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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 6. 2021. 
Připravují: Lenka Broklová ), Petr Raus ), Josef Vávra 

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

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

Červen 2021

4 pokračování na straně 6

KalendáriumKalendárium

1. 6. – Mezinárodní den dětí – slaven od roku 
1954;

4. 6. 1931 – v Herálci narozen český básník a 
překladatel Jan Zábrana;

6. 6. 1961 – ve švýcarském Küsnacht zemřel 
psychoanalytik a kulturní antropolog 
Carl Gustav Jung;

10. 6. 1791 – v Hoříněvsi narozen literární 
historik a filolog Václav Hanka¬;

10. 6. 1841 – na Špilberku uvězněn Václav 
Babinský;

10. 6. 1921 – v Brně podepsána smlouva mezi 
Československem a Rakouskem o 
státním občanství a ochraně menšin;

13. 6. 1231 – v italské Padově zemřel sv. 
Antonín Paduánský¬;

13. 6. 1791 – v Postoloprtech narozen český 
výtvarník, knihovník a litograf  Antonín 
Langweil, autor známého papírového 
modelu Prahy z let 1826–1837;

13. 6. 1881 – v Jaroměři narozen český sochař 
a řezbář Otakar Španiel;

13. 6. 1961 – v Hrabyni zemřel Karel Engliš, 
ekonom, politik 
(několikanásobný 
ministr financí ve 20. 
letech), první rektor 
Masarykovy univerzity 
v Brně a rektor 
Univerzity Karlovy;
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Vážení čtenáři, drahé sestry, drazí bratři,

chtěl bych v úvodníku červnového 
Kompasu informovat o tom, co nám ve 
staršovstvu leží na srdci a čím se dlouho-
době zabýváme. Je to otázka, jak duchovně 
pečovat o členy sboru a pravidelné 
návštěvníky našich shromáždění a jak 
oslovit i další lidi Božím slovem. Vnímáme 
tuto věc, vedle pravdivého zvěstování 
Božího slova, jako zcela zásadní téma pro 
náš sbor pro nejbližší měsíce. Toto téma 
vystoupilo do popředí v souvislosti s lock-
downy způsobenými pandemií covid-19     
v loňském i letošním roce, kdy jsme od sebe 
byli odloučeni, nemohli jsme se setkávat a 
mnohdy jsme neměli o sobě navzájem zprá-
vy. A nejde jen o obyčejný lidský přátelský 
kontakt. Jde o to, že jsme neměli duchovní 
obecenství, neměli jsme příležitost se 
duchovně povzbudit, modlit se společně a 
projevit si podporu na cestě víry. Lock-
downy ukázaly, že v naší společnosti je velice 
mnoho lidí ochotno pomáhat dobrovol-
nicky. Tyto iniciativy velice dobře dokáží 
zastat péči o tělesné potřeby, ale neumí a 
nezajišťují duchovní péči. Tato pak zůstává 
na církvi, tedy na nás navzájem. V církvi se 
tato péče označuje jako pastorace. V pod-
statě jde o to, abychom se navzájem ve víře 
podpírali a pomáhali si. To půjde jedině 
tehdy, pokud budeme schopní a ochotní se o 
víře bavit. Pastorace je v zásadě sdělení 
Božího slova konkrétnímu člověku. Může 
probíhat zcela spontánně v souvislosti s na-
šimi vzájemnými vztahy. Uvědomujeme si 

ale, že v tak velkém sboru, jako je náš, je 
nezbytná také organizovaná pastorace. 
Organizovaná pastorace je úlohou star-
šovstva a kazatele, ale nejen jejich, také 
vedoucích dorostů a učitelů v besídce.        
V části své činnosti se pastoraci dosud 
věnovala také praktická služba. Takto 
organizovaná pastorace vyžaduje další 
posílení. Staršovstvo vnímá, že tuto duchov-
ní péči za nás nikdo neposkytne ani mezi 
námi navzájem, ani vůči lidem v okolí na-
šeho sboru. Uvažujeme o tom, že je trestu-
hodné plýtvat lidskými zdroji na činnosti, 
které mohou naši členové získat jinde než    
v našem sboru, a přemýšlíme, jak rozšířit 
naši jedinečnou úlohu na poli duchovní péče 
a zvěstování Božího slova, kterou máme.

