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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 5. 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),

Květen 2021

4 pokračování na straně 6

KalendáriumKalendárium
1. 5. 1881 – ve francouzském Sarcenat se 

narodil katolický kněz, teolog, 
filozof  a paleontolog Pierre Teilhard 
de Chardin.¬

1. 5. 1886 – v Chicagu vyšlo stávkovat na 
300 tisíc dělníků za prosazení 
osmihodinové pracovní doby. Při 
dalším shromáždění 3. května došlo 
ke srážce demonstrantů s policej-
ními silami, které si vyžádaly několik 
obětí. Svátek na připomenutí těchto 
událostí se slaví od roku 1888          
v USA, v roce 1889 ho přijala 
francouzská II. internacionála jako 
mezinárodní svátek práce.

3. 5. 1871 – v rajhradském klášteře zemřel 
moravský historik a zakladatel 
moravské topografie Řehoř 
(Gregor) Tomáš Volný.

5. 5. 1946 – na Brněnské přehradě byl 
zahájen provoz lodní dopravy na 
trase z bystrckého přístaviště           
k hradu Veveří. Dopravní podnik ji 
začal s dvěma většími loděmi, Brno 
a Morava, kterým sekundoval malý 
člun Svratka.

8. 5. 1991 – Brno navštívil britský násled-
ník trůnu princ Charles s manželkou 
Dianou.

9. 5. 1991 – byla uzavřena partnerská 
smlouva mezi Brnem a rakouským 
Sankt Pölten.

Na titulní straně Pierre Teilhard de Chardin k článku 
Letopisy.
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Milé sestry a milí bratři, 
zdravím vás v úvodu měsíce května. Měsíce, 
ve kterém pokračuje uvolňování restrikcí 
spojených s opatřeními proti šíření nemoci 
COVID. Končí období, kdy se všechny naše 
aktivity odehrávaly převážně v online 
prostředí a s určitou nadějí hledíme k příštím 
dnům a doufáme v ještě větší uvolnění.  Na 
bohoslužby bude mít od 3. května přístup 45 
osob a k účasti se můžete hlásit telefonicky 
nebo prostřednictvím webového formuláře. 
Velice se na vás těšíme!

Je za námi zhruba osm měsíců, kdy se 
zastavil náš sborový život po loňské letní 
pauze a čtrnáct měsíců od prvního 
lockdownu. Je to doba, kdy se už můžeme 
opatrně začít ohlížet zpět a hodnotit, jak 
jsme obstáli ve zkoušce, která nás potkala. 
Jak jsme obstáli ve víře, jak jsme obstáli jako 
lidé a jak jsme využili nové jiné příležitosti. 
Jeden můj kolega hodnotil uplynulé období 
slovy „hlavně, že jsme přežili“. Sami ale asi 
cítíte, že přežívání je málo. Zvlášť, když nás 
Pán Ježíš zve k prameni, ze kterého můžeme 
napojit naše žíznivé duše a dosáhnout 
naplněného života, k životu ve víře, lásce a 
naději. Jsem si vědom, že jsme v uplynulých 
měsících prožívali velkou nejistotu a strach a 
že ohlédnutí zpět bude pro mnohé z nás 
bolestivé pro to, koho nebo co jsme díky 
covidu ztratili. A nepíšu tato slova, protože 
bych chtěl mentorovat a hodnotit vás, bratři 
a sestry. Berte to jako výzvu k vlastnímu 
bilancování toho, co se povedlo a co ne. 
Obávám se totiž, že tuto reflexi budeme 
ještě potřebovat, pro další podzim a zimu. 
Ano, obávám se příchodu další vlny, která 
sebou přinese další omezení sborového i 
civilního života. Podívejme se tedy zpět, a 
zhodnoťme, co se povedlo a co nikoliv, a 
připravme se dobře na to, co ještě může 

přijít. A když nakonec už žádný lockdown 
ani omezení nepřijde, jenom dobře. 

