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2. 3. 1840 – zahájena železniční doprava 
mezi Brnem a Břeclaví.

7. 3. 1850 – narozen Tomáš Garrigue 
Masaryk.

9. – 11. 3. – židovský svátek purim.¬
9. 3. 320 – čtyřicet římských vojáků XII. 

legie, kteří otevřeně vyznali své 
křesťanství, bylo odsouzeno císa-
řem Liciniem k umrznutí na ledu 
rybníka u Sebasté (dnešní Sivas   
v centrálním Turecku).

13. 3. 1485 – na zemském sněmu v Kut-
né Hoře uzavřen náboženský mír 
mezi kališníky a katolíky. Touto 
dohodou se definitivně uzavřely 
husitské války a byla uznána ba-
silejská kompaktáta jako zemský 
zákon. V praxi šel Náboženský 
mír kutnohorský dále než po-
zdější augšpurský mír (zásada čí 
země, toho náboženství), protože 
umožňoval náboženskou svo-
bodu i poddaným a zakazoval 
komukoliv násilné obracení dru-
hého na „svou“ víru. Nábožen-
ský mír se však vztahoval pouze 
na katolíky a kališníky (ne tedy 
např. na Jednotu bratrskou). 
Ustanovení tohoto míru platila až 
do roku 1627.
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Slovo kazatele

Pomerančová
kůra

ám rád pomeranče. A tím můj letošní 
pomerančový příběh začíná. Nejenže 
mi opravdu chutnají, vždycky byly M

neomylným znamením blížících se Vánoc. A ně-
jak se stalo, že se staly i součástí přípravy ke křtu. 
Hovořívám s křtěnci o tom, jak probíhal obchod 

ve starověku. Když do přístavu dopluly lodě s nákladem – třeba pome-
ranči(!), chvíli to trvalo, než pro něj (náklad) přijely povozy. To obchodník či 

jeho zástupce byl v pří-
stavu na koni dříve a na 
svůj náklad dal pečeť. Ta 
znamenala dvojí: „To je 
moje, neberte mi to“ a „já 
si pro to přijdu!“ Pečeť 

Du-cha svatého, který je nám dán, když jsme uslyšeli 
evangelium o svém spasení a uvěřili mu (Ef  1,13), znamená 
totéž: „Ty jsi můj, nikdo mi tě nevezme, já si pro tebe přijdu!“ A 
jak s určitým potěšením dodávám, v nákladu starověkých 

pomerančů byly jistě i leckteré nahnilé. I ty patřily pánu.
S příchodem loňských předvánočních pomerančů jsem pojal myšlenku, že 

je škoda vyhazovat zbylou kůru (albedo, flavedo – pro odborníky). 
Oloupané zbytky jsem umístil na radiátor v pracovně a užíval si příjemné 
vůně. Jenže i ty uschlé zbytky mi bylo líto vyhazovat, a tak jsem je začal sbírat 
do košíku na okně. Co bude dál? Nad tím jsem neuvažoval a stále měl 
provoněnou pracovnu. Uschlé zbytky postupně naplnily košík, až se začaly 
vršit jako babylónská věž na mém okně. Ze svého druhu okrasy se stal – a to 
už jsem musel uznat i já – nepořádek. Minulou sobotu jsem rozhodl „něco“  
s tím udělat. Všechno už bylo tak trochu zaprášené a samotná kůra 
obsahovala jistě dost chemikálií na to, abych se pokoušel o pomerančový čaj. 
Pořád mi ale bylo líto tu velkou kupu pomerančového nepořádku vyhodit. 

Pojal jsem myšlenku, že pro začátek likvidace zkusím kůru rozlámat a pak 
se uvidí, co dál. Nápad pomeranče rozemlít v kuchyňském robotu se nesetkal 
se vstřícností mé manželky a palička na maso se také ukázala jako nefunkční. 
Kůra si totiž stále zachovávala určitou pružnost. Nevzdal jsem se. Vzal jsem 
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bratru Jiřímu Káňovi z Brna
sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna
sestře Martě Filipové z Hostěnic
bratru Františku Zvonařovi z Kašnice

březen 2020

SBOROVÁ KRONIKASBOROVÁ KRONIKA

My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.
1J 4,16

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

          KOMU                                                PROČ

76 let
80 let
88 let
78 let
83 let
79 let
91 let
96 let
77 let
76 let

si velký hrnec a začal kůru lámat ručně. 
Šlo to ztuha a ruce bolely, ale vytrval 
jsem. A jak jsem tak lámal suchou  po-
merančovou kůru, přemýšlel jsem nad 
tím, co dělám a proč to dělám. Proč jsem 
jako léta předtím prostě kůru nevyhodil? 
Proč ji nevyhodím ani teď? Proč mi na ní 
tolik záleží? 

Před několika dny byla popeleční 
středa. Vnější schránka našeho života je 
pomíjivá. Teď tu je, ale za chvíli tu 
nebude. Roste a sílí, aby se postupně 
rozpadla. Pořád drtím starou pomerančovou 
kůru. Jenže Pánu Bohu přece nezáleží 
jenom na nehmatatelném jádru naší 
bytosti. Jemu záleží i na té slupce či kůře, 
podle toho, co kdo má! Je to jeho chrám 
(1K 6,19) a věříme ve vzkříšení těla    
(1K 15,35–44). Naše tělo není slupka, 

která bude jednou jako nepotřebná 
odhozena. Pánu Bohu záleží na naší duši 
i na našem těle. Obojí  k nám patří a obojí 
nám zůstane. Jen jednou v nebi bude 
naše tělo nepomíjivé.  

