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Radkin Honzák: 
Psychosomatická 
prvouka

Zkušený psychiatr 
Radkin Honzák vás 
zve do světa psycho-
somatiky – vztahu 
lidské duše a těla.

V jakém vztahu je lidské tělo a lidská duše? 
„Vstupovat do světa psychosomatiky 
vyžaduje odvahu, ale především drzost – 
odvahu opouštět pohodlné cesty a drzost 
šlapat po trávníku, na němž je umístěna po 
několik století výstražná cedule, udržovaná 
medicínským establishmentem za všech pa-
nujících režimů, s nápisem NEVSTUPOVAT.“

V knize o vztahu lidského těla a duše se 
významný český psychiatr věnuje celému 
spektru témat: emocím, léčbě bolesti, 
nejnovějším studiím o „útrobním mozku“, o 
účincích spánku, o komunikaci mezi lékařem 
a pacientem a dalším. MUDr. Honzák se v 
knížce, která je určena jak laické, tak i odborné 
veřejnosti, snaží ukázat, jak jsou pro léčení 
nemocí důležité i faktory sociální a psycho-
logické.
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ÚVODNÍK

V Boží péči

án Bůh se o nás dobře stará, dokonce lépe, 
než bychom si dovedli představit. Bydlím 
jenom s maminkou, protože se o ni musím P

trochu starat. Staral jsem se i o babičku, protože byla 
na konci svého života upoutaná na invalidní vozík a 
nemohla se moc pohybovat. Staral jsem se o ni, jak 
nejlépe jsem uměl. Především jsem ji přemisťoval   
z vozíku do křesla, večer pak do postele. Pokud byla 
zdráva, tak jsme ji s tetou Aničkou každou sobotu 
koupali ve vaně. A v létě, když bylo hezké počasí, 
bral jsem ji občas s vozíkem ven. Dělal jsem to rád, a 

jak mě Pán Bůh  k tomu vedl.
Jsem zaměstnán jako operátor ve výrobě, skládám plasto-

vé součástky do různých typů aut. Když jezdím do práce, 
stará se o maminku moje teta Anička, o víkendech teta 
Lydie, která nám také vaří na víkendy. Prádlo žehlí teta 
Anička, maminka umývá nádobí, já v sobotu vynáším 
odpad, vysávám a umývám podlahy.

Ve sboru pomáhám s ozvučováním sálu. Už ani nevím, 
kdo mne k tomu přivedl, asi jsem si k tomu mixpultu sedl 
sám. Učil mne to pak hlavně Dan Smutný. Baví mě to, kdyby 
mě to nebavilo, asi bych to nedělal. Už by to ale chtělo zaučit 
i nějakého dalšího, mladšího zvukaře.

Kdysi jsem ve sboru dělal i šatnáře, to už dnes ale 
nedělám, už o to není zájem. Bratři i sestry se obsluhují sami. 
Někdy pomohu s výtahovou plošinou. Starám se ale ještě o 

fotbálek, to mě taky baví, hlavně když mohu hrát 
jako brankář, nebo když střílím penalty. Starám 
se, abychom mohli hrát i příště.

Na fotbale mně jenom vadí, že se na něj hlásí málo lidí, a 
to ještě ne včas. Musím jim říkat nebo psát. A pak na něj 
chodí nebo jezdí taky pozdě. Je to škoda.

Vadí mi ještě některé další věci: Jako správní křesťané 
bychom měli chodit nebo jezdit nakupovat jenom ve všední 
dny;   v neděli se nenakupuje. A měli bychom říkat jenom 
„žel“. To s tím „bohužel“ je bráno jako braní jména Božího 
nadarmo. Je to přece jen jedno z přikázání Desatera.

Váš bratr, jeden ze zvukařů Tomáš Kotrbatý
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Heslo měsíce
w Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový 

Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého 
ženicha. (Zjevení 21,2)

„Jak tě potěšuje výhled na svaté město, nový 
Jeruzalém, který jednou sestoupí od Boha 
jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha?“ 
Tak nějak by možná formulovali autoři 
Heidelberského katechismu otázku 
týkající se listopadového slova na cestu, 
které nám předkládají hesla Jednoty 
bratrské. Jak by mohla znít odpověď? 
Pokusím se o ni: „Obraz z nebe a od Boha 
sestupujícího svatého města, nového Jeru-
zaléma, mě potěšuje výhledem k tomu, že 
jednou všechno zlo, pokušení, pronásle-
dování, bolest, slzy, utrpení a nesení kříže 
dojde konce. Dobrý nebeský Otec vystrojí a 
znovuobnoví svůj všelijak pobitý lid jako 
nevěstu Beránkovu. Součástí společenství 
nového Jeruzaléma, nevěsty Kristovy, budu 
– a nejenže budu, nyní již jsem – i já sám.“

K pokusu o formulace otázky a odpovědi 
připojím několik poznámek. V závěru kni-
hy Zjevení má Jan za sebou už hodně toho, 
co viděl. Je vlastně těžké si představit, jak to 
všechno mohl unést. Z nebe už viděl padat 
na zem ledacos. Boží posly, soudy, pohro-
my, a dokonce i draka – ďábla, dávného 
hada (Zj 12,7–9). Na nebi viděl mnohá 
děsivá znamení. Tím spíš, že vidíme děsivé 
apokalyptické výjevy konce časů, pak          
s obrovskou úlevou sledujeme ty skutečně 
poslední výjevy. Patří k nim konec starého 
světa a stvoření nového nebe a země. Na 