S hodnocením uplynulého období je 
neodmyslitelně spojeno Výroční členské 
shromáždění. Přes částečné uvolnění, které 
vláda přijala na konci dubna, je velice 
obtížné uspořádat členské shromáždění      
v původně plánovaném termínu 9. Května.  
I když konání tohoto jednání opatření 
umožňují, podmínky jsou natolik složité, že 
bychom se nemohli sejít v naší modlitebně a 
všichni účastnící by museli mít negativní 
test, očkování nebo prodělaný covid. Proto 
se staršovstvo rozhodlo posunout termín 
konání výročního členského shromáždění 
na neděli 20. června, kdy snad budou 
opatření natolik mírná, že se budeme moci 
všichni beze strachu a omezení setkat u nás  
v modlitebně. Pokud se týká voleb, kterých 
jste se zúčastnili, hlasování skončí 9. 5. 2021 
v 11.30 a výsledky budou zveřejněny dne 9. 
5. 2021 od 18.00 v krátkém v online přenosu 
na našem YouTube kanále a na webových 
stránkách sboru. Následně při výročním 
členském shromáždění v červnu můžeme 
prodiskutovat vše a hledat společně cestu 
pro náš sbor do dalších týdnů, měsíců a let. 
Staršovstvo ocení jakékoliv podněty a 
zpětnou vazbu, a to jak přímo na členském 
shromáždění, tak také předem. 

Využijme nejbližší období letního uvol-
nění k vzájemnému obecenství, občerstvě-
me a potěšme své duše vzájemným 
společenstvím. A přemýšlejme, jak na-
plňovat naše poslání v případě dalšího 
lockdownu. A ani nevíte, jak rád bych          
v tomto byl falešným prorokem a jak bych 
byl rád, pokud by se můj předpoklad s další 
vlnou nenaplnil. Každopádně uvažujme o 
tom, na čem nám v našem životě nejvíc 
záleží. Zda na tom, v jakých vnějších 
podmínkách žijeme nebo na tom s kým 
žijeme a jak kvalitně. V tomto si můžeme 
brát příklad z apoštola Pavla, který zažil 

Úvodník
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květen 2021
„Nedělej si tedy starost o zítřek. 

Bůh se o tebe postará i zítra. Žij jeden den po druhém.“   
 Matouš 6,34, přel. z angl.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

SBOROVÁ KRONIKA

KDY         KOMU                                           PROČ

SVATBA

ÚMRTÍ

1. 5.

2. 5.

3. 5.

10. 5.

11. 5.

12. 5.

14. 5.

16. 5.

19. 5.

22. 5.

23. 5.

ww

Svatební shromáždění v Duhovém domě na Lesné vedl kaz. David Kubíček. Novo-
manželům přejeme na společné cestě životem hojnost Boží milosti a požehnání.

Bohumiličtí

 V sobotu 17. 4. 2021 uzavřeli sňatek bratr Ladislav Jílek a sestra Andrea Svobodová. 

bratru Jaroslavu Zvonařovi z Bohumilic

sestře Květě Matulíkové z Brna

sestře Martě Veselé z Brna

bratru Luboši Rausovi z Brna

sestře Jiřině Káňové z Brna

bratru Slavoji Matulíkovi z Brna

bratru Bohuslavu Dostálovi z Brna

sestře Janě Walterové z Brna

bratru Petru Nykodýmovi z Brna

sestře Marcele Zemánkové z Brna

sestře Janě Veselé z Brna

73 let

87 let

72 let

90 let

76 let

90 let

84 let

76 let

73 let

80 let

70 let

pronásledování a navzdory těmto vnějším 
nepříznivým podmínkám nezoufal, nebyl 
nazlobený ani zlomený, ale dělal to, k čemu 
ho Pán povolal. Proto také mohl poslat do 
Tesaloniky dopis, ve kterém napsal: „Stále se 
radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností 
děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 
Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary 
nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 
zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje 

ww

Rozloučení v úzkém kruhu rodiny bylo 7. května.
 V sobotu 1. 5. 2021 byla po těžké nemoci odvolána k našemu Pánu sestra Eva Luklová 

nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i 
tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána 
Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to 
také učiní. Bratří, modlete se i vy za nás! Pozdravte 
všecky bratry svatým políbením. Zavazuji vás        
v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. 
Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.“ A to 
píšu, milé sestry a milí bratři, také vám.  