Snad proto mi bylo líto pomerančo-
vou kůru vyhodit. Dvě hodiny jsem drtil 
až do konce. Výsledek jsem nasypal do 
velké skleněné koule, která nyní zdobí 
parapet mé pracovny (což uznala i ro-
dina). A nejen to. Ta kůra o něčem stále 
vypráví. A věřte nevěřte, pořád i jemně 
voní. 

„Mým jediným potěšením v životě i smrti je 
to, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím 
svému věrnému Spasiteli Ježíši Kristu…“ 

(Heidelberský katechismus)

 4Jan Asszonyi, kazatel
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Krá lovství Boží

K biblické hodině...

ématem výkladu na biblické 
hodině dne 5. 2. 2020 byla druhá Tprosba modlitby Páně: Přijď 

království Tvé. Bratr kazatel Asszonyi zde 
podle „Heidelberského katechismu“ 
podrobně probíral jednotlivé otázky a 
odpovědi k tomuto tématu. Otázky, co je 
království Boží, kdo jsou jeho občané 
(andělé, církev v nebi i na zemi, pokrytci) 
nebo kdo jsou jeho nepřátelé (ďábel, zlí 
lidé; naprosto nepřijatelně mluví 
Heidelberský katechismus i o Turcích a 
Židech). Vše je jistě námětem k pře-
mýšlení. A protože o otázce království 
Božího přemýšlím již delší dobu, tak 
když bratr kazatel na konci biblické 
hodiny dal příležitost komukoli povědět 
nějakou doplňující poznámku, chtěl 
jsem též něco povědět. Ale při uvědo-
mění si své neobratnosti ve vyjadřování 
jsem tuto myšlenku ihned zavrhl. Přesto 
mi to nedá, abych se aspoň písemně 
nevyjádřil.

Kde hledat nebo nehledat království 
Boží na zemi, myslím, ukazují známá 
podobenství Pána Ježíše Krista.

V podobenství o hřivnách (Mt 25,14) 
vidíme, kde království Boží hledat 
nemáme, i když jeho děj směřuje ke 
chvályhodnému počínání lidí na tomto 
světě: přičinění se, píle, využití obda-
rování, odměna, odsouzení lenosti a 

tvrdá odplata. 
Všechno toto 
jsou věci, které 
hájíme, učíme je 
své děti, a přesto je řečeno, že takto se to 
na světě jen děje, ne, že se to podobá 
království nebeskému.

Naopak v podobenství o dělnících na 
vinici (Mt 20,1) se odvíjí děj, který jen 
těžko obhájíme. Nečinnost místo úsilí 
hledat zaměstnání, nedostatek sebe-
uplatnění, nespravedlivá odměna. Když 
jsem před lety kolegyni v zaměstnání 
pověděl, že se jedná o Boží přístup k li-
dem, vyvolalo to naprosté nepochopení 
a odsouzení. Jak může Bůh odměňovat 
stejně ty, kteří pracují celý den nebo jen 
jednu hodinu? A přece již v úvodu 
podobenství je připomenuto, že zde 
vidíme podobu království nebeského.

Když vyslovujeme prosbu Přijď 
království Tvé, je to i prosba o to, abychom 
„království Boží“ nehledali ve způso-
bech jednání, ve kterých ho nalézt nelze. 
Jen s politováním musím připustit, že ve 
svém jednání převážně hledám to, co 
popisuje podobenství o hřivnách.

„Království Boží“ je třeba hledat tam, 
kde dochází ke spravedlivé nápravě věcí. 
Můžeme si to uvědomovat, když tuto 
prosbu vyslovujeme.

4Theodor Sturm
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Jarní pozdrav z Bohumilic
Blaze tomu, kdo s nadějí vzhlíží k svému Bohu, 

který učinil nebesa, zemi s mořem a vším, co k nim patří.
(Ž 146,5–6)

Jaro

Jaro –
je voňavý dech života,

jaro –
je svěžest lesních tůní,

jaro –
je právě započatá píseň,

jaro –
je příslib rajských vůní...

Jaro –
je pohled čistých dětských očí,

jaro –
je struna, měkce rozechvěná,

jaro –
je pramen křišťálové vody,

jaro –
je kniha básní náhle otevřená...

Jaro –
je trylek ptačích hrdélek,

jaro –
je sluncem provoněný vzduch,

jaro –
je ráj, jenž na chvíli se vrátil,

jaro –
je kytice, jíž z lásky dal nám

Bůh...
Přejeme pěkné jarní dny naplněné Božím pokojem

a prozářené Boží přítomností.
Růžena Jílková
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Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 13).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 13).¬
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17. 3. 1620 – v Olomouci na následky mučení 
evangelickými stavy zemřel katolický kněz Jan 
Sarkander. Byl zatčen pro podezření z podní-
cení nájezdu polského vojska na Moravu        
v únoru 1620 a coby zpovědník protirefor-
mačně vystupujícího moravského hejtmana 
Ladislava Popela z Lobkovic. Vinu se mu přes 
trojí mučení nepodařilo prokázat. V roce 1995 byl papežem Janem Pa-
vlem II. svatořečen, což vyvolalo protesty českých protestantských církví.

