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Něco ke čtení

Ladislav Heryán: 
Exotem na této zemi

O Božím milosrdenství 
mezi námi

Autor je známý salesiánský kněz, biblista a 
vysokoškolský pedagog, původním povolá-
ním stavební inženýr, který pracoval jako 
technolog v panelárně.

Kniha mluví o putování po stopách Bo-
žího milosrdenství na této zemi. V jednotli-
vých kapitolách se potkávají dva světy: svět 
kněžské každodennosti, vyplněný setkáními   
s lidmi z nejrůznějších vrstev společnosti, a 
svět biblických poselství a podobenství. Ta 
vnášejí do našich životů paprsky pochopení a 
smyslu víry, ale také nastavují zrcadlo naší pýše 
a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn 
Božím milosrdenstvím, které nás v každé 
chvíli vybízí, abychom změnili své uvažování a 
nechali se jím prostoupit.

Kniha se v roce 2016 umístila na předním 
místě v ocenění Magnesia Litera.

Úryvky z některých myšlenek:

· Je iluzorní budovat společnost bez Boha a 
chtít, aby byla svobodná a spravedlivá. 
Ostatně, hebrejské slovo pro pokoj je šalom, což 
znamená plnost všeho, plnost života.

·Evangelium je pravda, nikoli idea. Jenom 
když si nebudeme na nic hrát, ale usilovat o 
Boží přítomnost, tehdy spatříme Světlo světa.

4Zdeněk Brokl4Zdeněk Brokl
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ÚVODNÍK

Na vlastních nohou

 mém životě se za pár posledních měsíců mnohé 
změnilo. V září jsem začala v Brně studovat vysokou 
školu a přesto, že jsem Brno znala a mám tady V
mnoho blízkých přátel, bylo všechno nové, nezná-

mé a nejisté. V průběhu střední školy jsem věděla, že chci 
studovat logopedii a že mým snem je dostat se na školu do 
Brna. Uvědomovala jsem si, že moje představa se nemusí 
shodovat s tou Boží představou, která je mnohem důležitější, 
než ta má. Mojí modlitbou v té době nebyla prosba o splnění 
mé představy, ale o sílu k přijetí Božího plánu, i kdyby se 
neshodoval s mým. Nakonec jsem se ale mohla radovat         
z přijetí na brněnskou školu a dodnes mě to naplňuje velkou 
vděčností.

S příchodem do Brna začala nová etapa budování 
vlastního života mimo domov. Domů sice občas dojíždím, ale většinu 
svého času trávím tady. Tady jsem sama za sebe – nikdo mě nehlídá, svůj 
čas si naplňuji jen já sama, mám za sebe zodpovědnost, a když si 
nenakoupím, tak nemám co jíst. Takové jistoty, jako je třeba chleba ve 
skříni nebo mléko v lednici, najednou nebyly samozřejmé. Ani náruč 
mých rodičů, do které jsem se mohla schoulit, kdykoli jsem potřebovala, 
už nebyla na denním pořádku. Jedna jistota mi ale zůstala – jistota v Pánu 
Bohu. A tak jsem si uvědomila, že ať už jsem v Trutnově nebo v Brně 
nebo na druhém konci světa, jediné, co je stálé a na čem se dá stavět, je 
jistota v Pánu Bohu, která se místem bydliště nemění.

V Brně se také proměnil můj pohled na docházení do shromáždění. 
Když jsem si sedla do lavice v brněnském sboru, nasávala jsem jako 
houba každé slovo, které z kazatelny padlo. Když jsem si sedla do 
trutnovské lavice, pozorovala jsem, že nejsem schopná se soustředit. 

Postupem času mi došlo, 
v čem byl problém. Ne-
dělní dopoledne v Trut-
nově bylo naplněné prací, 

povinnostmi a shonem. Doprovázení při písních, besídka, distribuce 
Brány, prodej knih, sborový zpěv, mládež… Sama sebe jsem zavalila 
tolika věcmi, že jsem nenašla prostor pro budování vlastního vztahu      
s Pánem Bohem. Jsem vděčná, že teď můžu chodit do brněnského 
sboru a s jeho pomocí budovat svůj život v Bohu. V Bibli mi u oddílu     
z Marka 4,13–20 už navždycky zůstane cedulka, na které stojí: Adélo, 
nezapomínej na svoje srdce a svůj vztah s Pánem Bohem. Jsem si 



SLOVO
NA CESTU
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vědoma toho, že pokud se nebudu udržovat 
v Boží přítomnosti, tak moje služba Pánu 
Bohu nebude za moc stát – to je něco, co 
mě silně provází a dodalo mi jistotu nejen   
v mé roli hlavního vedoucího trutnovského 
English campu, kde jsem si tohle potře-
bovala uvědomit, ale také ve všem ostatním 
v mém životě.

