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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25.1. 2019. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), Josef Vávra 

 David Fajfr  copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(gon@email.cz), (david.fajfr@seznam.cz),

 Leden 2019

25 LET

Jubilejní rokJubilejní rok

e malé jubileum. Již dvacátý pátý rok se  
k vám dostává sborový list, původně J
Zpravodaj, dnes Kompas. Nenápadný 

nápad Bohuše Kučery. Tu chvíli, když za 
mnou přišel, zda bych mu s tím nepomohl, 
protože to umím s počítačem (ano, před 
pětadvaceti lety neměl počítač každý, nebyl 
ve všech domácnostech jako rádio) si 
přesně vybavuji i dnes. Rád a ochotně jsem 
souhlasil. Původně třílistá harmonika z A4 
byl Bohušův formát (mělo by se to dát 
snadno zasunout do kapsy – tak to 
zdůvodnil). Z kapesního formátu se stala 
A5 poté, co bylo možné časopis snadno 
kopírovat na sborové kopírce. A tak je tomu 
podnes. Děkuji všem, co se na Kompasech 
za oněch 25 let podíleli.

Kdo máte doma třeba i všechna čísla, 
máte již úctyhodnou kroniku sboru, a je to 
až dobrodružné v ní listovat a vzpomínat. 

Takže, Bohuši, moc děkuji.
SDG

za redakci DF
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Ú VODNÍK

náte to, vždy při silvestrovském shromáždění si 
vytahujeme veršíčky, po dlouhá desetiletí, snad od 
počátku naší církve. Někde doma bych možná ještě Z

našel veršíčky, které si vytahovali moji rodiče, kdy verše byly 
vystřihovány pravděpodobně z Hesel, nebo později psané kus 
po kuse na psacím stroji a nakonec tištěné s drobným grafickým 
motivem. Všechny měly společné ono očekávání – jak moc mi 
bude můj veršík lahodit, zda bude dostatečně přívětivý. 
Jakákoliv kritika přece znamená, že se něco musí změnit. Ve 
mně! A já se měnit zas tak moc nechci, zrovna teď, když všechno 
jako by klapalo, a už vůbec ne pod tíhou nějaké autority, taková 
potupa, takové ponížení. Nedivím se oné sestře, která si kdysi 
před lety vytáhla „ten správný“ verš až na pátý pokus.

Na rok 2019 jsem si vytáhl veršíček povzbuzující (to se mi 
ulevilo). Bůh mi zaslibuje (a jistěže nejen mně) naplnění práva, 
ale vyžaduje trpělivost, fajn.

Nicméně co    
s tím, když si 
někdo vybere 
veršíček podob-
ný tomu, co do-
stala za věnování 
do nového roku 
hospodářská ra-
da?

Jelikož jsem 
členem hospodářské rady, padá to i na mou hlavu: Zaženu tvou 
nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě 
vykoupím. (Izajáš 44,22)

Navrať se ke mně je nakonec povzbudivé. Já tě vykoupím – to už 
je docela hustý. Ale co s tou nevěrou a s těmi hříchy. Jasně, nikdo 
není dokonalý, ani hospodářská rada (byť jsem si to doposavad 
myslel. – Tady jsem chtěl dát smajlík, ale nedám...)

Ono to, co řekl br. kazatel (že budiž útěchou, že si tento verš 
nevytáhl alespoň někdo jiný) nemusí být tak jednoduché, možná 
se stejných těch veršů vytisklo víc aby padly na úrodnou půdu. 
Každopádně, pokud si stejný verš vytáhl ještě někdo jiný, má 
dveře do hospodářské rady otevřené a nějak se s tím vyrovnáme 
(pokud to není kampaň).

4David Fajfr, hospodář sboru

.

Jak se vypořádat 
      s veršíčkem

do nového roku
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1. 1. 1969 – federalizace Československé socialistické 
republiky – v rámci jednotného česko-
slovenského státu vzniká Česká socialistická 
republika a Slovenská socialistická republika.

1. 1. 1993 – rozdělení Československa a vznik České 
republiky a Slovenské republiky jako dvou 
samostatných států.

6. 1. – svátek Zjevení Páně (Epifanie), jinak též svátek Tří králů – oslava Krista jako krále 
všech národů (které symbolicky zastupují právě oni tři „králové“) – liturgický 
konec vánočních svátků na Západě, v pravoslavné církvi (vzhledem k užívání 
juliánského kalendáře) jde o počátek Vánoc.

6. 1. 1977 – publikováno Prohlášení Charty 77.*

4

leden 2019

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, 
zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Ž 25,3

SBOROVÁ KRONIKA

sestře Anně Štiglerové z Brna
bratru Miloslavu Zvonařovi z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna-Lesné
sestře Věře Pagáčové z Brna
sestře Evě Luklové z Nosislavi
sestře Ludmile Herníkové z Brna

KALENDÁRIUMKALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

LEDEN 2019

NAROZENÍ

Manželům Sychrovým se na Štědrý den narodila dcera Idda.
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8. 1. 1920  –  klub reformních katolických kněží v čele s Karlem Farským na svém pražském 
sjezdu vyhlásil odloučení se od Římskokatolické církve a vytvoření nové 
samostatné československé národní církve – vzniká tak Církev československá 
husitská. Vznik této církve byl pak veřejnosti oznámen jejich provoláním 
„Národu československému“, které bylo čteno 11. ledna 1920 v kostele        
sv. Mikuláše v Praze.

