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(david.fajfr@seznam.cz), (alik.zac@seznam.cz)

Březen 2016

Kandidátka pro volby

w Omlouváme se bratru Felixi Davídkovi za 
to, že jsme v minulém čísle zaměnili jeho 
příjmení za Dvořáček. 

w Omlouváme se všem, kteří se již těšili na zve-
řejnění svých odpovědí na otázku: Co je pro 
tebe nejtěžší při výchově dětí? Dočkají se jich   
v příštích číslech.
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Daniela Kořínková mladší
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Lukáš Pacek
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Dalimil Petrilák

Petr Raus 

Jan Rous
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ÚVODNÍK

Inventura

KOMPAS 3/2016 / WWW.CB.CZ/BRNO/

acházíme se v předvelikonočním období.      
V době půstu – odříkání – kontemplace. Co já Na Kristus? Co já a moje děti? Já a můj manžel? 

Já a bratři a sestry ve víře, mí přátelé? Vnímám toto 
období jako narovnávání stezky Páně, aby mohl přijít: 
znovu a slavně do čistého. Přebírám své nitro, popisuji 
si svůj vnitřní inventář, abych věděla, co v sobě nosím, 
co jsem si v sobě přinesla až do tohoto roku. Jsou to 
zaprášené police. Něco je zapomenuté, ale vím, že tam 
určitě něco je, i když je to zastrčené – to teď nevytáhnu, 
třeba se poštěstí jindy. Něco je docela čisté, ale stále na 
to padá prach, je to ušmudlané, ale je tam znát touha po 
úplném odklizení. A někde nad těmi policemi je cosi 
teplého, hořícího, svítícího. I to je dobré zinventa-
rizovat. Díky této části své osobnosti mohu jít dál, 
svobodně a s lehkostí, a to i přesto, že vidím, jak s sebou 
táhnu i všechny police pokryté prachem.

Hospodine, Panovníku, Ty jsi mne stvořil k obrazu 
svému, vdechl jsi mi život dechem svých úst. Ty jsi stál   
v koutě i seděl všude tam, kam Tě moji rodiče nepustili, 
ale pro mě jsi tam stál, mě jsi ochránil, udržel při životě. 
Ty jsi mne vedl od jednoho svědka víry k druhému, abys 
mne dovedl až do svého náručí. Tam jsem spočinula, 
tam setrvávám. Pane Ježíši, pro Tvou oběť jsem Ti 
blízko a pro Tvou oběť sloužím druhým, abych i já byla 
svědkem o spasení. Duchu svatý, modlíš se za mne 
každou noc, vedeš má ústa i mysl. Děkuji.

Pro letošní předvelikonoční období ke mně 
promlouvá List Židům, myslím na svou víru, na víru 
svých předků, na svou přítomnost. To vše čeká na 
inventarizaci a přijetí takového, jaké to je. Kéž se nám 
inventura podaří všem.

Kateřina Vávrová
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BŘEZNOVÉ
KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCEKOMENTOVANÉ UDÁLOSTI A AKCE

Slovo na cestu 

w Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já 
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Jan 15,9

w „Otcovská moc má spočívat                  
v laskavosti, nikoli v příkrosti.“

Marcianus Aelius

Zamiloval jsem si vás, zůstaňte v mé lásce. Pán 
Ježíš tato slova pověděl v tzv. řečech na 
rozloučenou, když slavil se svými učedníky 
těsně před svou smrtí Hod Beránka (Jan 
13–17). Kontext blížící se oběti Pána Ježíše 
jim dává ještě hlubší nádech. Jeho láska, to 
nejsou prázdná slova. Budou doložena a 
vyjádřena obětí. Pán Ježíš si jako věrný syn 
svého nebeského Otce zamiloval nejenom 
své učedníky, ale i svět (J 3,16) a do tohoto 
světa se smíme počítat i my. Je vskutku 
rozdíl, jestli žijeme s vědomím toho, že jsme 
milováni, nebo ne. A přidejme k tomu, že 
Boží láska k nám lidem nezávisí na našem 
výkonu, proto se o ni nemusíme bát. 
Nepřijdeme o ni svým nedostatečným 
výkonem, selháním ani hříchem. Bůh nás    
v Kristu miluje, protože ho k nám váže 
stvořitelské a otcovské pouto. Do dalších 
dní tedy smíme jít s vědomím Boží lásky.

Jistota toho, že máme svůj duchovní 
domov, jehož základní charakteristikou je 
Boží věrná, trpělivá, shovívavá a odpouště-
jící láska, je pozváním. Zůstaňte v mé lásce, zve 
Pán Ježíš. Podivnost tohoto pozvání 
vysvětluje kontext. Zůstat v Kristově lásce 

totiž znamená být tam, kde je Kristus a jeho 
tělo (církev) tupeno, ponižováno a křižo-
váno. Zůstávat v Kristově lásce znamená 
přiznávat se k Ježíši. Ne vždy je to jedno-
duché. Pán Ježíš k tomu přidává ještě jeden 
rozměr. Zůstávat v jeho lásce znamená 
zachovávat jeho přikázání, zkrátka brát 
naprosto vážně směrovky, které on dává 
pro život. Jestli Kristova láska nejsou jenom 
planá slova, pak ani naše zůstávání v jeho 
lásce, naše láska k němu, nemůže spočívat 
jenom ve slovech. Činy našeho života mají 
být motivovány Kristovým Slovem. Pak 
budou přinášet dobré plody (J 15,5). Budou 
to plody lásky (k Bohu i lidem), které se 
projeví trpělivostí, shovívavostí, ochotnou 
pomocí, ochotou odpouštět. Milovat Boží 
láskou můžeme jenom tehdy, pokud z ní 
budeme žít. K obojímu jsme zváni. To jsem 
vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše 
radost aby byla plná. (J 15,11)

