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K O M P A S

Kalendárium
1. 6. – Mezinárodní den dětí – slaven od roku
1954.
1. 6. 1953 – v Československu proběhla měnová
reforma, která vzhledem ke směnnému kurzu nastavenému vládou
znamenala výrazné zchudnutí širokých vrstev obyvatel Československa
– mluví se o „velké peněžní loupeži“.
1. 6. 1993 – v Brně otevřeno Diecézní muzeum.
3. 6. 1880 – v Praze je oficiálně ustanovena Svobodná církev reformovaná.¬
3. 6. 1963 – smrt Jana XXIII., papeže, mezi jehož
nejdůležitější počiny patří svolání 2.
vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris požadující dodržování lidských práv, spravedlnosti
mezi národy a kritizující závody ve
zbrojení.
3. 6. 1989 – masakr studentů na pekingském náměstí Brány nebeského klidu.
5. 6. 1910 – vysvěcen kostel Nejsvětějšího srdce
Páně v Husovicích.
5. 6. – Světový den životního prostředí – slaví se
od roku 1972 z rozhodnutí OSN.
10. 6. 1942 – vypálení obce Lidice nacisty.
15. 6. 1914 – založen spolek Junák – český skaut.
17. 6. 1757 – v Brně umírá architekt M. Grimm
(mj. stavitel brněnské Lorety, autor
barokní přestavby kostela sv. Petra a
Pavla či kostela sv. Tomáše a dalších
duchovních i světských staveb v Brně a jeho okolí).
w pokračování na straně 5
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 6. 2019.
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), Josef Vávra
(gon@email.cz), David Fajfr (david.fajfr@seznam.cz), copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

Ú VODNÍK

J

ak objíždím sbory naší církve, opakovaně se potkávám s napětím mezi konzervativní a progresivní částí toho kterého
sboru. To je něco, co asi provází lidskou společnost celými
jejími dějinami a nevyhýbá se to ani církvi. Objeví se možnost
něčeho nového – a je tu spor. Část lidí touží novou možnost využít,
láká je, vidí v ní naději. Druhá část je opatrná: Proč dělat něco
nového nebo nově, když se to doposud dělalo tak či onak a všem to
vyhovovalo? Když není potřeba nic měnit? Lepší vrabec v hrsti, než
holub na střeše.
Co mne vede k otevření tohoto problému na stránkách
Kompasu, je jeho duchovní rozměr. Konzervativní část se totiž leckde obrátí
na tu dynamickou s apoštolským varováním: Nepřizpůsobujte se tomuto věku!
(Ř 12,2) „To lidé dnešní doby chtějí mít všechno nové, novost se jim stala
svébytnou kvalitou, staré věci odkládají jen proto, že jsou staré. Je to zbytečné,
je to mrhání prostředky i sila-mi. Křesťan, který jednou přijal Boží milost a byl
Pánem Bohem obdarován, už nic měnit nepotřebuje.“
Jenže apoštol citovanými slovy
listu Římanům nekončí. Pokračuje:
…nýbrž proměňujte se. Překvapivé
pokračování! Člověk by čekal:
Nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale
zůstávejte stále stejní, ono je to tam ale
jinak. Ne změna, ale neměnnost je
apoštolovi přizpůsobením se světu.
Proč? Protože většina světa chce držet to, co se osvědčilo.
Oslovuje mne v této souvislosti oddíl z první epištoly Korintským, který na
první pohled vypadá jako výňatek z organizačního řádu korintského sboru.
Apoštol tam píše: Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují. Dostane-li
se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne.
Podivný příkaz! Co tím apoštol sleduje, o jaký princip mu jde? Myslím na to
ustanovení, že ten, který dostal zjevení od Hospodina, má umlknout, aby mohl
mluvit někdo jiný, kdo dostal zjevení později. A nejde tu o věk, o zkušenost,
o vzdělání, jde čistě o pořadí. Staré proti novému. Proč by měl ten první mlčet?
Boží Duch ho oslovil, svěřil mu poselství, aby je předal ostatním. To zjevení je
Božím slovem – kdo si dovolí Boží slovo ukrátit, jeho část zamlčet? Proč by
nemělo být dopověděno až do konce? Vždyť ten první ještě může (ještě je
schopen) mluvit, ještě má co říct! A Boží slovo, evangelium, musí zaznívat plné,
ne jen jeho část!

Nepřizpůsobujte
se tomuto věku
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Apoštolský pokyn je tady ale nesmlouvavě zřetelný: Dostane-li se zjevení jinému ve
shromáždění, nechť ten první umlkne! Lidská
spravedlnost by to vnímala jinak: Kdo začal
mluvit, má právo své poselství dokončit. Kdo dostal
zjevení dříve, má větší nárok na jeho zvěstování. Ne
tak u Pána Boha. Tady má zjevně přednost
ten, kdo s Božím poselstvím přichází nově.
Staré a nové zjevení Boží. Má větší váhu
osvědčená minulost, nebo nová přítomnost
s příslibem budoucnosti? Jakkoli se nám to
zdá nespravedlivé, Pán Bůh dává prostor
tomu novému.
Tady ale ještě nesmíme skončit. Celý ten
2. verš 12. kapitoly Římanům totiž zní:
Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte
se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Nejde
o novost za každou cenu, novost sama o sobě ještě žádnou hodnotu nepředstavuje. Jít
za novými způsoby má smysl jen tehdy,
bude-li taková změna obnovou. Ne ale
obnovou starých pořádků, zavedených zvyklostí, minulé kultury. Je potřeba obnovovat
mysl.

Znamená obnovená mysl návrat ke starému, dnes už pozapomenutému způsobu
myšlení? To asi ne. Máme tedy začít myslet
docela nově a všechno staré zapomenout?
Co má být nové a co zůstat staré?
Stará je ta vůle Boží, to dobré, Bohu milé a
dokonalé. Boží hodnoty. Ty se měnit
nesmějí, ty nesmíme opouštět. Všechno
ostatní je totiž jen pomíjivý klam. Naopak
naše způsoby, projevy, naše vlastní výtvory,
ať už v oblasti duchovní či hmotné, ty jsou
pomíjivé, zastarávají. Ty je třeba měnit včas.
Co bude měřítkem? Podle čeho zhodnotíme, co měnit a co už ne? Podle toho prorockého obrazu z epištoly Korintským mají
být měřítkem pocity lidí kolem nás. Je třeba
měnit všechno, co brání srozumitelnosti,
přijatelnosti, věrohodnosti. Je třeba bourat
překážky evangelia. Je třeba dělat všechno
pro to, aby ti, kteří s námi budou žít v tom
nejtěsnějším společenství církve, měli
možnost v našem chování poznat dobrotu
Boží. Protože ta je pak možná, časem,
dovede až k pokání. A o to jde.
4Petr Raus

Ze staršovstva 6. 5.

B

iblický úvod a modlitební chvíli vedl
br. Petr Kratochvíl (poslání sboru).
Bratr Felix Davídek přišel na vlastní
žádost k rozhovoru se staršovstvem.
Bylo projednáno rozdělení služby na
biblických hodinách a stav příprav Noci
kostelů.
Staršovstvo prodiskutovalo za přítomnosti bratra Šimona Kadlece stanoviska ke
konferenčním návrhům a návrhům na
změny řádu na výroční konferenci CB.
Delegáti za náš sbor jsou: Jan Aszzonyi, Petr
Dadák, Šimon Kadlec, Jaroslav Štigler,
Tomáš Vrána.
4

Start biblických skupinek – informace ze
setkání s lidmi ochotnými vést skupinky: tři
již běží, další budou inzerovány na nástěnce.
Br. kaz. Asszonyi bude dodávat materiály
pro skupinky.
Z hospodářských věcí se staršovstvo
zabývalo opravou střechy předního domu,
pevným zařízením jednoho z bytů v předním
domě a novou směrnicí rady CB tykající se
kazatelů.
Petr Dadák
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SBOROVÁ KRONIKA
červen 2019
Neženu se za velkými věcmi, za divy,
jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše.
Ž 131,1b–2a

