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4 pokračování na straně 6

1. 11. 1952 – USA provedly první zkušební 
výbuch vodíkové (termonukleární) 
bomby na ostrůvku Elugelab v Ti-
chém oceánu.

3. 11. 1918 – na pražském Staroměstském 
náměstí stržen Mariánský sloup; 
sloup byl svržen jako údajný symbol 
pobělohorského útlaku.

6. 11. 1918 – Brno bylo převzato do českých 
rukou.

7. 11. 630 – zahájen třetí konstantinopolský 
koncil (do 16. 9. 631) – odsouzení 
monotheletismu. Mezi hlavní 
teologické argumenty pro učení o 
dvojí vůli Ježíše Krista patřilo, že     
z dvojí přirozenosti Ježíše Krista 
musí nutně vyplývat i dvojí vůle. 
Protože zastánci učení o jedné vůli 
by museli nutně dojít k tomu, že 
Kristova vůle byla buď božská, 
nebo lidská (nebo vzniklá spojením 
obou), nebo že má Kristus jedinou 
vůli a jediné působení, které vychází 
z jeho jediné složené přirozenosti. 
Každá z těchto možností by ale byla 
v protikladu s chalcedonským 
učením o tom, že rozlišovací 
vlastnosti obou přirozeností (to, čím 
se od sebe obě přirozenosti odlišují) 
musí být zachovány. Učení o dvojí 
vůli je tedy pouze důsledkem učení 
chalcedonského koncilu o dvojí 

Na titulní straně fotovzpomínky na některé hosty z byv-
ších večírků.
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Ú VODNÍK

Listopad – čas dušiček

sát úvodník listopadového čísla Kompasu svádí 
otevřít téma Dušiček. Možná jsem už takové 
zamyšlení někdy psal – nevím. Každopádně se mi P

dnes, kdy úvodník píšu, toto téma znovu vrací. I když je ještě 
říjen, poslední říjnová neděle, objížděli jsme dnes s Hankou 
hřbitovy; příští víkend už na to nebude čas.

Památka zesnulých nám připomíná všechny naše blízké, 
kteří nás už předešli na věčnost. Připomíná nám ovšem ještě 
i něco víc, totiž že církev byla od svého počátku spo-
lečenstvím zaměřeným na budoucnost, na věčnost. Od 
počátku bojovala se svodem dát přednost věcem po-
zemským, dočasným a pomíjejícím. Všechny ty mnohé 

zápasy Božího lidu s vlastním reptáním, vzpourou a modlářstvím měly 
jednoho společného jmenovatele: nějak si zabezpečit pozemský život. Najít 
a vymoci si jistotu jistější než Boží slib. Strhnout svou budoucnost do 
vlastních rukou.

Boží Slovo nás naproti tomu vede k hledání Božího království, zve nás    
k zaměření na budoucnost. A na věci, které nepomíjejí. Dobře vnímáme, že 
Bible učí rozlišovat věci dobré a zlé, to nám nedělá problém pochopit. 
Někdy nám ale uniká, že možná ještě větší důraz klade na rozlišování věcí 
dočasných a věcí věčných. Investovat příliš mnoho času a sil do věcí, které tu 
už zítra nebudou, bývá bláhové. Je rozumné, věnovat se trvalejším 

hodnotám.
Současná cír-

kev, a teď my-
slím na církev 

obecnou, na ekuménu, tomu prastarému svodu soustředit se na věcí 
pomíjivé, docela podléhá. Na mnoha místech se stává důležitější diakonie 
než spása, lidská práva než lidská vina, rodina než společenství Božího lidu. 
Nejde o příklon k věcem špatným, jen o pokřivené vnímání hodnoty. 
Listopad nám připomíná, že lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ 
trávy. Uschne tráva, květ opadne. Bez ohledu na to ale platí i pokračování tohoto 
apoštolského konstatování, totiž že slovo Hospodinovo zůstává na věky. To Slovo 
nás ujišťuje, že i když všechno pomine, když nám už všechno vypadne        
z rukou, i když se nám nic nedaří a možná už ani nepodaří, Hospodin je        
s námi a garantuje nám hodnotu, která nikdy nepomine, totiž svou věčnou 
blízkost a svůj zájem.

4Petr Raus
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listopad 2019

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Neboť je to Bůh, který ve vás působí,  
že chcete i činíte, co se mu líbí.