S přání Božího požehnání
Jan Asszonyi, Váš kazatel
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Pozvání ke shromážděním v březnu 2016

Nedělní shromáždění

V nedělních shromážděních budeme pokračovat ve čtení biblického mudrosloví, jak ho 
nalézáme ve starozákonní knize Kazatel.

6. 3. 2016  9.00 hodin  Shromáždění se slavením Večeře Páně, káže kaz. Daniel Ko-
mrska: Spravedliví a moudří i jejich práce jsou v ruce Boží (Kaz 9,1)

17.00 hodin  Neformální začátek večírku
17.30 hodin  Večírek – O vztahu k přírodě bude hovořit host Marek Orko 

Vácha.

13. 3. 2016  9.00 hodin  Shromáždění, při kterém slouží kázáním kaz. Jan Asszonyi: 
Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí 
špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest (Kaz 10,1)

15.00 hodin  Výroční shromáždění členů sboru s volbou staršovstva 
(náměty k projednání, prosím, směřujte ke komukoliv ze 
staršovstva či kazatelů sboru)

Večírek se nekoná!

20. 3. 2016  9.00 hodin  Shromáždění Květné neděle, při kterém bude kázat kaz. Jan 
Asszonyi. Kázání bude vycházet z evangelia Květné neděle.

17.00 hodin  Neformální začátek večírku
17.30 hodin  Večírek – koncert skupiny NEBEND

SVÁTEČNÍ VELIKONOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Velkopáteční pobožnost
Pátek 25. 3. 2016  9.00 hodin  Shromáždění s Večeří Páně, káže kaz. Jan Asszonyi

Vzhledem k tomu, že Velký pátek se stal státním svátkem, bude se konat pouze sváteční 
dopolední shromáždění!

Hod Boží velikonoční
Neděle 27. 3. 2016  9.00 hodin  Shromáždění Neděle vzkříšení se slavením Večeře 

Páně, při kterém bude kázat kaz. Daniel Komrska.

Biblické hodiny – středa

2. 3. 2016  19.00 hodin  Slouží kaz. Daniel Komrska na text 1K 10 o pokušeních.
9. 3. 2016  19.00 hodin  Slouží kaz. Daniel Komrska na text 1K 10 o pokušeních.

16. 3. 2016  19.00 hodin  Slouží sestra diákonka Mária Uhlíková – Pokušení Pána 
Ježíše na poušti.

23. 3. 2016  19.00 hodin   Slouží kaz. Jan Asszonyi – Pokušení Pána Ježíše v Getsemane.
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BLAHOPŘEJEME

SBOROVÁ KRONIKA
BŘEZEN 2016

Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství
v slávě v Kristu Ježíši.

Žalm 119,18

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

rantišek Bolek se narodil Anně a Karlu 
Bolkovým dne 4. 10. 1928 jako nejmladší ze Ftří synů, v Prostřední Suché na Karvinsku.

Základní školu absolvoval v polském a němec-
kém jazyce. Vyučil se pekařem. Vojenskou službu 
prožil jako politicky nespolehlivý u praporu PTP 
na Libavé a později v Rajhradě. Nežehral na těžkou 
a nespravedlivou dobu, ale hledal v každé situaci 
způsob, jak sloužit Bohu a lidem.

Když dospěl, našel si dívku Bronislavu, rozenou 
Guznarovou, a v roce 1952 se s ní oženil. Měli 

NA BRATRA FRANTIŠKA BOLKA

4. 10. 1928 – 31. 1. 2016

1. 3. 
5. 3.

15. 3.
15. 3.
16. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
30. 3.
30. 3.

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

72 let
76 let
84 let
74 let
79 let
75 let
87 let
92 let
73 let
72 let

ÚMRTÍ
Ve středu 24. února zemřela ve věku 79 let sestra Margita Kučerová. Pohřební rozlouče-
ní se konalo 2. března v Rybníkách u Moravského Krumlova.
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VZPOMÍNKA
spolu šest dětí, dva syny – Vladka a Tomáše 
– a čtyři dcery – Pavlu, Dagmar, Janu a Silvii. 
Mladí manželé prožívali mezi obdobím 
radosti i chvíle smutku, když jejich syn 
Vladek zemřel v prvním roce života. Své 
děti vedli  k víře, která jim pomáhala zvládat 
každodenní starost o početnou rodinu.

Bratr František Bolek pracoval jako 
povrchový pracovník v Karvinských do-
lech. Při svém civilním zaměstnání vyko-
nával službu laického kazatele ve sboru 
Církve bratrské v Horní Suché, kde se stal 
později kazatelem na plný úvazek.

