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Okno do Ameriky

Dnešní den byl opět plný 
úchvatných rozhovorů, myšle-
nek, inspirativních setkání, husí kůže. To 
celé poznání a poznávání je pro mne natolik 
vzrušující a dobrodružné, že potřebuji na 
zpracovávání a reflektování všeho mnohem 
víc času, než vlastně mám. Den jsme strávili   
s profesorem Jerrym Rootem; jeho poznání 
C. S. Lewise, jeho knih, postojů, vztahů a 
příběhů je dech beroucí. 46 let se Jerry za-
bývá C. S. Lewisem a 36 let o něm přednáší 
po celém světě. Člověk ho opravdu po-
slouchá se zatajeným dechem. Spolu s námi 
prošel muzeum C. S. Lewise, četl nám         
z dopisů, které C. S. Lewis napsal (mimo-
chodem napsal jich 10 000 a odepisoval i 
malým dětem). V muzeu je i velká skříň, kte-
rá kdysi Lewise inspirovala k napsání knížky 
o Narnii. Vstup do ní je jenom na vlastní 
nebezpečí. Odpoledne nám Jerry vyprávěl 
svůj vlastní osobní příběh, a to člověk 
poslouchal s údivem. Mluvil o svých slabo-
stech a slabostech svých rodičů, prarodičů a 
generací před nimi – o týrání, zneužívání, o 
sebevrazích, otrokářovi a zločinci, které má 
ve svém rodokmenu, a o uzdravení a od-
puštění jako procesu, kterému předcházelo 
období temnoty a bolesti. Pochopil, že 
temnota, bolest, jizvy v našem životě nede-
finují to, kým jsme v Bohu. „Zneužívaní lidé 
nemusejí dál zneužívat, zranění lidé dál 
zraňovat. Bolest může být proměněna 
místo přenesení na naše děti nebo další lidi. 
Pokud tě Bůh miluje, nic nemůže jeho lásku 
vylepšit, a nic nemůže jeho lásku zmenšit.“

Mária Uhlíková
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ÚVODNÍK

O jistotách

akožto nejmladší (a to výrazně) ze čtyř sourozenců, 
největší touhou mého dětství bylo vyrůst. Velmi jsem se Jztotožňovala s postavou Lotty z Rošťácké uličky 
(autorka Astrid Lindgrenová), která tolik chtěla dorůst 

své sourozence, že ji po vysvětlení, že déšť je proto, aby 
květiny rostly, a proto se i hnojí, našli za bouřky uprostřed 
pohnojeného pole, jak se vší silou snaží vyrůst. Na 
dospělosti (či prostě „velkosti“) mě lákalo i to, že budu 

moct chodit pozdě spát a obědvat zmrzlinu, ale hlavně to, že velcí lidé 
přece všemu rozumějí, vždy vědí, co dělat, a vším si jsou jisti. Ta jistota, 
to bylo to největší kouzlo.

Pamatuji si, jak jsem vzhlížela k holkám, co byly mými vedoucími    
v dorostu. Ony už byly na vysoké škole! Věděly, co v životě chtějí dělat, 

a začínaly svou kariéru. Uměly vařit, snad 
dokonce žily pryč od rodičů! Už zjistily, co jim 
nejvíc sluší, uměly to s makeupem a s kluky 
mluvily, jakoby nic. I v duchovních věcech se 
vyznaly, měly jistý vztah s Pánem Bohem a na 

všechno uměly odpovědět.
A tak jsem rostla (i když jsem se ke svému zklamání zasekla už na 

162,5 cm) a čekala, až mě popadne takhle dospělácká rozumnost a 
jistota. Pak jsem jednou na dorostovém pobytu (CB Černošice) 
zaskakovala za jinou vedoucí a pěkně jsem se vyděsila – vždyť pro 
tyhle dorostenkyně jsem já už takhle dospělá vysokoškolačka, která za 
ně má zodpovědnost a působí dojmem, že ví, co dělá! Jak se to vůbec 
stalo?

Abych pravdu řekla, mám teď v životě více nejistot než jistot. 
Nevím, kde a jak a za kolik budu za měsíc pracovat. Vlastně si nejsem 
úplně jistá, jak zaplatím květnový nájem či jestli mi po jeho zaplacení 
zbude něco na jídlo. Nevím, kde budu v/po létě bydlet. Netuším, jak 
bude od září vypadat zdejší mládež, do jejíhož vedení jsem se nedávno 
přidala. Nevím, jak budou dál vypadat moje studia.

Asi teď máte chuť mi sdělit, že bych měla být zodpovědnější, začít 
se pořádně starat o svou budoucnost a srovnat si finance, a všechny 
tyto poznámky by byly zcela na místě. Přesto si myslím, že tento 
neukotvený životní styl „z ruky do huby“ mi dává něco, co rozjetá 
kariéra poskytující pravidelný plat a skutečně trvalé bydliště dávat 
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SLOVO
NA CESTU

nemůže – učím se spoléhat na Hospodina, a to vskutku hmatatelně, jako ti Izraelci na poušti. 
Dřív jsem se budoucnosti bála, bylo to jak koukat do černé díry. Co když nikdy nebudu ta 
sebejistá dospělá? Ale stav nejistoty je perfektní příležitostí pro působení Ducha Svatého. 
Teď jsem spíš zvědavá, co mi Pán Bůh připravil.