16. 1. 1969 – upálil se Jan Palach (zemřel 19. 1. 1969). *

15.–21. 1. 1989 – tzv. Palachův týden – původně pokojné shromáždění k uctění 20. výročí 
Palachovy oběti bylo rozehnáno zásahem složek SNB (komunistická policie), 
což vyvolalo sérii demonstrací, největších od roku 1969. Na jejich potlačení 
musely bezpečnostní složky nasadit vodní děla, slzný plyn a obrněná vozidla, 
zadrženo bylo přes 850 osob.

20. 1. 1942 –  konference ve Wannsee o konečném řešení židovské otázky – jednalo se o 
koordinační schůzku zástupců ministerstev a vedení nacistického Německa, 
která měla zabezpečit „hladký průběh“ vyhlazování Židů v prostoru ovlá-
daném (i v prostoru do budoucna předpokládaném k ovládnutí) Německem.

22. 1. 1933 – Židenický puč – skupina českých fašistů přepadla v noci z 21. na 22. ledna 
kasárna v Židenicích a pokusila se tak odstartovat státní převrat. Vojáci           
s četníky ale útok odrazili a útočníky zatkli.

23. 1.–30. 1. 1919 – sedmidenní válka mezi Polskem a Československem o Těšínsko.

24. 1. 1908 – založení první skautské organizace The Boy Scouts v Anglii.

27. 1.1945 –  osvobození vězňů z koncentračního tábora v Osvětimi vojáky Rudé armády – 
slaven jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti-

28. 1. 1919 – na konferenci v Praze na Soukenické proběhl pokus o vytvoření jednotné 
církve z probuzených českých evangelíků.* 

31. 1. 1951 – vstoupila v platnost nová systemizace sborů naší církve vynucená církevními 
zákony komunistického režimu – počet sborů byl nuceně snížen ze 40 na 28. 
Zrušen byl např. sbor v České Třebové, Kyjově či Náchodě.

4Vybral Josef  Vávra.

wUdálosti označené hvězdičkou (*) jsou rozvedeny v Letopisech (str. 12–13).
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ROZHOVOR

S 

ANIČKOU 

ROUSOVOU

Začala chodit 
do našeho 

sboru před 
třemi lety jako 

Anička 
Senecká 

a loni v září se 
provdala za 

Honzu Rouse.      
S naším 

sborem se 
teprve sžívá a 

zdá se, že se jí 
to daří.
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<

Studovala jsem Střední lesnickou školu   
v Hranicích na Moravě a nejbližší vysoká 
škola tohoto typu je Mendelova univerzita  
v Brně. Tady jsem si nevybrala lesnictví, ale 
krajinářství. Nicméně je to pořád na 
Lesnické a dřevařské fakultě.

< Odkud tedy pocházíš?
Z Pozlovic u Luhačovic. S prarodiči jsem 

od dětství asi 15 let chodila do Apoštolské 
církve do Uherského Brodu, což je asi 25 
km od Pozlovic, až později jsme pak začali 
chodit do Církve bratrské v Luhačovicích. 
Jsem trochu takový cestovatel…

< Takže Apoštolská církev, Církev bratrská… a 
ještě něco jiného?

V rámci sboru v Uherském Brodě jsem 
se zapojila do Royal Rangers, organizace, 
která není vázaná na jednu církev. Takže 
jsem potkala spoustu dalších lidí.

< A jaké bylo tvé první setkání s Církví 
bratrskou?

Poprvé jsem se s ní setkala na střední 
škole, to jsme zrovna s babičkou a 
dědečkem začali chodit do Církve bratrské 
do Luhačovic a zároveň jeden učitel češtiny 
na střední škole byl také z Církve bratrské. 
Najednou to bylo všude kolem mě. To bylo 
zajímavé.

< A co rodiče?
Rodiče nás podporovali, i když sami do 

žádné církve nechodí. Navíc jsme měly 
program na prázdniny, na víkendy. A ba-
bička s dědou nás v těch akcích podporovali 
i finančně.

< Říkáš „Měly...“. Kolik je vás sourozenců?
Mám dvě sestry – jednu starší a jednu 

mladší. Starší je vdaná, má dceru Zuzanku, 
rok a půl starou, takže jsem teta. Mladší má 

 Prozradíš nám, jak ses v Brně octla? 14 let. Všechny jsme věřící, přijaly jsme 
Ježíše, všechny jsme zapojeny ve sborech.

<

V 15 letech, kdy se dějí největší změny, 
jsem přijala Ježíše do svého srdce. Ke Kristu 
jsem se vlastně dostala díky Royal Rangers. 
Bylo to postupně na různých akcích, každý 
měsíc něco, a tak si mě Bůh postupně 
zavolal.

< Royal Rangers je mezidenominační orga-
nizace…

Je to takový „protestantský skaut“, kdy 
hlavním mottem je „Vždy připraven“ a       
z Matoušova evangelia „Ve všem druhým 
dělej to, co chceš, aby oni dělali tobě“. Je to 
volnočasový kroužek pro děti od první do 
deváté třídy.

