
BRONISLAV
KALETA
BRONISLAV
KALETA

Ivan Kania na večírku
Diakonie terapeutická (2)
Ivan Kania na večírku
Diakonie terapeutická (2)

KalendáriumKalendárium
NOVÉNOVÉ

KOMPASKOMPAS

Výlet do 
Litomyšle
Výlet do 
Litomyšle

 PROGRAM NA BŘEZEN 2019

SBOROVÝ  LIST CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ, KOUNICOVA 15SBOROVÝ  LIST CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ, KOUNICOVA 15

BŘEZEN •  2019BŘEZEN •  2019ROČNÍK XXV  •ROČNÍK XXV  •



SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatelé: 

Jan Asszonyi  (správce sboru)

 tel.: 604 219 445

Daniel Komrska (druhý kazatel)

 tel.: 777 004 861 

kancelář sboru (Lydie Křipačová):
v úterý (17–19) – tel.: 530 342 302
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Pobočka Diakonie: 
Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821
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David Fajfr a webové stránky.
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w pokračování na straně 5

5. 3. 1953 –  smrt sovětského diktátora Jo-
sifa V. Stalina

6. března – Popeleční středa – začátek 
čtyřicetidenního postního 
období před Velikonocemi.*

7. 3. 1850  –   narozen T. G. Masaryk.
10. 3. 1948 – pod okny vládní vily v Praze 

nalezen mrtvý Jan Masaryk – 
spekuluje se, že za jeho smrt 
mohli agenti některé z komu-
nistických tajných služeb (StB 
či sovětské NKVD).

12. 3. 1938 – Rakousko se připojuje k na-
cistickému Německu – tzv. 
anšlus Rakouska. České země 
jsou zcela obklopeny na-
cistickým režimem.

13. 3. 1898 – založen brněnský baptistický 
sbor.

14. – 16. 3. 1939 – Zánik Československa – 
14. 3. Tisovo Slovensko vy-
hlašuje samostatnost, 

15. 3. německá armáda obsazuje „zbytek“ 
českých zemí, 
16. 3. je vyhlášen Protektorát 
Čechy a Morava.

14. 3. 1953 – zemřel prezident Klement 
Gottwald – konec „nejtužší“ 
totalitní fáze komunistického 
režimu v Československu.
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Ú VODNÍK

Svědectví stvoření o tvůrci,
      anebChvá la rozmanitosti

< Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim 
to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou 
neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé 
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Římanům 1,19–20

íváme-li se na Boží stvoření, pak jeho první, do oka bijící 
charakteristikou je rozmanitost. Máme kolem sebe tolik Drůzných tvorů a různých forem organismů, že je ani 

všechny neznáme. Vidím-li tyto zástupy živočichů, rostlin a jiných 
forem života, nemůže mě nenapadnout myšlenka, že Bůh má 
velikou zálibu v rozmanitosti. I když se podíváme na člověka, je 

nás tolik národů a ras! Ani jeden člověk není stejný jako druhý, ani po stránce 
fyzické, ani po stránce charakteru či povahy.

My lidé máme pocit, že nejlepší je, když je vše stejné. Když domy na ulici budou 
jeden jako druhý. Když se budou sdružovat lidé stejných povah, názorů, postavení 

atd. Nic takového však v přírodě nevidíme. Tam vedle sebe žijí organismy velice 
rozdílné, a právě díky svým odlišnostem mohou spolupracovat, vzájemně si být 
prospěšní a vytvářet společenství, které je vyvážené a plné života. Zásah člověka do 
této rozmanitosti stvoření mívá často katastrofální dopady.

S dorostenci jsme jezdili na tábor do krásné oblasti zvané Ztracená Voda. Jezdili 
jsme tam asi 17 let. Za tu dobu jsme mohli pozorovat, jak se lesy kolem nás měnily. 
Byly to hlavně smrkové lesy, protože smrk rychle roste a je dobrý jako stavební 
dřevo. Už v prvních letech nám místní hajný ukazoval, jak na protějším vrcholu 
rezaví a schnou smrky, které byly napadeny kůrovcem. Loňský rok jsme na naše 
tábořiště nemohli jet, protože kůrovec se tak rozmohl, že musely být pokáceny 
všechny stromy kolem tábora. Vypadalo to tam jako na poušti. To je příklad toho, a 
dnes je to jasné i lesníkům, jak je monokultura zranitelná. Tím, že tu jsou stromy jen 
jednoho druhu, má škůdce výhodné podmínky, aby se rychle šířil. Kdyby se jedna-
lo o les smíšený, pak by to kůrovec neměl tak jednoduché. Možná by smíšený les 
měl také lepší schopnost zadržet vláhu, a tudíž by dopady sucha nebyly tak ničivé.
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bratru Jiřímu Káňovi z Brna
sestře Janě Láznické z Brna
sestře Vlastě Smutné z Brna
sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice
bratru Bohuslavu Pavlu Dostálovi z Brna
sestře Cecílii Brančové z Brna
sestře Ludmile Doležalové z Brna
sestře Věře Štěpánkové z Brna
sestře Martě Filipové z Hostěnic
bratru Františku Zvonařovi z Kašnice

4

březen 2019

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, 
polámanou ovážu a nemocnou posílím.