konci zde bude Jeruzalém jako město a 
společenství pokoje, co sestoupí z nebe a od 
Boha. Bídám, soudu a zlu bude jednou – 
„jistě“, jak by řekli autoři Heidelberského 
katechismu – konec. Na konci nebude 
ničivá apokalypsa, nýbrž obnova a pokoj. 
Tento výhled do budoucnosti sám o sobě 
přináší útěchu a naději. Přesto si myslím, že 
poselství závěru Janových zjevení nemíří 
jen k úsvitu nového nebe a nové země. 
Kromě nejvzdálenější naděje je zde i naděje 
současná. Je to naděje na to, že z nebe od 
Pána Boha bude sestupovat konec trápení a 
pokoj (šalom) i před tím. Nyní a do našeho 
života. Příbytek Boží mezi lidmi není jenom 
otázkou budoucnosti, nýbrž již přítom-
nosti. A to je něco, co očima víry přece 
vidíme i my. V Kristu jsme přece těmi, kdo 
jsou již nyní z nebe sestupujícím novým 
Jeruzalémem, společenstvím pokoje v srdci 
i mezi sebou.

Jako viděl Jan ve svých viděních vystu-
povat z útrob země, reprezentovaných mo-
řem, všelijaké šelmy, tak je vidíme i my v naší 
současnosti. Nám však přeji, abychom 
hledali pokoj sestupující z nebe do našeho 
srdce a společenství. Kéž by v dalších dnech 
lidé v nás či skrze nás viděli cosi krásného a 
milého. Město pokoje, nový Jeruzalém.

S přáním pokojných dní v klidu a třebas   
i neklidu

Jan Asszonyi
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SBOROVÁ KRONIKA
listopad 2018

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve 
své zemi bydlet v bezpečí

3. Mojžíšova 26,5

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna

Steve Martin: Budu inženýr

Zajímáš se o nejrůznější stroje? Chceš vědět, jak 
fungují? Baví tě vymýšlet a konstruovat třeba roboty? 
Pokud je tvá odpověď „ano“, přihlas se na Technickou 
akademii v této knize a objev nejrůznější odvětví 
inženýrství. Knížka je nabitá informacemi o slavných 
vynálezcích a jejich strojích. Počteš si o zajímavostech z 
mnoha technických odvětví od strojírenství a leteckého 
inženýrství přes robotiku až po energetiku a materiálové 
inženýrství. Dozvíš se spoustu věcí o tom, jak jednotlivé 
stroje fungují a k čemu jsou dobré. Víš, čím se liší 
materiály? Zjistíš také, proč je dobré vyrábět elektřinu alternativními postupy. Vyzkoušíš si, 
jak funguje páka nebo kladka, sestavíš proudový motor, jaký mají letadla, a postavíš vlastní 
větrnou elektrárnu. Pusť se do aktivit, hlavolamů, her a za každý splněný úkol si nalep 
samolepku. Nakonec si zahraj s kamarády deskovou hru „Závod po ranveji“. Do jakého 
oboru se pustíš nejdřív? Svět techniky a inženýrství už na tebe čeká.

Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy 
Křesťanského knihkupectví 
a galerie Světlo 
(– 2 –)



6 KOMPAS 11/2018 / WWW.CB.CZ/BRNO/

KE 100 LETŮM 
PRVNÍ REPUBLIKY

aneb Krátké zastavení u příležitosti jubilea 
Československé republiky

Vive la République…Vive la République…

 nedávno uplynulých dnech 
vrcholily oslavy stoletého výročí Vvzniku Československé republiky. 

Vyšla řada publikací a bylo prosloveno 
mnoho projevů hodnotících význam a 
historii našeho novodobého státu. Při 
procházení knihy o dějinách Církve bra-
trské jsem ale narazil na úryvek z kázání 
Aloise Adlofa, jímž uvítal vznik nového 
československého státu, a ten mi zpro-
středkoval úhel pohledu, který se v těch 
slavnostních jubilejních dnech neobjevoval, 
ale který bychom si jako Boží lid a církev 
měli připomínat. Dovolím si tedy ocitovat 
slova kazatele Adlofa, která zazněla 3. listo-
padu 1918 ve shromáždění na Soukenické 
ulici v Praze:

„Byl to týden velkých věcí. 27. a 28. říjen 
budou navždy tvořit světlé dny historie 

našeho národa. Národ je svoboden! 
Chvalme Boha, že vyslyšel modlitby otců 
našich i naše! – A nyní všichni k práci, aby 
dědictví otců našich národ ujal se. S radostí a 
smělostí dávejme svědectví o lásce Boží, o 
Pánu Ježíši Kristu a Jeho krvi. Nechť jme-
novitě naše mládež postaví se cele v službu 
království Božího v národě našem.“

V tomto slovu se mísí radost a vděčnost 
Bohu nad tím, že „vláda věcí tvých zpět se   
k tobě navrátila, lide český“, abych para-
frázoval Komenského tužbu a vzkaz           
z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské,  
s vědomím, že vznikem samostatného státu 
působení Božího lidu a Svobodné církve 
reformované (jak se tehdy naše církev 
nazývala) v Československu nekončí, ale 
spíše dostává nový impuls a prostor ke 
službě. Ano, máme být Bohu za co vděčni. 
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Vzpomínka na odchod prezidenta MasarykaVzpomínka na odchod prezidenta Masaryka

měl důvod. Byl to legionář, v první světové 
válce absolvoval legendární cestu přes Sibiř 
do Vladivostoku a zpět Indickým oceánem 
do Terstu v roce 1920. K prezidentu Masa-
rykovi měl hluboký vztah. Tomáš Garrigue 
Masaryk pomáhal čsl. legie na Rusi 
organizovat.
Proto také spolu s ostatními příslušníky 6. 
hanáckého pluku a dalšími vojenskými slož-
kami doprovázel v legionářské uniformě 
dne 21. září 1937 rakev pana prezidenta při 
smutečním rozloučení Prahou.