< Jsi pořád věrná Royal Rangers?
Navzdory tomu, že jsem byla na 

internátě a teď jsem tady v Brně, jsem pořád 
věrná 23. přední hlídce ve Zlíně, kde mám 
spoustu přátel a děláme spolu tábory. Dřív 
jsem se zapojovala víc, teď už stíhám jen ty 
tábory.

< A jak ses dostala do našeho sboru?
Jsem takový dobrodruh, a tak jsem se 

podívala na Mapy.cz na nejbližší sbor Církve 
bratrské v centru Brna. A už sem chodím tři 
roky.

< A tady ses potkala s Honzou…
Protože tenhle sbor je hrozně velký a 

nikdo se s nikým moc nebaví, když se 
navzájem neznají, tak jsem začala chodit do 
mládeže a tam jsem potkala spoustu 
nynějších kamarádů. A seznámila jsem se 
tam s Honzou. Začali jsme spolu chodit a 
před třemi měsíci jsme se vzali…

< Jak se ve sboru cítíš teď?

Co nejvíc ovlivnilo tvou víru?
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Štědrovečerní večeře

Po třech letech se tady cítím přijatá. Díky 
vztahům, které jsem zde navázala, ale ze 
začátku to bylo těžké, jak tady člověk nemá 
kořeny. Asi nejdůležitější v tomto ohledu 
pro mě byla mládež. V tomto sboru je to 
úplně jiné, než na stanici jako jsou 
Luhačovice. Tam když někdo nový přijde, 
hned to všichni vědí. A i v Apoštolské církvi 
to bylo takové.

<

Celá Církev bratrská se mi moc líbí. Je to 
církev, kterou jsem hledala, i když jsem to 
nevěděla. Líbí se mi kázání, struktura 
shromáždění. Je to pro mě taková rovno-
váha. Líbí se mi stanice v Luhačovicích, 
sbor ve Zlíně a vedení bratra kazatele 
Škrobáka, jak působí na sbor a snaží se najít 
rovnováhu mezi tradicí a přílišnou volností. 
Tak to vnímám tam. V Brně to ještě nemůžu 
posoudit. Ale určitě se mi tady líbí.

< Studuješ, nebo pracuješ?
Jsem takový workoholik, studuji čtvrtým 

rokem magisterské studium Krajinné 
inženýrství, pracuji pro výzkumný ústav 
Silva Taroucy, kde brigádnicky pomáhám ve 
vědeckém výzkumu. Naše oddělení řeší 

 Proč jsi nakonec zakotvila v Církvi bratrské?

rovna tak jako v několika minulých  
letech i letos byl sbor CB na ZKounicově 15 věren své relativně 

krátké tradici, připravit štědrovečerní večeři 
pro chudé a osamělé. Začíná se již  několik 
dnů před Štědrým dnem. Nejdříve lo-
gistikou. A to v čem ten letošní bude  jiný 
než ty předchozí. Od toho se pak odvíjí vše 
ostatní. Co je třeba nakoupit  a v jakém 
množství. Dohodnout se s jednotlivými 
dobrovolníky na realizaci jejich úkolů podle 

lesní rezervace v České republice – lokality  
s přirozeným vývojem lesa bez zásahu 
člověka. A letos jsem ještě začala dálkově 
studovat Učitelství odborných předmětů 
(něco jako dřívější pedagogické minimum), 
abych mohla učit třeba botaniku, zoologii 
nebo ochranu přírody na střední škole.

<

Zatím to moc nestíhám, ale chtěla bych 
se zapojit… Třeba pracovat v nedělní 
besídce.

< Co ti dělá radost?
Ráda peču, baví mě ruční práce, ráda 

sportuju, pracuju s dětmi, ráda zvu lidi na 
návštěvu, organizuju různé párty…

< Co bys nám ještě chtěla říct?
Ráda bych se tady ve sboru více 

seznámila s jinými lidmi, než jsou moji 
vrstevníci. A díky svatbě jsem se více stala 
součástí sboru.

To jsme rádi a vítáme tě mezi námi.

4 Ptala se Lenka Broklová.

 A co ve sboru?

časového harmonogramu. Některé úkoly 
jsou náročné na čas,  jiné zase na nohy, další 
zase na něco jiného. A pak už stačí jen 
dodržovat  itinerář a mít v záloze časovou 
rezervu pro nenadálé a nečekané  kompli-
kace. Patrně nejpočetnější bývá kuchařský 
tým. 