Ezechiel 34,16

SBOROVÁ KRONIKA

Zůstaneme-li u příkladu lesa, pak 
můžeme vzpomenout na případ jilmu. Jilmy 
vyhubila v Evropě houbová choroba gra-
fióza. Prakticky nám tu po jilmech zůstaly 
pouze názvy vesniček, jako například 
Jilmoví. A přesto se mi podařilo uprostřed 
lesa najít osamocený jilm. Jak tu přežil, ne-
vím, pravděpodobně ho ochránily okolní 
stromy, které vytvořily takové prostředí, ve 
kterém se tato choroba nemohla rozvinout.

Myslím, že je to velice podobné i v pří-
padě lidských skupin, sdružení či spolků, ať 
se jedná o církve či jiná společenství. Spole-
čenství, které je založeno na výlučnosti a 
které se snaží sdružovat lidi stejných 
názorů, povah a smýšlení, společenství, 
které neumí unést a snést rozmanitost při 
jednotném směřování, křesťanská spole-
čenství, kde jednotliví lidé neumějí res-
pektovat Boží unikátní vedení každého 
člověka, kde panuje názor, že všichni musejí 

prožít a prožívat stejné zkušenosti s Bohem 
jako já, jinak to nejsou ti správně věřící, 
takové společenství je velice zranitelné a 
velmi brzo se v něm rozmůžou nemoci, 
které ho zničí.

Buďme velice vděční a radujme se z toho, 
že Pán Bůh každého z nás vede jinými 
cestami, jiným způsobem, kdy naše zkuše-
nosti s Bohem jsou velice různé a rozma-
nité, kdy si každého z nás Bůh používá 
jiným způsobem, kdy každý máme trochu 
jiné důrazy a zkušenosti, a navzdory tomu 
jdeme stejným směrem, následujeme a 
milujeme stejného Boha. Pak si můžeme být 
navzájem pomocí, oporou a ochranou na 
své cestě s Bohem. Učme se přijímat i v této 
rozmanitosti.

Apoštol Pavel přirovnává církev k tělu. 
Tam nenajdeme příliš mnoho stejných orgá-
nů. Vždyť jinak by tělo nemohlo dobře 
fungovat.

Jaroslav Štigler ml.



5KOMPAS 3/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Letopisy 
    březnovým výročímk
Letopisy 
    březnovým výročímk

KALENDÁRIUMKALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

BŘ EZEN 2019

dokončení ze strany 2

18. 3. 1965 – vystoupení prvního člověka do kosmu – so-
větský kosmonaut Alexej Leonov strávil 10 
minut ve volném prostoru mimo svou kos-
mickou loď Voschod-2.

20. 3. 1933 – v Německu dostavěn první koncentrační tábor 
v Dachau.

23. 3. 1968 – schůzka představitelů socialistických států        
v Drážďanech – Československo kritizováno L. Brežněvem za přílišnou svo-
bodu slova a „pravicový revizionismus“.

21. 3.     –  židovský svátek Purim*
25. 3. 1420 – bitva u Sudoměře*
28. 3. 1969 – vrchol „hokejového týdne“ – druhé vítězství hokejistů ČSSR nad SSSR*
31. 3. 1950 – komunistický režim v Československu započal politický proces s představiteli 

katolických řádů usilující o oslabení katolické církve, který byl posléze dovršen 
realizací tzv. „akce K“.*

31. 3. 1991 – rozpuštěna vojenská aliance států Varšavské smlouvy. Československu se 
otevírá možnost zahájit jednání o členství v NATO (přistoupení 12. 3. 1999).

opeleční středa (6. 3.) – Jde o den 
přísného půstu a začátku přípravy na Ppříchod Velikonoc. V katolickém 

prostředí je slavena zvláštní mše, při níž 
kněz popelem ze svěcených ratolestí (ve 
Středomoří většinou olivových nebo 
palmových, u nás většinou z jívových 
„kočiček“) z loňské Květné neděle dělá na 
čelo věřícího znamení kříže (tzv. popelec) se 
slovy „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo 
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. 

Ačkoliv půst trvá 40 dní, období od 
Popeleční středy do Velikonoční neděle trvá 
46 dní – je to proto, že neděle nejsou brány 
jako postní dny.

svátek Purim (21. 3.) – slaví se na připo-
menutí události odvrácení genocidy Židů   
v Perské říši (snad v r. 473 či 452 př. Kr.), jak 
je popsána ve starozákonní knize Ester. O 
tomto svátku se v synagogách tradičně 
předčítá Kniha Ester. Pořádají se karnevaly 
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a jí se speciální pečivo nazývané Hamanovy 
uši.