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
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89
71

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

let
let
let
let
let
let

KŘEST A PŘIJETÍ DO SBORU
w V neděli 5. května byla pokřtěna a za plnoprávnou členku přijata sestra Dana Mátlová.

dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

R
ČE

VE

0
N2

19

17. 6. – Den otců – slaven v USA od roku 1966.
20. 6. – Mezinárodní den uprchlíků – vyhlášen OSN v roce
2001 k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků.
21. 6. 1900 – zahájen v Brně provoz elektrických tramvají.
21. 6. 1991 – ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa.
26. 6. 1945 – v San Franciscu přijata Charta OSN.
27. 6. 1950 – po vykonstruovaném procesu byli popraveni
Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a
Oldřich Pelc – od roku 2004 u nás slaven jako Den památky obětí komunistického režimu.
28. 6. 1914 – atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este
v Sarajevu.
28. 6. 1925 – položen základní kámen modlitebny sboru CB Brno-Kounicova.¬
29. 6. 1989 – zveřejněn text petice Několik vět.¬

w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 15–16).
KOMPAS 6/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

5

Ohlédnutí
za Zemskou
české CB

V

e dnech 17. a 18. května proběhla
jako každý květen výroční konference Církve bratrské. Šlo o konferenci zemskou; společná konference se
zastoupením slovenské části církve nás čeká
ještě v listopadu. Tentokrát se 166 řádných
delegátů z celkem 74 sborů Církve bratrské
z České republiky sešlo v krásném sále
Smíchovského pivovaru.
Jednací část konference přinesla standardní kroky vedoucí jak ke zhodnocení
uplynulého roku, tak k upřesnění výhledu
vpřed. Delegáti projednali (případně vzali na
vědomí) Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření Rady CB, Zprávu z revize
hospodaření Církve bratrské – ústředí CB,
Zprávy odborů Rady CB, Konferenční
návrhy, Návrhy na ordinace a informaci o
diakonských ordinacích, Návrhy změn Řádu
správy CB, Ústavy CB a Jednacího řádu
Společné konference CB, Zprávu o časopise
Brána, Zprávu Diakonie Církve bratrské,
Výroční zprávu ETS za rok 2017/2018 i
Zprávu Rady CB o potřebě Evangelikálního
teologického semináře (ETS) jako vlastního
vzdělávacího zařízení Církve bratrské. Byli
rovněž seznámeni s postřehy z vizitací v roce
2018.
Konference svým rozhodnutím schválila
předložené návrhy ordinací, založila dva
nové sbory CB (Ostrava-Trojka a TřinecSosna), zrušila funkci tajemníka Rady CB,
6

konferencí
upravila činnost seniorů a seniorátů, schválila účetní závěrku CB za rok 2018, přijala
nový model podpory růstu, tedy základní
ekonomické principy CB, schválila nový
model podpory Evangelikálního teologického semináře i některé další organizační či
ekonomické návrhy. Konference dále
jmenovala Předsednictvo konference na
roky 2019–2023 ve složení Robert Hart a Jan
Asszonyi (kazatelé), Jan Drahokoupil ml. a
Marek Orawski (nekazatelé) a David Kašper
za členy Komise pro Řád. Konference
rovněž projednala návrhy na změnu Ústavy
a Jednacího řádu Společné konference;
projednané návrhy budou postoupeny
Společné konferenci v listopadu.
Na slavnostní bohoslužbě v modlitebně
v Soukenické ulici byli v pátek večer ordinováni noví kazatelé CB: Václav Andrš,
Pavel Bischof a Daniel Litvan. Současně
bylo požehnáno diákonům, kterým udělila
diakonskou ordinaci Rada CB, těmi jsou
Petra Kašperová-Poldaufová a Munkherdene Turmunkh (Munkuš). Bratr Munkuš
se kromě práce na vlastním sboru (Praha –
Jižní Město) stará o řadu mongolských
křesťanských komunit po celé Evropě; konferenční shromáždění proto mělo mongolské hosty z několika sborů nejen z České
republiky, ale i z Německa a Rakouska.
Sobotní duchovní část konferenčního
programu vycházela z Vize Rady Církve
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bratrské. Po ranní bohoslužbě se slavností
Večeře Páně, jejíž kázání delegáty upozornilo na biblickou tradici vize a jejího pochopení, proběhly semináře na témata:
Kazatel a staršovstvo, Církev pro hříšníky a
Pravdivost v lásce (versus milosrdenství).
Čtvrtý seminář byl věnován modlitbám za
církev – nikoli teorii, jeho účastníci se
modlili. Odpoledne se delegáti věnovali
rozhovoru nad zprávou o stavu církve,
kterou připravil bratr předseda David
Novák. Zprávu, která se odvážně podívala
do historie naší denominace a její staré
zkušenosti přetavila do několika vysoce
aktuálních výzev.

Jaký byl dojem z konference? Pocit? Ten
můj – skvělý. Mám radost, že se církev už
naučila diskutovat, hledat nové věci,
zkoušet, riskovat, respektovat odlišný názor.
Že přitom neztratila schopnost ani chuť dál
spolupracovat. A tím vším hledat Boží cestu.
Chápat, že nemusí být pro všechny sbory
stejná. Zápasit o dobré porozumění Písmu.
A modlit se. Tak vypadala konference – tedy
přinejmenším já a někteří další, se kterými
jsem mluvil, jsme tento dojem měli. Jsem za
to vděčný.
4Petr Raus (psáno pro web Církve bratrské)

Zpráva předsedy

Rady Církve bratrské
za rok 2018–2019

M

inulý rok napsali S. Levitsky a D.
Ziblatt knihu, která se rychle stala
bestsellerem a která byla
přeložena i do našeho jazyka. Její název zní
„Jak umírá demokracie“. Autoři, oba
profesoři Harvardovy university, si v úvodu
kladou otázku: „Je naše demokracie
ohrožená? Nikdy nás nenapadlo, že si tuto
otázku položíme.“ Jeden z předních
intelektuálů současnosti, historik T. Snyder
pak v knize Tyranie cituje Hamleta: „Doba je
vykloubená, vzal to ďas, že spravovat mám
zešílevší čas“ a dodává k této citaci, že „naše
doba je vykloubená z kloubů zcela určitě“.

Abych ale neuváděl jen příklady ze Západu.
E. Tabery se v úvodu knihy Opuštěná
společnost ptá: „Jsme zemí humanismu,
evropanství, svobody, otevřené diskuse a
občanské společnosti, jak si to otec
zakladatel (TGM) přál? Pakliže je odpověď
kladná, proč zrovna dnes tolik lidí tyto ideje
odmítá?“
Rozdělení a neklid, který zažívá celý svět
včetně západu, dopadá i na nás. Ano, po
ekonomické stránce se máme jako nikdy
v dějinách. Musíme být vděčni za nejdelší
dobu míru v dějinách, přesto mnozí
prožívají to, co popisuje A. Alvarová v knize

KOMPAS 6/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

7

Průmysl lži: „Nejistota je to jediné, na co se
dnes můžete spolehnout. Tohle každý
nevydýchá.“
Proč tyto řádky na úvod předsednické
zprávy? Proto, že nežijeme ve vakuu a proto,
že nejrůznější zprávy, společenské změny a
situace dopadají i na nás. Ovlivňují nás, naši
psychiku, vnímání světa, ale i to, jak se k sobě
chováme v církvi a jak církev vnímáme.
Zároveň, ať je doba jakkoli rozkolísaná, nic
se nemění na poslání církve. Právě v této
rozkolísané době je dobré si položit otázku, z čeho
vycházíme? Jaké důrazy nesmí být vyvráceny dobou,
ať je jakákoli? Na čem stavět v pohledu vpřed? Co je
pro naši budoucnost nosné?
Vím, že volím možná trochu nestandardní metodiku předsednické zprávy, kdy ta
bude vycházet z pohledu zpět. Nechci vyvolávat nostalgii. Jenže někdy je k pohledu
vpřed potřeba pohled do vlastních dějin.
Ještě dvě poznámky. Vybrané důrazy jsem
vybral dle svého vnímání naší církve. Pro
ucelenější pohled na církev doporučuji ještě
přečíst výtah z vizitací, který je součástí
konferenční brožury.