18. 3. 1965 – vystoupení prvního člověka do kosmu – sovětský kosmonaut Alexej 
Leonov strávil 10 minut ve volném prostoru mimo svou kosmickou loď 
Voschod-2.

22. 3. 1920 – v Brně se narodil Ludvík Kundera.
23. 3. 2005 – otevřena nákupní galerie Vaňkovka.
24. 3. 1980 – zavraždění salvadorského arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera.¬
25. 3. – svátek Zvěstování Páně – připomíná událost příchodu archanděla Gabri-

ela k Marii se zprávou o chystaném narození Ježíše Krista (Lk 1,27–38).
25. 3. 1420 – bitva u Sudoměře.
26. 3. 1610 – zemřel Jan Kocín z Kocinétu, český humanista, právník a historik, 

blízký spolupracovník Daniela Adama z Veleslavína.
29. 3. 1900 – v Prostějově narozen básník Jiří Wolker.
31. 3. 1950 – komunistický režim v Československu započal politický proces        

s představiteli katolických řádů usilující o oslabení katolické církve, který 
byl posléze dovršen realizací tzv. „akce K“ (zrušení klášterů).

Rekreace pro senioryRekreace pro seniory
Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci pro seniory, která se 
uskuteční v Horské chatě Cihelny, Zadov 24, 384 73  Stachy, ve dnech     

20. – 27. 6. 2020. Cena – ubytování + stravování (plná penze) 4 400 Kč/týden.     
Více informací u sestry Dagmar Průškové z kanceláře Diakonie CB 

(dagmar.pruskova@diakonie.cb.cz).
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OLBY
OLBY

 letošním roce budeme v rámci 
výročního členského shro-Vmáždění, které je svoláno na 15. 

března 2020 od 15 hodin, volit star-
šovstvo. Kandidátka byla v mateřské 
části sboru zveřejněna v neděli 16. února 
a na stanici v Bohumilicích 23. února.     
V mateřské části sboru bude 1. a 8. 
března možné hlasovat v předstihu. 

Podle nového řádu by každá část 
sboru (mateřský sbor a stanice) měla mít 
své místní staršovstvo a dále by sbor měl 
zvolit celosborové staršovstvo, což by 
znamenalo, že bychom volili staršovstva 
tři. Řád však umožňuje, aby celosborové 
staršovstvo plnilo funkci místního 
staršovstva v mateřské části sboru. 
Budeme tedy volit jen dvě staršovstva, 
celosborové staršovstvo, které bude sou-
časně plnit funkci místního staršovstva  
v Brně na Kounicově a místní staršov-
stvo ve stanici v Bohumilicích (volí jen 
členové stanice při své členské schůzi na 
základě kandidátky sestavené místní 
volební komisí). Volby 15. 3. 2020 při 
výroční členské schůzi budou volbami 
celosborového staršovstva. Na kandi-
dátce pro tyto volby není žádný zástupce 
stanice, nikoliv z nějakého záměru, ale    
z důvodu, že ve stanici v Bohumilicích 
necítil k této službě nikdo povolání, a 
ačkoliv byli jednotliví členové osloveni 
místní volební komisí, nikdo se pro 
kandidaturu nerozhodl. Je to dáno také 

časovou a finanční náročností účastí 
takového staršího na pravidelných 
setkáních celosborového staršovstva, 
kde jsou však projednávány zejména 
záležitosti mateřské části sboru. Stávající 
staršovstvo se o stanici pravidelně 
zajímalo a lze předpokládat, že tento 
přístup bude mít i nové staršovstvo a 
bude spolupracovat s místním star-
šovstvem ve stanici. 

Jednání o kandidátce zahájila volební 
komise (dále jen VK) již po svém zvolení 
29. 4. 2019, kdy se obecně zabývala způ-
sobem sestavení kandidátky a výběrem 
kandidátů. Výběr kandidátů byl také 
předkládán na modlitbách Pánu Bohu. 
VK se rozhodla postupovat podle 
nového řádu a výběr kandidátů pozmě-
nila tak, že neprobíhalo klasické vy-
škrtávání jako v minulých letech. VK se 
společně rozhodla oslovit jednotlivé 
členy sboru, o nichž se domnívala, že by 
byli vhodní kandidáti na funkci staršího. 
Kandidátka je výsledkem mnoha roz-
hovorů, které jednotliví členové VK       
s členy vedli. Mnoho členů, kteří byli VK 
osloveni, kandidaturu odmítlo buď        
z osobních, rodinných či duchovních 
důvodů. VK vycházela při výběru kan-
didátů ze sdělení některých dosavadních 

VOLBY DO STARŠOVSTVA 
2020
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starších, že již neplánují kandidovat       
v dalším období, proto je na kandidátce 
ze stávajícího staršovstva menšina. 
Jelikož se členové VK nedomnívají, že 
jsou neomylní, umožnili kandidaturu 
také členům, kteří nebyli VK osloveni, a 
to na základě výzvy v únorovém Kom-
pase. Do doby uzavření kandidátky se 
žádný kandidát, který nebyl oslovený 
VK, nepřihlásil. VK je velmi vděčná za 
oněch třináct ochotných, kteří se pro 
kandidaturu rozhodli. V některých sbo-
rech, a to i obdobné velikosti jako je náš, 
mají problém získat alespoň minimální 
počet kandidátů. 