25. 3. 1420 – bitva 
u Sudoměře – hu-
sitská vojska ve-
dená Janem Žižkou 
byla při pochodu   
z Plzně na Tábor 
napadena kato-
lickými rytíři vede-
nými Bohuslavem 
ze Švamberka. Pro-
ti drtivému náporu 
těžké jízdy využili 
husité jednak vozo-

vou hradbu, jednak příhodný terén se 
dvěma vypuštěnými rybníky, jejichž bahno 
téměř zcela znehybnilo katolické těžko-
oděnce. Takto událost popisují Staré 
letopisy české:

Bratr Žižka prošel Sudoměří a táhl k rybníku, 
který se jmenuje Škaredý; dál už nemohl, a tak se 
tu sešikoval a vozy seřadil k hrázi. Tady se statečně 
bránil veliké přesile, protože je nepřátelé obklíčili 
kolem dokola, neboť rybník byl v té době bez vody. 
A šel mezi nimi jeden hlas, ať s nimi nebojují, ať 
jen jedou proti nim na koních, že je koně kopyty 
rozdupou. Ale Pán Bůh byl při Žižkovi, neboť 
Žižka byl jeho věrný sluha, tak se stal nevídaný 
zázrak: ačkoli bylo teprve navečer, okolo hodiny 
nešporní, slunce náhle zapadlo za horu, jako by je 
tam někdo stáhl, a nastala taková tma, že neviděli, 
kdo koho bije. Bratru Žižkovi zabili pomocníka, 
zmíněného pana Břeňka. Z královy strany jich bylo 
mnoho zabito a raněno; je zřejmé, že se ponejvíce 
pobili mezi sebou. Pan Jindřich, křižovník, byl 
postřelen do palce u nohy a od té rány za nedlouhý 
čas onemocněl, až na ni zemřel. Když nepřátelé 
uviděli ten zázrak, ozývaly se mezi nimi hlasy: 
„Moje kopí je nebodá, můj meč je neseká, můj 
samostříl je nestřílí.“ A tak odtáhli na různé strany 
s hanbou a s velikou škodou.

„Hokejový týden“ 21.–28. 3. 1969 – na 
tehdy probíhajícím MS v hokeji se 
českoslovenští hráči střetli s reprezentanty 
SSSR hned dvakrát. Třaskavý byl již první 
zápas 21. března, který naši hráči vyhráli 2:0. 
Po druhém vítězném zápase (4:3) vypukly 
po celé republice masové oslavy pře-
cházející až v protisovětské demonstrace, 
kterých se podle odhadů zúčastnilo na půl 
milionu lidí – vítězství nad sovětským 
týmem bylo bráno jako morální satisfakce 
za okupaci Československa sovětskými 
vojsky v srpnu 1968.

13. 3. 1950 – v rám-
ci boje proti „vněj-
ším nepřátelům“ 
komunis t ického 
režimu se rozběhla 
akce proti kato-
l i c k é  c í r k v i            
v Československu. 
Od 13. 3. 1950 
začalo zatýkání  
p ř e d s t a v i t e l ů  
kněžských řádů     
v čele s želivským 
opatem Bohumi-

lem Vítem Tajovským a opatem premons-
trátského kláštera v Nové Říši Augustinem 
Machalkou, s nimiž byl od 31. března do 5. 
dubna 1950 veden politický proces. 
Ukončení tohoto procesu bylo před-
pokladem k realizaci „akce K“ – zrušení 
klášterů v Československu (podrobněji viz 
příští měsíc).

4Vybral Josef  Vávra.
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  Sestra Jana Kaletová

8 Co se Vám vybaví, když se řekne Brno?
Pro mě Brno – to je moje první láska. 

Svým způsobem můj domov. Tím, že jsme 
zde začínali, nechala jsem zde kus svého 
srdce.

8Vzpomínáte si na svůj příchod do Brna?
Bylo to tak, že manžel zde byl nejprve 

celý školní rok sám a teprve potom jsem se 
sem přestěhovala já s naší nejstarší dcerou 
Martičkou. Během toho roku jsem zde byla 
velmi málo – snad na Silvestra, na jaře. Ale 
konkrétně na svůj příchod si nevzpomínám.

8 Nebylo to asi jednoduché, přijít do jednoho       
z největších „zaběhnutých“ sborů CB. Jak jste se 
jako noví se sborem sžívali?

Když to hodnotím zpětně, jsem vděčná, 
že jsme zde našli úžasnou skupinu svých 
vrstevníků. Takže dodnes zde mám 
přítelkyně, se kterými jsme se tehdy sžily. 

ROZHOVORDvakrá t deset otázek pro Janu 
a Bronislava Kaletovy 
aneb 
Kaletovi opět v Brně

V neděli 17. února navštívili Brno 
kazatel Bronislav Kaleta s man-
želkou Janou, kteří právě v Brně 
jako kazatelská rodina začínali    
(v letech 1975–1983). Na večírku 
nám pak vyprávěli o dalších 
místech svého působení (Bystré    
v Orlických horách, Praha-Souke-
nická , Praha-Ž ižkov) i o své rodině. 
Z Brna odcházeli se třemi dcerami, 
v Bystrém se pak jejich rodina 
rozrostla o další dvě, dnes mají 
patnáct vnoučat. Nyní žijí v Dob-
rušce, v blízkosti většiny svých 
dcer, a patří do sboru v Bystrém.

Q Zá jezd do Litomyšle

dbor DIAKONIE při CB v Brně 
si vás dovoluje pozvat dne 6. 4. O2019 na zámek Litomyšl a pro-

hlídku města s průvodcem.
Cena výletu 300,– Kč.
Platbu a rezervaci místa je možné provést 

v knihkupectví NADĚJE, Kounicova 15, 
Po–Pá: 10.00–17.00, polední přestávka 
12.30–13.30; So: zavřeno; Ne: první v mě-
síci 11.00–13.00.