Fp 2,13

SBOROVÁ KRONIKA

PŘEVEDENÍ DO JINÉHO SBORU A CÍRKVE

4

4
Kubicových z Bohumilic.

4 K 1. 10. 2019 byli z našeho sboru do sboru CB v Pardubicích předáni manželé Dalimil a 
Michaela Petrilákovi.

 K 1. 10. 2019 byla z našeho sboru do Apoštolské církve ve Vyškově předána rodina 

Pozvání 
k biblickým hodinám

ár dní před uzávěrkou Kompasu se 
objevila v mé mailové poště zpráva Pod bratra Daniela Komrsky: 

„Zdravím a posílám informaci, že v listo-

padu na biblických hodinách budeme 

probírat List Judův. Po ‚malém‘ prorokovi 

Abakukovi ‚malý‘ List Judův.“ 
A tak nebylo možné jinak, než aby 

mailová komunikace pokračovala…

8 Proč zrovna List Judův?
Je to proto, že jsem na něj ještě nikdy 

nekázal a poselstvím tohoto listu jsem se 
nezabýval. Snad naposledy při studiu 

teologie někdy před 45 lety. Také proto, že 
jsem na List Judův ani žádné kázání neslyšel. 
Rád bych se vypravil na území Božího Slova, 
pro mě neprobádané.

8 A na co se můžeme těšit? 
Na to, že snad nebudu kázat nějaké bludy, 

ale především na to, že bude, podle svého 
zaslíbení, Pán Ježíš uprostřed nás na biblické 
hodině. Za to se modlím a modleme se za to 
společně.

4Ptala se Lenka Broklová, 
odpovídal kazatel Daniel Komrska.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna

79 let
80 let
86 let
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Slovo kazateleSlovo kazatele

Izajáš 55,10–11
Spustí-li se lijavec nebo padá -li sníh z ne-
be, nevrací se zpá tky, nýbrž zavlažuje 
zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže 
vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb 
tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, 
které vychází z mých úst: Nevrá tí se ke 
mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, 
vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.

ovedlo se Vám v minulém měsíci 
pozvat na návštěvu (hostinu) někoho Pnečekaného? Tak jsem Vás k tomu 

pozval na začátku října. Jestli ano, pak slovo 
– Boží slovo – zapadlo do Vašeho srdce a 
věřím, že přineslo také ovoce.

Prorok Izajáš přirovnává účinky Božího 
slova k procesům přírody. Všechno, co se     
v ní děje, slouží k nějakému dobrému 
„ovoci“. U Božího slova se ale někdy zdá, 
jako by ovoce tak samozřejmě nepřinášelo. 
Zní, zní, zní,… A kde je ovoce? Kde jsou 
nově obrácení lidé? Kde jsou proměny 
věřících do svatosti Krista? Anebo má ovoce 
Božího slova neviditelný charakter?

Prorok Izajáš povzbuzuje: „V Božím 
slově je potenciál (věčného i časného 
života), který nevyjde naprázdno.“ To je 
povzbuzení, u něhož snad ani nemůžeme 
domyslet jeho skutečný rozsah. Toto Boží 
slovo již 30 let smí nejenže svobodně znít, 
ale také přinášet viditelné ovoce, aniž by za 
to křesťané byli popotahováni.

Jaké Boží ovoce vydává můj život? To je 
otázka, kterou si potřebujeme vážně klást. 
Jaké je mé srdce, do něhož padá každou 
neděli (či pouze občas) Boží slovo? Jak je 
zrno Božího slova zaléváno, jak je o ně pe-
čováno? Anebo nám stačí, že pouze zapadlo, 
a to stačí? Zhodnotili jsme, že je dobré 
(anebo špatné), a to je vše? Znamenalo by to, 
že Slovo do srdce zapadlo, ale my jsme ho 
zapouzdřili a uložili na bezpečné místo duše, 
aby nás dále nevyrušovalo.

Mám pokušení nabídnout „druhy ovoce“, 
které klíčí a rostou v našich srdcích a činech. 
Tentokrát mu ale nepodlehnu a ponechám 
na každém z Vás, čtenářů, aby si udělal 
malou duchovní revizi: Co dělám s Božím 
zasévaným Slovem? Co zasévané Slovo dělá 
se mnou? Jak ve mně a skrze mě roste a 
proměňuje se v ovoce víry?

S přáním poctivého hledání odpovědí
4Váš Jan Asszonyi, kazatel

Zapouzdřené Boží slovo?
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Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 12–14).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 12–14).¬

přirozenosti v Ježíši Kristu.
8. 11. 1620 – proběhla bitva na Bílé hoře.
9. 11. 1989 – padla Berlínská zeď.
11. 11. 1838 – příjezd prvního parního vlaku z Vídně do 

Brna.
11. 11. 1918 – v železničním vagoně Rethondes u Compiègne 

podepsáno příměří mezi dohodovými státy a 
Německem – tím došlo k faktickému ukončení    
1. světové války. O 22 let později symbolicky na tom samém místě nechal Hitler 
podepsat kapitulaci Francii.

