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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 11. 
2015. Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), David Fajfr 

 za dorost Alík Zachariášová  a za mládež Žaneta 
Lechovičová.                                Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(david.fajfr@seznam.cz), (alik.zac@seznam.cz)

Listopad 2015

Jan Amos Komenský

Řád Jednoty bratrské III

Jan Amos Komenský: Z strany postů

1) Učíme, že půst nezáleží v činění rozdílu 
mezi pokrmy, ale v zdržování se od pokrmů a 
nápojů všelijakých i s bděním do jistého času, 
buď do nešporu neb za celý den, jak kdo pro 
nemoci a neb mdlobu těla vytrvati může 
kterého času.

2) Nepokládáme ho za poctu Boží Pánem 
Bohem přikázanou (Za 7,5), ale máme jej za 
prostředek k skrocení těla bujnosti (Iz 58,5),      
k vzdělávání mysli pokorné a skroušené nad 
hříchy i k želení jich ponoukající, též mysl       
i tělo k slyšení, rozjímání slova Božího, k mo-
dlitbám svatým způsobnější a horlivější činící.

3) Takové posty míváme a je ukládáme 
lidu:

a.  Ve dny modliteb obecných a veřejných,     
v suché dny každého čtvrt léta, poněvadž to 
obyčej jest chvalitebný a nečelí proti Boží 
poctě ani proti pobožnosti neb poctivosti.

b. Kdykoli jaká pokušení neb nebezpe-
čenství, války se přibližují, a neb i dokračují na 
kterou obec, neb celou církev, neb třebas 
jeden dům, neb jednoho člověka.

c. Když kněží a služebníků církevních 
řízení býti má.

K těm postům se ponoukáme tím, že Pís-
ma svatá nám k nim napomáhají (Jl 2,12.15; 
2K 6,5), i příklady takových postů nejedny 
nám ukazují (Ž 35,13; Jon 3, 7; Sk 13,3).

Připravila Kateřina Vávrová.

mailto:kniharstvi@kodex.cz
mailto:kniharstvi@kodex.cz
mailto:vavrova.katerina@centrum.cz
mailto:vavrova.katerina@centrum.cz
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ÚVODNÍK

Podzim

Milí čtenáři Kompasu, chtěla bych vám povědět 
něco o svém podzimu, začátku semestru, a tím i o 
sobě samotné.

Jsem velký introvert. Plno přátel by řeklo, že 
většího nezná. Jsem hodně tichá a raději poslou-
chám, než mluvím. Ale přitom mám společnost 
ráda, jen je mi lépe v menším společenství. Druhá 

věc, která mě silně charakterizuje, je to, že nemám ráda změny a špatně si 
zvykám na něco nového. Když události nejsou v mých rukou, tápu a jsem 
nesvá.

Od začátku semestru studuji v Olomouci a zpětně vidím, že tyto mé 
vlastnosti a touha po tom je částečně ovládnout a překonat byly vlastně jedním 
z hlavních důvodů, proč jsem chtěla ve studiu pokračovat jinde než v Brně. 
Říkala jsem tomu osamostatnění se, ale nešlo tolik o to, že bych potřebovala 
získat nezávislost na rodině a zázemí (i když poprvé bydlet na studentském 
privátě, a ne doma u maminky, je velká změna – obzvlášť co se týče stravy).

Hlavní změnou, jak teď sama v novém městě zjišťuji, je, že vlastně nic není 
až takový problém a nemusím se bát, když vím, že se ve chvíli nejistoty mám 
spolehnout na Boha. Každodenně to ze začátku byly malé zkoušky, jak se 
zachovám a na koho se spolehnu, koho a jak požádám o pomoc, s kým budu 
trávit čas, jestli půjdu se spolužáky na party nebo na privát se učit nebo budu 
poznávat společenství mládeží. Vyjít ze své komfortní zóny z Brna a přinutit se 
ke změnám, které obvykle nemám ráda, bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co 
jsem kdy udělala. Zkusila jsem si, že je možné pomaličku růst a že v cizím 
městě nejsem sama a nejsem cizincem dlouho. A tak jsem během pár týdnů 
poznala super spolubydlící, mládežníky z olomoucké CB a i mezi spolužáky 
jsem si našla několik spřízněných duší. Příští krůčky snad povedou k dalším a 
větším změnám a růstu.

Pro někoho by nová škola a první bydlení mimo domov nebylo zkouškou, 
ale já jsem ráda, že mi Pán dává tak velké zkoušky, které zrovna potřebuji. Ke 
každému svému dítěti přistupuje individuálně a pomáhá mu růst ve víře, což 
vidím jako velký projev Boží lásky. Už dříve jsem se naučila brát zkoušky 
pozitivně, teď se učím hledat zkoušky i v maličkostech a každodenních 
záležitostech a něco si z nich odnést.

Míša Klimentová
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LISTOPADOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu

Události a akce

Pozvání ke shromážděním v listopadu 2015

Nedělní shromáždění

1. 11. 2015  9.00 hodin  shromáždění se slavením Večeře Páně, káže kaz. Daniel 
Komrska na Ž 23,6a – „Co člověka doprovází?“

Večerní shromáždění se nekoná!

8. 11. 2015 10.00 hodin SBOROVÝ DEN – dopolední shromáždění s hosty z Letovic, 
káže kaz. Zbigniew Lipus.

11.30 – 13.30 hodin společný oběd pro všechny přítomné účastníky 
sborového dne

14.00 hodin odpolední shromáždění s hosty z Letovic

LISTOPADOVÉ

Heslo měsíce: 

S těmi, kdo pochybují, mějte 

slitování. (Ju 1,22)

Toto slovo nám dávají na cestu 
listopadem Hesla Jednoty bratrské. Stojí za 
to zmínit i kontext daného verše, a protože 
se jedná o text, u něhož najdeme různé 
překlady, budu citovat Český studijní 
překlad s poznámkami: A nad některými, kteří 
pochybují, se slitovávejte, některé zachraňujte 
(Kralický překlad: strašením k spasení 
přivozujte), vytrhujíce je z ohně, a nad některými (i 
nad jinými) se slitovávejte v bázni, majíce v nená-
visti i košili poskvrněnou od těla. (Ju 1,22–23)   
Z Judova povzbuzení vyčítáme nutnost 
rozlišovat, jak s kým jednat. Křesťané 
nemají mít jeden vzor na to, jak jednat         

s druhými. Někdo potřebuje povzbudit, 
jiný potřebuje ponouknout, další posečkat a 
pozvednout a ještě jiný potřebuje varovat. 
Ostatně přesně tak s každým z nás jedná náš 
nebeský Otec. Pán Ježíš od nás očekává, že 
v postojích k druhým nebudeme lhostejní, 
pyšní a sudičtí, ale naopak citliví, soucitní, 
tvořiví a obezřetní! Přeji nám všem, 
abychom ve dnech, které nás čekají, uměli 
rozlišovat, jak jednat s druhými, abychom 
jim byli pomocí na cestě s Kristem i na cestě 
ke Kristu.

Jan Asszonyi 

P. S.: Internetová verze hesel k měsíci 
listopadu přidává inspirativní citát Indíry 
Gándhíové: „Nemůžete si s nikým potřást 
rukou, pokud ji budete mít sevřenou          
v pěst.“
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15. 11. 2015  9.00 hodin  shromáždění, při kterém slouží kázáním kaz. Jan Asszonyi na 
závěr 23. žalmu „Kam se vracíme a budeme vracet?“. 
Při shromáždění proběhne požehnání Matyáše Packa.

ZAČÁTEK VEČÍRKOVÉ SEZONY

17.00 hodin  neformální začátek u kávy a čaje
17.30 hodin  program s názvem „Válka na Ukrajině“ s Michalem 

„Kody“ Kislickim, který slouží na Donbase jako dobro-
volník. 