Tuhle jistotu v nejistotě, že to Pán Bůh má všechno ve své ruce, se musím učit takhle, 
vyprchávající nájemní smlouvou a odjíždějícími kamarády, spoluvedoucími mládeže. Tou 
naléhavostí mě to více vede ke čtení Bible, naslouchání Bohu a k důvěře v to, že patřím Jemu, 
ne sobě, a doufám, že tohle všechno ve mně zůstane, i když v životě najdu nějakou stabilitu.

I když v místním sboru neznám tak 95 % lidí a všechno to místní vření pozoruji spíše 
zvenku, přála bych všem, aby si to mohli se mnou znovu uvědomit – že občas je dobře, když 
ztratíme pevnou půdu pod nohama a musíme chvíli šlapat vodu. Že nejistota nemusí být 
nežádoucí stav, ale může dovést blíž k Pánu Bohu. A pro mladší čtenáře: oni se velcí často jen 
tváří, že vědí, co dělají, ale buďme milosrdní a tuhle fasádu jim nebořme.

4Alžběta Šťastná

w Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí, 
tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu 
každému odpovědíti. 

(Ko 4,6; Kralický překlad)
w Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak 

ke komu promluvit. 
(Český ekumenický překlad)

sou místa v Písmech, která nepotřebují 
žádného velkého vysvětlování. Patří J
mezi ně i slovo apoštola Pavla, které je 

součástí kratičkých povzbuzení v závěru 
jeho dopisu koloským křesťanům. Jde o to, 
že není jedno, co člověk – křesťan – říká a 
jak to říká. Přes jasnost Pavlova povzbuzení 
stojí za to se zastavit podrobněji u kontextu i 
některých jednotlivých slov.

Jakkoli to apoštol výslovně neříká, zdá se, 
že prvním kontextem řeči ozdobené solí je 
situace výslechu. Šlo o to, co a jak mají 
křesťané mluvit, když jsou napadáni, po-
mlouváni či vyslýcháni pro svou víru. Šlo o 

to, jak mluvit se svými nepřáteli, posměvači 
či utlačovateli. Šlo o to, k čemu se vyslýchaní 
křesťané ve své veřejné řeči přihlásí, co 
nezamlčí. V kontextu naší společnosti ne-
jsme vyslýcháni pro víru. Přesto i my potře-
bujeme vědět, že mohou přijít chvíle, a ony 
přicházejí, kdy najednou budeme postaveni 
do situace, která bude vyžadovat dobré 
slovo – slovo víry, slovo evangelia.

Pavlovo povzbuzení ovšem míří i k běž-
nému životu. Nějakým způsobem mluvíme 
se svými kolegy, nadřízenými, podřízenými, 
spolužáky, rodiči, dětmi, partnery, přáteli, 
bratry a sestrami v církvi. K někomu si 
dovolíme v řeči víc, k jinému míň. Odráží to 
hloubku vztahů. Bez ohledu na ni však vždy 
a všude má jít o to, aby naše řeč byla – a 
všimněme si apoštolova slova – vždycky pří-
jemná.

Co to znamená, když apoštol mluví o 
příjemné, laskavé řeči? Za těmito českými 
překlady se skrývá řecké slovo charis, které se 



5KOMPAS 5/2017 / WWW.CB.CZ/BRNO/

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

květen 2017

KDY      KOMU                                         PROČ

SBOROVÁ KRONIKA

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem.                 

Lukáš 14,27

2. 5.
8. 5.

10. 5.
11. 5.
12. 5.
14. 5.
14. 5.
16. 5.
22. 5. 

sestře Květě Matulíkové z Brna
bratru Zdeňku Broklovi z Brna
bratru Luboši Rausovi z Brna
sestře Jiřině Káňové z Brna
bratru Slavoji Matulíkovi z Brna
sestře Evě Hájkové z Brna
bratru Bohuslavu Dostálovi z Brna
sestře Janě Walterové z Brna
sestře Marcele Zemánkové z Brna

83 let
81 let
86 let
72 let
86 let
87 let
80 let
72 let
76 let

jinak běžně překládá slovem milost. Apoštol 
doslova říká: „Slovo vaše (buď) v milosti.“ 
Ukazuje na kořeny, z nichž lidské slovo 
vychází. Vychází-li ze srdce naplněného 
Kristovou láskou a milostí, pak bude vyřče-
né slovo vyzařovat milost a lásku. A to i 
tehdy, když obsahuje těžké věci.

A ještě jednu charakteristiku řeči apoštol 
zmiňuje. Mluví o řeči ozdobené solí. Je to 
obraz, kterým v Pavlově době v pohanském 
kontextu lidé označovali důvtip. Ten má 
jistě svou hodnotu i v kontextu křesťanské 
víry. Vždyť právě důvtip, bystrost a poho-
tovost Pána Ježíše mnohé oslovovaly. 
Obraz soli je však v novozákonním pojetí 
ještě hlubším pojmem. Je jím myšleno to 
jedinečné, co přinášejí pouze lidé sjednoce-
ní vírou s Božím Synem Pánem Ježíšem. 
Obraz soli chce povědět, že křesťané mají 
to, co nikdo jiný nemá. A když to jedinečné, 

co křesťané mají – evangelium a život         
z Boha – nebudou vkládat do tohoto světa a 
jeho vztahů, pak svět nebude tolik chutnat. 
Něco tu bude chybět. I lecčemus dobrému 
bude něco chybět. Třebas pouhé poděko-
vání Pánu Bohu za zdar, který nám byl 
dopřán.