Nad mou kolejní postelí od začátku 
prvního semestru visí verš z kázání Daniela 
Komrsky: Stále se radujte, v modlitbách neustá-

vejte. Za každých okolností děkujte, neboť to je vůle 
Boží v Kristu Ježíši pro vás (1Te 5,16–18). 
Radost je stav srdce, které je ve stálé 
modlitbě se svým Bohem – to jsou slova, 
která mi z kázání utkvěla v hlavě. Můj život 
je naplněný radostnými věcmi a nikdy         
v něm nedojdou důvody k vděčnosti. Sna-
žím se si tohle připomínat každý den a mít 
srdce plné radosti pramenící z Pána Boha.

4Adéla Bischofová

= Ježíš řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, 
tak já posílám vás. 

(Jan 20,21)

„Šalom“ – pokoj. Slovo, v jehož jádru je 
mnohem víc než jenom klid. Vyjadřuje stav 
dobra ve všech rozměrech života. I proto to 
byl a je dobrý a běžný pozdrav. V místnosti, 
kde byli po velkopátečních událostech shro-
mážděni vystrašení učedníci Pána Ježíše, 
však toto slovo vyznělo úplně jinak. Vždyť 
ho vyslovil ten, který byl před dvěma dny 
ukřižován! A nyní se nějak dostal za zavřené 
dveře mezi své nejbližší a zdraví je: „Pokoj 
Vám“. Slovo „pokoj“ nabývá ještě hlubšího 
významu. Ani smrt ho nezničí. Učedníci tak 
hned při prvním setkání se Vzkříšeným 
dostávají podíl na pokoji, který skutečně 
nemůže dát nikdo z lidí. Je to pokoj věčný, 
pokoj prolamující se skrze smrt do věčnosti. 
Není divu, že se učedníci zaradovali.

Snad k našemu podivu pak hned zazní 
slova poslání: Jako mne poslal Otec, tak já 
posílám Vás! Koho? No přece ty, kdo ví o 
pokoji, který prolamuje brány smrti. Jenom 
ti mohou být posláni. Kam? A s čím? Ke 

všem smrtelníkům se zvěstí o vzkříšení 
Kristově i našem – o pokoji, který z této 
skutečnosti plyne. Vzkříšení Pána Ježíše 
přináší do života úplně jinou a novou 
dimenzi. Má cenu žít zbožně, i když se zdá, 
že se zbožným to jde jenom z kopce. Stojí za 
to bojovat proti zlu, a to i za cenu toho, že se 
věřící dostane do křížku s „goliáši“ života. 
Žádný boj se zlem není předem prohraný. 
To proto, že Kristus sice zemřel, ale byl 
vzkříšen. A my, kteří jsme s ním vírou 
spojeni, máme podíl na vzkříšení.

Velikonoční zvěst chce obnovit naši 
radost. Náš Pán Ježíš byl vzkříšen a přeje 
nám pokoj. Náš úkol je jiný, než byl úkol 
apoštolů. Oni byli evangelisté, my jimi 
nejsme. Přesto si nechceme nechat radost 
ze vzkříšení, na němž máme vírou podíl, 
jenom pro sebe. Žijeme-li vírou, nadějí a 
pokojem, žijme s odvahou a vydávejme 
svědectví o Vzkříšeném a vzkříšení.

4Jan Asszonyi
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SBOROVÁ KRONIKA
duben 2018

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME

Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.
Žalm 113,3

KDY      KOMU                                         PROČ

Dokončení ze strany 2Dokončení ze strany 2

1. 4. 
14. 4.
29. 4.
30. 4.

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

74 let
84 let
72 let
90 let

Hlasování o setrvání kazatele Daniela Komrsky

Kazatel Daniel Komrska byl zvolen druhým kazatelem našeho sboru 14. října 
2012. Staršovstvo sboru tehdy jej i jeho manželku pozvalo s tím, že budeme jako 
sbor vděčni za takový rozsah služby, jaký mu jeho zdravotní stav dovolí, a že 
z Brna už nebude muset odejít ani v případě, že by jeho služba jednou skončila.

V průběhu času přešel Daniel do starobního důchodu a začala se na něj 
vztahovat povinnost hlasování o setrvání ve čtyřletých intervalech. Toto 
hlasování proběhlo 18. března 2018. Nejenže při něm Daniel získal od 132 
přítomných 130 hlasů, shromáždění také velmi zřetelně vyjádřilo velikou 
vděčnost jak bratru kazateli, tak jeho manželce Noemi za jejich službu. Do 
jejího pokračování přejeme oběma mnoho Boží síly i požehnání.

· Jsou věci, které jsou pro nás pravdivé, až 
když je prožijeme.

· Populární píseň Hallellujah, kterou složil 
věřící Žid Leonard Cohen (kohen je hebrej-
sky kněz) je svědectvím zápasu Davida o 
Boží odpuštění a nalezení nové mravní 
rovnováhy po cizoložství s Batšebou. Závěr 
písně: Jen člověk, který je zlomený, může 
vnímat světlo, jež do něj právě tím nalo-
mením proniká. Světlo, pro které zemřel 
Ježíš…

Vyprávění zdaleka nejsou „uhlazená“. 
Svědectví Heryána je protkáno řadou neče-
kaných reakcí, třeba při setkání s mladými 
lidmi „ozdobenými“ dredami, piercingem, 
kteří nemají daleko k drogám. A právě v ta-
kovém prostředí dokáže na překvapivé 
přání vyslovit Áronovské požehnání roz-
verné dívce, aby to skončilo v slzách s pře-
kvapivým zážitkem pokoje i pro přítomný 
„underground“.