Samostatný stát byl velikou událostí, byl a je 
završením touhy a úsilí mnoha generací 
našich otců a je prostorem, kde můžeme 
sami rozhodovat o svých záležitostech. Po 
zkušenostech s policejním a úředním 
pronásledováním, které naše církev a její 
členové zažívali ve větší či menší míře         
v podstatě po celou dobu své existence (ať 
už máme na mysli „pouhé 19. století“ nebo 
do onoho rozvažování zahrneme i dějiny 
staré Jednoty bratrské, k níž se jako církev 
hlásíme), poprvé se naskytla naší církvi 
možnost skutečně svobodně hlásat Boží 
slovo a působit na veřejnosti.

Kazatel Adlof  však nezůstal u pouhého 
děkovného „Te Deum“, ale směřoval po-
hled církve zpět k práci, k níž byla povolána. 
Církev má pokračovat v tom, co dělala, nyní 
(vzhledem k Božímu milostivému 
požehnání našeho národa samostatným 
státem) s ještě s větším úsilím. Vždyť role a 
úkoly církve se vznikem republiky nemění – 
stále má být hlasem volajícího na poušti, 
stále má být svědectvím o Boží milosti pro 
člověka, stále má zvát lidi k pokání a přijetí 
Božích cest pro život. Jako by se tím 

přihlásil k vyznání apoštola Pavla, jak je 
napsal do církve ve Filipách: Bratří, já nemám 
za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: Zapomínaje 
na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede 
mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž 
je Boží povolání v Kristu Ježíši. (Fp 3,13–14)

Jak další vývoj událostí v naší zemi 
ukázal, byla to velmi prozíravá cesta, na 
kterou církev nasměroval. Stačilo pouhých 
dvacet let, aby náš stát o svou samostatnost 
přišel a po dalších deseti letech se pak 
ukázalo, že dokonce ani samostatný 
československý stát negarantuje možnost 
svobodného působení církve sám o sobě a 
provždy. Linie „drobné každodenní práce 
věřících“ bez ohledu na okolnosti a zřízení, 
kterou kazatel Adlof  své církvi oné 
listopadové neděle roku 1918 vytýčil, se ale 
dobře osvědčila za všech poměrů a situací, 
do nichž se pak Církev bratrská (resp. do r. 
1965 coby Jednota českobratrská) dostá-
vala. Věřím tedy, že je to dobrá inspirace a 
směr pro naši církev i v roce 2018 (a letech 
následných). Tedy Vive la République…

… a pak zpátky do práce.
Josef  Vávra

becnou školu jsem navštěvoval   
v letech 1934–1939 v rodné vsi OUbušínku u Jimramova. Dne 15. 

září 1937 po příchodu do školy nám paní 
učitelka oznámila, že se toho dne učit 
nebudeme, protože je státní smutek, zemřel 
pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 
Můžeme se vrátit domů. Volno jsme uvítali, 
ale odchod ze školy byl pokojný.

Po návratu domů jsem tuto smutnou 
zprávu řekl svému otci. Všiml jsem si po 
chvíli, že otec měl v očích slzy, plakal. Asi 
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Vzpomínka Vzpomínka 

aneb Jak bratr kazatel František Dostál 
svou poctivostí nepoctivé zachránil

na těžká léta konce války 

ylo to v roce 1918 v německých 
Brémách. Bratr kazatel František BDostál, kazatel naší církve, pracoval 

jako tlumočník v zajateckém táboře při 
brémských loděnicích. Bylo to v době, kdy 
český sbor v Delmenhorstu nemohl již mít 
českého kazatele (kvůli účasti čsl. legií v boji 
proti německým vojskům) a bratr kazatel 
byl nucen v Německu uživit svou 
sedmičlennou rodinu. Proto využil své 
znalosti ruštiny, tlumočil, psal ruským 
zajatcům dopisy (značná část jich byla 
negramotná), pomáhal, kde se dalo. Navíc 
chtěl se svými svěřenci žít i jejich život. 
Proto odmítl chodit na jídlo do důstojnické 
německé jídelny a jedl s ruskými zajatci. 
Byla to trocha řepy, jídlo mizerné, na 
padnutí. Doma také bylo jídla málo, a to co 
bylo, se nechávalo dětem. A tak br. kazatel 
vypadal stále více jako František z Assisi.

Ale bída byla v celém Německu. Lidé 
umírali, v táboře kradl, kdo mohl. Kuchaři, 

důstojníci, velitel. Živili sebe i své rodiny na 
úkor ubohých ruských zajatců i na úkor 
bratra kazatele Františka Dostála. Na 
rozkrádání však přišlo udání a následovala 
přísná revize a kontroly. Svolali všechny 
důstojníky a pracovníky tábora, pře-
šetřovali. A při tomto úmorném jednání 
náhle bratr kazatel omdlel. Lékař, který byl 
zavolán, stanovil diagnózu: Mdloby z hladu 
a totální podvýživy. A tu velitel a důstojníci 
spustili k vyšetřovací komisi: „Tak vidíte, 
jaké jsou to lži a pomluvy – tady náš pastor a 
tlumočník, který je tak poctivý jako my 
všichni, omdlívá z hladu. Takové poctivé 
lidi zde máme.“ Vyšetřovací komise asi ráda 
tento argument uslyšela a udání odložila 
jako bezpředmětné a nepravdivé.

(Po vzniku Československa se kazatel 
František Dostál s rodinou vrátil do Brna a 
pokračoval ve službě Jednoty českobra-
trské.)

pro Kompas dodal Pavel Dostál

Pamatuji si, že čsl. pošta tehdy 
označovala poštovní známky na dopisech a 
pohlednicích razítkem „PRAHA 10 HRAD – 
SMUTEK ČESKOSLOVENSKA“.