k Písmu, horlivost v misii, důraz na posvěcení a nakonec i ta touha po jednotě
sborů) z toho vyrůstalo.“ (R. Hart) Vidíme
postoj, který se dá shrnout do slov „toužíme
následovat“, nikoli „musíme následovat“,
„chceme zvěstovat a studovat Písmo“, nikoli
„musíme zvěstovat a studovat Písmo“...
Misie jako priorita
Když se již zesnulý historik naší církve
J. Štěpán pokoušel popsat některé ze znaků
historické identity Církve bratrské, pak mj.
uvedl „misijní pohotovost a horlivost.
Mluvit o obrácení a znovuzrození s pokorou
a bez chlouby, vyvarovat se nebezpečí nábo-

Základní předpoklad
Když popisujeme církev a sbory, pak
jakékoli tvrzení typu „bylo by dobré“, „je
třeba něco změnit“, může snadno sklouznout do pocitu jakéhosi „musu“ či zákonictví. Jenže toto je špatná motivace. Pavel
nám shrnuje zdroj své motivace do slov
„zmocnil se mě Kristus“ (Fp 3,12). Kraličtí
používají vášnivější slovo: Uchvácen jsem od
Krista Ježíše. A tato vášeň, uchvácení, snad
mohu i použít slovo fascinace Kristem,
prosakuje i z toho, co vidíme u našich otců
zakladatelů. „Adlof a spol. byli zkrátka
dětmi duchovního probuzení a věděli, že to,
co církev nejvíc potřebuje, je právě obnova
církve z Ducha svatého. Oni opravdu cele
milovali Krista a všechno ostatní (láska
8

wkazatel Alois Adlof

ženského profesionalismu.“ (Štěpán, J.: A.
Adlof, 150 let – život, služba, odkaz. Praha,
2012, s. 108; dále pouze „AA“) První
předseda naší církve A. Adlof si pak na
počátku své kazatelské cesty napsal do
deníku: „Chci být užitečný lidstvu, chci být
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silným ve víře, chci mít s Pánem stálé
obecenství, chci být kazatelem evangelia,
chci být českým Moodym, českým Pavlem,
probudit chci svůj český národ k víře otců,
chci se státi novým Husem i co do
charakteru i co do výsledků.“ P. Kučera pak
k tomu dodává, že „se tato jeho osobní vize
naplnila a stal se vskutku největším
evangelistou v Čechách na přelomu století“.
(AA, s. 76) Silný důraz nejen Adlofa, ale celé
jeho generace na misii se přenesl i na
zakládání nových sborů, zakládaných ovšem
s misijním záměrem. Uvedu pár příkladů:
„Dne 25. 5. 1886 požádal Josef Kostomlatský pražské staršovstvo „jménem
Táborských o slušné propuštění“, a tak
vznikl táborský sbor o 17 členech. Za necelý
měsíc se přihlásily o samostatnost také
Stupice na Českobrodsku, kde už řadu let
byla živá shromáždění v rodinách. Sbor
začínal s 18 členy a pastýřem se stal František
Rybář. Ve stejném roce byl založen sbor na
Vinohradech. Z toho měl Adlof radost,
třebaže pozoroval, že v samotném pražském
sboru není ještě zdaleka všecko tak, jak by
mělo být“ (Životní příběh A. A. – podkladová studie pro zveřejnění stejnojmenné
knihy).
Jako sci-fi čteme o tom, jak „bratři Pavel
Zelinka a Alois Adlof 10. května 1892
navštívili Husinec, obhlédli situaci a odjeli
domů s příslibem, že majitel prodá starou
stodolu s velkým pozemkem hned za
rodným domkem M. J. Husa. Koupě stodoly
se brzy uskutečnila. V Husinci, kde nebydlel
žádný člen SCR, se duchovní práce této malé
církve začala proti všem zkušenostem
lidského rozumu tím, že byla postavena
modlitebna asi pro 100 posluchačů! V roce
1894 se do téměř hotové modlitebny
nastěhovali z Plzně novomanželé Zelinkovi
a již za dva roky, v roce 1896, zde vznikl nový
sbor“ (Sborové listy, Soukenická, únor
2010). Že se ale nejednalo o žádnou idylku,

čteme v Zelinkově výroční konferenční
zprávě z r. 1901: „Rok byl to velmi měňavý.
Nyní je více nadávek než dříve. U sochy se
modlí a mezi modlitbou na nás pokřikují,
takže to zní...sv. Maria matko...beran, buc,
buc, buc. Kněz kázal jednou, světe, směj se,
je tu víra, kde káže švec. Vnikli jsme do jedné
kleslé rodiny a jeden ze synů je zachován.“
(Z archivu RCB) V listopadu 1902 odešlo 18
členů ze Soukenické, kteří bydleli na Žižkově
a pod vedením F. Urbánka založili na
Žižkově nový sbor. Sám Urbánek byl jedním
z „Božích bojovníků“, což byla skupina
pouličních evangelistů, kteří v neděli
odpoledne šli do žižkovských ulic a zpěvem a
kázáním zvěstovali evangelium a zvali do
sboru – sám Urbánek tyto pouliční bojovníky podporoval na modlitbách, v ulicích
s nimi nebyl, věnoval se však pozvaným
z ulice. (Sborník Nežijeme minulostí,
s. 33–34)
Důraz na misii a evangelizaci vidíme i u
další výrazné osobnosti naší církve, kazatele
Balcara, který dělal kolportéra (od roku 1866
do roku 1870). Procházel dům od domu
široké okolí, nabízel Bible a mluvil s lidmi
o víře. (Vinterová, T.: Jan Balcar, životní
příběh tkalce a kazatele. Bystré, 2018, s. 73;
dále pouze „JB“) Roku 1877 pak Balcar s dalšími založili „Českoslovanskou misijní společnost“ (JB, s. 166).
Právě díky misijnímu důrazu měla v roce
1905 naše církev 23 sborů, 60 stanic,
12 ordinovaných kazatelů, 5 evangelistů a
12 kolportérů. Rozdalo se zhruba 200 tisíc
Biblí a Nových zákonů, 100 tisíc knih a
2 milióny letáků a evangelizačních brožurek.
Existovaly mládežnické spolky, misijní
kluby, časopisy, služba prostitutkám – Domovina atd. Přesto Adlof v roce 1905 píše:
„Co vykonáno, je nesmírně málo v poměru
k tomu, co vykonati zbývá. Ještě jsme nenaplnili evangeliem celou naši vlast a národ.
Ještě také nejsme uceleni dost uvnitř. Ještě
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nejsme si všichni vědomi velikých svých
cílů“. (podle: T. Grulich, materiály na konferenci o zakládání sborů a stanic)
Výzva pro nás
To, co nám naši otcové zakladatelé dali do
vínku, co patří, a doufám, že patřit bude,
k základnímu charakteru a nastavení CB, byl
silný důraz na to, že jedno z klíčových
poslání církve je přinášet zvěst evangelia.
Proto svědčili, chodili do ulic, rozdávali
Bible a traktáty, zakládali sbory atd. Velmi
dobře poznali to, co novozákoník M. Hengel
shrnul do slov: „Církev a teologie, která
zapomíná nebo zapírá misijní poslání
věřících jako poslů spasení ve světě
ohroženém katastrofou, zříká se i svých
základů, a tím sama kapituluje.“ (Černý P.,
Vztah teologie a misiologie).
Nechci se v této zprávě zabývat metodami evangelizace. Chci před nás spíše položit
otázku, zda je evangelizace stále tím, co
charakterizuje naše sbory, a co děláme proto, aby to
pro nás bylo jednou z priorit. Jistěže nemůžeme
lidi obrátit, ale můžeme jim sdělit evangelium. Když vedoucí církve před zhruba
2000 lety v Jeruzalémě rokovali, jak vytvořit
nový řád, jaká nastavit pravidla, jak moc
akceptovat některé požadavky křesťanů
z Židů, pak Jakub řekne: „Proto já soudím,
abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí
k Bohu“. (Sk 15,19) Vedoucí církve dají
nějaké požadavky, ale zásadní paradigma zní:
„Nedělejme to pohanům složitější, a držme
se pouze toho, co je nezbytné.“ Poté udělají
„zápis“, kde stojí: „Toto jest rozhodnutí Ducha
svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými
povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné“.
(Sk 15,28) Něco bylo a je naprosto nutné a
toho je třeba se držet, ale nic víc. Vše ostatní,
co brání pohanům přicházet k Bohu, dejme
pryč. Napadá mě otázka, zda jsme tento verš
neotočili asi takto: „Proto my soudíme, abychom
10