Odjezd je v 8.30 od Janáčkova divadla. Po 
příjezdu do Litomyšle bude následovat pro-
cházka památkovou částí města s komento-
vaným výkladem, poté individuální volno a 
následně prohlídka renesančního zámku     
s reprezentačními sály a divadlem. Na 
Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO byl zámek a zámecký areál za-
psán v roce 1999.

Vstupné: Plné 150,– Kč; děti, studenti a 
senioři 110,– Kč; místní průvodce 50,– Kč

Návrat do Brna kolem 16.30 hod.
Výletem vás doprovází Livia Michlová.
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Bylo pro mě hezké, že se mě doslova ujala 
skupina sester ve věku mé maminky, které 
mně úžasně nahradily to, že jsme byli daleko 
od naší rodiny. Moji rodiče i sourozenci 
bydleli v Havířově, manžel býval často o 
víkendech pryč, a tyto sestry mě vytáhly 

třeba na vycházku a byla jsem s nimi.

8 Je něco, co jste se v Brně naučili a co vás pak 
provázelo celý život?

Brno byl náš první sbor. Učili jsme se, jak 
se to dělá, být kazatelskou rodinou. A určitě 
jsme pak hodně zkušeností zúročili.

8A něco, co jste později naopak „opustili“? Co 
jste na dalších sborech dělali jinak?

Neuvědomuji si, že bychom něco z toho, 
co jsme se v Brně naučili, vědomě opustili.

8 V čem se během let změnily Vaše postoje, 
názory, vlastnosti?

S léty člověk získává sebejistotu. Ale 
rozhodně nejsem ani po těch letech 
suverénka.

8 Kdy jste byla kritičtější – tehdy, nebo nyní?

Tehdy jsem nebyla kritická absolutně      
k ničemu, teď jsem asi kritičtější.

8 Kde se cítíte nejlépe?
Nejlépe se cítím mezi svými přáteli a       

v rodině.

8 Co Vám dělalo a stále dělá 
radost?

Když to vztáhnu na sbory, 
mám radost, že mi Pán Bůh dal 
to, že jsem se všude po nějaké 
adaptační době mohla cítit jako 
doma. A když se tam vrátím, 
zase si tam jako doma připadám.

Co se týká naší rodiny, těší 
mne, že máme hezké vztahy, že 
naše děti drží pohromadě a jsou 
aktivní ve sborové práci.

8 Co byste ještě vzkázala 
Brněnským?

Všechny ze sboru v Kouni-
cově ulici považuji za skvělé lidi 

a přeji jim, aby jim Pán Bůh žehnal v životě i 
ve sborové službě.

Bratr Bronislav Kaleta

8 Co se Vám vybaví, když se řekne Brno?
Brno, to je můj první sbor, začátky v ka-

zatelské službě, období osobní nejistoty, 
jestli na úkol stačím. Také čas, kdy jsem 
prožíval, jak sbor trpělivě přijímá mou 
neumělou službu a povzbuzuje mě.

8 Vzpomínáte si na svůj příchod do Brna?
Pokud si vzpomínám, tak to nebylo nic 

zvláštního ani oficiálního. Přijel jsem do 
Brna nejdřív sám s kufrem osobních věcí a 
studijních pomůcek – koncem září 1975. 
Dostal jsem k dispozici pokojík v podkroví 
v modlitebně. Manželka s naší první dcerou 
se přistěhovala po roce – v listopadu 1976. 
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Během toho roku se podařilo připravit pro 
naši rodinu byt v 5. patře předního domu.

8 Nebylo to asi jednoduché přijít do jednoho        
z největších „zaběhnutých“ sborů CB. Jak jste se 
jako noví se sborem sžívali?

Pro mne to vlastně až takový „šok“ ne-
byl, protože jako student teologie jsem byl 
zapojen do života a služby sboru v Praze 1 – 
Soukenické. Jinak byl ovšem brněnský sbor 
úplně jiný a potřeboval jsem nějaký čas, než 
jsem vypozoroval, jak sbor 
žije a funguje. Se sborem 
jsem se sžíval asi rychleji 
než manželka. Jako druhý 
kazatel jsem byl členem 
staršovstva, navštěvoval 
rodiny a jednotlivce, jezdil 
s loužit na kazatelské 
stanice, a tak poznával sbor 
a sžíval se s ním.

8 Je něco, co jste se v Brně 
naučili a co vás pak provázelo 
celý život?

Pro svou kazatelskou 
službu jsem si        z Brna 
odnesl „návyk“ pečlivé 
přípravy kázání, kterou jsem odkoukal od 
bratra kazatele Urbana. Při pravidelných 
jednáních staršovstva, která vedl bratr 
Urban jako správce sboru, jsem zase sbíral 
poznatky pro pozdější samostatnou 
kazatelskou službu.

8 A něco, co jste později naopak „opustili“? Co 
jste na dalších sborech dělali jinak?

Určitě mě první období kazatelské 
služby, které jsem prožíval v rozsáhlém 
brněnském sboru, ovlivnilo pro práci na 
dalších sborech. Odnášel jsem si z Brna 
cenné zkušenosti, ale nebyl jsem zdaleka 
„hotov“. To, co jsem ve službě získal, jsem 
se učil používat na dalších místech.

