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K O M P A S

Kalendárium
1. 7. 1968 – podepsána smlouva o nešíření
jaderných zbraní – v současné
době jen Indie, Izrael, Pákistán a
Severní Korea nejsou jejími
signatáři.
1. 7. 1991 – oficiálně rozpuštěna vojenská
aliance Varšavské smlouvy.
1. 7. 2006 – v ČR vstoupil v platnost zákon o
registrovaném partnerství.
2. 7. 1946 – Československo na nátlak
Sovětského svazu odmítlo účast
na Marshallově plánu.
4. 7. 1776 – na Kontinentálním kongresu
v Pensylvánii byla přijata Deklarace nezávislosti Spojených
států amerických na Velké
Británii – v USA je dodnes slaven Den nezávislosti jako jeden
z největších národních svátků.
5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje – jde o připomenutí
jejich mise na Velkou Moravu
v roce 863, samotné datum
svátku je ale určené uměle bez
opory v historických pramenech. Až do roku 1863 se slavil
Den slovanských věrozvěstů
9. března.

w pokračování na straně 5
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 8. 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

ako základ dnešního úvodníku jsem si vzal verš, který je na
čelní stěně v naší modlitebně. Jsou to slova Pána Ježíše Neboj
se, jen věř!
Důvodů ke strachu a bání máme jistě všichni dost. Můžeme
se bát o své děti, aby se jim nestalo nic zlého a hlavně aby přijaly
Pána Ježíše za svého Spasitele. Můžeme se bát o ostatní
příbuzné, kde strach o spasení vlastních předků je o to větší, čím
více přibývá let. Je to Boží milost vyrůstat v rodině, která je již po
generace zakotvena v Kristu. Ale stejně se můžeme bát i na
všech cestách, na kterých se všichni pohybujeme; vzhledem
k jejich stavu není vůbec samozřejmé, že se vrátíme domů bez
nehody. V Bibli je prý slovo Neboj se použito 365×, tedy na každý
den v roce jedno. Náš Bůh zná naši situaci, i to, že máme
mnohdy strach. Podstatné ale je, že se v každé situaci můžeme na
Boha spolehnout a přivlastnit si slovo Neboj se. Pak můžeme
stejně jako mládenci před ohnivou pecí čelit přímému útoku na
naši víru i na náš život. Oni se v té chvíli určitě báli a nevěděli, jak
to dopadne, ale jejich spolehnutí na Boha bylo větší než jejich
strach.
Většina z nás si ještě
pamatuje dobu vlády komunistů, kdy bylo rizikové
se ke křesťanství hlásit.
Dnes máme větší svobodu, ale přesto není křesťanství nijak
v módě. A tak i dnes je mnohdy nepopulární se k Pánu Ježíši
veřejně přiznat. Člověk se může dostat do situace, kdy se na něj
bude někdo dívat jako na někoho divného, nebo ho bude o to víc
sledovat, co dělá.
Domnívám se, že určitý tlak na naši víru je užitečný. Nikde
v Bibli nám není slíbená bezstarostnost, ale spíše ústrky a
pronásledování. Při tomto tlaku si ale můžeme mnohem více
uvědomovat Boží blízkost a posilu. Mám dojem, že když jsme
jako křesťané pod jistým tlakem, je naše víra pevnější.
Pochopitelně tím nechci vychvalovat extrémní režimy, kde jsou
lidé pro svoji víru vězněni a zabíjeni. To je předmět k našim
modlitbám a jakýmkoli dalším krokům, kterými můžeme tuto
situaci změnit.
Boží Neboj se nás tedy může provázet každým dnem, a to
v každé situaci, ať zdravotní či mezilidské. Boží ochrana a
pomoc je stále s námi. Víra pro mě osobně není žádnou

