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Okno do Ameriky

o, co mne v Americe 
nejvíc překvapilo, byly 
vztahy. Čekala jsem povrchnost a T

přehnané nadšení.  Potkala jsem se ale s hloub-
kou a rozvážností. Natrefila jsem na blízkost, 
bezpečí, důvěru, otevřenost a zranitelnost. 
Potkala jsem lidi, kteří se nebáli ukázat své 
zraněné, slabé životy a učinili to s pokorou jim 
vlastní. Byli to lidé z různých generací, s kterými 
jsem zažila vzájemný respekt a naslouchání. 
Takové bylo setkání s Kurtem a s jeho manžel-
kou Meg. Otevřeli svůj domov a zvali nás k sobě 
na návštěvy. Kurt je poutavý vypravěč příběhů a 
miluje humor. Vyprávěl nám svůj život. Táta mu 
umřel před očima. Máma byla jeho nejlepším 
přítelem. Vždy se považoval za obyčejného 
průměrného člověka. V ničem nevynikal. Ne-
snáší dělat rozhodnutí. Nemá totiž nikdy dost 
času na zvažování. Prvních devět let manželství 
nebylo lehkých, ale pak těch dalších 23 let to 
bylo každým rokem lepší a lepší. 25 let se každou 
středu ráno v šest potkává s přáteli k snídani. 
Zajímá ho život ve vztazích. Jeho životní krédo 
je Žalm 103. Přemýšlí nad tím, jak slovy popsat 
evangelium v našich životech, a snaží se pomá-
hat lidem udělat to, k čemu je volá Bůh. Krize 
přišla i do jeho života a do života jeho rodiny a 
prudce je zasáhla. „Bolest zvládnu, ale nechci ji 
promarnit. Nechci ji jenom překonat. Chci, aby 
zjemnila mé srdce a pokořila mého ducha.“ 
Kurt mne provázel celým pobytem jako můj 
osobní mentor. Propojoval mne s dalšími lidmi, 
kladl důležité otázky a pak trpělivě naslouchal. 
Jsem vděčná za to, co jsem mohla od něho 
mohla přijmout.

Mária Uhlíková

asi 

Žaneta Marvanová

Felix Davídek

Daniel Komrska

Pája Sychrová

Program pobožností a dalších setkání
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ÚVODNÍK

Být užitečný

sem velmi vděčná za náš 
sbor. Vnímám ho jako do-J
mov, jako rodinu. Proží-
vám tady pocit bezpečí a 

vědomí, že v případě nějakých 
potíží je tu spousta lidí, na 
které se můžu obrátit. Jsem 
moc ráda, že se za sebe 
navzájem modlíme.

Vím, že za tím vším je práce 
mých sester a bratrů, kteří se 
starají o hladký chod našeho 
sboru. Připadám si velmi obdarovaná a možná právě proto už 
několik let vnímám, že bychom my jako sbor, já jako člověk, měli být 
užiteční i světu kolem nás.

Měla jsem proto velkou radost, když se objevila myšlenka, že 
založíme pobočku Diakonie Církve bratrské. Možná si vzpomínáte: 
sestra Noemi Komrsková, nebo možná Katka Vávrová, připravila 
tehdy dotazník týkající se našich potřeb a nápadů, aby věděla, do 
čeho se pustit. S velkým nadšením jsem si dotazník přinesla domů, 
začetla se do něj a zjistila, že nedovedu odpovědět snad ani na jednu 
otázku. Dotazník zůstal nevyplněný a já se tímto opožděně 
omlouvám. Zjistila jsem, že bych sice chtěla pomáhat, ale vůbec 
nemám tušení, komu a jak.

Ještě že jsou mezi námi služebníci užitečnější 
než já. A tak máme nejen pobočku Diakonie, 
která už pomohla tolika lidem, až mi to vyrazilo 
dech, ale i mládež, která sytí chudé lidi přímo na 
ulici. Jsem vděčná, že schopní pracovníci stojící 

v těchto službách vědí, co je potřeba, a rádi přidělí nějaký konkrétní 
úkol. Takže se nakonec každý z nás, kdo má potřebu být nějak 
užitečný okolnímu světu, může zapojit. A je myslím vidět, že lidé 
„zvenku“ oceňují jak obyčejnou lidskou pomoc, tak i evangelium, 
které jim můžeme přinést.

4Kateřina Dadáková
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SLOVO
NA CESTU

w Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
Není zde, byl vzkříšen. 