4Zdeněk Brokl

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi
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Q&AQ&A

S  
O JEJÍM STUDIU DĚJIN CÍRKVE

ESTER PUČÁ LKOVOU
ROZHOVOR

8 Nedávno ses představovala do Kompasu v rámci 
představení vedení mládeže. Takže pro ty, kteří si 
nepřečetli, zapomněli, chtějí slyšet znovu…

Pocházím z Bohumilic, ale do Brna jsem 
se postupně přesouvala už od středoškol-
ských studií, až se to před skoro třemi lety 
povedlo úplně a zakotvila jsem tu. Co se 
týče práce/studia, jsem teď v takovém 
neurčitém mezidobí. Jednak jsem stále stu-
dent, protože dodělávám doktorské studi-
um církevních dějin na Masarykově 
univerzitě, ale zároveň už pracuji na plný 
úvazek – nepřekvapivě opět na Masarykově 
univerzitě v univerzitní knihovně. Nějak 
jsem se totiž nemohla odloučit od aka-
demického prostředí. No a v neposlední 
řadě vedu místní mládež J.

8 Jak ses dostala k dějinám Církve bratrské?
Zajímavou shodou okolností J. Když 

jsem hledala téma pro diplomku, padla 
volba na kázání reformovaného (evange-
lického) faráře Ferdinanda Císaře, za jehož 
působení v Kloboukách u Brna došlo ke 
vzniku stanice CB (tehdy Svobodné církve 
reformované v Bohumilicích). No a tři mě-
síce před odevzdáním diplomky napadlo 
mého školitele celé téma otočit, takže se 
mým hlavním tématem stal právě vznik 
bohumělské stanice a spory mezi evangelíky 
a „svobodnými“. Díky tomu jsem tu práci   
v podstatě napsala, protože to bylo mno-
hem zajímavější než Císařova kázání J.

8 Kterým obdobím kterých církví se tedy nejvíce 
věnuješ?

Můj disertační projekt je postavený na 
srovnávání tří nekatolických církví – kon-
krétně Církve československé (husitské), 
Českobratrské církve evangelické a Jednoty 
českobratrské (nynější CB) v období 
1918–1928. Byla to doba velkých zvratů, 
nových začátků a vytváření jak církevní, tak 
národní identity, na které stavíme v podstatě 
dodnes.

8 A jak ses dostala k přednášení dějin církve na 
ETS?

To bylo také dobrou shodou okolností – 
či lépe, věřím, že Božím řízením. Během 
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KarolínaKarolínadoktorského studia jsem se účastnila mezi-
národní stáže ve spolupráci s univerzitami  
v Mnichově, Poznani a Univerzitou Karlo-
vou, za kterou celou stáž koordinoval To-
máš Pavlíček, toho času učitel církevních 
dějin na ETS spolu s Robertem Hartem. 
Když se R. Hart rozhodl v roce 2016 ze 
školy odejít, oslovil mě Tomáš s nabídkou, 
jestli bych mu s výukou nepomohla. A pro-
tože učit na ETS bylo mým tajným snem od 
doby, co jsem začala studovat církevní 
dějiny, vděčně jsem souhlasila J.

8 Je důležité zabývat se dějinami vlastní církve?
Vzhledem k tomu, že jsem historik, tak 

samozřejmě odpovím, že ano. Myslím si, že 
je pro nás důležité vědět, odkud jdeme, z če-
ho vycházíme, jaké jsou naše kořeny, 
protože se z nich můžeme hodně poučit, a 
hlavně se ujistit, zda stále víme, kam vlastně 
kráčíme.

8 Někdy se mi zdá, že stále mluvíme o misii, 
evangelizaci jako o něčem, co je správné dělat, máme 
se jí věnovat, zakládáme odbory… Připadá mi, že 
v počátcích naší církve to šlo jaksi samo. Bylo víc 
nadšení pro misii?

Nemyslím si, že šlo úplně o nadšení pro 
misii, tedy v dnešním slova smyslu – tehdej-
ší čerstvě obrácení lidé měli prostě radost ze 
svého obrácení a chtěli se o ni podělit i        
s lidmi ve svém okolí. A tohle se za celých 
dvacet století církve nezměnilo, to se jen 
naše radost a nadšení z poznání Krista 
občas někam vytratí.

8 Máš k dějinám CB nějaký osobnější vztah? 
Samozřejmě kromě toho, že jsi sama členkou CB.

Osobnější vztah mám hlavně k dějinám 
stanice v Bohumilicích – jednak přirozeně 
proto, že odtud pocházím, ale pak hlavně 
kvůli svému praprastrýci Josefu Dobešovi, 

díky němuž přišly první jiskry probuzení i 
do Bohumilic a věci se daly do pohybu.