Ale to znamenalo přizpůsobit to novým 
okolnostem a místním podmínkám. Mys-
lím, že jsem ve vyprávění o své kazatelské 
službě na večírku v neděli 17. 2. 2019 snad 
srozumitelně vyjádřil, že na každém dalším 
sboru jsem se ptal, co sbor nejvíc potřebuje 
a jak mohu ze svých zkušeností a podle 
svého obdarování dát sboru to nejlepší.

8 V čem se během let změnily Vaše postoje, 
názory, vlastnosti?

Doufám, že ve všem J. 
Do kazatelské služby        
v Brně jsem vstupoval ve 
22 letech, dokončoval 
jsem studium, čekala mě 
vojenská služba, začínal 
jsem v manželství a jako 
otec. Potřeboval jsem se 
mnohému učit, a to 
znamenalo změnu názorů, 
postojů i vlastností. Byl to 
celoživotní proces zrání a 
proměn. Jsem vděčný 
Pánu Bohu za Jeho trpě-
livost se mnou, sborům a 
křesťanům, kde jsem 
sloužil, za shovívavost, 

přátelství a lásku. Myslím, že mohu říct, že 
jsem dozrál a že jsem dnes blíž Bohu i lidem. 
To je velmi cenné a důležité.

8 Kdy jste byl kritičtější – tehdy, nebo nyní?
Nejspíš jsem kritičtější dnes. Souvisí to    

s tím, že rozumím životu, kazatelské službě 
a dalším věcem lépe a mohu je lépe 
hodnotit.

8 Kde se cítíte nejlépe?
Jak se to vezme: nejlépe se cítím doma 

mezi svými blízkými. Jinak: výborně se 
cítím v létě na horách, v přírodě, u moře,     
v zimě na lyžích někde vysoko na ledovci, na 
sluníčku…
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IVAN KANIA
Křesťan a vězeň svědomí!

ečírková sezona je v plném proudu 
a mám pocit, že si hlavní orga-Vnizátor bratr Petr Kvapil zaslouží 

pochvalu. Několik setkání bylo určeno 
opravdu zajímavým osobnostem, a to i 
„přespolním“, např. o své návštěvě Etiopie 
nám vyprávěl římskokatolický kněz Jan 
Linhart, dále jsme měli možnost přivítat 
paní Eriku Bezdíčkovou ze židovské 
náboženské obce a opět jednoho bratra      
z katolické církve, PhDr. Ivana Kaniu. 

 
  

Právě tento bratr mě naprosto „dostal“ 
svým bezprostředním a zároveň nesmírně 
skromným a pokorným vystoupením. 
Proto bych rád našim čtenářům chtěl něco 
napsat o jeho životním příběhu v době 
komunistické totality, ale i v současnosti.

Bratr Ivan Kania se narodil 5. března 
1932 do věřící rodiny. Jeho otec pracoval 
jako báňský inženýr, měl dobré vzdělání a 
ovládal několik jazyků včetně latiny. Matka 
byla celý život v domácnosti; není se co 
divit, že nechodila do zaměstnání – starala 
se o osm dětí, šest synů a dvě dcery. Oba 
rodiče byli tzv. „nábožensky založení“, i 
když každý prožíval víru svým vlastním 
způsobem. Otec Jindřich se zajímal mimo 
jiné i o filozofii křesťanství a spolu se svou 
manželkou vedli k Bohu i své děti.

Otcovo zaměstnání vyžadovalo časté 
stěhování rodiny. Rané dětství prožil Ivan 
na Slánsku, poté chodil do mateřské školy    
v Karlových Varech. Dalším místem pobytu 
jeho rodiny se stala Praha.

Druhou světovou válku prožil v Praze a 
má na ni dosud živé vzpomínky: „...Bydleli 
jsme ve vilové čtvrti v Praze–Košířích. Já 

8 Co Vám dělalo a stále dělá radost?
Poslech hudby, hra na housle, čas s vnou-

čaty, cestování, příprava kázání a vlastní 
kázání…

8 Co byste ještě vzkázal Brněnským?
Mějte se rádi – to je klíč k naplněnému 

životu a požehnané křesťanské práci.

Děkujeme (za ochotu k rozhovoru 
i za návštěvu v Brně).

Ptala se Lenka Broklová.

w Dcery:
Marta Světlíková 

(děti: Julie, Adéla, Ema)
Lydie Grulichová 

(děti: Matěj, Tereza, Magdalena)
Jana Pinkasová 

(děti: Barbora, Viktorie, Klára)
Lucie Chaplin 

(děti: Andrew, James, Alex)
Miriam Kalenská 

(děti: Dorota, Antonín, Mariana)



11KOMPAS 3/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

jsem byl na balkoně a tam byl nádherný 
výhled na celou Prahu. To mi bylo tak šest 
roků. A vzpomínám si, že jsme měli puštěné 
rádio a z něj se ozval ten hlas... Když mi bylo 
deset let, v květnu roku 1942, to byla 
heydrichiáda – atentát na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha. Chodil jsem 
do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
Kostel Cyrila a Metoděje je v ulici Resslově, 
která spojuje Karlovo náměstí s nábřežím. 
V tom kostele byli ukryti parašutisté a moji 
bratři chodili do gymnázia, které stálo 
naproti, a jednoho dne v květnu se vrátili ze 
školy hned ráno. Říkali, že je ze školy 
vyhodili, že školu obsadilo gestapo a SS a že 
se všichni měli vrátit domů. Potom jsme se  
z rádia dozvěděli, že tam jsou ukryti ti 
parašutisté a že Němci nasadili armádu i 
naše hasiče.“

Po dalším několikerém stěhování se 
rodina Kaniů dostává do Brna, kde 
dostávají v centru města byt. Ivan po 
skončení základní školní docházky 
nastupuje na gymnázium. Během letních 
prázdnin pracuje dva měsíce v uhelných 
dolech v Zastávce, aby si za vydělané peníze 
mohl koupit nové závodní kolo. Účastní se 
běžeckých závodů a volný čas tráví také na 
mládežnických akcích, což se mu později 
stalo osudným.