Lukáš 24,5–6

Nejvěrnějšími přáteli Pána Ježíše byly ženy. 
Doprovázely ho na jeho cestě ke Golgotě, 
byly s ním pod křížem, sledovaly pohřeb, 
viděly hrob, kam bylo tělo položeno. Chtěly 
mu prokázat poslední službu pomazání 
vonnými mastmi. Všechno se událo jinak, 
než čekaly. První den po sobotě nalezly 
prázdný hrob. Tělo Mistra bylo pryč. 
Namísto mrtvého těla se v hrobě setkaly      
s dvěma velice živými a zářícími anděly, kteří 
položili otázku, která od té doby provází 
křesťany: „Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? Není zde, je jinde, jak to slíbil.“ 

Velikonoční otázka je živá dodnes: 
„Hledáme-li Ježíše, kde ho hledáme? 
Hledáme ho tam, kde je?“ Naše situace je 
jiná, než byla evangelijní situace, kdy Pán 

Ježíš pobýval na této zemi fyzicky. Ženy 
viděly, jak bylo jeho tělo ukládáno do hrobu, 
a proto šly ke hrobu. Po vzkříšení a na-
nebevstoupení vyznáváme, že Pán Ježíš 
„…vstoupil na nebesa, sedí po pravici 
Boha, Otce všemohoucího…“ Je na 
nebesích, ale – a to je naší nadějí – je zároveň 
i mezi námi. Evangelium nás ujišťuje: „Já 
jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
světa.“ (Mt 28) Děláme dobře, když ho 
hledáme na této zemi, a to mezi živými – 
mezi svými bližními, v setkání církve, v chu-
dých a trpících. On spojuje svou přítomnost 
se svým slovem a svátostmi. 

Myslím, že i dnes se potřebujeme ptát, 
zdali nehledáme živého Krista mezi mrtvý-
mi. Hledáme ho tam, kde opravdu je? 
Nemíjíme se s ním?

Pokojné velikonoční dny přeje
4Jan Asszonyi 
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1. 4. 
13. 4.
14. 4.
29. 4.
30. 4.

bratru Janu Česnekovi z Brna
sestře Ludmile Halamové z Brna
sestře Naděždě Nováčkové z Brna
bratru Ladislavu Jílkovi z Bohumilic
bratru Stanislavu Herníkovi z Brna

73 let
91 let
83 let
71 let
89 let

ROZHOVOR
NA SLOVÍČKO
S BRONISLAVEM MATULÍKEM
NA SLOVÍČKO
SE ŠIMONEM KADLECEM

w Původem z Plzně, vystudovaný učitel informatiky a 
technické výchovy, pracuje v oblasti IT.                   
Manželka Linda, za kterou se do Brna přestěhoval. 
Nedávno začal pracovat v nedělní škole a v malém dorostu.

8 Co tě vede k tomu pracovat v nedělní škole a      
v dorostu, tzn. ukazovat víru dětem?

Jedna z prvních věcí, které mě zde ve 
sboru zaujaly, byl smysl pro zodpovědnost 
dospívající generace. Pokud šlo o nějakou 
službu, nikdy nebyla nouze o lidi. Myslím, 
že je to dlouhodobě dobrým přístupem      
k výchově dětí ve sboru ve všech věkových 
kategoriích. S dětmi jsem pracoval už          
v Plzni, jak v dorostu, tak i krátce v besídce, 
takže úplně neznámé prostředí to pro mě 
není a chtěl jsem být také činitel, a ne jen 
posluchač, jak se zpívá v jedné písni.

8 A není toho najednou trochu moc? 
V besídce jsme domluveni na výpomoc   

v případě nouze, prozatím to vychází jed-
nou za měsíc. S dorostenci jsem v Plzni 
strávil celkem dost času, čili bych chtěl tento 
poměr zachovat i zde.

8 Kterou svou vlastnost, schopnost, obdarování 
můžeš v nedělní škole i v dorostu uplatnit?

V dnešní době je velmi složité něčím dítě 
zaujmout. V Plzni jsem se snažil na každou 
schůzku přijít s nějakou zajímavou věcí 
nebo příhodou, kterou jsem zažil, a snažil 

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

duben 2017

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný                 
a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil 

a očistil nás od každé nepravosti. 
1. Janův 1,9
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jsem se ji nějak zakomponovat do tématu. 
Čili zaujmout děcka tímto způsobem se mi 
myslím daří, samozřejmě ne vždycky to 
funguje, ale každý neúspěch je prostor pro 
zamýšlení a zlepšení do příště.

8 Jak tě v Plzni dorost a nedělní škola ovlivnily? 
Co více?

Více určitě dorost. Dlouhou dobu u nás 
dorost nebyl, a tak jsem chodil s bráchou do 
skautu. Do Plzně se pak přiženil jeden bratr, 
který měl s dorostováním zkušenosti, i dětí 
dorostového věku bylo dost, a tak jsme se 
začali scházet, jezdit na výpravy, tábory, 

puťáky… Najednou byla do-
rostenecká léta pryč a já jsem byl 
rád, že jsem mohl v dorostu 
pokračovat jako vedoucí, sbírat 
zkušenosti a předávat je dál.

8 Máš nějaký nový námět, nápad pro 
práci v dorostu?

Do dorostu jsem byl pozván 
proto, abych vnesl do zaběhlého 
fungování nějaký pohled zvenku. 
Na seznámení se s veškerým 
fungováním v dorostu potřebuju 
nějaký čas. Za ta léta v dorostu 
jsem zažil spoustu zajímavých 
celotáborových her, dlouho-
dobých her během školního ro-
ku… Myslím, že přijde čas něco  
z toho oprášit.

