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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 23. 1. 2020. 
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),
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4 pokračování na straně 13

1. 1. – svátek Obřezání Páně – připomíná 
událost z Lk 2,21.

6. 1. – svátek Zjevení Páně (Epifanie), jinak 
též svátek Tří králů – liturgický konec 
vánočních svátků na Západě, v pravo-
slavné církvi jde (vzhledem k užívání 
juliánského kalendáře) o počátek 
Vánoc.¬

8. 1. 1920 – vyhlášením klubu reformních 
katolických kněží o odloučení se od 
římskokatolické církve a vytvoření 
nové samostatné československé 
národní církve vzniká Církev 
československá husitská.

13. 1. 845 – křest 14 českých knížat v Řezně.
13. 1. 1935 – slavnostně otevřena Masary-

kova léčebna Dům útěchy (dnešní 
Masarykův onkologický ústav) na 
Žlutém kopci v Brně.

14. 1. 1830 – umírá Victor Heinrich Riecke, 
německý luterský teolog, který v le-
tech 1782–1803 působil jako pastor 
evangelického sboru v Brně.

14. 1. 1890 – umírá Ignác von Döllinger, 
německý katolický kněz a církevní 
historik, který svou kritikou světské 
vlády papežů a odmítnutím dogmatu 
o papežské neomylnosti významně 
přispěl k posílení pozice Starokato-
lické církve (zejména v Bavorsku a 
Německu).

17. 1. 1905 – narodil se katolický básník a 
publicista Jan Zahradníček.¬
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Slovo kazatele

Na 
počá tku

w Co bylo od počá tku, co jsme slyšeli, co 
jsme na vlastní oči viděli, na co jsme 
hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to 
zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl 
zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o 
něm a zvěstujeme vám život věčný, který 
byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme 
viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste 
se spolu s námi podíleli na společenství, 
které máme s Otcem a s jeho Synem 
Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše 
radost byla úplná. 

(1. Janův 1,1–4)

dyž se apoštol Jan ve svém prvním dopise obrací ke křesťanským sborům  
v okolí Efezu, začíná od „počátku“ podobně jako ve svém podání Kevangelia. Myslí na počátek, jímž byl život Ježíše z Nazareta, v němž spolu   

s ostatními apoštoly rozpoznal slíbeného a zjeveného Mesiáše, Krista. Hned v úvodu 
dopisu Jan říká: …zvěstujeme Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o 
něm a zvěstujeme vám život věčný… Klíčovým slovem je zde život. Ne ledajaký život, ne 
náš běžný pozemský život v jeho odcizení od Stvořitele, nýbrž život, který byl (a je) u 
Otce a nám byl zjeven. Mohli bychom povědět, že je to takový život, jak jsme k němu 
byli stvořeni. O jeho významnou část jsme kvůli nevěře přišli. Život, který byl (a je) 
stále u Otce, skutečnou lidskost v plném slova smyslu, život s přívlastkem věčný, nám 
znovu přišel na zem ukázat Boží Syn. To abychom jednak věděli, že je, jednak že je 
připraven také pro nás! Jak ho získat pro sebe? Skrze víru v Pána Ježíše a v cestu, 
kterou k němu narýsoval.

Co tvoří podle apoštola Jana podstatu života, který je u Otce a který je u něj pro 
nás? Jan říká: …abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem 
Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. Za zdůraznění zde stojí slova:

1) spolu s námi – (věčný) život, to je společenství jednoty s apoštoly a věřícími 
všech dob včetně té naší současné;

2) měli podíl na společenství, které máme s Otcem a s Jeho Synem – (věčný) život, to je 
zástup věřících podílejících se společně (ne individualisticky ve smyslu 
soukromé víry) na společenství s Otcem a Synem (prakticky se tak děje při 
bohoslužbách a při společné službě misie a diakonie).
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leden 2020

SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

SBOROVÁ KRONIKA

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

UKONČENÍ ČLENSTVÍ A PŘESTUP DO JINÉ CÍRKVE

4

KDY          KOMU                                                                 PROČ

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

5. 1.
5. 1.
7. 1.

13. 1.
24. 1.
31. 1.

81 let
73 let
76 let
73 let
73 let
79 let

w V pondělí 9. 12. se manželům Sabolovým narodil syn Nátan (50 cm, 3100 g).

w 
w

Ve čtvrtek 28. 11. zemřela ve věku 89 let sestra Eva Hájková.
 Ve středu 18. 12. zemřel ve věku 75 let bratr Jan Lukl.

w 
w

Sestra Lenka Hluchá ukončila k 1. 12. své členství v našem sboru. 
 Sestra Kateřina Pavlíková k 1. 12. přestoupila do sboru Apoštolské církve v Bučovicích.

Toto dvojí tvoří podstatu a základ života  
s velkým „Ž“ – život ve společenství. 
Myslím, že se potřebujeme učit objevovat 
ještě více život ve společenství. To proto, aby 
naše radost byla úplná. Individualismus – ani 
individualismus víry a spásy – nepřináší 
úplnou radost, a tedy život.

Stojíme na počátku nového roku, a proto 
jsem nám vybral na cestu Janovo slovo o 
pravém životě a jeho počátku. Je mým 

přáním, abychom v roce, který je před námi, 
žili pravým Božím životem, jehož podstatou 
je společenství mezi sebou navzájem, spole-
čenství těch, kdo spolu v jednotě Ducha slaví 
svého Stvořitele a Spasitele, společně mu 
naslouchají, společně se k němu modlí, prosí 
jej a důvěřují mu.