nedělali potíže křesťanům, kteří se před mnoha lety
k Bohu obrátili, a pohané ať se jim a nám přizpůsobí“. Někdy hrozí nebezpečí, že naše sborová kultura se strašně těžko překonává, a
navíc její udržení při životě stojí veliké úsilí.
Je dobré si též uvědomit, že jsme možná
jedna z posledních zemí v Evropě a možná i
na světě, kde mají křesťané stále přístup do
škol, kde nás nijak neomezuje tzv. korektnost (jak je tomu v Evropě) nebo fyzické
represe. Kladu otázku, jak tuto mimořádnou
dobu využíváme?
Písmo jako měřítko života
O Balcarovi a „balcarácích“, jak byli
členové jeho sboru hanlivě nazývání,

wkazatel Jan Balcar

kolovala řada posměvačných článků. Zde je
krátký úryvek: „Tam jsou (v Bystrém) takoví
poblouzniví lidé, kteří chtí založit novou
balcaráckou víru. Na Dolech se v některé
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chalupě sejdou, tam zpívaj a čtou Bibli a
když tam přijde Balcar, tam jim něco vykládá
a káže.“ (JB, s. 136) I tento úryvek ukazuje na
důraz nejen Balcara a těch, které kolem sebe
shromáždil, na četbu a studium Písma jako
základu života a víry. Podmínkou členství
v nově založené Svobodné evangelické
církvi české byl mj. předpoklad, že „každý
člen přijímá Boží slovo Starého a Nového
zákona za pravidlo své víry a života aby
podle něho žil.“ (JB, s. 80) Víme, že ne vždy
se to dařilo, ale tento důraz byl patrný.
Vztah A. Adlofa k Bibli dobře charakterizuje věta v úvodu Biblických letopisů, které
napsal: „Velice pak žádám si, bych knihou
svou směl prospěti a posloužiti k tomu, aby
kniha knih, Bible, stala se čtenáři dražší a
žádostivější.“ S důrazem na autoritu Písma
však šel ruku v ruce důraz na teologické
vzdělání, korigované svědectvím Ducha
svatého. Ještě jednou Adlof: „Mít akademicky vzdělané kazatele, to budiž naše
skrytá tendence. Kdyby ale vzdělání bylo
náhradou za Ducha svatého, pak pryč se
vzděláním. Ale jak to dopadá, když není ani
Duch svatý, ani vzdělání!“ V podobném
duchu čteme výzvu členům Svobodných
reformovaných církví z r. 1908, kde se mj.
nabádá: „Pamatujte, že jste sborem i tehdá,
když u Vás káže kazatel „nestudovaný“ a
„neordinovaný“. Nepřeceňujte práci kazatele studovaného a nepodceňujte práci bratří
prostých. Milujte stejně tyto jako ony.“
(Archiv RCB) Nejedná se o výzvu k nestudovanosti, ale k tomu, že teologické
studium samo o sobě nestačí (viz Adlofův
citát výše).
Výzva pro nás
Asi žádný delegát konference a člen CB
nebude mít problém se s tímto bodem
ztotožnit. Jenže jiná věc je realita našich
sborů, kde se leckde studium i aplikace

Písma dostává na okraj. Málo čteme Písmo
v našich rodinách, rozpadají se nám biblické
hodiny a biblické skupinky na sborech
fungují jen někde. Někde je problém i s účastí v neděli. Pak je sice hezké mít „písmácké
kořeny“, ale to samo o sobě nestačí. Zvláště
v dnešní post-pravdivé době je náš pomalý,
zato soustavný odklon od nacházení Božích
pravd v Písmu varující. Stále sice věříme, že
„slova věčného života“ v Písmu jsou, ale
klíčová je praxe života, nikoli jen racionální
souhlas. Pokud mizí pravda, její místo
zaujme nikoli nezbytně lež, ale vlastně
cokoli, co upoutá pozornost, co je nám
příjemné a co chceme slyšet. Možná nás
lehce mrazí při slovech z Komenského
Kšaftu: „Odkazuji tobě (český národe) za
dědictví knihu boží, biblí svatou, kterouž
synové moji z původních jazyků (kterýmiž je
Bůh psáti byl poručil) do češtiny s pilností
velikou (do patnácte let na té práci ztrávivše
několik učených mužů) uvedli, a Pán Bůh
tomu tak požehnal, že málo ještě jest národů,
kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté
proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící
slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot,
vlasti milá, a užívej toho k slávě boží a svému
v dobrém vzdělání.“ Možná by ale leckteří
Komenskému odvětili něco ve smyslu,
„díky, bratře Jene, za to, co jsi nám odkázal,
ale já na studium ani četbu Písma nemám čas,
nebo v horším případě nevěřím, že Bible je
skutečně až tak důležitá pro můj život“...
Anebo „stačí mi, jak to cítím, a když to před
Pánem cítím upřímně, je vše v pořádku. Na
co ještě Bible?“
V souvislosti s Písmem bych si ještě
dovolil jednu poznámku, a to je problematika ETS. Pokud budeme chtít ETS
uchovat, bude nás to něco stát. Je otázkou,
zda skutečně vnímáme teologické vzdělání
jako důležité a v jistém smyslu klíčové. Zda si
myslíme, že teologické vzdělání propojené
s praxí může ETS nabídnout. Ono příslo-
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večné „doba je složitá“ v sobě nese velikou
důležitost toho, aby kazatelé, pokud to jen
trochu půjde, měli teologické vzdělání přinášející jistý nadhled.
Církevní zřízení
Když jsem se v rámci přípravy na tuto
konferenci probíral archivem CB, bylo
dobrodružné číst, čím vším se zabývali naši
otcové. Zároveň jejich jednání rozhodně
nebyla idylická. Nicméně o důležitých věcech rozhodovala konference. Už v prvním
záznamu z konference v našem archivu
z května r. 1895 je jako jeden z hlavních
příspěvků uveden referát „Proč máme SRC
(Svobodnou církev reformovanou)“. Na
konferenci r. 1896 byla hlavním tématem
otázka kázně, v roce následujícím pak Duch
svatý a křest. Z referátů a diskuse vidíme, že
se sbory snažily na těchto klíčových
tématech sjednotit a již zde se „klube“
princip kongregačně-presbyterního zřízení,
který pak Adlof naznačuje ve Vyznání víry a
zřízení Svobodné reformované církve z roku 1904. Adlof zdůrazňoval církev jako
svazek sborů: „Církve místní se pak ovšem
nejen mohou, ale mají sjednocovati, jsouc
jedno v Pánu, také ku práci, sobě raditi,
pomáhati, potěšovati se a upozorňovati se
na závady života se vyskytující.“ Adlof si je
vědom, že „čistý kongregacionalismus má
svá velká nebezpečí a proto se kloní k jeho
korekci. Sbor, který by se nepodřídil
závaznému konferenčnímu usnesení, se
považuje za sbor vyloučený.“ (AA, s. 131)
Začtěme se do toho, jak byla církev vedena
mezi konferencemi: „Poněvadž konference
stále nezasedá, volí si ze svého středu na
dobu jednoho roku tři muže zkušené, kteří
ve spojení se zástupci misie tvoří církevní
výbor, jenž je konferenci zodpovědný. Ten
měl mj. „udílet rady sborům, dopisy a
návštěvami působiti k lásce bratrské a roz12