8 A v nedělní škole?
Tady bych se do žádných ino-

vátorských aktivit nepouštěl J.

8 Co tě v nedělní škole překvapuje?
Nadšení a zapálení některých 

v kontrastu se „salámisty“, kteří 
by už rádi dostali bonbonek a 
mohli si jít hrát.

8 Nedávno jsi vkročil do nedělní školy ve 
vojenském. Co to mělo znamenat?

Měli jsme téma Povolání učedníků do 
služby. Stejně jako Pán Ježíš povolával své 
učedníky, tak armáda povolává vojáky, když 
je třeba. Přinesl jsem tedy uniformu a zkusil 
ji zakomponovat do programu.

8 Jak se to vydařilo? 
Myslím, že se schůzka vydařila. Zklamání 

snad pro ně mohlo být, že jsem neměl žádné 
bonbonky. Prostě ne každý strejda je v be-
sídce bonbonkový J.
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8 Co to pro tebe znamená být v aktivních 
zálohách?

Službu v zálohách beru jako jakoukoliv 
jinou službu. Dorost, armáda… Obojí dě-
lám ve víře, že to někomu pomůže, ať         
k cestě za Pánem Bohem, k bezpečnosti… 
Myslím, že každý kluk by to měl zkusit – 
minimálně to člověka naučí se o sebe 
postarat, což se určitě hodí i v civilním 
životě. Takže hoši, bratři (ale samozřejmě i 
sestry), směle do toho J.

8 Jak se vyrovnáváš s otázkou, zda má křesťan 
použít zbraň?

Uznávám, že o tomto tématu jsem před 
vstupem do záloh dost přemýšlel. Na mno-
ha místech, především Starého zákona, 
čteme, co armády dokázaly. Ano, časy se 
změnily, ale i v Novém zákoně můžeme 
najít označení „spolubojovník“ ve vztahu   
k jinému bratru v Kristu. Bible také používá 
vojenské termíny, aby ukázala, jak má být 
člověk pevný v Pánu Bohu. Obléct si celou 
jeho zbroj a vzít si meč ducha. Pokud tedy 
Bible používá vojenské příklady k označení 
dobrého křesťana, nemám já se službou     
v armádě a všemi věcmi s tím spojenými 
problém. Použití zbraně je samozřejmě ta 
nejzazší možnost. Jak nám říkali ve Vyš-
kově, kulku zpátky nevezmeš, takže se tomu 
snažme pokud možno vyhnout.

8 Připouštíš si, že bys musel v případě potřeby 
narukovat?

To je věc, kterou si člověk musí uvědomit 
na samém začátku, než se čemukoliv upíše. 
Jakmile přijde modrá obálka s povolávacím 
rozkazem, jsi voják jako každý jiný, se všemi 
právy a povinnostmi z toho plynoucími.

8 Čemu se věnuješ ve volném čase?
V létě jsem si udělal potápěčský kurz, 

když je čas, tak při tomhle si člověk svým 
způsobem odpočine a mnohdy objeví 

zajímavé věci. Jinak samozřejmě jakýmkoliv 
sportem taktéž nepohrdnu. Fotbálek, 
silniční cyklistika a lakros, který jsem byl 
nedávno vyzkoušet, a určitě to zkusím 
znova.

8 Kdo nebo co tě oslovuje?
Vždycky jsem si vážil rad a názorů svých 

rodičů. Je jasné, že ne vždy se rodiče s dětmi 
shodnou, ale věděl jsem, že když budu mít 
nějaké problémy a svěřím se jim, tak to se 
mnou proberou a určitě se za mě budou 
modlit, i když jsem je třeba předtím 
mnohokrát něčím zarmoutil. Takže snad 
mohu říct, že umění být druhému nablízku 
rukou i modlitbou, nic za to nečekat a třeba 
přitom i sám schytat nějakou tu ránu.

8 O čem přemýšlíš?
Poslední dobou, jak léta plynou, pře-

mýšlím o využití času, který mám zde na 
zemi. Abych mohl večer usínat s pocitem, že 
to byl opravdu dobrý den (jak si navzájem 
přejeme, když se potkáváme na ulici), že 
dílo, které jsem ten den vykonal, stojí na 
skále, a ne na písku. Ne vždy se to samo-
zřejmě daří.

8 Máš pro nás na závěr nějakou inspirativní 
myšlenku, verš?

V duchu předchozí otázky, mé obliby 
sportu a několika vojensky zaměřených 
otázek, bych rád zmínil verš z 2. Timoteovi 
4,7, který budiž přáním pro nás všechny 
kteří ještě bojujeme, běžíme…

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru 
zachoval.

Pán Bůh s Vámi.