V posledním ročníku gymnázia Ivan 
Kania stejně jako jeho spolužáci před-
stupuje před politickou prověrkovou ko-
misi. Na otázky ohledně svého postoje       
k režimu odpovídá zcela otevřeně – 
důsledkem je, že toho roku nemůže složit 
maturitu.

„...Já jsem byl křesťanského přesvědčení, 
takže jsem jim při té prověrce jasně řekl, že  
s tím režimem nesouhlasím. A že nevidím 
podstatného rozdílu mezi ideou komu-
nismu a ideou nacismu. Čímž jsem si tedy 
svůj osud zpečetil. Ale já jsem v té chvíli 
nemohl jednat jinak.“

Někteří studenti, kteří prověrkami ne-
prošli, byli posláni do výroby, aby tzv. 
ideologicky prozřeli. Ivan Kania ovšem v té 
době dostává povolávací rozkaz na vojnu, a 
to konkrétně k PTP (Pomocné technické 
prapory). Pracuje v dolech na Ostravsku. 
Má u sebe Bibli, což neradi vidí jeho 
nadřízení. Několik dní před propuštěním 
do civilu však Státní bezpečnost Ivana 
Kaniu zatýká a dozvídá se důvod: jeho 
někdejší účast na akcích křesťanské 
mládeže.

Následuje vazba v pankrácké věznici a 
pak v Trenčíně. O době vazby mluví takto: 
„My jsme tomu říkali ,romantismus 
vzdoru‘. Vzdorovali jsme a netušili. Já jsem 
netušil, že to bude mít celoživotní následky. 
Ani jsem si to nepřipouštěl. Tehdy ve 
čtyřicátém osmém, ještě i v padesátém roce 
převládalo mínění, že komunistický režim 
nemůže trvat déle než dva, tři roky. Přišel 
jsem třeba na celu a zeptal se: ,Kolik máš?‘ 
,Já mám dvacet. Ale dva jsou jako dvacet. Za 
dva roky jsme stejně doma.‘ Nebylo to tak. 
On si odseděl třeba deset patnáct roků. My 
jsme to ani nemohli tušit, jak dlouho to 
bude trvat. Já si myslím, že je dobře, že jsme 
to nevěděli.“

K výkonu trestu měl Ivan Kania na-
stoupit v jáchymovských dolech. Těžké 
pracovní podmínky, zima, nedostatečná 
strava, absolutní absence soukromí trvaly 
po celou dobu pobytu v táboře, postupně se 
však naučí s nimi zacházet, a dokonce 
duševně podporovat i ostatní vězně. Tuto 
etapu svého života pojal jako zkoušku a 
příležitost k sebezdokonalování.

„Jsem velice vděčný za to, že jsem tam 
našel lidi, ze kterých jsem si mohl brát 
příklad. Byli tam ministři, univerzitní 
profesoři a jeden čas také kněží – ale to bylo 
velice krátkou dobu. Tam člověk nemůže 
něco hrát, ty masky odpadnou velice rychle. 
A člověk se obnaží, najednou je jakoby 
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Diakonie 
terapeutická – 2

miniseriá l

moje břímě, a odvážit se hovořit o ba-
lancování na hraně života a smrti, to chtělo 
odvahu a víru, že mi to k něčemu bude. Paní 
Bezdíčková, a nejenom ona, pak o svých 
zkušenostech až do stáří nepromluvila.  
Nakonec vydala útlou knihu, kterou 
podepsala svým jménem, a tím se přiznala   
k části svého života. Jistě to byl pro její 
přijetí sebe sama velký krok. Jakmile odta-
buizovala svůj příběh, získala mnoho 
naslouchajících duší. Přesto všechno se mi 
hlavou honila myšlenka, jak moc je to, co 
zažila a co nevyprávěla konkrétně, velmi 
bolavé a přese všechno jako by zamrzlé. 

Pláč a sdílení

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 

edávno jsme měli ve sboru jako 
hosta paní Eriku Bezdíčkovou, Nkterá hovořila o holocaustu. 