Mimo organizované pastorace je možné, 
aby se zapojil každý svým přičiněním, 
prostým dotazem svému příteli na to, co 
duchovně prožívá, nabídkou společné mod-
litby, vzájemného duchovního povzbuzení. 
V podstatě to není nic složitého, jen je třeba 
zbavit se ostychu a zkusit to. Vykročit ze své 
komfortní zóny a ze svých zvyků.

Staršovstvo by chtělo pastoraci a jejímu 
zajištění věnovat část jednání výročního 
členského shromáždění. Prosím, modleme 
se za sebe navzájem, modleme se za 
moudrost a Boží vedení také v přemýšlení o 
tom, jak pomoci všem, kdo potřebují 
duchovní péči, podporu a pomoc na cestě 
do Božího království.

Lukáš Pacek, místopředseda staršovstva4

O čem přemýšlíme

Úvodník
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červen 2021
„Miluji Hospodina, proto že vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé.     

Nebo naklonil ucha svého ke mně, když jsem ho vzýval ve dnech svých.“   
 Žalm 116,1–2

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

SBOROVÁ KRONIKA

KDY         KOMU                                           PROČ

SVATBA

NAROZENÍ

8. 6.

14. 6.

22. 6.

23. 6.

25. 6.

26. 6.

sestře Jarmile Sturmové z Brna
sestře Magdaleně Pokladníkové z Brna
sestře Františce Zezulové z Brna
bratru Janu Brančovi z Brna
sestře Evě Kakáčové z Blanska
sestře Suliko Česnekové z Brna

83 let
75 let
73 let
80 let
91 let

73 let

w 

w

8. května 2021 se manželům Haně a 
Petrovi Buršíkovým narodil syn Štěpán.

 31. května se manželům Pavlíně a 
Petrovi Hotařovým narodil syn 
Antonín.

w 22. května 2021 byli v evangelickém 
kostele v Újezdě u Brna oddáni Eliška 
Cupáková a Štěpán Raus.



5KOMPAS 6/2021 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Byli jsme v Praze

Diakonie

vořivý kroužek s pomocníky Diakonie podnikl 8. 5. cestu do Prahy na výstavu Jana 
Amose Komenského. Byl to krásný den a poprvé jsme mohli trochu pobýt spolu!T

Při přemýšlení o tom, co náš bratr J. A. Komenský musel podstoupit a kam všude cestoval 
a neúnavně pracoval ke svědectví evangelia a nápravě věcí lidských, jsme i my prožili novou 
touhu, abychom si na cestě za Kristem vážili jeden druhého a stáli při sobě.

Praha byla nádherná, ale prošli jsme se jen chvíli v zahradách, potěšili jsme se jízdou 
tramvají starou Prahou a děti se prohýbaly na hřišti u nádraží. Cesta vlakem je delší, protože 
jede oklikou, ale zase jsme ve vlaku dostali občerstvení, když ve městě bylo ještě vše zavřeno.

Moc vyhlížíme další setkávání spolu i s Vámi všemi!
S láskou Noemi Komrsková.4
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

dokončení ze strany 2

19. 6. 1881 – v Mladé Boleslavi narozen český 
básník a karikaturista František Gellner, od 
roku 1911 působil v brněnských Lidových 
novinách;

19. 6. 1941 – v Praze narozen básník a zpěvák Jan Vodňanský;
20. 6. – Mezinárodní den uprchlíků – vyhlášen OSN v roce 2001     

k 50. výročí Úmluvy     o právním postavení uprchlíků;
21. 6. 1621 – poprava 27 představitelů českého stavovského 

povstání na Staroměstském náměstí v Praze¬;
21. 6. 1991 – ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa;
22. 6. 431 – zahájen efezský koncil (trval do 17. 7. 431), na kterém 

bylo odsouzeno nestoriánství;
22. 6. 1941 – nacistické Německo zahajuje útok na Sovětský svaz;
23. 6. 1881 – v Brně zemřel český publicista a sběratel Bedřich Sylva 

Tarouca, mecenáš a podporovatel českého/moravského obrození v Brně a 
významný přispěvatel do sbírek Moravského zemského 
muzea a Moravské galerie;

23. 6. 1891 – v Háji ve Slezsku narozen český prozaik a dramatik 
Vladislav Vančura;

26. 6. 1661 – v italském Chiassu narozen sochař a štukatér 
Baldassare Fontana, autor štukové výzdoby v kostelech na 
Velehradě, Svatém kopečku u Olomouce, ve Vyškově, 
arcibiskupského paláce v Olomouci či františkánského 
kláštera v Uherském Hradišti;