4Se Šimonem rozmlouvala 
Lenka Broklová.
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

w Mládežová setkání se na 
přelomu zimy a jara nesou ve 
znamení tématu závislosti. 
První mládež na nové téma 
jsme věnovali hlavně kladení 
otázek. Na první pohled 
vyznívá tento pojem jen negativně – závislost je přece něco 
negativního, co nám brání ve svobodě, co nás svazuje, 
čemu podléháme. A jak je to se závislostí na stereotypech a 
na minulosti? Na čem ještě lpět, a co už je pouhá forma? 
Těmto významům jsme se pochopitelně věnovali 
především, ale přišli jsme také na to, že význam slova 
závislost je mnohem širší. Nelze opominout, že jsme příliš 
pevně ukotveni ve společnosti, jak důležité je pro nás mít 
společenství, rodinu atd. Jak pohlížet na takovou 
vztahovou závislost? A existují také pozitivní návyky – 
závislosti; co třeba závislost na Hospodinu?  Není to právě 
závislost na Bohu, co nám pomůže osvobodit se od jiných 
závislostí?

4Žaneta Marvanová

Pravidelná setkání

8

a prahu března mezi nás přišel milý host, kněz a dokumentarista v jedné osobě, 
Honza Hanák. Díky své praxi nám mohl, pomocí mnoha osobních zkušeností a Nzážitků, zajímavě předat téma „Jak zůstat v Kristu“. I když mluvil poměrně dlouho, 

právě díky jeho skvělé výřečnosti to nebylo vůbec na škodu, ba právě naopak, člověk se jen 
těšil, co uslyší dalšího. Na závěr jsme se měli ztišit a nemyslet vůbec na nic, dát prostor Bohu, 
slyšet jeho hlas, být jen s ním. To pro mě bylo asi nejobtížnější – nemyslet na nic. Pořád mi     
v hlavě zpívaly chvály a ne a ne to stopnout J. Ale i tak myslím, že to byl skvělý čas v Boží 
přítomnosti.

4Edita Juračková



Víkendovka v Lechovicích

Další březnová mládež byla věnována modlám našeho života. Společně jsme se pokusili modlu 
definovat a uvést příklady. Modlou se nám ale může stát cokoli, co se na první pohled zdá být 
neškodné, v malé míře přínosné, někdy dokonce jsou to věci Bohem darované! Každý si také 
vybral z množství výstřižků, obrázků aspoň jeden, který mu připomínal nebo nějak 
vystihovat jeho závislost, jeho osobní modlu, a ve dvojicích či trojicích jsme se o nich mohli 
pobavit, pokusit se vysvětlit, proč se právě tím či oním cítíme svázáni.Mária Uhlíková, která 
tímto večerem provázela, četla verše z Izajáše (44. kap. v. 6–23) o zbytečnosti snahy 
zpodobnit si boha. Verše popisují usilovnou, ale bláhovou činnost řemeslníků, kteří tomu 
vše obětují – spánek, jídlo, veškerý čas a energii. Hospodin však ve svém slově zakončuje 
toto vyprávění zaslíbením – zaslíbením odpuštění nevěry a Jeho vykoupení.

4Žaneta Marvanová

V úterý 14. března zavítal na mládež jako host Dalimil Staněk z Olomouce, aby si s námi 
popovídal na téma závislostí. Vzhledem k tomu, že je jak kazatelem, tak i psychologem, 
skládala se i jeho „přednáška“ ze dvou částí, které se neustále prolínaly – z části spíše 
teologicko-biblické a z části ryze psychologické, plné odborných termínů J. Celé své po-
vídání Dalimil rozdělil do pěti sekcí: teologie závislosti, Bible a alkohol (jejíž součástí byl 
velmi povedený testík ohledně našich znalostí biblických příběhů s výskytem alkoholu), 
teorie závislosti, diagnostika (se spoustou praktických rad) a na závěr pastorace, díky níž 
jsme dostali malý „návod“, jak pomoci svým bližním. Jsem moc vděčna za podobné 
přednášky, které propojují teologii s životní praxí a pomáhají nám více se soustředit jak na 
lidi kolem nás, tak i na náš osobní vztah s Bohem, protože právě ten v případě závislostí trpí 
nejvíce. Jen tak dál a více takových hostů J.

4Ester Pučálková

Na poslední mládeži jsme se dívali na film Neporažený (Invictus). Film se odehrává v Jiho-
africké republice poté, co byl Nelson Mandela zvolen prezidentem. Vypráví o Mandelově 
boji proti apartheidu a o jeho snaze, aby došlo mezi oběma stranami ke vzájemnému 
odpuštění a smíření. Za nástroj ke sjednocení společnosti si vybral ragby. Dělal vše pro to, 
aby tomuto sportu fandilo co nejvíce obyvatel. Když pak došlo ke zlepšení jihoafrického 
ragbyového týmu, všichni Jihoafričané fandili jako jeden národ. Jednota národa, jednota 
křesťanů, jednota církve, jednota společenství, jednota rodiny a nakonec být jedno s Bohem. 
Nic z toho není možné bez lásky, odpuštění a smíření.