hojňování života z Ducha svatého, provolávat kající a modlitebné dny, zastupovat
církev navenek a ustanovovat vizitátory“. (A.
Adlof: Vyznání víry, s. 20–21; dále jen „VV“)
Zároveň ale každý sbor měl „samostatnost
v mezích církevního zřízení a spravoval
sám sebe na svých církevních schůzích“ (VV,
s. 15).
Nahlédněme do toho, jaký vedl tehdejší
výbor (předchůdce dnešní RCB) zápas za
sbory: „Zprávy ze sborů svědčí, že úzkosti se
množí. Nářek z Lodži čten. Všude mnoho
bratří vstupuje do povinnosti vojenské.
V Rakovnicku je smír, jak se zdá, neúplný.
Zjevuje se možnost separátních sborových
shromáždění. Pro Vídeň XX br. Marek
navrhuje zastavení práce tamní v čas války.“
(archiv RCB, zápis z jednání výboru SCR
z července 1915) Důvodem, proč se toto
dostalo do zápisu výboru, bylo, aby bratři
hledali způsoby, jak sborům v jejich situaci
pomoci. Ve stejném roce pak čteme
konferenční zprávu, která začíná takto:
„Shromáždili jsme tedy obvyklé zprávy ze
sborů našich a podáváme Vám to nejdůležitější, abyste se jako údové jednoho těla
cítili a navzájem se podpírali.“ (archiv RCB)
Z těchto drobných ukázek vidíme, že naše
církev sama sebe od počátku chápala jako
svazek vzájemně se podpírajících sborů,
které spolu nesou dobré i zlé, a to v době,
kdy do SCR patřili nejen sbory v naší zemi,
ale i ve Vídni a na Sv. Heleně.
Výzva pro nás
Jedna z charakteristik naší církve je jistá
rozkročenost, co se týká různých modelů
sborové práce. Jsme rozkročeni i co se týká
některých teologických důrazů (což však
neznamená teologickou „bezpohlavnost“).
Přesto jsme schopni stále být svazem sborů.
Zároveň naše rozdílnost se ukazuje třeba na
tom, že otevřeně říkáme, že určitý typ
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kazatele by nemohl jít na určitý typ sboru, a
to přesto, že ordinace je pro celou církev. To
je ve srovnání s dobou minulou jiné, protože
dnešní podoba CB je hodně pestrá. Další
oblastí, která bude stále více patrná, budou
rozevírající se nůžky mezi bohatými a chudými sbory. Sbor, který má dostatek
pracovně produktivních lidí, který má i
náležitý počet obětavých členů, případně i
zdroje (především z USA), si může dovolit
více než sbor na opačné straně početního a
ekonomického spektra. V této situaci může
dojít k položení otázky typu „a potřebuji
ještě druhé sbory“? Potřebuji Radu CB
(mimo to, aby mi pomohla vyřídit některé
ekonomicko-právní otázky a zařídila plat
kazatele)? Potřebuji nad sebou střechu
denominace? Má mi vůbec ještě nějaká
konference či rada zasahovat do „mé“ nebo
„naší“ služby? Mají velké sbory doplácet na
malé? Máme se podílet na celocírkevních
sbírkách na vikáře, když žádného nepotřebujeme, na ETS, když tam nikoho
neposíláme, na Diakonii, když máme věkový
průměr sboru 35 let? Nestačil by jen jakýsi
volný a nezávazný svazek sborů? Jinými
slovy, není čas opustit stávající systém
zřízení naší církve a přejít na čistý
kongregacionalismus, který vidíme třeba
v BJB? Toto jsou nepříjemné otázky, které
ale před nás staví naše doba, již zmíněná
rozkročenost církve, ale i ekonomika.
Jsem přesvědčen, že přes někdy určitou
těžkopádnost našeho zřízení, je tento systém
pro naši realitu stále tím nejlepším. Je zdravé,
když se některá klíčová rozhodnutí odehrávají v triádě sbor-konference-Rada, je
správné se o některých věcech spolu radit, je
dobré, když si sbory mezi sebou dokáží
vypomáhat a když společně pracujeme na
vědomí toho, že jsme církev, nikoli pouze
sbor. Stejně tak je dobře, že jsme se jako CB
na některých věroučných věcech shodli; kdo
má v zásadních oblastech věrouky, ale i etiky