12. 11. 1989 – papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Přemyslovnu.
14. 11. 1535 – bratrská šlechta předložila ve Vídni králi Ferdinandovi I. Habsburskému tzv. 

Bratrskou konfesi (Počet z viery a z učenie křesťanského, králi jeho milosti         
v Vídni podaný od pánuov a rytieřstva králostvie Českého, kteříž jsú z Jednoty 
Bratřie zákona Kristova, léta 1535). Šlo o snahu bratrských biskupů vedených 
Janem Augustou a Janem Rohem obhájit pravověrnost Jednoty před králem, ten 
ji však odmítl reflektovat.

14. 11. 1882 – otevření Městského divadla Na hradbách (nyní Mahenovo divadlo) – jako 
první divadlo v Evropě bylo vybaveno Edisonovými elektrickými žárovkami.

17. 11. 1989 – zásah příslušníků SNB proti demonstrantům na Národní třídě v Praze roz-
poutává tzv. sametovou revoluci v Československu.

20. 11. 1944 – nejhorší letecké bombardování Brna – spojenecký nálet si vyžádal 578 obětí.
21. 11. 1920 – založen první metodistický sbor v Československu v Praze-Vršovicích
21. 11. 1964 – vydání dekretu „Unitatis redintegratio“ v rámci jednání II. vatikánského 

koncilu o ekumenismu ¬.
21. 11. 1964 – vydání dekretu „Lumen gentium“ v rámci jednání II. vatikánského koncilu o 

Církvi ¬.
25. 11. 1994 – slavnostně otevřeno Křesťanské centrum Archa v Brně-Bystrci.
28. 11. 1378 – zemřel císař Karel IV.
29. 11. 1780 – zemřela císařovna Marie Terezie.
29. 11. 1947 – Valné shromáždění OSN schválilo plán na rozdělení Palestiny. Mělo dojít       

k rozdělení Jeruzaléma a jeho širokého okolí pod mezinárodním dohledem tak, 
aby vedle sebe mohl vzniknout židovský a arabský stát. Židé až na výjimky plán 
akceptovali, Arabové proti plánu ostře protestovali. Krach tohoto plánu pak vedl 
k první arabsko-izraelské válce.
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Ze života dorostuZe života dorostu
Říjnová přespá vačka z pá tku na sobotuŘíjnová přespá vačka z pá tku na sobotu

a holčičí přespávačce nás 
bylo čtrnáct holek. Nejprve Njsme hrály polštářovou 

bitku, potom jsme si vyrobily moc 
pěkné náramky se svými jmény a 
barevnými korálky a potom jsme 
musely bez rukou sníst donut 
pověšený na provázku – zdálo se to 
být lehké, ale až na nás přišla řada, 
musely jsme uznat, že to není tak 
jednoduché, jak to vypadá, ale 
každopádně to byla sranda. Když 
nastala doba večeře a my jsme měly 
všechny hlad, dostaly jsme talířky      
s pečícím papírem a těsto, z kterého 
jsme si udělaly základovou vrstvu 
pizzy, na kterou jsme napatlaly kečup. 
Potom jsme si na naše mini pizzy daly 
olivy, ananas, žampiony, sýr… prostě 
to, co má každý rád. Potom se daly 
naše pizzy do trouby a my jsme se 
přesunuly do hrací síně. Pak nám 
Hanka dala na ruce jíl, který jsme si 
měly namazat na obličej, vypadaly 
jsme jako bubáci. Až jíl ztuhl, dala 
nám Hanka na oči okurky a začala nás 
fotit. Pak jsme jíl smyly a šly jsme 
honem do kuchyně. Zde už na nás 
čekaly upečené pizzy, moc jsme si na 
nich pochutnaly. A večer jsme si 
pustily super film: TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ. Holčičí přespávačku 
jsme si moc užily!!!
4Terezie Makovská a Odeta Truksová 
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ládeže začaly, jak bylo slíbeno, 
pomalým rozjezdem, opékali Mjsme buřty, povalovali se v Lu-

žánkách, pantomimou předváděli krále 
Jóšiáše a prováděli podobné kratochvíle.

Další z pondělních večerů k nám zavítalo 
vedení FFDM a představilo nám téma 
nadcházejícího festivalu. Téma letos bude 
Past, a to jak česká, která vás chytí, tak 
anglická, kterou máte za sebou – a taky jí 
můžete být nepříjemně polapeni. Koukli 
jsme na jeden díl seriálu, kde jsme pak při 
diskuzi těch pastí našli mnoho, a povídali si  
o svých životech na sociálních sítích (do 
kterých, jak jejich název napovídá, se člověk 
taky může pořádně zamotat a chytit).

