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Ú VODNÍK

Prokrastinace

ngličané mají přísloví „Čas jsou peníze“.     
I když „něco pravdy“ na tom určitě bude, 
tak je to velmi zjednodušené vyjádření. A

Myslím, že čas je o mnoho dražší než peníze.
Čas od času se mi připomíná text z listu apoštola 

Pavla k Efezkým 5,15–17: Dávejte si dobrý pozor na to, 
jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako 
moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto 
nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Musím říct, že využívání času není moje silná stránka, spíše 
naopak… a to je důvod, proč o tom tady píši. Když si občas 
připomenu, že vše, co mám, je dar od Boha, ale hlavně, že za 
moje spasení bylo zaplaceno tou největší cenou, uvědomuji si 
tím více, že by zde pro mě nemělo být místo k „pro-
marňování“ času.

Je zřejmé, že Bůh dává člověku (jako svůj dar) rovněž čas 
na odpočinek. Jen si někdy musím dát pozor, aby jej nebylo 
„až příliš“.

Bůh řekl Izraelcům, že o slově, které jim dal, budou 
přemýšlet, ať vstávají nebo uléhají, ať jsou cestou nebo sedí doma  
(5M 6,6–7). Hledání vůle Páně by proto mělo naplňovat 
veškerou moji činnost.

Moderní doba přinesla mnoho nových termínů, jedním    
z nich je prokrastinace, chronická 
tendence odkládání povinností 
nebo úkolů na pozdější dobu.

Když o tom tak přemýšlím, my-slím, že prokrastinace by 
neměla mít v mém životě místo. A tak (s odkazem na jedno z 
nedáv-ných kázání) by člověk chtěl zvolat: „Pane, pomoz mi 
být připravený naplňovat Tvoji vůli, kdykoliv mi ji dáš 
najevo!“

Zároveň bych Vám chtěl říct, že jsem vděčný, že mohu být 
členem tohoto sboru, a že mi je tady s Vámi dobře.

4 Marian Moržoł
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ADVENTADVENT
 pohledu církevního kalendáře má-
te v ruce první číslo nového Zročníku našeho sborového Kom-

pasu. Pravda, číslujeme ho podle kalendáře 
občanského, gregoriánského, obálka nese 
číslo 12 a pořád ještě jde o ročník 2018, ale 
advent, počátek církevního roku, je tady.

Advent – příchod, příprava na příchod. 
Na příchod čeho? Moderní doba setřela 
rozdíl mezi adventem a Vánocemi; má        
v tom blízko k protestantské kultuře, která 
ten rozdíl také příliš nevnímá. V obchod-
ních domech zní koledy už od listopadu a 
výzdoba je čistě vánoční. V této souvislosti 
nám zní přirozeně: Advent je přípravou na 
Vánoce.

Je to tak nakonec i pravda, advent je 
přípravou i na Vánoce, ale nejen, ba nikoli 
především. Advent je přípravou na příchod 
nových věcí. Každý rok nám má znovu 
připomenout, že věci pozemské stárnou a 
pomíjejí, že se na ně nemáme vázat, že je 
máme umět opouštět. Nebývá to snadné, 
ale je třeba pouštět z rukou všechno, co 
jsme třeba i milovali, ale o co nás připravuje 
čas. Pouštět bez hořkosti: staré zvyky, na 
které už nezbývá sil, staré písně, které nám 
zněly domovem, staré přátele, které už na 
zemi nepotkáme. Je advent, přichází něco 
nového. Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, 
není způsobilý pro království Boží. (Lk 9,62)

Jak se dá bez hořkosti opouštět to, co 
tvořilo náš svět? Vítáním toho, co přichází 
nové. Vždyť advent je především přípra-
vou na příchod něčeho úplně nového: 
Království nebes v plnosti jeho slávy. Jak 
bych mohl vítat Nebeského Krále opravdu 
naplno, kdybych se nechal svázat po-
zemskými vzpomínkami a pozemskými 
vazbami?

Advent je v tomto smyslu pozváním       
k osvobození. Tím je i přípravou na Vánoce, 
kterými začal čin největšího vysvobození    
v dějinách lidstva. Bůh sám sestoupil z ne-
bes, aby každého z nás osvobodil od nás 
samých; od našeho sobeckého hříchu, ale i 
od všech vazeb, které ve svém důsledku 
stavěly hráze mezi nás a našeho Stvořitele.

Mám se tedy ve jménu adventu všeho 
zříci a všechno pozemské pošlapat a 
zahodit? Nikoli, to by byl jen další čin 
lidského sobectví. Advent nám nechce 
všechno vzít, chce všechno proměnit, 
obnovit. Rozhodující není, jakou má to či 
ono vazbu na mou minulost, ale jak to slouží 
ke slávě přicházejícího Krále. Na něm 
záleží, nikoli na mně. Advent nás svým 
vítáním nových věcí zve k obnově motivace 
našeho žití. A pokud se posledním a 
nejhlubším důvodem všeho našeho cítění, 
myšlení i konání stane Oslavený Beránek, 
stane se i advent jedinou velikou písní 
nezadržitelné radosti.

Petr Raus
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prosinec 2018

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

sestře Jarmile Mikyskové z Brna
sestře Martě Kotrbaté z Brna
bratru Antonínu Zezulovi z Brna
sestře Martě Stypové z Brna

PŘIJETÍ ZA ČLENA

V neděli 18. 11. byl přijat za člena sboru bratr Antonín Neuhybel.