jiné pochopení Písma, má v ekumeně řadu
dalších církví, ke kterým máme jako CB
většinou hezký vztah a kam může odejít.
Navzájem se potřebujeme a v budoucnu tato
potřeba nebude slábnout, ale naopak sílit –
viz úvod této zprávy.
Přednosti kongregačně-presbyterního
systému velmi moudře vycítili naši otcové a
osobně vidím jako moudré v tom pokračovat.
Členství
„Kardinálním eklesiologickým důrazem
bylo pro Adlofa a celou SRC členství v církvi
na základě osobního vyznání víry.“ (AA,
s. 131) Naši otcové to vyjádřili takto: „Za
členy Svobodné ref. církve mohou jen takoví
přijati býti, kteří vyznávají, že celým srdcem
se k Pánu Ježíši obrátili, že mají odpuštění
hříchův a jistotu spasení a svým obcováním
opravňují k naději, že přešli ze smrti do
života, a kteří dobrovolně a z přesvědčení se
k církvi přihlásí.“ (Vyznání víry a zřízení SRC
s. 13) Zároveň ale s členstvím souviselo i
konání kázně: „Pro čistotu a blaho církve
Kristovy jest nevyhnutelné, aby kázeň
přiměřená slovu Božímu pečlivě pěstována
byla.“ (VV, s. 21) V již citovaném, Důvěrném
slovu k členům SRC z r. 1908 stojí:
„Provádíte kázeň? Neběhejte ustavičně za
těmi, kteří si myslí, že církvi prokazují milost,
když na ní trvají. Nechte takové jít cestou
vlastní!“
Naší církvi se trochu výsměšně říkalo
„výběrová“, protože členství bylo podmíněno osobním vyznáním víry v Ježíše Krista.
Toto mohlo vést k pocitu, že naše církev je
vybrána na rozdíl od církví lidových jen
z lepších lidí. Jenže to je hrubé neporozumění smyslu členství. Členství v naší církvi
bylo od počátků spojováno jednak se znovuzrozením a následným křtem, zároveň ale
také s důrazem na posvěcení, tedy na
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proměnu života. To pak vedlo i k tomu, že
když někdo žil v hříchu, konala se církevní
kázeň, která ale měla pomoci k pokání a
návratu do církve.
Výzva pro nás
Co bych chtěl ukázat v souvislosti s členstvím, je, že od počátků naší církve souviselo
členství s určitým závazkem. Když si pročítáme současný členský slib, pak se budoucí
člen svobodně zavazuje, že 7× něco bude a
1× nebude. Nejedná se o nic dramatického,
jen o naplnění základních křesťanských
ctností. Realita ale někdy bývá jiná a ze slibu
se stane formalita. Vím, že někdy k tomu
jsou pádné důvody, že jsou období života,
kdy cílem je přežít do dalšího dne či týdne,
kdy z různých důvodů nemohu navštěvovat
svůj sbor, kdy procházím krizí atd. Zároveň
ale mnohokrát tyto složité situace, které by
nám bránily plnit členský slib, neprožíváme,
a přesto je řada členů, kteří to, co kdysi slíbili
nejen církvi, ale především Pánu Bohu,
neplní.
Mám za to, že by bylo správné těm, kteří
chtějí vstoupit do církve, ale i těm, kdo si
dávají manželský slib a kdo slibují v souvislosti s požehnáním dětí, položit na srdce, aby
skutečně přemýšleli o tom, co slibují. Pokud
dopředu vím, že nebudu podle svých
obdarování sloužit na Božím díle (a mohl
bych), proč to slibuji? Pokud nebudu a
nechci podle svých možností přispívat na
Boží dílo, opět se ptám, proč slibuji, že
budu? Stejné platí se slibem o neopouštění
společných bohoslužeb. Zdůrazňuji, že vím,
že jsou období života, kdy něco plnit nelze,
ale jsou i období, kdy to lze. Ptám se, zda
jsme z členského slibu někde neudělali jen
folklór, kdy mimo osobní víry v Krista, která
je jistě základem, se od členů již více nic
neočekává.
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Proto si myslím, že je dobré čas od času –
třeba při přijímání do sboru, připomenout
význam členských slibů a stejně tak při
přípravách na křest a s ním spojené členství
členský slib pozorně projít. Žijeme v době,
kdy platí heslo „nevaž se, odvaž se“. Nechceme se příliš vázat, a to se pak někdy
promítá i do našeho vztahu ke sboru. Zde je
třeba navázat na touhu našich otců, aby naše
církev skutečně vyznavačská byla.
Závěrem
Doufám, že to, co jsem napsal, nepůsobí
jako pokus o hagiografii (životopis svatých).
Stačí se chvíli probírat archivem a zjistíme, že
naši předchůdci zápasili nejen s hříchem, ale i
mezi sebou. Zároveň ale mnoho oblastí
velmi dobře vystihli a bylo by chybou na ně
rezignovat jen proto, že se mění doba nebo je
prostě nechat „vyšumět“. Někdy jsem slyšel
povzdech, že naše církev je jiná, než byla ta
před x lety. Ano, bude jiná, ale nikoli díky
zpěvu, oblékání nebo interiéru modliteben.
Bude jiná, když začne rezignovat na misii a
evangelizaci, když společně na různých platformách přestaneme studovat Písmo s cílem
najít v něm odpovědi na klíčové otázky, když
se z nás stanou sbory, které se vlastně již více
nepotřebují, a když se členství stane víceméně formální záležitostí. Pojďme společně
pracovat na tom, abychom se toho
nedočkali.
Zakončím slovy prohlášení Rady Jednoty
českobratrské 1919: „Vroucně pak si přejeme
naplněni býti mocí s výsosti, abychom národu svému
zvěstovali evangelium o spasení v Kristu Ježíši. Návrat ke Kristu je věcí pro nás nejdůležitější. Zvěstovat
to životem i slovy a tvořit krásnou církev Pána Ježíše
v národě našem, pokládáme za své poslání.”
Abych ale nekončil rokem 1919, přidám,
že si vroucně přeji vidět církev odvážnou,
otevřenou a oddanou svému Spasiteli.
4David Novák
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Letopisy
k červnovým výročím
3. 6. 1880 – ustavení Svobodné církve reformované – šlo o důsledek práce misionářů
z Boston Mission Board, která započala
v Praze v roce 1872. Američtí misionáři měli
zadání spolupracovat s místními evangelickými církvemi, ale nenašli zde takovou
církev, která by odpovídala jejich duchovním
důrazům. Protože se tedy nepodařilo
začlenit jejich práci do žádné z místních
církví, směřovala situace ke vzniku nového
společenství. Za jejich práci se postavila i
Evangelická aliance, která vymohla v roce
1879 u císaře povolení činnosti svobodných
křesťanů. 3. června 1880 pak je oficiálně
oznámen vznik Svobodné církve reformované. Východočeské sbory svobodných
křesťanů vzniklé činností Jana Balcara se
pak k této církvi připojily až po jeho smrti
v roce 1888.
28. 6. 1925 – položení základního kamene
modlitebny sboru CB v Brně na Kounicově
ulici. Samostatným sborem se brněnské
shromáždění Svobodné církve reformované
stalo v roce 1908 za kazatele Josefa Kostomlatského. Po smrti tohoto kazatele se
v roce 1918 sbor rozdělil na dvě části, které
se scházely na Nových Sadech a v Novém
Lískovci. Lískovecká část se spolu s lidmi
z Bohumilic, Nosislavi a Slavkova ustavila
23. března 1919 jako nový sbor. Shromáždění však chyběly prostory ke scházení,
a po několik let si proto od města
propůjčovalo místnosti ve školských
zařízeních na Křenové a Rejvízi. V roce 1925

však dostalo staršovstvo tohoto sboru
nabídku koupě starého domu na Kounicově
ulici a po nedlouhém rozvažování ji přijalo.
Ihned se započalo se shromažďováním
peněz na stavbu modlitebny. Projektem
stavby i její realizací byl pověřen stavitel
František Uherka (mj. člen sboru). 28.
června 1925 byl na volném prostranství ve
dvoře domu položen základní kámen nové
stavby a 19. září 1926 se modlitebna
slavnostně otevřela pro veřejnost.
29. 6. 1989 – zveřejnění petice Několik vět –
tvůrci petice byli představitelé Charty 77 a
její text zveřejnila rozhlasová stanice
Svobodná Evropa. Ještě před tímto
zveřejněním však její text koloval mezi lidmi,
aby organizátoři zjistili, jak bude společnost
na její požadavky reagovat. Reakce byla
velmi pozitivní, ještě před zveřejněním na
vlnách Svobodné Evropy petici podepsalo
1 800 lidí. Do podzimu se k jejímu textu
svým podpisem přihlásilo na 37 tisíc
signatářů. Snahou tvůrců petice bylo
zaktivizovat širší společenské vrstvy probuzené událostmi kolem připomínky 30.
výročí upálení Jana Palacha a přimět je
přestat se obávat konfrontací s komunistickým bezpečnostním aparátem. To se i
podařilo, neboť na rozdíl od dřívějších petic
pokoutně podepisovaných hrstkou lidí po
soukromých bytech se Několik vět stalo
celospolečensky veřejně diskutovaným a
podepisovaným textem. Znění petice:
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První měsíce roku 1989 znovu a jasně
ukázaly, že i když se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy
přestavba a demokratizace, ve skutečnosti
se dost zoufale vzpírá všemu, co demokracii
vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná.
Petice a iniciativy občanů, které samo
nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové
akce, pokojná lidová shromáždění rozhání,
do přípravy nových zákonů nedovoluje
veřejnosti mluvit.
Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že
občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie
a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit
svou touhu po společenských změnách.
Pohyb ve společnosti se tak začíná stále
povážlivěji srážet s nehybností moci, roste
společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí
otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás
nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země,
aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a
důkladným systémovým změnám a že tyto
změny jsou svobodná a demokratická
diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli
smysluplným změnám, novou ústavou
počínaje a ekonomickou reformou konče,
musí tedy být změna společenského klimatu
v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch
svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle
našeho názoru je k tomu třeba:
1) Aby byli okamžitě propuštěni všichni
političtí vězňové.
2) Aby přestala být omezována svoboda
shromažďovací.
3) Aby přestaly být kriminalizovány a
pronásledovány různé nezávislé iniciativy a
začaly být konečně chápány i vládou jako to,
čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž
jako přirozená součást veřejného života a
legitimní výraz jeho různotvárnosti.
Zároveň by neměly být kladeny překážky
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vznikání nových občanských hnutí, včetně
nezávislých odborů, svazů a spolků.
4) Aby byly sdělovací prostředky i veškerá
kulturní činnost zbaveny všech forem
politické manipulace a předběžné i následné
skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně
názorů, a aby byly legalizovány sdělovací
prostředky, působící dosud nezávisle na
oficiálních strukturách.
5) Aby byly respektovány oprávněné
požadavky všech věřících občanů.
6) Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo
změnit životní prostředí v naší zemi a
předurčit tak život budoucích generací,
neodkladně předloženy k všestrannému
posouzení odborníkům a veřejnosti.
7) Aby byla zahájena svobodná diskuse
nejen o padesátých letech, ale i o Pražském
jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a
následné normalizaci. Je smutné, že zatímco
v některých zemích, jejichž armády tehdy do
československého vývoje zasáhly, se dnes už
o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u
nás je to stále ještě velké tabu, a to jen proto,
aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a
státního vedení, kteří jsou odpovědní za
dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás.
Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí,
je může podpořit svým podpisem.
Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila
tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými
názory nakládat. Zasadila by tím osudovou
ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž
nadějím na skutečný společenský dialog jako
jediné možné východisko ze slepé uličky,
v níž se dnes Československo nalézá.
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4vybral Josef Vávra

