4. 4.: Family English
11. 4.: Klub s rodilou mluvčí
18. 4.: Family English
25. 4.: 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.

7. 4.: Martin Luther II. díl (br. David Beňa)
14. 4.: Květná neděle – Želešický chrámový sbor

FOTBÁLEK

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00. 
Nekoná se za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. 
Je třeba se vždy přihlásit do čtvrtka 15.30 (nejpozději) na webu tymuj.cz. 
Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274), díky.

VEČÍRKY / NEDĚLE 17.00 (posezení), 17.30 start programu

19. 4.: 10.00 Velký pátek – kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně



7. 4.:
14. 4.:
21. 4.:
28. 4.:
5. 5.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

3. 4.:
10. 4.: 
17. 4.:
24. 4.:

1. 5.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

far. Sandra Silná; Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi (Květná neděle)
kaz. Daniel Komrska (Hod Boží velikonoční); Večeře Páně
kaz. Bronislav Kaleta
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně

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

9. a 23. 4.

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 1. a 15. 4. v 17.30

ve středu 17. 4. v 17.00

7. 4.:
14. 4.:
19. 4.:
21. 4.:
28. 4.:

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

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska: 5. slovo z kříže J 19,28 Žízním. 

kaz. Daniel Komrska: 6. slovo z kříže J 19,30 Dokonáno jest. 

kaz. Jan Asszonyi: 7. slovo z kříže Lk 23,46 Otče, do tvých rukou...

kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Dadák

NEDĚLE

w Správná odpověď: Trpělivost
Verš má znít: A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
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