Je známo, že mj. Masarykovy děti učil 
náboženství také Jan Karafiát, autor Brouč-
ků. Rovněž předseda a kazatel Jednoty 
českobratrské František Urbánek s nimi 
míval duchovní rozhovory a při smutečním 
rozloučení posloužil Modlitbou Páně.

Stanislav Herník
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WarmUp
S pořadateli filmového festivalu 

jsme se rozhodli v říjnu uspořádat 
m a l o u  r o z e h ř í v a c í  
předfestivalovou akci, na kterou 
jsme pozval i  dorostence i  
mládežníky, aby s námi strávili 
sobotní večer nad filmem a 
diskusí, dali si s námi večeři a 

zapojili se do natáčení letošního pořadatelského videa pro festival. 
Letošní ročník má téma YOLO (you only live once), což v překladu 
znamená „Žiješ jen jednou“. Tématu jsme se drželi i na této akci – 
diskutovali jsme společně o tom, jak nepromarnit svůj život, v čem 
nacházet radost a jaké máme v životě cíle.

Adéla Bischofová

< S jakými dojmy odcházíš/jsi 
odcházel z této akce?

Byli tam fajn lidi, dobrý jídlo, pěkný 
film, po něm diskuse, krátká procházka do 
Tyršáku a povídání. Celkově to bylo Super. 
J

Věrka Benešová

Jsem rád, že jsem tam šel. Měli jsme 
dobré jídlo: zeleninový salát, chipsy, kofolu, 
slané tyčinky... Koukali jsme na dobrý film 

(Bucket list) a nejvíc se mi líbilo, že jsem si 
mohl s pár lidmi zahrát šachy a stolní 
fotbálek. Takové akce by mohly být častěji.

Jonáš Baný

Akce se mi líbila, byla dobře udělaná a 
dívali jsme se na skvělý film. Kromě toho 
tam byl skvělý kolektiv a zábava.

Michal Křipač

Ptala se Lenka Broklová.

ZE Ž IVOTA

A

ZE Ž IVOTA

A MLÁDEŽE
 DOROSTU 
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CO NOVÉHO 
V MLÁDEŽ I
CO NOVÉHO 
V MLÁDEŽ I

ak jste již jistě postřehli (alespoň 
doufáme), v mládeži se nyní dějí veliké J
věci, chceme vám o tom tedy teď něco 

říci.
Nejdřív ale trocha rekapitulace – v létě 

jsme ve skrovné, ale kvalitní účasti strávili 
víkendovku v Nížkovicích, toulali se po 
okolí, hráli hry a váleli se po peci/za pecí. 
Také došlo na hluboké diskuse, nejhorlivěji 
na téma chlemtání vody z řeky po vzoru psů 
a s tím spojené potíže (všichni jste jistě 
poznali, že hlavním tématem víkendovky 
byl příběh o Gedeonovi J).

Od září se opět rozjelo pravidelné 
scházení, nově v pondělí od 17.30, a naše 
řady posílilo několik odrostenců velkého 
dorostu a čerstvých vysokoškolských 
prváků. Vzali jsme to pomalým rozjezdem a 
podnikali věci jako hotdogovou party, večer 
deskovek, indoor picnic a taky jsme se 
navzájem mnohokrát „pozabíjeli“ na akční 
laser game.

A nejlepší nakonec – 8. října jsme 
slavnostně zahájili Alfa kurzy pro mládež! 
Lidi přišli, i tací, které jsme předtím neznali, 
jídlo bylo a bylo ho hodně a hodně dobrého, 
koukli jsme na video a zadebatovali si nad 
ním. Tak schválně – co byste dělali vy, 
kdybyste před sebou měli posledních 24 

hodin života? A proč lidi často vůbec 
nechtějí o osobních věcech, hlavně o víře,    
s ostatními mluvit? Jak to máte vy, jak 
svědčíte lidem okolo sebe? A to byl teprve 
úvod, až při druhém setkání se to pořádně 
rozjelo tématem Ježíš aneb Kdo to vlastně 
byl?

Tak to jsou, v době vzniku toho článku, 
všechny novinky. Teď se těšíme na další 
setkání Alfy na téma Kříž a další výborné 
jídlo J. Což mě přivádí k výzvě na závěr – 
ještě nemáme dobrovolníky na vaření 
několika večeří ke konci kurzů a nechceme, 
aby to všechno dělaly stále ty stejné sestry, 
kterým jsme opravdu hodně vděční za 
všechnu tu práci, co s přípravou večeří mají, 
a nechceme na ně nakládat víc. Prosíme, 
troufněte si a pojďte si tu zástěru taky 
obléct. A každopádně prosím neustávejte ve 
svých modlitbách za naše snažení. Pán Bůh 
nám dovedl do našeho středu nové lidi, což 
nám dělá velkou radost, ale hlavně chceme, 
aby to taky k něčemu bylo. A to se bez vašich 
modliteb neobejde.

za mládež Betule Šťastná
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 našem sboru probíhají od 8. října 
kurzy Alfa pro mládež. Cyklus Vcelkem deseti setkání je naplá-

nován až do 10. prosince, přičemž jedno 
setkání (dvě témata) bude víkendovka 24. až 
26. listopadu. Prvních dvou setkání jsem se 
také zúčastnil, neboť doprovázím dva 
nevidomé účastníky kurzu (rozhovor s nimi 
je také v tomto čísle), a také proto, abych si 
mohl porovnat verzi pro mládež s verzí pro 
všechny bez rozdílu věku, a proto, abych 
mohl o prvních dvou setkáních napsat 
reportáž.