22. 11. 2015 9.00 hodin  shromáždění, při kterém bude sloužit host, br. Štefan Markuš 
z Bratislavy. Téma jeho služby na poslední neděli církevního 
roku je „Adventní preludium“ – 1Pt 1,3–6.22–25.

11.30 – 14.00 hodin SETKÁNÍ RODIN SE SPOLEČNÝM OBĚDEM

na téma: „Budu tančit před Hospodinem“; 
přihlášky do  14. 11. u sestry Katky Vávrové 
(vavrova.katerina@cetrum.cz).

17.00 hodin  neformální začátek sborového večírku u kávy a čaje
17.30 hodin  program s br. Ing. Doc. Štefanem Markušem, DrSc., 

vědeckým pracovníkem akademie věd a bývalým velvyslan-
cem Slovenské republiky v Maďarsku na téma: Bůh, čas a 
stvoření.

29. 11. 2015 PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE – PŘENOS BOHOSLUŽEB ČESKOU TELEVIZÍ

10.00 hodin bohoslužba přenášená přímým přenosem České televize, 
káže kaz. Jan Asszonyi

17.00 hodin neformální začátek sborového večírku u kávy a čaje
17.30 hodin  program s fotografiemi a vzpomínkami na letní tábory dorostu

Biblické hodiny

Shromáždění začínají vždy v 19.00 hodin.
4. 11. 2015 kaz. Daniel Komrska na texty Starého zákona o králi Jóšafatovi

11. 11. 2015 kaz. Daniel Komrska na texty Starého zákona o králi Jóšafatovi
18. 11. 2015 kaz. Jan Asszonyi na texty Starého zákona o proroku Elijášovi
26. 11. 2015 kaz. Jan Asszonyi na texty Starého zákona o proroku Elijášovi

SOLI DEO GLORIA 
Samému Bohu sláva

S přáním pokojných dní – Jan Asszonyi.
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EFFATHA - KONCERT V ČERVENÉM KOSTELE

BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
LISTOPAD 2015

Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj 
s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Římanům 5,1

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

3. 11.
9. 11.

18. 11.
23. 11.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna
sestře Margitě Kučerové z Rybníků

75 let
76 let
82 let
79 let

KOMPAS 11/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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VZPOMÍNKA
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BRATRA 
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Stanislav Heczko 
19. 11. 1929 – 25. 9. 2015

arodil se jako druhé dítě ve Slezsku 
ve Vendryni 19. listopadu 1929, na 
křižovatce čtyř kultur – polské, N

české, slovenské a německé. V jeho dvou 
letech mu zemřela sestra, ve čtyřech letech 
otec. Maminka se podruhé provdala za 
muže, který měl z prvního manželství deset 
dětí.  Z druhého manželství se narodil ještě 
bratr Jan.

Po absolvování střední školy pracoval     
v Polské bance a ve dvaceti letech odevzdal 
svůj život Pánu Ježíši. Po obrácení cítil 
povolání ke službě a studoval teologickou 
fakultu v Bratislavě a Praze.

V roce 1955 se oženil s Halinou. Jejich 
manželství trvalo 60 let, diamantovou svat-
bu si připomínali letos v srpnu.

Po dokončení bohosloví nastoupil na své 
první místo ve Velké Lhotě na Valašsku, kde 
rodina prožila požehnaných šest let. Na-
rodili se jim synové Daniel a Kornel. Kvůli 
absenci tzv. státního souhlasu pracoval jako 
laický kazatel vedle svého zaměstnání.

Následovalo dalších šest let v Opavě, kde 
působil opět jako laický kazatel. V roce 1967 
se stal správcem všech sborů na Těšínsku, 
po krátkém mezidobí v Havířově se rodina 
přestěhovala v prosinci 1973 do ještě nedo-
končeného bytu ve sborovém domě, který 
se stavěl v tajnosti jako dům soukromý, aby 
unikl pozornosti Státní bezpečnosti. V roce 
1976 se narodil třetí syn Konrad.

V polovině 60. let získal Božím řízením 
srdce pro službu lidem z bývalého So-
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větského svazu, kteří na tom byli 
ekonomicky i tvrdostí režimu mnohem 
hůře než lidé v bývalém Československu. 
Dům Heczkových se stal uzlem, kde se 
stýkal Východ se Západem, do SSSR se 
pašovaly Bible, šatstvo, léky a vše, co 
tamním křesťanům chybělo.

V roce 1983 byl povolán ke službě ve 
sboru v Brně. Ani tady jeho aktivity v oblas-
ti humanitární pomoci neutichaly, což ne-
ušlo pozornosti naší StB, ale ani KGB a 
východoněmecké Stasi. 19. listopadu 1989 
bylo datum jeho šedesátin a zároveň to měl 
být den, kdy ho tzv. církevní tajemník chtěl 
odvolat ze služby. Události 17. listopadu 
však udaly historii zcela jiný směr.

V 90. letech sice padl komunismus, ale 
život lidí v bývalém Sovětském svazu a na 
Ukrajině se o mnoho nezlepšil. Svoje akti-
vity tedy Stanislav Heczko nasměroval na 
Podkarpatskou Rus; pomáhal prostřednic-
tvím darů ze západní Evropy i od nás nejen 
s humanitární pomocí, ale také s fi-

nancováním staveb modliteben, sborových 
pekáren atd. Sečteno – na Východ se vypra-
vil pod Boží ochranou celkem stokrát.

V roce 2005 končí Stanislav Heczko služ-
bu ve sboru Církve bratrské na Kounicově, 
kde s manželkou našli druhý domov, a 
odchází do důchodu, který měl ovšem po-
dobu dalších cest na Podkarpatskou Rus, 
navštěvování starých a nemocných a při-
jímání hostů. To vše s pomocí své manželky 
dělal, dokud mu to zdraví dovolilo. Píše také 
svoji knížečku s názvem „Most lásky“, kde 
shrnuje svůj život; text je následně přeložen 
do polštiny, ruštiny, němčiny, holandštiny a 
angličtiny.

Stanislav Heczko odešel ke svému Pánu 
ve spánku v pátek 25. září 2015 krátce po 
půlnoci, několik týdnů po svém synu 
Danielu Heczkovi.

Pro pozůstalou rodinu Heczkových 
zůstane navždy v srdcích obraz neobyčejně 
vděčného, srdečného a laskavého muže 
opravdové Víry. Našeho tatínka a manžela.

Rodina

w Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. 
Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však 
pro věnec nepomíjitelný. (1K 9,25)

oprvé jsem zaregistroval kazatele 
Stanislava Heczka coby malý kluk. PBylo to na Velké Lhotě, kam jsme     

s rodiči z nedalekého Gottwaldova často 
jezdívali. Působil na mě velmi milým a 
laskavým dojmem, jeho přívětivost byla tak 
výrazná, že by snad ani mouše neublížil.     
K tomu ta jeho měkká a podmanivá řeč (do 
té doby jsem se totiž ještě nesetkal s tě-

Vzpomínka

šínským dialektem) ve mně umocňovala 
pocit, že jde téměř o andělskou bytost. 
Jednou při nějaké brigádě, kdy byl jen tak 
lehce oblečen, mně jaksi nešlo dohromady, 
že tento jemný člověk má tak krásně 
vypracované tělo, jeho svalnatá lýtka jsem 
mu skoro záviděl. Později jsem se od něj 
dozvěděl proč. Byla v tom jeho skvěle se 
rozvíjející atletická kariéra běžce. Modlitby 
jeho matky jej však přivedly k obrácení a on 
se dal na jinou dráhu – stal se atletem Ježíše 
Krista, jak o tom píše apoštol Pavel. Jak 
známo, sportovci jdou za svým cílem, za 
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Kazatel mého života

vítězstvím, a podřizují tomu vše. Tak bych 
charakterizoval i bratra kazatele. Byl laskavý 
a pokorný, současně někdy nekompro-
misní, neodbytný, prosazující své vidění 
věcí, ale vždy ve snaze posloužit Božímu 
dílu. Pro mě je příkladem horlivého slu-
žebníka, který byl připraven přinést ve 
službě Pánu jakoukoliv oběť.