Po odchodu do důchodu se přestěhoval    
s manželkou do Sedlece u Mikulova. Ani     

v důchodu nezůstal nečinný. Rád četl du-
chovní literaturu, povídal si s lidmi, 
pomáhal jim řešit jejich svízelné situace, 
navštěvoval staré a nemocné, a také se 
modlil. Modlil se za rodinu, sousedy a za 
široký okruh přátel. Poslání modlitebníka 
neopustil ani v době krátké nemo-
houcnosti. Věděl, že jeho život se chýlí ke 
konci, a jeho přáním bylo odejít. Toto přání 
mu bylo splněno a v kruhu nejbližších tiše 
odešel. Odešel do nebeského domova, kde 
nebude smutku a kde Bůh setře každou slzu 
z našich očí.

z pohřebního rozloučení, rodina

edávno jsem četla zajímavá slova 
pana Dr. J. Studeného, která mne Noslovila v souvislosti s mým 

stárnutím a změnami, které prožíváme a 
které nás čekají při volbě staršovstva i při 
výhledech ke změnám při rekonstrukci. Ať 
nás Pán Bůh vede v tom všem a rozhojní 
naši vzájemnou lásku.

Dr. Studený dává rady pro stáří:

Souhlasit se stárnutím,
přizpůsobit se změnám,
zbavit se toho, co je sice milé, ale 
překonané,
bojovat proti zesíleným slabostem 
charakteru,
starat se o kladné vlastnosti: snášenlivost, 
trpělivost, dobrotu,
dát místo vděčnosti a radosti,
být otevřený novotám,
pokud možno řídit svůj život sám,

vyrovnat se s každodenními událostmi,
nadání a zájmům ponechat odpovídající 
činnost, staré styky zachovávat a 
navazovat nové.
(Rady pro stáří)

Zakončit bych chtěla textem Písma:

Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta.
Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých 
rukou.
Ta zaniknou a ty budeš trvat,
všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a 
vše se změní.
Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta.
Budou zde přebývat synové tvých služebníků,
jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. 
(Ž 102,25b–29)

Noemi Komrsková

Nikdo nemá rád změny, ve stáří ještě více
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KRISTUS, MY A ČAS
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w  Kristus zajisté, když jsme my ještě mdlí byli,      
v čas příhodný za bezbožné umřel. Ješto sotva 
kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by 
někdo snad i umříti směl. Dokazujeť pak Bůh 
lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci 
byli, Kristus umřel za nás. 

(Ř 5,6–8; Kralický překlad)

íbí se mi překlad Kralických. Ne 
snad pro svou archaičnost či Lpoetičnost. Vlastně nám v uších zní 

už trochu divně. To, proč ho mám rád, je 
skutečnost, že přesným přeložením pů-
vodní řecké větné struktury přece jenom 
vyjadřuje sled a proplétání Pavlových 
myšlenek.

Pátá kapitola listu Římanům se od 
počátku nese v radostném duchu: Máme 
pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. 
Vírou v něj jsme získali přístup k milosti. 
Chlubíme se jí! A nic na tom nemění ani 
skutečnost možného utrpení či životních 
těžkostí. Jsme lidmi naděje, do jejichž srdcí 
je vylita Boží láska. A přesně v tuto chvíli se 
apoštol jakoby ohlíží a znovu si uvědomuje, 
jak a komu Bůh projevil svou lásku.

Totiž – tímto slovem doslova začíná pátý 
verš – Kristus… Jádrem jeho sdělení je, že 
Kristus zemřel za bezbožné. Láska Boha Otce, 
ta láska, která je nám vylita skrze víru do 
srdce, je totiž Kristus! Jenže apoštol 
neřekne onen výrok tak, jak jsem ho 
naznačil. Začne Totiž, Kristus… a ještě než 
stihne dokončit větu, vloží do ní cosi o nás. 
Ten Kristus, o němž mluví, totiž má co do 
činění s námi! Není tady řeč jenom o něm, je 
zde stejnou měrou i řeč o nás.

Když jsme ještě byli mdlí…, rozumí se 
bezmocní, bez síly s ohledem na duchovní 
kontext života, bez síly k naplnění svého 

životného poslání, morálně hříšní, míjející 
se cílem svého života. Apoštol nepíše toto 
slovo jako evangelizační text. Předpokládá, 
že římští křesťané spolu s ním vzpomínají a 
vyznávají, že byla doba, kdy byli duchovně 
mdlí, slabí, bez síly. Jenže, a to je potřeba si 
uvědomit, tehdy – míněno před obrácením 
– to nutně nemuseli vědět. Slabí, kteří si 
myslí, že jsou silní. Takový byl sám apoštol  
v době svého farizejství. V takovém stavu 
jsou mnozí lidé. A může to dokonce platit i 
o církvi. V listu Laodikejským z Janova 
Zjevení čteme: …říkáš: Jsem bohat, mám 
všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, 
bědný a nuzný, slepý a nahý. (Zj 3,17). Když 
jsme tedy ještě byli mdlí, ať jsme to nakonec 
věděli nebo nevěděli, se stalo co? Ne, 
apoštol to ještě nedořekne a své myšlenky 
dále rozvětví.