Především bych na úvod rád poskytl 
několik informací o samotných kurzech. 
Kurzy Alfa jsou jednoduše kurzy základů 
křesťanské víry. Vznikly v Anglii a dnes jsou 
nabízeny různými denominacemi ve 169 
zemích světa a existují ve 112 jazycích.

Historie kurzů Alfa se začala odvíjet       
v roce 1977 původně ve farnosti Holy 
Trinity Brompton v Londýně (anglikánská 
církev), kdy duchovní Charles Marnham 
nabízel ve svém sboru pro vlastní členy 
tento kurz biblického vzdělávání, ale brzy se 
rozšířil do dalších sborů a církví. V roce 
1990 se vedení kurzů Alfa ujal Nicky 
Gambel a přepracoval koncepci tak, aby 
mohly být zacíleny především na lidi, kteří 
běžně do církve nechodí. Udává se, že do 
roku 2016 kurz Alfa po celém světě 
absolvovalo přes 29 miliónů lidí.

V České republice kurzy Alfa koordinuje 
Křesťanská misijní společnost pod záštitou 
České evangelikální aliance. Konají se 
prakticky ve všech křesťanských církvích.

Kurzy Alfa se především soustředí na 
témata, jež jsou společná pro všechny 
křesťany. Právě proto je nabízejí v podstatě 
až na výjimky všechny církve. Postupuje se 
podle jednotných témat, závazných pro 
všechny. K jednotlivým tématům existují 
doporučené materiály, takže jednotliví 
přednášející se s nimi mohou v předstihu 
seznámit. Kurzy se konají obvykle ve 
večerních hodinách, aby se jich mohlo 
zúčastnit co nejvíce zájemců, kteří jsou 
dopoledne a částečně i odpoledne v práci 
nebo ve škole. Obvykle se začíná společnou 
večeří, následuje promluva na jedno z té-
mat. Po promluvě může být přestávka u 
kávy a zákusků a pak se už vytvoří skupinky 
okolo 10 až 15 účastníků a většinou (pokud 
je místo) se rozejdou do několika místností 
či jiných vhodných prostor za tím účelem, 
aby se vzájemně nerušily. Ve skupinkách se 
pak probírají témata, jež byla přednášena 
nebo prezentována na videu. Každý z účast-
níků má naprostou svobodu se zapojit nebo 
nezapojit a také se respektují a nekomentují 
všechny možné názory.

Co se týče kurzů Alfa pro mládež, jsou 
přizpůsobeny mladé generaci tak, aby byly 
lépe přijatelné. Většinou je vedou sami 

ZAČALY KURZY 
 PRO MLÁDEŽALFA
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ROZHOVOR S MÍŠOU A KUBOUROZHOVOR S MÍŠOU A KUBOU

mladí lidé a někdy vedoucí volí i nějaké hry, 
které by mohly navodit příjemnou a přá-
telskou atmosféru. Někdy jsou také kurzy 
doprovázeny živou rytmickou kapelou se 
zpěvem, což může ještě zvýšit atraktivitu 
programu.

A jak proběhla první dvě setkání u nás? 
Sešlo se nás po oba večery asi celkem 15 lidí 
(včetně organizátorů). Poznal jsem některé 
mladé lidi z našeho sboru z dorostu nebo už 
z mládeže a další byli asi pozvaní hosté. Za 
organizátory chci uvést sestru Ester Pučál-
kovou a tým (Bětka Šťastná a Petr Vacek). 
Pro uvolnění atmosféry z počátečních 
rozpaků zvolil tým dvě pohybové hry, což 
bylo oceněno živou účastí a nadšením. 
Následovala večeře – první večer byly řízky 
s chlebem a zeleninový salát, druhý večer 
špagety s masovou omáčkou a sýrem (tímto 
vyslovuji uznání a poděkování kuchaři – 
tuším, že to byla sestra Kulísková).

Po večeři se už přistoupilo k samotnému 
tématu. První večer to bylo téma: Jde v 
životě ještě o víc? Organizátoři zvolili 
formu nahraného videa původně v anglické 
verzi s českým překladem, které trvalo cca 
půl hodiny. Po malé občerstvovací 
přestávce se účastníci rozdělili do skupinek 
a diskuse mohla začít. První večer byly na 
programu tyto otázky. 1) Co bys dělal, 

kdybys měl jen 24 hodin života? 2) Proč je 
podle vás lidem nepříjemné mluvit o tom, 
čemu věří? a 3) Předpokládejme, že Bůh 
existuje. Kdybyste mu mohli položit jednu 
otázku, na co byste se zeptali?

Ve druhém večeru bylo téma Kdo je to 
Ježíš? a k diskusi byly zvoleny tyto otázky: 1) 
Setkali jste se s někým slavným? 2) S jakým 
slavným člověkem byste se chtěli setkat 
(žijícím nebo už nežijícím) a 3) Proč si 
myslíte, že Ježíš byl tak mimořádnou osob-
ností, že se např. od jeho narození začal 
počítat nový letopočet (i když nepřesně) a 
všeobecně se pokládá za jednoho z nej-
větších a nejznámějších lidí v historii naší 
Země? Na tyto bezesporu zajímavé otázky 
navázala asi opět půlhodinová diskuse, jíž se 
prakticky všichni aktivně zúčastnili.

Domnívám se, že úvodní večery se 
docela zdařily a mohly tak být pro některé 
mladé účastníky přínosem nebo i něčím 
více. Moji nevidomí svěřenci byli nadšeni, 
což sami potvrzují v rozhovoru.

Nezbývá než děkovat Pánu Bohu za Jeho 
inspiraci a prosit o požehnání i pro další 
večery i víkendovku.