26. 6. 1861 – v Praze zemřel básník a filolog, slavista evropského 
věhlasu Pavol Josef  Šafařík;

29. 6. 1951 – v Brně zemřel rektor Masarykovy univerzity a právník 
František Weyr, jeden ze spolutvůrců první československé 
ústavy;

30. 6. 1911 – v tehdy ruském Šatejni (dnes litevském Šeteniai) 
narozen polský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 
Czesław Miłosz;

30. 6. 1991 – zrušena vojenská koalice Varšavské smlouvy.
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Letopisy 
            ke červnovým výročím

10. 6. 1791 – narozen Václav Hanka. 
Vystudoval filozofii na Karlově univerzitě a 
práva ve Vídni. Od roku 1848 přednášel na 
UK slovanské jazyky a byl též kustodem 
sbírek Vlasteneckého (Národního) muzea   
v Praze. Nejvíce se však proslavil jako 
nálezce (ve skutečnosti autor-falsifikátor) 
dvou rukopisů údajně středověkých 
staročeských písní – Rukopisů králové-
dvorského a zelenohorského, které „obje-
vil“ v roce 1817 ve věži kostela sv. Jana 
Křtitele ve Dvoře Králové a na zámku 
Zelená hora. Ty měly dokazovat rozvinutost 
české kultury již od středověku. Kolem 
jejich autenticity se ale později strhly velké 
polemiky a nakonec na konci 19. století bylo 
prokázáno, že jde o novodobá falza (byť se 
až podnes objevují hlasy obhajující jejich 
pravost). Václav Hanka zemřel v roce 1861.

13. 6. 1231 – zemřel sv. Antonín Paduánský. 
Vlastním jménem Ferdinando Martins de 
Bulhões, pocházel z l isabonského 
šlechtického rodu, byl však připravován na 
duchovní dráhu. V patnácti letech vstoupil 
do augustiniánského kláštera v Lisabonu, ale 
brzy byl na vlastní žádost poslán do kláštera 
v Coimbře. Toužil po misijním působení (a 
mučednické smrti) mezi severoafrickými 
muslimy, po příjezdu do Afriky však 
onemocněl a musel 
se vrátit zpět. Loď, 
kterou se plavil, se 
však dostala do bou-
ře a ztroskotala u Si-
c í l i e .  N e j p r v e  
pobýval v klášteře    
v Messině, aby se      
v roce 1221 vydal do 
Assisi, kde se setkal 
se sv. Františkem a 
požádal jej o přijetí 
d o  n ě k t e r é h o            
z italských klášterů. 
Posléze byl přijat do 
malého kláštera ve 
Forli u Ravenny, kde žili tehdy jen čtyři 
mniši. Antonín mlčel o svém původu i 
vzdělání a ochotně konal i ty nejobyčejnější 
práce pro klášter. Když měl přijmout 
kněžské svěcení, byli adepti požádáni, aby 
někdo pronesl duchovní řeč. Protože se 
nikdo jiný k ničemu neměl, ujal se slova 
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pokusů o povstání proti jejich moci. Soud 
nad zadrženými probíhal od 20. února do 29. 
března 1621, přičemž při výsleších bylo 
využíváno i mučení. Konečná exekuce se 
dála na vyvýšeném podiu u Staroměstské 
radnice. Odsouzení byli přiváděni podle 
svého postavení od nejvýše postavených 
pánů až po měšťany. Byli pak sťati mečem, 
přední vůdci povstání včetně Jana Jesen-
ského byli rozčtvrceni. Členové Jednoty 
bratrské byli oběšeni. Hlavy jedenácti 
odsouzených byly pověšeny na Staro-
městskou mosteckou bránu, kde visely až do 
roku 1631, kdy Prahu obsadila saská vojska, 
která umožnila jejich uložení v Týnském 
chrámu. Na místě popravy je dnes na dlažbě 
náměstí vyznačeno 27 bílých křížů a na zdi 
Staroměstské radnice je umístěna pamětní 
deska se jmény všech popravených.

Josef  Vávra4

Antonín a svým proslovem natolik uchvátil 
své posluchače, že byl hned vyslán na studia 
kazatelství. Působil pak ve střední a severní 
Itálii; na jeho kázání stáli lidé fronty, aby jej 
mohli slyšet. S jeho postavou je spjata řada 
zázraků a byl již za života považován za 
vynikající osobnost, papež Řehoř IX. ho 
později nazval „schránkou Písma svatého“. 
Již rok po své smrti byl prohlášen za svatého, 
což je dodnes nejrychlejší svatořečení          
v dějinách církve. Je považován za patrona 
zamilovaných, manželství, cestujících, 
pekařů a horníků.