4Lukáš Pacek
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Představujeme nové členy sboru

Ema Bagarová

o sboru na Kouničce docházím od 
malička. Určitě jste mě tam jako Dmalou vídali pobíhat s děckama 

mezi lavicemi. Vzpomínám si, jak jsme ještě 
jako děti sedávali v lavicích, kde je dnes 
projektor, a těšili se, až budeme dost staří na 
to, abychom si mohli sednout za mládežníky. 
Dnes patřím k mládežníkům a stejně 
sedávám úplně jinde. Občas máme nějaké 
plány, které pak dopadnou úplně jinak, než 
jsme plánovali. V Jakubovi 4,14–15 se píše, 
že nevíme, co bude zítra, a že bychom měli 
říkat: Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme 
to anebo ono. Proto jsem Pánu vděčná, že tu 
můžu stále být a že jsem se vydala na cestu    
s Ním, a ne bez Něho. Nechala jsem se 
pokřtít, protože si myslím, že je to správná 
cesta, na kterou mě Ježíš nasměroval.

I když jsem vyrůstala ve věřící rodině, 
uvědomila jsem si, kým pro mě Bůh je, až 
později. Celý život jsem dávala sportu a až 
pak mi došlo, že je tu něco víc. Něco víc než 
radost ze sportu, a tím je Bůh. Celý život 
jsem dávala přednost tomu špatnému 
„bohu“. Takže to není o tom, kde jsme 
vyrůstali, ale jestli Mu chceme věřit, nebo ne.

Aktuálně jsem v maturitním ročníku na 
Biskupském gymnáziu, takže mě čeká 
rozhodnutí, kam dál. Přihlášku jsem si po-
dala na Policejní akademii, na Bezpečnostně 
strategická studia v kombinaci s Mezi-
národními vztahy a na Podnikovou 
ekonomiku a management. Vím, že 
takových rozcestníků mě v životě čeká 
spousta, ale pořád doufám, že mě chce Pán 
mít tam, kam mířím.

Ráda sportuji, poznávám nové lidi a místa 
a trávím čas v přírodě. Pokud byste 
potřebovali s něčím pomoci, hledali parťáka 
na procházky nebo si jen chtěli popovídat, 
ráda si na vás najdu čas.

Vaše sestra Ema Bagarová
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Diakonie u nás

Jak tedy Diakonie funguje po osamo-
statnění Katky Vávrové, která v sou-
časné době pracuje jako samostatný 

psychoterapeut jinde?
Účetnictví Diakonie vede Lydie Křipa-

čová a to dává celé práci jistotu systému a 
milé podpory.

Diakonie uzavřela smlouvu na jeden 
pracovní den týdně s Marine Serobyan, která 
se velmi dobře zapracovala: má na starosti 
objednávání, příjem i výdej materiální 
pomoci, zpracovávání informací, komu 
jsme co vydali a proč, zda jsme mohli lidem 
pomoci i jinak + komunikaci s ústředím naší 
Diakonie, která tuto práci koordinuje. 
Kdybyste věděli o někom, kdo by tuto 
pomoc také využil, dejte nám prosím vědět.

Vždy ve čtvrtek dopoledne Marine 
pomoc vydává a věnuje se lidem. V jiné časy 
pomáháme vydávat Inka a já, a pomoc         
k potřebným distribuuje i Jiří Priesnitz a 
další dobrovolníci.

Mgr. Miriam Kohoutová (Halámková)    
z Bohumilic přebírá vedení Tvořivého 
kroužku. V této době si připravuje materiál a 
nápady k práci, třídí naši literaturu a studuje 
postgraduální kurz jako sociální pracovnice 
na OSPOD – oddělení péče o děti v Brně. 

Protože jsem jednu neděli dostala od některých 
návštěvníků dotaz, zda Diakonie u nás pokračuje, 
uvědomila jsem si, že při vší práci jsem vás 
neinformovala, jak to nyní s prací Diakonie je. 
Omlouvám se a přináším zprávy.

Má vystudovanou specializaci – pastorační 
péči. Vyhlížíme možnost setkávání.

Mgr. Hana Maršálová je také sociální 
pracovnice, která působila 10 let v dětském 
centru Teen Challenge zde v Brně. Před 
covidem navštěvovali s manželem náš sbor. 
Mají syna Šimona (5) a dceru Michalku       
(4 měsíce). Hana by se ráda věnovala 
seniorům ve sboru. I ona vyhlíží možnost 
setkání i návštěv. Po zkušenosti s prvním 
dítětem umí pracovat i s miminkem v šátku.