4Hanka Smolová

8 Ahoj Luki, proč jsi na víkendovku jel? Co jsi 
očekával?

Ahoj, chtěl jsem být s lidmi z mládeže!    
A taky jsem se chtěl odreagovat.

8 A odreagoval ses? J
Ano, povedlo se.

8 Co se ti nejvíce líbilo? Co tě bavilo?

17. až 19. března 2017 – dva postřehy z jedné akce!

9
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Zpracovala Žaneta Marvanová.

8 Jaká byla atmosféra během víkendu?
Byla suprová! Líbilo se mi, že nás bylo 

méně, takže jsme mohli vytvořit takovou 
skupinku a mohli jsme se vzájemně 
poslouchat. A taky byly super prostory fary! 
Určitě bych jel rád znovu!

8 Chutnalo ti jídlo?
Ano, všechno jídlo mi chutnalo. J

Tak to je vše. Díky moc, Luki, za rozhovor!

4Odpovídal Lukáš Daniel, ptala se Žaneta 
Marvanová.

Nejvíce se mi líbila ranní a večerní ztišení. 
Líbil se mi páteční večerní program o 
modlitbě. A taky mě bavila hra potmě „Na 
vraždu“.

8 Byl pro tebe tedy ten víkend prostorem k mo-
dlitbě a ke ztišení?

Ano, byl. Hlavně když se četlo v sobotu 
ráno z Bible a měli jsme zavřít oči a 
představovat si ten příběh o Elíšovi (2Kr 
6,8–19). Nemusel jsem o tom přemýšlet, ale 
jen jsem si to představoval a mohl jsem se 
modlit.

askytla se mi příležitost jet na 
víkendovou akci s mládeží sboru NCB na Kounicově. Na mládeži 

jsem nováček a podobnou akci jsem s nimi 
nikdy neabsolvoval, takže pochopitelně 
jsem byl v očekávání, co se z toho vyklube.

V pátek jsme v Brně nakoupili potraviny 
pro deset lidí na téměř tři dny a zamířili na 
lechovickou faru, což, jak jsem zjistil 
později, je samo o sobě zajímavé místo. 
Zámek v sousedství, Timova (*poznámka 
redaktora: brněnský výtvarník, street-
artista, sprejer a writer) díla – verše na zdech 
a nábytku, a taky je to místo působení 
známého kněze Marka Orko Váchy, který 
tam občas přespává (*citace samotného Orka 
J). Tak tam se to všechno odehrávalo. 
Večer bylo připraveno zamyšlení o modlitbě 
a pak jsme si společně prošli (nebo spíš pro-
seděli J) část křížové cesty s komentářem.

Sobotu nám zpestřilo několik aktivit, 
například krátký výlet a taky trocha 
manuální práce – hrabání listí kolem fary, 

plení zahrádky. Překvapivě i baseball s ruč-
kou od sekery a tenisákem, který jsme si 
zahráli s místními. Inspirativní bylo ranní 
čtení Bible formou lectio divina (text 2Kr 
6,8–17). Asi nejvíc mě oslovilo sdílení 
dojmů s ostatními – toho, jak potřebujeme 
otevřít oči, abychom zjistili, že Bůh je          
s námi.

Na faře v Lechovicích zřejmě nikdy 
nechybí víno. Této skutečnosti jsme využili 
a po večeři pokračoval volný program až 
do… No, řekněme, že do hodně pozdě.

V neděli jsme ještě zpívali na mši, 
zúčastnili se agapé s místními farníky a po-
malu se posouvali ke dveřím (i když bychom 
samozřejmě ještě moc rádi zůstali, ale 
povinnosti volají).

Z celé akce jsem měl dobrý dojem a 
děkuji všem za možnost společně strávit 
pokojný čas a hlavně se víc vzájemně 
poznat.

4Palo Rendek
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DVAKRÁ T Ž IDOVSKÉ TÉMADVAKRÁ T Ž IDOVSKÉ TÉMA

 nedávné době jsme měli v našem 
sboru možnost zúčastnit se dvou 
zajímavých akcí s tematikou V
židovského holokaustu.

První z nich byl tradiční nedělní večírek   
s kazatelem Bronislavem Matulíkem z praž-
ského sboru Církve bratrské v Soukenické 

ulici. Téma povídání bylo o Elie Wieselovi – 
inspirujícím Židu, jak bylo nazváno na 
letáčku, který jsme měli možnost na závěr 
obdržet. Bratr Bronislav hovořil o své lásce 
k tomuto autorovi, kterého objevil teprve 
nedávno a jehož výpověď o nacistickém 
běsnění a vztahu k Bohu je natolik auten-
tická, že spolu se svou ženou skoupili          
v pražských antikvariátech všechny v češti-
ně vydané knihy, které právě byly k mání. 