S přáním pokojných dní
Jan Asszonyi, kazatel

V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?
Ž 56,12
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Filmový festival
dorostu a mlá deže
Filmový festival
dorostu a mlá deže

etošní filmový festival slavil patnácté 
narozeniny, a tak hned na začátku 
dostal svoji občanku a na oslavu jsme L
sfoukli svíčky na narozeninovém 

dortu. Jsme moc rádi, že 
festival pořád roste a že jsou 
stále lidé, kteří se na něj rádi 
vrací a jsou i ochotni přiložit 
ruku k dílu, protože bez 
pomoci druhých bychom ho 
jako pořadatelé nedali do 
kupy. 

Jako název festivalu jsme 
zvolili PAST. Schovává v so-
bě hned dva významy.         
V prvním významu zahr-
nuje životní pasti nás všech, 
které zasahují do našich 
životů, a každý z nás dobře 
ví, co taková past může 
představovat. Druhým je význam slova               
v angličtině – minulost. Stejně jako v prvním 
případě, každý z nás má nějakou minulost. A 
každý z nás má minulost, ve které se objevily 
různé pasti.

Sobotní festivalový program je vždy plný 
rozmanitých aktivit, které nabízejí vyzkou-
šení něčeho nového. Letos nechybělo 
například hudební aranžmá, nahrávání a mix 
hudby s Markem Kvapilem, Mapathon (na 
kterém si někteří z účastníků vyzkoušeli 
mapování ještě nezmapovaných částí světa), 
workshop o natáčení nebo kreativní kresba. 
Jako každý rok byla také příležitost natočit 
vlastní video a zúčastnit se hry ve formě 

únikovky ze zamčeného sborového sklepa 
pomocí vyřešení několika šifer.

Dalším programem byl například poslech 
hudebního alba nebo diskuse na téma 

duševních nemocí s psycho-
logem Ondřejem Ptáčkem.

Nad tématem festivalu 
jsme mohli přemýšlet nejen 
v průběhu filmů, ale i při 
následných diskusích po 
filmech a při duchovních 
programech.

Ty jsme odstartovali uva-
žováním o tom, kde se naše 
životní pasti vlastně berou. 
Důvody jsou různé a na 
mnoha místech je popisuje i 
Bible. Někdy víme, co za 
nimi stojí – třeba naše chyby 
či chyby druhých. Ale někdy 

nemáme nejmenší tušení, proč se v našich 
životech objevují věci, které je těžké 
překonat. Řešením ale není zatnout zuby a 
prodírat se životem vlastními silami. Řešení 
nacházíme v láskyplné dlani našeho Otce.

Minulost mou i dny, které přijdou, přikrýváš 
svou láskyplnou dlaní. (Žalm 139,5)

Pán Bůh nám skrze oběť Pána Ježíše na 
kříži nabídl přikrytí naší minulosti i bu-
doucnosti svou dlaní. Nabízí východisko 
skrze lásku, která nemá žádnou konkurenci. 
A na každém člověku už je rozhodnutí, jestli 
se do jeho dlaní odevzdá.

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, 
pominulo, hle, je tu nové! (2. Korintským 5,17)
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… moje budoucnost je ve tvých rukou. (Žalm 31,16)
V dotazníku, který po festivalu účastníci vyplňují, zněla jedna otázka takto: „Co si z festi-

valu odnášíš?“ Jsem moc ráda, že všechny odpovědi neobsahovaly jen zmínku plných 
žaludků a unavených očí, ale že festival účastníkům dal například inspiraci, zážitky z milých 
rozhovorů, myšlenku, že hledat řešení našich těžkostí je důležité, že se z našich pastí 
nedostaneme sami nebo že z našich pastí přece jenom existuje nějaká cesta ven.

Za tým FFDM
4Adéla Bischofová
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VzpomínkaVzpomínka

J AN
L UK L
J AN
L UK L

  13. 7. 1944 *
† 18. 12. 2019

  13. 7. 1944 *
† 18. 12. 2019

an Lukl se narodil 13. 7. 1944 v jiho-
moravském městysi Nosislav, který leží J
ve vlídné krajině polí a vinic na levém 

břehu řeky Svratky. 
Narodil se jako třetí syn hluboce věřících 

rodičů, kteří patřili k evangelické církvi        
v Nosislavi. Dědeček byl kazatelem tehdejší 
Jednoty českobratrské (dnes Církve 
bratrské). V jejich domě se konala nedělní 
odpolední shromáždění, kterých se Jan se 
svými třemi sourozenci také účastnil. I         
v době náročných polních prací se rodina 
pravidelně scházela každé ráno k modlitbě a 

čtení z Bible. Rodinné prostředí, okolní 
krajina s nedalekou Pálavou, to vše ho inspi-
rovalo k lásce k přírodě, horám a květinám.

Rodina prošla těžkou dobou socializace 
vesnice, kdy bylo dětem soukromých 
zemědělců bráněno ve vzdělání. Jan byl rád, 
že mohl nastoupit do zahradnického učiliště 
v Rajhradě. Po vyučení mu bylo, přes mnohé 
těžkosti, umožněno pokračovat ve studiu na 
specializované dvouleté zahradnické škole   
v Zábřehu na Moravě.  Pro zájem o obor byl 
posléze přijat na Střední školu zahradnickou 
v Ostravě. 
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Po ukončení dvouleté vojenské služby     
v Chebu začal pracovat v Brně na 
pedagogické fakultě jako odborný asistent a 
současně tuto školu studovat. 