Jakub Pavlíček se vrací do Bystrého (odkud pochází), Jan Malý byl převeden do České Třebové (tam se 
teď nejvíce vyskytuje).

Své členství v Církvi bratrské ukončil Miroslav Zachariáš z Třebíče.

Po dlouhé nemoci zemřela dne 12. listopadu sestra Lydie Kheková z Třebíče. Poslední rozloučení se 
konalo v pátek 16. listopadu v evangelickém kostele v Třebíči.

Požehnaný Bůh, od mých proseb se neodvrátil, 
neodepřel mi své slitování

Žalm 66,20

SBOROVÁ KRONIKA

PŘEVOD DO JINÝCH SBORŮ CÍRKVE BRATRSKÉ

ÚMRTÍ

UKONČENÍ ČLENSTVÍ VE SBORU A V CÍRKVI

DĚTSKÁ  VÁNOČNÍ SLAVNOST 2018

Všichni velcí i malí jsou srdečně zváni na tradiční Dětskou vánoční slavnost. Letos se 
bude podávat dramatické pásmo písniček, básniček a scének pod názvem Čím začínají a 
končí Vánoce? Hra se bude podávat již v neděli 16. prosince, a to v 16.30 hod v hlavním 
sále.

Vstup volný
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Je jedním ze seniorů, kterého 
můžete potkávat na biblických 

hodinách  v našem sboru. 
Není členem CB, anžto je 

katolíkem, ale jako dlouholetý 
nájemník „předního domu“ má        

k našemu sboru velmi blízko, 
prostorově i emocionálně. To 

je Jiří Sterz, kterého jsme pro 
Kompas vyzpovídali.

ROZHOVOR
S BRATREM

JIŘÍM STERZEM

8 Jiří, ty jsi rodilý Brňák?
Ano, pocházím z Brna. Moje maminka 

byla kadeřnice a tatínek byl řezníkem. 
Vlastně byl řezníkem z donucení – byl 
velkým knihomolem, ale jeho otec z něj 
chtěl mít řezníka, tak tedy musel řezničit (ale 
byl to skvělý řezník).

8 Ty sám jsi muzikant, že?
Já jsem vystudoval hru na klarinet na 

konzervatoři na tř. Kpt. Jaroše. Pak jsem 
vojančil v Boru u Tachova u vojenské 
muziky. To pro mě byla tehdy výborná 

praxe, protože Bor byl malé městečko, 
nebylo tam kam chodit, takže jsme hodně 
hrávali, jak ve službě, tak i v kasárnách. Po 
návratu z vojny jsem rok působil ve varieté 
Rozmarýn, které bývalo tady za rohem na 
(dnešním) Žerotínově náměstí. V roce 1961 
jsem udělal konkurz do bratislavského 
rozhlasu a zůstal tam až do roku 1968. Hrál 
jsem několikrát i ve Slovenském národním 
divadle, když potřebovali pro představení 
saxofonistu (klarinetista totiž bez problémů 
zvládne i saxofon).
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8 Takže „Pražské jaro“ jsi vlastně 
prožil v Bratislavě…

No, jo. Ale tohle moje slovenské 
angažmá se ukázalo být jako opravdové 
požehnání. V tom roce (1968) totiž moje 
sestra emigrovala do Švýcarska a já bych     
z Česka kvůli tomu neměl možnost dostat 
se do zahraničí. V Bratislavě se to tolik 
nehlídalo, a já jsem proto mohl hrát několik 
měsíců v západním Německu, ve Švý-
carsku, ve Finsku a potom s další kapelou 
ještě v Jugoslávii. Na jugoslávské štaci jsem 
poznal svoji budoucí ženu, která v této 
kapele působila jako zpěvačka. A byla to 
vynikající zpěvačka.

8 A brali jste se v Bratislavě?
Ne, brali jsme se v Brně u jezuitů v roce 

1970. Potom jsme spolu vyrazili i s kapelou 
do západního Německa a pak jsme byli „na 
volné noze“ a hráli společně po republice.  
V té době jsme také přes tchýni získali jed-
nopokojový byt na Lesné, který jsme pak    
v roce 1972 vyměnili za třípokojový tady     
v domě na Kounicově, kde bydlím až do-
sud.

8 To jsi tedy skutečně zasloužilý 
nájemník. Tehdy někdy se Vám 
narodily dcery? A jak jste to dělali s 
hlídáním, když jste jezdili po republice?

Naše nejstarší Kája se narodila v lednu 
1972, Maruška o rok později a Veronika      
v roce 1976. Když jsme byli na štacích, tak je 
hlídala moje mamka. Vlastně je všechny tři 
vychovala. Když pak moje mamka zemřela 
a moje žena odešla, musely se holky, když 
jsem býval pryč za prací, o sebe postarat 
samy. Nejstarší Káje tehdy bylo jenom 
čtrnáct let. Ale zvládly to, byly (a jsou) 
prostě úžasné.

8 Manželství Vám tedy, žel, nevy-
drželo. Jak se to mohlo stát, když jste 

byli v podstatě pořád spolu?
Když jsme se vrátili ze Slovenska, neměli 

jsme angažmá a začali pak hrát po republice. 
Dali jsme si dohromady kapelu, vzali jsme 
kytaristu a bubeníka, já na saxofon, man-
želka zpívala a jezdili jsme po šňůrách. A ani 
nevím, jak k tomu došlo, ale moje žena ode 
mě v roce 1986 odešla právě s tím kyta-
ristou.