21. 6. 1621 – poprava 27 představitelů 
stavovského povstání. Po porážce českých 
stavů v bitvě na Bílé hoře potřebovali 
Habsburkové ukázat, že jejich moc ve 
střední Evropě není povstáním otřesena, a 
proto připravili spektakulární exekuci, jež 
měla odradit jejich oponenty od dalších 
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VÝPIS ZE ZÁPISŮ

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

VÝPIS ZE ZÁPISŮ

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 1. – 27. 4. 2021 | BRNOJEDNÁNÍ 1. – 27. 4. 2021 | BRNO

Přítomni: Petr Dadák, Tomáš Nykodým, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Lukáš

Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání staršovstva proběhlo s ohledem na aktuální situaci částečně v on-line 

režimu v pravidelných i mimořádných časech.

Přítomni: Petr Dadák, Tomáš Nykodým, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Lukáš

Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání staršovstva proběhlo s ohledem na aktuální situaci částečně v on-line 

režimu v pravidelných i mimořádných časech.

1. Hledání správce sboru

2. Výroční členské shromáždění

3. Aktuální opatření od 17. května 2021

Volba nového správce sboru proběhla z dů-
vodu omezení setkávání osob v předstihu a 
byla ukončena v neděli 9. května 2021.        
Z celkového počtu 237 členů mělo ke dni 
ukončení volby právo volit 209 členů. 
Tohoto práva využilo 175 členů, z nichž 170 
zvolilo za správce našeho sboru bratra 
kazatele Karla Hůlku. Předpokládaný ná-
stup bratra kazatele do služby je v průběhu 
září 2021. Období hledání správce sboru je u 
konce a nastává období hledání, jak můžeme 
bratru kazateli v jeho službě pomoci.

Termínem výročního členského shro-
máždění zůstává neděle 20. června 2021. Na 
webových stránkách sboru je možné najít 
výroční zprávu, která je jedním z podkladů 
jednání. Náměty všech členů na další body   
k projednání je možné zasílat bratru Lukáši 
Packovi.

Aktuální mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví omezují účast ve společných 

shromážděních tak, aby byl zachován 
rozestup mezi členy různých domácností 
alespoň dva metry. To v podmínkách naší 
modlitebny znamená omezení na nejvýše 60 
účastníků jednoho shromáždění. Stále tedy 
není možné otevřít modlitebnu všem, aniž 
bychom museli návštěvníky odmítat. Online 
přenosy proto zůstávají v plném rozsahu. 
Kapacita sálu však není zatím naplněna. 
Účastníci, včetně těch, kteří mají přístup      
k internetu, se proto mohou hlásit na 
webových stránkách sboru cb.cz/brno nebo 
prostřednictvím Kanceláře sboru, tel. číslo 
608 278 141. Společný zpěv ve shromáždění 
již není omezen, nicméně stále platí, že je 
potřeba i během zpěvu chránit nos a ústa 
ochranným prostředkem (např. respirá-
torem). Výjimku z tohoto nařízení mají 
pouze účinkující v prostoru stupínku, kteří 
absolvují před každým vystoupením test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo mají 
platnou výjimku.

Aktuální opatření se nyní mění častěji a 
jsou vždy přístupná na webových stránkách 
sboru cb.cz/brno.
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Noví vedoucí pracovníci mládeže a velkého dorostuNoví vedoucí pracovníci mládeže a velkého dorostu

4. Rekonstrukce modlitebny

5. Pastorace

Dne 27. května 2021 jsme obdrželi po-
slední z řady vyjádření jednotlivých orgánů  
k naší žádosti o společné stavební a územní 
řízení. Podařilo se tak vyřešit všechny 
technické a administrativní požadavky 
kladené legislativou a příslušnými normami. 
K výslednému řešení se nyní vyjádří majitelé 
sousedních nemovitostí. Staršovstvo dále 
rozpracovalo podklady možného způsobu 
financování rekonstrukce v původním 
odhadovaném rozsahu.