Já sama se věnuji práci psychoterapie        
i pastorace. Jsem velmi překvapená, že na 
rozdíl od prvního omezení setkávání jsme 
nyní s klienty v kontaktu denně, většinou na 
Skypu. Tato práce se opravdu daří a někteří, 
hlavně úzkostní lidé, jsou za tuto formu 
zvlášť vděční. Jiní klienti přicházejí, 
abychom mohli uzavřít smlouvu. Přicházejí 
otestovaní, nebo je mohu testovat já a 
modlím se za ochranu. Nyní mám v pra-
videlné péči 16 lidí.

S některými se setkávám jednou týdně,    
s jinými, a to většinou, 2× měsíčně, s někým 
1× měsíčně. Mám klienty dokonce i v Ně-
mecku, Českých Budějovicích, Jihlavě, 
Olomouci. Většinou mám v péči „domácí 
víry“, ale i lidi z okolí, kteří prožili, nebo 
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

květen 2021dokončení ze strany 2

prožívají těžké ztráty nebo problémy: ztráta 
miminka, rodičů kvůli covidu, partnera 
apod. Člověka někdy těžce poznamená jeho 
historie (co ho zranilo v dětství nebo mládí), 
a pak potřebuje pomoci, aby ji uměl 
zpracovat a unést. Někdy člověk potřebuje 
jen, aby s ním někdo šel jednu nebo dvě míle.

Tuto práci dělám s bázní a modlitbou. 
Jsem vždy velmi vděčná, že mohu všechny 
starosti uvrhnout na našeho Pána, Spasitele  
i Utěšitele, který se mne i klientů dotýká!

Objevila se další potřebná služba našeho 
útulného prostředí pracovny: Někdy tu 

mohou lidé v bezpečí přespat a načerpat síly 
pro další cestu života. Někomu můžeme 
vyprat i oblečení.

Jsme velmi vděční za Vaši podporu, 
modlitby i praktickou pomoc. Vyhlížíme 
povolení k další skupinové psychoterapii po 
prázdninách, máme přislíbenou pomoc 
nových terapeutů. Modlíme se za grant na 
možnost zaměstnat dalšího pracovníka na 
práci navazující na práci sociální. Práce je 
mnoho.

4Noemi Komrsková

10. 5. 1736 – v kostele sv. Tomáše byla slavnostně 
kardinálem Schrattenbachem korunována 
Madona Svatotomská, ochránkyně města 
Brna (po josefinských reformách byl tento 
obraz přesunut do „exilu“ do kláštera na Starém Brně).

15. 5. 1211 – slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty (předchůdce dnešního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie) v Zábrdovicích za přítomnosti českého krále Přemysla 
Otakara I.

17. – 19. 5. 1891 – na Lažanského (dnešním Moravském) náměstí byl slavnostně otevřen 
Německý dům jako centrum německého spolkového života v Brně. Za druhé 
světové války byl dům poškozen při bombardování Brna a ještě více poničen        
v samotném závěru 2. světové války, kdy se stal baštou Hitlerjugend. Při 
osvobozovacích bojích s nimi byl zasažen několika granáty a vyhořel. Nakonec byl 
stržen v srpnu 1945.

18. 5. 1971 – zemřel brněnský architekt František Kalivoda, který se zasloužil mj. o 
zapsání vily Tugendhat mezi národní kulturní památky.

21. 5. 1471 – v Norimberku narozen německý malíř a grafik Albrecht Dürer.
22. 5. 1921 – ve slovenských Veľkých Levárech se narodil pozdější brněnský dirigent, 

kapelník, saxofonista, textař, zpěvák a hudební skladatel Gustav Brom (původním 
jménem Gustav Frkal).

24. 5. 1391 – založena Betlémská kaple.¬



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

Letopisy 
            ke květnovým výročím

24. 5. 1926 – byla zahájena pravidelná letecká doprava mezi Prahou a Brnem (tehdy se 
létalo na letiště v Černovicích).

25. 5. 1741 – v Berlíně zemřel biskup Jednoty bratrské Daniel Ernst Jablonský, vnuk J. A. 
Komenského.¬

25. 5. 1931 – slavnostně vysvěcen pravoslavný chrám sv. Václava na Pellicově ulici.
29. 5. 1951 – zemřel český hudební skladatel Josef  Bohuslav Foester.
30. 5. 1416 – v Kostnici (Konstanz) byl upálen Husův přítel a následovník Jeroným 

Pražský.
30. 5. 1431 – v Rouen upálena Angličany Jana z Arku.
30. 5. 1841 – v Hostinném se narodil český malíř, grafik a vynálezce hlubotisku Karel 

Václav Klíč.