Podle času…, zní to kostrbatě, ale snažím 
se držet prostého doslovného překladu. 
Řecký text neobsahuje žádný přívlastek      
u času – čas, který Bůh určil (Ekumenický 
překlad) nebo příhodný čas (Kralický 
překlad). Pro plynoucí čas má řečtina pojem 
chronos. Překládá se „čas“. Apoštol ovšem 
užívá jiné slovo – kairos. Také se překládá 
„čas“. Je jím ovšem míněno cosi hlubokého. 
Nejde zde o veličinu, kterou měříme na vte-
řiny, hodiny a dny. Konfrontuje nás s Božím 
časem jako jedinečnou událostí, v níž se děje 
cosi mimořádného. Je to událost, v níž je 
obrovská příležitost. Přívlastky českých 
překladů Bible se u slova „čas“ snaží 
(dobře!) povědět, že v dějinách lidstva přišel 
pravý a vhodný čas, v němž Bůh daroval 
lidem jedinečnou příležitost. K čemu? 
Apoštol to ještě pořád výslovně nedořekne. 
Vkládá do Božího času cosi o nás. Boží a 
lidské se v jeho myšlenkách pečlivě pro-
plétá, jako by šlo o nerozlučný děj.

Velikonoční zamyšlení nad apoštolovou zvěstí o Boží lásce
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Za bezbožné… Vidíme se zde nejenom 
slabí, jak bylo neznačeno již dříve, nýbrž 
dokonce bezbožní. Bez úcty a respektu       
k Bohu, bez víry, bez uctívání. A také bez 
jednání na základě víry, tedy mravně 
bezbožní. Synchronně jsou zde vedle sebe 
jakoby dva časy, čas naší bezbožnosti a Boží 
čas kairos. Protnou se? Kde? Apoštol větu 
dořekne a završí.

Zemřel. Do času lidské slabosti, bezmoci a 
bezbožnosti se vlamuje Boží čas s jedineč-
nou příležitostí a uzdravující silou. Ne 
násilně. Naopak, protíná lidské dějiny v utr-
pení kříže Pána Ježíše Krista. Celá věta pak 
vrcholí ve zvěsti o tom, že Kristova smrt je 
zástupnou smrtí a je potřeba ji vnímat ne 
jako především lidskou tragédii přelomu 
dějin, nýbrž jako nadčasovou událost, v níž 
každý smí nalézt novou sílu, odpuštění a 
Boží lásku. Kristus zemřel za mdlé a bez-
božné.

Chceme-li shrnout apoštolovu hlavní 
myšlenku, pak její jádro spočívá v tom, že 
Boží láska vyšla nám lidem naproti. 
Nezasloužili jsme si ji, protože jsme o ní ani 
nevěděli a nežádali ji. A Bůh nás v době, kdy 
ještě vůbec nic nenaznačovalo, že bychom 
ho snad mohli hledat, či mu dokonce uvěřit 
a vložit do jeho rukou svůj osud, miloval a 
projevil nám svou lásku! Bůh na nás myslel 
ještě dříve než my ve své porušenosti a 
hříchu na něj. Vykonal pro nás dobro ještě 
předtím, než jsme ho mohli sami objevit a 
ocenit. Boží láska, jejímž ztělesněním je sám 
Kristus, je svobodným darem Božím. Proto 
je tak nepochopitelná a zároveň tak jedineč-
ná a vzácná.

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme 
pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této 
milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že 
dosáhneme slávy Boží. (Ř 5,1–2)

Jan Asszonyi

etkání mládeže v novém roce jsme 
začali hlubokým zamýšlením se nad Sstěžejním bodem našeho křesťanské-

ho života – nad otázkami víry a naší cesty 
vírou, která s sebou nese mnohá úskalí a 
mnoho otazníků a dotýká se různých 
zákoutí života.

V lednu jsme nejprve navázali na naši 
sérii započatou na podzim – Můj den a 
Bůh v něm, kdy se několik z našich 
mládežníků představilo. Kuba Pavlíček, 
Iveta Ukropcová a Jan Kvapil nám blíže 
představili svou práci/školu, zkrátka to, čím 
tráví nejvíce času, a svěřili se, kde a jak ve 
svém každodenním životě vidí Boha. Jsme 
vděční za tyto programy, které vzájemným 

poznáváním se pomáhají utužovat přátelské 
vztahy mezi mládežníky.

Dalším programem se stala návštěva 
milého hosta Petra Kučery – Zababy, který 
nás podnítil k přemýšlení nad vztahem víry 
a iluzí. Poté, co vyjmenoval několik zdrojů 
iluzí, jakými jsou třeba reklama, sociální sítě 
nebo porno, které silně narušují reálný život, 
upozornil i na iluze v našem křesťanském 
světě. Například, dá se položit rovnítko mezi 
víru a chození do kostela nebo víru a službu 
v mládeži? Nejsou i nám důvěrně známé 
„formulky“ typu: „Stačí jen… (odpustit 
apod.)“ jen pouhou iluzí, která zakrývá re-
alitu, že víra je zkrátka nejasný každodenní 
boj? Odpovědí nám budiž naše povolání ke 
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čtení Písma, protože tak křesťan vědomě 
rozbíjí iluze, které má o Bohu a víře 
samotné.

Na dalším setkání jsme se tedy soustředili 
na čtení. Konkrétně na příběh o ochrnutém 
muži, který byl přinesen k Ježíši, doslova 
spuštěn ze střechy k jeho nohám a na 
základě víry, kterou tak projevili právě ti, 
kteří nesli chorého, byl onen muž uzdraven 
od svých hříchů a od své nemoci. 
Zamyšlením nás provázel Lukáš Kulísek a 
došlo i na obohacující diskusi. Sdíleli jsme 
své příběhy a hledali odpovědi na otázky 
typu: Jaký význam má víra druhých pro mé 
spasení? Jaký podíl má moje víra a prosba za 
druhé na jejich „uzdravení“? Co pro mě 
znamená, že druzí věří?