Staršovstvo pokračovalo v hledání 
způsobů pastorace, kterou chápeme jako 
sdělení Božího slova konkrétnímu člověku. 
Hledáme způsoby, jak se ve víře vzájemně 
podpírat jako jednotliví členové a přátelé 
sboru, tak i ve vztahu k lidem v našem okolí. 
To jde často ruku v ruce s další praktickou 
pomocí. Ukazuje se, že žijeme v době, kdy 
celou řadu sborových činností, které byly 
dříve zajišťovány dobrovolnicky, je možné 

snadno koupit od externích dodavatelů. To 
hlavní, tedy sdělení Božího slova konkrét-
nímu člověku, za nás však nikdo udělat 
nemůže. Hledáme proto způsoby, jak jako 
jednotlivci i jako sbor tuto naši úlohu 
naplnit. Prosíme všechny zájemce, aby se      
k našemu hledání připojili.

V bytě správce sboru v 5. patře začala při-
pravovaná rekonstrukce pro rodinu bratra 
kazatele Hůlky. Předpokládaný termín na-
stěhování je v průběhu srpna 2021. 
Staršovstvo dále odsouhlasilo výměnu dvou 
nevyhovujících kotlů v nájemních bytech.

Staršovstvo odsouhlasilo možnost 
setkání kazatelů a vikářů Jihomoravského 
seniorátu v našem sboru. První setkání se 
uskutečnilo ve čtvrtek 20. května za účasti 
našeho administrátora bratra kazatele 
Daniela Komrsky.

staršovstvo

6. Byty v předním bytovém domě

7. Seniorátní setkání

4
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Výsledky volebVýsledky voleb

e dnech od 4. dubna do 9. května 2021 proběhly v našem sboru volby, a to z důvodů 
protiepidemických opatření formou předstihové volby. Výsledky pak byly Vzveřejněny v online přenosu v neděli 9. května 2021 od 18.00.

Výsledky sčítání hlasů

Počet členů sboru s hlasovacím právem: 209
Počet odevzdaných hlasů (přítomných): 175
Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.
Počet odevzdaných hlasů stačil, aby hlasování bylo platné.

Výsledky volby

I. Volba správce sboru
Za správce sboru byl 170 hlasy zvolen kazatel Karel Hůlka. Proti byli 4, zdržel se 1.

II. Volba delegátů sboru na konference Církve bratrské
Za delegáta nebo náhradníka delegáta konferencí Církve bratrské na dobu do 30. 6. 2024 

byli zvoleni 173 hlasy Petr Kvapil, Tomáš Nykodým, Stanislav Červený, Josef  Vávra, Jaroslav 
Štigler starší (Bublina), Aleš Truksa.

III. Volba volební komise
Jako členové volební komise na dobu do 30. 6. 2024 byli zvoleni 173 hlasy Lenka 

Broklová, Tomáš Nykodým, Petr Raus, Eliška Štiglerová, Josef  Vávra, Aleš Truksa, Stanislav 
Červený.

IV. Volba revizorů sborového hospodaření
Za revizory sborového hospodaření na dobu do 30. 6. 2024 byli 173 hlasy zvoleni Petr 

Kratochvíl, Andrea Štiglerová, Petr Buršík.

V. Počet starších
Na základě výsledků volby byl snížen počet starších na šest volených starších. Pro bylo 152 

členů.

Zároveň děkujeme všem členům volební komise, revizorům sborového hospodaření       
i konferenčním delegátům, kteří se v minulých letech do některé z těchto aktivit obětavě 
zapojovali a odvedli v ní svou práci.

z protokolu volební komise4
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Co vás jako první napadlo po 
zveřejnění výsledků voleb?

Vděčnost za volbu sboru, vděčnost za 
práci volební komise, vděčnost za Hůlkovy.

Daniel Komrska

Dostavila se úleva a vlna vděčnosti Pánu 
Bohu, volební komisi a všem členům sboru, 
že se to přes všechny těžkosti a překážky 
podařilo dovést do konce.

Josef  Vávra

Byl jsem myslím rád, že to dopadlo.
Petr Dadák

Napadlo mě, že bychom měli být hodně 
vděční Pánu Bohu, protože jsme se za to ve 
staršovstvu i doma modlili. Druhá věc, co 
mě napadla, byla, že rád bratra Hůlku 
poznám blíže.

Jaroslav Štigler st.

Nejsem si jist, co mě napadlo hned jako 
první, ale myslím, že to byla radost z vý-
sledku. Není to vůbec samozřejmé.