První fáze přípravy bramborového salátu 
začala už dva dny předem a samotné  do-
končení den před Štědrým dnem. Polévku 
připravil polévkový mistr a specialista, bratr 
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ožná, že nás, milí bratři a sestry, 
bylo víc, kdo byli na druhou Madventní  neděl i  pří jemně 

překvapeni jako já sám, když při ohláškách 
bylo oznámeno, že nám staršovstvo 

předkládá dotazník ohledně biblických ho-
din, potažmo celkového biblického vzdě-
lávání v našem sboru. A opět si myslím, že 
jsem nebyl sám, koho překvapilo, nebo 
dokonce zaskočilo uvedené procento členů 

Biblické hodiny
na rozcestí
v našem sboru

kazatel Daniel Komrska. Řízky od brzkého 
rána smažila sestra  Inka Kulísková. Sestra 
Noemi měla patrně noční šichtu. Upekla 
osm vánoček. Cukroví napekly členky 
sboru. V této fázi máme v podstatě nape-
čeno a uvařeno. Už zbývá jen příprava 
spodního sálu a stolů. Nanosit dvakrát pa-
desát talířů, padesát kompletních příborů, 
padesát skleniček, ubrousků, na každý stůl  
kořenku, džbán s čajem, ošatku  s pečivem a 
tácy s cukrovím – které pěkně  připravila 
sestra Ivanka Nedělková, a všechno hezky 
pěkně jednotně srovnat a vyladit, aby to 
mělo úroveň. Připravit kávový stolek, 
přestěhovat klavír a ozvučení, které mistrně 
ovládá bratr Tomáš Kotrbatý, a je půl čtvrté. 

 A už tu byli první hosté a přicházeli další 
a další. Ke čtvrté hodině, zdálo se, už zde 
byli všichni pozvaní. Bratr kazatel Komrska 
se ujal slova a přednesl nám pěkné, výstižné, 
ale i vtipné kázání, přesně „napasované“ na  
historickou událost tohoto dne. Během 
kázání všichni z přišedších hostů 
naslouchali, pouze u  jednoho stolu řešili 
patrně něco mnohem důležitějšího a 
významnějšího než narození Ježíše Krista. 
Naštěstí, hlasitost jejich diskuse byla na 
hranici tolerance. 

Po úvodní duchovní části přišlo na řadu 
kulturní hudební osvěžení na vánoční 

motivy. A to v podání rodinného kvarteta 
„Otec Vávra & tři ratolesti“. Předvedli 
sedm písní za doprovodu klavíru, kytary, 
bubínku a chrastítka. Členové kvarteta sami 
na tyto nástroje hráli a současně při tom  
zpívali. Velmi zajímavá byla píseň „Dobrý 
král Václav“ vztahující se k českému 
prostředí a k rané české historii. U nás velmi 
málo známá, zato však podle průvodního 
slova kapelmeistra v anglosaském prostředí 
v období Vánoc píseň číslo jedna. A v tomto 
prostředí ji zná opravdu každý.  

Potom  už došlo na servírování večeře. 
Takže jsme pojedli něco málo popili a  
poklábosili. A jídlo? Polévka – pohádka, 
salát jedna báseň, řízky druhá jedna báseň, 
cukroví a sladkosti také jedna báseň. Co se 
týče salátu, je vidět, že fa  J. Š. & tři synové 
spolu s Davidem Rausem jsou zkušení 
profíci, neb (vzhledem k množství a ke 
kvalitě) bramborový salát připravovali 
předem. A na kvalitě to bylo velmi dobře 
znát, protože byl hodně dobře uležený, 
„odpočatý“. Abych tady jenom nebásnil, 
tak když přišel čas a osazenstvo se začalo 
pomalu vytrácet a odcházet, začalo se i        
s úklidem, kterého se ujal technický tým. A 
když bylo uklizeno, letošní dvacátý čtvrtý 
prosinec v Církvi bratrské skončil.

4Jiří Zouvala
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zúčastňujících se pravidelně středečních 
biblických hodin. Je to pouze 13,2 % členů 
sboru! Docela alarmující číslo.

Biblické vzdělávání hned vedle pravi-
delných nedělních bohoslužeb patří už od 
začátku vzniku naší církve ke sborovému 
životu, tak jako dýchání patří k živému tělu. 
Přesto dochází (a není to specifikum jen 
našeho sboru) k úbytku pravidelných 
účastníků, a to až na téměř pouhou desetinu 
členské základny! To svědčí o krizi v této 
oblasti sborového života, a proto přichází 
naše staršovstvo s dotazníkem.

Už v roce 2017 při vizitaci sboru prove-
dené bratry kazateli Bronislavem Matulí-
kem a Davidem Novákem bylo na tuto 
skutečnost poukázáno: „Sbor opouští 
pravidelné biblické vzdělávání. Jen malá 
část sboru dochází na biblické hodiny a ve 
sboru skoro vůbec nefungují skupinky. 
Proto vizitátoři doporučují začít syste-
maticky promýšlet, co s touto situací dělat 
(např. zda nevyužít hodinu před boho-
službou k nedělní škole pro dospělé). Na 
otázku, proč lidé nechodí na biblické 
hodiny nebo proč nezkusí zakládat biblické 
skupinky, znělo stále dokola, že ,není časʻ. 
Jenže problém bude spíše v prioritách.“     
V komentáři k této vizitační zprávě se praví, 
že „je zřejmé, že společné biblické hodiny   
s kázáním jsou formou, která se přežila“. 
Naprosto souhlasím.

Jsem rád, že naše staršovstvo je si vě-
domo, že je potřeba v této oblasti něco 
změnit, a že k tomu vyzývá i nás, členy a 
příznivce sboru. Bratři a sestry, máme nyní 
jedinečnou příležitost odpovědět na ho-
zenou rukavici a zcela otevřeně a svobodně 
se vyjádřit a navrhovat možná řešení! 
Nenechme v tak závažné záležitosti naše 
kazatele a staršovstvo osamocené a po-
mozme jim řešit tuto situaci i našimi nápady 

a návrhy! Charakter naší církve umožňuje, 
aby se k zásadním otázkám života sboru 
vyjádřili všichni! To je velká výsada, kterou 
nedisponují všechny církve (např. kato-
lická), a proto ji nenechme ležet ladem, 
nýbrž se zapojme!