Myslím na všechna ta místa, kde spolu    
s manželkou Halinou sloužili na sborech 
Církve bratrské – Ostrava, Velká Lhota, 
Opava, Český Těšín, Brno, Veselí nad Luž-
nicí. K tomu časté cestování po republice 
jako kazatel s evangelizačním obdarováním. 
A co teprve onen neuvěřitelný počet cest do 
někdejšího Sovětského svazu, později na 
Ukrajinu. Přitom dům či byt Heczků byl 
stále otevřen potřebným. Jeden nechápe, 

jak to všechno mohli zvládnout. Zkrátka 
Kristův atlet životem nešel, ale běžel.

Bratr kazatel měl úžasný cit pro potřeby a 
bolesti druhých. Byl tím pravým kazatelem-
pastýřem. Kdyby věděl, s jakou vděčností 
na něj budeme vzpomínat, řekl by určitě 
něco v tom smyslu, co jsme četli v záhlaví 
smutečního oznámení: Milostí Boží jsem to, co 
jsem. V kazateli Stanislavu Heczkovi proto 
ztrácí církev výrazného služebníka, který 
bez výhrad a s příkladnou horlivostí a po-
korou sloužil svému Pánu. A tak se za 
Církev bratrskou ptám: Kdo nastoupí na 
jeho místo? Odchod jeho, i ten nedávný 
jeho syna Daniela, je nám výzvou, abychom 
se modlili za nové služebníky – kazatele a 
pastýře podle Božího srdce.

Daniel Fajfr, předseda Rady CB

Zjevení v Brně

Poznal jsem jej, když mi bylo zhruba pat-
náct let. Z prvního setkání jsem byl tak 
trochu zklamán. Inkoustové kalhoty, kost-
kovaná košile a na ní sako. Oh! Východní 
způsob oblékání.

Lehce žoviální tón. Úsměv od ucha        
k uchu. To že je ten nový kazatel? Byl jsem 
zvyklý na dokonale padnoucí sako dr. Jana 
Urbana, na důstojný kazatelský hlas a vážný 
obličej. Z obličeje pro mě tehdy neznámého 
muže vyzařovala láska. Objímal lidi, měk-
kým hlasem je oslovoval, hladil děti po 
hlavách, s obrovským nasazením navště-
voval jednotlivé členy sboru.

Byl vidět na všech akcích, například 
chodil pravidelně na mládež. Na kazatelně 

se začali objevovat bratři z Východu. Do té 
doby jsme znali především hosty ze Zá-
padu. Kázání bratra Heczka byla také jiná – 
obyčejnější, prostší, někdy možná až 
laskavě naivní.

Do společenství Církve bratrské v Brně 
začal proudit nový vítr a styl. Styl lásky, 
milosrdenství, pokory, sociálního cítění, 
konkrétních dobrých skutků. Rovněž styl 
východního manageringu. Věta „Musíme 
být pružní“ se stala okřídlenou charakte-
ristikou nového pastýře. Brňáci si občas       
i zoufali, ale nového kazatele si zamilovali 
snad právě pro tu jeho jinakost.

Bratr Heczko si nakonec vybral Brno za 
svůj domov i pro své stáří. Zde jako kazatel 
důchodce sloužil, kázal, navštěvoval. 
Doslova do konce svých sil.



10
KOMPAS 11/2015 / WWW.CB.CZ/BRNO/

LADA

Velkou pomocí mu byla jeho manželka 
Halinka, kterou něžně oslovoval Dušinko. 
Vytvářela zázemí pro službu svého Staška a 
tomuto poslání obětovala celý svůj život.

Pokorný služebník

Pokora a láska byly pro bratra kazatele 
Heczka příznačné. Respektoval názory a 
postoje druhých a nedožadoval se respektu. 
Dokázal mlčky pokývat 
hlavou, nikoho nepo-
nižoval, spíše stavěl 
mosty, a to nejen mezi 
lidmi, ale i mezi názoro-
vými proudy, a nakonec i 
mezi národy.

Dokázal se omluvit, 
podat ruku na usmíře-
nou, obejmout. Dodnes 
vzpomínám na příznač-
nou příhodu. Byl jsem 
zaměstnán ve sboru na 
civilní službě. Snažil 
jsem se přebírat orga-
n izac i  humani tárn í  
pomoci, aby se bratr 
Heczko mohl věnovat 
roli duchovního pastýře. 
Tak si to ostatně přálo i 
staršovstvo, poněkud nešťastné z na-
růstající sociální aktivity. Bratra kazatele to 
stále táhlo k pytlům se šatstvem pro 
Ukrajinu, které s chutí plnil po okraj, až 
praskaly.

Jednou ráno jsem jej potkal na schodech 
modlitebny. Řekl jsem mu, že po návratu    
z pošty napytluji zbytek šatstva. Pokýval 
hlavou. Odešel jsem tehdy s pocitem 
vítězství. Snad se mi už podařilo svou 
pracovitostí zkrotit muže posedlého hu-
manitární pomocí. Co se nepodařilo starším 
sboru, to se podařilo mně! Ach, ta pýcha.... 

Vrátil jsem se za půl hodiny. Bratr Heczko 
stál vítězoslavně ve dveřích a ohlásil mi, že 
už vše napytloval, abych s tím prý neměl 
práci.

Mladická krev se mi nahrnula do hlavy. 
Rozčílil jsem se a zvýšeným hlasem křikl: 
„Bratře kazateli, uvědomte si, že jste přede-
vším kazatel sboru, a ne hadrový dědek!“ 
Bratr Heczko pokýval hlavou, řekl své 
příznačné: „Joj...“ a odešel. Než jsem se po 

někol ika minutách 
rozhoupal    k omluvě, 
otevřely se dveře.         
V nich bratr kazatel. Se 
sk loněnou  h l avou  
jemně pravil: „Joj, 
bratře Petře, odpusť mi 
prosím, že jsem tě tak 
rozčílil.“ Objali jsme se. 
I já se mu omlouval. A 
ještě nyní se stydím! Je-
ho pokora a jakási bez-
brannost byly odzbro-
jující.

Ještě jednu historku 
nemohu zapomenout. 
Bylo to brzy ráno. Za-
zvonil jsem u něj s pros-
bou o možnost zate-
lefonovat. V té době 

mobily nebyly. Pozval mě do obýváku ke 
svému pracovnímu stolu. Bylo mi poněkud 
trapno. Vyřídil jsem služební hovor a tu se 
otevřely dveře. Bratr Heczko  v nich, tácek v 
rukou a na něm vonící ranní káva, rohlík s 
máslem a medem. „Bratře kazateli,“ říkám 
mu, „já vás tu po ránu otravuji a vy mi ještě 
přinesete snídani.“ „Joj, bratře Petře,“ 
odpověděl, „až jednou budu stát na 
posledním soudu a Pán Ježíš se mě bude 
ptát na to, kde jsi byl, když jsi uviděl 
hladového, co bych mu odpověděl?“ 
Dojemná chvíle.
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Kazatelský předchůdce bratra Heczka, 
bratr Urban, jej sám doporučil za svého 
nástupce. Zřejmě věděl, že jedině bratr 
Stanislav bude schopen snést úděl být po 
boku vlivné osobnosti bývalého správce 
sboru, bydlícího o několik poschodí výše. 
Bratr Heczko zvládl svou roli jedinečně. 
Respektoval brilantního předchůdce a 
nebál se přijít se svými důrazy probu-
zenecké těšínské zbožnosti. Přinesl do 
sboru srdečnost, bezprostřednost i humor.