VK věří, že kandidátka není vý-
sledkem práce lidí, ale působení Ducha 
svatého. Někomu se může zdát, že na 
kandidátce nejsou bratři, které jsme si 
zvykli v této funkci vídat, které bychom 
na kandidátce očekávali nebo je tam 
chtěli mít a kteří jsou pro mnoho z nás 
zárukou jisté stability a kontinuity. Pokud 
bychom však hledali v Bibli, kdo vedl 
církev na jejích počátcích, zjistíme, že 
apoštol Petr a Pavel, stejně tak i někteří 
další apoštolové, byli v době, kdy jim 
Ježíš Kristus předal správu církve, 
maximálně třicátníci, všichni bez dří-
vějších zkušeností s managementem, 
financemi či stavebními věcmi, a přesto 
Církev pod jejich správou rostla. Předal 
by snad někdo z vás církev prostému a 
nevzdělanému rybáři? Já bych toho na 
základě svých rozumových úvah schop-
ný nebyl, ale Ježíš to udělal a Duch svatý 
vystrojil apoštoly ke všemu, co k vedení 
církve potřebovali. Přistupme proto i my 
k této volbě s tím, že je to záležitost 
především Božího vedení, a modleme se 

za budoucí staršovstvo, ale i za sebe, 
abychom byli ochotni nechat se vést 
Duchem svatým, nejen při samotné 
volbě, ale také po volbách. Duchu svatý 
prosím přijď! 

KANDIDÁ TI PRO VOLBU STARŠÍCH DO 
CELOSBOROVÉHO STARŠOVSTVA  

PRO OBDOBÍ 
2020–2024

Petr Dadák

Alice Horká

Miroslav Křipač

Martin Kulísek

Tomáš Nykodým

Lukáš Pacek

Ester Pučálková

Jan Rous

Jaroslav Štigler starší

Jaroslav Štigler mladší

Aleš Truksa

Josef Vávra

Tomáš Záděra

V prvním kole volby je možné 
hlasovat v předstihové volbě, která se 
uskuteční v mateřské části sboru v neděli 
1. a 8. března 2020 po skončení dopo-
lední bohoslužby. Prosíme, abyste tuto 
možnost využili pouze v závažných pří-
padech, kdy vám okolnosti zabrání 
účastnit se výročního členského shro-
máždění. 

Za volební komisi Lukáš Pacek
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Březen v besídce
Co se bude v besídce učit:

Další setkání učitelů u kávy se koná 8. března ihned po shromáždění.

Datum

Neděle 1. března

Neděle 8. březn

Neděle 15. březn

Neděle 22. březn

a

a

a

Neděle 29. března

Téma (č. úlohy)

Ježíšův křest
(NZ 1/4)

Ježíšovo pokušení
(NZ 1/5)

Tonoucí Petr
(NZ 1/10)

Uzdravení pohanské dívky
(NZ 1/11)

Ježíšovo proměnění
(NZ 1/12)

Verš k zapamatování

Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 
služebníka, stal se jedním z lidí. 

Filipským 2,7

Hospodinu, Bohu svému, se budeš 
klanět a jeho jediného uctívat. 

Matouš 4,10b 

Požehnán buď muž, který doufá v Hos-
podina, který důvěřuje Hospodinu. 

Jeremjáš 17,7 

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. 
Jan 6,37b 

To je můj milovaný Syn, kterého jsem si 
vyvolil; toho poslouchejte. 

Matouš 17,5b 
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FRANTIŠEK Z ASSISI 
SVĚTEC NEBO BLÁ ZEN?

sdělení od Boha, ve kterých mu ukazuje 
ideál Ježíšova života v chudobě a ve 
službě Jemu samotnému. V nadšení       
z těchto vidění se rozhoduje vykonat 
pouť do Říma k papeži. Tam však vidí 
moc, bohatství a pompu církve a je         
z toho obrovsky zklamán. Podle legendy 
zahazuje peníze, vyměňuje si svůj bohatý 
oděv s nejbližším žebrákem a sám si 
opatřuje prostředky k živobytí žebrotou. 
Putuje po kraji, pomáhá chudým, rozdá-
vá svůj i otcův majetek a nakonec ho otec 
vydědí. Nějaký čas pobývá v jednom 
klášteře, kde umývá nádobí, opravuje 
polorozpadlé kostely a hlásá nepřed-
stíranou chudobu a odevzdání do Boží 
vůle.