8 Kdybys měla vybrat tři nejvýznamnější osobnosti 
počátků CB, kdo by to byl a proč?

Určitě Alois Adlof  a František Urbánek, 
jejich životy, služba, oddanost Bohu mě 
hodně fascinují. Jako třetího bych vybrala 
misionáře Johna Salomona Portera. I když 
nepatřil k první generaci misionářů, přesto 
celý svůj život zasvětil misijní práci v čes-
kých zemích, od které se nuceně odloučil 
jen nakrátko v době první světové války. Od 
roku 1919 už stál opět věrně ve službách 
Jednoty českobratrské až do své smrti v roce 
1938.

8 Máš osobně nějakou oblíbenou osobnost dějin 
CB?

Františka Urbánka – kromě výše zmíně-
ného mě hodně oslovuje i fakt, že byl 
blízkým přítelem rodiny Tomáše G. Masa-
ryka a snad i jejich duchovním průvodcem.

8 A dějin našeho sboru?
Jana Urbana – hlavně pro vyprávění mé 

maminky a několik vzpomínek z dětství.

8 Co bychom se z dějin CB měli učit?
Že je důležité stále znovu otevírat Bibli, 

studovat ji, učit se z ní, a hlavně žít podle ní, 
protože to je nejlepším svědectvím i pro 
naše okolí.

8 A co by bylo naopak lépe zapomenout, neopa-
kovat?

Pocit, že jsme něco víc než lidé kolem (ať 
už v jiných církvích nebo mimo ně) – to 
totiž nejsme, jsme úplně stejně hříšní jako 
lidé kolem nás a jsme s nimi takříkajíc na 
jedné lodi, všichni totiž potřebujeme Boží 
milost a odpuštění.

Ptala se Lenka Broklová.
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ZE ŽIVOTA 
BRNĚNSKÉHO KAZATELE 

FRANTIŠKA DOSTÁ LA (1876–1956)

ačátkem 20. století pracoval v Ču-
bovce v Chersonské gubernii na ZUkrajině. Do kazatelských stanic 

jezdíval vlakem. Jeho častých jízd si povšiml 
průvodčí. Při jedné cestě k němu přistoupil 
a řekl: „Proč si, báťuško, kupujete lístek na 
vlak?“ Kazatel odpověděl: „To přece jinak 
nejde, cestuji, musím mít jízdenku.“ 
Průvodčí se na něj chvíli zpytavě díval a pak 
řekl tichým hlasem: „Ušetříte, dáte mi jen 
polovinu.“ „A co revizor?“ otázal se ne-
chápavě bratr kazatel. „Ten? Přijde-li, do-
stane ode mne také z každého zisku polo-
vinu. Všichni ušetříme a budeme na tom 
dobře.“ Tento systém cestování na carských 
drahách nemohl bratr Dostál nikdy dobře 
pochopit. Na poctivého moravského ro-
dáka to bylo příliš silné…

Pak přišly vážnější problémy. Pop byl 
drahý, za každý církevní obřad vybíral po-

platky. Nouze byla všude, děti často umíraly, 
a tak lidé přišli za „evangelickým popem“, 
aby jim pohřbil děti. Věděli, že to bude 
zadarmo. Pro sbor věřících to byla zase 
příležitost k evangelizaci, bratr kazatel tedy 
vyhověl. Ale se zlou se potázal. Obžalovali 
ho na krajském úřadě v Oděse, že zasahuje 
do pravomoci pravoslavné církve. Bratr 
Dostál tam jel jednou, jel podruhé, hrozili 
Sibiří, další a další předvolávky. Bratři ze 
sboru viděli, že bratr kazatel nevypadá 
dobře, něco ho trápí. Zeptali se na důvod a 
řekli: „To nebude zlé, pojedeme, bratře,       
s tebou a vše zařídíme.“ A zařídili. Koupili 
knihu, sebrali peníze, mezi stránky dali 
rublovky, pětirublovky, desetirublovky – 
bylo to hodně peněz. Úředník prolistoval 
knížku velmi pozorně a – „Báťuško, nic se 
nestalo, neznal jste to tady, vše bude v po-
řádku.“ Bratr kazatel zpytoval svědomí, zda 

w Jeden z brněnských kazatelů meziválečného 

období byl František Dostál. A ještě předtím byl 

na počátku 20. století vyslán naší církví do 

carského Ruska. Zde sloužil českým věřícím, ale    

i ruským obyvatelům. Toto je epizoda z jeho 

pohnuté služby severně od Krymu, kde byl do 

roku 1903. Brzy nato pak začal František Dostál 

působit opět jako kazatel Svobodné církve 

reformované v severním Německu, kde žila 

početná česká menšina a fungoval zde i jakýsi 

„diasporní“ sbor. A že takový život nebyl mnohdy 

jednoduchý, dokládá i následující vyprávění…

Jak bratr kazatel František Dostál poznával carské Rusko
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
STU

DNA

bylo správné, že ho bratři vykoupili úplat-
kem. Ale ti se zasmáli: „Nic si z toho 
nedělej, milý bratře, tak to zde chodí.“        
A nějaká chytrá hlava přišla na nápad: 
Zemřelé děti bude pohřbívat manželka 

bratra kazatele. Ženě se nic nestane, ženy 
mají dlouhé vlasy a krátký rozum, a úřadům 
to bude jedno. A tak sestra Aloisie 
Dostálová, tehdy ani ne pětadvacetiletá, 
pohřbívala a úřadům to vskutku bylo jedno.