V únoru jsme na cestě víry pokračovali. 
Pozvání mezi nás přijal Petr Kvapil, se 
kterým jsme si mohli povídat o víře v jádru 
rodiny. Petr nám umožnil nahlédnout „pod 
pokličku“ své výchovy, kterou dostal a která 
formovala pak dále i jeho vztah k jeho 
synům. Průvodním veršem tohoto úterního 
večera se stal verš z Přísloví (17,6), který je 
Petrovi vzorem: Korunou starců jsou vnuci, 
ozdobou synů otcové.

Další týden se vedení přemýšlení chopili 
Mária Uhlíková a Jan Kvapil. Mluvili jsme o 
rozhodnutí, zda vůbec vykročit, nebo čekat. 
Odhalili jsme, že mnoho příběhů v evange-
liích vypráví, jak Ježíš jde lidem vstříc. 
Zaměřili jsme se však na příběh z Markova 
evangelia (7,24–30), kdy Ježíš vyslyšel 
syrofenickou ženu až pro jeji neodbytnou 
víru. A tak jsme diskutovali o tom, kdy se    
v životě spokojit a kdy být neodbytný? 
Sdíleli jsme svoje zkušenosti s vyslyšenou 
modlitbou a s neodbytností a shodli jsme se, 
že není vždy lehké rozpoznat, kdy máme 
ještě bojovat a kdy se podřídit.

Následující úterý jsme se sešli u pro-
střeného stolu. Ochutnali jsme něco ze 
zahraniční kuchyně jako ratatouille, 
špenátové lasagne nebo španělské koblížky, 
doplněné o výborný ananas a kokos.          
V přátelském kruhu jsme mluvili o tom, jak 
projevujeme pohostinnost/lásku druhým 
lidem a jak Bohu, a na druhou stranu, jak 
pohostinnost a lásku přijímáme.

Na konci února nás navštíví Katka 
Dvořáková. Těšíme se na rozhovor s ní, na 
její zkušenosti na cestě životem víry – 
životem ženy, matky, křesťanky. Jaké jsou 
její zápasy víry?

Za mládež napsala Žaneta Lechovičová.

 ohledem na blížící se volbu starších 
sboru využívám sborového časopisu     Sk několika poznámkám. Předně bych 

rád vyjádřil poděkování všem dosavadním 
starším, kteří na sebe vzali odpovědnost za 
sbor. Se všemi jsem svázán jedenáctiletou 
spoluprací, za niž jsem opravdu vděčný.

Podívejme se nejprve do Písma. Boží slovo 
– Nový zákon – se vyjadřuje na adresu starších 
sboru (presbyterů, episkopů, biskupů, což, zdá 
se, jsou záměnné termíny) v několika ohle-

dech. Automaticky se předpokládá, že budou 
ve sborech ustanoveni (Tt 1,5–9). Zdravý sbor 
má své vedení ve starších.

Apoštol Pavel především v pastorálních 
listech (Timoteovi, Titovi) uvádí kvalifikaci 
pro službu starších. Patří k ní především 
morální kredit, který je veřejně patrný 
(bezúhonnost, žijící v řádném manželství, 
střídmý, rozvážný, pohostinný, vlídný, 
smířlivý – Tt 1,5–9; 1Tm 3,1–7.) Nemá být 
nově pokřtěný (1Tm 3,6). Dobrou pověst má 
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mít nejenom v církvi, ale také mimo církev 
(1Tm 3,7), aby nepadl do pomluv a ďáblových 
nástrah. Jestli se u diákonů předpokládá plnost 
Ducha a moudrosti (Sk 6,3), pak to jistě platí i 
pro starší.

Vedle kvalifikace nám Nový zákon 
naznačuje také úkol starších. Zajímavé je, že 
je rozváděn výrazně méně než kvalifikační 
požadavky. Zdá se, že už to samo o čemsi 
svědčí. Jaký je tedy úkol starších? Již ve 
Skutcích (Sk 20,28–32) čteme o pověření 
efezských starších, které si pozval apoštol 
Pavel do Milétu: Dávejte pozor na sebe i na celé 
stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, 
abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal 
krví vlastního Syna. Starší jsou pastýři Boží (!) 
církve a jejich úkolem je strážná služba (aby 
nikdo neodpadal až by odpadnul od spásy; 
abychom společně zachovali věrnost). Tato 
služba se nemá dít panovačně ani necitlivě, 
nýbrž především vlastním příkladem (1Pt 5,3), 
schopností učit (díky pevnosti ve slovech 
pravé nauky, tedy stavět život do světla Božího 
slova; Tt 1,9, 1Tm 3,2) a modlitbami (Jk 5,16). 
Příkladem a inspirací pro službu starších je 
nejvyšší Pastýř, náš Pán Ježíš Kristus. Úkoly, o 
nichž mluví Boží slovo, chtějí být spíš 
směrovkou a ideálem, ke kterému směřujeme, 
než tím, co by nám mělo připomenout naši 
nemohoucnost zhostit se tohoto úkolu. Když 
Pán Bůh povolá, dá své dary a pomoc.