I odvahu dělat chyby a přešlapy. Napří-
klad do oznámení zařazoval pravidelné 
historické okénko a jednou s vážnou tváří 
připomněl výročí úmrtí „Čurčila“. Jak 
skvostné!

Měli jsme tak možnost vidět i slyšet dvě 
velké kazatelské osobnosti. Dva rozměry 
víry a praxe. Dva přístupy k životu. Nebylo 
to jednoduché soužití dvou osobností. 
Nejednou jsem viděl rudé obličeje obou. 
Ale láska bratrská nakonec překryla mnoho 
trápení.

Probuzenecký biblista

Bratr Heczko se přistěhoval z Těšínska,      
z podivuhodného duchovního kraje. Často 
s láskou mluvil o svém domově, o probu-
zeních z Ducha Božího. O Jiřím 
Třanovském, o Karolu Kaletovi. Miloval 
polštinu. Toužil po rozvlažení v brněnském 
sboru. Přál si proměnit poněkud statickou 
zbožnost svého nového působiště. Vyzýval 
k následování Pána Ježíše. Mluvil často a rád 
i s dojetím o „drahém jménu Pána Ježíše 
Krista“. Když vyslovoval jméno Ježíš, 
nejednou se mu zlomil hlas. Miloval svého 
Spasitele. Slovy, skutky, ale i svými city. Tím 
nám byl příkladem. Miloval Bibli, stále ji 
četl, podtrhával, dělal si do ní poznámky. 
Tím mě nakazil. I já si škrtám do Bible.

Byl často i po létech kazatelování pře-
kvapen tím, co v ní čte a jaký vzácný poklad 

v Bibli našel. Byl znalý teologie, vzpomínal 
na své profesory, ale ve věcech víry mluvil 
spíše jako poučený milovník Písma. Nikdy 
jsme od něj neslyšeli teologické konstrukty. 
Ani tehdy, kdy se to přímo nabízelo. Pozvali 
jsme jej do mládeže, aby rozsoudil 
puťákový spor, zdali pro nás platí či neplatí 
Desatero. Přišel, otevřel Písmo a představil 
nám, co v Bibli k danému tématu nedávno 
objevil. Vedl nás tehdy k vyšší sprave-
dlnosti, o které mluvil Pán Ježíš. Vedl do 
praxe života. Jeho kázání byla praktická, 
odrážející se od jednotlivých veršů, slov, ba i 
písmenek (často spojek) Bible. Někdy byl 
velmi bezprostřední. Občas přiznal, že 
neměl moc času na přípravu.

Byl velkým přítelem modliteb, chodíval 
na modlitební chvíle a modlitebníci se 
scházívali u něj doma. Byl vždy smutný, že 
starší sboru nechodí na modlitební chvíle. 
Trápil se tím. Vroucí modlitební život, o 
tom často mluvíval. Modlíval se na kolenou 
a my s ním.

I jeho pastorace byla pozoruhodná. 
Často dělal rychlé a neohlášené návštěvy. 
Moc se nezdržel. Vždy spěchal. Pozdravil, 
lehce popovídal, pomodlil se a šel dál. 
Nejednou prožíval k návštěvám zvláštní 
puzení Shůry. Znal snad zpaměti data 
narození členů sboru. Když nemohl osobně 
popřát, volal jim telefonem. Dokázal 
usmiřovat spory. Když jsem se nedávno 
zeptal své sestry, kdo jí a švagrovi nejvíce 
pomohl ve vážné manželské krizi, odpo-
věděla: „Bratr Heczko. Moc nám do vztahu 
nekecal, jen se modlil a my viděli, že se 
trápí.“ Jeho byt byl otevřený ve dne v noci. 
Doslova.

Ukrajina

Ukrajina a východní země jej přímo uchvá-
tily. Miloval jednoduchý a bezprostřední styl 
„vostočnych“ bratří. V srdci nosil chudé. 
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Jednou se vrátil z diakonské cesty bez 
vlastních bot. Daroval je. Peníze převážel 
přes hranice nejrůznějším způsobem, třeba 
ve speciální podrážce bot. Riskoval. Pašoval 
Bible, literaturu, vozíval šatstvo.

Po pádu komunistů se pomoc směřovaná 
na Východ rozšířila. Položil základy 
velkému mostu lásky, po kterém dodnes 
tečou finance na dobré projekty.

Z počátku mě svým stylem předávání 
peněz udivoval. Významně se na mě 
podíval, položil ruku k srdci – tím naznačil, 
že má peníze v náprsní kapse. S modlitbou 
vyhledal příjemce, ve skrytu peníze předal. 
Sám jsem měl představu větší systema-
tičnosti. Ale po létech to dělám stejně. Zcela 
stejně. Lepší systém totiž není.

Byli jsme spolu na sté cestě do 
Podkarpatí. Sil už tolik neměl, noha jej 
bolela. Seděl na zadním sedadle a vyprávěl a 
vyprávěl. Bylo to nádherné. Měli jsme den 
navíc a on překvapivě nespěchal. Objeli 
jsme jeho přátele, známé. Vše inspirováno 
bezprostředními nápady. Byli jsme pružní a 
bylo to spanilé.

Vyznání

Zemřel kazatel Stanislav Heczko, muž, 
který silně ovlivnil můj osobní život. Zasel 
do srdce lásku k Východu, vedl se mnou 
zpovědní rozhovory, od něj jsem přijal 
ujištění o odpuštění hříchů „pro krev Pána 
Ježíše“, křtil mě, pověřil mě prvním 
nedělním kázáním (aniž by se mě dopředu 
ptal).

Velmi si vážím toho, že jsem mohl žít 
vedle statečného a odvážného muže, po 
kterém šla i KGB, Stasi, o StB nemluvě. Asi 
se jich nebál. Bál se Hospodina. Miloval 
Pána Ježíše a věřil v moc Ducha svatého. 
Samému Bohu budiž sláva za jeho život!

Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří 
umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od 
svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“ 
(Zj 14,13)

Petr Kučera, kazatel CB Frýdek-Místek

w V Kompase 2009/11 byly připomenuty 
několika články osmdesáté narozeniny 
br. kaz. S. Heczka.                -r-
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Závazek z Kapského Města (10)
Vyznání víry a výzva k akci (2010)

Třetí Lausannský kongres o světové 

evangelizaci konaný 16. – 25. října 2010      

v Kapském Městě

Milujeme Boží lid

oží lid jsou ti ze všech věků a ze 
všech národů, které si Bůh v Kristu Bzamiloval, vyvolil, povolal, spasil a 

posvětil za svůj vlastní lid, aby měli podíl na 
Kristově slávě jako občané nového 
stvoření. Jakožto těm, které Bůh od věků 
navěky a po celé naše pohnuté a vzpurné 
dějiny miluje, je nám přikázáno, abychom se 
milovali navzájem. Neboť „jestliže Bůh nás 
tak miloval, i my se máme navzájem 
milovat“ a žít „v lásce, tak jako Kristus 
miloval nás a sám sebe za nás vydal“. 
Vzájemná láska v Boží rodině není jen 
žádoucí volba, nýbrž nevyhnutelný příkaz. 
Tato láska je prvním důkazem poslušnosti 
evangeliu, nezbytným výrazem naší 
podřízenosti Kristově vládě a silným 
motorem světové misie.