Neboj se, jen věř!
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berličkou, se kterou klopýtám, ale pevnou
skobou na skále, na které mohu viset
s jistotou, že mě udrží a nespadnu.
Proto bych rád i nyní před dorostovými
tábory, dovolenými a vším letním cestováním spojil slovo Pána Ježíše se slovem

z epištoly k Římanům „Neboj se, jen věř! – Co
k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“
Platí to jak v oblasti duchovní, tak v oblasti
tělesné.
Luboš Rous

SBOROVÁ KRONIKA
červenec, srpen 2019
Neženu se za velkými věcmi, za divy,
jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše.
Ž 131,1b–2a

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
ČERVENEC
sestře Jitce Kašparové z Brna
sestře Anně Gaiduschové z Brna
bratru Janu Luklovi z Nosislavi
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Jaroslavu Valovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna
bratru Stanislavu Farníkovi z Brna

SRPEN
sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

POŽEHNÁNÍ
V neděli 16. června bylo požehnáno Terezce, dceři manželů Pirochtových.

PŘEVEDENÍ DO SBORU
K 20. červnu byla do našeho sboru z CB Zlín jako plnoprávná členka převedena Anička
Rousová.

KŘEST
V neděli 23. června byla pokřtěna Lada Vyorálková.

SVATBA
V sobotu 15. června byli v našem sboru oddáni Alice Zachariášová a Vojtěch Horký.
4

KOMPAS 7-8/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

ČE

R

N
VE

EC

1
20

9

6. 7. 1415 – upálení Mistra Jana Husa na koncilu v Kostnici
(Konstanz).
6. 7. 1850 – k městu Brnu připojeno území Starého Brna,
Trnité a Zábrdovic a následně vzniká politický
okres Brno-město.
10. 7. 1091 – nejstarší písemná zmínka o Brně.
12. 7. 1883 – Josef Barvič otvírá v Brně nejstarší české „Knihkupectví, obchod s hudebninami a
zbožím uměleckým“ na dnešní
České ulici.
14. 7. 1420 – vítězství husitských vojsk nad
křižáky v bitvě na Vítkově
(dnes Praha-Žižkov).
14. 7. 1789 – pařížské obyvatelstvo dobylo
Bastilu – začátek Velké
francouzské revoluce – ve
Francii je slaven od roku 1880
jako státní svátek.
22. 7. 1899 – na konferenci českých a
slovenských sborů ve Vavrišově je založeno „Česko-slovenské sjednocení“ jako základna ke společenství
českých a slovenských baptistů.
24. 7. 1919 – v Brně byla zřízena Vysoká škola zemědělská (od r. 1994 jako Mendelova univerzita).
25. 7. 1968 – papež Pavel VI. vydal encykliku Humanae vitae¬
29. 7. 1817 – v Brně založeno Františkovo muzeum (dnešní Moravské zemské muzeum)
30. 7. 1419 – pražský lid vedený kazatelem Janem Želivským vtrhl na Novoměstskou radnici
a vyhodil přítomné konšely z okna = první pražská defenestrace – začátek
husitských bouří v našich zemích.

w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 6).
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Letopisy
k červencovým výročím
25. 7. 1968 – vydání encykliky Humanae vitae – jde asi o nejzásadnější dokument v novodobé katolické církvi upravující manželské soužití, rodičovství a lidskou sexualitu. Šlo
o reakci katolické církve na propukající sexuální revoluci, životní styl hnutí hippies
a rozšiřování užívání hormonální i jiné antikoncepce mezi lidmi. Encyklika (tj. papežský
okružní dopis určený biskupům i „prostým“ věřícím na celém světě) byla přijata
rozporuplně, protože nepřinesla takové uvolnění pravidel sexuality a zejména možnosti
využívání antikoncepce (jedinou „košer“ metodou pro regulaci počtu dětí z hlediska této
encykliky je tzv. přirozené plánování rodičovství pomocí sledování plodných a neplodných
dnů ženy), jaké mnozí věřící očekávali. Encyklika se snaží poukázat na posvátnost lidského
manželství a sexuality jako daru od Boha a plození dětí jako podílení se na Jeho plánu
stvoření pro tento svět a požehnání lidskému rodu.