Kolem sebe shromažďuje první žáky. 
V roce 1209 sepisuje první řeholní 
pravidla a usiluje o jejich schválení 
papežem. Inocenc III. nejdříve odmítá, 
ale posléze je nakonec schvaluje. Je 
zajímavé, že hlásání chudoby ani v té 

edávno jsme měli na večírku 
milého hosta, bývalého člena Nnašeho sboru, dnes kazatele 

CB z Frýdku-Místku Petra Kučeru, který 
nám vyprávěl a zároveň promítal 
obrázky ze své cesty do Itálie po stopách 
Františka z Assisi. Měl jsem pocit, že Petr 
není protestantský duchovní, ale 
katolický kněz; jeho povídání bylo 
jednoznačně pozitivní ve prospěch 
Františka, zakladatele žebravého řádu 
františkánů. Nemám nic proti tomu, 
spíše naopak.

František (vlastním jménem Giovanni 
Battista Bernardone) se narodil roku 
1182 v Assisi (provincie Umbria). Jeho 
italské jméno Francesco (v překladu do 
češtiny Francouzek) vzniklo na popud 
jeho kamarádů, kteří ho tak pojmenovali 
po jeho matce – Francouzce patrně        
z Provence. Jeho otec, Pietro Bernardo-
ne, byl bohatý obchodník s látkami.

V mládí se František nijak nestraní 
světského života, rád pobývá ve spo-
lečnosti sobě rovných mladíků ze za-
jištěných rodin: jeho přáním je stát se 
rytířem. Tuto svoji touhu uskutečňuje již 
v roce 1201, kdy se účastní menšího 
tažení proti Perugii. Assisi však prohrává 
a František tráví celý rok v zajetí, než se 
dojedná mír. Tam také onemocní choro-
bou, která mu zabrání v další výpravě.

Při tomto vojenském tažení a nemoci 
dostává František ve snech a viděních 
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době zpočátku nenalézá příliš mnoho 
ochotných následovníků. Odtud se asi 
vynořují legendy, ve kterých František 
káže různým lesním zvířatům. Ty 
označuje za své bratry a sestry, stejně tak 
i slunce a měsíc. Proto také bývá 
pokládán za patrona zvířat i ochránců 
přírody, což roku 1979 potvrzuje i papež 
Jan Pavel II. Hodně známá je legenda,    
v níž František svým kázáním napravuje 
vlka, který v okolí Assisi škodil na do-
bytku. Nicméně jeho příznivců přece 
jenom pozvolna přibývá a v roce 1212 
přichází do jeho blízkosti i první žena – 
Klára, jež projevuje zájem o jeho násle-
dování. Nejprve ji pošle do jednoho 
benediktinského kláštera, ale později se 
spolu s ní rozhoduje založit ženskou 
odnož mnišského řádu, kterou dnes 
známe pod názvem klarisky. Je zajímavé, 
že členkou tohoto řádu se stala i naše 
Anežka Česká. V roce 1218 zakládá 
nakonec i tzv. třetí řád – terciáře, kteří se 
nemusí vzdávat manželství a mohou žít 
běžný civilní život ve společnosti.

František žije ve stálých postech a 
modlitbách a tento asketický způsob 
rychle ukracuje jeho život. V roce 1226 
umírá ve věku pouhých 44 let. Ještě na 
sklonku svého života se u něj objevují 
stigmata – otevřené rány na těle v mí-
stech Ježíšových zranění.

Již dva roky po své smrti je papežem 
Řehořem IX. prohlášen za svatého a      
v katolické církvi patří po celou dobu, a 
řekl bych, že zvláště dnes, mezi oblíbené 
světce.

Není bez zajímavosti, že současný 
papež, první v celé historii, si vybral jeho 
jméno. Pomineme-li jako protestanté 

kult svatých v katolické církvi a podí-
váme-li se na Františka čistě jako na 
svědka Božího, myslím, že mu nemů-
žeme nic vytknout. Proto se vesměs 
setkávám i s kladnou odezvou ze strany 
evangelických křesťanů. Proto i náš Petr 
Kučera mohl o něm tak hezky a v pod-
statě jenom kladně hovořit.

Na závěr se chci i já vyznat ze svého 
obdivu k Františkovi. Jeho (přesněji 
Ježíšův) ideál chudoby a současně i velmi 
kladný vztah k přírodě může i dnes 
oslovit mnoho lidí. Právě dnes – v době 
hojnosti a všude propagovaného 
nakupování, utrácení, ba přímo honby za 
posledními novinkami – může Fran-
tiškův ideál chudoby přitáhnout. Jsem 
rád, že nekonzumní způsob života 
oslovuje nejen mnohé křesťany, ale i lidi 
žijící vně církve. Jsem rád, že i dnes má 
František skupinu následovníků. A dou-
fám a věřím, že nejenom sám jedno-
duchý a skromný způsob života může 
být tím, co se dnešního přesyceného 
člověka může dotknout, ale že někteří    
z oslovených mohou jít ještě dál za tento 
horizont a najít přímo zdroj: Boha, jenž 
stál na počátku všeho dění a stojí i v tuto 
chvíli na straně chudých, ponížených a 
všemožně strádajících.