a. Láska vyžaduje jednotu. Ježíšův příkaz, 
aby se jeho učedníci navzájem milovali, je 
spjat s jeho modlitbou, aby byli jedno. Jeho 
příkaz i modlitba jsou misijní - „podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci,“ a 
„aby tak svět uvěřil, že jsi mě [Otče] poslal“. 
Nejpřesvědčivější známkou pravdivosti 
evangelia je to, když jsou křesťanští věřící 
sjednoceni v lásce navzdory zakořeněným 
bariérám rozdělujícím svět – bariérám da-
ným rasou, barvou pleti, pohlavím, 
společenskou třídou, ekonomickými 
výhodami či politickou příslušností. Máloco 
však naše svědectví ničí tolik, jako když 

křesťané zrcadlí a umocňují stejné 
rozdělení i mezi sebou. Naléhavě usilujeme 
o nové celosvětové partnerství v těle Kris-
tově napříč všemi kontinenty, zakořeněné   
v hluboké vzájemné lásce, vzájemné pod-
řízenosti a výrazném ekonomickém sdílení 
bez paternalismu a nezdravé závislosti. 
Usilujeme o to, nejen abychom projevili 
svou jednotu v evangeliu, ale také pro 
Kristovo jméno a v zájmu Boží misie na 
celém světě.

b. Láska vyžaduje upřímnost. Láska říká 
pravdu s milostí. Nikdo nemiloval Boží lid 
víc než izraelští proroci a Ježíš sám. Přesto je 
s pravdou o jejich selhání, modlářství a 
vzpouře proti jejich smluvnímu Pánu nikdo 
nekonfrontoval tak upřímně jako právě oni. 
Volali tím Boží lid k pokání, aby mohli dojít 
odpuštění a být obnoveni pro službu 
Božímu poslání. Týž hlas prorocké lásky 
musí být z téhož důvodu slyšet i dnes. Naše 
láska k Boží církvi se trápí zármutkem nad 
ošklivostí mezi námi, která tolik hyzdí tvář 
našeho Pána Ježíše Krista a zakrývá světu 
jeho krásu – světu, který tak zoufale po-
třebuje přiblížit se k Pánu.

c. Láska požaduje solidárnost. Vzájemná 
láska obnáší zejména péči o ty, kdo jsou pro 
svou víru a svědectví pronásledováni a 
vězněni. Jestliže trpí jedna část těla, trpí 
spolu s ní všechny. Máme podobně jako Jan 
„účast na Ježíšově soužení i kralování a 
vytrvalosti". Podíl z utrpení údů těla 
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Kristova po celém světě se zavazujeme nést 
poskytováním informací, modlitbami, 
právní obhajobou a dalšími podpůrnými 
prostředky. Takovéto společné nesení však 
nechápeme jen jako cvičení v lítosti; 
toužíme také poznat, co utrpení církve 
může naučit a přinést těm částem Kristova 
těla, které takto netrpí. Máme varování, že 
církev, která se cítí pohodlně ve svém 
bohatství a soběstačnosti, může podobně 
jako laodicejský sbor být církví, kterou Ježíš 
vidí jako nejvíce slepou vůči její vlastní bídě 
a u níž se sám cítí jako cizinec za dveřmi.

Ježíš svolává všechny své učedníky, aby 
mezi všemi národy tvořili jednu rodinu, 

smířené společenství, v němž všechny 
hříšné bariéry boří jeho smiřující milost. 
Církev je společenství milosti, poslušnosti a 
lásky v obecenství Ducha svatého, v němž 
se zrcadlí nádherné Boží atributy a krásné 
vlastnosti Krista a kde se projevuje 
mnohotvará Boží moudrost. Jako nynější 
nejživější výraz Božího království je církev 
společenství smířených, kteří netouží žít 
pro sebe samé, nýbrž pro Spasitele, jenž za 
ně z lásky dal sám sebe.

Podle Theologia Vitae Jan Asszzonyi.

NEDĚLE RODIN: Budu tančit před Hospodinem.

22. 11. 2015

Vážení a milí,

přijměte pozvání na společný oběd a ná-
sledné izraelské kruhové tance.

V modlitbě, v písni, v četbě Božího 
slova, ale i v prostém životě kolem nás se 
můžeme dotýkat Boží majestátnosti, 
můžeme ji oslavovat a klanět se jí. A po-
kud to dovolí i naše srdce, tak i v tanci, jak 
jej stvořili lidé na izraelském venkově či   
v kibucech.

Zároveň se tanec radosti a veselosti     
z dobrořečení Hospodinu může stát i ra-
dostí společnou, neboť právě ve vzá-
jemnosti si můžeme být zase o krok blíž – 
o jeden taneční krok blíž…

Velmi jednoduché, ale krásné izraelské 
kruhové tance nás naučí sestra Lenka 
Staňková z CB Olomouc. Svou účast 
prosím hlaste do 14. 11. 2015 na mail 
vavrova.katerina@centrum.cz a uveďte 
počet dospělých a dětí kvůli obědu.

Sejdeme se po nedělní bohoslužbě od 
11.30 do 14.00 ve spodních místnostech 
sboru Církve bratrské, Kounicova 15. 
Hlídání dětí bude zajištěno. S sebou stačí 
mít své milé a přátele...

Srdečně Vás, sborové rodiny, Vaše 
přátele a kohokoliv, kdo by se rád potěšil  
s námi, zve

Kateřina Vávrová
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svědčí skutečnost, že na místním hřbitově 
stojí nad jejich hrobem pomník s kalichem, 
po jehož čtyřech stranách jsou vytesány 
biblické verše. Bibli musela tato rodina 
ukrývat. Manželův otec ji našel schovanou  
v jednom z jejích domů na půdě mezi trámy. 
Ve třicátých letech minulého století prof. 
Antonín Václavík, člen našeho brněnského 
sboru, založil v Luhačovicích muzeum, ve 
kterém byla tato Bible vystavena.

V roce 1914, když vypukla I. světová 
válka, byl otec mého manžela odveden na 
frontu. Po mnoha válečných útrapách se     

P Ř E D S TAV U J E M E

NEJSTARŠÍ 
ČLENY

NAŠEHO 
SBORU

-6-

Manželé 
Květoslava a Slavoj Matulíkovi

ořeny manželova rodu sahají do 
roku 1630. Když Čeští bratři byli Kvyhnáni za hranice naší vlasti, 

zůstaly po nich prázdné domy a veškerý 
majetek. Habsburská monarchie v rámci 
rekatolizace české země vyzvala rodiny 
svého císařství, aby využily možnosti 
přesídlení do vylidněných měst a obcí. Tak 
se stalo, že se jedna rodina ze severní Itálie 
(dnes Chorvatska) z města Matuji nastě-
hovala do obce Pozlovice u Luhačovic. 
Místní lidé ji nazvali Matulíci-Matulíkovi. 
Záhy přijali víru Českých bratří. O tom 
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z války vrátil. Se svou manželkou, matkou 
mého manžela, se seznámil v Sokole, jehož 
byli aktivními členy. V roce 1921 uzavřeli 
sňatek. Nejdříve bydleli v domě člena 
Jednoty českobratrské bratra Tomáška       
v Pozlovicích, který je pozval do shro-
máždění; tam oba uvěřili. Po několika letech 
se přestěhovali do Zlína, kde manželův otec 
získal zaměstnání u firmy Baťa a rovněž byt 
v baťovském domku. Každý večer tatínek 
konal rodinnou pobožnost. Na nedělní 
rodinná shromáždění rodiče mého manžela 
zvali své sousedy a známé. Práce se 
rozrůstala. Božím slovem přijížděli sloužit 
kazatelé František Urbánek, Josef  Cvrček, 
Ladislav Mikulecký a další. Tak byla zalo-
žena nejprve stanice jaseneckého sboru, 
která se postupem času stala Církví 
bratrskou ve Zlíně.