Zvláště bych apeloval na naši mladou 
generaci, aby se také do dotazníkové akce 
zapojila! V jednom z letošních čísel 
Kompasu si Bětka Šťastná posteskla, že má 
pocit, že mládež stojí jaksi na okraji sboru. 
Teď máte, milí mladí přátelé, možnost se 
vyjádřit, proč jsou pro vás současné biblické 
hodiny buď málo atraktivní, nebo vám 
nevyhovuje to či ono, neboť podle zprávy 
staršovstva se biblických hodin účastní 
převážně starší členové. Ale vy jste naše 
budoucnost! My starší chceme a přejeme si, 
abyste měli větší účast i na biblických 
hodinách i na modlitbách při nedělních 
bohoslužbách! Jen zcela výjimečně slyším 
modlit se mladého člověka v našem sboru, a 
to je, myslím, velká škoda. Tak se teď máte 
možnost vyjádřit, a tak to, prosím, udělejte! 
Nenechte to jen na nás starších!

Bratři a sestry, dotazníková akce běží i 
teď, na začátku letošního roku, takže máte 
možnost si všechno promyslet a poté se 
vyjádřit. Bratři starší uvítají i další náměty, 
impulzy, připomínky či komentáře. Mo-
dleme se, aby nás Duch svatý osvítil světlem 
Kristova učení i Kristovy moci pramenící    
z jeho života, smrti a zmrtvýchvstání a aby 
On sám nám vnukal podněty pro naše 
biblické vzdělávání.

Těším se a věřím, že tato dotazníková 
akce a z ní vyplynuvší závěry pomohou 
trochu rozproudit náš už poněkud zaběhlý 
stereotypní sborový život. Věřím a modlím 
se za to.

4Felix Davídek
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každé pondělí. Pro některé z nich to byla 
jedna z prvních příležitostí více přemýšlet o 
křesťanství, ptát se a dostávat odpovědi, či 
(ještě lépe) další látku k přemýšlení. Za ty 
dva měsíce kurzů se z nás stala dobrá parta a 
doufám, že i základ pro novou mládež.

Za celý zdárný průběh patří největší díky 
Bohu, ale rádi bychom poděkovali také vám 
všem, kteří jste na nás mysleli ve svých 
modlitbách. Zvláštní poděkování pak patří 
Odboru praktické služby a dalším 
ochotným sestrám (a bratrovi) za přípravu 
teplých večeří pro všechny účastníky. 
Výborné jídlo bylo opravdu velkým 
lákadlem pro mnohé účastníky. J

4za tým mládeže Ester Pučálková

 říjnu jsme s Alfa kurzy začínali, a 
než jsme se stačili nadát, dorazily Vke svému cíli. Jak už bylo psáno     

v předešlých číslech Kompasu, účelem Alfa 
kurzů bylo seznámit návštěvníky se 
základními pravdami křesťanství a dát jim 
možnost o nich přemýšlet, diskutovat a 
snad je i přijmout do svého srdce. Obvykle 
se nás scházelo kolem 15–16 lidí s převahou 
odrostlých dorostenců našeho sboru. 
Ovšem nemálo bylo i nově příchozích – 
celkem se jich na kurzech prostřídalo deset, 
z nichž pět se účastnilo prakticky pravidelně 

Ze života mládeže

Alfa kurzy
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Reakce účastníků

Od 8. října se v mládeži konaly 
každotýdenní Alfa kurzy pro mládež. Ty do 
našeho sboru zavítaly vůbec poprvé, a tak se 
kolem celého nápadu mohlo objevit pár 
otázek. Schůzky se konaly vždy v době 
mládeže, v pondělí od 17.30 a končilo se 
zhruba ve 20.00. Na začátku jsme hráli 
týmové hry, prostřednictvím kterých jsme 
měli šanci se s ostatními poznat. Tento 
nápad mi vzhledem k novým tvářím a 
jménům přišel velmi vhodný. Chtěli by-
chom poděkovat všem, kteří mysleli na naše 
blaho a postarali se, abychom na mládeži 
nehladověli a měli co zakousnout. Po jídle 
následovalo dvacetiminutové video (po-
stupně se vystřídala témata: „Jaký je smysl 
života?“, „Kdo byl Ježíš?“, „Kříž?“, „Víra?“, 
„Modlitba?“, „Bible?“, „Následování?“, 
„Uzdravení?“ a „Církev?“), které bylo do-
provázeno několika otázkami. Po zhlédnutí 