Zdá se, že s naplňováním Pavlova slova 
nebudeme nikdy hotovi. Snad si i zoufáme 
nad tím, jak se nám nedaří používat svoji 
řeč. Slova, která jsou v Heslech Jednoty 
bratrské uvedena hned po květnovém zá-
hlaví k prvnímu květnovému dni, nám 
proto mohou být povzbuzením:

Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou 
hrnčířových. (Jr 18,6)

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, 
abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil. (Ef  2,10)

4Jan Asszonyi
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PŘIJETÍ DO SBORU

ODEŠLI NA VĚČNOST

CO BYLO NA KŘÍŽ I?

Prosba na rodiče s dětmi
Milí rodiče, byli byste tak hodní a mohli mi poslat nějaké hodnocení, případně návrhy úprav dětské 

verze projektu 40 dní s biblí, a to i v případě, že jste s těmito materiály vůbec nepracovali (i taková 
informace je pro mne cenná)? Zpracuji z Vašich postřehů anonymní souhrnnou zprávu, kterou 
předám Dětskému odboru jako pomůcku k případné přípravě dalšího ročníku. 

4 Petr Raus (petr.raus@cb.cz)

ři přípravě velkopátečního kázání na 
biblický text z evangelia mne oslovil 
kříž Pána Ježíše jako místo setkání.  P

U kříže se setkali lidé, kteří by se asi nikdy 
nesetkali. Z nejrůznějších míst, různého 
původu i zaměření. Vojáci, zloč-
inci, blízcí Pána Ježíše, posměvači 
a pár věrných. Kříž Pána Ježíše 
byl uprostřed. Tyto lidi přivedl 
dohromady kříž Pána Ježíše. Při 
těchto myšlenkách jsem si vybavil 
symbol meeting pointu použí-
vaný v dnešní době na nádražích, 
letištích, v obchodních centrech. 
Čtyři šipky, které ukazují na bod ve středu. 
Pod tímto symbolem se mohou setkat lidé, 
kteří se neznají, ale i ti, kteří se znají. Podoba 
meeting pointu mi připomněla kříž Pána 
Ježíše.

Původně jsem chtěl tento symbol jen 
promítnout na stěnu při kázání. Případně 
dát na kříž. Zmínil jsem se o této, i pro mě 
dost odvážné myšlence sestře Packové, 

která připravuje výzdobu ve sboru. Byla tím 
nadšena, že bychom to mohli dát na kříž. 
Tak se také stalo.

Kříž jako místo setkání různých lidí, kteří 
by se jinak nesetkali, kříž jako místo, kde se 

ve své různosti můžeme setkat a 
přijmout požehnání oběti Pána 
Ježíše. Pán Ježíš uprostřed 
hříšníků.

Po nainstalování jsem se setkal 
s příznivými reakcemi. Vizitátor 
David Novák byl touto symbo-
likou nadšen s tím, že si to bude 
dlouho pamatovat. Později se mi 

doneslo, že ale byli i ti, kterým se to nelíbilo. 
To je mi líto. Škoda, že mi to nikdo neřekl 
přímo, mohl bych to vysvětlit, případně 
hned odstranit. V symbolu meeting pointu 
je jistě možné vidět různé věci, ale pro mne 
tento symbol ukazuje na kříž. Rozhodně 
jsem nechtěl znesvětit tento symbol oběti 
Pána Ježíše, spíše ukázat, jak aktuální je jeho 
zvěst, jeho symbol v dnešní době.

4Daniel Komrska

Na Velikonoční neděli byl za člena sboru přijat bratr René Skoumal.

Ve čtvrtek 20. dubna zemřela sestra Eva Mátlová. Pohřební roz-
loučení se konalo ve středu 26. dubna v naší modlitebně.
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O NEBI, O ŽIVOTĚ, O SMRTI 
S LUDMILOU HALAMOVOU

7

Až to přijde, tak to přijde.

Nikdo z nás neví, kdy náš život skončí. 
Když člověk stárne a slábne, něco ho přece 
jenom nutí víc přemýšlet o konci, o od-
cházení, o životě, co za sebou zanechá. O 
životě, který prožil. V poslední době se 
setkání se sestrou Ludmilou Halamovou 
točí hlavně kolem těchto témat. V dubnu 
oslavila 91. narozeniny a už neskrývá touhu 
po nebi. Před nějakou dobou přestala cho-
dit. Na svět se dívá z postele. Tělo jí 
zesláblo, hlas taky. Cítí se připravena odejít. 
„Přemýšlím nejvíc o konci života. Cítím se 
připravená a čekám. Až to přijde, tak to 
přijde.“ Ludmila měla těžký život, je ale 
vděčná za to, že uvěřila a že se jí změnil celý 
život. „Já jsem byla dost prudká a pak jsem 
se změnila.“

Když se jí zeptám na oblíbený biblický 
verš, zadívá se do stropu, jako by se dívala 

přímo do nebe a začne citovat verše: Uval 
cestu svou na Hospodina. Měj v Něm naději. On 
zajisté všecko spraví. Neboj se. Já jsem s tebou. 
Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. 
Dodám ti odvahu a podepřu tě pravicí své 
spravedlivosti. Pozvedám své oči k horám, odkud 
mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina. 
Nedopustí, aby uklouzla noha tvá. Nedříme ten, 
kdo tě chrání. Všechno vlož do rukou Hospodina.