8 A to jsi nezkoušel o ni nějak zabo-
jovat?

Jak chceš o ženskou zabojovat, když o 
tebe už nestojí? Ona tehdy otěhotněla         
s oním kytaristou a odešla k němu. Já jsem jí 
to pak odpustil, ale nemohl jsem s ní něja-
kou dobu komunikovat. Po dvaceti letech 
jsme se pak spolu znova skamarádili. Ono 
po těch dvaceti letech je to přece jen jiný a 
pokládal jsem to za správné. Ono odpustit a 
nemluvit spolu, to prostě nejde. Největší 
sranda je, že teď ke mně moc ráda chodí a 
moc dobře spolu vycházíme.

8 Co bys s touhle životní zkušeností 
doporučil lidem, kteří procházejí 
nějakou manželskou krizí? Mají se 
rozvést, nebo o ten vztah bojovat?

Když jsou věřící, tak se modlit za ten 
vztah, odpouštět, pokud to jde. Já vím, že to 
je těžký, strašně těžký, ale ten hřích je daleko 
horší. Já myslím, že by se lidé neměli 
rozvádět. Zvlášť u nás (křesťanů), bereš si u 
toho Boha za svědka a přece Bohu nemůžeš 
říct, že ti to manželství prostě už nevy-
hovuje.

8 Jak vůbec ty jsi přišel k víře?
U nás doma se sice chodilo do kostela, ale 

byla to spíš taková matriková víra – chodilo 
se, ale o víře se nikdy nemluvilo. Boho-
službám jsem moc nerozuměl, protože byly 
v latině a kázání byla sice česky, ale až po 
mši. V kostele kněz stával zády k lidem, 
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takže jsem nevěděl, co si to tam vlastně 
mumlá pod vousy – obětní stůl totiž tehdy 
ještě nebyl, ten se začal do kostelů dávat až 
po koncilu (tzn. 2. vatikánském koncilu) a 
kázalo se až po přijímání, kdy kněz vy-
stoupal na kazatelnu. Já jsem moc rád         
v kostele zpíval, ale víc jsem o víře 
nepřemýšlel. Když jsem ale působil v 60. 
letech v Bratislavě a jezdíval občas domů do 
Brna, seznámil jsem se při jedné návštěvě 
Brna s jistým panem Braunerem, on byl 
sběratel umění a mecenáš, který za války 
podporoval třeba Jana Zahradníčka či 
Jaroslava Durycha. Já jsem se také zajímal o 
obrazy a on měl doma spoustu obrazů, tak 
jsme se seznámili a on se mě pak ujal a 
pokaždé, když jsem přijel z Bratislavy, tak 
jsem k němu zašel. On byl také velice 
hluboce věřící katolík. Postupně mě přivedl 
hlouběji k víře, mluvil se mnou a dával mi 
číst různé duchovní knížky a pak se stal i 
mým biřmovacím kmotrem. Biřmovaný 
jsem pak byl v Dómu sv. Martina v Bra-
tislavě v roce 1967.

8 Proč ne v Brně?
On tehdy v Brně nebyl biskup, ale v Bra-

tislavě byl, takže jsem byl biřmovaný tam. A 
od té doby vlastně chodím na mše každý 
den až dosud.

8 Jaké máš zkušenosti se sousedy         
v předním domě a s naším sborem?

Když jsem se sem na Kounicovu dostal, 
cítil jsem tady tu křesťanskou blízkost a 
lásku. A byl jsem nesmírně šťastný a 
děkoval jsem za to Pánu Bohu, že jsem se 
sem dostal. Já jsem se s protestanty do té 
doby nikdy nesetkal. Já si myslím, že 
bratrská církev je i dost výjimečná v tom 
společenství – to je můj názor – protože 
tady je nějakých 320 členů a 280 pravidelně 
chodí, a ti, co nechodí, to jsou ty babičky, 

které třeba nemůžou. Vždyť to je unikátní, 
to je ohromné. Takže jsem byl strašně rád, 
že jsem se dostal do této společnosti a že je 
tady taková bratrská láska. A dodnes za to 
při mších děkuji a každý den se za tohle 
společenství modlím, i za celý dům.

8 Tak to velice děkujeme. A tvoje zku-
šenost se sborem?

Já chodím posledních asi 15 let na bi-
blické hodiny, nejdřív občas, ale v po-
sledních pár let skoro na všechny. A jsem za 
ně velice rád, protože mi pomáhají dál 
prohlubovat moji víru. A mám i ty lidi rád, 
cítím se ve vašem společenství dobře. Jsme 
bratři a sestry, co bylo kdysi, to bylo špatně, 
jak mezi katolíky, tak mezi protestanty, ty 
války a pronásledování. To byli křesťané? 
Tak možná na baterku.

8 Přenesme se zpátky k dnešku – jak se 
ti žije v současné době?

Já jsem šťastný, že jsem s Bohem a že 
jsem tady. I když mě manželka opustila, ale 
bez ní bych se sem nikdy nedostal (a neměl 
také tři skvělé dcery). Jsem moc šťastný, že 
jsem tady poznal takové dobré křesťany. 
Teď tu se mnou bydlí i moje vnučka 
Maruška, která tady studuje.

8 Na co jsi ty osobně hrdý?
Já su asi hrdej na to, že se mi tak vydařily 

ty holky a že žijí z víry.
 
8 Co bys dnes vzkázal mladým, jakou 
životní moudrost bys jim chtěl předat?

Aby se drželi Pána Boha, to je to nej-
důležitější, a všechno ostatní jim bude 
přidáno.