Na Alfa kurzy jsem šel s tím, že tam 
nikoho neznám, a vůbec jsem netušil, co mě 
bude čekat. To, že se seznámím s tak 
neskutečně veselou a přátelskou bandou 
lidí, jsem vskutku nečekal. Dále mě, jako 
studenta, velmi příjemně překvapilo to, že 
jsme každý týden dostali výtečnou večeři, 
aby se nám následně lépe přemýšlelo nad 
následujícím programem. (Tímhle děkuji 
všem, kteří se na ní podíleli.) Krátká videa, 
vždy na jedno poměrně jednoduché téma, 
mě pokaždé donutila se hluboce zamyslet a 
následně to diskutovat s ostatními. Bylo 
velmi zajímavé pozorovat shluk rozdílných 
názorů na věc. Vždy někdo dokázal najít 
protiargument, který by mě ve snu ani 
nenapadl, a tím mě rozhodil natolik, že jsem 
měl po celý další týden stále nad čím 
přemýšlet. A když se na témata podívám 
zpětně, zjistím, že některé odpovědi jsme 
stále nenalezli, a právě tím je víra pro mě tak 
přitažlivá. Už teď se těším na další řadu 
setkání doprovázených chutnou večeří a 
ještě báječnějším programem, který si pro 
nás tým mládeže nachystá.

4Petr Krejčíř

videa se účastníci rozdělili do skupinek, ve 
kterých se snažili za občasného popostrko-
vání Ester Pučálkové, Bětky Šťastné nebo 
Petra Vacka diskutovat. Na konci programu 
nás už jen čekalo dojídání zbytků a rozchod 
do domovů, ať už s otázkami, nebo bez 
nich. Za jeden z mnoha obohacujících 
prvků považuji seznámení s Míšou 
Vodákovou a Kubou Brychtou (Kompas    
z listopadu, str. 12–14, rozhovor br. Felixe 
Davídka), kteří nemají to štěstí vidět svět 
kolem sebe. Celý cyklus jsem si moc užil.

4Šimon Asszonyi

Setkání mládeže na Alfa kurzech 
probíhala každé pondělí. Mohl tam přijít 
kdokoli, takže se nás tam pokaždé sešlo 
něco mezi deseti a patnácti lidmi. Večer za-
čal hrou, většinou nějakým způsobem za-
měřenou na seznamování nebo spolupráci. 
Následovala výborná večeře a poté 
tematické video a diskuse. Každý večer byl 
na nějaké téma, například Kdo byl Ježíš, 
Bible, Církev a podobné. Z těch večerů, na 
kterých jsem byla, mě zaujala nejvíce asi 
témata víra a modlitba. Jsem ráda, že mohlo 
být něco jako Alfa kurzy. Setkávali jsme se 
tu jak věřící, tak i nevěřící, a mohla jsem 
poznat nové fajn lidi. Zamyšlení mi přinesla 
nové pohledy do života s Bohem. Celkově si 
myslím, že se Alfa kurzy vydařily, a chtěla 
bych vyzdvihnout večeře, které byly 
pokaždé jiné a vždy výborné.

4Bětka Zachariášová
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Letopisy 
    lednovým výročímk
Letopisy 
    lednovým výročímk

* 28. 1. 1919 – konference probuzenec-
kých křesťanů v Praze na Soukenické: Jako 
reakci na sjednocení českých evangelických 
církvi do Evangelické církve bratrské 
(nynější ČCE) se vedoucí představitelé 
Svobodné církve reformované (tedy naší 
církve) pokusili vytvořit rovněž jedinou 
společnou církev pro probuzenecké 
křesťany v Československu. Svolali do 
sboru na Soukenické sjezd zástupců našich 
sborů a pozvali na něj i zástupce Jednoty 
bratrské, baptistů, některých probuze-
neckých skupin z luterské a reformované 
církve, zástupce Modrého kríža ze Slo-
venska a několik probuzených katolíků. 
Ačkoliv bylo dosaženo předběžné dohody 
o vzniku nové církve – Jednoty česko-
bratrské – nepodařilo se tento záměr usku-
tečnit, neboť (jak se poté ukázalo) neměli 
přizvaní zástupci těchto skupin oficiální 
mandát k zastupování svých společenství a 
ta se ke snaze o sjednocení poté postavila 
negativně.

* 16. 1. 1969 – upálení se Jana Palacha 
– Jan Palach byl pokřtěn v evangelickém 
sboru v Libiši u Neratovic. Do sboru se ale 
nezapojil, nicméně podle svědectví jeho 
maminky četl Bibli a podle dalších svědectví 
se zúčastnil vánoční bohoslužby v roce 
1968. Tehdy prý také mluvil s místním 

farářem o bezútěšném stavu národa po 
vpádu vojsk varšavské smlouvy, který ho 
velmi trápil. Do libišského sboru se vrátil 
ještě 15. ledna 1969, kdy se zde zúčastnil 
pohřbu svého strýce. Jeho poslední slova na 
tomto světě (zaznamenaná v rámci vyšet-
řování jeho sebeupálení jeho lékařkou na 
magnetofonový pásek) zněla: „Člověk musí 
bojovat proti tomu zlu, na který právě 
stačí“.