Výňatek z textu encykliky je ve webové verzi Kompasu
4vybral Josef Vávra

Vivat prá zdniny!
Milí přátelé, bratři a sestry, věrní
čtenáři Kompasu!

C

hci vás všechny co nejsrdečněji
pozdravit na začátku prázdnin a
popřát vám příjemné chvíle
odpočinku, ať už budete někde u moře či se
budete toulat po horách anebo poznávat
historické památky, jak u nás či někde v za6

hraničí. Každoročně v letním období si
dopřáváme tuto změnu našeho běžného
způsobu života, abychom načerpali nové síly
pro další všední dny. A není to nic divného
ani nepatřičného pro nás křesťany.
Evangelista Marek zaznamenal na jednom
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místě ve svém evangeliu situaci, kdy se lidé
kolem Pána Ježíše a jeho učedníků
shromažďovali v takovém počtu, že to už
přestávalo být únosné a Ježíš jim řekl: ,Pojďte
sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!'
Stále totiž přicházelo a odchá-zelo mnoho lidí, a
neměli ani čas se najíst. (Mk 6,31)
Naše situace, co se týče pracovního a
služebného vypětí, je v mnohém podobná
situaci Pána Ježíše a jeho učedníků před
dvěma tisíci lety. Někdy musíme prostě
odejít na pusté místo a odpočinout si, abychom
byli schopni dále sloužit a nevyhořet. Jsem
rád, že se s vámi, milými bratry a sestrami,
mohu teď už víceméně pravidelně setkávat
na stránkách našeho sborového časopisu.
Chci při této příležitosti také poděkovat
redakci, že mně umožňuje publikovat různé
články a názory (se kterými nemusí
souhlasit). Podle reakcí některých z vás vím,
že se vám moje články líbí a jak jsem napsal v
jednom čísle, nebojím se ani vaší kritiky a
diskuse, budete-li mít na to či ono odlišný
názor. Pokud byste měli na srdci něco, co

byste mně rádi sdělili (a může se to týkat i
mého života), uvítal bych, kdybyste za mnou
přišli a řekli mně to do očí. To je, podle mého
názoru, nejpřímější cesta k otevřenému
rozhovoru a sdílení. Chci vám také
nabídnout možnost přímluvné modlitby či
duchovního rozhovoru v pastorační
místnosti, pokud byste měli zájem. Chci vám
být k dispozici po nedělních bohoslužbách.
Mohu vám také prozradit, co si pro vás
chystám na čtení po prázdninách (a velice se
na to těším). Dá-li Bůh, tak to bude malá
série reportáží a rozhovorů ze zbylých čtyř
společenství Církve bratrské v Brně. Jsou to
sbory Betanie a Královopolská a stanice Na
cestě a Na skále. Nedávno, když byl v našem
sboru televizní přenos, jsem dal přednost
návštěvě právě stanice Na cestě v Údolní ulici. Byl jsem překvapen malým společenstvím, kde se všichni navzájem znají, a zcela
neformálním vedením bohoslužby.
Na závěr mého prázdninového pozdravu
vyprošuji vám všem pro celé léto Boží
ochranu a jistotu Boží přítomnosti a vedení
pro každého z vás osobně.
Felix Davídek

Ilustrační foto: tábor dorostu z roku 2009
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DVAKRÁ T BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