Felix Davídek
(pozn.: V článku jsem čerpal některé 

informace z Wikipedie.)

Na kurzy Alfa jsem pozval dva nevidomé 

mladé lidi z našeho chrlického Centra 

sociálních služeb pro osoby se zrakovým 

postižením, což je státní příspěvková 

organizace; zřizovatelem je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR. S Michaelou 

Vodákovou (27) a Jakubem Brychtou (28) 

jsem po druhém setkání měl rozhovor:
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n Můžete se našim čtenářům krátce představit?
MV: Narodila jsem se předčasně, musela 

jsem být v inkubátoru a při zahřívání došlo 
u mě k nezvratnému poškození (spálení) 
sítnice. Vyrůstala jsem pak u rodičů v Kle-
novicích na Hané. Mám ještě mladší souro-
zence – bratra a sestru.

JB: Já mám podobný osud jako Míša. 
Také jsem se narodil předčasně (v 5. měsíci), 
v důsledku čehož se mně nevyvinuly oči. 
Vyrůstal jsem u rodičů v Brně.

n Jaké bylo vaše vzdělání?
MV: Vychodila jsem základní školu v 

Litovli, pak jsem chodila čtyři roky v Brně 
na Obchodní akademii, maturitu jsem zde 
ale nezvládla. Nejtěžší byly ekonomické 
předměty, např. účetnictví a také 
matematika. Pak jsem se rozhodla studovat 
jiný obor, a sice textilní a oděvní výrobu na 
té samé škole, bylo to na dva roky. 
Závěrečné zkoušky jsem tady udělala. A pak 
jsem se pustila do dalšího oboru – 
pečovatelské služby a i zde se mně dařilo – 
zvládla jsem i zkoušky. Zkusila jsem i 
masérskou školu, ale tu jsem bohužel 
nedokončila. No a od 2. 5. 2018 jsem 
uživatelem chrlického Centra.

JB: Devět let jsem chodil na základní 
školu a pak jsem přestoupil na střední školu 
v Brně-Pisárkách na Kamenomlýnské ulici. 
Zde jsem vystudoval celkem tři obory: 
pečovatelské služby – to bylo na tři roky, 
pak dvouletý obor textilní a oděvní výroba a 
nakonec tříletý obor sportovní a rekondiční 
masér. Ze všech oborů mám výuční listy. 
Zde v Centru jsem od 5. 9. 2016.

n To chce klobouk dolů, vzdělání v několika 
oborech a k tomu ještě základní znalost angličtiny. 
Gratuluji! Už při několika setkáních se mnou 
právě na lekcích angličtiny z vás tak trochu 
mimoděk vypadlo, že ke křesťanské víře máte 

docela blízko nebo jste už věřící. Můžete se zmínit o 
tom, jak jste se poprvé setkali s křesťanstvím?

MV: Rodiče mě odmala tak nějak vedli k 
víře, také si vzpomínám, že jsme jezdívali 
autem do evangelického sboru. Myslím, že 
to bylo v Prostějově. S rodiči jsme se doma 
nemodlili, ale hodně na mě měla vliv moje 
teta a také babička, to jsme někdy mívali i 
modlitební chvilky. Vím, že jsem byla 
pokřtěná.

JB: Na mě zase měla zásadní vliv moje 
kmotra. Brávala mě do kostela, a tak jsem se 
postupně seznamoval s vírou.

n To bylo asi ve vašem dětství. Jaké byly vaše další 
kroky na cestě víry, dejme tomu o něco později, v 
období vašeho dospívání?

MV: Později pak moji rodiče do 
evangelického sboru přestali chodit a 
později, když jsem studovala, jsem bohužel 
také neměla kontakt s nikým z církve. 
Nicméně nějaká jiskřička ve mně zůstala – v 
posledním půl roce, co jsem v Chrlicích, 
chodím v neděli do Českobratrské církve 
evangelické do Blahoslavova domu s jedním 
uživatelem z našeho Centra.

JB: Po nějaké době – bylo mně 16 let – 
jsem dospěl k rozhodnutí nechat se pokřtít 
v katolické církvi. Také jsem byl u tzv. 
prvního svatého přijímání. Když jsem byl 
doma, občas jsem šel s babičkou do kostela. 
Zde v Centru mám více možností. Mohu se 
tady, dá-li se to tak říci, dále ve své víře 
vzdělávat. Míváme zde jednou za měsíc 
katolickou mši, a také sem dochází sestra 
farářka z Československé církve husitské z 
Tuřan a míváme 1x týdně tzv. Rozhovory 
nad biblí. Také se zde stýkám ještě s dalšími 
mladými věřícími uživateli.

Tak to je velmi chvályhodné a mám z toho 
opravdovou radost. A nyní se už zeptám na kurzy 
Alfa. Jak je po dvou setkáních hodnotíte?
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MV: Je to super! Je zde i sranda, legrace, 
hry, video a diskuse jsou velmi dobré a 
zajímavé. Působí to na mě velmi dobře. 
Jednoduše skvělé!

JB: Přináší mi to nové pohledy na víru, 
mohu se zde seznámit s novými mladými 
lidmi.

n A co říkáte na vedoucí kurzu sestru Ester a její 
tým?
MV: Všichni jsou výborní, skvělí, úžasní.
JB: Oceňuji, že vedení se snaží 

přizpůsobit aktivity (hry) s ohledem na náš 
handicap.
 
n Lepší vysvědčení pro vedoucí kurzu jste snad ani 
nemohli vyjádřit. Tak to je opravdu pecka. Na 
závěr si vám dovolím položit tak trochu soukromou 
otázku – pakliže nechcete, nemusíte odpovídat. 
Máte nějaký sen, který byste si rádi chtěli ve svém 
životě a na tomto světě splnit?