* 6. 1. 1977 – publikování Prohlášení 
Charty 77 – Charta 77 byla neformální 
občanská iniciativa, která kritizovala 
komunistickou vládu za nedodržování 
lidských a občanských práv, k nimž se naše 
vláda zavázala podepsáním Závěrečného 
aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě v Helsinkách 1. srpna 1975. 
Autory prohlášení Charty 77 byli Václav 
Havel a Pavel Kohout a prvními 
podepsanými (tzv. signatáři) byli např. prof. 
Jan Patočka, Václav Benda či Petr Uhl. Její 
autoři i signatáři čelili až do pádu ko-
munistické moci u nás mnohému útlaku 
včetně věznění. Citace z textu Charty 77: 

Desítkám tisíc našich občanů je 
znemožněno pracovat v jejich oboru jen 
proto, že zastávají názory odlišné od názorů 
oficiálních. Jsou přitom často objektem 
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VERŠE NA ROK 2019

nejrozmanitější diskriminace a šikanování 
ze strany úřadů i společenských organizací; 
zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají 
se prakticky obětí apartheidu... 

Svoboda veřejného projevu je potlačena 
centrálním řízením všech sdělovacích 
prostředků i publikačních a kulturních 
zařízení. Žádný politický, filozofický i 
vědecký názor nebo umělecky projev jen 
trochu se vymykající úzkému rámci oficiální 
ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn... 

Svoboda náboženského vyznání, 
důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního 
paktu, je systematicky omezována 
mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti 
duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba 
odepření nebo ztráty státního souhlasu       
s výkonem jejich funkce; existenčním i 
jiným postihem osob, které své náboženské 
vyznání slovem i skutkem projevují; 
potlačováním výuky náboženství apod.

4vybral Josef  Vávra

Všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné 
peníze!

Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého 
truchlení skončí.

Sám Bůh pokoje ať vás cele posvětí a zachová vašeho 
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista.

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, 
sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není 
proměny ani střídání světla a stínu.

Navrať se ke mně – vždyť jsem tě vykoupil.

Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím

Sbor

Staršovstvo

Mládež

Zpěváci

Skaut

Besídka

Iz 55,1

1Te 5,23

Jk  1,17

Iz 44,22b

Iz 60,20

Iz 44,22a

BOHUMILICEBOHUMILICE
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BRNOBRNO

Sbor

Staršovstvo

Hospodářská
rada

 Nedělní škola

Malý dorost

Velký dorost

Mládež

Dětský 
sboreček

Pěvecký sbor

Kompas

Klub rodičů a dětí

Praktická 
služba

Diakonie

Modlitební 
chvilky

Večírky

Biblické 
skupinky

Ž 34,19

1J 4,16

Iz 44,22

 1Kr 8,61

Jk 4,7

Ž 102,18

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, 
zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme 
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává 
a Bůh v něm.

Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. 
Navrať se ke mně, já tě vykoupím.

Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu.

Podřiďte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, 
přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami 
nepohrdne.

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách 
vyprahlých.

Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s 
bezprávím.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým.

Nebojte se, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.

Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak 
trpělivě prokazoval milosrdenství.

Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, 
vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez 
umdlení.

Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v 
tebe.

Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým 
srdcem.

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, 
nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o 
něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Iz 58,11

Př 16,8

 
J 13,35

Dt 3,22 

Jr 31,3

Iz 40,31

Ž 143,8

1S 12,24

Dt 31,8

1J 5,14
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ROZVRH
ALIANČNÍHO    TÝDNE MODLITEB V BRNĚ

6. – 13. LEDNA 2019

MODLITBY V POLARIZOVANÉ DOBĚ

Sbírka je věnována na projekt: Komenský 2020 (2401115713/2010)
Další informace najdete na www.ea.cz.

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se bude konat       
v kostele sv. Jakuba v úterý 22. ledna 2019 v 19.00 hod.

neděle 
6. 1. 18.00

pondělí
7. 1. 18.00

úterý
8. 1. 18.00

středa
9. 1. 18.00

čtvrtek
10. 1. 18.00

pátek
11. 1. 18.00

sobota
12. 1. 18.00

neděle
13. 1. 18.00

Církev bratrská
Kounicova 15

Slovo života
Nové sady 37

CČSH
Botanická 1

Armáda spásy
Staňkova 6

Bratrská jednota baptistů
Smetanova 20

ČCE, II. sbor
Lidická 79

Křesťanské sbory
Šámalova 15a

Apoštolská církev
Životského 10

Evangelická církev metodistická
Středisko Alfa, Lýskova

Pavel Coufal
(BJB)

Josef Pavliňák
(InLife)

Jana Daněčková
(ECM)

Jiří Krejčí
(KřS)

Martin Horák
(ČCE)

Sandra Silná
(CČSH)

Jiří Němec
(Slovo života)

Vlastimil Fürst
(CASD)

Jiří Míšek
(ES)

Jednota v lásce

Jednota v Duchu

Jednota ve víře

Jednota ve křtu

Jednota v jednom těle

Jednota v misii

Jednota ve vizi

Jednota v Kristu

DEN    MÍSTO             ÚVODNÍ SLOVO        TÉMA DEN    MÍSTO             ÚVODNÍ SLOVO        TÉMA 
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Pozvá nka na sborový
      nedě lní večírek
Pozvá nka na sborový
      nedě lní večírek

20. ledna, 17.30 h20. ledna, 17.30 h

Moje dlouhé mlčeníMoje dlouhé mlčení
Ž ivot a holocaustŽ ivot a holocaust

dlouho bránilo, aby se vrátili ke vzpomín-
kám na ty hrůzné časy a dokázali o tom 
vyprávět. Byli často jediní ze širokých rodin, 
kteří přežili a vrátili se. A jejich návraty 
nebyly lehké…

Před časem natočila s paní Erikou 
dokumentární televizní pořad redaktorka 
Olga Sommerová.