Krásných pěších 3300 metrů
výletu Klubu rodičů a dětí

K

lub rodičů a dětí se vypravil v pátek
21. 6. odpoledne na dobrodružnou
výpravu lesem k Pryglu (k Brněnské
přehradě). V počtu čtyři dospělí, tři kočárky a
osm dětí ve věku šest měsíců až pět let, se
sluncem nad hlavou a průkazem účastníka
výletu v ruce, vyrazila naše nadšená skupinka
ze zastávky Ruda v Bystrci směrem k přehradě.
O zábavu po cestě lesem se postarala hra na
hledání zajímavých přírodnin a věcí v lese,
která byla vytištěna uvnitř každého průkazu
výletníka. Přes bystrcký les až k místní dětmi
milované raritce – dřevěným sochám Krtečka
a Králíků z klobouku – se nám podařilo
například najít: listy stromů, rozkvetlou
květinu, tmavé kameny, klacíky, mech,
jehličnany, kůru, jahodník, maliník a dokonce i
letící ptáky. Poté jsme pokračovali přes
Rakoveckou zátoku, podél Brněnské přehrady
až na krásné, hřištěm, trávou a stromy
oplývající pláže na Kozí Horce. Zde si
maminky mohly v klidu oddechnout od nošení
dětí, od povzbuzování dětí k překonávání
terénu, od foukání na miniodřeniny (nic
horšího se, díky Pánu, nestalo), od tlačení
kočárků, od rozdávání křupek, placek a svačin,
od podávání pitíček i od dalších výletních
radostí. Děti s vypětím všech sil a s nadšením mohly otestovat kvalitu i nosnost místních
herních prvků. Nechybělo ani pro uťapané nožičky příjemné ochlazení chodidel ve vlnkách
Brněnské přehrady J. Celou dvanáctičlennou skupinu nakonec odvezl z Kozí Horky do
Přístaviště v Bystrci parník s názvem Utrecht, a tak jsme si všichni připadali, jako bychom
procestovali skoro celou Evropu J. A že by chyběla závěrečná zmrzlina? No, to ani
náhodou! Příště se rozhodně přidejte i vy, stálo to za to.
Pája Sychrová
8
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K potápěčům, po vlnách přehrady
a do mlýna s dětmi
z nedělní školy
edělní škola, jako
každoročně na konci
školního roku, vyrazila na výlet. Tentokrát se
děti a s nimi i někteří rodiče a
učitelé z besídky vypravili v sobotu 22. 6. a z Brna se nevzdálili zase tak daleko.
Nejprve během dopoledne
absolvovala naše čtyřicetičlenná skupina zajímavou
exkurzi na základně policejních potápěčů u Brněnské přehrady, za
kterou patří velký dík Tomáši Záděrovi. Ten
exkurzi nejen umožnil, ale zároveň nám
všem, díky svému vyprávění, přiblížil, co
všechno takový policejní potápěč dělá, jaké
používá pomůcky, do jaké výstroje se
obléká, jak a čím si pod vodou svítí, fotí
nebo komunikuje s kolegy. Pustil nám i
poutavé, zajímavé video z akcí a odpověděl i
na zvídavé otázky dětí i dospělých, z nichž
jsme se třeba mohli dovědět, že policejní
potápěči nechodí nikdy pěšky po dně.
Poté se výprava vrátila do Přístaviště a na
více než hodinu se nalodila na parník a
užívala si cestu po vlnách Brněnské přehrady až do Veverské Bítýšky. Pro mnohé
z nás to bylo úplně poprvé, co jsme projeli
celou trasu parníku, všemi zatáčkami, přes
všechny zastávky až na konečnou. Po
vylodění a krátké procházce po cyklostezce
podél řeky jsme dorazili do restaurace, kde
na nás čekal báječně propečený řízek