Z nebe si představuje začátek. „To se mi 
zdálo ve snu, že jsem přišla k bráně. Před tou 
branou stála magnolie. Pak se brána otevřela 
a já jsem viděla veliký záhon konvalinek, 
potom fialky. Představuji si všude přírodu. 
Představuju si taky Pána Ježíše podle obrazu 
Poslední večeře od Leonarda da Vinci.“

Spolu si ještě čteme žalmy, přijímáme 
Večeři Páně. Modlíme se. Děkujeme. „Bože 
můj, za všechno, co mi dáváš, i za bolesti, ti 
děkuji. Buď s námi.“ Pak se na sebe dlouhou 
chvíli jenom díváme a usmíváme. Slova 
nejsou potřeba. Naopak, jsou zcela 
zbytečná. Se sestrou Ludmilou se vždycky 
loučím dvakrát. Když ještě mohla chodit, 
vyprovodila mne ke dveřím a čekala, až 
přijdu na konec dlouhé chodby, otočím se a 
zamávám jí. O tento krásný zvyk se 
nechceme ani jedna ukrátit. Poprvé se 
rozloučíme u postele, podruhé jí zamávám 
od dveří. Odcházím inspirována jejím 
silným i křehkým životem zároveň. 
Vkládám ji do Božích rukou. Až to přijde, 
tak to přijde.

Přemýšlíte o svých posledních dnech, o 
smrti? A jak si představujete nebe vy?

4Mária Uhlíková
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PRO DOBRO: NÁ S I DRUHÝCH

8

edávno se mi propojil obraz ve-
dení semináře dvěma psychology Ns vedením vizitačního shro-

máždění dvěma vizitátory. Lze to vůbec? 
Nespletla jsem se náhodou? Posuďte sami.

Je tomu pár dní, co jsem byla na semináři, 
který byl zaměřen na představení terapeu-
tické práce s rodiči, kteří se rozvádějí, a        
s jejich dětmi, jež tím zákonitě trpí. Práce, 
kterou brněnští kolegové z nadace Spondea 
dělají, je záslužná, protože se snaží pomoci 
lidem ve velmi těžké životní situaci. Seminář 
vedli dva psychologové a mne hned zkraje 
zaujalo, jak byli sehraní, jak se vnímali, 
doplňovali, jak věděli, kde se v prezentaci 
nacházejí a dokázali se hladce domluvit na 
dalším průběhu semináře. Oni totiž 
respektovali nás, posluchače. Když viděli, že 
jsme už unavení, udělali pauzu na kávu. 
Když viděli, že vedle sebe sedíme a jsme      
v napětí, udělali vtip, zadali společný úkol. 
Když byla přestávka, zaujalo mne, že mysleli 
na naše tělesné potřeby, takže na stole bylo 
pití i chutné jídlo, což obojí povznášelo 
nejenom tělo, ale i ducha. A ducha 
povznášelo i samotné prostředí.

Byli jsme v moderním kongresovém sále 
plném světla, pohodlných židlí a v do-
statečném prostoru. A naši psychologové i 
na toto poukázali s tím, že sami dělají terapie 
v hezkém prostředí, ve kterém musí být 
hlavně světlo, aby měl člověk chuť v ní být. 
V tu ránu jsem si vzpomněla na to, co 
zaznělo na vizitačním shromáždění z úst 
bratra Broňka Matulíka: denní světlo, 
slunce, proměňuje naše vnímání toho, co se 
děje v místnosti. Naopak tma na člověka 
působí nepříjemným dojmem (o tom bratr 
mluvil v kontextu návštěvy večerní biblické 
hodiny v našem sále).

Paralela mezi seminářem vedeným dvě-
ma psychology a vizitačním shromážděním 
vedeným dvěma vizitátory mi přijde nějak 
případná. Ti psychologové věděli, co člověk 
potřebuje, aby byl schopen vnímat čtyř-
hodinový seminář, aby byl schopen účastnit 
se terapie. Věděli to a dobře využili pro 
dobro přítomných. Vizitátoři se snažili 
poukázat na to, co bychom jako sbor mohli 
využít pro dobro nás všech i dobro všech 
budoucích, kteří k nám někdy zavítají. 
Vizitátoři Bronislav Matulík a David Novák 
citlivě vedli celé shromáždění. Všimli si 
toho krásného, co náš sbor může na-
bídnout: tedy lásku, stabilitu, péči o starší 
generaci, kvalitní biblické vyučování i velký 
potenciál pro budoucnost. Zároveň nás 
hezky povzbuzovali k prohlubování našeho 
biblického myšlení, k otevřenosti k ne-
věřícím, k otevřenosti ke změnám, byť jako 
dobří pastýři nemohli neříct, že změny jako 
takové vždy bolí, ale bez bolesti není růstu. 
Tak jako psychologové na semináři laskavě 
reagovali na své publikum, tak i vizitátoři 
reagovali na případné budoucí návštěvníky 
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pátek až sobota 5. až 6. května – Biblická stezka

pátek až neděle 2. až 4. června – třídenní výlet velkého dorostu, minipuťák – 

trénink na puťák

pátek až neděle 16. až 18. června – Meč krále Davida – velký + malý dorost

pátek (večer) až středa 30. června až 12. července – puťák velkého dorostu

sobota až sobota 15. až 29. července – tábor malého dorostu

našeho sboru. A proto ukázali na nelicho-
tivé tabulky na našich dveřích, které hlásají 
místo vítání, aby měli lidé čistou obuv a byli 
zticha. A proto povzbuzovali staršovstvo, 
aby se scházelo pro Boží věci, pro duchovní 
vedení našeho sboru v hodinu, která jim 
umožní být pro rozhodování a přemýšlení 
nasazen celou svou myslí.