Rád bych také nastínil několik praktic-
kých věcí, která vnímám jako důležité. Jedním         
z úkolů staršovstva je vnímat především po-
třeby související s dobou, ve které žijeme. 
Není vždy jednoduché hledat rovnováhu mezi 
formami života sboru (zděděnými tradicí) a 
skutečnými potřebami sboru a jednotlivců. Je 
dokonce jednodušší udržovat staré formy – 
protože jsou nakonec dobré – než hledat 
aktuální potřeby a formy jim odpovídající. 
Smyslem práce staršovstva není udržet staleté 
formy, ale ani je bezhlavě bourat. Zaměření na 
potřeby může staré formy objevit jako stále 
dobré, ale zároveň se může ukázat jako 
potřebné některé formy opustit či změnit.

Byl bych také velice rád, kdyby se star-
šovstvo scházelo v jinou dobu než doposavad. 
V jiný den a dříve. Středeční pozdní večer,       
k němuž se sejdou unavení lidé po celodenní 
práci a po biblické hodině, je jen stěží 
vhodným prostorem pro tvořivé a klidné 
zvažování duchovních potřeb a života sboru. 
Myslím, že Pánu Bohu nepatří pouze zbytky 
našich schopností na konci dne, ale to nejlepší 
z nás. Rád bych, aby to bylo vyjádřeno i časem, 
v němž se budeme scházet.

Staršovstvo tvoří skupina iniciativních a 
tvořivých služebníků. Aktivní staršovstvo,      
v němž se starší stávají spoluiniciátory dění, 
odráží biblický obraz života sboru, v němž se 
projevují různá obdarování.

Staršovstvo je skupinou různě obdaro-
vaných lidí. Jestli jste přijali kandidaturu, 
prosím, abyste zvažovali, kde je vaše 
obdarování a čím – v jaké oblasti – byste chtěli 
přispívat k duchovnímu rozvoji sboru. Vás, 
kteří budete volit starší sboru, prosím, abyste 
volili podle obdarování. Zde jsou některé 
základní oblasti duchovní služby, které mají 
své místo ve staršovstvu: pastorace (služba 
nesení břemen a hledání Boží vůle v osobním 
kontaktu), služba vyučování (kázání, vedení 
skupinek duchovního růstu; přípravy ke křtu,  
k manželství – to jistě není výhradně úkol 
kazatele), tvorba a podílení se na inspirativních 
bohoslužbách, naplňování misijního poslání a 
jeho podpora, služba podpory pracovníků 
sboru (besídka, dorost, mládež, pěvecký sbor), 
hospodářská služba. Do každé z těchto služeb 
by bylo vhodné mít toho, komu je daná oblast 
blízká a chce do ní investovat své síly.

Mnozí víte, že staršovstvo v minulém roce 
spustilo proces přípravy rekonstrukce našich 
sborových prostor. Máme za sebou několik 
měsíců vývoje našich představ. Více informací 
chceme povědět na členském shromáždění.   
V souvislosti s volbou staršovstva bych ovšem 
rád pověděl, že nově zvolené staršovstvo 
nebude rozhodovat o tom, která ze zadaných 
architektonických studií bude předložena 
členskému shromáždění ke schválení. Stávající 
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(aktuální glosa)

Minulý týden se mně dostaly do rukou 
české noviny, ve kterých byl článek o 
iráckých křesťanech přijíždějících do České 
republiky, konkrétně do Brna. Byl jsem 
šokován svědectvím jednoho z nich, když 
vypravoval o zvěrstvech příslušníků Islám-
ského státu (dále jen zkratka IS). Situace je 
tím závažnější, že se jednalo o křesťanské 
děti, které byly ze strany IS nuceny k pře-
stoupení na islám. Když odmítly, byly 
ukřižovány. Skutečnost, která je pro mě 
stále v podstatě tak šokující, že se mně tomu 
ani nechce věřit, že by něco takového bylo 
možné v 21. století. Tuto informaci mám ale 
ještě potvrzenu z internetu, kde se jeden     
z členů nadačního fondu Generace 21 (lidí, 
kteří připravují pro irácké křesťany zázemí) 
zmiňuje o tomtéž, jen si nejsem jist, zda se 
jednalo o děti či dospělé. Ať tak či onak, 
tyto zprávy o ukrutnostech, páchaných na 
bezbranném obyvatelstvu příslušníky IS mě 
nemohou nechat lhostejným.

Je chvályhodné, že Česká republika se   k 
těmto lidem, utíkajícím před nebezpečím 
smrti, neobrátila zády. Je chvályhodné, že i 

Jihomoravský kraj a 
samotné město Brno 
nabízí ve spolupráci s 
nadačním fondem 
Generace 21 pro ně-
kolik rodin byty a vše 
ostatní, co je s přijetím 
lidí z úplně jiné kul-
turní oblasti potřebné. 
A co nabídneme my, 
brněnští křesťané? Co nabídnu já?

Já osobně nemám na to, abych si 
obstaral kalašnikov a šel se zbraní v ruce 
bojovat proti IS. Dokonce ani nemohu, 
neboť moje víra mi to nedovoluje. A tak 
mám chvílemi (říkám to naprosto upřímně) 
pocit naprosté bezmoci.