1. 5. 1881 – narozen Pierre Teilhard de 
Chardin – myslitel, který usiloval (podle 
mnohých úspěšně) skloubit moderní 
vědecké poznatky s vírou. Narodil se do 
zámožné venkovské rodiny. Od dětství jej 
přitahovala příroda a kameny. Po vy-
studování gymnázia vstoupil do noviciátu u 
jezuitů, v roce 1901 však musel s ostatními 
bratry opustit Francii a usadil se na britském 
území. Vystudoval teologii v Hastingsu a 
poté geologii v Paříži. Za 1. světové války 
působil jako nosič raněných na frontě a byl 
za statečnost odměněn Řádem čestné legie. 
V květnu 1918 složil řádové sliby a působil 
pak na Katolickém institutu v Paříži, kde 
přednášel geologii. V letech 1926–1945 žil   
v Číně, kde se spolupodílel na výzkumu a 
objevu pračlověka sinantropa. Procestoval 
Asii, Jávu i Afriku, kde se dále podílel na 
výzkumech evoluce člověka. V roce 1937 
obdržel v USA Mendelovu medaili za 

zásluhy v paleontologii. Po 2. světové válce 
se vrátil do Francie, kde se stal členem 
Akademie. Kvůli svým neortodoxním 
názorům se ale dostával do sporu se svými 
představenými i s Vatikánem, pročež v roce 
1951 přijal nabídku americké vědecké na-
dace a přesídlil do New Yorku do jezuitské 
koleje při kostele sv. Ignáce, kde působil až 
do své smrti. Ve svých názorech počítá         
s vědeckými teoriemi jako je Velký třesk a 
evoluční teorie, přičemž evoluci chápe nejen 
ve smyslu fyzickém, ale i duchovním – jako 
vývoj od mrtvé hmoty k živé a od nevědomí 
k sebeuvědomění a k vědomí Boha. Svět a 
evoluce jsou podle něj smysluplným dílem 
Božím a směřují k ohniskovému bodu, tzv. 
bod Omega (tj. Kristus), který je pohání a 
přitahuje k sobě (jak to sám Ježíš v evangeliu 
naznačuje: Přitáhnu všecky k sobě). Poslední 
fází evoluce a kosmogeneze je období, jež 
Teilhard nazývá rozením kosmického Krista 
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(kristogeneze), které nakonec povede k bo-
du Omega, tedy k závěrečnému vyvrcholení 
celého kosmického dobrodružství zapo-
čatého Velkým třeskem.

24. 5. 1391 – založena Betlémská kaple –     
v tento den byla vydána pražskými měšťany 
Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem 
zakládací listina této stavby, která pak reálně 
probíhala v letech 1391–1394. Kaple byla 
určena výhradně pro kázání v českém jazyce 
a neměla sloužit pro plnohodnotné boho-
služby s vysluhováním svátostí (proto byla 
také založena jako kaple), nicméně po 
Husově uvěznění zde byla vysluhována 
eucharistie pod obojí způsobou. Nejpro-
slulejším zde působícím kazatelem je jistě 
Jan Hus, ale působili zde i další jako 
Jakoubek ze Stříbra, kázal zde i Thomas 
Münzer. Kaple byla v roce 1548 honosně 
obnovena a sloužila i jako místo pohřbívání. 

V letech 1611–1622 ji měla ve správě 
Jednota bratrská, poté byla předána 
jezuitům. Po zrušení jezuitského řádu 
připadla kaple jako filiální kostel k farnosti 
sv. Jiljí, ale pro špatný stav byla v roce 1786 
zbořena (zůstaly pouze obvodové zdi). Na 

jejím místě byl posléze postaven třípodlažní 
činžovní dům. Ten byl po únoru 1948          
z iniciativy Zdeňka Nejedlého zbořen a       
v letech 1950–1954 proběhla rekonstrukce 
kaple, která se pak stala národní kulturní 
památkou. V roce 1987 byla kaple předána 
do správy ČVUT, které ji dodnes používá 
jako slavnostní aulu, ale konají se zde            
i ekumenické bohoslužby.