4Pro Kompas vybral Pavel Dostál.

 sobotu 3. března se v našem sboru 
odehrála historicky první Tour de VStudna. Studny, vzdělávací akce pro 

vedoucí mládeží, se tradičně konaly na jed-
nom místě v republice, a kdo se chtěl 
zúčastnit, musel vážit často dlouhou cestu. 
Nyní se organizátoři, Odbor mládeže, roz-
hodli dojet za námi, a tak se Brno stalo 
místem setkání vedoucích mládeží z celé 
Moravy. Sešlo se nás kolem třiceti, přičemž 
CB Kounicova byla zastoupena pouze 
třemi lidmi – Ester, Bětkou a Dadym, 
vedoucím staršího dorostu (což je skoro 
mládež…).

Za Odbor mládeže k nám přijeli David 
Rajca a Ondra Svatoš, na úvod nám pověděl 
kazatel Petr Dvořáček o tom, jak jeho sbor 
praktikuje učednictví. Promluvil i Mark 
Gold, Minesoťan, který už asi 40 let pracuje 
s mládeží a doma přednáší ve vyprodaných 
konferenčních halách, a zapáleně nás 

zahrnoval motivací, jak 
už to ti Američani umí. 
Po promluvách moud-
rých mužů byl čas na 
oběd, kdy naše sestry hostům vyrazily dech 
úrovní cateringu, a pak bylo slovo dáno 
nám, vedeným vedoucím. Ve skupinkách 
jsme měli možnost sdílet své zkušenosti, 
porovnávat situace, navrhovat rady a 
plánovat, jak si navzájem pomoci.

Nejdůležitější zjištění, aneb co v hlavě 
zůstalo tři týdny poté: Děkujeme sestrám-
kuchařkám; každá mládež, ať malá či velká, 
čelí existenciálním problémům; každý 
vedoucí pochybuje o svých darech; kávy 
není nikdy dost; nikdo nemá čas, pouze 
někteří si ho udělají; i Američan se může 
jmenovat Řehoř; učedníci nemusejí být 
věřící, ale můžou právě svým učednictvím 
poznat Boha; nebojme se, bude to dobrý.

4Alžběta Šťastná

Pozvánka na koncert

Brno Gospel Choir zve na benefiční 
koncert ve prospěch domácího hos-
pice Tabita (součást hospice sv. Alžbě-
ty) v Brně. Přijďte 8. dubna v 18 hodin 
strávit večer s gospelem do funkciona-
listického kostela ČCE na Jílkovu a 
podpořit dobrou věc (vstupné dobro-
volné).
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PUTOVÁ NÍ IZRAELEM

Ve šlépějích Ježíše aneb 
Moje sedmidenní putování 
Izraelem...

Milí čtenáři Kompasu,
ještě pořád mi to připadá jako sen, že 

jsem v Izraeli! V zemi, kterou Hospodin dal 
svému vyvolenému národu, kde jej vedl, 
žehnal mu, napomínal ho, trestal, ale kde i 
za svůj lid bojoval a vítězil.

Žádný jiný stát nemá ve svém jméně boj, 
jen Izrael. Ale ne nějaký boj, nebo už vůbec 
ne prohraný boj, protože Hospodin bojuje 
spolu se svým lidem, je na straně svého lidu. 
Podle Bible byl jménem Izrael pojmenován 
Jákob, když zápasil s Bohem (Ex 32,23–32): 
Nebudu tě už jmenovat Jákob, tj. úskočný, ale 
Izrael, neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem a 
obstál jsi. Při čtení 
tohoto biblického 
příběhu ke mně 
promlouvá verš 
27: Jákob odpověděl: 
„Nepustím tě, dokud 
mi nepožehnáš !“  
Tento verš mě 
oslovil, když jed-
nou (už je to moc 
dávno) na něj 
kázal kaz. Urban. 
Tak bychom měli 
úporně zápasit o 
Boží požehnání 
jako Jákob, být vytrvalí v modlitbě – dokud 
nedosáhneme Božího požehnání; „dokud 
mi, Bože, nepožehnáš, nepřestanu bojovat 
o Tvé požehnání!“

Z Jaffy odjížíme směr 
Galilea, do města Tiberias, 
kde máme zajištěné uby-
tování v hotelu stejného 
jména. Cestou zastavujeme 
u akvaduktu nedaleko 
Cesareje Přímořské. Toto velkolepé dílo 
bylo vybudováno za vlády krále Heroda 
Velikého na přelomu letopočtu. Akvadukt 
sloužil jako přivaděč vody z úpatí hory 
Karmel až do 17 km vzdálené Cesareje. Jako 
jediný byl tento akvadukt zdvojen, stalo se 
tak v době, když již nestačil zásobovat 
město. Tato velkolepá stavba byla využívána 
jako zdroj pitné vody přes 1200 let a 
pozůstatky stavby svědčí o zručnosti staro-
věkých stavitelů. A mnozí ze zájezdu využili 
chvíle osvěžení v nádherně modrém 
Středozemním moři, které po únavném 

nočním letu přišlo 
velmi vhod.