Cesta

N

a konci března náš sbor přestal
vydávat Polévky z Kouničky na
„Římáku“ v Brně, a tak nastal čas,
abychom bilancovali a sdíleli své zkušenosti.
Dobrý čas k tomu nadešel 8. května, kdy se
všichni, kteří se polévkám poctivě od října do
března věnovali a měli v onen památný den
čas, sešli, včetně našich milých a přátel.
Shromáždili jsme se, skupina dobrovolníků, abychom spolu ušli pár kilometrů a posdíleli se
se svými zkušenostmi. Vyrazili jsme obdivovat bobří hráze na řece Bobravě. Někdo z nás
dokonce poprvé v životě uviděl bobra na vlastní oči v přírodě, někdo poprvé vedl pejska na
vodítku a jiný mohl prvně pořádně vypovídat všechny své krásné zážitky z rozhovorů s lidmi
na ulici. Vzdali jsme Bohu díky za to, že nám umožnil celou dlouhou zimu přivážet horkou
polévku lidem k zahřátí a potěšení.
Děkuji Vám všem „polévkářům“, že jste byli na té dlouhé „cestě“ od října do března, že
jste se nebáli a ušli ji, a možná jste zažili něco úplně nového… A možná příští rok někdo
další prvně zkusí, jaké to je „být u toho“.
za všechny Kateřina Vávrová

„Polévkářský“ výlet k bobřím hrázím

C

o je to za po-divného tvora, který
kácí stromy, přehrazuje menší toky,
staví hráze a
někdy i tzv. hrady
z
větví a ve dne se téměř
nedá uvidět? Tak na
tyhle otázky hledalo
odpověď patnáct
účastníků výletu, který
8. května na státní
svátek zorganizovali
naši obětaví
„polévkáři“, totiž
lidičky točící se kolem
přípravy polévek pro
lidi bez domova.
Te n t o p ů l d e n n í
výlet se velmi vydařil. Pán Bůh nám dopřál

exkluzivní počasí: ten den se vyčasilo a po
několika deštivých dnech se objevilo
sluníčko a modrá obloha. Z konečné šaliny
dvoj-ky v Modřicích jsme se pře-místili o pár
kilometrů dál do blízkých Želešic, kde jsme
putovali krátce proti proudu říčky Bobravy.
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Už sám název toku napovídá,
že měl něco společného s těmi
velmi zajímavými staviteli ze
zvířecí říše. Hned na začátku
výletu jsme měli malé
extempore
s jedním
místním obyvatelem, který se
zlobil, že jsme „šlapali po
chlebě“, jak se vyjádřil. Totiž
jeden z účastníků byl pes Falco
od Katky Duchoňové, který se
v jednu chvíli dětem vytrhl a
pádil za nějakým zajícem do
obilného pole. Osení už bylo
dosti po-vyrostlé, a tak vždy
musel povyskočit, aby zajíce
viděl. Takže jsme byli svědky zajímavého
divadla, kdy se pejsek na chvíli ztratil a pak ve
skoku se objevil o kus dál a pořád dokola.
Děti za ním běžely, ale kdepak: pejsek měl
jiné starosti. Když ovšem jsme od toho pána
dostali vyčiněno, uznali jsme svou chybu a ti,
kdo se Falca snažili polapit, se stáhli na okraj
pole. Ovšem to bylo ještě těžší. Falco
neustále kličkoval po poměrně velkém poli a
nikdo se ho nedovolal. Trvalo to určitě
bezmála čtvrt hodiny, než byl chycen
„lovcem“ Kerosem, který se po něm doslova
musel vrhnout.
Za pár minut jsme se dostali k těm bobřím
hrázím. Na dvou místech jsme viděli
ohlodané stromy, některé už byly spadlé, a
kolem nich spousta větví a bahna, takže tok
byl přehrazen a jenom v jednom místě voda
mohla téci malým průplavem. Většina z nás
ale bobry neviděla. Jsou to noční tvorové a
ve dne se moc neukazují. Nicméně jeden
z nás měl štěstí: bratr Pepa Vávra ho měl
možnost zahlédnout pod vodní hladinou.
Po nějaké chvíli, když už jsme měli
exkurzi do bobřího světa za sebou, jsme se
rozložili na blízkém paloučku, kde jsme se
posílili výbornými pudinky, které nám naši
18

organizátoři nabídli. Zbyla chvíle i na
„Milionáře“, kdy nám bratr Jirka Priesnitz
dával různé otázky a my jsme odpovídali
podle modelu někdejší oblíbené televizní
vědomostní soutěže, zbyla chvíle i na různé
dojmy, postřehy a zkušenosti z distribuce
polévek na Římském náměstí. Jen to
překvapení, které tak dlouho piloval bratr
Toník Zezula, nevyšlo. S tím lanem to mohlo
být opravdu zajímavé...
Touto malou reportáží chci vzdát hold
všem vám, bratři a sestry, kdo jste od
listopadu až do dubna, středu co středu,
obětovali svůj čas, své schopnosti ve prospěch našich bližních, kteří nemají to štěstí
bydlet jako většina z nás. A přemýšleli jste i o
tom, jak se těmto lidem přiblížit i po lidské
stránce a také předat něco z duchovního
pokladu, jejž jsme od Pána Boha obdrželi.
Děkuji také Bohu, že vám toto službu
požehnal a vedl vaše srdce i ruce k těmto
našim spolubližním. Všem vám patří
upřímná pochvala a poděkování!
4Felix Davídek
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Spatřit na nebi hvězdy
14. května 2019 jsem navštívila se
svou tetou a konzulem svého bratra
v tureckém vězení.

P

řiznám se, že jsem se nejvíc bála
chvíle odjezdu, toho okamžiku
rozloučení, a tak jsem se ve své
úzkosti modlila především za to. A dostala
jsem mnohem víc: Mirek nemá otoky,
kterých jsem se bála, jeho zdravotní stav je
lepší. Už je schopen více prohřát své tělo,
čemuž napomáhá i teplé počasí. Když za
námi přišel, něco jej trápilo, ale během
rozhovoru velice pookřál a byl s námi
šťastný – a my s ním. Mohla jsem jej zase
hladit, sedět těsně vedle něj, mohl slyšet
o všem, co jej zajímalo. A hodně chtěl vědět
o našich rodinách. Stále je zaměřený více ven
než dovnitř, než sám na sebe. Říkal, že se
k němu bachaři chovají lépe. A ti, které jsme
potkali, se nechovali nepřátelsky. Je zajímavé, jak reagují na úsměv. Co s nimi jeden
úsměv udělá, opětují jej a vydrží oční
kontakt. To mne těšilo.
Dalším dárkem bylo, že jsme dostali deset
minut návštěvy navíc, tedy celých 55 minut:
Mirek, Pavla a já. A pak šel sám konzul a byl
tam s ním dalších cca 30 min, což znamená,
že Mireček měl návštěvu dvojnásob delší
oproti té minulé. Příště přivezu nějakou
čokoládu i bachařům – samozřejmě s úsměvem.
Současnou prioritou je pravidelně jej
navštěvovat, což uskutečníme začátkem září
a pak začátkem prosince. I nadále jej budeme
zásobovat knihami: o základech animace,
o základech kreslení, o živočiších, stejně jako
jsme mu přivezli beletrii. Vše už v češtině!