Rozhovor s bratrem Jiřím Sterzem zvesela vedli 
Pepa a Katka Vávrovi.
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TELEFONICKÁ
NÁ VŠTĚVA 

Z TURECKA

taré arménské město Van, patřící 
dnes Turecku, drží ve svých vě-Szeňských zdech už dva roky mého 

bratra Mirka. Snažil se roku 2016 se svou 
kamarádkou Markétou vybudovat obva-
zový stan v severní Sýrii, měl nachystaný 
stan, léčivo i generátory, ale při přechodu 
tureckých hranic byli oba zatčeni a později 
obviněni z terorismu. Po všech soudních 
peripetiích zazněl poslední verdikt, který 
znamenal trest šest a čtvrt roku odnětí 
svobody pro Mirka i Markétu. Každý z nich 
je v jiné věznici. Zprávy od Markéty ne-
mám, snad jen, že se nyní zřejmě znovu 
nastavují korespondenční i telefonická 
pravidla v jejím novém místě uvěznění.

S Mirkem mám od tohoto září možnost 
si telefonovat – vůbec poprvé jej slyšet 
téměř po dvou letech odloučení. Dostali 
jsme povolení od ředitele věznice, které 
jsem žádala skrze konzulární pomoc, že mi 
Mirek může každou neděli zavolat na deset 
minut. Nemá ovšem garantováno, v kolik 
hodin to bude. Chodí to tak, že přijde 
bachař do cely a Mirek musí jít. A tak od září 
nosím na bohoslužby mobil, abych mohla 

zvednout jediné možné vytočení mého čísla 
za celý týden. Dvakrát se mi stalo, že jsem to 
nestihla a Mirek už podruhé zavolat 
nemohl.

Myslím na sdělení v listu Židům 13, 3: 
Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; 
pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat 
utrpení. A potom ještě myslím na to, když 
Pán Ježíš říkal v Mt 25,42–43 a 45: Hladověl 
jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste 
mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl 
jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve 
vězení, a nenavštívili jste mě. Amen, pravím vám, 
cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, 
ani mně jste neučinili.

Každou neděli můžu pro svého bratra 
udělat to nejmenší: zvednout telefon. Je to 
velká věc, byť těch deset minut uplyne 
neskutečně rychle. Mirek pozdravuje náš 
sbor a děkuje za modlitby. Vím, že někteří   
z Vás, sestry a bratři, se za něj věrně modlíte. 
Vloni jsme posílali z besídky vánoční 
obrázky a dospělí psali v angličtině 
pozdravy. Všechno toto jsou takové malé, 
ale důležité návštěvy ve věznici. I kdyby 
některé dopisy nedošly, věřím, že Pán to má 
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Dopolední i odpolední program byl plný 
zajímavých workshopů a aktivit, ve kterých 
si každý našel něco svého – natáčení, dabo-
vání scén z animovaných filmů, výroba mi-
kroskopů, workshop o střihu videí, venkov-
ní hra, stínohra před světlem dataprojekto-
ru, recykliteratura. V sobotu odpoledne 
běžel v jednom z promítacích sálů doku-
ment o Karlu Krylovi (Bratříček Karel) a    
k diskusi po filmu přijal pozvání Radko 
Kubičko, který Karla Kryla osobně znal a 
mohl tak účastníkům poskytnout hlubší 
vhled do jeho života i širších souvislostí jeho 
doby. Ve zbytku soboty jsme se opět 
pohodlně usadili a sledovali filmy až do 
hluboké noci.

XIV. FFDM

ve svých rukou a dobrý úmysl podpoří svým 
milosrdenstvím.

Bratrovi se daří dobře. Nestěžuje si, 
připomíná mi, že není na dovolené, tím si 
nenárokuje žádné služby navíc. Někdy 
možná i k vlastní škodě, ale kdoví, jaká to 
pro něj je tam škola života. Já nevím, jak si 
jej Pán Bůh použije v budoucnosti. V kaž-
dém telefonu se ptá na naše děti, zajímá jej, 
co dělají, chce, abychom jim dávali dárečky i 
za něj, což s radostí činíme. Vždyť ony se za 
něj také modlí.

Bratr zažádal o přestěhování do jiné 
věznice. Nese to s sebou otazníky, nejsem si 

jistá, zdali to bylo moudré rozhodnutí, ale 
kostky jsou vrženy, a tak Vás chci požádat, 
bratři a sestry, modlete se s námi za něj, za to 
přestěhování, za možnost návštěv, za to, aby 
se jej Pán dotýkal, vždyť i on je jeho dítko. 
Věřím v sílu církve, v sounáležitost v mo-
dlitbách, věřím v bratrskou lásku a doufám, 
že to všechno Pán Bůh přetaví v něco 
dobrého – pro mého bratra i pro Markétu a 
v posledku i pro nás, kteří navštěvujeme 
nemocné a uvězněné.

Kateřina Vávrová

etošní filmový festival byl už 14.      
v pořadí a nesl se v duchu tématu LYOLO (you only live once), což 

znamená – žiješ jenom jednou. Filmy, dis-
kuse po filmech a ranní duchovní program 
se zabývaly tématikou toho, jak vlastně žít 
život naplno, jak přijmout zodpovědnost za 
vlastní život, kde najít odvahu, podle čeho 
se řídit, kam směřovat svůj život atd.

Filmový festival byl odstartován jako 
tradičně slavnostním ceremoniálem a 
pokračoval zahajovacím rautem. Po něm už 
se mohli účastníci festivalu usadit na židle a 
sledovat jeden film za druhým.