Na konci září už jsme to rozjeli pořádně, 
vrhli jsme se do našeho plánovaného cyklu 
Soul – Objevování křesťanství. Bavili 
jsme se o tom, jak křesťanství vidí nevěřící 

lidi kolem nás a jak to často míjí podstatu. Co 
je tou podstatou naší víry? Markovo 
evangelium, které nás cyklem provede, to 
vysvětluje hned v prvním verši – je to 
Kristus, Syn Boží. Jenže Ježíšovo jméno je 
silný kalibr, který může u nevěřících vyvolat 
přesně ty reakce, které nechceme. Jak tedy na 
to? Jak víru neobkecávat, ale zároveň nebýt 
za fanatika?

V pondělním programu 7. října jsme        
s Honzou Asszonyi rozebírali otázku Co je 
to církev/K čemu je církev? Jednou          
z odpovědí, ke kterým jsme došli, bylo, že 
církev je duchovní společenství naprosto 
různých lidí, které spojuje Ježíš. Podle 
Pavlových epištol nežije křesťan svou víru 
„sám pro sebe“, ale je nedílnou součástí 
společenství, co mu má být oporou a do 
kterého sám přidává něco ze sebe. Celkově 
se mi mládež líbila, přišli jsme na spoustu 

Ze života mlá dežeZe života mlá deže
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Listopad v besídce
Co se bude v besídce učit:

Společné setkání učitelů bude 17. 11. po shromáždění při kávě.Společné setkání učitelů bude 17. 11. po shromáždění při kávě.

Datum

Neděle 3. listopadu

Neděle 10. 

Neděle 17. 

Neděle 24. 

listopadu

listopadu

listopadu

Téma (č. úlohy)

Belšasarova hostina 
(SZ 5/12)

Daniel ve lví jámě 
(SZ 5/13)

Společné nacvičování 
na vánoce
Společné nacvičování 
na vánoce

Verš k zapamatování

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude 
posmívat. 
Co člověk zaseje, to také sklidí. 

Galatským 6,7 
Jsem jist, že ani smrt ani život, ... 
ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, 
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Římanům 8,38–39

Dětská vánoční slavnost se bude konat v neděli 15. prosince v 16.30

zajímavých věcí a opět jsme si připomněli, co 
můžeme odpovědět svým nevěřícím 
kamarádům na otázku Co je církev?

Další pondělní večer jsme strávili s dru-
hou částí Soulu, tentokrát na téma 
Ježíšovy identity. Kdo Ježíš byl, jak se 
prezentoval, jakou měl povahu? Co dělal, jak 
Ho vnímali ostatní? Koukli jsme na pár 
příběhů v Markově evangeliu a sesumírovali, 
že Ježíš ovládal živly, vyháněl zlé duchy, 
dokázal uzdravovat, a více než to, taky 
odpouštěl hříchy. Což dohromady dává, že 
to skutečně byl Boží syn.

No a závěr října byl opět uvolněný, hrály 
se deskovky, jedly nachos a kofola tekla 
proudem (i po stole). V době vzniku tohoto 
článku je za dveřmi BrodFest – v příštím 

čísle se dozvíte, jak jsme zvládli natrénovat 
na štafetu a co všechno jsme zažili.

Další zpráva za mládež je jistě všem velmi 
příjemná, aspoň pro nás je to věc přímo 
pohodlná. Jelikož dolní prostory jsou na 
naše skromnější počty příliš velké, hledali 
jsme, kde ve sborovém domě bychom našli 
koutek tak akorát pro nás. S objevivší se 
oponou mezi hlavním a Karpíškovým sálem 
byla volba jasná. Pořídili a sestavili jsme si 
gauče a postupně plánujeme si tento prostor 
ještě více zabydlet, samozřejmě tak, aby při 
nedělních shromážděních vedlejší sál fungo-
val jako doteď. Gauče také samo sebou 
poskytujeme všem bez rozdílů, pohodlí pro 
všechna pozadí!