Nějak mne k tomu napadá, že když Pán 
Bůh chtěl, abychom na něj mysleli celou 
svou duší, celým svým duchem a celým 
svým tělem, tak chtěl, abychom pro něj byli 
celí, abychom pro něj mohli být celí, 
abychom se snažili o podmínky, kdy pro něj 
budeme celí. A v tom je obsaženo i to, co 
našemu tělu může nabídnout nová 
přestavba modlitebního domu. Jenomže    
v tom zároveň, aby to bylo celistvé, musí být 
obsažena i duše, ale také i duch. A na to 
vizitátoři též upozornili otázkou, jaké je 

naše duchovní směřování jako sboru?        
A podle toho má být uzpůsobena i stavba 
modlitebního domu, chrámu, který bez 
duchovního směřování nemá vyšší cenu. 
Do budoucna nám kladli na srdce též 
promyslet, jak obživit stávající mládež i jak 
přijmout celistvě za svou naši Diakonii,       
v níž zahlédli otevření se světu.

Mám ráda náš sbor, je mi v něm dobře. 
Mám ráda lidi a přála bych si, abychom svůj 
potenciál, který vlastníme, uměli dát plně do 
Božích rukou, aby z nás učinil bližní všech 
lidí, kteří žijí kolem nás, aby se naše 
modlitebna mohla zaplňovat těmi, kteří 
budou mít chuť žít s Pánem Bohem, kteří 
budou biblicky smýšlet, rozhojňovat lásku a 
dávat přednost jeden druhému bez ohledu 
na věk a sociální postavení. Kéž jsme 
světlem, které tma nepohltí.

4Kateřina Vávrová

Před akcí samotnou byl výlet z Dolních 
Louček do Tišnova. Vyjeli jsme vlakem 
směr Žďár nad Sázavou. Počasí bylo pěkné, 
chvílemi však padaly kroupy a pršelo. To 
nám na náladě neubralo a v Tišnově jsme 
byli velmi rychle. Zastavili jsme se i u klá-

štera Porta coeli v Předklášteří. Tohoto výle-
tu se nás zúčastnilo sice jen sedm, ale večer 
se nás sešlo mnohem víc.

Po příchodu na Kounicovu zbývala asi 
hodina a půl do začátku dorostu, který byl 
kvůli večernímu programu zkrácen. 

9
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ZE ŽIVOTA ODBORU PRAKTICKÉ SLUŽBY

OPS – co je u nás nového

roznášené talíře nosili ve výšce až 160 cm 
nad zemí (Honza Rous, řečený Žralok). 
Velmi si za OPS ceníme této pomoci, 
protože většina z nás už tak čerstvá na nohy 
své není.

Tím zároveň chci pozvat i vás, kdo jste 
čerství na nohy své, na další nasazení SRNY 
k obsluze u stolů při neděli seniorů, které 
bude v neděli 11. června 2017. Kdo by si 

Následně ti, kteří na večeři nezůstávali, 
odjeli do svých domovů. Ostatní se pustili 
do důkladných příprav stolů na večeři. 
Společnými silami se vše rychle zvládlo. 
Kolem osmé už všichni mládežníci a 
dorostenci seděli u stolu. Během večeře 
nám Dan průběžně vykládal z Bible. Nutno 
dodat, že večeře byla výborná a velký dík 
patří všem, kdo se na její přípravě podíleli. 
Po večeři se všichni sešli v dorostové 
místnosti u krbu, kde jsme si společně četli 
příběhy z Bible a zpívali písně. Následně 
kolem desáté jsme se odebrali na Kraví 
horu, kde byla možnost se osobně ztišit nad 

textem, který jsme společně četli, a textem, 
který jsme dostali až na místě. Výlet na 
Kraví hoře jsme zakončili modlitbou Páně. 
Tato akce nám měla připomenout večer 
před Jidášovou zradou Pána Ježíše. Po 
návratu se nás část odebrala spát, druhá si 
ještě šla povídat. Celá akce končila na Velký 
pátek dopoledním shromážděním.

Velké díky patří všem, kteří tuto akci 
připravovali, a hlavně Pánu Bohu za to, že 
nás opatroval při každé naší činnosti, kterou 
jsme dělali.

4Věrka Benešová

dbor praktické služby, dále jen 
OPS, má za sebou první Ocelocírkevní akci, konferenci 

Dětského odboru, konanou 1. dubna 2017 
v našem sboru, na kterou přijelo více než 90 
delegátů z různých sborů CB. OPS 
zajišťoval občerstvení. Poprvé jsme při 
takové akci využili služeb cateringové 
společnosti Rychlík; byli jsme velmi 
spokojeni a delegáti si jídlo pochvalovali. 
Poprvé byla také při obsluze u stolů v akci 
Skupina rychlého nasazení SRNA. Proč 
SRNA? Jméno má tato skupina podle 
Azaela, jednoho z Davidových bojovníků-
hrdinů. V Bibli o něm čteme: Azael pak byl 
čerstvý na nohy své jako srna v poli. (2S 2,18) Naši 
skupinu SRNA tvořili delegáti za náš sbor   
z řad učitelů besídky, kteří byli velmi čerství 
na nohy své jako srna v poli. Obsluha byla 
vskutku blesková. Učitelky nedělní besídky 
dodávaly obsluze šarm a noblesu. Učitelé 
zase mužnost a vysokou úroveň, protože 
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ISLÁM JAKO VÝZVA PRO KŘESŤANY

nebyl jistý čerstvostí svých nohou, má ještě 
čas na trénink a své nohy občerstvit.