V sobotu ráno jsme se společně zamýšleli 
nad tématem festivalu z pohledu Bible 
prostřednictvím verše ze Žalmu 119 Svíce 
mým krokům je slovo Tvé, svítí mi na cestě.
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Přibližné popsání programu ale nevy-
kreslí celkový dojem z festivalu tak jako 
některé z popisů účastníků, které jsem si 
dovolila vytáhnout z dotazníků.

„Tři dny beze spánku se spoustou jídla, 
seberealizace a podněty k přemýšlení. 
Zásoba filmů na pár měsíců dopředu a 
skvělá akce.”

„Úžasná akce, ze které jsem si odvezla 
silné zážitky.“

„Nejlepší víkend za celý rok. A myslím, 
že i nejlepší za všechny, na kterých jsem 
byla.“

„Jedna z nejlepších akcí. Místo, kde jsem 
poznala spoustu nových přátel a celý rok se 
nemůžu dočkat dalšího festivalu.“

„Famózní to víkend. Mňamózní to jídlo. 
Monstrózní to festival.“

Adéla Bischofová

ORGANIZAČNÍ TÝM
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DVĚ OHLÉDNUTÍ 
ZA SBOROVÝM DNEM
DVĚ OHLÉDNUTÍ 
ZA SBOROVÝM DNEM

Boží láska a život na hraně
Boží láska a život na hraněe sborovým dnem jsem byl spokojen a 

jeho programová náplň mi dává Spříležitost, abych se vyjádřil ke dvěma 
jeho tématům. 

V kázání se často zmiňovala křesťanská 
láska a věci s ní související. Téma bylo 
podrobně probráno a dobře vyloženo.

Nevím, jestli jsem byl nepozorný nebo 
málo pozorný, i když se vždy při kázání 
snažím soustředit. Mám ale pocit, že jsem 
neslyšel nic (?) o Boží lásce. 

Křesťanská láska, Boží láska. Každá je 
samozřejmě jiná. A to bezesporu kvali-
tativně. Zmiňuji se o tom, protože z vlastní 
zkušenosti vím, že existují lidé, kteří jsou 
Boží láskou obdařeni. Nevědí o tom, a když 
jim to někdo řekne, tak odpoví, že v Boha 
nevěří, a proto ani Boží láskou nemohou 
být obdařeni. (A přitom by mnohdy zahan-
bili i některé s jejich láskou křesťanskou.) 

Tyto zkušenosti jsem zažil a nasbíral       
v nejhorší a nejtěžší etapě svého života.      
V době, kdy jsem se pohyboval na samot-
ném dně lidské společnosti. Žil na dně 
lidského bytí. Na hraně tenčí než lidský vlas 
a ostré jako skalpel. Na hraně osobní fy-
zické „ještěexistence“. A za hranou člově-
čenství. 

Z osobních zkušeností s lidmi, kteří mi   
v té době pomohli, jsem poznal skutečnou 

Boží lásku. A z těchto neznámých „beze-
jmenných“ lidí, mohu na základě našich 
hovorů s naprosto čistým svědomím říct, 
bylo mnoho nevěřících. Ale VÍM, že ONI    
v sobě Boží lásku mají.

Odpolední program se zabýval otázkou 
křesťanství na hraně či za hranou. A kam až 
mohu zajít za onu pomyslnou hranu. Velmi 
mě zaujala a oslovila alegorie/představa 
chůze po laně. Chůze po laně s provazo-
chodeckou tyčí. A ihned se mi v mysli 
zrodila asociace pro onu provazocho-
deckou tyč. A to, že tato tyč symbolizuje 
(„zastupuje“) tři „věci“ současně, najednou. 

Je to cit. JAK se chovám. JAK jednám. 
JAK mluvím. Když je můj cit „jemný“ 
(jemnější), tak tolik v životě nebalancuju a 
nevrávorám. A čím je můj cit „hrubší", tím 
víc mi hrozí propadnutí, zřícení a zkáza. Pak 
je to EQ (empatie). Čím jsem vnímavější, 
tím je má chůze po „laně mého života“ 
jistější a snazší. A nakonec, ta tyč je BŮH, 
kterého se držím a musím (!) držet, chci-li jít 
bezpečně životem dál. Pakliže se Boha 
pustím, jenom vrávorám a kymácím se na 
„laně života“ ze strany na stranu, neschopen 
posunout se v životě dál. A je jen otázkou 
času, kdy se zřítím. 
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Racajda, Rachab 
      a Co na to Ježíš
Racajda, Rachab 
      a Co na to Ježíš
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(pokus o mírně opožděnou glosu)

ak jsme zase měli sborový den, 
ostatně jako každoročně se začát-Tkem listopadu a zahájením večírko-

vé sezony. A v předvečer tohoto sborového 
dne divadlo. O nějaké Racajdě alias Tonce 
Šibenici alias Antonii Havlové, čili o jedné 
pražské prostitutce, jak stanula před 
nebeským soudem a – světe div se – obstála.