Hora Karmel. 
Další naše za-
stávka. Zvedá se 
do výšky 546 m 
nad mořem (Rom 
Karmel). Karmel 
v překladu zna-
mená Boží vinice 
– je to pohoří a 
náhorní plošina   
v severním Izraeli. 
Pohoří člení četná 
boční údolí se 

sezonními toky, tzv. „vádí“. Velkou část 
tvoří zalesněný komplex, který patří mezi 
nejzalesněnější plochy v Izraeli. V biblic-
kých dějinách byl Karmel místem střetu 
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NÁVŠTĚVA 
     Z TEEN CHALLENGE

Elijáše s Baalovými proroky (1Kr 
18,17–40). Prorok Elijáš vyzval kněze 
uctívající Baala, aby dokázali, který Bůh je 
mocnější. A když Elijáš zvítězil, Izraelité se 
zřekli baalovských božstev a falešní proroci 
byli zabiti. Muchraka, tradiční místo 
souboje, je dnes vyznačeno stavbou kar-
melitánského kláštera, který vybudoval řád 
karmelitánů v r. 1886. Je zde i malý kostelík, 
kde se denně konají mše, kterých se mohou 
návštěvníci zúčastnit. Na nádvoří kláštera 
Muchraka stojí socha proroka Eliáše se 
zvednutým mečem, dále je možno 
vystoupat na rozhlednu a uchvátí vás 
nádherný pohled na okolní krajinu. Ještě 
výše vyšli ti zdravotně zdatní. Největší 
karmelitánský klášter na vrcholu útesu        
s výhledem na Haifu je postaven na místě 
dřívějších kostelů a chrámů byzantského 
období. Je vybudován nad jeskyní 
spojovanou s působením proroků Elijáše a 
Elíši. Nedaleko je maják zvaný Stella maris – 
Hvězda moře. V dolní zahradě kláštera je 

Elijášova jeskyně, kde tento prorok žil.       
Z rozhledny je možné vidět moderní přístav 
Haifu, ideálně umístěný mezi mořem a 
zalesněnými horami Karmelu. Pohled na 
jižní svahy umožní vidět pláň Megiddo – 
Armagedon, místo apokalyptické bitvy       
v závěru světových dějin lidstva.

Z hory Karmel se přesouváme do města 
Tiberias, hlavního města Galileje a centra 
židovské vzdělanosti. Město Tiberias je 
položené 209 m pod úrovní hladiny moře 
na jihozápadním pobřeží Galilejského 
jezera. Mnoho příběhů z evangelia se 
odehrává okolo tohoto města v Galileji. 
Tady začal svoji činnost Pán Ježíš – jít v Jeho 
stopách je tak úžasné a naplňuje mě radostí 
a pokorou. Josefovi se ukázal anděl ve 
snu… Jdi do končin galilejských a usaď se v městě 
Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že 
bude zván Nazaretský. (Mt 2,19–23).

Z cesty po Izraeli vás zdraví 
Dagmar Chlápková.

ako každoročně, i letos navštívili náš 
sbor hosté z Teen Challenge ze střediska J
pro muže v Poštovicích u Slaného. Bylo 

to v neděli 4. března. Přijeli k nám celkem tři 
muži: vedoucí celého střediska a současně 
kazatel – bratr Jiří Zavadský a pak dva 
studenti – tak nazývají muže, kteří se 
rozhodli vstoupit do programu zbavení se 
závislosti na drogách, alkoholu nebo 
výherních automatech.

Celá nedělní bohoslužba byla „jejich“. 
Studenti nám podali svědectví o změně      
v jejich životě milostí Pána Ježíše v od-

vykacím programu – pro mě to jsou 
opravdu silné okamžiky slyšet, jak Pán Bůh 
mění lidské životy i v 21. století. Někteří ze 
studentů se současně s drogami a alkoholem 
stali i bezdomovci a prakticky se dostali až 
na úplné dno. A odtud je zachraňující Boží 
milost a láska postupně dovedla do pro-
gramu a mohli tak poznat, jaká je to úžasná 
svoboda nebýt závislý na drogách a dalších 
omamných látkách!