Nasazení v SRNĚ není vázáno na 
členství v OPS a vítáme každého ochotného 
k pomoci, nemusíte se k ničemu zavazovat a 
hlásit se můžete na jednotlivé akce. SRNA 
pak bude nasazována při jednotlivých 
akcích ve sboru. Těšíme se na další 
následovníky Božího služebníka Azaela.

Také děkujeme všem, sestrám, které 
napekly v extraligové úrovni vynikající 
zákusky. Pokud pekli i bratři, také děkujeme. 
Někteří bratři se podíleli na dopravě 
upečeného do sboru. Díky.

Další novinkou je, že na modlitební 
chvíle v neděli připravuje OPS seznam lidí, 
za které se pak modlíme. Jsou to nemocní    
z našeho sboru a ti, kdo se už nemohou 
dostat do našich shromáždění pro svůj věk a 
slabost. Také se modlíme za všechny ty, kdo 
mají v nadcházejícím týdnu narozeniny. Tak 
se aspoň jednou za rok modlíme za každého 
z nás.

Chceme tak společně naplňovat heslo: 
Modli se a pracuj.

za OPS mluvčáček Daniel Komrska

w Chválí Boha vše, co na nebesích je i na zemi – a 
On mocný je i moudrý. Jemu náleží království 
nebes i země a On život i smrt dává a On všech 
věcí je mocný. On počátkem je i koncem, zjevný i 
skrytý; On o každé věci je vševědoucí. 

(Korán, súra 57,1–3)

Islám jako výzva pro křesťany – pod tím-
to názvem uvedl svou přednášku prof. Pavel 
Hošek, Th.D. na tradičním nedělním ve-
čírku 2. dubna. Pro informaci čtenářům 
Kompasu chci připomenout, že bratr Ho-
šek je kazatelem Církve bratrské a vedoucím 
katedry religionistiky na Evangelické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy. Současně 
existuje i publikace pod stejným názvem – a 
z ní budu citovat i v tomto článku.

CO BY UDĚLAL JEŽÍŠ
Co se to děje ve světě islámu? Znepoko-

jivé dění mezi muslimy dnes trápí skoro 
každého, kdo sleduje mezinárodní politic-
kou situaci. Celé lidstvo jako by na prahu 
třetího tisíciletí čelilo nečekané výzvě, se 
kterou si neví rady. Islám je zřejmě nejdisku-

tovanějším a nejkontroverznějším tématem 
současnosti. A jedním z důležitých hlasů     
v debatách o islámu, které hýbou veřejností 
na celé zeměkouli, je hlas křesťanů.

Jednou z palčivých otázek naší doby se 
tak stává otázka, zda na výzvu, kterou pro 
dnešní svět představuje islám, existuje 
specificky křesťanská odpověď, tedy 
odpověď zřetelně vyplývající ze zdrojů a 
hodnot křesťanské víry. Tato otázka je 
důležitá i z praktického hlediska. Přesněji 
řečeno, je důležitá i pro vnější pozorovatele, 
kteří nejsou ani křesťany, ani muslimy. 
Mohou si totiž snadno spočítat, že je-li 
křesťanů přes dvě miliardy a muslimů 1,6 
miliardy (a navíc křesťanů i muslimů 
přibývá), bude budoucí podoba uspořádání 
věcí lidských na planetě Zemi do značné 
míry určena i tím, jak se budou vyvíjet 
vztahy mezi muslimy a křesťany. Vždyť už 
dnes tvoří křesťané a muslimové dohro-
mady hodně přes polovinu lidstva.

Jak to někdy s trochou nadsázky vyjadřují 
církevní pracovníci s mládeží, v každé 
situaci si má křesťan položit otázku „What 
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would Jesus do?“, tedy „Co by udělal Ježíš?“ 
Řekl bych, že přes všechnu zdánlivou je-
dnoduchost je právě tato zásada praktic-
kého křesťanství v současné složité době 
úplně nejdůležitější. Toto je myslím 
křesťanská cesta k odpovědi na výzvu, 
kterou představuje islám. Stejně jako u 
všech ostatních výzev platí, že konkrétní 
metoda, jíž se jako křesťané dobereme 
odpovědi, je následování Krista. Ať je ve vás 
stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši, říká apoštol 
Pavel (Fp 2,5). To znamená naprosto 
konkrétní kladení otázky „What would 
Jesus do?“. Nebo, jak to docela ostře 
formuluje apoštol Jan: Kdo říká, že v něm 
zůstává, musí žít tak, jak žil on. (1J 2,6)

POUČENÍ Z DĚJIN
Ohlédneme-li se do minulosti, můžeme  

s jistým zjednodušením konstatovat, že      
v dosavadních dějinách církve obvykle 
nebyla odpověď křesťanů na výzvu islámu 
nikterak zřetelně křesťanská. Křesťané se 
cítili islámem především ohroženi. Nejdů-
ležitějším motivem jejich různorodých od-
povědí na výzvu, kterou představoval islám, 
byl právě tento pocit ohrožení. Už na sa-
mém počátku dějin islámu byla důležitým 
důvodem nevěrohodnosti a nepřesvědči-
vosti křesťanské víry pragmatická politika 
Byzantské říše, která pro arabské muslimy 
dlouhou dobu definovala, co si mají 
představit pod pojmem křesťanství. 
Byzantská říše se vůči svým sousedům 
chovala podle principů mocenské rozpí-
navosti, jež nebyla zásadním způsobem 
ovlivněna náboženstvím lásky, ke kterému 
se tato říše jako celek hlásila.