N

s bramborem a příjemně chlazená voda
s tropickým ovocem.
Po vydatném obědě jsme nahlédli ve
Veverské Bítýšce do místní kulturní památky
zvané Jarošův mlýn. Dověděli jsme se zde od
místního mlynáře a jeho ženy, jak se v tomto
mlýně z obilného zrna ještě před dvaceti lety
vyráběla mouka všech druhů, jak se oddělovaly otruby a klíčky i nežádoucí příměsi a
také nejrůznější zajímavosti o tom, jak se ve
mlýně dříve žilo. Prohlédli jsme celou čtyřpatrovou budovu mlýna i mnoho strojů
potřebných k výrobě jednotlivých produktů.
I přesto, že se nám celý výlet trochu
protáhl a zpět do Přístaviště v Bystrci jsme se
vraceli pozdějším parníkem, než byl původní
plán, všichni výletníci všechno zvládli a
troufám si říci, že jsme prožili báječný,
požehnaný a zajímavý čas. Velký dík za to
patří všem organizátorům a Pánu Bohu, že
nás po celou dobu provázel a chránil.

KOMPAS 7-8/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

4Pája Sychrová
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Vděčnost
sestry Heczkové

P

rvní letní den jsem se vydala do
moderního zdravotnického zařízení,
abych na pokoji číslo devět navštívila
sestru Halinu Heczkovou, která mne
s jiskrou v oku poznala a pozvala dál. Strávily
jsme spolu necelou hodinu, během níž se mi
díky sestře představil kaleidoskop jejích
vzpomínek. Snědly jsme spolu svačinu a
vrátily se do doby, kdy pásla jako holka
krávu. Pásla celý den a četla si v knihách. Pak
se vynořila vzpomínka na jejího manžela
Stanislava, který ji vždy po jídle vzal za ruku a
poděkoval za „vynikající“ jídlo. Byť sestra
moc dobře věděla, že to bylo jídlo prosté,
obyčejné, manželovu pozornost vnímala
jako projevení vděčnosti.
Cestou domů jsem si uvědomila, jaký dar
jsem v přítomnosti sestry Heczkové získala
– bylo to svědectví o jejím srdci, z nějž
vycházela vděčnost. To slovo se opakovalo u
mnoha příležitostí a já za to sestře Halině
děkuji, protože mne to vede k zamyšlení se
nad vlastním životem. Jednou, až mé tělo
bude vypovídat opěrnou službu mé duši,
tehdy, až si nebudu moci vzpomenout na
jména a nebude už pro mne důležité, co a jak
se děje či dělo v lineárním čase, tehdy bych si
přála mít tu milost, aby se ukázalo, čím jsem
žila, čím jsem naplňovala své srdce – zdali to
bude zloba a nenávist, nebo vděčnost a láska
k manželovi, dětem a Pánu Ježíši. Až se to
„jednou“ navrší, ti kolem mě možná poznají,
10

jak moc ryzí život jsem žila, protože mé
ovoce bude buď lahodné, nebo trpké – a už
je nebudu moci přicukrovat. A co teprve
před Pánem, tam už bude vše završeno, tam
už nic „nedoděláme“, „nedobrousíme“,
„nevyhladíme“. Nadějí ovšem je, že On
uvidí dál než člověk, až do hlubin srdce. Kéž
budu jednou připravená...
Jsem vděčná sestře Halině Heczkové za
to, že se se mnou vroucně modlila, zajímala
se o můj život, zajímal ji sbor, jehož členy
pozdravuje – a že jsme si někdy odskočily do
minulosti, to nevadilo. Alespoň bylo za co
být vděčný...
Kateřina Vávrová
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Z Bohumilic
Zamyšlení
Každé naše bratrské obecenství u Božího Slova prožíváme a přijímáme jako dar Boží
milosti. Jsme vděčni za to, že se Duch svatý dotýká našich srdcí a mění je k hlubšímu životu
víry.
Apoštol Pavel píše: Nechť ve vás přebývá Slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se
navzájem učte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy a chvalami.
Kéž je Pán Ježíš v našich srdcích a Jeho láska nás přemáhá a probouzí k novému a
rozhodnému následování na každý den.