Jejich vedoucí bratr Jiří Zavadský pak 
prokázal schopnost promluvit do duše i 
nám, kteří jsme pravděpodobně nikdy 
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neudě la l i  žádnou 
zkušenost s drogami. 
Jako základ svého 
zvěstování si vybral 
pasáž z evangelia – 
podobenství o marno-
tratném synu. Velice 
emotivním způsobem 
pak vylíčil osud syna, 
který požádá svého 
otce o svůj díl majetku 
a pak odchází do světa 
a tam ho prohýří, až se 
nakonec dostává do 
situace, kdy mu už nic 
z otcova majetku ne-
zbude a on se musí 
spokojit se slupkami, 
které žrala prasata. Jaké ponížení pro Žida, 
který vidí v praseti nečisté, špinavé zvíře, 
jehož se nesmí ani dotknout! A toto je obraz 
mnohých mladých lidí i v naší společnosti, 
již si také myslí, že po dosažení dospělosti 
jim patří celý svět a teď si můžou začít 
naplno užívat. Jenomže někdy se jim to 
užívání vymkne z rukou a místo krásného, 
šťastného života se dostávají do nej-
různějších závislostí, které je načisto 
spoutávají a oni se sami nedokážou 
závislostí zbavit. A pak může pomoci už jen 
Bůh – zde tedy prostřednictvím služby Teen 
Challenge. Jemu díky za to!

Ještě se musím zmínit o způsobu 
samotného zvěstování: Zhruba půlho-
dinové kázání bylo tak strhující, že mně 
neuniklo ani slovíčko. Bratr Jiří používal 
také často gestikulaci a snažil se o kontakt    
s posluchači – tedy s námi – neobvyklým 
způsobem, například k některým svým 
výpovědím přidával různé dovětky, jako 
„souhlasíte?“ nebo „nemám pravdu?“ 
apod. Tím dosáhl s námi téměř souznění, i 
když vlastně i na tak sugestivně položené 
otázky nikdo z pléna nereagoval. Bylo to 

něco naprosto neobvyklého, originálního, 
skutečně takhle podané a vyložené po-
dobenství o marnotratném synu jsem ještě 
nikdy neslyšel.

A nyní něco o samotné organizaci Teen 
Challenge (dále jen zkratka TC), což by se 
dalo volně přeložit jako výzva pro náctileté. 
Tato mezinárodní křesťanská organizace 
chce od svého vzniku v padesátých letech 
minulého století v New Yorku pomáhat 
lidem se závislostí především na drogách.   
V roce 1994 začala působit také v České 
republice. V současnosti je rozšířena v 94 
zemích světa. TC je v České republice 
spravováno Národní kanceláří, která 
koordinuje vznik a chod jednotlivých 
středisek TC, získává finanční prostředky 
pro jejich činnost, vydává studijní literaturu 
pro programy TC. Společnost TC působí    
v následujících městech ČR: Praha, Plzeň, 
Šluknov, Havířov, České Budějovice, 
Karlovy Vary a Brno.

Organizace TC začala svou působnost   
v USA, kde se začínající pastor David 
Wilkerson pokoušel pomoci mladým 
členům gangu v probíhajícím soudním 
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POZVÁ NKAPOZVÁ NKA

procesu. Setkání s temnou realitou v tak 
zvaných vnitřních městech vedlo Davida    
k akci. Začal tyto mladé lidi vyhledávat, 
hledat příčiny jejich problémů a zároveň jim 
nesl poselství evangelia. Záhy bylo otevřeno 
první středisko pro narkomany v Brookly-
nu (New York) a pak další střediska po 
celých USA. Dnes je ve Spojených státech 
185 středisek TC. Programem prošly tisíce 
mladých lidí, kteří program ukončili a 
skončili se svou závislostí.

V Evropě bylo první středisko TC 
otevřeno v Holandsku. Práce je založena 
především na výpovědi D. Wilkersona        
v knize Dýka a kříž, která se mezitím stává 
bestsellerem. Postupně jsou zakládána 
střediska TC v Portugalsku, Německu, 
Švýcarsku, Belgii, Francii, Dánsku, Velké 
Británii a Polsku. Nyní pracuje TC v Evropě 
v 31 zemích.

U nás byly navázány první kontakty s TC 
už v roce 1987. Ačkoli podmínky do roku 
1989 v tehdejším Československu nepřály 

Kdo z vás se alespoň jednou netrápil 
nad epištolou Římanům, já mnohokrát. 
Mockrát jsem četla dokola a dokolečka a 
nerozuměla jsem zbla. Jindy jsem proží-
vala hluboké rozčarování nad svým 
hříchem, neschopností to změnit, čiré 
zoufalství nad tím, že mám v Kristu nové 
srdce, ale život tomu neodpovídá. Moc 
mě povzbudilo vyznání Pavla, který ke 
konci svého života odevzdaného Pánu a v 
ryzí službě Kristu, praví: Chtít dobro to 
dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním 
dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Proto 
jsme si po společné domluvě vybrali 

právě tuhle epištolu   
k detailnímu studiu. 
Jsme vděční, že ve-
dení skupinky se ujal Hon-
za Asszonyi, kterýžto jako vystudo-
vaný kazatel zná nejen všechny možné 
spojitosti, ale i dobové pozadí vzniku téhle 
epištoly. Proto vás, kteří toužíte porozumět, 
pochopit, dotknout se Božího slova blíže a 
hlouběji, zvu: Přijďte mezi nás. Scházíme se 
jednou za čtrnáct dní v úterý od 17 do 19 
hodin v místnosti za varhanami.