Při studiích v Brně pravidelně navště-
voval shromáždění a schůzky mládeže ve 
zdejším sboru na Kounicově ulici. Zde se 
také seznámil s budoucí manželkou Evou 
Mednanskou. Oběma se tento sbor stal 
domovem a oporou.

Uprostřed studií těžce onemocněl a 
musel se léčit v onkologickém ústavu na 
Žlutém kopci.  Lékaři nedávali naději, ale 
Pán Bůh vyslyšel mnohé modlitby a dopřál 
mu uzdravení. V době rekonvalescence 
mohl dostudovat vysokou školu a po deseti 
letech invalidního důchodu začal pracovat 
ve svém oboru. Nastoupil do Střední 
zahradnické školy v Rajhradě, tentokrát jako 
učitel odborného výcviku. Po roce 1989 se 
stal na několik let ředitelem této školy. 

V roce 1985 obohatil manželství Jana a 
Evy Luklových syn Honzík, kterému věno-
vali svoji péči, lásku a čas. Společně s Hon-
zíkem byla i nadále rodina Luklova součástí 
sborové rodiny zde na Kounicově, kam       
z Nosislavi pravidelně dojížděli. 

Syn Honzík (ve sboru zvaný Žany) na 
tatínka vzpomíná takto: 

Odmalička mne jako znalý pedagog a zahradník 
vedl k přírodě. Zcela nenuceně, ale vždy s určitou 
dávkou profesionality. Jmenoval ke všem názvům 
rostlin bravurně i jejich latinské názvy, oblasti 
výskytu a dobu, kdy daná rostlina kvete. Ne že bych 
si to kdy zapamatoval, ale bavilo mne to poslouchat.  
Já raději nazýval modřence „modřenec“ a červené 
tulipány (logicky) „červenec“. S taťkou jsme se 
vždycky hodně nasmáli. 

Byl pro mne skrytý dobrodruh, který mi každé 
léto v zahradě postavil stan nebo nás všechny vzal na 
dovolenou do hor či k moři. Ukazoval mi svět a učil 
mne ho obdivovat a respektovat. Vedl mne houže-

vnatě k práci na zahradě a na dvoře. Dost často se mi 
to nelíbilo a vzpíral jsem se. Dnes jsem vděčný za vše, 
co mne naučil a Pánu Bohu za to, že na tatínka vždy 
budu moct vzpomínat jako na svého hrdinu. 

Jaký byl Jan Lukl člověk, snad nejlépe 
vystihují slova v kondolenci, kterou 
manželka Evička obdržela: 

Jenda bude v našich myslích navždy jako ten, kdo 
všechny obklopoval láskou a úsměvem. S po-
chopením a vlídností nabízel podporu a naději. 
Myslel na druhé – Tebe, svoji manželku, na 
Honzíka, rodinu, přátele, sbor, sousedy, obec 
předtím, než pomyslel na sebe. Nabízel pomocnou 
ruku a dary, aby ulehčil druhým. Jeho odkazem jsou 
srdce naplněná láskou a přesvědčení, že pokora, 
vlídnost a láska jsou silami nejmocnějšími.

Věřím, že každý kdo ho znal, by mohl 
připojit podobnou vzpomínku. 

Já osobně rád vzpomínám například na 
společnou, dávnější několikadenní pánskou jízdu 
zimní Vysočinou na běžkách nebo na tábory 
mládeže na Valašsku. 

Rád budu vzpomínat i na společné chvíle na jeho 
krásné zahradě. Možnost spolupracovat s Jeníčkem, 
jak jsme mu říkali, jsem bral jako velký projev jeho 
důvěry. Tam jsem mohl vidět praktický význam 
termínu „péče řádného hospodáře“. Byl řádným 
hospodářem, který ctil zákony přírody – agro-
technické lhůty – což byl zákon, který zcela určoval 
jeho čas práce i odpočinku. Hlavně však byl 
člověkem, který ctil zákony Boží. Ty určovaly 
způsob jeho jednání a myšlení. 

Jsem si jist, že jednou při hodnocení našich životů 
na věčnosti bude o Jeníčkovi platit slovo z podo-
benství Pána Ježíše „To dobře, služebníče dobrý a 
věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohým tebe 
ustanovím. Vejdi v radost pána svého.“

Připravila rodina, upravil a svou vzpomínkou 
doplnil Petr Nykodým.
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Představení studie, leden 2020

Milí bratři a sestry,
prakticky po celou dobu svého mandátu 

se současné staršovstvo zabývalo rekon-
strukcí naší modlitebny. Nebyla to vůbec 
jednoduchá jednání vzhledem k tomu, že     
v předchozím období se staršovstvo dostalo 
do patové situace a nebylo možné rozhod-
nout, jak ve věci rekonstrukce naší modliteb-
ny pokračovat. Všem bylo jasné, že rekon-
strukce je nutná, ale nebyla shoda na tom, jak 
pokračovat, a to ani ve staršovstvu, ani mezi 
členy sboru.