4za mládež Bětka Šťastná a Bětka Zachariášová
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Sami na té to zemi?
O Boží přítomnosti mezi námi
Sami na té to zemi?
O Boží přítomnosti mezi námi

éta běží a já už nejsem pravidelným 
čtenářem novinek dobré literatury, Lale přesto si nenechám některé 

autory ujít, zejména náboženskou literaturu. 
Třeba, když se objeví nové knížky P. Marka 
O. Váchy, slovenského P. Mariána Kuffy, P. 
Ladislava Heryána a „našeho“ teologa a 
kazatele Pavla Hoška. A přidám svou stálou 
oblibu historických knih Paula Johnsona, 
jehož Dějiny židovského národa nemají 
„konkurenci“. A zřejmě to není náhoda, že 
jsou to aktivní křesťané, u kterých nacházím 
nové pohledy na ty „staré pravdy a události“.
Ladislav Heryán je známý saleziánský kněz, 
biblista a vysokoškolský pedagog. Jeho 
dosavadní publikace získaly značnou 
pozornost a sklidily řadu ocenění.

Podobně jako dříve vede každého k tomu, 
aby si uvědomil, jak intenzivně nás obklo-
puje Boží přítomnost. Místa setkání nemají 
hranice: nemocniční pokoj, rockový kon-
cert, společnost v běžné hospodě, náhodná 
setkání na ulici nebo v dopravním prostřed-
ku i chatrná působiště bezdomovců, ale také 
kázání a rozhovory pro členy parlamentu.

Ladislava Heryána nepochybně pozna-
menalo původní vzdělání a zaměstnání, tak 
protichůdné roli saleziánského teologa: 
Promovaný stavební inženýr a jeho první 
zaměstnání v panelárně jako technologa při 
výrobě. Vím, jaká to byla škola. Sám jsem ve 
stavební firmě chodíval do takové panelárny, 
kde pracovali vězni. Vážil jsem si těch 

vedoucích mistrů; bylo to náročné a také 
nebezpečné…

V každém článku, při každém setkání 
vždy uvádí odkaz na biblický příběh. A kaž-
dému, kdo požádá o požehnání, upřímně 
vyhoví, ať už je to kdekoliv.

V desítkách příběhů ze svého působení se 
Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských 
osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči 
svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi 
námi naproti. A uzavírám větou, kterou i 
Heryán končí svou poslední knížku: 
„Nejsme na této zemi sami, jen to možná 
někdy nevnímáme. Jsme navěky milováni, 
což je pro mne nejkrásnější definicí života.“

4Zdeněk Brokl
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Vzpomínky na minulost

  aneb 30 let od sametu

Vzpomínky na minulost

aneb 30 let od sametu

1. čá st1. čá st

ni se nechce věřit, že už to je třicet 
let, kdy se začal hroutit komunis-Atický režim, který v Československu 

vládl od února 1948, tedy 41 a půl roku. Pro 
mě osobně je to skoro – s trochou nadsázky 
– jako by to bylo zcela nedávno. Stále mám v 
živé paměti ty chvíle, kdy převážně na 
Václavském náměstí v Praze se po onom  
17. listopadu, kdy komunistické bez-
pečnostní složky brutálně potlačily 
nenásilný pochod na Národní třídě, konaly 
protirežimní demonstrace. Tenkrát jsem žil a 
pracoval v hlavním městě, a když dozrála 
doba konce komunismu, zúčastňoval jsem 
se těchto protestů. Pamatuji si na spontánní 
skandování nejrůznějších protikomu-
nistických hesel, v nichž asi nejčastěji za-
znívalo slovo: Demisi! To skandování mělo 
neopakovatelnou atmosféru: jakoby ve 
vlnách se jednotlivá hesla přelévala z jedno-
ho konce náměstí na druhý. Byly to skutečně 
mimořádné zážitky, které nejdou zapome-
nout ani po třiceti letech...

Komunistický režim je pro dnešní mladé 
lidi asi v mnohém málo pochopitelný. 

Nejvíce by dnes byli mladí zaraženi, kdyby 
nemohli volně cestovat po světě, studovat na 
cizích univerzitách, číst a studovat literaturu 
z tzv. Západu. Kromě toho by možná někteří 
z nich byli vyslýchaní Státní bezpečností za 
různé nepovolené aktivity a někteří další i 
trestně stíhaní a věznění. To všechno jsem 
zažil, něco osobně, něco z vysílání Svobodné 
Evropy nebo Hlasu Ameriky.