Můj tatínek Jaroslav Brunclík se narodil  
v Žíželicích nad Cidlinou. Ve čtyřech letech 
se svými třemi sourozenci oboustranně 
osiřel. Dětí se ujali příbuzní. Do svých 
čtrnácti let žil v Peckách u své tety, která vý-
chovou a křesťanskými postoji ovlivnila 
celý jeho život. Poté žil v Praze u svého 
strýce, a to až do odvodu na frontu do I. 
světové války. Ve smutně proslulé válce na 
italské Pijavě prožil mnoho Božích zázraků 
a ochrany v těžkých bojích. Vždy když 
vojáci dostali rozkaz k palbě, střílel do 
vzduchu, aby nikoho nezasáhl. Po návratu  
z války pracoval v americké společnosti 
YMCA v Praze jako jeden z prvních 
sekretářů, později v Brně, kde se seznámil   
s mojí maminkou Jaroslavou, rozenou Lu-
klovou, narozenou v Nosislavi. Její tatínek, 
můj dědeček František Lukl založil v No-
sislavi stanici brněnského sboru Jednoty 
českobratrské. Se svou manželkou Eleono-
rou vytvořili krásnou početnou rodinu. Až 
do vysokého stáří dědeček sloužil ve svém 
domě každou neděli Božím slovem.

Moji rodiče po uzavření sňatku bydleli 
dva roky v modlitebně Jednoty česko-
bratrské v Brně na Kounicově ulici. Poté se 
přestěhovali do Zlína, kde jsem prožila se 
svými dvěma sestrami Evou a Jaroslavou 
krásné dětství v láskyplném prostředí. Rodi-
če nás vedli k pokojnému životu víry i         
v těžkých válečných letech. Tatínek nám při 
večerních pobožnostech četl mimo jiné 
často Žalm 91 a 37. Když se blížil konec 
druhé světové války, naše maminka těžce 
onemocněla, v roce 1944 zemřela a odešla 
ke svému Spasiteli, kterého milovala a nás 
ho milovat naučila.

Po válce se v našem domě ve Zlíně 
scházela mládež. Vedl ji br. Vlado Fajfr. Byla 
jím vedena k vydávání svědectví, ke službě 
slovem, k modlitbám, službě potřebným a 
vzájemné pomoci. Scházel se u nás i pě-
vecký sbor. Čtyři bratři z mládeže se 
rozhodli pro studium teologie a stali se 
kazateli.

S manželem Slavojem jsme prošli nedělní 
školou i mládeží. V roce 1952 jsme uzavřeli 
sňatek. V roce 1958 se nám narodil syn 
Dalibor a v roce 1961 syn Bronislav. Oba 
nám od nejútlejšího dětství působili radost.

Ve Zlíně jsme žili až do roku 1968, kdy 
jsme se přestěhovali do Brna. Manžel se stal 
členem staršovstva. Často sloužil Božím 
slovem zejména na stanicích. Já jsem zpívala 
v pěveckém sboru. V roce 1994 jsme se stali 
spoluzakladateli královopolského sboru 
naší církve. Radou CB byl manžel pověřen 
vedením této samostatné brněnské stanice. 
Po jejím převedení na sbor CB se stal jejím 
prvním kazatelem bratr kazatel Jan Urban. 
Scházeli jsme se každou neděli dopoledne   
v kostele Církve československé husitské    
v Králově Poli. Po roce jsme společně s dal-
šími členy sboru vybudovali středisko 
setkávání v Brně na Lidické ulici. Tam se 
konaly biblické hodiny, scházelo se star-
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šovstvo, mládež, sesterský odbor, misijní 
skupina SPK (Studenti pro Krista). Konaly 
se tam různé duchovní přednášky za účasti 
různých pozvaných hostů. Vždy jsme 
připravovali pohoštění pro tyto hosty a 
často i obědy pro mládež. Vedla jsem deset 
let sborovou kroniku. V tomto sboru jsme 
aktivně pracovali až do roku 2005, kdy jsme 
se oba vrátili do našeho mateřského sboru  
v Brně na Kounicově ulici. Nemohu po-
minout skutečnost, že jsem mohla být 
přítomna srdcem i duchem založení 
královopolského sboru. Bylo to velmi 
šťastné údobí mého duchovního života. 
Jsem rovněž vděčná za práci duchovních 
našeho sboru na Kounicově ulici, za vý-
klady Božího slova a obecenství bratří a 
sester.

Dnes, když se ohlížím zpět, jsem vděčná 
Pánu Bohu za jeho vedení v době mých 
školních let, v rodinném životě i v za-
městnání (pracovala jsem více než 20 let 
jako sekretářka své sestry JUDr. Jaroslavy 
Osvaldové, advokátky v Brně, které dle 
svých možností ještě pomáhám v její práci). 
Všude vidím Boží stopu a pomoc, která 
přišla vždy v pravý čas.

Chci Vám všem předat krédo svého 
duchovního života do všech nepřehledných 
situací, které nyní vzhledem k světovým i ji-
ným událostem prožíváme: „Stvoření 
opírající se o Tebe chráníš pokojem, neboť 
v Tebe doufá.“ (Izajáš 26,3)

Po sametové revoluci založil můj manžel 
s naším synem Daliborem firmu – tiskárnu  
s reklamním oddělením. Protože v té době 
byl v celé naší církvi nedostatek notových 

zpěvníků, připravili v roce 1997 sedmiset-
osmdesátistránkový zpěvník v pevné plá-
těné vazbě nákladem pro celou církev. 
Vytiskli rovněž pro nakladatelství „Naděje“ 
knihu „Charismatici“, kterou přeložil náš 
br. kazatel Jan Asszonyi. Když došlo           
k vážné situaci v souvislosti s hrozícím 
zánikem celocírkevního časopisu „Bratrská 
rodina“, Rada CB požádala mého manžela, 
aby tento problém vyřešil. Se synem Da-
liborem začali tisknout a rozesílat do všech 
sborů časopis pod názvem „CB 2005“ a 
tytéž časopisy s označením dalších roků. 
Manžel byl osm let šéfredaktorem. Poté 
převzal tuto funkci náš syn Bronislav, který 
se této funkci věnoval rovněž osm let; 
časopisu dali s tehdejším vydavatelem nový 
název „Brána“. Kazatel br. Jan Urban 
napsal tři pozoruhodné publikace „Tři 
kapitoly do sboru korintského“, „V krá-
lovských službách“ a „Než půjdeš ke křtu“. 
Tyto publikace také vytiskli, stejně jako pro 
ekumenu publikaci „Život a poslání církví  
v Brně“. Syn Bronislav, který se stal 
kazatelem nejprve v Trutnově a poté v Pra-
ze, napsal knihy „Rút“ a „Ramblinovo 
blues“, které též vytiskli, i knihu, kterou 
napsal br. Vlado Fajfr „Nádherný život“. 
Dále vytiskli „Most lásky“, jehož autorem je 
br. kazatel Stanislav Heczko. Také „Slo-
víčko dětem“ od br. Tomáše Kepra i 
překlad sestry Javornické z anglického textu 
„Dobrodružství víry“. Pro pěvecké sbory 
pak Zpěvník chval. To vše činili s radostí a 
nadšením, neboť šlo o práci na Boží vinici.

Květoslava Matulíková
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ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE
ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE
ZE ŽIVOTA 
MLÁDEŽE P o d z i m n í m l á d e ž

o čtvrtroční odmlce se s Vámi opět 
chceme podělit o své zážitky z pra-Pvidelných mládežových setkání! 