25. 5. 1741 –      
v Berlíně zemřel 
Danie l  Ernst  
Jablonský. Na-
rozen byl v roce 
1660 v Nassen-
h u b e n  ( d n e s  
Mokry Dwór u 
Gdaňska), byl 
synem Alžběty 
Ko m e n s k é  a  
Pe t r a  F i g u l a  
Ja b l o n s k é h o.  
Vystudoval teologii v Oxfordu, pak byl 
rektorem evangelického gymnázia v Lešně, 
následně se stal dvorským kazatelem           
v Královci a od roku 1693 v Berlíně. V roce 
1699 byl vysvěcen na biskupa Jednoty 
bratrské. Spolu s G. W. Leibnizem přivedli 
braniborského kurfiřta a krále Friedricha I.  
k založení Braniborské kurfiřtské (pozdější 
Pruské královské) akademie nauk. Jablonský 
se také stal členem britské Královské 
společnosti nauk. Od roku 1718 byl členem 
luteránské konzistoře v Braniborsku (tedy 
vedení luteránské církve v zemi). Usiloval o 
sjednocení luteránských a kalvinistických 
církví. Byl učencem vzdělaným v mnoha 
vědeckých oborech a také překladatelem     
z hebrejštiny.

4Josef  Vávra
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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 plně 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 plně v on-line 

režimu v pravidelných i mimořádných časech.

1. Hledání správce sboru

2. Výroční členské shromáždění

Volba nového správce sboru probíhá až 
do neděle 9. května 2021 v modlitebně vždy 
každou neděli 9.00–11.30, středu 
17.00–19.30 a čtvrtek 16.00–17.00. 
Děkujeme všem členům sboru, kteří se již 
volby zúčastnili, případně pomohli k do-
sažení potřebného počtu hlasů prostřed-
nictvím vzdání se práva hlasovat, které je 
možné, na rozdíl od samotné volby, zaslat     
i korespondenčně. Prosíme o přímluvné 
modlitby za bratra kazatele, náš sbor i pro-
bíhající volbu.

S ohledem na aktuální epidemickou 
situaci staršovstvo rozhodlo o přesunu 
termínu výročního členského shromáždění 
na 20. června 2021. Stávající situace totiž 
neumožňuje konání shromáždění v naší 
modlitebně v potřebném počtu osob v pů-
vodním květnovém termínu, neboť by 
nebylo možné zachovat potřebné dvou-
metrové rozestupy jednotlivých účastníků  
(s výjimkou členů jedné domácnosti). 

Výroční zpráva včetně zprávy o naplňování 
poslání našeho sboru bude zaslána všem 
členům s dostatečným předstihem již v dub-
novém termínu. Výsledky voleb budou 
vyhlášeny v původním termínu 9. května 
2021 od 18.00 pomocí tradičního on-line 
videopřenosu na cb.cz/brno.

Staršovstvo rozhodlo s ohledem na nová 
opatření Ministerstva zdravotnictví o 
navýšení počtu účastníků nedělních 
bohoslužeb a biblických hodin z 20 na 45 
osob. Účastníci se mohou hlásit na 
webových stránkách sboru cb.cz/brno nebo 
prostřednictvím Kanceláře sboru. Ostatní 
opatření (omezení společného zpěvu na 
čtyři zpěváky s negativním testem nebo 
ukončeným očkováním, dezinfekce rukou, 
ochrana nosu a úst všech posluchačů) zatím 
zůstávají v platnosti s ohledem na do-
poručení odborníků u nás i v dalších zemích. 
Aktuální opatření jsou vždy přístupná na 
webových stránkách sboru cb.cz/brno a 
mohou se opět častěji měnit.

3. Aktuální opatření od 26. dubna 2021
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4. Rekonstrukce modlitebny
Staršovstvo projednalo aktuální stav 

příprav projektové dokumentace pro slou-
čené územní a stavební řízení rekonstrukce. 
Téměř všechny potřebné podklady jsou již 
připraveny k podání žádosti. S ohledem na 
aktuální legislativu je výhodné podat žádost 
v co nejkratším možném termínu, aby ne-
propadla již vydaná vyjádření dotčených 
orgánů. Tato žádost vychází z původní 
studie a dalších jednání a zohledňuje 
všechny dosud přijaté připomínky. Podání 
žádosti zároveň sbor nezavazuje k samotné 
rekonstrukci, tedy je výhodné jako příprava 
pro další rozhodování sboru. Jakmile bude 
možné žádost podat, budeme opět sbor 
informovat.