V současné době dospěla věc rekon-
strukce do bodu, kdy je hotová architekto-
nická studie, ze které je patrné, jakým 
směrem by se rekonstrukce měla ubírat tak, 
aby splňovala požadavky ohledně využití 
prostor modlitebny a současně i estetickou 
stránku. Napříč staršovstvem panuje ohled-
ně této studie shoda. Aby bylo možné pokra-
čovat dál, je třeba, aby členské shromáždění 
tuto studii odsouhlasilo a dalo staršovstvu 
pověření a důvěru v provedení dalších 
kroků.

Podrobnější představení studie bude       
k dispozici začátkem ledna na nástěnce ve 
vestibulu modlitebny. Členské shromáždění 
k problematice rekonstrukce je plánováno 
na 19. ledna 2020.

Budete-li mít jakékoli dotazy, můžete se 
obrátit na kteréhokoli staršího nebo na 
bratra Miroslava Křipače.

Rekonstrukce modlitebny 
Církve bratrské 
v Brně na Kounicově

w

w

w

w

w

w

w

w

Otázky a odpovědi

Co je cílem rekonstrukce?
Cílem rekonstrukce je modernizovat a 

rozšířit celý objekt modlitebny tak, aby 
přinesl nové možnosti využití prostor pro 
stávající i nové aktivity sboru. Důraz je kla-
den na co největší otevřenost k návštěvní-
kům, bezbariérovost, vzdušnost a moder-
nost, při zachování odkazu na původní tra-
dici. Smyslem rekonstrukce není tedy pouze 
technická oprava jednotlivých stavebních 
konstrukcí, ale nové využití celého domu.

Co je cílem této studie?
Architektonická studie představuje obec-

ný koncept, tedy celkový záměr rekonstruk-
ce. V této fázi příprav je proto studie zamě-
řená pouze na principy, které bude v případě 
schválení studie možné dále rozpracovat.

Jaké jsou hlavní změny?
Mezi hlavní změny patří:
w  návrat k původní budově odstraně-

ním „přílepků“;
w  modernizace vstupní fasády;
w  prosvětlení hlavního sálu;
w  vyšší variabilita hlavního sálu;
w  větší spodní sál;
w  výtah a schodiště uvnitř budovy;
w  využitelné podkroví;
w  možnost pořádat více akcí najednou.



10 KOMPAS 1/2020 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Kolik to bude stát?
V této fázi přesnou cenu není možné 

určit. Zároveň však studie počítá s tím, že 
volbou různých materiálů a stavebních tech-
nologií lze cenu zvýšit i snížit při zachování 
hlavních návrhů obsažených ve studii. 
Rekonstrukce dle tohoto návrhu však bude 
dražší než případná oprava modlitebny ve 
stávajících dispozicích bez navržených 
změn.

Budeme na to mít dost peněz?
Předpokládá se využití prostředků z ús-

por, které sbor šetří na rekonstrukci, včetně 
cílených darů od jednotlivých členů. Bez 
dalších darů se však rekonstrukce neobejde.

Není taková rekonstrukce příliš?
Sami, bez Boží pomoci, rekonstrukci 

nezvládneme. Je to však příležitost, jak 
využít rekonstrukce k novým možnostem 
služby.

Jaké jsou naopak nevýhody?
Jako u každého podobného projektu 

přichází i v rámci studie celá řada vzájemně 
protichůdných požadavků. Během přípravy 
byl proto pečlivě zvažován a zdůvodněn 
každý požadavek a vybrána řešení s co 
nejvyšším přínosem.

Zůstanou lavice?
Návrh počítá s lavicemi na většině míst 

hlavního sálu, který zůstane primárně 
liturgickým prostorem. Do prvních řad       
u dveří i okna jsou však navrženy židle 
(případně mobilní lavice), aby bylo možné 
sál uspořádat pro slavnostní obřady (např. 
svatby a pohřby).

Sál nebude víceúčelový?
Víceúčelový sál, který je v řadě nových 

nebo rekonstruovaných modliteben, je ve 
studii navržen jako rozšíření spodního (tzv. 

„Šachovnicového“) sálu. Ten umožní 
pořádání dalších akcí při zachování 
liturgického prostoru v hlavním sále.

O čem se bude hlasovat?
Hlasovat se bude pro nebo proti tomuto 

usnesení:
„Členské shromáždění souhlasí          

s architektonickým záměrem re-
konstrukce modlitebny CB Brno-
Kounicova v návrhu představeném 
architektonickou studií Atelieru Štěpán 
a rozhodlo pokračovat v dalších pracích 
na rekonstrukci v souladu s touto 
studií.“

Co znamená hlasovat pro rekonstrukci?
Hlas pro rekonstrukci dle této studie zna-

mená, že souhlasíme s navrženým záměrem. 
Teprve v případě značné shody na tomto 
záměru může následovat případná další 
práce na rozpracování studie do detailní 
podoby. Hlas pro znamená tedy osobní pod-
poru tomuto způsobu rekonstrukce.

Co když studie nebude schválena?
Rozhodnutí o dalším postupu v tomto 

případě bude na dalším staršovstvu.

Co v případě, že nesouhlasím?
V případě nesouhlasu se studií je možné 

hlasovat proti návrhu usnesení. Zároveň je 
však možné svoje stanovisko nebo jiný 
návrh na způsob rekonstrukce předat buď   
v rámci otevřené pracovní skupiny, která      
k rekonstrukci vznikla pro úplně všechny 
členy a přátele sboru, nebo komukoliv ze 
staršovstva.

Souhlasí kazatelé a staršovstvo?

Ano, kazatelé a staršovstvo souhlasí s tím-

to postupem.