Miroslav Křipač

Po zvolení Karla Hůlky mne nenapadlo 
asi nic, co by stálo za sdělení. Jen jsem si 
uvědomil, že jsme nedosáhli cíle, ale získali 
jsme jeden z prostředků, jak cíle lépe 
dosáhnout. Naše spása není zajištěna 
osobou správce sboru. Správce je jen 
dočasný pomocník, průvodce na naší 
společné cestě do nebe.

Lukáš Pacek

A co na to Hůlkovi?

Eliška (22 let): Je hezké vidět, že si sbor 
tátu přeje, a doufám, že to bude pro obě 
strany dobré.

Bára (21 let): Myslela jsem si už předem, 
že to dobře dopadne, a rodičům to přeji.

Fanda (18 let): Tátovi to přeji, protože si 
myslím, že potřebuje změnu.

Jenda (15 let): Dobrý.

Jana: Tak už je rozhodnuto, to jsem ráda. 
Musím o tom napsat kamarádkám a do 
práce.

Karel: Věřím, že to s Boží pomocí 
zvládneme, a jak to už řekla Eliška, že to 
bude oběma stranám k dobrému. Děkujeme 
za dobrou organizaci volby ve složitějších 
podmínkách.

Hůlkovi

Zeptali jsme seZeptali jsme se
staršovstvastaršovstva HůlkovýchHůlkových



V pátek 28. května proběhl již 13. 
ročník Noci kostelů. Náš sbor se 
účastnil po jedenácté. Vzhledem    

k okolnostem, které nás provází již více než 
rok, jsme se rozhodli, že letos nebudeme 
připravovat žádný speciální program a 
prostě jen otevřeme.

Několik nedočkavců přišlo již před 
čtvrtou hodinou, kdy jsme ještě nebyli 
připraveni, ale i přesto jsme je pustili na 
prohlídku sálu.

Během celého večera jsme promítali 
prezentaci, ve které se střídaly různé biblické 
oddíly, básně a citáty a k tomu hrála 
reprodukovaná hudba (varhanní „kancio-
nálovky“, písně našeho pěveckého sboru, 
Effathy nebo Signum Temporis). Nejeden   
z návštěvníků se posadil do lavice a za-
poslouchal se nebo začetl. Někteří si vyfotili 

interiér s rozsvícenými svíčkami a bohatou 
květinovou výzdobou, která v jiných 
kostelech a modlitebnách není zase tak 
běžná.

Na organizaci celého večera se podílelo 
asi dvanáct dobrovolníků a ještě další 
ochotné pomocníky jsme měli v záloze, 
kdyby bylo potřeba povolat posily.

Oproti minulým rokům byla návštěvnost 
menší, ale i přesto přišlo cca 80 lidí. Někteří 
přišli, protože se jim u nás minule líbilo, 
někteří byli zvědaví, co se skrývá za dveřmi 
průjezdu a některé jsme oslovili přímo na 
ulici, když procházeli okolo.

Uvidíme za rok, jestli situace dovolí 
připravit nějaký program a přilákat tak další 
návštěvníky.

Lydie Křipačová4
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Biblické hodiny (18.00)
Všechny středy bude mít kaz. Daniel 

Komrska, bude pokračovat ve výkladu 
Matoušova evangelia.

Dorosty už mají pravidelné schůzky na 
Kounicově:

Malý dorost – úterý 17–19
Velký dorost – čtvrtek 17–19

Mládež pokračuje v on-line setkáních. 
Bližší informace u vedoucích.

Páteční on-line setkání
Pravidelná setkání ke společnému pře-

mýšlení nad Biblí a modlitbám bývají vždy    
v pátek ve 20 hodin. Odkaz k připojení je 
umístěn zpravidla hodinu před setkáním na 
webových stránkách sboru.

Fotbálek
Stále v karanténě. Doporučuje se pokra-

čovat v důsledné Home Office přípravě.

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

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

Č E R V E N V N A Š E M S B O R U

o dobu, kdy nebude možná osobní 
účast na bohoslužbách, budou Pnedělní shromáždění i biblické 

hodiny přenášeny on-line prostřednictvím 
YouTube, platný odkaz najdete vždy na 
cb.cz/brno.

Pravidelné i mimořádné pobožnosti
(v 10.00, pokud není uvedeno jinak )

6. 6. kaz. Daniel Komrska + VP
13. 6. kaz. Daniel Komrska
20. 6. br. Josef  Vávra
27. 6. br. Petr Raus
4. 7. kaz. Daniel Komrska + VP

Výroční členské shromáždění bude v neděli 
20. 6. v 15 hodin, podrobnosti budou ještě 
upřesněny.
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