Dar obecenství
Noemi Zimová
Dal Bůh lidem dary a hřivny.
Člověk je různě využívá.
Někdo je zakope, někdo těží pro sebe
a jiný pro Pána co nejvíce získává.
Dal Bůh lidem do srdce chtění
navzájem spolu se sdružovat.
Pro stejné názory, zájmy či dovednosti.
Nebo že člověk člověka má rád.
Ten, kdo vyznal hříchy a přijal Krista,
též životem nechce sám jít.
Hledá obecenství Božího lidu a touží
k němu patřit a místo v něm mít.
Je krásné prožívat společné modlitby,
pokoru, tichost a radost z odpuštění.
Pomáhat bližnímu nésti kříž a vědět,
za jakou cenu jsme s Bohem usmířeni.
Važme si toho, že můžeme jít spolu.
Odpouštět si a navzájem si pomáhat.
Chválit Boha, který je vždy s námi,
a každého z nás má nesmírně rád.
za Bohumilické Růžena Jílková
KOMPAS 7-8/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Zprávy z Bohumilic

N

eděli 26. května jsme prožili
společné obecenství na zahradě
sboru, kde byl postaven stan pro
případ deště. Božím slovem nám v dopoledním shromáždění poprvé posloužila
sestra farářka Martina Zuštinová z ČCE a
zpíval smíšený pěvecký sbor IZMAEL z téhož
sboru. Po tomto shromáždění jsme pokračovali společným obědem, sdílením
svých prožitků a posezením u kávy a
zákusku.
Odpoledne od 15 hodin přišlo na řadu
„Zábavné odpoledne pro děti“ pod patronací Junáka – českého skauta, který vede
br. Tomáš Vrána s manželkou. Na zahradě
12

skauti postavili indiánské tee-pee. Děti
z Junáka i ostatní děti z obce a z okolí
soutěžily v různých soutěžích. Vrcholem byl
jako vždy „Běh kolem Bohumilic“.
Zúčastnily se ho děti všech věkových
kategorií a nejlepší děti obdržely diplomy, ze
kterých měly radost. S blížícím se večerem
začalo tradiční opékání špekáčků.
Krásné počasí, díky Pánu, umocnilo
krásný zážitek z celé neděle. Děkujeme br.
Tomáši Vránovi a skautům, děkujeme i všem
dalším sestrám a bratřím, kteří se jakkoliv
podíleli na celé akci. Těšíme se na další
takový společný den.
Dagmar Chlápková
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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.
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Za pořadatele Lydie Křipačová
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽ DÉHO

HLEDEJ,
HLOUBEJ,
HÁ DEJ

–11–

C

o člověku vždycky ještě zbývá, i když
všechno selhalo, nic nefunguje, jak
má, a všechno se bortí? Jaký druh víry
v pozitivní výsledek událostí nikdy neumírá, a
dokonce nemizí, ani když přichází zdánlivě
neřešitelná situace? Co člověk vnímá jako
šanci na pokrok i tam, kde už nic nezabírá?
Který pozitivní výhled do budoucna či
příjemná vyhlídka přináší pocit, že všechno se
dá vyřešit a všechno může dopadnout dobře?
Co dává člověku v životě sílu a houževnatost
věci nevzdávat i přes vnímané problémy? Co
je tedy opakem zoufalství?
Čím je ve tmě světlo a v slabosti záblesk
síly? Co často vidí školáci a studenti na konci
školního roku v blížících se prázdninách? A
co je dokonce i překrásným dívčím jménem?
Co kromě víry a lásky ještě patří do známé
biblické trojice, kterou nám připomíná 1. list
Korintským ve 13. kapitole (CEP, CSP)? Co
v nás se společně s vírou upíná k Bohu a
k věčnému životu, který nám zaslíbil? O čem
se můžeme v biblické knize Římanům v 15.
kapitole, ve 13. verši (CEP) dočíst, že se má
rozhojnit mocí Ducha svatého?
Poznali jste? Víte to? Potom to můžete
hned dvakrát doplnit do uvedeného verše a
radovat se z její hojnosti v našich životech.