Zaujaly mne tam některé věci z hlediska 
terapeutického. Prvně to, že neměla komu 
vyprávět své traumatické zážitky z lágrů, 
když se vrátila domů. Už je známo, že po 
válce bylo pro přeživší těžké najít někoho, 
kdo by věřil, co všechno se v koncentrač-
ních táborech odehrávalo. A najít v sou-
kromém životě blízkou osobu, která unese 

nahý. A ukáže se, co v něm je. A když je 
člověk vnímavý a ochotný ke korekcím, tak 
mu druzí nastavují zrcadlo. Buď v nega-
tivním, nebo pozitivním smyslu. Já nelituji 
jediného dne, co jsem byl v base. Možná, že 
takových lidí není moc. Já jsem si tam 
poskládal životní hodnoty. A uvědomil jsem 
si, že lidský život má smysl pouze tehdy, 
jestli člověk dovede překročit vlastní stín. A 
jestli je schopen nežít pro sebe – pro osobní 
přežití ve zdraví. Život má smysl v bytí pro 
druhého.“

V polovině května roku 1960 byl Ivan 
Kania v rámci amnestie propuštěn z tábora. 
Vrátil se domů k rodičům a našel si za-
městnání v podniku Geotest, kde pracoval 
až do důchodu. Na základě rady svého 
duchovního učitele si doplnil střední 
vzdělání a později vystudoval i Filozofickou 
fakultu Masarykovy univerzity.

Bratr Ivan Kania pochopil, že jeho ži-
votním posláním je služba druhým. Tomuto 

cíli se plně věnoval prakticky celý život a ani 
se neoženil.

V současné době je bratru Ivanovi 87 let a 
stále myslí na druhé. Je činný v křesťanské 
komunitě Emmanuel a věnuje se umírajícím 
lidem v hospici.

Lidí, jako je bratr Ivan Kania, kteří 
neokázale zasvětili celý svůj život službě 
bližnímu, je jako šafránu. Setkání s nimi nás 
povznáší a zároveň zahanbuje. Jejich úrovně 
sotva kdy dosáhneme. A domnívám se, že je 
to jejich víra v Boha a v případě Ivana živá 
víra v Pána Ježíše, který nám dal příklad 
svým životem i smrtí. A proto děkujme 
Bohu, že máme mezi sebou takové živé 
svědky víry a že se s nimi ještě můžeme 
občas setkávat.

(Životopisná data a citace jsem čerpal 
z „Příběhů 20. století“.)

4Felix Davídek



13
KOMPAS 3/2019 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Ztráta maminky, ztráta domova, zůstávající 
nedůvěra ve slovenský národ, to byla téma-
ta, která zůstávala jen jako nerozvedené 
nadpisy, možná právě pro ten bolestivý 
obsah, který neměl sílu být obsažen ve více 
slovech, větách. Důkaz toho, že prožité je 
stále živé, drásající? Kdo by se tomu divil.

Někdy se k nám do Diakonie dostane 
člověk, který zažil traumatický – tedy zra-
ňující – zážitek. A zprvu o něm není 
schopen hovořit, ani jako o zraňujícím, na 
začátku jej odbude jen dvěma třemi slovy. 
Vnitřně však začne zažívat třeba třes, bolest 
břicha, může mít průjem, může jej bolet 
hlava, a může začít plakat. Tělesné příznaky 
jsou pak vodítkem k tomu, že vnitřně, v ne-
uvědomované vrstvě duše člověka se 
odehrává něco podstatnějšího, než to, co 
bylo řečeno ústy. A prvním úkolem 
terapeuta je dovést člověka k uvědomění si 
toho, co prožívá. Od tělesných projevů, 
přes popsání pocitů, které v té chvíli zažívá. 
A to bývá obtížné, ale velmi užitečné. 
Dotazovaný totiž začne rozumět sám sobě. 
A to, co je popsané, ztrácí na své zničující 
síle. Opakovaně prožívaný příběh, který má 
posluchače nebo čtenáře, a jeho racionální 
uchopení skrze znovuprožití emocí, takový 
příběh už není ohrožující, ale stává se 
přijatelným. Ztrácí posléze své somatické 
příznaky i bolestivost vzpomínek. Díky 
tomu příběh získává obsah a už nezůstává  
u nadpisu. Když se to povede.

Otec spisovatele Ivana Krause, který 
zažil Osvětim, opakovaně i se svými dětmi 
jezdíval na místa svého uvěznění s vítězným 
pocitem, že žije. Díky tomuto rituálu se 

vyrovnával s tím, co musel prožít. Jezdil sice 
na místo děsivé, ale s korektivním náhledem 
– při každém odjezdu slavil své druhé 
narození. Naučil se vnímat svobodu jako 
obrovskou devízu života – a tímto posilněn 
se pak v komunistickém režimu mohl mj. 
radovat z toho, že mu děti utekly na Západ. 

Proto plakejme s plačícími. Když bude-
me moci naslouchat někomu, jehož součas-
ný příběh jej rmoutí, zůstaňme s ním a u něj. 
Být pozorným posluchačem/naslou-
chačem mnohdy stačí, už to samo léčí. A 
mluvme o tom, co se nám děje, s někým, ke 
komu máme důvěru. Nebo o tom pišme do 
šuplíku, poněvadž i psaním lze mnohé 
znovuprožít a při přemýšlením nad slovy si 
možná i uvědomit něco nového, co změní 
náš úděl, a o to jde. Ne se „rýpat“ ve starých 
ranách pro samotné „rýpání se“, ale vy-
budovat se na nich – jinak, být posílen. 
Arnošt Lustig měl potřebu několikrát za 
život napsat o postavě světáka Viliho Felda, 
na kterém mu vadil jeho charakter – aby se   
s ní nakonec smířil. Vypsal se a díky tomu i 
změnil.