À propos: Byl tedy František z Assisi 
světec nebo blázen? Obojí je správně. 
Samozřejmě byl světec, ale i blázen. 
Blázen do Krista a jeho chudoby. Neboť: 
...co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby 
zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby 
zahanbil silné... (1K 2,27)

4Felix Davídek
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Letopisy 
    březnovým výročímk
Letopisy 
    březnovým výročímk

9. až 11. 3. – židovský svátek purim – na 
oslavu odvrácení genocidy Židů v Perské 
říši (snad v r. 473 či 452 př. Kr.), celý 
příběh je podrobně popsán ve staro-
zákonní knize Ester. Svátek začíná         
v pondělí večer a pokračuje až do středy 
(v Jeruzalémě až do čtvrtka). Slovo 
„purim“ znamená „losy“ nebo „kostky“ 
– ty měl podle tradice vrhat hlavní 
nepřítel Židů Haman, když určoval 
chvíli, kdy by měl svůj plán na záhubu 
Židů provést. O tomto svátku se tra-
dičně v synagogách předčítá Kniha Ester 
– zvláštností je, že bohoslužba v syna-
goze nepodléhá tak přísným pravidlům 
jako jindy (ke čtení jsou např. při-
pouštěny i ženy a děti, kdykoli je čteno 
jméno Hamanovo, je zvykem dupat, 
křičet či řehtat řehtačkami, aby se tak 
vymazala památka Amálekovců, jejichž 
byl Haman potomkem). Pořádají se 
hostiny a karnevaly a jí se speciální pe-
čivo nazývané Hamanovy uši, hojně se 
pije víno či jiný alkohol (souvisí totiž 
přímo s Esteřiným příběhem) – svátek je 
veden ve velmi „odvázaném“ duchu. Je 
tradicí dávat peníze alespoň dvěma 
chudým a poslat nejméně jednomu 
člověku jako dar dvě porce různého jídla. 

Hlavní hostina je však složena z vege-
tariánských či mléčných pokrmů – Ester 
(podle židovské tradice) v době, kdy žila 
v paláci, nejedla maso, ale živila se 
rostlinnou stravou. Podávají se tedy 
pokrmy z luštěnin, obilné kaše či sladká 
jídla – jediným masitým pokrmem může 
být ryba. Den předcházející svátku 
purim je naopak veden jako postní (půst 
platí od úsvitu do soumraku) na památku 
Esteřina půstu, který Židům nařídila 
předtím, než předstoupila před krále 
Achašveroše s prosbou o záchranu své-
ho lidu (Ester totiž musela předstoupit 
před krále bez jeho předchozího svolení, 
což bylo podle perských zákonů bráno 
jako zločin urážky královského 
majestátu, za který hrozila smrt, pokud 
by jí král neudělil svůj souhlas dodatečně 
– viz Est 4,11). Duchovním pozadím 
svátku purim (kromě samotného faktu 
záchrany Židů před zahynutím) je oslava 
Boha jako toho, který, byť i neviděný    
(v celé knize Ester se Boží jméno nikde 
nevyskytuje), je „šedou eminencí“ 
lidských dějin a řídí je tak, aby svůj lid 
zachoval. Tomu nasvědčuje i tzv. „pu-
rimový zázrak“ z roku 1953 – v So-
větském svazu chystal Stalin na počátku 
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roku 1953 rozsáhlou protižidovskou 
likvidační kampaň – v lednu tak bylo 
„odhaleno“ spiknutí lékařů a bylo uvěz-
něno devět špičkových moskevských 
lékařů (z toho šest Židů), kteří byli 
obviněni, že úmyslně špatnou léčbou 
ničí zdraví svých pacientů – jejich soud 
chystaný na 5. března se měl stát 
startovním výstřelem celé kampaně, 
která měla vést k vyhnání Židů na Sibiř. 
Na purim (1. března) byl však Stalin 
náhle stižen mrtvicí a 5. března, tedy 
přesně v den, kdy měli být židovští lékaři 
odsouzeni, Stalin zemřel. K plánované 
protižidovské čistce pak už nedošlo.

24. 3. 1980 – zavraždění salvador-
ského arcibiskupa Oscara Arnulfa 
Romera – Romero se zasazoval o zlep-
šení poměrů chudých a kritizoval 
porušování lidských práv v Salvadoru 
armádou i vládou. Byl pro tyto své 
postoje nominován i na Nobelovu cenu 
za mír. Po četných 
výhrůžkách byl 
zastřelen členy 
provládní pra-
vicové eskadry 
smrti, když sloužil 
mši v kapli ne-
mocn ice  Bož í  
P roz ře t e lnos t i      
v San Salvadoru. 
B ě h e m  j e h o  
pohřbu o šest dnů 
později vybuchla 
před katedrálou 
bomba a odstřelovači rozmístění na 
střechách okolních domů zastřelili 

několik desítek účastníků pohřbu. Ro-
merova smrt byla jedním z aspektů, které 
roznítily salvadorskou občanskou válku 
trvající pak až do roku 1992. Papež 
František Romera v roce 2018 svatořečil. 
Takto popsal Romero situaci své církve  
v roce 1980:

Za méně než tři roky bylo napadeno, bylo jim 
vyhrožováno nebo bylo očerňováno více než 
padesát kněží. Z šesti jsou již mučedníci – byli 
zavražděni. (…) A pokud se tohle děje lidem, 
kteří jsou nejzřetelnějšími představiteli církve, 
dá se jen dohadovat, co se děje obyčejným 
křesťanům. (…) Je důležité ale vědět, proč je 
církev pronásledovaná. Ne každý a jakýkoliv 
kněz je pronásledován, ne na každou a 
jakoukoliv instituci je veden útok. Je atakována 
a pronásledována ta část církve, která se staví 
na stranu lidí a na jejich obranu. A tady vidíme 
tentýž klíč k porozumění pronásledování církve: 
chudí.