MV: Ráda se svěřím a nebudu s tím mít 
žádný problém. Můj sen je jet do Řecka na 
dovolenou, k moři na pláž, ale nejenom to. 
Prostě všechno, všecičko, co budu moci 
nějak vnímat svými zbylými smysly, chci 
ochutnat a všecko zkusit.

JB: Můj sen je také vyjet do zahraničí, já 
bych ale chtěl do Izraele, projít si všechna ta 
místa nějak spojená s životem Pána Ježíše, 
Betlém, Jeruzalém a tak.

Tak vidím, že máte chuť obout toulavé boty. 
Myslím, že tato přání nejsou nesplnitelná. Děkuji 
vám za rozhovor a doufám a věřím, že se vám někdy 
v budoucnu podaří tyto své sny zrealizovat. Držím 
vám přitom, obrazně řečeno, všechny palečky na 
svých končetinách. A přeji vám nejenom zdárné 
pokračování kurzu Alfa, ale hlavně Boží pomoc a 
požehnání do vašeho ne úplně jednoduchého života.

Ptal se Felix Davídek.

Marek Orko Vácha: Nevyžádané rady mládeži

„Přál bych si, aby muži byli znovu divocí, rytířští a s vůlí a ne 
vždy dodržující zákony a příkazy a doporučení a rady 
moudrých, přál bych si, aby se dívky nebály být krásné, aby se 
nestyděly být krásné, aby se neostýchaly být provokativní, aby 
nechaly svou vnitřní krásu vyniknout v té vnější a 
nepovažovaly za marnivost věci, které marnivostí nejsou. 
Copak nevíte, že vaším nejvnitřnějším zadáním je, abyste byly 
krásné a provokativní a tvořivé, a chlapci, copak nevíte, že 
vaším zadáním je umět se porvat a zvítězit? Chci to říct 
nahlas, to nejsou hříchy, naopak, to je váš úkol a hřích je, 
když takoví nejste…“

Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy 
Křesťanského knihkupectví 
a galerie Světlo 
(– 2 –)

w pokračování na straně 17



11. listopadu – Etiopie – země, 
kde každý omládne¨

Zveme vás na setkání s P. Josefem Linhartem a 
prezentaci s obrázky, hudbou a vyprávěním do 
Simienských hor, na hrad v Gonderu, k jezeru 
Tama do Aksumu i posvátné Lalibely, do rezervací 
Senkele a Nechisar.
(z letáku)

18. listopadu – Lékaři bez hranic ve světě s hranicemi

Humanitární organizaci Lékaři bez hranic možná není potřeba 
důkladně představovat. Působí ve více než 70 zemích světa, ve 
válečných zónách, v chudých zemích nejen v Africe. Jsou 
proslulí svou neutralitou a rychlou akceschopností, kdy 
dokáží mobilizovat a přesunout své lékařské týmy v řádu 
několika hodin, ale také dlouhodobou trpělivou prací 
například při očkování dětí nebo boji proti HIV. V roce 
1999 dostala organizace Nobelovu cenu za mír.

Pavel Gruber je ředitel české pobočky Lékařů bez 
hranic a v neděli 18. listopadu večer si s ním budu povídat 
o výzvách, kterým čelí jeho organizace i on sám, o jeho radostech i starostech, ale i o 
dnešním rozjitřeném světě ve světle různých, nejen migračních krizí.

Pokud vás zajímá něco konkrétního, napište mi na dalimil.p@gmail.com nebo mě 
zastavte po nedělním shromáždění, a já se za vás rád zeptám. Nebo se můžete zeptat sami na 
večírku!

Dalimil Petrilák
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POZVÁNÍ NA 
NEDĚLNÍ VEČÍRKY
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V BRNĚ KOUNICOVA DNE 3. A 4. LISTOPADU 2018
S NÁ VŠTĚVOU (NEJEN) BRONISLAVA MATULÍKA

SBOROVÝ DEN

Křesťanství na hraně

Sobota 3. 11. 2018 večer 18.00

Racajda aneb Tonka Šibenice před nebeským soudem

Divadelní představení o prostitutce před Božím soudem – příběh o tragic-

kém životě, bahně společnosti a Božím smilování – hraje Petra Veselá-Zvo-

nařová, herečka, režisérka, psycholožka a členka Sboru CB v Praze 1.

Neděle 4. 11. 2018 dopoledne 10.00

Co znamená být křesťanem

Kázání podle novozákonních textů, kde se objevuje slovo křesťan.

Neděle 4. 11. 2018 odpoledne 14.00

Křesťanství na hraně

Podle Bible, podle zkušeností, svědectví a názorů osobností známých           

i neznámých.

Pozvání z divadelnímu představení Racajda

Tonka Šibenice se říkalo prostitutce Antonii Havlové. Z luxusního salónu se 

dostala až na samé dno společnosti. Kdyby o ní kdysi slavný zuřivý reportér 

Egon Erwin Kisch nenapsal povídku, těžko by o ní někdo věděl. Její příběh 

přitom přitahuje umělce ještě dnes.

Zuřivý reportér byl životem pražské spodiny přitahován vždycky. Nejeden 

svůj text nebo povídku napsal na základě skutečných událostí pražské ulice. 

„Možná, že to vycházelo z jeho vlastní, navíc židovské izolace. Navíc v kom-

binaci s vysokým sociálním cítěním,“ myslí si literární kritik Radim Kopáč.
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Miloš Macourek toto téma zpracoval v roce 1987 pro Gabrielu Wilhelmovou, 

která pak v pražské Viole naprosto fenomenálně ztvárňovala Tonku několik let. 