Co se týče mé paměti a našeho sboru, 
nepamatuji si, že by se u nás konalo nějaké 
divadlo. Natož představení o prostitutce. 
Neboť moje paměť sahá nanejvýš nějakých 
šest let nazpět a v této době se žádné ne-
uskutečnilo. Jestli dříve, to opravdu nevím. 
Každopádně si myslím, že takové uvedení 
přece jen vyžadovalo určitou dávku odvahy 
ze strany pořadatelů, režiséra i samotných 
herců – pardon, vlastně jen jednoho herce, i 
co to povídám, jedné herečky – Petry Ve-
selé-Zvonařové. Vždyť Církev bratrská, ale 
zvláště její předchůdkyně Svobodná církev 
reformovaná a Jednota českobratrská, jsou 
známy svým odmítavým postojem k di-
vadlu.

(Vsuvka: Imaginární rozhovor v době 
dřívější: Kazatel: „Tak vy byste chtěli na naší 
půdě hrát divadlo? Tak to, prosím, ne. Ne, 
to opravdu nepůjde. My přece nejsme, jak 
bych to řekl, abych vás neurazil... No přece 

my nejsme žádní komedianti, doufám, že to 
chápete. Prosím vás, ne. S tím si běžte 
někam jinam, třeba do Sokola nebo Orla, ale 
k nám takové věci netahejte, ano? Prosím 
vás... A o čem, že by to mělo být?“ „No, o 
jedné prostitutce z Prahy, která nakonec 
uspěla před...“ „Promiňte, ale už se 
neudržím: Zbláznil jste se? Něco takového 
je přece absolutně vyloučeno. Promiňte, 
musím už jít připravit si kázání na neděli. 
Tak se mějte hezky a na shledanou třeba ve 
shromáždění.“)

Doba se ale mění. A tak jsme si 
představení o Tonce Šibenici my, kdo jsme 
se ho v předvečer sborového dne zúčastnili, 
opravdu vychutnali. Poněvadž herecké 
umění paní Veselé-Zvonařové, mimo jiné 
členky sboru CB v Praze-Soukenické, bylo 
opravdu mistrovské. Komu čest, tomu čest. 
Však také dlouhotrvající potlesk ocenil její 
projev.

Tento příběh o Racajdě uvedl do 
literatury „zuřivý reportér“ Egon Erwin 
Kisch ve své knize Tržiště sensací v re-
portáži pod názvem Nanebevstoupení 
Tonky Šibenice. I když je to dílo bezmála 
osmdesát let staré, čte se téměř jedním 
dechem. Kisch, a také představitelka hlavní 
role, používají lidovou mluvu, zřejmě 
blízkou skutečné mluvě služebnic rozkoše. 

Co se týče mé víry v Boha, tak s mými 
přibývajícími léty je ukotvenější a ukot-
venější. A pevnější a pevnější. Ale čím jsem 
starší, tím víc mám pochybností o svém 
křesťanství a tím jsou ty pochybnosti hlub-
ší. Ve svém „novém“ životě jsem POZNAL, 

že mohu jít za pomyslnou hranu do té míry, 
kam až mi to má víra a můj osobní VZTAH   
s Bohem povolí a dovolí.

Tolik k mému ohlédnutí za sborovým 
dnem.

Jiří Zouvala
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Jedna ukázka: Tonka Šibenice před nebes-
kým tribunálem: „Né, vysokej svatej soudní 
dvore, žádná se nepřihlásila. Celá Praha 
přece věděla, že Prokůpek bude zejtra 
voběšenej, protože zardousil tři děvčata, 
jednu u Brandejsa, jednu u Krče, a zbejvající 
vlákal do lesa u Hodkoviček. Všecky tři 
uškrtil a mrtvoly zohavil. Hnusnej chlap. A 
tak taky vypadal na fotografii v Pražským 
ilustrovaným kurýru – pobuda s rozežra-
ným vobličejem, že by člověk blil, jen když 
se na něj podíval, brrr!“

Je zajímavé, že i Kniha knih – Bible, se 
tomuto „neslušnému“ tématu, totiž prosti-
tuci – asi jednomu z nejstarších „řemesel“ – 
nijak nevyhýbá. Dokonce známe jednu 
prostitutku (v Bibli se ale užívá asi mírnější 
termín nevěstka) i jménem, a ještě k tomu je 
oceňována její statečnost a odvaha. Její 
jméno je Rachab a její příběh najdeme ve 
starozákonní knize Jozue ve druhé kapitole. 
Bylo to v době po smrti Mojžíše a Bůh po-
sílá Jozua, aby přešel s veškerým lidem řeku 
Jordán a zabral území od stepi a tohoto 
Libanónu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé 
země Chetejců až k Velkému moři, kde zapadá 
slunce. (Joz 1,4) Než se tak stane, Jozue potají 
vysílá dva muže jako zvědy, aby šli a prohlédli 
tu zemi i Jericho. (Joz 2,1) Oni tedy šli a uby-
tovali se u nevěstky Rachab. Jerišský král se 
to dozvídá (už tenkrát fungovalo dona-
šečství) a rozkazuje Rachabě, aby ty muže 
„vyvedla“ – a tak by je vlastně identifikovala 
a uvedla do nebezpečí. Ta ale neuposlechne 
králův rozkaz a vyvedla je na střechu a skryla je   
v pazdeří, které měla na střeše složené (Joz 2,6). 
Pronásledovatelům řekne, že muži odešli, 
neví kam. Tak je uchránila téměř jistě před 
smrtí.