V dosavadních dějinách vztahů mezi 
křesťany a muslimy můžeme rozlišit 
několik rozhodujících etap. Předně je to 
období rané mocensko-politické expanze 
islámu mezi rokem 632, kdy umírá 

zakladatel islámu Mohamed, a rokem 732 
(tedy o sto let později), kdy je úspěšná 
expanze muslimů z Arabského poloostrova 
(přes území Syropalestiny, severní Afriky a 
Pyrenejský poloostrov) zastavena na jihu 
Francie. Tato etapa, kvůli níž se islám 
natrvalo stává také evropským fenoménem, 
byla následována jakýmsi „protiúderem“ ze 
strany křesťanů v podobě série tak zvaných 
křížových výprav (mezi 11. a 13. stoletím), 
jejichž cílem bylo znovu dobýt Svatou zemi 
z rukou muslimských uchvatitelů. Jistým 
pokračováním tohoto protiúderu bylo 
postupné dlouhotrvající znovudobývání 
Pyrenejského poloostrova z rukou muslimů 
(tzv. rekonquista), které posléze vyvrcholilo 
vypuzením všech muslimů z Evropy do 
severní Afriky.

Nadcházející období, symbolicky zahá-
jené pádem Cařihradu v roce 1453, se neslo 
ve znamení postupného mizení arabského 
živlu (tzv. Saracénů) ze zorného pole evrop-
ských křesťanů a rostoucí dominance živlu 
tureckého – tedy alespoň v politickém ve-
dení islámského světa. Politickým rámcem 
„tureckého islámu“ se stala Osmanská říše, 
která byla po několik století mocným a 
ohrožujícím východním sousedem Evropy 
(jak dokládá nanejvýš zřetelně turecké 
obléhání Vídně v 16. a 17. století).

Mezitím byly ovšem položeny základy 
pro zásadní obrat v poměru sil, příznačný 
pro nadcházející etapu vzájemných vztahů 
mezi křesťany a muslimy, a to až na práh 
současnosti. Od období zámořských obje-
vů a následného obrovského hospodářské-
ho rozkvětu Evropy se ekonomický a také 
politický a vojenský potenciál evropských 
zemí natolik znásobil, že postupně rozdrtil a 
pokořil bývalou slávu Osmanské říše. V dů-
sledku tohoto zásadního obratu v poměru 
sil se v období mezi roky 1750 a 1950 drtivá 
většina muslimských zemí dostala do pod-
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Pavel Hošek v Brně

ručí koloniální nadvlády zemí evropských, 
tedy (nominálně) křesťanských.

CO S TÍM BUDEME DĚLAT?
Islám představuje výzvu. Před touto 

výzvou stojí celý současný svět. Nám jako 
křesťanům přísluší úkol promyslet, jak na 
tuto dějinnou výzvu odpovíme křesťansky. 
... Nemáme se bát a nemáme se hádat. ... 
Křesťanskou metodou hledání odpovědi 
na výzvu, kterou představuje islám, by měla 
být evangelijní přikázání: přikázání lásky     
k bližnímu a přikázání, abychom s druhými 
jednali tak, jak chceme, aby oni jednali         
s námi. Z toho plyne, že úkolem číslo jedna, 
který před námi stojí, je pokusit se poro-
zumět. Křesťané mají v této věci obrovské 
zadání. Obecně se totiž i dnes, na prahu 
dvacátého prvního století, dá říci, že míra 
obeznámenosti s islámem (v jeho světlých i 
stinných stránkách) je mezi křesťany velmi 
nízká.

Je třeba, abychom se nechali inspirovat 
příklady moudrých křesťanů minulosti. Lidí 
jako Petr Ctihodný, který dospěl k závěru, 
že je potřeba přeložit Korán do latiny, lidí 
jako Raimund Lullus, který usoudil, že je 
potřeba zakládat školy křesťanské isla-
mistiky, lidí jako kardinál Mikuláš Kusánský, 
který se podrobně věnoval studiu Koránu.

Zároveň je zřejmé, že pokud poctivě usi-
lujeme o vcítěné porozumění, nevystačíme 
s knihami. Nevystačíme s poznatky pro-
středkovanými literaturou. Je třeba, aby-
chom stavěli mosty – alespoň k některým    
z té jedné pětiny nebo čtvrtiny lidstva, kteří 
se hlásí k islámu. Je-li nám jako křesťanům 
uložena láska k bližnímu, znamená to, že se 
máme přiblížit. Vedle četby učených 
pojednání o islámu bychom měli hledat 
možnosti osobních rozhovorů  s muslimy.

Muslimové žijící v Evropě mívají víc 
důvěry ke křesťanům než k ateistům. 

Považují je za bohabojné lidi. Křesťané mají 
tím pádem daleko lepší možnost navazovat 
osobní přátelské vztahy s muslimy. Jen takto 
je koneckonců možné nabídnout účinné 
spojenectví těm muslimům, kteří jsou stou-

penci reformy a také poctivého hledání 
rozumného, mírumilovného soužití mu-
slimů a nemuslimů.