4Miroslav Křipač a staršovstvo
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Právě tento film s tímto nezvyklým 
názvem (v originále pod titulem God 
exists, her name is Petrunya) měli 

možnost zhlédnout diváci v kině Scala      
15. prosince v rámci filmové přehlídky 
evropských filmů s názvem LUX FILM 
DAYS, jež je tradičně finančně podpořena 
Evropským parlamentem. Tuto příležitost 
jsem si – jako ostatně každý rok – nechtěl 
nechat ujít, zvláště když jde o citlivé téma, 
které se nějak dotýká mého náboženského 
cítění. Na konci anonce je výzva adresovaná 

církvi – a i když není míněna Církev bratrská 
a už vůbec ne sbor CB Brno-Kounicova, 
přesto si dovolím na tuto výzvu reagovat. 
Neboť i naše Církev bratrská je součástí 
světové Církve Kristovy a i jí se týkají nej-
různější výzvy adresované prostě jen 
„církvi“.

V obecném povědomí naší západní civi-
lizace – zvláště u některých jedinců či skupin 
lidí – nemá církev příliš dobré renomé. Je to 
dáno – podle mého soudu – především 
historickými okolnostmi (křížové výpravy, 

Bůh existuje, 
její jméno je Petrunija

Petrunija je nezaměstnaná dvaatřicetiletá žena, která žije u svých rodičů ve Štipu 
(Severní Makedonie). Cestou z neúspěšného pracovního pohovoru se připlete k tra-
dičnímu náboženskému procesí. Kněz při něm vhazuje do řeky křížek a místní 
mladíci se poté vrhají do vody a snaží se jej vylovit. Toho, komu se to podaří, čeká 
mimořádně šťastný a úspěšný rok. Petrunija se příliš nerozmýšlí a vrhne se do řeky 
také. A právě jí se křížek podaří vylovit. Svým nezpochybnitelným vítězstvím však 
způsobí pozdvižení – soutěž totiž není určená dívkám. Společenský řád byl narušen. 
Jak se s touto situací vyrovná církev a jak občanská společnost?

(anonce z letáku k filmu)
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inkvizice, trestání tzv. kacířů a čarodějnic, 
křesťanské pogromy na židovské spolu-
občany, mravní úpadek duchovenstva ve 
středověku, odpustky, později také velmi 
slabé nebo žádné zastání dělnické třídy    
v raných dobách průmyslové revoluce 
aj.). V dnešní době však prestiž církve 
velmi utrpěla skandálem sexuálního 
zneuž íván í  dě t í  a  m lad i s tvých  
duchovními, které se sice týká víceméně 
jen katolické církve, nicméně v obecném 
povědomí mohou tato odhalení posti-
hovat i ostatní, zvláště protestantské 
církve, protože ne všichni lidé dokáží 
rozeznat rozdíly mezi různými proudy 
křesťanství a mohou všechny církve 
takříkajíc „hodit do jednoho pytle“. Proto 
tato výzva – hozená rukavice – se nějak 
dotýká i nás, potažmo mě osobně, a já na 
ni reaguji.

Zpátky k filmu. Příběh je zasazen do 
prostředí pravoslavné církve, jež se také 
nezpochybnitelně řadí k ostatním dvěma 
hlavním proudům v křesťanství – kato-
lickému a protestantskému. Mám dojem, 
že různé vnější projevy náboženského 
kultu u pravoslavných jsou ještě zře-
telnější než u katolíků. Navíc v tomto 
případě je náboženská víra spojená ještě  
s pověrou – žádné vítězné vylovení křížku 
z vody nemůže přinést štěstí a úspěch, 
podle mě jde o nebiblický výklad. 
Nicméně zřejmě jde o mnohaletou, stále 
udržovanou tradici v pravoslavném 
prostředí, a to i v 21. století. Petrunija je 
nakonec obviněna z krádeže, dostává se 
na policejní stanici, kde se s ní ze strany 
policie velice hrubě a vulgárně zachází. 
Mladíci shromáždění před policejní 
služebnou jsou rozhořčeni na nejvyšší 
míru, domáhají se vrácení křížku, 
nakonec rozbijí i sklo vstupních dveří... 
Přivolaný pravoslavný kněz se je snaží 

uklidnit, ale jeho slova o rozchodu 
nenacházejí odezvu...

Náboženská víra spojená s pověrou, 
fanatismem a donekonečna zdůrazňovaném 
domnělém privilegiu pouze pro muže je další 
červená karta vystavená současnou spo-
lečností církvi. Je to především výzva pro 
pravoslavné, ale...

Jsem rád, že jsem se po svém třicetiletém 
putování po různých náboženstvích a 
spiritualitách vrátil ke Kristu – a to právě      
v denominaci s názvem Církev bratrská. 
Domnívám se, že tato církev se upřímně 
snaží hledat a prožívat svou víru v duchu a      
v pravdě (J 4,23–24), že je to církev oproštěná 
od vnějších projevů zbožnosti, jako je např. 
nadměrné uctívání či přímo líbání kříže a 
ostatků svatých, různých procesí, nošení 
zvláštních rouch, oddělující duchovní od 
prostých věřících apod. Myslím si, že jsem 
volil správně. Ale nechci se nechat ukonejšit 
sebeuspokojením, stále mohu hledat oblasti, 
ve kterých se mohu posunout, dělat pokroky, 
samozřejmě pouze z Boží milosti...