Jak tedy aspoň minimálně mohu 
pomoci? Zde se nabízí na prvním místě asi 
modlitba. Bděte a modlete se v každé době. 
(Lk 21,36) Tak nás vyzývá Bible. Prosím 
tedy našeho Pána za tyto sestry a bratry, za 
jejich děti, za jejich rodiny, za jejich 
pronásledovatele a také za nás. Kéž tyto lidi 
umíme přijímat. A to s pokorou a s láskou.

Tito lidé mají za svůj mateřský jazyk 
arabštinu nebo kurdštinu. Neovládám ani 

BUĎTE VÍTÁNI,
IRÁČTÍ KŘESŤANÉ, V BRNĚ!

staršovstvo navrhuje členskému shromáždění 
volbu zhruba sedmnáctičlenné komise, v níž 
by měli být ti, o nichž si myslíme, že mají cit 
pro volbu studie. Zmiňuji to proto, že jsme 
nechtěli, aby se nové staršovstvo volilo s tím, 
že bude rozhodovat o předložení nějakého 
návrhu. Tímto nebude zatěžováno a bude se 
moci věnovat své službě.

Na závěr připojuji slovo apoštola Petra:
Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, 

svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má 
v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce 
u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, 
ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako 
páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim 
příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane 
se vám nevadnoucího vavřínu slávy. (1Pt 5,1–4)

Jan Asszonyi
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Milí čtenáři Kompasu,
prvního března to bylo přesně dvacet let, co jsme nastoupili do našeho sboru do funkce 

správců modlitebny. Dvacet let je již dlouhá doba na to, abychom mohli hodnotit, 
rekapitulovat určité životní období.

Po dlouhodobé službě manželů Nykodýmových se na tomto postu vystřídali manželé 
Kopřivovi, Červinkovi a Brančovi. V roce 1996, vlastně už v roce 1995 sbor hledal 
správcovy. My jsme tehdy bydleli na ulici Jircháře na Nových Sadech ve dvou a čtvrt 
pokojovém bytě. Musím přiznat, že v této lokalitě se mi moc nelíbilo. Děti byly ještě malé. 
Martin měl dva roky a Lukáš jeden. A tak jsme o této práci začali zlehka přemýšlet.

Dlouho jsme zvažovali a modlili se, zda jít do služby ve sboru, není to totiž práce jako 
každá jiná, kdy si člověk odpracuje osm hodin a má volno.

Nakonec po dohodě s manželi Brančovými a staršovstvem padlo rozhodnutí, že se ke 
konci února 1996 nastěhujeme do bytu správce. Velký klad byl, že jsme oba v tomto sboru 
vyrůstali, znali jeho provoz a sbor znal nás. Nastoupili jsme do funkce v době, kdy tu byla 
kazatelská rodina Markových. Vzpomínám si přesně, jak se br. kazatel František Marek 
zeptal, zda má ještě v neděli otevřít modlitebnu. Já jsem mu však řekla, že ji otevřu sama, 
když už jsem tady, ať si zvykám J.

Ze začátku to bylo náročné, děti byly malé a já jsem musela uklízet po večerech a někdy až 
do noci. Pamatuji si, jak jsem s jedenapůlletým Lukášem běhala po domě a řešila, že někdo 
uvízl ve výtahu. Přežili jsme také rekonstrukci modlitebny (elektřina, topení, kuchyň, WC…) 
a další nás asi nemine J.

Ke konci si dovolím zmínit perličku. Po odchodu manželů Nykodýmových bylo nutné 
byt zrekonstruovat (1991). V té době Mirek odešel z Pozemních staveb a nastoupil na rok 
jako zaměstnanec sboru, a protože je vyučený zedník, pustil se do této opravy. To jsme ještě 
netušili, že zde za pár let budeme bydlet my.

Závěrem bych chtěla říct, že jsme zde prožili krásných a požehnaných 20 let. Naši kluci 
jsou ve sboru opravdu doma.

Bratři a sestry, děkujeme vám za vaši lásku, kterou opravdu cítíme, a omlouvám se, pokud 
zjišťujete nějaké nedostatky v mé práci. Pán nám všem žehnej.

Ivona a Mirek Kulískovi

REKAPITULACE

jedno, ani druhé. Někteří z nich umějí 
anglicky. Potom je chci uvítat v angličtině: 
Welcome! A až se časem naučí česky, možná 
se jim dostane i tento vzkaz, a chci věřit, 
milované sestry a bratři ze sboru Církve 
bratrské na Kounicově ulici, že tak je vítáte 
ve svém srdci i vy:

Buďte srdečně vítáni v České republice, 
buďte srdečně vítáni v Brně, buďte srdečně 

vítáni v našem sboru! Otvíráme naše dveře 
a zveme vás ke společenství s naším Pánem! 
Kéž u nás najdete nový domov, když ten váš 
jste často za velmi tragických okolností 
museli opustit! Chceme s vámi společně 
sdílet vaši bolest a vaše strádání. Chceme se 
s vámi modlit za vaše potřeby a prosit Pána, 
aby požehnal naše opatrné úsilí, abyste zde 
našli opravdový domov a naši lásku.

Felix Davídek

REKAPITULACE



PŘÍBĚHY UŽ LETÍ SVĚTEM, DOLETÍ AŽ K NAŠIM DĚTEM...