4Josef  Vávra



2. prosince 2019
Biblický úvod vedl br. David Fajfr (Neh 3,38, Ezd)
Staršovstvo se za přítomnosti br. Miroslava Křipače zabývalo postupem studie a 
přípravou členského shromáždění k dalšímu postupu ve věci rekonstrukce 
modlitebny.
Staršovstvo probíralo se sestrami Kateřinou Vávrovou a Noemi Komrskovou 
konkrétními případy diakonické pomoci v našem sboru.
Součástí jednání staršovstva bylo jednání o uvolnění bytu v předním domě a 
koncepce využití předního domu.

13. ledna 2020
Biblický úvod vedl br. Lukáš Pacek (Lk 5,1–11)
Staršovstvo se za přítomnosti br. Miroslava Křipače věnovalo přípravě členského 
shromáždění a vypořádání připomínek členů ve věci rekonstrukce modlitebny.
Staršovstvo souhlasilo s provedením předstihové volby staršovstva členy, kteří se     
z vážných důvodů nemohou účastnit výročního členského shromáždění.
Staršovstvo se zabývalo využitím předního domu a možnostmi jeho správy.
 

3. února 2020
Biblický úvod vedl br. Petr Kratochvíl (David a Šalamoun).
Staršovstvo se zabývalo přípravou výročního členského shromáždění a projednalo 
zprávu o stavu sboru za rok 2019.
Staršovstvo se seznámilo s konferenčními návrhy na Výroční konferenci CB 2020.
Staršovstvo schválilo investování restitučních prostředků z letošního roku a uložení 
volných prostředků sboru na produkty s lepším výnosem, než stávající spořicí účet.
Staršovstvo diskutovalo možnosti správy předního domu.

Zapsal Petr Dadák

Zprávy ze staršovstva
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řed rokem jsme se na mládeži bavili   
s mládežníky o horách. Jaké to je Pchodit po horách, snažit se odolat 

(ne)přízni počasí, hory si užít a zároveň se    
z nich vrátit tak nějak celí (i když možná       
s nějakou hlubší vzpomínkou, která se ještě 
chvíli bude hojit – puchýře). Nemluvili jsme 
ale o schopnostech, které jsou k putování 
užitečné, ale o paralelách, které lze vidět 
mezi šlapáním po hřebenech, hledáním 
pramenů a správné cesty a mezi tím, někdy 
jakoby bez nároku na tajemství nazývaným 
každodenním životem.

Takových paralel jsem mezi horami a 
údolím (životem ve městech) našel vícero. 
Některé pro mě až bytostně hmatatelné, 
některé více skryté. Nápad zpracovat tato 
témátka v textu s pomocí těch z vás, kterým 
hory také něco říkají, neumřel. Budete tak 
mít možnost se skrze krátké vzpomínky 
nadýchat trochy toho horského vzduchu. 

První paralelou je Život v přítomnosti. 
V teď. Nebloumat nebo nežít z toho, co bylo, 
ani se neupnout k tomu, co snad jednou 
bude. Ale s radostí nebo se schopností se 
spokojit plně vnímat ono teď. Nevím, kdy se 
to cestou na hory změní (a lhal bych, 
kdybych tvrdil, že to tak vydrží po celou 
dobu putování), ale při putování po 

hřebenech se lehčeji soustředím na to, co je 
třeba. A může to být mlčení a následování 
někam se vinoucí stezky. Nebo být plně 
zabraný do rozhovoru s tím, kdo má zrovna 
podobně dlouhý krok. A nebo přijde čas 
rozbít dnešní tábor, nanosit dříví (je-li nějaké 
– kdo ví, sedlo pod Godeanu), vařit, zpívat, 
spát. Činnosti na sebe navazují přirozeně. 
Není čas ani potřeba snít, protože už tak 
trochu ve snu jste. A jako by nám znělo         
z Bible: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. 
Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,            
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete 
sloužit Bohu i majetku (Mt 6,24). A tak se na 
po-vrch derou otázky, komu sloužím, čemu 
dávám svůj čas a kam míří můj pohled. 
Umění být tady a teď s Bohem. Na horách 
mi to občas jde. Jak ale žít takový život tady      
v údolí?

4Honza Kvapil

Cyklus zamyšlení

Jak žít život hor 
tady v údolí?
Snad je tato otázka až moc poetická. 
Ale i kdyby, trocha poetiky do života 
patří.