Jak tedy odpovím na tuto výzvu? Jak 
odpovím na současnou situaci Církve, jejíž 
pověst je pošramocená? Ne, nepůjdu k pra-
voslavným a nebudu jim tvrdit a vyčítat, že 
jsou pomýlení a že nekonají v souladu s bib-
lickým poselstvím. Zamyslím se sám nad 
sebou, zdali i já svým jednáním nepoškozuji 
církev, a tuším, že moje svědomí nebude 
zcela klidné... Pak poprosím Pána církve o 
odpuštění a možnost nového vykročení       
s Ním... Neboť Bůh je věrný: nedopustí, abyste 
byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli 
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i 
východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1K 
10,13b)

4Felix Davídek



13
KOMPAS 1/2020 / WWW.CB.CZ/BRNO/

18. 1. 1890 – umírá rajhradský benediktin a významný 
moravský historik Beda Dudík.

18. 1. 1925 – v Králově Poli se ustavuje brněnská 
náboženská obec pravoslavné církve (později 
vybudovala kostel sv. Václava, kam přesídlila).

23. 1. 1500 – umírá bratrský biskup Matěj z Kunvaldu.¬
25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla – připomíná událost 

setkání Saula z Tarsu s Ježíšem, která vyústila v jeho 
konverzi ke křesťanství (viz Sk 9,1–27).

27. 1. 1945 – osvobození vězňů z koncentračního tábora v Osvětimi vojáky Rudé armády 
– slaven jako Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti.

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 14).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 14).¬

Co se bude v besídce učit:

Společné setkání učitelů bude 19. 1. po shromáždění při kávě.Společné setkání učitelů bude 19. 1. po shromáždění při kávě.

Datum

Neděle 5. ledna

Neděle 12. ledna

Neděle 19. ledna

Neděle 26. ledna

Téma (č. úlohy)

Ageovo napomenutí 
(SZ 5/15)

Vyvolení Ester
(SZ 5/16)

Hamanův konec, 
Mordokajovo povýšení
(SZ 5/17)

Nehemjášův návrat do 
Jeruzaléma
(SZ 5/18)

Verš k zapamatování

Zkoumejme a zpytujme své cesty, 
vraťme se zpět k Hospodinu. 

Pláč 3,40 

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej       
v něho, on sám bude jednat. 

Žalm 37,5 

Bůh se staví proti pyšným, ale 
pokorným dává milost. 

Jakub 4,6b 
 
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by 
mi mohl udělat člověk? 

Žalm 118,6 

Leden v besídce

KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

LE
D
EN

 2
0
2
0

dokončení ze strany 2
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Letopisy 
    lednovým výročímk
Letopisy 
    lednovým výročímk
6. 1. – svátek Tří králů – připomíná událost 
příchodu mudrců k narozenému Ježíši do 
Betléma (viz Mt 2,1–12). Tato událost je 
chápána jako oslava Krista jako krále všech 
národů (které symbolicky zastupují právě 
oni tři „králové“ z různých národů a ras).

17. 1. 1905 – narozen Jan Zahradníček – vý-
znamný moravský katolický spisovatel, který 
v letech 1946–1948 redigoval brněnský 
literární časopis Akord. V roce 1951 byl 
Zahradníček zatčen Státní bezpečností a ve 
zinscenovaném procesu odsouzen za 
protistátní činnost ke 13 letům vězení.        
V roce 1960 byl amnestován a propuštěn     
z vězení, ale kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu v důsledku dlouhého věznění ještě 
téhož roku umírá. Ukázka z básně Kněží     
v žalářích:

Slyším zvon. Poledne. Anděl Páně.
Hlas Církve, hlas andělský dosud zní,
abych nezapomínal, na čí straně
zápasím tady v tmě žalářní.
(...)
Jsou strašní. Vydal nás moci jejich. Moc jejich nás 

láme.
Stojíme v šeru. Tam venku hodina dvanáctá 

městem kráčí. Zvon zní.
Žár, ticho. Zvon zní. Hlas promluvil, 

nasloucháme.
Jsme kněží. Jsme vyvolení. Vybral si nás Pán žní.

Pokoj, pokoj na vězněné i na věznící
s úpěním ústa svolávají a ruka žehná.
Naše ruka. Dlaň jediná zadarmo dávající.

Probodená.

23. 1. 1500 – umírá Matěj z Kunvaldu. Byl 
jedním z trojice prvních kněží Jednoty 
bratrské, kteří byli zvoleni na synodu v Rych-
nově nad Kněžnou v roce 1467, následně se 
stal i prvním biskupem Jednoty vůbec. Byl 
správcem bratrských sborů ve východních 
Čechách. V době polemik mezi tzv. Malou a 
Velkou stránkou v Jednotě v otázce, zda 
bratří mohou zastávat úřady a světské 
funkce, nejprve stál za souhlasným roz-
hodnutím synodu z Brandýsa nad Orlicí       
z roku 1490, poté však otočil a prosazoval 
konzervativní (negativní) stanovisko „malé 
stránky“ bratra Řehoře. Na následném 
synodu rychnovském v roce 1494 se však 
prosadilo progresivní stanovisko „velké 
stránky“ Lukáše Pražského a Matěj zde dal  
k dispozici svou funkci. Ta mu nicméně byla 
ponechána. Následně bratr Matěj Kun-
valdský inicioval usnesení, kterým se Jednota 
distancovala od konzervativních spisů bratra 
Řehoře, čímž se definitivně nasměrovala      
k větší otevřenosti vůči okolnímu světu. 
Matěj z Kunvaldu se posléze stáhl do 
Lipníku nad Bečvou, kde dožil. Pohřben je    
v kostele sv. Jiří v Přerově.