Není se co divit: Elie Wiesel dokázal popsat 
téměř nepopsatelnou skutečnost – tragédii, 
vlastně genocidu svého národa jinak, než ji 
popsala většina autorů, již přežili nacistické 
koncentrační tábory. Elie Wieselovi se totiž 
podařilo popsat i duši člověka, který 
prožíval totální fyzickou likvidaci. Právě        
s touto přidanou hodnotou se jeho dílo 
setkalo ve světě s nebývalou odezvou.

Jednou z jeho nejznámějších knih je šo-
kující popis života v koncentračním vyhla-
zovacím táboře v Osvětimi, vydaný pod pří-
značným názvem Noc. Základní verze této 
knihy byla napsána ovšem už dříve v jidiš a 
vyšla v roce 1956 pod názvem Un di velt hot 
gešign (A svět mlčel). Teprve o dva roky 
později ji autor převedl do francouzštiny, 
podstatně zkrátil a pod titulem La nuit 
(Noc) publikoval v pařížském nakladatelství 
Minuit. V této podobě byla postupně vydá-
na v desítkách jazyků po celém světě. Tato 
kniha se čte se zatajeným dechem a v ně-
mém úžasu, kam až může dojít nenávist 
jedněch vůči druhým.

Z ní si dovolím malý kousek ocitovat:
„Nikdy nezapomenu na tuto noc, první 

noc v táboře, jež proměnila můj život v je-
dinou dlouhou, nasedmkrát zamčenou te-
mnotu.

Nikdy nezapomenu na ten kouř.
Nikdy nezapomenu na tváře dětí, jejichž 

těla se před mýma očima měnila ve žhavé 
spirály pod němým nebem.

Nikdy nezapomenu na ty plameny, jež 
navěky sežehly mou Víru.

Nikdy nezapomenu na noční ticho, jež mi 
navždy vzalo chuť k životu.

Nikdy nezapomenu na okamžiky, které 
zabily mého Boha, mou duši a mé sny, jež na 
mne hleděly tváří pouště.
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Nikdy na to nezapomenu, ani kdybych 
byl odsouzen žít stejně dlouho jako sám 
Bůh. Nikdy.”

g h g h

Pro Elieho Wiesela zůstává nezodpo-
vězená otázka, proč se toto všechno stalo. 
Ve své knize Zlo a exil se ptá takto: „Co dělal 
Bůh v době, kdy byly jeho děti masakrovány 
jinými z jeho dětí? Nebyli snad konec konců 
ti ostatní také Božími dětmi?“ O samotné 
Osvětimi se v té samé knize vyjadřuje takto: 
„Osvětim nelze pochopit ani bez Boha, ani 
s Bohem. ... Je to naprosto jasné – na šoa pro 
mě neexistuje žádná odpověď. Neexistuje 
odpověď na Osvětim. Ať teologicky či 
lidsky, každá odpověď je špatná…“

Moc se nemluví o tom, zvláště mezi 
křesťany, že mnoho lidí ztratilo v kon-
centrácích svou víru v Boha. A přece je to 
fakt, o kterém píše i Elie Wiesel ve své 
„Noci“. Tento úryvek je tak sugestivní, že si 
ho dovolím opět ocitovat:

„Opustil nás Akiva Drumer, oběť 
selekce. V poslední době mezi námi 
beznadějně bloumal se skelnýma očima a 
každému líčil, jak zeslábl: ,Už nemohu… Je 
konec…‘ Nedal se nijak povzbudit. Nepo-
slouchal nás. Pořád jen opakoval, že je s ním 
konec, že už není schopen bojovat, že nemá 
ani sílu, ani víru. Jeho oči se najednou úplně 
vyprázdnily, staly se z nich dvě otevřené 
rány, dvě studny plné strachu.

Nebyl sám, kdo v těchto dnech selekcí 
ztratil víru. Znal jsem jednoho rabína z ma-
lého polského městečka, ohnutého starce   
s neustále se třesoucími rty. Celou dobu se 
modlil, v bloku, na stavbě, v řadě. Recitoval 
zpaměti celé stránky Talmudu, diskutoval 
sám se sebou, kladl si otázky a odpovídal na 
ně. Jednoho dne mi řekl: ,Je konec. Bůh nás 
opustil.‘

A jako by litoval, že pronesl taková slova, 
tak chladně, tak suše, dodal zlomeným 
hlasem: ,Já vím. Nemám právo něco 
takového prohlašovat. Dobře to vím. 
Člověk je příliš nepatrný, příliš ubohý a 
nízký, aby dokázal pochopit tajemné 
záměry Boží. Jenomže co si mám počít? 
Nejsem ani moudrý, ani spravedlivý, nejsem 
svatý. Jsem jenom tvor z masa a kostí. Trpím 
peklem v duši i v těle. Mám dvě oči a vidím, 
co se tu děje. Kde zůstalo Boží milo-
srdenství? Kde je Bůh? Jak mám věřit, jak 
lze věřit v milosrdného Boha?‘ “

g h g h

Ani já, křesťan, neznám na tyto otázky a 
vlastně výčitky žádnou uspokojivou 
odpověď. Chtěl bych jen vyjádřit všem 
živým Židům svůj zármutek a bol, svůj 
soucit s těmi, kteří prošli peklem nacistické 
nenávisti. A prosit Boha o odpuštění, že 
jsme se my lidé stali sami vůči sobě 
nelítostnými, ničím neodůvodnitelnými 
vrahy.