BŘEZEN

školní rok nejen pro žáčky
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 měsíci březnu očekávají lidé stále ještě spíše chladné počasí. Rtuti v teploměru se 
často ještě moc vysoko šplhat nechce, a proto se také říká: „Březen, za kamna Vvlezem.“ Ale přesto nám už v tomto měsíci jaro a sluníčko ťukávají na okna. 

Vždyť i svůj název dostal březen podle typicky jarních dějů v přírodě. Podle toho, že raší 
břízy a mnoho zvířecích samic začíná být březí, tedy očekává narození mláďat. Dny jsou 
už o poznání delší než v zimě a také velká řada rostlin v březnu dokáže zdobit svět svými 
květy. Kvetou například koniklece, orseje, prvosenky, sasanky, sněženky, violky či podběl. 
Poznali byste tato kvítka, kdyby vám vykvetla pod okny či na zahrádce?

V některých letech můžeme už v březnu prožívat Velikonoce. Jsou to totiž svátky 
pohyblivé, takže se nám někdy posunou až do dubna. Kdy budou Velikonoce, se tradičně 
vypočítává podle prvního jarního úplňku po jarní rovnodennosti, která nastává přibližně 
21. března. A právě první neděle po tomto úplňku bývá Velikonoční nedělí, kdy si 
připomínáme, že Pán Ježíš vstal třetí den po svém ukřižování z mrtvých, a tím nám 
vydobyl spasení. Ale ať už jsou Velikonoce v březnu či v dubnu, na to, že Pán Ježíš zemřel 
za naše viny místo nás, bychom neměli zapomínat nikdy.

Mě ale na březnu zaujala i jiná „kalendářní“ zajímavost. Totiž, že první březen je vždy 
stejný den v týdnu jako je první listopad, a to ať už je rok přestupný či nepřestupný, ať se 
děje cokoli. Je to věc neměnná. Mohou to být naprosto rozdílné dny tím, jaké je v nich 
počasí, co se v nich stane nebo jak je požijeme. Stále však bude platit, že oba dva jsou 
prvními dny měsíců a ještě k tomu stejné dny v týdnu. První a stejné. Každý rok první a 
stejné.

Hned mě, a možná i Vás, napadá, co ještě může být stále stejné a mělo by to pro nás být 
vždy i první. Navíc, ať už se děje cokoli. Co je každý rok neměnné, stále stejné a mělo by to 
v našich životech mít první místo? Bůh, Jeho velká láska k lidem a Jeho zákony a přikázání.

A tak ať už prožijeme v březnu dny slunné a teplé či zamračené a studené, ať se v nich 
stanou věci, které nás potěší nebo třeba trochu rozesmutní, ať už v nich zažijeme báječná 
dobrodružství nebo běžné každodenní starosti, ať už nám pod okny vykvetou jarní 
květiny či nikoli, Bůh bude stále stejný, neměnný, plný lásky k nám, a měl by být v našich 
životech také první. Nic by nemělo mít větší důležitost. Možná je březen právě ten správný 
měsíc, kdy bychom mohli na počátku každého dne v kratičké modlitbě říct: Ty jsi, Bože, 
stále stejný, na Tebe se mohu spolehnout. Pomoz mi, abys byl v mém životě také 
nejdůležitější a neustále první.

On to určitě uslyší.



Fotbálek

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže od 14.00 do 16.00 Vstupné pro 
hráče 40–50 Kč. Bližší informace u Tomáše Kotrbatého (604 362 414) .

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

10. 3.:
24. 3.:

Sesterský a diakonský odbor 

Sesterský a diakonský odbor by se měl v letošním roce sejít: 2. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 14. 
9., 12. 10., 2. 11., 14. 12. 2016
Seniorské setkání by mělo být 5. 6. a 11. 12. 2016.
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně rozvíjí svou práci v těchto oblastech:

Poradna pastorační a psychoterapeutická
Pomoc seniorům
Pomoc lidem v nouzi
Humanitární pomoc
Číslo účtu Diakonie: 2400892264/2010

O manželství (Noemi Komrsková)
Velikonoční zamyšlení (Mária Uhlíková)

Sledujte oznámení v mládeži.

Pája Sychrová
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w Poznáte květiny? Přiřaďte názvy    
k těm správným obrázkům.         
A pokud si nevíte rady, poproste o 
pomoc někoho staršího. Květiny pak 
vybarvěte barvami, které skutečně   
v přírodě mají. Víte, které to jsou?



6. 3.:

13. 3.:

20. 3.:

27. 3.:

9.00
17.30
9.00
15.00
9.00
17.30
9.00

2. 3.:
9. 3.:
16. 3.:
23. 3.:
30. 3.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně 
večírek – br. Marek Orko Vácha
kaz. Jan Asszonyi
Výroční členské shromáždění
kaz. Jan Asszonyi (Květná neděle)
večírek – Nebend
kaz. Daniel Komrska (Hod Boží velikonoční)

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkoušky pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Sesterský a diakonský 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

Ad hoc ve středu po shromáždění 

ve středu 2. března v 17.15

6. 3.:
13. 3.:
20. 3.:
25. 3.:
27. 3.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí
Bohumiličtí
dkn. Mária Uhlíková kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska (Velký pátek) + VP
kaz. Jan Asszonyi + VP farář Jiří Bureš (ČCE)

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
dkn. Mária Uhlíková
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
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