Staršovstvo se zabývalo také možnými 
variantami řešení krovu s ohledem na po-
třebné zpevnění stropu a podlahy v pod-
kroví. Projektová dokumentace a její 
statický výpočet počítá s původní variantou 
br. Ing. Sturma, která zpevňuje stávající 
konstrukci. Alternativně však bude možné  
v další fázi zvážit i variantu vybudování 
nového krovu.

Staršovstvo po konzultaci s Atelierem 
Štěpán požádalo také o nabídku na studii 
akustického řešení obou sálů. Jak se ukazuje 
nejen během online přenosů nejen z naší 
modlitebny, k dobrému a srozumitelnému 
poslechu mluveného slova i hudby je dů-
ležité nepodcenit ani akustickou stránku a 
využít tak rekonstrukci ke zlepšení po-
slechu. Tato část však není podkladem 
žádosti o sloučené územní a stavební řízení, 
bude součástí až samotné realizace.  

Staršovstvo také rozpracovalo podklady 
možného způsobu financování rekon-
strukce v původním odhadovaném rozsahu.

Staršovstvo průběžně projednává a na 
modlitbách předkládá Pánu Bohu těžkosti, 
které ve svém životě prožívají členové či 
přátelé sboru. Ačkoliv si uvědomujeme, že 
naše vlastní možnosti jsou omezené, chtěli 
bychom povzbudit členy, aby se neváhali se 
svými těžkostmi obracet přímo na 
staršovstvo.

Sestra Inka Kulísková ukončila ke dni 26. 
dubna 2021 své působení ve vedení 
Praktické služby. Děkujeme Ince za její 
věrnou službu! Překládáme Pánu Bohu na 
modlitbách také tuto důležitou oblast naší 
sborové práce, aby nám ukázal, jakým 
způsobem dále v této práci podobně jako    
v práci Diakonie jako sbor dále pokračovat.

Byla dokončena rekonstrukce bytu 13D, 
do kterého se budou ke konci dubna stě-
hovat noví nájemníci. U bytu 1A byla pro-
dloužena smlouva za stávajících podmínek. 
Všechny byty jsou tak v současné době 
obsazené s výjimkou bytu správce sboru      
v 5. patře, který je připravován na případnou 
rekonstrukci pro potřeby nového správce 
sboru.

4

5. Pastorace

6. Změny v Praktické službě

7. Byty v předním bytovém domě

za staršovstvo Miroslav Křipač
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oje víra a můj život – má existen-
ce zde na Zemi – jsou neoddě-Mlitelně propojované a pospojo-

vané, jako vlákna, předivo pavoučí sítě. To   
k přiblížení (pochopení) mého způsobu 
myšlení. A v tomto kontextu se chci, či cítím 
potřebu podělit se o myšlenky iniciované 
kázáním z neděle 21. 3. 2021.

Je to čistě, ryze můj subjektivní pohled a 
vjem a mé cítění. Patrně k němu budou mít 
mnozí nějaké výhrady. Ale já to tak vnímám, 
i když jsem to posuzoval z mnoha úhlů 
pohledu.

Ježíš na podobenství, které bylo tématem 
kázání, kromě duchovního rozměru také 
poukazuje, na co lidstvo už téměř zapo-
mnělo, a co antropologie nazvala či pojme-
novala reciproční altruismus = VZÁJEMNÉ 
SOUCÍTĚNÍ. Zapomnělo na chování, které 
antropologie, sociální antropologové ve 
svých badatelských analýzách spojují už se 
samotnými počátky lidstva a lidství. 
Reciproční altruismus totiž není žádná 
almužna. Je to dělení se, rozdělení se o něco  
s ostatními. Od počátku lidstva či lidství se 
jako červená Ariadnina nit celou jeho 
historií a vývojem nepřetržitě vine a proplétá 
reciproční altruismus. U zrodu lidstva stál 
od počátku. Pomáhal člověku přežít etapy 
hrozící jeho vyhynutím. Pomáhal člověku 
všestranně se rozvíjet.