Hned od počátku září jsme se začali, v men-
ším počtu bez dojíždějících vysokoškoláků, 
znovu setkávat v úterý večer ke společným 
písním, modlitbám, čtení Písma, zamýšle-
ním a rozhovorům. Četli jsme například 
Osmý žalm, příběh o ochrnutém muži         
u rybníku Bethesda, někteří z nás sdíleli své 
zážitky a pocity z cesty na srbsko-chor-
vatský hraniční přechod Bapské k uprch-
líkům a zamýšleli se s námi nad pomocí 
druhým. Druhou rovinou bylo také 
přemýšlení o nás samých, o tom, že to jsme 
často my sami, kdo potřebuje pomoc Boží, 
a přemýšleli jsme i o otázce sebevědomí. 

V říjnu, již v hojnějším počtu, jsme čás-
tečně navázali na zářijovou tématiku: naše 
identita, nebo možná lépe řečeno, náš kaž-
dodenní křesťanský život ve světě.

První říjnová mládež byla ve znamení 
bližšího poznávání některých z mládežníků. 
Tři z nás, Baška Roháčková, Eliška Petri-
láková a Peťa Vacek, nás blíže seznámili se 
svým každodenním životem, se svým 
studiem a především se svým prožíváním a 
pociťováním Boha v tomto běžném životě. 

Druhé úterý mezi nás přišel kazatel Jan 
Asszonyi, abychom společně hledali Boží 
slávu ve svých životech. Ústředními verši se 
nám staly promluvy apoštola Pavla v listech 
křesťanským obcím:

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko 
čiňte k slávě Boží. (1K 10,31)

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve 
jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 
(Kol 3,17)

Další týden přijal naše pozvání kazatel 
Pavel Hošek, s nímž jsme hledali odpověď 
na otázku, jak žít jeden nerozdělený život, 
když často máme tendenci oddělovat 
křesťanské JÁ a každodenní JÁ ve světě. 
Slova Pána Ježíše Vy jste sůl země [...]Vy jste 
světlo světa (Mt 5,13–14) nám milý host 
osvětlil jako výzvu k praktickému životu     
v Kristu, doslova jako výzvu ke „kvalitě 
života, která vyzařuje“. 

Poslední říjnovou mládež k nám zavítala 
Katka Vávrová, která v rozhovoru předsta-
vila, čím žije a kde v tom vidí Boha.

Celý říjen se tedy nesl ve znamení hle-
dání své vlastní cesty ke každodennímu 
životu s Bohem a pro Něj. Není vždy 
jednoduché „vnášet zvláštní vůni do 
běžných situací“ (P. Hošek), ale jedno je 
jisté: náš život má smysl, je-li naplněn 
prvotní záměr, prvotní cíl, ke kterému byl 
člověk stvořen, a to je naše povolání k živo-
tu s Bohem (J. Asszonyi). Je-li tento záměr 
naplněn, odráží se Hospodinova sláva        
v našem životě zcela přirozeně a náš každo-
denní život je pak složen z mozaiky běžných 
dnů, které dohromady tvoří jednotný celek. 
Nejsme všichni misionáři, abychom vládli 
odhodláním, nejsme všichni kazateli, aby-
chom vládli slovem, ale všichni jsme dětmi 
Božími!

Žalm 138,5 Budou zpívat o Hospodinových 
cestách, neboť sláva Hospodinova je velká.

za mládež Žaneta Lechovičová
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POZVÁNÍ NA VEČÍREK

w Stando, můžeš pro ty, kteří se neúčastnili 
květnového večírku, stručně shrnout, co bylo jeho 
tématem?
Tématem minulého večírku bylo 

představení Michala Kody Kislického, pro-
tože jeho životní příběh je poměrně zají-
mavý. Odjel jako batůžkář, chtěl cestovat. 
Hned na první zastávce v městečku Chust  
v Zakarpatí oslovil náhodné lidi, jestli by ho 
nenechali u sebe za nocleh a stravu pra-
covat. Ti lidé byli křesťané-baptisté, nako-
nec u nich pobyl sedm měsíců. V jejich 
rodině byl také, sám nevěřící, konfrontován 

Michal Kislicki – Válka na Ukrajině – 15. 11. 2015, 17.30 hod.

Večírek s tímto tématem už probíhal v květnu tohoto roku 

a nyní se k němu v pokračování vracíme. Stejně jako v květnu 

budeme mít mezi sebou Michala Kislického, dobrovolníka na 

Ukrajině, se kterým spolupracuje Standa Červený.

s křesťanstvím. Mezitím vypukla na vý-
chodní Ukrajině válka, proto odjel jako 
dobrovolník do Slovjansku. Rodinou ze 
Zakarpatí byl nasměrován do tamní církve, 
takže se zapojil do práce v protestantském 
sboru Dobrá zpráva, kde také uvěřil. 
Pomáhal rekonstruovat domov pro děti a 
poté, po útěcích lidí z ohrožených oblastí, 
pomáhal při zajišťování noclehů, jídla, 
materiální pomoci. Zároveň se chystal na 
cestu zpět do České republiky, kde oslovil 
své kamarády, aby mu pomohli realizovat 
turné přednášek o situaci na Ukrajině. 
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Výsledek přednášek, tzn. i 
večírku u nás, předčil 
očekávání, protože se bě-
hem 21 přednášek vybralo 
víc než 300 000 Kč, které 
byly využity k nákupu po-
travinových balíčků a 
financování pobytu dobro-
volníků.

w Jak se pomoc vyvíjela a vyvíjí 
dál?

Od května se pomoc 
posunula z čistě materiální 
pomoci k pomoci dětem 
na frontě. Michal cítil 
volání, že má pro děti, na 
jejichž psychickém stavu se podepsala rok 
trvající válka, něco udělat. Zorganizoval 
tedy v Česku další finanční sbírku a z jejího 
výtěžku uspořádal spolu s dalšími dobro-
volníky dětské tábory kousek za frontou. 
Díky Bohu se mu tam podařilo přes 
množství checkpointů provézt děti z fronty, 
což mnozí pokládali za nemožné. A viděl, 
že to nese ovoce. Děti na čas na válku 
zapomněly, jejich psychický stav se zlepšil. 
A podobný projekt pokračuje dál. Teď 
začíná nový projekt Teplo, zaměřený na to, 
aby lidé ve frontových městech přečkali 
zimu. Během minulé zimy dost lidí umrzlo, 
nebo se kvůli zimě a bezvýchodné situaci 
zabilo. Na vysvětlenou – po rok a půl 
trvajícím konfliktu a téměř neustálém 
ostřelování je málokterý dům kompletní a 
bez děr. Na východní Ukrajině je zima o 
dost tužší než zde, běžně je tam v noci 
kolem –30 °C.

w Jak ses ke spolupráci s Michalem dostal ty?
Původně jsem byl zaangažován do 

organizace večírku. Michalovo svědectví na 
přednáškách (byl jsem na čtyřech) mě 
oslovilo, takže jsem se zapojil i do dalších 

aktivit, například organizování materiální 
sbírky. Teď bude další sbírka – v úterý 10. 
listopadu u nás v CB na dvorku od 16.00 
do 19.00. Sbírají se věci na projekt Teplo – 
spacáky, deky a dále zdravotnický 
materiál, ten je potřeba vždy. Oblečení 
zatím ne, dovoz oblečení z Brna je značně 
finančně náročný a zatím stačí to, co se 
vybere na Ukrajině.

Také jsme se zlegalizovali a z původně 
neformální skupiny dvaceti kamarádů jsme 
vytvořili zapsaný spolek „Chuť pomáhat – 
humanitární, z.s.“, jehož jsem předsedou. 
Scházíme se, organizujeme a sbíráme 
pomoc, kterou Michal a další dobrovolníci 
(např. i z brněnské BJB) na Ukrajině 
přinášejí lidem.

w O čem uslyšíme na večírku?
O tom, co se podařilo udělat přes léto, 

tzn. o táborech, o Bohu, o jeho vedení, o 
tom, jaké další aktivity se připravují, a snad 
uslyšíme i nabídku nějaké aktivity, na které 
by se mohl podílet náš sbor.