4Petra-Bára Packová

otevření regulérního křesťanského reso-
cializačního střediska, začalo školení 
prvních pracovníků. Po náležité přípravě a 
získání budovy je v roce 1994 otevřeno 
Apoštolskou církví první středisko TC       
v Beskydech s kapacitou 7 klientů.

Náš sbor každoročně podporuje práci 
TC ve středisku Poštovice u Slaného i 
finančně a nejinak tomu bylo i letos. Při 
sbírce se vybralo rekordních více než 19 000 
Kč a ze sborové pokladny bylo dorovnáno 
na celkem 30 tisíc Kč.

Služby TC vychází z křesťanských prin-
cipů, zvláště je zdůrazněna ona známá teze 
apoštola Pavla: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 
Co je staré, pominulo, hle, je tu nové (2K 5,17).

Nezbývá než popřát našim bratrům ve 
službě hodně sil a elánu v tak náročné práci, 
všem „studentům“ zdárné dokončení odvy-
kacího programu a všem Boží pomoc a 
požehnání.

4Felix Davídek

Pozvání k biblické skupince studia epištoly Římanům
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

KRÉM S HEŘMÁNKEM
ak krásné, čisté, hebké, voňavé ruce s jemnou pružnou kůží jako má 
naše babi Slávka, byste nejspíš těžko hledali i u mnohem mladších lidí. TKdykoli někoho z nás chytne babi za ruku, někoho z nás pohladí nebo 

se prostě některého z dětí jen tak dotkne, napadá nás tatáž otázka: „Babi Slávko, 
jak to děláš, že máš stále tak hebké ruce?“ 

Babička se usmívá: „Trpělivě o ně celý život pečuji. Každý den ráno před vší 
prací, která je čeká, a každý den večer po odvedené práci je mažu krémem            
s heřmánkem. Dělám to tak od mládí, desítky let.“ 

„Teda to musí být drahý a speciální krém, když ti tak pomáhá, babi. Takový se 
jistě běžně v drogerii nekoupí, takový nebude dostupný všem,“ rozumuje malá 
Olinka. 

„Ale co vás nemá, děti moje, kupuju ho tady u nás na návsi ve smíšeném zboží 
za pár korun. Dostupný je každému. Možná, že na první pohled vypadá docela 
obyčejně a levně, není ani vystavený nikde vysoko hned na očích, je v regále úplně 
vzadu v rohu dole, ale ve skutečnosti je kvalitní. To, co je skutečně prospěšné a 
dobré, nemusí být vždy drahé, nedostupné a blýskavé.“

Kryštof  se zamyslí a hned vyzvídá: „A existuje něco, babi Slávko, co je opravdu 
dobré a prospěšné a je to úplně zadarmo?“

„Ale ovšem,“ pokývá babi hned hlavou, „například přímo ta nejdůležitější péče 
na světě!“¨

„A která to je?“ zní okamžitě jednohlasně otázka z úst dvojčat Amálky a 
Anetky.

„To je péče o duši a srdce, aby je naplňovala pravda, láska, čistota a moudrost a 
aby se do nich nedostalo nic zlého. Takovou péči dává skrz čtení Bible a modlitbu 
každý den zdarma Pán Ježíš. Taková péče je dostupná každému. Pro někoho je 
možná málo blýskavá a málo lákavá, ale kdo se jí trpělivě od mládí pravidelně 
věnuje, prožije celý život v jistotě, že ho Pán Bůh miluje, zachrání a neopustí.“

Když babi Slávka domluvila s vnoučaty, namazala si ruce krémem s heřmán-
kem, sedla si do křesla, vzala Bibli a četla: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho 
vychází život… (Přísloví 4, 23)
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Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

Fotbálek 

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

SPORTOVNÍ AKTIVITY

DUBEN V NAŠEM SBORU

15

Mládež / úterý 19.15

Klub maminek / čtvrtek 10.00

12. 4.: Zdobení dortů (Lydinka Křipačová)        
26. 4.: Jíme zdravě a výměna receptů (Rozárka + my ostatní)

Sledujte oznámení na http://mladez-brno.webnode.cz/ 

Diakonie

5. 4.: Kluci na čaj
9. 4.: Tvořivý kroužek
10. 4.: Setkání seniorů
19. 4.: Kluci na čaj
30. 4.: Tvořivý kroužek

4Pája Sychrová

w Babička Slávka 
používá různé 
pomůcky na různé 
části těla, poznáš   
a spojíš, co k sobě 
patří?

2. 4.: Velikonoční výlet – Bude J. Informace u Davida Rause a na nástěnce.



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

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska
jarní ekumenické shromáždění (farářka Jana Daněčková – ECM)
br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností

každé úterý v 17.00

každý čtvrtek v 17.00

v úterý 10. a 24. dubna v 17.00

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti (

v pondělí 16. dubna v 17.30

ve středu 11. dubna v 17.30

vyjma první neděle)

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

BOHUMILICE / neděle 9.30   BLANSKO / neděle 14.00
kaz. Daniel Komrska; VP
kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí 
Bohumiličtí
br. Tomáš Vrána

STANICE

DUBEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

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

NEDĚLE

téma Heidelberský k
atechismus
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