V období kmenového způsobu života 
fungoval znamenitě, dokonale. A kdo se 
nechtěl, odmítal přizpůsobit a podřídit 
tomuto „zákonu“, pravidlu, byl nemilosrdně 
vyloučen, vypuzen a vyhnán. Což v tehdejší 
době vlastně znamenalo rozsudek smrti. Ale 
pro přežití celé skupiny to bylo nevy-
hnutelné. Ale čím více se vývoj lidstva 

Ozvěna kázáníOzvěna kázání
společensky organizoval, vznikaly územně 
správní celky (čili „státní“ útvary), tím více 
se „formovaly“ jeho mocenské, „státní“, 
organizační a duchovní struktury. To zna-
mená kasty nebo společenské skupiny, to je 
sociální vrstvy společnosti. A altruismus, 
altruistické chování, ač jen reciproční, se 
začaly vytrácet a postupně mizet ze 
společenského života.

I proto to Ježíš ve svých podobenstvích 
připomíná. Když nabádá, aby člověk, který 
je zajištěný, nezval na hostinu lidi ze stejného 
společenského postavení ani žádné 
příbuzné, nýbrž jedním slovem potřebné, 
tak tím vlastně jen připomíná a obnovuje 
prastarý zákon – zvyk recipročního 
altruismu. A taky to přesně zdůvodňuje, a to 
na základě dokonalé znalosti Tóry. A když 
mluví o práci na vinici, myslí tím Boží dílo. 
Nechává v podobenství najímat dělníky 
formou per partes, a má pro to dva důvody. 
Budování Božího díla a aby se na něm 
podíleli všichni, aby všichni měli stejnou 
šanci. Pokud ovšem o ni stojí. A opět to je 
forma recipročního altruismu.

Je to služba za službu. Pomoc za pomoc. 
Ale neznamená to striktně oplácet službu, 
pomoc tomu, kdo ji poskytl. Znamená to 
poskytnout pomoc někomu jinému, 
„třetímu“, momentálně potřebnému. To je 
celý princip recipročního altruismu. Něco 
jako „POŠLI TO DÁL“. ( Viz: A, B, C, D, E 
etc. jsou různé osoby a v praxi to vypadá 
takto: A pomohl B, B pomohl C, C pomohl 
D, D pomohl A !!, E pomohl F etc., etc.) Ale 
není reálné, aby jen jeden pomáhal VŠEM !!!

Své myšlenky jsem zformuloval pod 
vlivem aspektu svého vnímání. A přes jisté 
výhrady mnohých – nejsou, nenajdou se dva 
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Biblické hodiny (18.00)
Všechny středy bude mít Daniel Ko-

mrska.
Do 19. května bude pokračovat v tématu 

„Velikonoční radost pro všední den“. 

Dorosty i mládež pokračují 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.

9. 5. 18.00 on-line (na You Tube) vyhlá-
šení výsledku voleb správce sboru.

Fotbálek
Stále v karanténě. Doporučuje se pokra-

čovat v důsledné Home Office pří-pravě.

Volba správce sboru

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

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

K V Ě T 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 )

2. 5. Daniel Komrska + VP
9. 5. 9.00 Celocírkevní bohoslužba         

(z Prahy 13) káže David Novák
9. 5. 18.00 večer chval a modliteb ze 

sboru CB Vsetín – Maják 
(videopřenos viz odkaz 
www.metroolomouc.cz/vecer)

16. 5. Josef  Vávra
23. 5. Petr Raus (Letnice)
30. 5. Lukáš Pacek
6. 6. Daniel Komrska

 

lidé, kteří se ve všem shodnou. Tento 
příspěvek zakončím svým krédem. Krom 
schopnosti myslet, nás Bůh také obdařil 
svobodou volby, a to včetně myšlení. A nad 
to nám přidal dva dary k ÚPLNÉMU 
LIDSTVÍ: PLÁČ a SMÍCH. Toť vše.

Jiří Zouvala

Komentář
Po dohodě s Jirkou připojuji stručnou 
poznámku. Reciproční znamená vzájemný: Vracím 
tomu, kdo mi něco dal, případně dávám tam, kde 
mohu očekávat oplátku. Ano, na tomto principu 
fungují primitivní lidské společnosti, vlastně ale 

nejen ony. Jirka ale správně vycítil, co přináší 
evangelium a co velmi dobře vyjadřují i další 
Kristova slova: Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že 
vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť 
i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. 
Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic 
nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny 
Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. (Lk 
6,34–35) Rozumně viděno, jde o bláhové 
jednání, fakticky tu jde o ochotu nechat se 
využívat. Taková je ale Kristova cesta. On tak 
jednal. A naším úkolem skutečně je tuto jeho 
milost, nezaslouženou a nezdůvodnitelnou, 
posílat dál.

Petr R.
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