Se Standou Červeným rozmlouvala 
Lenka Broklová.
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Milí čtenáři a distributoři časopisu BRÁNA,

rád bych Vám po roce poděkoval za Váš zájem o časopis BRÁNA a za Vaši službu a 
pomoc při jeho distribuci ve Vašem sboru.

S blížícím se koncem roku připravujeme vydávání a distribuci Brány na další období – 
rok 2016. Je to již desátý ročník, na kterém se jako vydavatel podílím. Vydávání časopisu 
Církve bratrské jsem přebíral v situaci, kdy nebylo zcela jasné, zda se jej podaří zachovat při 
životě. Díky obětavé práci nové redakční rady i mnoha dalších spolupracovníků se podařilo 
nejen zastavit pokles čtenářů, ale v prvních letech postupně dosáhnout i navýšení nákladu.

V současné době však stojíme opět před nutností zvýšení počtu předplatitelů, abychom 
mohli zajistit časopisu Brána další perspektivu a nemuseli přistoupit ke zvyšování jeho ceny. 
Režijní a provozní náklady, které jsou spojeny s jeho vydáváním, za uplynulé roky narostly 
několikanásobně. Jedná se o finanční položky, které jsou stejné bez ohledu na to, kolik 
výtisků časopisu vydáváme. Je-li náklad vyšší, je jejich poměr na jedno číslo příznivější. 
Kromě toho nás čeká v roce 2016 nezbytná výměna počítačů a programů, na kterých Bránu 
připravujeme, a které jsou po deseti letech již zastaralé a nekompatibilní s programy 
užívanými grafikem, tiskárnou a dalšími spolupracovníky. Tuto investici nechceme promítat 
do ceny časopisu – budeme vděčni každému sboru nebo jednotlivci za případný sponzorský 
dar. Informace a platební údaje a složenky pro případné dary Vám zašleme spolu s fakturou 
na objednané časopisy pro rok 2016.

Cena ročního předplatného pro rok 2016 (10 čísel) včetně DPH zůstává stejná: 
nemění se celoroční poštovné u listovních zásilek:
Česká pošta však již v uplynulém roce zvýšila cenu balíčků a zároveň zpřísnila pravidla 
doručování listovních zásilek. Obyčejná listovní zásilka musí mít tloušťku, umožňující její 
bezproblémové doručení do poštovní schránky – proto lze takto zasílat maximálně 4 výtisky 
Brány.
V uplynulém roce jsme ceny některých zásilek museli dotovat.
Celoroční zasílání balíčků:

Objednávky pro rok 2016 zašlete, prosím, do pondělí 16. listopadu 2015 na adresu 
vydavatele:
KODEX, o.p.s.
redakce a administrace časopisu BRÁNA
Soukenická 11, 110 00 Praha 1

nebo e-mailem:  případně telefonicky: 222 312 656

Věřím, že časopis BRÁNA pro Vás je a zůstane i nadále hodnotným čtením, o to s celým 
redakčním týmem chceme usilovat.

Jménem redakčního týmu:

Jiří Sedláček, vydavatel

430 Kč
 1–2 ks: 240 Kč; 3–4 ks: 320 Kč

 5–15 ks: 700 Kč; 16–35 ks: 860 Kč; 36 a více ks: 990 Kč

kniharstvi@kodex.cz
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školní rok nejen pro žáčky

 chladivém a někdy i sychravém větrném počasí poletují po ulicích suché 
barevné listy, a když náhodou přijde bezvětří, snášejí se poklidně k zemi Vpod stromy. Je tu předposlední měsíc v kalendářním roce, listopad. Svůj 

název získal právě podle typického opadávání listí, které musejí mnozí z nás na 
svých zahrádkách často i několikrát shrabat.

Sedmnáctý listopad nám přinese jeden den volna díky státnímu svátku 
zvanému Den boje za svobodu a demokracii. Má nám připomenout revoluci      
z roku 1989, díky níž padl nesvobodný komunistický režim a změnil se ve 
svobodnou demokracii. A protože se během této revoluce neválčilo, říká se jí 
dodnes sametová. Listopad má ale celkem třicet dní a na jeho konci se, alespoň   
v některých letech, můžeme dočkat i rozsvícení první svíčky na adventním věnci 
v pokorném očekávání pomalu se blížících Vánoc.

Já mám ale listopad ráda i z jiného důvodu. Pokaždé se totiž snažím vyhlížet 
první bělostný sníh, který by změnil doposud špinavé, blátivé a šedivé domy či 
ulice a holé, smutné stromy, zbytky trávy i keříků. Přijde už? Nebo si letos ještě 
počká? A když pak jednoho dne pohlédnu z okna a spatřím bíle zářící záplavu 
milionů vloček pokrývající krajinu, všechno se mi zdá očištěné, svítivé, klidné, 
změněné, skoro jako nové.

To první sněhové překvapení mi každoročně připomene, jak dokáže Pán Bůh 
změnit člověka plného hříchu, špíny, smutků, bolestí i trápení v nové čisté 
stvoření naplněné radostí, milostí a pokojem. A prožít to může každý. Vždyť     
v Bibli se píše (2K 5,17) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu 
nové!

Tak co myslíte, děti. Dočkám se v letošním listopadu záplavy vloček měnící 
smutnou podzimní krajinu v čistou a bílou? Pokud ne, mohu si to představovat 
alespoň pokaždé, když někomu z Vás Pán Bůh odpustí nebo ve Vašem životě 
něco změní. Dejme Mu k tomu příležitost. Získáme tím radost a pokoj zářící 
jako první bělostný sníh.



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 15.30 do 17.00 na Stadionu na 
Kounicově. Vstupné 40–50 Kč na osobu. Nehraje se za každého počasí. Bližší informace     
u Tomáše Kotrbatého (604 362 414).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

12. 11.:
26. 11.:

Sesterský odbor / středa 17.15

Schůzky v roce 2015:  4. 11., 2. 12.
Neděle se seniory: 6. 12.

Co a jak čteme (s dětmi a sami). Přineste ukázky na inspiraci.
Babské rady aneb Co funguje při léčbě našich dětí (Petra Dadáková)

Sledujte oznámení v mládeži.

Pája Sychrová

Poznáte, čím se druhý a třetí obrázek popadaného listí liší od toho prvního?

Omlouváme se Páje Sychrové i všem dětským čtenářům, že nám z minulého čísla 
vypadla křížovka a byla vytištěna pouze její legenda. V nejbližší době to napravíme.
-r-



1. 11.:

8. 11.:

15. 11.:

22. 11.:

29. 11.:

9.00
18.30
10.00
14.00
9.00
17.30
9.00
17.30
10.00
17.30

4. 10.:
11. 10.:
18. 10.:
26. 10.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska

kaz. Zbigniew Lipus (Letovice) SBOROVÝ DEN

hosté z Letovic

večírek (br. Michal „Kody“ Kislicki)
br. Štefan Markuš
večírek (br. Štefan Markuš)
kaz. Jan Asszonyi, PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE, TV PŘENOS

večírek (dorost)

 + Večeře Páně
shromáždění se nekoná

kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský odbor

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 8.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 11. a 26. listopadu po shromáždění 

ve středu 4. listopadu v 17.15

1. 11.:
8. 11.:
15. 11.:
22. 11.:
29. 11.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
sborový den v Brně 
br. Petr Raus + VP
Bohumiličtí + host kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí

STANICE

LISTOPAD V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
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