Při psaní se Miloš Macourek nechal inspirovat těmito texty:

Roard Bradford – Černošský pánbůh a páni Izraeliti

James T. Farrell – Jo, tak to chodí

Georg Fink – Mám hlad

Christian Dietrich Grabbe – Don Juan a Faust; Žert, satira, ironie a hlubší význam

Graham Green – Cesty s tetičkou

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka

Egon Ervin Kisch – Tržiště senzací

Radovan Krátký – Hantýrka pro samouky

Georg Christoph Lichtenberg – Večery při svíčce

Eugéne Sue – Tajnosti pařížské

V dnešní verzi hraje Tonku Šibenici Petra Veselá, která touto rolí absolvovala na 

brněnské JAMU v roce 1995. V roli přísedícího promlouvá Ladislav Veselý, hlas 

Bohu propůjčil Bronislav Matulík.

Děkujeme srdečně rodině pana Macourka za udělení práv k této inscenaci.

Informace ke sborovému dni poskytl pro Kompas Bronislav Matulík.

Richard Leonar: Kde je k čertu Bůh?

Věta Kde je k čertu Bůh? je výkřikem, protože mlčet nebo dusit 
svůj hněv někdy není možné. Autor tuto útlou a velmi 
autentickou knížku napsal poté, co jeho sestra zůstala po 
autonehodě na 90 % těla ochrnutá. Proč Bůh dopouští utrpení? 
A jaký má k němu vztah? Otázku, kterou si kladl už Jób ve 
Starém zákoně, nevyřešíme spekulací. Richard Leonard věří a 
došel k tomu, že Bohu naše utrpení lhostejné není. Nemusíme si vybírat mezi Bohem 
lásky a Bohem, který nám dělá kruté věci. Podobně jako Ježíš, který pláče u hrobu svého 
nejlepšího přítele Lazara v 11. kapitole Janova evangelia, nestojí Bůh mimo naši bolest, 
ale doprovází nás v ní, drží nás v náruči a sdílí náš zármutek i bolest.

Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy 
Křesťanského knihkupectví 
a galerie Světlo 
(– 2 –)
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

H L E D E J , 
H L O U B E J , 
H Á D E J

– 3 –– 3 –

ak jinak můžeme nazvat velkou 
přičinlivost? Čím se vyznačuje člověk J
horlivý v tom, na čem právě bez ustání 

pracuje? Jaká vlastnost vedoucí k dobrým 
pracovním výkonům se vyznačuje nemalou 
opravdovou snaživostí? Co prokáže 
skutečně pracovitý člověk, který vytrvale, 
neúnavně věnuje čas i síly nějaké činnosti?

Jaký je žák či student, který se poctivě učí, 
plní všechny úkoly a snaží se ve svém studiu 
nezahálet? 

Co je opravdovým opakem lenosti? Co 
rozhodně nenajdete u člověka nečinného 
nebo dokonce zahálčivého, jemuž se do 
ničeho nechce, svou práci nedokončuje, 
ošklíbá se nad ní a kdykoli může, odchází od 
ní?

Jakou vlastností se vyznačují nejen v pří-
slovích a rčeních včelka či mravenec? Jací 
jsou, že tak houževnatě, ustavičně a 
tvrdošíjně pracují od rána do večera?

A co je podle biblické knihy Přísloví,     
12. kapitoly, 27. verše opravdovým jměním 
pro každého člověka?

Poznali jste? Víte to? Jestli ano, doplňte 
hledanou vlastnost či schopnost do výše 
zmíněného verše a pamatujte na to pokaždé, 
když vás přemůže nečinnost či lenost.

VERŠ:
Zahálčivý nebude si péci úlovek, 
kdežto vzácným jměním pro člověka 
je………
(CEP, Přísloví 12,27)
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

VEČÍRKY / NEDĚLE 

Podzimní pauza

SPORTOVNÍ AKTIVITY

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

DALŠÍ AKCE

15

Alfa kurzy – sledujte na facebooku a u vedoucích.

1. 11.: FEAD (12– 14 hod)
5 11.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)

13. 11.: Setkání seniorů včetně dobrého oběda (10–14 hod)
15. 11.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
19. 11.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)
29. 11.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)

4. 10.: Family English
11. 1

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

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

11 11.: farář Jan Linhart (Eiopie)
18. 11.: MUDr. Pavel Gruber (Lékaři bez hranice)
25. 11.: ohlédnutí za FFDM + film

16. – 19. 11.: XIV. FFDM
1. 12.: adventní koncert v Červeném kostele – Effatha společně s naším pěveckým 

sborem.



4. 11.:
11. 11.:
18. 11.:
25. 11.:
2. 12.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

7 11.:
14. 11.: 
21. 11.:
28. 11.:

19.00
19.00
19.00
19.00

kaz. Bronislav Matulík; Večeře Páně – sborový den
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně; 1. adventní neděle; 
TV přenos – nutno přijít alespoň 15 minut před začátkem!

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 listopadu se nekoná

v neděli v 9.20 a ve středu v 18.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 12. 11. v 17.30

ve středu 14. 11. v 17.30

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

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
Bohumiličtí 
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
kaz. Jan Asszonyi
Bohumiličtí

STANICE

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska – Mat 1,18–25 \ On vysvobodí svůj lid
br. Josef Vávra – Mat. 2,1–23 \ Viděli jsme jeho hvězdu
kaz. Daniel Komrska – Mat. 3,1–17 \ Čiňte pokání
br. Josef Vávra – Mat. 4,1–11 \ Ne samým chlebem

NEDĚLE

w Píle.
Verš má znít: Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle.
Správná odpověď: 
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