Druhá akce na podobné téma pod 
názvem „Pamatuj! 2017“ se konala ve 
čtvrtek 9. března na památku 3 792 Židů 
připravených o život v noci z 8. na 9. března 
1944 v Osvětimi. Proběhla tak největší 
masová jednorázová vražda českoslo-
venských občanů. Předtím ovšem byli tito 
naši spoluobčané izolováni v ghettu v Te-
rezíně, z něhož byli v září 1943 trans-
portováni do Osvětimi-Březinky. Tam byli 
odvedeni do birkenauské sekce BIIb a 
ubytováni v dřevěných barácích. Děti se 
přes den, jen pár set metrů od plynových 
komor a krematorií, učily a hrály si v dět-
ském bloku, který vybudoval německo-
židovský vychovatel Alfred (Fredy) Hirsch 
se svými spolupracovníky. Rodinný tábor, 
jak se místu začalo říkat, byl v osvětimských 
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w

poměrech unikátní – obvykle se hned po 
příjezdu transportu konala tzv. selekce, při 
níž důstojníci SS vybrali nejvýš dvacet 
procent lidí na práci, oddělili muže od žen a 
všechny ostatní, především staré, nemocné 
a děti, vzápětí zavraždili plynem. U obyvatel 
rodinného tábora to bylo jinak: jak se 
později ukázalo, všichni měli v průvodních 

dokumentech předepsanou šestiměsíční 
karanténu a teprve po ní mělo následovat 
tzv. Sonderbehandlung (zvláštní zacházení), 
jímž byla míněna smrt. Není jasné, proč 
Němci rodinný tábor zřídili, je jen zřejmé, 
že jeho existence souvisela s inspekcí 
Červeného kříže v terezínském ghettu a se 
snahou vyvražďování Židů maskovat před 
světem.

Průvodní slovo měly velmi pěkně 
připraveny sestry z naší pobočky Diakonie 
Noemi Komrsková a Katka Vávrová. Při 
vzpomínkové akci též zatančila skupina 
dívek a žen židovské tance, společně jsme si 
zazpívali hebrejské písně Ha-Tikva (Na-
děje) a Šema Jisrael (Slyš, Izraeli) a také naši 
národní hymnu. Ze slov sestry Noemi 
Komrskové: „Učme se milovat jeden dru-
hého, učme se milovat Izrael.“

Jsem rád, že se židovská témata, zvláště 
téma holokaustu, dostává i do prostředí 
křesťanských sborů, i toho našeho. Do-
mnívám se, že je to sice jen nepatrné 
splácení dluhu, které našim židovským 
spoluobčanům dlužíme, nicméně i tak 
hodně důležité pro naše smíření, pochopení 
i pro samotnou budoucnost.

Felix Davídek

dbor praktické služby připravuje i 
letos dvě neděle seniorů. První Opřipravujeme na 11. června a 

druhou na 3. prosince. Tématem těchto 
nedělí bude Vynášení starých pokladů. 
Inspiroval nás k tomu text z Mt 13,52:  A on 
jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal 
učedníkem království nebeského, je jako hospodář, 
který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby-
chom si společně připomínali, co zůstalo i 
našim seniorům jako starý, vzácný poklad, 

který ani věkem neztratil cenu. Takové svě-
dectví má pro mladší generaci velký vý-
znam. Předat něco, co má trvalou hodnotu.

Prosíme,všechny seniory 70+, aby se      
s námi podělili o to, co v jejich životech 
neztratilo cenu, co je jejich pokladem. Nejde 
o nějaké kázání, stačí pár slov. Rádi uslyšíme, 
co z Božího slova je vaším pokladem. 
Budeme vděčni, když nám připomenete i 
písně z kancionálu, které jsou vaším 
pokladem. Nebo co z kázání, svědectví, 
rozhovorů vás provázelo vaším životem. 

Vynášení starých pokladů – neděle seniorů v roce 2017
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iliánovi mají dvě dcery. Jedna právě čte v dětském pokoji napínavou 
knihu a nemůže se od ní odtrhnout a druhá  v kuchyni zaujatě Mmaluje na velký výkres krajinu. Z jejich činností je však právě 

přichází vyrušit maminka. Nejprve přistoupí ke starší dceři, která upřeně hledí 
do knihy, a prosí ji: „Amálko, tatínek venku na zahradě shrabuje listí a 
potřebuje pomoci. Běž za ním!“ Amálka jen protáhne obličej, oči od knihy ani 
nezvedne a procedí mezi zuby: „Nejdu. Mně se nechce!“ Maminka se však 
nevzdává a přichází i ke své druhé dceři. Prosí jí stejně jako tu první: „Verunko, 
tatínek venku na zahradě shrabuje listí a potřebuje pomoci. Běž za ním!“ 
Mladší dcera mrkne na maminku, zatváří se, jakože to není problém, a 
narychlo pronese: „Jasně, mami. Já tam zajdu.“ Ale pak zase dál míchá barvy a 
maluje svůj obraz.