VERŠ:
Bůh ………… nechť vás naplní veškerou radostí a
pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše ……… mocí
Ducha svatého. (CEP, Římanům 15,13)

4Pája Sychrová
14
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Ze staršovstva
27. května
Biblický úvod a modlitební chvíli vedl br.
Petr Kvapil (vztahy rodičů a dětí).
Hosty jednání byli bratři ze sboru CB
Betánie (br. kaz. Petr Dvořáček a br. Robert
Jordán), s nimiž jsme se vzájemně
informovali, jak se našim sborům daří. Bratři
dále představili záměr koupě nemovitosti
(prostor pro scházení) cca do jednoho roku.
DIAKONIE
Dále
byly probrány podmínky krátkodobé
půjčky dvou milionů Kč (splatnost zhruba
dva roky), s nimiž v hospodářské části
jednání staršovstvo souhlasilo.
Delegáti výroční konference podali zprávy o průběhu konference a schválených
usneseních.

Staršovstvo se ohlédlo za průběhem Noci
kostelů. Zabývalo se tématem a službou na
podzimní sborový den.
Skupinky a jejich vznik: aspoň dvě nové
by měly odstartovat od června – jsou
naplněny.
Z hospodářských věcí se staršovstvo dále
zabývalo smlouvou na opravu střechy
předního domu, pevným zařízením jednoho
z bytů v předním domě – bude nutná
obhlídka – a novou směrnicí rady CB týkající
se kazatelů.
Dále se staršovstvo mimo pravidelný režim setkání sešlo 22. května k prodiskutování vývoje a stanovisek k architektonické
studii.
4Petr Dadák

LETNÍ AKTIVITY
29. 6. – 12. 7. tábor velkého dorostu – údolí Zlatého potoka, obec Míčovice –
část obce Frantoly
13. 7. – 27. 7. tábor malého dorostu – Na Radosti u Vimperka
17. 8. – 24. 8. sborová dovolená Gruň
19. 8. – 24. 8. sborová dovolená Valašsko
SPORTOVNÍ AKTIVITY

FOTBÁLEK
Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže přes prázdniny
je podle domluvy. Do letošního druhého poločasu přijmeme posily
(kohokoliv). Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (605 307 274).
Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
KOMPAS 7-8/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU
NEDĚLE
PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI
7. 7.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
14. 7.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
21. 7.: 10.00 kaz. Daniel Komrska
28. 7.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
4. 8.: 10.00 kaz. Bronislav Kaleta + Večeře Páně
11. 8.: 10.00 br. Jakub Prouza (ETS)
18. 8.: 10.00 br. Jan Adamec (ETS)
25. 8.: 10.00 br. Jan Herman (ETS)
1. 9.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
7. 8.: kaz. Daniel Komrska
3. 7.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
14. 8.: kaz. Daniel Komrska
10. 7.: 18.00 kaz. Daniel Komrska
21. 8.: kaz. Daniel Komrska
17. 7.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
28. 8.: kaz. Daniel Komrska
24. 7.: 18.00 kaz. Daniel Komrska
31. 7.: 18.00 kaz. Jan Asszonyi
Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež
Biblická skupinka
Modlitební chvíle
Zkouška pěveckého sboru a dětského sborečku
Jednání staršovstva, praktická služba

prázdniny
2. 7. a pak dle oznámení
v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20
pauza
dle oznámení

STANICE
7. 7.:
14. 7.:
21. 7.:
28. 7.:

BOHUMILICE / neděle 10.00
Bohumiličtí
4. 8.:
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně 11. 8.:
18. 8.:
kaz. Jan Asszonyi
25. 8.:
Bohumiličtí

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
Bohumiličtí
Bohumiličtí
Bohumiličtí

w Správná odpověď: Naděje.
Verš má znít: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše
naděje mocí Ducha svatého.