POSLEDNÍ VEČÍREK
(The Last Party)

ad hoc
introduces

signum temporis
SUNDAY, APRIL 5, 5:30 P.M.
CB CHESS ARENA, KOUNICOVA 15

TICKETS: 0,00 DĚTI I DOSPĚLÍ$ 

COFFEE AND TEA NOT INCLUDED

signum temporis

ASOCIACE SBOROVÝCH VEČÍRKŮ VÁS ZVE NA



18 KOMPAS 3/2020 / WWW.CB.CZ/BRNO/

MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

 Jak si Bůh šeptá s batolá tky nejen v neděli a svá tky (7)

bsolutní nadšení v očích. Veselý 
výskot. Prostá radost. Čtrnácti-Aměsíční batole hraje svou 

oblíbenou vodní hru. Hod hračkou z va-
ničky. Samozřejmě s plnými hrstmi vody 
k tomu. (Vanička sice stojí ve sprchovém 
koutě, ale i tak mám občas pocit, že 
vytopíme sousedy o patro níž.) Při kaž-
dém vylétnutí gumové kachničky 
směrem k mámě se ten mrňous dožaduje 
hlasité a výrazné reakce v podobě slova 
„bác“ a podání hračky nazpět. Jinak 
hrozí nepříjemně naštvaný obličej, 
nespokojené kvičení a velmi razantně 
natažený prstík směrem ke kachničce 
válející se v koupelnové potopě. Když 
ale máma to očekávané „bác“ řekne, 
zvedne hračku a podá ji zpět, batole září 
radostí a zaníceně třepe prstíčky na 
natažených ručičkách, aby si kachničku 
zase vzalo. K tomu navíc rozdá ještě plno 
spokojených úsměvů. Zkrátka zase to 
absolutní nadšení, veselý výskot a prostá 
radost. O dvě vteřiny později letí opět 
kačka vzduchem, ozve se mámino „bác“, 
máma podá hračku zpátky, dítě se s hrač-
kou v ruce směje a kačenka vmžiku letí   
s proudem vody znova z vaničky ven.    
A tak stále dokola. Opakuje se to (ano, 
tentokrát jsem si to i spočítala) 
dvaačtyřicetkrát!!!

Jenže už po pátém „bác“ a pátém 
výlovu kachničky z okolní potopy jsem si 
zřetelně uvědomovala, že se tu odehrává 
jasný boj neuvěřitelné batolecí touhy po 
určitém činu s mojí únavou, neochotou, 
netrpělivostí, nevstřícností, leností a ma-
lou snahou. A to jsem v tu chvíli ještě 
vůbec netušila, že mne čeká 37 dalších 
„báců“ a letících kachen. Nakonec jsem 
ale všech 42 vodních salv zvládla a cel-
kem jsem se i nasmála. Oblečení zmá-
čené, voda vystříkaná daleko za okraj 
sprchového koutu.

Avšak kromě vodních zážitků mi        
v hlavě utkvěla i myšlenka. A co když to 
ale bude Pán Bůh, kdo po mě bude žádat 
opakovaně (a dost možná i více než 
dvaačtyřicetkrát) nějaký čin, do něhož se 
mi nechce nebo který pro mne není 
jednoduchý? Nenarazí také na mou 
nevstřícnost, netrpělivost, lenost nebo 
na neochotu něco zkoušet a možná se při 
tom trochu „namočit“ do nějakých těch 
obtíží? Ještě, že je Boží odpuštění i sli-
tování bez hranic.

S důvěrou v Jeho pomoc však můžete 
spolu se mnou třeba i vy doufat, že     
…

 (
z moci jeho božské slávy nabudete síly         

k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Ko 1,11)

4Pája Sychrová
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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

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

19

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

4. 3.:  9.30 Kluci na čaj – vede Zdeněk Zetka
6. 3.: 13.30 Tvořivý kroužek

20. 3.:  9.30 Tvořivý kroužek
24. 3.: 10.00 Setkání seniorů zakončené dobrým obědem

12. 3.: Tematický klub – téma důvěra
19. 3.: Anglická konverzace
26. 3.: 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.

BRUSLENÍ NEBO FOTBÁLEK

Nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže. Nekoná se za 
každého počasí. Bude se konat výhradně po předchozí domluvě 
s Tomášem Kotrbatým. Tel. 605 307 274, díky.

1. 3.: Představte se sám + svůj sbor (vikář Aleš Navrátil)
8. 3.: Skaut a Bohumilice (br. Tomáš Vrána)
15. 3.: Večírek nebude – 15.00 Výroční členské shromáždění
22. 3.: Představte se sám (vikář Vladimír Šimo, CB Bratislava-Cukrová)
29. 3.: Křesťanské církve a holocaust na Slovensku (s. Hana Kubátová [Klamková])
5. 4.: Ad hoc zpívá Signum temporis (Květná neděle)

Bratr kazatel Daniel Komrska má do 31. března studijní volno.



1. 3.:
8. 3.:
15. 3.:
22. 3.:
29. 3.:
5. 4.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

4. 3.:
11. 3.:
18. 3.:
25. 3.:

1. 4.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

vikář Aleš Navrátil; Večeře Páně, vysluhuje kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi
farářka Jana Hofmanová (ČCE Brno 1) – jarní ekumenická neděle
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

dle oznámení

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.30

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

dle oznámení

ve středu 11. 3. v 17.00

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

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
br. Josef Vávra

NEDĚLE

1. 3.:
8. 3.:
15. 3.:
22. 3.:
29. 3.:
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