Na mnoho otázek odpovědi neznáme. 
Na mnoho otázek souvisejících s islámem 
musejí odpovědět sami muslimové. Přesto 
se domnívám, že se máme snažit přemýšlet 
o islámu a o výzvě, kterou pro nás předsta-
vuje, z hlediska křesťanské víry, lásky a 
naděje. A stále znovu se ptát, co by udělal 
Ježíš – a udělat to .“

Z publikace Pavla Hoška Islám jako výzva pro 
křesťany vybral Felix Davídek.
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 Koukolkovicích, které leží na vysokém kopci v podhůří, se občané již před 
delší dobou rozhodli, že si postaví rozhlednu. Z jejich obce je totiž krásný Vvýhled na hory i do údolí pod nimi, a když na takovém místě bude stát ještě 

rozhledna umožňující vidět i přes vzrostlé stromy v okolí, zážitek z pozorování 
krajiny bude téměř dokonalý.

„Také turisty by k nám mohla rozhledna přilákat,“ podotýká zástupce starosty na 
schůzi městské rady a pokračuje: „jen zatím nemáme žádného stavitele, který by se 
do výstavby pustil.“ Na zasedání rady seděl i farmář Kolanda. Ten chtěl být vždycky 
slavný. Po ničem jiném netoužil. V tu chvíli ho napadlo, že když postaví rozhlednu, 
tak ji po něm pojmenují, a jeho jméno tak už nikdo nezapomene a on bude už navždy 
slavným občanem Koukolkovic. Ta myšlenka ho tak nadchla a pohltila, že déle 
nepřemýšlel a vyhrkl: „Já tu rozhlednu postavím!“ Ostatní členové městské rady byli 
rádi, že se dobrovolník našel, a všichni jednohlasně odsouhlasili Kolandu za stavitele 
rozhledny.

Kolanda si už cestou domů představoval svou slávu. Viděl občany města, jak mu 
mávají při otevírání nové rozhledny, a zdálo se mu o tom, jak mu starosta odhaluje na 
radnici pamětní desku. Hned tedy šel a navštívil několik domů v obci. Najal v nich 
dělníky na stavbu. Ti pak hned druhý den začali kopat základy rozhledny.

Když to viděl Kolandův soused, šel za ním a řekl: „Kolando, máš na dostavění 
rozhledny dostatek peněz?“ Teprve teď si Kolanda uvědomil, že ho vidina 
proslavení oslepila natolik, že si nespočítal, kolik bude taková rozhledna vlastně stát. 
Sedl ke stolu a začal psát seznam, co je třeba sehnat a zaplatit: dělníci na vykopání 
základů a stavbu věže, dělníci a tesař na opracování dřeva, kameny a malta na základy, 
dřevo na vyhlídkovou věž a plošinu, materiál na střechu a další a další… Seděl 
dlouho. Sepsal dlouhatánský seznam a spočítal celkovou cenu. Byla velká. Viděl, že 
tolik peněz nemá. A svou farmu prodat nemůže. Kde by pak žil on i jeho rodina?

Kolandovi nakonec nezbylo nic jiného, než jít zpět za městskou radou a přiznat, že 
si dostavění rozhledny nemůže dovolit a že se nechal unést pýchou a touhou po 
slavném jméně. Tak sklidil Kolanda od radních místo slávy výsměch a z rozhledny 
zůstaly jen základy.

Po nějakou dobu pak ale Kolanda skutečně trochu slavný byl, jen nechvalně. 
Každý, kdo ho potkal, pak totiž říkal: „Podívejte, to je ten muž, co začal stavět 
rozhlednu, ale nemohl ji dokončit.“



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 

KVĚTEN V NAŠEM SBORU
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Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

11. 5.: Nošení dětí (Hanka Novotná)
25. 5.: O životě a dětech s Inkou Kulískovou

Sledujte oznámení v mládeži.
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Diakonie
15. a 29. 5.: Tvořivý kroužek – 15.00 hod.
16. 5.:        Oběd pro seniory – 10.00 hod.

w Poznáte, které Ježíšovo podobenství 
mluví podobně o tom, že pokud se 
rozhodneme něco budovat, je třeba 
dobře spočítat, co všechno nás to 
může stát?
Obrázky, jak se postupně staví věž, 
se pomíchaly. Umíte je poskládat za 
sebou tak, aby stavba věže probíhala 
správně? Očíslujte je ve správném 
pořadí a pak vybarvěte.

4Pája Sychrová

w



7. 5.:
14. 5.:
21. 5.:
28. 5.:

10.00
10.00
10.00
10.00

3. 5.:
10. 5.: 
17. 5.:
24. 5.:
31. 5.:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Petr Raus
kaz. Daniel Komrska
kaz. David Kubíček (CB Brno Královopolská)

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 10. 5. ve 20.10 a další dle domluvy

ve středu 10. 5. v 17.30

7. 5.:
14. 5.:
21. 5.:
28. 5.:

BOHUMILICE / neděle 9.30   B L A N S K O  /  n e d ě l e  1 4 . 0 0

Bohumiličtí
br. Milan Hluchý
Bohumiličtí br. Petr Raus

dkn. Mária Uhlíková; Večeře Páně

STANICE

KVĚTEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

dkn. Mária Uhlíková 
dkn. Mária Uhlíková
dkn. Mária Uhlíková
dkn. Mária Uhlíková
dkn. Mária Uhlíková

w  Řešení: Podobenství o stavbě věže. Lukáš 14,28–30

NEDĚLE

cyklu
s „Bible, kte

ré nerozu
mím”
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