Kniha Přísloví však před prostitucí varu-
je: Vždyť nevěstka je hluboká jáma, těsná studna 
je cizinka. (Př 23,27) A Kdo miluje moudrost, 
působí radost svému otci, ale kdo se přátelí s ne-
věstkami, mrhá majetek. (Př 29,3)

Jméno prostitutky Rachaby se objevuje i 
v Novém zákoně. V evangeliu podle 
Matouše v první kapitole, kde se uvádí 
rodokmen Ježíše Krista, je její osoba 
uvedena jako jedna z těch, skrze niž se pak 
narodí Spasitel světa. Autor listu Židům (Žd 
11,31) zmiňuje nevěstku Rachabu, která 
…věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a 
nezahynula s nevěřícími. V podstatě stejně 
kladně ji hodnotí i Jakub ve svém listě, když 
píše: Což nebyla i nevěstka Rachab podobně 
ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a 
propustila je jinou cestou? (Jk 2,25)

A jak se k prostituci staví Pán Ježíš?        
V evangeliích nemáme zprávu o tom, že by 
se k ní Ježíš nějak vyjadřoval či se vůči ní 
nějak vymezoval. Co je však více než pozo-
ruhodné, je Kristův výrok: Amen, pravím 
vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího 
království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, 
a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu 
uvěřili. (Mt, 21,31–32) Jako vždy, i tato slova 
Pána Ježíše naprosto brilantně vlastně říkají 
vše. Lépe a stručněji to už asi nelze říci.

V příběhu o Tonce Šibenici se nakonec 
Racajda dostane do nebe. Je mladá, má 
modré empírové šaty, s velikými opeřenými 
křídly. Dostává otázku, je-li šťastná. „Tak 
šťastná!“ vypraví jen ze sebe. „A máš ještě 
nějaké přání, Tonko?“ „Ach, ano, tak ráda 
bych zase slyšela ten gramofon.“ President 
pokyne. Gramofon začne hrát píseň „Ty jsi 
moje racajda“. Modrá Tonka vzrušeně po-
slouchá. Potom odhodí cigaretu, chytne 
blonďáka Mirka a tančí s ním. Je v nebi. Tak 
končí příběh o Tonce Šibenici z pera Egona 
Erwina Kische.

Můžeme si z tohoto příběhu, a znovu po-
dotýkám, bravurně ztvárněného paní Vese-
lou-Zvonařovou, něco vzít i pro náš život? 
Na tuto otázku, nechť si, prosím, odpoví už 
každý sám.

Felix Davídek



 Andělský strom 2018
je projektem Mezinárodního vězeňského společenství a je 

propojen s dalšími projekty, které pomáhají odsouzeným uvnitř 
věznic, ale i propuštěným, rodinám a obětem. V České repu-
blice projekt běží již osmým rokem a celkem mohlo být 
obdarováno 3 100 dětí a jejich rodin. Vloni jsme se připojili       
k projektu a potěšili 20 dětí, pro velký zájem jsem nám nechala 
přidělit pro Vánoce 2018 30 dětí, které můžeme obdarovat. 
Cena jednoho dárku je maximálně 500 Kč. Dárek vánočně 
zabalíte, připojíte k němu osobní dopis od rodiče a zašlete poštou. Je nutné dárky odeslat 
nejpozději 12. prosince, aby včas a v pořádku dorazily před Štědrým dnem. Adresu a osobní 
dopis vám předám v neděli po shromáždění. Všem, kteří se rozhodnete takto podpořit děti, 
předem děkuji.

4Petra Packová
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Od Adama po jazz

Druhou adventní neděli 9. 12. 2018 zazní od 17 hod v naší modlitebně tóny motivované 
Vánocemi. Benefiční koncert pro podporu práce naší Diakonie zahraje a zazpívá skupina 
Musica Felix. Zvučné hlasy, flétny, cello, cembalo i bubínky budou propůjčeny skladbám 
napříč staletími, a to od Adama (Michny z Otradovic) až po jazz.

Společné setkání v sále i předsálí, pestrý jarmark před i po koncertu, káva a bábovka, to 
všechno bude tvořit radostné přiblížení se k sobě navzájem i k očekávanému Spasiteli.

Radujme se, veselme se, přichází veliký Král…
Vstupné dobrovolné.
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POZDRAV
Z BOHUMILIC

Chudí pastýři u jeslí tiše klekají,
radostí nad Božím dítětem dech se tají.
Jen krutý král Herodes má obavy o svůj trůn,
čeká trpělivě na mudrce, až mu přijdou
povědět o králi, který spasí celý svět.

Ze strachu o trůn vraždil nemluvňátka.
Josef  a Marie, tvá matka,
vzali své dítě a prchali v dáli,
s Tebou, Pane Ježíši, do cizí země utíkali.

Že už je to dávno? Jak se chová lidstvo dnes?
Rodí se nepokoje, zloba, závist i ten Herodes!

Buď sláva Bohu na výsosti!
Na zemi pokoj, lidem dobré vůle.
Ať vánoční stromeček září všem dětem
a Boží Láska ať kráčí celým světem.
Narodil se vám dnes Spasitel, radujte se!

Požehnaný vánoční čas
přejí Bohumiličtí

Přišel ten vánoční čas

Čas adventní, čas očekávání a naděje,
opět prožíváme příchod Mesiáše,
mlhavý závoj, poslední list se zachvěje,
vánoční radost plní srdce naše.

Mráz kolem, sněhové vločky poletují,          
vítr duje,

světlá zář tmou proniká od betlémské sluje.
Milostivý Bůh nám dal jednorozeného Syna,
aby byla smazána naše hříšná vina.