Výňatek z textu encykliky:
Vlastnosti manželské lásky
V tomto světle jasně vynikají charakteristické
známky a požadavky manželské lásky, o níž je
třeba mít přesnou představu (srov. 1 Jan 4,8. 7
Ef 3,15). Především je to láska plně lidská, to
je smyslová i duchovní. Není to tedy pouhý
výraz pudu a citu, ale též a hlavně úkon
svobodné vůle. Jejím prostřednictvím má být
láska v každodenních radostech a bolestech
nejen udržována, ale má také růst. Proto je
důležité, aby se manželé stali jedním srdcem a
jednou duší, aby společně dosáhli své lidské
dokonalosti.
Dále je to láska úplná; je to zvláštní forma
osobního přátelství, v němž manželé vše bez
neoprávněných výjimek nebo ohledu jen na
vlastní pohodlí velkodušně sdílejí. Kdo svého
manžela opravdu miluje, nemiluje jej pro to,
co od něho přijímá, ale pro něho samého, pln
radosti, že ho může obohatit tím, že se mu
sám dává.
Je to též láska věrná a výlučná až do smrti.
Tak ji přece chápou ženich a nevěsta v den,
kdy se dobrovolně a s plným vědomím spojují
manželským poutem. Věrnost může být
někdy těžká, ale nikdo nemůže popřít, že je
vždycky možná; je naopak vznešená a záslužná. Příklad nesčetných manželů během
staletí nejen ukazuje, že je ve shodě s přirozeností manželství, ale že je i zdrojem
hlubokého a trvalého štěstí.
Konečně je tato láska plodná; neomezuje se
pouze na společenství manželů, ale usiluje o
pokračování, probouzení nových životů.
„Manželství a manželská láska jsou svou povahou
zacíleny k plození a výchově dětí. Děti jsou totiž
drahocenným darem manželství a vrcholně přispívají
k dobru samotných rodičů.“¨

Odpovědné rodičovství
Tato láska proto od manželů žádá, aby si
byli vědomi svého poslání k „odpovědnému
rodičovství“. Dnes se na ně právem klade
zvláštní důraz, a proto je nutné ho správně
chápat. Je třeba se na něj dívat z různých
oprávněných a spolu souvisejících hledisek.
Z hlediska biologických pochodů odpovědné
rodičovství znamená znát a respektovat jejich
funkce. Rozum objevil ve schopnosti předávat život biologické zákony, které náležejí
k lidské osobě.
Pokud jde o vrozené impulsy a hnutí duše,
odpovědné rodičovství žádá, aby byly
ovládány rozumem a vůlí. Pokud jde o fyzické, ekonomické, psychologické a sociální
podmínky, odpovědné rodičovství uplatňují
ti, kteří se – vedeni prozíravým uvážením a
velkodušností – rozhodli mít početnou
rodinu, anebo ti, kteří se z vážných důvodů a
při zachování mravního zákona rozhodli
vyhnout se dočasně nebo na neurčitě
dlouhou dobu narození dalšího dítěte.
Odpovědné rodičovství, o němž hovoříme, má ještě jiný niterný základ, který je
velmi důležitý: má své kořeny v objektivním
mravnímu řádu, který ustanovil Bůh a jehož
pravým vykladatelem je správné svědomí.
Z tohoto důvodu tedy poslání k odpovědnému rodičovství vyžaduje, aby manželé
uznávali svoje povinnosti vůči Bohu, vůči
sobě navzájem, vůči rodině a vůči lidské
společnosti a přitom zachovávali správnou
hierarchii hodnot. Proto při poslání předávat
život nemohou manželé jednat podle
vlastního svévolného úsudku, jako by mohli
sami záměrně určovat dovolené cesty. Své
jednání mají naopak přizpůsobit záměru
Boha Stvořitele, vyjadřovanému samotnou
přirozeností manželství a jeho úkonů a stálým
učením církve.