Terapií se snažíme pomoci člověku, aby 
svůj úděl vnímal méně bolestně, aby jej 
integroval do svého života, aby jej přijal, ale 
vyšel ze svého zápasu posílen. I my tera-
peutky se proměňujeme skrze utrpení 
druhých – snad k větší citlivosti. A chtěly 
bychom za každého trpícího prosit slovy 
žalmu: Hospodine, změň náš úděl, jako měníš 
potoky na jihu země! Ti, kdo v slzách sejí, s ple-
sáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo 
rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

 4Kateřina Vávrová

w Rozhlasový přenos
10. března 2019 nás dopoledne čeká přímý přenos pro Český rozhlas. Přenos bude 
začínat již v 9.00 hod. Je nutné, aby všichni byli již v 8.50 v sále na svých místech, 10 minut 
před začátkem bohoslužby nebude možné do sálu vstupovat. Děti budou muset být od 
začátku v dolních prostorách, odchod v průběhu shromáždění nebude možný.
Přesné informace má Petr Raus, který shromáždění povede. Kázat bude D. Komrska.

w Rozhlasový přenos
10. března 2019 nás dopoledne čeká přímý přenos pro Český rozhlas. Přenos bude 
začínat již v 9.00 hod. Je nutné, aby všichni byli již v 8.50 v sále na svých místech, 10 minut 
před začátkem bohoslužby nebude možné do sálu vstupovat. Děti budou muset být od 
začátku v dolních prostorách, odchod v průběhu shromáždění nebude možný.
Přesné informace má Petr Raus, který shromáždění povede. Kázat bude D. Komrska.
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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

– 7 –

VERŠ:
„Ty jsi, Hospodine, ……………., přímý ve svých 
soudech. Přikázal jsi, aby tvá svědectví byla 
…………… a naprostá pravda“

Žalm 119,137.138(CEP, )

aký pojem se využívá pro opravdu dobré 
a řádné uspořádání mezilidských vztahů J
na základě vhodných pravidel a dodržo-

vání zákonů? Podle čeho se řídí práva lidí?
Jaká ctnost je opakem křivd a bezpráví? 

Co je narušeno, když se s různými lidmi 
jedná různě, a ne stejně? A co se vytrácí, 
když je porušena stálost toho, co bylo 
dohodnuto a čemu všichni důvěřovali?

Jaký by měl být učitel, když hodnotí práci 
všech svých žáků? A jakou ctností by měl 
být veden soudce u soudu? Jaký člověk 
pomáhá druhým, potřebným a chudým?

Ve které vlastnosti je podle Bible skryta 
schopnost být přímý, pravdivý, upřímný a 
činit věci podle Božích pravidel tak, aby 
mezi lidmi zavládl pokoj? A jaký je podle 
Bible člověk, který má správný vztah k Bo-
hu, Boží vůli a který Boží zákony dodržuje?

Jaký je sám Bůh podle Žalmu 119, verše 
137, když se tam o něm také říká, že je přímý 
ve svých soudech? A jaká mají být podle 
následujícího verše také svědectví o Něm?
Poznali jste? Víte to? Není to vůbec snadné. 
Ale pokud jste hledanou ctnost odhalili, 
doplňte ji hned dvakrát ve správných 
tvarech do zmiňovaných veršů. Snažme se 
ve svých životech také takoví být.

4Pája Sychrová
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

SPORTOVNÍ AKTIVITY

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

15

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

4. 3.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)
5. 3.: Setkání seniorů (10 hod)
7. 3.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
21. 3.: Kluci na čaj aneb Mužské společenství (10–12 hod)
25. 3.: Tvořivý kroužek (15–17.30 hod)

7. 3.: Family English
14. 3.: Anglická konverzace
21. 3.: Family English
28. 3.: Logoklub Cerka

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

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

3. 3.: Povídání o své cestě – rozhovor (br. Karel Fojtík)
10. 3.: 
17. 3.: členské shromáždění – 15.00 hod
24. 3.: Představte se sama (s. farářka Radka Včelná, ČCE)
31. 3.: Co je nového v ETS (br. Miloš Poborský, nový ředitel ETS)

Teen Challenge – dětské centrum v Brně (s. Katka Dvořáková)

BRUSLENÍČKO NEBO FOTBÁLEK

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

VEČÍRKY / NEDĚLE 17.00 (posezení), 17.30 start programu

17. 3.: 15.00 Výroční členské shromáždění



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

10.00
9.00
10.00
10.00
10.00

6. 3.:
13. 3.: 
20. 3.:
27. 3.:

18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
kaz. Daniel Komrska (rozhlasový přenos)
br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi
neděle ETS – br. Miloš Poborský + sbírka            změna času!

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

5. a 19. 3.

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.20

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 11. 3. v 17.30

ve středu 20. 3. v 17.30

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

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

STANICE

BŘEZEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska: 1. slovo z kříže Lk 23,34 Otče, odpusť jim... 

kaz. Daniel Komrska: 2. slovo z kříže Lk 23,43 Amen, dnes budeš se mnou v ráji. 

kaz. Jan Asszonyi: 3. slovo z kříže J 19,26–27 Ženo, hle tvůj syn. Hle tvé matka.

kaz. Jan Asszonyi: 4. slovo z kříže Mat 27,46 Bože můj, proč jsi mě opustil.

NEDĚLE

w Správná odpověď: Spravedlnost.
Verš má znít: Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Přikázal jsi, aby tvá svědectví 

byla spravedlnost a naprostá pravda.
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