Přitom komunismus má ve svém ideovém 
základě několik myšlenek, které bychom 
jako křesťané (aspoň někteří) mohli klidně 
podepsat. Třeba společné vlastnictví 
výrobních prostředků nebo rovnost všech 
lidí. Pro úplnost podotýkám, že samotné 
slovo „komunismus“ pochází z latinského 
slova communis = společný. Ovšem tzv. 
třídní boj, v podstatě nesmiřitelné stano-
visko o nutnosti svržení kapitalistického 
systému násilím, to už je věc s křesťanstvím 
neslučitelná. (Vladimír Iljič Lenin, vůdce 
ruského proletariátu: „Kapitalisti sami nám 
prodají provaz, na kterém je my pověsíme.“) 
Také idea komunistického tzv. „nového 
člověka“ vyzněla posléze pouze jako fráze a 
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Letopisy 
    listopadovým výročímk
Letopisy 
    listopadovým výročímk

nakonec zcela vyšuměla. Socialistický a 
potom i komunistický „nový člověk“ měl 
být morálně na úrovni, neměl se dopouštět 
nezákonných činností, měl se podílet na 
společném blahobytu a budovat „novou 
společnost“, kde by nebylo vykořisťování, 
ale spokojený a šťastný život pro všechny. 
Tato idea se ale neuskutečnila. Nemohla se 
uskutečnit, i když byla samotná vysoce 
humánní a chtěla spravedlnost a rovnost pro 
všechny.

Proč? Protože komunisté už od počátku 
nepočítali s existencí něčeho nadpřiroze-
ného, něčeho, co by přesahovalo hmotu 
kamsi dál a výš, jednoduše nepočítali            
s Bohem jako první a jedinou příčinou 
stvořeného světa a současně i smyslem 

života. Socialistický a komunistický člověk se 
měl oprostit od tohoto omamného 
prostředku (Karel Marx, jeden z ideových 
vůdců komunismu: „Náboženství je opium 
lidstva.“) Nakonec se celý systém zhroutil, a 
to jak v Sovětském svazu, kde existoval od 
roku 1917 od tzv. Velké říjnové socialistické 
revoluce, tak i v satelitních zemích východní 
Evropy, spadajících pod přímý vliv SSSR, 
včetně Československa. U nás na rozdíl od 
mnoha jiných zemí východního bloku došlo 
k předání moci pokojnou cestou, proto 
mluvíme o tzv. sametové revoluci, zkráceně 
o sametu.

(Dokončení v příštím čísle.)

4Felix Davídek

21. 11. 1964 – vydání dekretu „Unitatis 
redintegratio“ – jde o dokument oficiálně 
prohlašující program ekumenismu ze strany 
římskokatolické církve. Dekret byl na kon-
cilu přijat drtivou většinou biskupů (2134 
proti 11 hlasům) a znamenal zásadní změnu 
v postoji římskokatolické církve k ostatním 
křesťanským církvím (vždyť jen 36 let dělí 
tento dokument od encykliky Mortalium 
animos (1928), v níž papež Pius XI. odsu-
zoval všechny, kdo by se odvážili jakkoliv 
podporovat či rozvíjet ekumenické úsilí, 
jako ty, kdo „se odklánějí od božsky zje-
veného náboženství“). Citace z textu 
dekretu Unitatis redintegratio:

„Podpořit obnovení jednoty mezi všemi 
křesťany je jedním z hlavních úkolů 
posvátného ekumenického Druhého 
vatikánského sněmu. Kristus Pán totiž 

založil církev jednu a jedinou, a přesto se více 
křesťanských společností vydává před lidmi 
za pravé dědictví Ježíše Krista. Vyznávají 
sice, že jsou všichni učedníci Páně, avšak 
rozdílně smýšlejí a jdou různými cestami, 
jako by Kristus sám byl rozdělen. 

· Opravdový ekumenismus není 
možný bez vnitřního obrácení. Vždyť touha 
po jednotě vychází a uzrává z obnovy mysli, 
(srov. Ef  4,2–3.) ze sebezáporu a ze 
svobodně tryskající lásky. Proto si musíme 
od Ducha svatého vyprošovat milost 
upřímného sebezáporu, pokory, vlídné 
služby a bratrské velkodušnosti vůči 
druhým… Ať si všichni věřící křesťané 
uvědomí, že budou tím lépe podporovat, ba 
uskutečňovat jednotu křesťanů, čím čistší 
život podle evangelia se budou snažit vést. 
Neboť čím těsnější bude společenství, které 
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je sjednocuje s Otcem, Slovem a Duchem, 
tím hlouběji a snadněji budou schopni 
rozvíjet vzájemné bratrství. Toto obrácení 
srdce a svatost života spolu se soukromými i 
veřejnými modlitbami za jednotu křesťanů 
je třeba považovat za duši celého 
ekumenického hnutí a právem je lze nazývat 
duchovním ekumenismem…

· Je třeba poznat ducha odloučených 
bratří. K tomu je nezbytné studium, které se 
musí konat podle pravdy a s porozuměním. 
Je nutné, aby katolíci, náležitě k tomu při-
praveni, získali lepší poznání nauky i dějin, 
duchovního i liturgického života, nábo-
ženské psychologie a kultury bratřím vlastní. 