Čas očekávání touží po tvé náruči, Marie milá,
Ty´s do chudých jesliček děťátko položila.
„Narodil se nám Spasitel, pojďme,    

pokloňme se,“
zpívají andělé z nebeských bran.
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Wojciech Jagielski: Modlitba za déšť, Absynt 2018 

Můžeme si být docela jistí, že nás jednou vláda v době sucha 
nevyzve: Modleme se za déšť? Můžeme si myslet, že jsme jako 
obyvatelé Evropy, která prošla reformací a osvícenstvím, imunní 
proti pokušení vést společnost znovu k jistotám náboženství? 
Takové otázky člověka napadají nad knihou Modlitba za déšť.

Předností knihy jsou reportérovy osobní kontakty a 
rozhovory s vůdci, kteří tok času v Afghánistánu významně určovali, z českého pohledu je 
zajímavé zjištění, kolik toho s těmi muži na záběrech a se ženami, které se naopak na 
záběrech nikdy nevyskytují, máme společného.

Wojciech Jagielski zachytil své cesty po Afghánistánu opakovaně mezi lety 1992–2001; 
jeho kniha vyšla v originále roku 2002. Mezi řádky naznačuje, proč s ním místní byli ochotní 
otevřeně mluvit – jako s mužem, věřícím člověkem, i když pro muslimy poněkud kuriózním 
a nedokonalým způsobem, navíc není Američan nebo Rus. 

Nejprodávanější knihy Nejprodávanější knihy 
Křesťanského knihkupectví  
a galerie  Světlo

Gary Thomas: Posvátnost manželství, Triton 2017

Vaše manželství je víc než jen posvátná smlouva mezi dvěma 
partnery. Je to duchovní cesta, na níž můžete lépe poznávat 
Boha a učit se mu víc důvěřovat a hlouběji ho milovat.

Kniha není návodem na to, jak budovat lepší manželství; 
ukazuje cestu, jak vám manželství může pomoci prohloubit 
vztah s Bohem. Od praktikování odpuštění přes extázi 
manželské intimity k posvátnému příběhu, který svým 
společným životem píšete – všechno v manželství skrývá 
potenciál k objevování Kristovy podoby a k jejímu zjevování 
světu.

Ať už je vaše manželství radostné, nebo náročné, může 
být v každém případě vstupní branou k životu v důvěrnějším 
vztahu s Bohem. Tato publikace dost možná výrazně změní 
váš manželský život. (co když Bůh zamýšlel manželství spíše 
jako cestu ke svatosti než ke štěstí?)

vybráno z webu www.knihy-galerie.cz
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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

– 4 –– 4 –

VERŠ:
Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi 
ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší 
…………, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.

Žalm 4,7–8(ČEP, )

o to jen je za příjemný pocit, když 
se nám něco podaří? Když Czískáme něco, po čem jsme tou-

žili? Když dostaneme přesně ten dárek, 
který jsme si celý rok přáli?

Co nás často také naplňuje při prožitku 
lásky, pochopení, spokojenosti či štěstí?

Jakou emoci se každodenně máme učit 
čerpat, hledat a brát z nejrůznějších ma-
ličkostí, drobností a milých běžných 
situací?

Který pocit je tak často doprovázený 
úsměvem či přímo smíchem? A u čeho se 
nám také někdy dokonce zvyšuje srdeční 
tep? Co prožíváme, když vítězíme, když 
získáváme, po čem toužíme, když nás 
obklopují krásné věci či milí lidé?

Co naopak mizí, když je člověk smut-
ný, nic mu nepřináší potěšení, je 
zdeptaný? A čím může takového člověka 
naplnit sám Pán Bůh?

Poznali jste? Víte to? Pokud ano, mů-
žete tento báječný pocit, který se často 
přeje druhým právě o Vánocích, doplnit 
do biblického verše z knihy Žalmů a dě-
kovat za něj Bohu kdykoli, kdy ho budete 
ve svých srdcích prožívat i vy.
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

PROSINEC V NAŠEM SBORU

SILVESTR A NOVÝ ROK

19

Alfa kurzy – sledujte na facebooku a u vedoucích.

3. 12.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)
13. 12.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
17. 12.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)
18. 12.: Setkání seniorů včetně dobrého oběda (10–14 hod)
24. 12.: Štědrá večeře pro osamělé (16–18 hod)

6. 12.: Family English
13. 12.: Anglická konverzace s rodilou mluvčí
20. 12.: Family English

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

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

2. 12.: Dorosty o letních táborech
9. 12.: Benefiční koncert Diakonie (viz str. 15)
16. 12.: Dětská vánoční slavnost (začátek v 16.30)
23. 12.: Vánoční písně (Ad hoc)
30. 12.: večírek nebude

31. 12.: shromáždění na ukončení roku (připravuje br. Jiří Kořínek) – 17.00 hod
1. 1.: novoroční pobožnost (kaz. Daniel Komrska) – 10.00 hod 

BRUSLENÍČKO

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 (605 307 274).

VEČÍRKY / NEDĚLE 17.00 (posezení) 17.30 start programu



2. 12.:
9. 12.:
16. 12.:
23. 12.:
30. 12.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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

18.00
18.00
18.00

kaz. Jan Asszonyi; TV přenos
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně; neděle seniorů
br. Petr Raus; Brněnský ekumenický sbor
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA   18.00

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

sledujte oznámení

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 3. 12. v 17.30

ve středu 12. 12. v 17.30

2. 12.:
9. 12.:
16. 12.:
23. 12.:
25. 12.:
30. 12.:

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

STANICE

PROSINEC V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

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

NEDĚLE

w Správná odpověď: Radost.
Verš má znít: Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé 
tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
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