Doufejme, že to už bude na denním pořádku, že si bude moci číst ve svém rodném
jazyce. Dostal i skripta, aby se mohl učit a jít
po návratu znovu k maturitní zkoušce. Zdali
je dostane, to se teprve uvidí (dostal – pozn.
red.). Oblečení mu bylo předáno ihned.
Moji milí, moc Vám děkuji za podporu, za
modlitby, za dary. Založily jsme s tetou
spolek na podporu Mirka s názvem Non
solum, tedy aby v tom nebyl sám. Jsme v tom
spolu – a já děkuji za Vás, že v tom nejsem
sama ani já.
A jak dopadl odjezd? Radostně. Rozloučili jsme se s radostí, že se zase za tři měsíce
uvidíme a že ve Vanu zanecháváme člověka,
kterému je lépe a který je statečný.
V té hromadě knih jsme Mirkovi dali i
poezii od Daniela Rause (sbírku Píseň),
ochutnejte:
„utrpení je vítr
oddělující zrno od plev
bolest je klenotníkův brus
zdokonalující tvar diamantu
dokud vládl soumrak
viděl jsem pouze mnoho odstínů
mezi dobrem a zlem
až když mne obklopila hluboká tma
spatřil jsem na nebi
hvězdy“
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Pán Bůh Vám všem požehnej!
4Katka V.
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Červen v besídce
Co se bude v besídce učit:
Datum

Téma (č. úlohy)

Verš k zapamatování

Neděle 2. června

Malta a Řím (NZ 5/23)

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo
jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
1. Korintským 1,18

Neděle 9. června

Společná pro sk. 1 a 2.
Skupinky 3 a 4 zůstávají
ve shromáždění

Neděle 16. června

Opakování veršů

Neděle 23. června

Společná
předprázdninová

Společné setkání učitelů bude 16. června po shromáždění při kávě.

Výlet: 22. června 2019
Sraz v 8.45 u tramvajové zastávky „Přístaviště” ve směru od centra.
Odchod v 9.00 směr přehrada.
Body programu:
- Instruktáž u policejních potápěčů
- převoz lodí do Veverské Bítýšky
- 13.00 oběd v „Hospůdce u Václava”
- Jarošův mlýn
- plavba lodí zpět
Příjezd do Bystrce, přístaviště v 17.00.
20
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Noc kostelů

V

pátek 24. května proběhl již
jedenáctý ročník Noci kostelů. Po
týdnu dešťů byl krásný slunečný
den, takže nic nebránilo tomu, aby program
o modlitbě v židovském tanci mohl být na
dvoře. Zatančila nám skupina Miriam,
kterou slovem doprovodila Katka Vávrová.
Ve spodních místnostech probíhal dětský
minikoncert, který připravila Eliška Štiglerová a David Raus spolu s dětmi ze sborečku. Na závěr si připravili několik ukazovacích písníček a byla radost pozorovat, jak
se i dospěláci zapojili a vrátili se tak do
dětských let. Následoval zábavný program
s Pájou Sychrovou, při kterém se děti naučily
pěknou písničku a potom až do osmi hodin
byla možnost kreslit, vyrábět a poznávat
nové věci spolu s učiteli nedělní besídky.
Tomáš Nykodým s Davidem a Štěpánem
Rausovými a Petrem Buršíkem připravili
hudební doprovod k pásmu s názvem
Pojďte si s námi zazpívat. A přestože byli jen
čtyři, použili určitě alespoň osm hudebních
nástrojů.
Služba v průjezdu lákala kolemjdoucí
k návštěvě voňavými koláčky, které upekly
naše milé sestry. Někdo si dal koláček a
pokračoval v cestě, někoho to zaujalo,
změnil své plány a zašel se podívat, co se
nachází za jinak zavřenými dveřmi. Někteří
se přišli podívat, ale koláček nechtěli, protože prý drží linii nebo hubnou do plavek J.

Velkou spoustu lidí zaujala výstavka
v Karpíškově sále. Bible v nejrůznějších
jazycích a překladech zapůjčil Jan Asszonyi,
zpěvníky, kancionály a chorálníky z posledních šedesáti let přinesl Petr Raus a
kancionály i více než sto let starými obohatila
výstavku Ester Pučálková.
Díky všem jmenovaným i spoustě dalších,
které jsme vyjmenovat nezvládli, jsme mohli
nechat nahlédnout do naší modlitebny téměř
třem stovkám návštěvníků, přičemž pro
některé z nich to bylo jejich první setkání
s církevním prostředím.
Za pořadatele Lydie Křipačová

MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽ DÉHO

HLEDEJ,
HLOUBEJ,
HÁ DEJ

–10–

J

aká silná negativní reakce často přichází,
když člověk ve svém životě narazí na
překážku, která mu brání dosáhnout toho,
co chce? U čeho se často objevuje křik, slzy
nebo třeba bouchnutí pěstí? Co může narušit
vztahy mezi lidmi a vést i k nepřátelství, zášti?
Čím přirozeně reagujeme na něco, co
vnímáme jako zlé, nevhodné, nesprávné,
nespravedlivé nebo obtěžující? Čemu snadno
podléhá člověk, který je označován jako velice
prchlivý?
Co může mít opravdu svůj důvod, ale nesmí
to být přehnané, neovladatelné a nepřiměřené? Co se máme podle Bible učit ovládat tak,
abychom u toho nehřešili? A nad čím nemá
podle Božího Slova nikdy zapadnout slunce,
tedy, nemělo by to trvat příliš dlouho? Čím
bychom se neměli nechat ovládnout,
abychom nevytvářeli ve svých srdcích místo
pro hřích a zlo? (Podle Efezským 4,26.) A jak
jinak můžeme nazvat zlobu, zlost či vztek?
Poznali jste? Víte to? Pokud jste hledanou
negativní emoci odhalili, pak ji jistě hravě
doplníte i do verše uvedeného na konci článku
a můžete se spolu se mnou snažit tento verš
uplatňovat i ve svých životech.

VERŠ:
„Odlož ………… a zanech rozhořčení, nevzrušuj
se, ať se nedopouštíš zlého.“
(CEP, Žalm 37,8)

4Pája Sychrová
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ČERVEN V NAŠEM SBORU
MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30
Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45
6. 6.: Family English
13. 6.: Klub s rodilou mluvčí
20. 6.: Family English
21. 6.: Výlet na Kozí horku (viz leták na webových stránkách sboru)
27. 6.: Logoklub Cerka

DIAKONIE
4. 6.: Setkání seniorů (10 hod)
13. 6.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
24. 6.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
Na sobotu 8. 6. 2019 je připraveno v našem sboru setkání manželských párů. Pozvání platí pro
všechny manželské páry (nejlépe 10+). Setkání začne dopoledne v 9.30 a
bude ukončeno společným obědem. Téma je „Můj partner je někdo jiný“.
Přednášet budou Broník a Jana Matulíkovi.
Kdo budete chtít přijít, napište se prosím do středy 5. června na papír na
nástěnce.
15. 6. ve 12 hodin budou v našem sboru oddáni Alice Zachariášová a Vojtěch Horký
16. 6. sborové odpoledne v Bohumilicích – všichni jsou srdečně zváni do Bohumilic na sborové
odpoledne, začátek cca v 15 hodin, kvůli zajištění občerstvení se prosím
zapisujte do tabulky na nástěnce.
SPORTOVNÍ AKTIVITY

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.
Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
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23

ČERVEN V NAŠEM SBORU
NEDĚLE
PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI
2. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně – Neděle seniorů
9. 6.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi – TV přenos (prosíme o včasný příchod)
16. 6.: 10.00 kaz. Daniel Komrska
23. 6.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
30. 6.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
7. 7.: 10.00 kaz. Daniel Komrska

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
5. 6.: 18.00 kaz. Daniel Komrska – Ježíš, Pán nad přírodními silami (Mt 8,23–27)
12. 6.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
19. 6.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
26. 6.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
3. 7.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
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
dle oznámení
v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20
každý pátek v 16.45
vždy po nedělní pobožnosti
v pondělí 17. 6. v 17.30
ve středu 19. 6. v 17.00

STANICE
2. 6.:
9. 6.:
16. 6.:
23. 6.:
30. 6.:

BOHUMILICE / neděle 10.00
br. Petr Raus
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Ladislav Jílek
br. Tomáš Vrána
br. Pavel Zvonař

BLANSKO / neděle 14.00

kaz. Jan Asszonyi

w Správná odpověď: Hněv.
Verš má znít: Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopouštíš zlého.