4Vybral Josef  Vávra.

w Začátek středeční modlitební 

chvilky před biblickou hodinou 

se posouvá na 17.30. Všichni 

jsou srdečně zváni.
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Studijní volno kazatel Daniel Komrska

Podle § 233 Řádu správy Církve bratrské mají ordinovaní kazatelé po pěti letech 
nepřerušené služby v rámci služebního poměru nárok na tři měsíce studijního volna. 
Studijní volno budu čerpat po dohodě se staršovstvem a Radou CB v době od 1. ledna do 
31. března 2020. V této době bych chtěl připravit do tištěné podoby výklad proroka 
Abakuka. Někteří z vás o to projevili zájem poté, co jsme tuto biblickou knihu probírali 
na biblických hodinách. Chtěl bych do tohoto výkladu zapracovat i to, co se nevešlo do 
biblických hodin. Také bych chtěl připravit na biblické hodiny dalšího z malých proroků, 
Ámose. Těším se na tuto dobu, kdy se budu více věnovat Božímu Slovu. Pravda, mám     
s tímto obdobím studijního volna spojenou určitou obavu. Bojím se, aby sbor po třech 
měsících nepřišel na to, že to půjde dál i beze mne. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne.

4Daniel Komrska

VERŠE NA ROK 2020

Hospodine, postav stráž k mým ústům, nedej, aby se 
mé srdce přiklonilo ke zlu.

Hospodin vyplňuje přání těch,kdo se ho bojí, slyší, když 
volají o pomoc a zachrání je.

Dotazujte se na Hospodina,dokud je možno ho najít, 
volejte ho dokud je blízko.

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý,: byl jsem 
mrtev – a hle, živ jsem na věky věků.

Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě 
pozvedám svou duši.

Hospodin je spravedlivý ve všech svých 
cestách,milosrdný ve všech svých skutcích.

Sbor

Staršovstvo

Mládež

Zpěváci

Skaut

Besídka

Ž 141,3–4

Ž

Iz 55,6

Zj  1,17–18

Ž 143,8

 145,19

Ž 145,17

BOHUMILICEBOHUMILICE
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BRNOBRNO

Iz 40,31

Ž 145,14

Ž 143,8

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

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté 
napřimuje.

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy, 
Hospodiny slyší, když k němu volám.

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k 
duši, jež se na jeho vůli dotazuje.

I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny, Nebojte se 
tedy.

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí ,mol ani rez a 
kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají 
pokoj.

Ze všech stran jsi mi, Hospodine, štítem, tys má sláva, 
ty mi zvedáš hlavu.

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil se 
slitovává.

Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve 
víře, v čistotě.

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

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který 
se utíká k němu.

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas 
dáváš pokrm.

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, 
mírnost.

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť 
láska přikryje množství hříchů.

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

Domácí 
skupinky

Ž 4,4

Pl 3,25

Mt 10,30

Mt 6,20

Jk 3,18

Ž 3,4

Ž 145,9

1.Ti 4,12

Jk 4,7

Ž 34,9

Ž 145,15

1.Ti 6,11

1.P 4,8
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ROZVRH
ALIANČNÍHO    TÝDNE MODLITEB V BRNĚ

5. – 12. LEDNA 2020

PORADA O NÁPRAVĚ

Sbírka je věnována na projekt: „Armáda spásy: duchovní a sociální služba v Brně”.
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 21. ledna 2020 v 19.00 hod.

neděle 
5. 1. 18.00

pondělí
6. 1. 18.00

úterý
7. 1. 18.00

středa
8. 1. 18.00

čtvrtek
9. 1. 18.00

pátek
10. 1. 18.00

sobota
11. 1. 18.00

neděle
12. 1. 18.00

Církev bratrská
Kounicova 15

Slovo života
Nové sady 37

Evangelická církev metodistická 
– Bystrc, Archa, 

Československá církev evange-
lická, II. sbor, Lidická 79

Křesťanské sbory
Šámalova 15a

Apoštolská církev
Životského 10

Armáda spásy
Staňkova 6

Lýskova ul.

Bratrská jednota baptistů
Smetanova 20

Jiří Krejčí
(KřS)

Sandra Silná
(CČSH)

Jana Daněčková
(ECM)

Jan Asszonyi
(CB)

Pavel Harabus
(AC)

Petr Dvořáček
(CB)

Pavel Coufal
(BJB)

Rostislav Navrátil
(In-Life)

Vláda, politika, věci 
veřejné

Jazyk, řeč média

Podnikavost a byznys

Víra, spiritualita, 
náboženství

Vzdělání

Kultura, krása, umění

Rodina

Církev

DEN    MÍSTO             ÚVODNÍ SLOVO        TÉMA DEN    MÍSTO             ÚVODNÍ SLOVO        TÉMA 
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MALÉ POČTENÍČKO PRO KAŽDÉHO

 Jak si Bůh šeptá s batolá tky nejen v neděli a svá tky (5)
rátké zimní dny. Vracíme se za 
soumraku domů z kroužku,      Kv němž byla nejstarší dcera. Do 

ulic se snáší tma. Autobus městské 
hromadné dopravy sice není úplně 
přecpaný, ale většina míst k sezení je 
obsazena a někteří lidé tu i stojí. Velká 
část cestujících tiše poklimbává nebo se 
unaveně a beze slov dívá z okna či do 
mobilního telefonu. Zdá se mi, jako by už 
dnes měli všichni všeho dost a těší se 
domů na zasloužený odpočinek na gauči. 
I naše nejmladší dítko spokojeně 
podřimuje u mě na břiše v šátku a 
nejstarší dcera unavenýma očkama 
sleduje rozsvícená světla v oknech domů, 
kolem nichž projíždíme.