· Způsob a povaha vyjádření kato-
lické víry nesmí být nijak překážkou dialogu 
s bratřími. Je bezpodmínečně třeba jasně 
vyložit celou nauku. Nic není tak cizí 
ekumenismu jako falešný ireneismus, který 
poškozuje čistotu katolické nauky a 
zatemňuje její původní a jistý smysl… 

· Láska a úcta k Písmu svatému, ba 
téměř jeho kult vede naše bratry k stálému a 
důmyslnému studiu této knihy. Evangeliem 
‚se přece projevuje Boží moc a přináší 
záchrana každému, kdo věří, nejdříve 
Židům, ale pak i pohanům‘ (Ř 1,16). Vzývají 
Ducha svatého a hledají v Písmě svatém 
Boha, jak k nim mluví v Kristu, kterého 
předpověděli proroci a který je pro nás 
vtěleným Božím Slovem. V Písmě nazírají 
Kristův život a to, co božský Mistr učil a 
konal pro spásu lidí, zvláště tajemství jeho 
smrti a zmrtvýchvstání.

· Ačkoli křesťané od nás odloučení 
uznávají božskou autoritu Písma svatého, 
přece jen jinak než my chápou – a to různí 
různě – vztah mezi Písmem a církví, v níž 
podle katolické víry má při výkladu a hlásání 
psaného Božího slova zvláštní místo 
autentický učitelský úřad. Přesto však je 
Písmo svaté právě při dialogu znamenitým 

nástrojem v mocné Boží ruce k dosažení oné 
jednoty, kterou Spasitel nabízí všem 
lidem…“

21. 11. 1964 – vydání dekretu „Lumen 
gentium“ – tento dokument mj. obsahuje 
články, které z hlediska katolické teologie 
umožňují přiznání spasení nejen neka-
tolíkům, ale i nekřesťanům (Židům a 
muslimům), ba i nevěřícím-hledajícím. 
Přiznává spasitelnost i v rámci nekatolických 
církví. To se setkalo (a dodnes setkává) s od-
porem zejména u konzervativnějších 
katolických kruhů. Citace z textu:

„Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, 
jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu 
lidu. Patří sem na prvém místě národ, s nímž 
byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána 
zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle 
těla (srov. Ř 9,4–5), vyvolený národ, tak 
drahý Bohu kvůli praotcům: vždyť Bůh 
nelituje, že něco daroval, ani že někoho 
povolal (srov. Ř 11,28–29). Plán spásy se 
však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, 
a mezi nimi především na muslimy, kteří 
prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a 
klaní se jako my Bohu jedinému, 
milosrdnému, který bude v poslední den lidi 
soudit. Bůh není daleko ani od těch, kteří 
hledají neznámého Boha v mlhavých 
stopách a obrazech, vždyť všem dává život, 
dech a všechno (srov. Sk 17,25–28) a jako 
spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni 
(srov. 1Tm 2,4). Věčné spásy mohou totiž 
dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny 
neznají Kristovo evangelium a jeho církev, 
avšak s upřímným srdcem hledají Boha a 
snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit 
jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. 
Božská prozřetelnost neodpírá pomoc 
nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny 
ještě nedošli k výslovnému uznání Boha, ale 
snaží se, ne bez Boží milosti, o dobrý život. 
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

 Jak si Bůh šeptá s batolá tky nejen v neděli a svá tky (3)
vě starší dcerky si hrají s pa-
nenkami a plyšáky na to, že se Dstarají o miminka… Na co jiného 

by si taky hrály, když celé dny pozorují mě, 
jak se starám o ten náš nejmladší přírůstek 
frčící po čtyřech (občas už kolem něčeho i 
po dvou) po bytě, že?

Napodobují všechno, co vidí, a musím 
uznat, že dost přesně. Chování v ruce i přes 
rameno, chlácholení, uspávání, přebalování, 
zachumlávání do postýlky, uklízení všeho, co 
miminko někde vykrámovalo z krabice či 
šuplíku, hlídání, když se postaví u nějakého 
nábytku nebo na něco vyleze, ježdění s ko-
čárkem, nošení v šátku, krmení špenátem 
včetně nadšeného prskání miminka, 
převlékání po čtyřech prchajícího kojence… 
Nakonec prostřední dcerka prohlásí, že je 
táta a jde do práce, protože už jí za chvíli jede 
autobus, a zmizí v pokojíčku.