V poslední době se paní Erika též 
rozhodla přijmout výzvu televize Barran-
dov a vrátit se na místa hrůz, do Osvětimi, 
aby vydala strhující svědectví. Budeme se 
snažit, abychom mohli tento silný příběh na 
večírku zhlédnout. A osobně se těším i na 
přítomnost manžela paní Eriky, ing. Pavla 
Bezdíčka, kterého jsem mohl poznat jako 
stavebního znalce a moudrého člověka.

A pro orientaci v názorech paní Eriky 
připojím krátký odstavec vážných slov ze 
závěru zmíněné knihy:

„Dvacet let po sametové revoluci vím, že 
se Bůh nemýlil, když napověděl Mojžíšovi, 
aby s lidem izraelským čtyřicet let bloudil po 
Sinajské poušti, než ho přivede do Za-
slíbené země. Na zlozvyky z otroctví mo-
hou totiž zapomenout jen další generace, 
které je nezažily. A tak si myslím, že jsme     
v polovině cesty.“

4Zdeněk Brokl

17

o je název knížky, ale též životní 
vyznání paní Eriky Bezdíčkové, se Tkterou se setkáme na našem 

sborovém večírku.
Mám hlubokou úctu, až ostych při 

setkání s lidmi, kteří prožili nepředsta-
vitelné události na hranici života a smrti. 
Mezi takové patří zejména lidé židovského 
původu, kteří prošli hrůzami vyhlazovacích 
táborů a sami jsou nyní živým, věrohodným 
svědectvím těchto hrůz, protože přežili. 
Mnozí dosud žijí mezi námi.

To dlouhé mlčení je pravdivým vyjá-
dřením stavu jejich vědomí, které jim 
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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

– 5 –– 5 –

terá intelektuální schopnost 
umožňuje rozhodovat se v ži-Kvotě opravdu rozumně? Co 

člověku pomáhá vypracovávat správné 
plány a dosahovat žádoucích výsledků? 
Co vede k zodpovědným správným roz-
hodnutím? Jaká schopnost pomáhá 
člověku správně porozumět světu, lidem i 
dění kolem sebe? Co pomáhá získat 
jistotu v rozhodování a jednání? Díky 
čemu dokážeme být rozvážnější a dobře 
využívat předchozí zkušenosti?

Která ctnost se velmi cení, ukládá se do 
přísloví a nejrůznějších vyprávění? Jakou 
vlastností nejčastěji v pohádkách oplývají 
sovy? Jak nazýváme opak bláznovství, 
nerozumného jednání či pošetilosti?

Čím v naprosté plnosti oplývá jedině 
Bůh? Která ctnost u Něj představuje 
úplnost všeho vědění, schopnost napl-
nění toho, co má sám na mysli, schopnost 
řídit společenské i přírodní procesy a ne-
omylně rozlišovat mezi dobrem a zlem?

A co je podle Bible dokonce cennější 
než stříbro a zlato?

Poznali jste? Víte to? Pokud ano, mů-
žete tuto hledanou ctnost doplnit do verše 
z knihy Přísloví a každý den prosit Pána 
Boha, aby vám ji uděloval.

4Pája Sychrová

VERŠ:
„Získat ………….. je lepší než ryzí zlato a získat 
rozumnost je výbornější než stříbro.“
(CEP, Přísloví 16,16)
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

LEDEN V NAŠEM SBORU

19

Sledujte na facebooku a u vedoucích.

10. 1.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
14. 1.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)
15. 1.: Setkání seniorů včetně dobrého oběda (10–14 hod)
17. 1.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
28. 1.: Tvořivý kroužek (15–18 hod)
31. 1.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)

3. 1.: Family English
10. 1.: Anglická konverzace s rodilou mluvčí
17. 1.: Family English
24. 1.: Logopedie
31. 1.: Setkání maminek nad Biblí

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

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

6. 1.: 
13. 1.: 
20. 1.: Osvětim (paní Erika Bezdíčková)
27. 1.: Povídání o své cestě (br. Ivan Kania)

Alianční týden modliteb (18.00 – modlitebna)
Alianční týden modliteb 

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



6. 1.:
13. 1.:
20. 1.:
27. 1.:

10.00
10.00
10.00
10.00

2. 1.:
9. 1.: 
16. 1.:
23. 1.:
30. 1.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
br. Milan Hluchý
kaz. Daniel Komrska
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

sledujte oznámení

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 14. 1. v 17.30

ve středu 9. 1. v 17.30

6. 1.:
13. 1.:
20. 1.:
27. 1.:

BOHUMILICE / neděle 10.00   BLANSKO / neděle 14.00
br. Petr Raus; Večeře Páně 
kaz. Jan Asszonyi
br. Roman Zvonař
br. Tomáš Vrána kaz. Jan Asszonyi

STANICE

LEDEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

nebude
sejdeme se v rámci Aliančního týdne modliteb na Staňkově 6
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Jan Asszonyi
kaz. Daniel Komrska 

NEDĚLE

w Správná odpověď: Moudrost.
Verš má znít: Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.
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