Jen to prostřední dítko vehementně 
kývá nohama ve vzduchu a vrtí se na 
sedačce. Po chvíli začne rytmicky 
pohupovat hlavou a dirigovat ručičkou se 
zdviženým prstíkem. A o pár vteřin 
později se na celý autobus ozve: „Haleluja 
šabalaba labambam…On je můj Pááááán 
a já Ho mám rááááád…“ V ten okamžik 
se zvedla docela velká skupina hlav až 
doposud svěšených, skloněných či myslí 
nepřítomných. Vrhají celkem nepříjemné 
pohledy. Ne na malou zpěvačku. Na mě! 
Bodají do srdce skrčeným obočím ze 
všech stran a říkají tím: Co to jako zpívá a 
proč tak nadšeně a nahlas? Upozorním 
budoucí pěveckou star, že by měla brát 
ohled i na ostatní cestující a nedělat velký 

hluk. Trochu ztlumí, ale s radostí v očích 
pokračuje dál v budování kariéry, jen        
s jinou písničkou: „Sláva Bohu na nebi, ať 
ho všichni velebí…,“ což je její oblíbený 
hit z CD, které často posloucháváme       
v autě.

O tři dlouhé prozpívané zastávky dál 
vystupujeme provázeni několika 
opovržlivými až nenávistnými pohledy a 
jedním významným negativně laděným 
odfrknutím: „Konečně! Alternativní 
matky!“. Je mi vnitřně smutno a trochu 
úzko.

Vystupuje s námi však také jedna 
postarší dáma v dlouhém teplém kabátě    
s kožíškem. Na chodníku se ke mně 
maličko nakloní a pronese: „Je to báječné, 
když lidé věří v něco víc než v sebe a 
dovedou si to i s radostí užít, viďte? Ani 
mně to tak nejde, jako jí.“ Usměje se na 
malou zpěvačku a zmizí ve tmě.

A tak má modlitba pro tento nový rok 
teď zní:

Otče náš v nebi, kéž dokážeme bez 
ostychu a s radostnou písní na rtech i       
v srdci svítit Tvým světlem ve tmě a 
důvěřovat v Tvou velkou moc a věrnou 
lásku, které umí i navzdory negativním 
reakcím, odmítnutím či opovržlivým 
pohledům většiny oslovit srdce třeba i jen 
jediného člověka, s nímž se naše cesty 
tento rok zkříží.

4Pája Sychrová
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

VEČÍRKY / NEDĚLE 17.00 posezení, 17.30 start programu

SPORTOVNÍ AKTIVITY

LEDEN V NAŠEM SBORU

MIMOŘÁDNÁ SHROMÁŽDĚNÍ

19

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

8. 1.: 9.30 Kluci na čaj – vede Zdeněk Zetka
22. 1.: 9.30 Kluci na čaj – vede Zdeněk Zetka

9. 1.: Tematický klub – téma radost
16. 1.: Anglická konverzace
23. 1.: Logoklub

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

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

(RYCHLO)BRUSLENÍ

Nedělní odpolední sportovní aktivita mlá-
deže. Nekoná se za každého počasí. Bude se 
konat výhradně po předchozí domluvě s To-
mášem Kotrbatým. Tel. 605 307 274, díky.

5. 1.: (18.00) Alianční týden modliteb (CB Kounicova)
12. 1: (18.00) Alianční týden modliteb (AC Životského)
19. 1.: Mimořádné členské shromáždění (odpoledne, čas bude upřesněn v oznámeních)
26. 1.: Rodinné kořeny (Marek Kraus)
2. 2.: Asistenční psi – pomoc hendikepovaným (Martina Štiglerová)

1. 1.: 2020 10.00 (středa) Novoroční pobožnost – slouží kaz. Jan Asszonyi

Bratr kazatel Daniel Komrska má do 31. března studijní volno.



5. 1.:
12. 1.:
19. 1.:
26. 1.:
2. 2.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

1. 1.:
8. 1.:
15. 1.:
22. 1.:
29. 1.:
5. 2.:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
vikář Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi
br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně

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

dle oznámení

v neděli v 9.20 a ve středu v 17.30

každý pátek v 16.45

vždy po nedělní pobožnosti

v pondělí 13. 1. a 3. 2. v 17.30

ve středu 15. 1. v 17.00

BOHUMILICE / neděle 10.00              BLANSKO / neděle 14.00
Ekumenické shromáždění v Kloboukách (14.00)
Bohumiličtí
kaz. Jan Asszonyi; Večeře Páně
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE

LEDEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

nebyla
 (Archa Bystrc)

br. Petr Raus
kaz. Jan Asszonyi
br. Josef Vávra
kaz. Jan Asszonyi

Alianční týden modliteb

NEDĚLE

1. 1.:
5. 1.:
12. 1.:
19. 1.:
26. 1.:
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