Verunka nakonec nikam nešla, i přesto, že to slíbila. Zato Amálce po nějaké 
chvíli přece jen přišlo velmi líto, že maminku neposlechla a tatínkovi nešla 
pomoci. Založila si rozečtenou stránku v knize záložkou, natáhla si teplou 
mikinu, obula holínky a vyšla na zahradu pomáhat s listím. Rozhodla se 
nakonec správně, i když se jí na počátku vůbec nechtělo. Svou ochotu pracovat   
s tatínkem však nepředstírala, tak jako její sestra.

Někdy i nějaké setkání mělo zásadní 
význam, změnilo váš život a dalo mu novou 
hodnotu. Pro to vše bude prostor v neděl-
ním dopoledním shromáždění v 10 hodin. 
Po shromáždění vás pak všechny seniory 
70+ zveme ke společnému obědu.

Neděle seniorů, Vynášení starých po-
kladů, je něco jako výstava korunovačních 
klenotů. České korunovační klenoty tvoří 
soubor mimořádně historicky i umělecky 
cenných předmětů, jsou symboly české 
samostatnosti a státnosti.

Tak i neděle seniorů má ukazovat na to, 
co je pro naše životy zásadní hodnotou: My 

však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme 
i Spasitele, Pána Ježíše Krista (Fp 3,20).

Tato neděle není oslavou lidí, ale oslavou 
Boží moci: Tento poklad máme však v hliněných 
nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je 
Boží a není z nás. (2K 4,7)

Milí senioři, těšíme se na vaše svědectví o 
Boží moci. Členové OPS vás osloví v květ-
nu a domluví se s vámi o příspěvku na 
nedělní dopolední shromáždění. Ale ne-
čekejte až na oslovení, budeme rádi, pokud 
se se svým příspěvkem přihlásíte sami. Na 
koho se nedostane v červnu, ten bude mít 
prostor v prosinci.

4mluvčáček OPS Daniel Komrska



Fotbálek 

Pravidelná nedělní odpolední sportovní aktivita 
mládeže od 15.00 do 17.00. Nehraje se za každého 
počasí. Vstupné pro zúčastněné stále pouze 50 Kč. Bližší 
informace u Tomáše Kotrbatého (604 362 414 nebo 
605 307 274).

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

DUBEN V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

13. 4.: Velikonoční zamyšlení s Máriou Uhlíkovou
27. 4.: O životě a Diakonii s Káťou Vávrovou

13. 4. 19.00 Hod beránka pro dorost a mládež
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Večírky / neděle 17.00 (posezení) / 17.30 program
2. 4.:  Něco o islámu – Pavel Hošek
9. 4.:  Velikonoční koncert – Petra Bauer-Horská 

Diakonie
10. a 24. 4. Tvořivý kroužek – 15.00 hod.

w Poznáte, které Ježíšovo podobenství 
mluví v podobném příběhu o těch, 
kteří navenek chtějí plnit Boží vůli, 
ale ve skutečnosti to nedělají?

Domalujte Amálce na zem další 
listí a celý obrázek potom 
vybarvěte.

4Pája Sychrová



2. 4.:

9. 4.:

16. 4.:
23. 4.:

30. 4.:

10.00
17.30
10.00

10.00
10.00
15.00
10.00

5. 4.:
12. 4.: 
19. 4.:
26. 4.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
večírek (kaz. Pavel Hošek)
Květná neděle – společné shromáždění brněnských sborů CB
večírek (Petra Bauer-Horská)
kaz. Jan Asszonyi; Hod Boží velikonoční; Večeře Páně
vizitace (kaz. David Novák a kaz. Bronislav Matulík)
vizitační členské shromáždění
dkn. Mária Uhlíková

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Mládež

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Jednání staršovstva

Odbor praktické služby

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

každé úterý v 19.15

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

ve středu 12. 4. a 26. 4. ve 20.10

ve středu 12. 4. v 17.30

2. 4.:
9. 4.:
14. 4.:
16. 4.:
23. 4.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00

Bohumiličtí kaz. Jan Asszonyi
Velký pátek - kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska 
Bohumiličtí

Bohumiličtí

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU
PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
br. Josef Vávra

w  Řešení: Podobenství o dvou synech. Matouš 21,28–31

Velkopáteční pobožnost s Večeří Páně se koná 14. 4. v 10.00, slouží kaz. Daniel Komrska
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