Po chvíli bezstarostné a nadšené hry s pa-
nenkami se ale nejstarší ratolest zarazí a 
rozumuje: „Mami, já myslím, že ty miminka 
jsou tak roztomilý a hezký proto, že kdyby 
roztomilý nebyly, tak by je nikdo nechtěl. 
Furt to smrdí, ječí, chce to mlíko, všechno 
cucaj, v noci se to budí, musíš je hlídat, aby se 

někam nezřítila a je to s nima vlastně děsně 
složitý.“ A pak si vzdychne „ach jo“ s into-
nací mně tak dobře známou, perfektně 
odposlouchaným tónem i s mimikou tak 
povědomou ze zrcadla.

Přidává se druhá dcera, která hned 
přiběhla z dětského pokoje (tatínek se 
dneska zřejmě vrátil z práce opravdu brzy): 
„Ale moje miminka šou teda moc hodný.    
V noci někdy i špí a pšeš den vůbeč nešvou, 
poslouchají a taky šou joštomilý…Dívej!“ 
Ukazuje s nataženýma ručkama plyšového 
Pandu a hadrovou panenku sestře. A do-
dává: „Já z nich mám jadost.“

Nejstarší dcera chvíli přemýšlí a nakonec 
debatu uzavře: „ No, jo. Jsou to naše mimin-
ka, my je máme rádi, my to s nima … tóoo … 
nevzdáme jako.“

A jak se asi dneska dívá na mě Pán Bůh? 
Dost možná se chovám tak, že si říká: „ Je to 
s tebou složitý…ach jo.“ Ale zároveň je to 
milující Otec, který odpouští a říká: „Jsi můj, 
mám tě rád.“ Vždycky nás chce, ať jsme, jací 
jsme, nevzdává to s námi a touží z nás mít 
radost. Kéž Mu ji svým životem děláme.

4Pája Sychrová

4vybral Josef  Vávra

Neboť cokoli je u nich dobré a pravdivé, 
považuje církev za přípravu na evangelium, 
za dar od Boha, jenž osvěcuje každého 
člověka, aby nakonec měl život. Často 
ovšem lidé, oklamaní Zlým, upadli do 
pošetilých myšlenek, zaměnili Boží pravdu 
za lež a sloužili raději tvorům než Stvořiteli 
(srov. Ř 1,21.25), anebo žijí a umírají na 

tomto světě bez Boha a jsou vydáni 
napospas meznímu zoufalství. Proto církev 
stále horlivěji podporuje misijní činnost       
k slávě Boží a k spáse těchto lidí. Má přitom 
na paměti příkaz Pána, jenž řekl: ‚Hlásejte 
evangelium všemu tvorstvu‘ (Mk 16,15).“

Obsáhlejší citace bude ve webové verzi Kompasu.
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

VEČÍRKY / NEDĚLE 17.00 posezení, 17.30 start programu

SPORTOVNÍ AKTIVITY

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

15

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

4. 11.: 15.00 Tvořivý kroužek 
6. 11.:  9.30 Kluci na čaj – vede Zdeněk Zetka 
12. 11.: 10.00 Setkání seniorů
18. 11.: 15.00 Tvořivý kroužek
20. 11.:  9.30 Kluci na čaj – vede Zdeněk Zetka

14. 11.: Tématický klub – téma odpočinek
21. 11.: Anglická konverzace
28. 11.: Logoklub

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

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

FOTBÁLEK

Nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.00 do 17.00. Nekoná se 
za každého počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. Bude se 
konat výhradně po předchozí domluvě s Tomášem Kotrbatým. 
Tel. 605 307 274, díky.

10. 11.: Vzpomínka na léto – dorostové tábory
17. 11.: Teen Challenge 
24. 11.: Představte se sám – Jan Samuel Hejzlar
1. 12.: Benefice Diakonie



3. 11.:
10. 11.:
17. 11.:
24. 11.:
1. 12.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

6. 11.:
13. 11.:
20. 11.: 
27. 11.:
4. 12.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Jan Hábl, komeniolog – sborový den; Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi
Teen Challenge
br. Jan Samuel Hejzlar
1. adventní neděle – kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně – neděle seniorů 

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

v úterý 12. a 26. 11 v 17.00

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 11. 11. v 17.30

ve středu 6. 11. v 17.00

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
br. Petr Kvapil
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

STANICE

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska (List Judův)
kaz. Daniel Komrska (List Judův)
kaz. Daniel Komrska (List Judův)
kaz. Daniel Komrska (List Judův)
kaz. Martin Kop (vikář sboru CB v Třebíči)

NEDĚLE

3. 11.:
10. 11.:
17. 11.:
24. 11.: 


	1: 1
	2: 2
	3: úvo
	4: kro
	5: JA
	6: Kal
	7: Boh
	8: MLÁ
	9: Va
	10: mzd
	11: MZD
	12: Ltp
	13: Lt2
	14: Pája
	15: pro1
	16: pro

