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Kalendárium
3. 5. 1942 – v Praze narozena
gymnastka a olympijská
vítězka, porevoluční
předsedkyně
Československého
olympijského výboru Věra Čáslavská.
10. 5. 1627 – v Čechách vyhlášeno Obnovené
zřízení zemské.|
11. 5. 1902 – vysvěcen nový kostel sv. Rodiny
při klášteře milosrdných sester na
Waisenhausgasse (dnešní Grohova ul.).
12. 5. 1902 – narozen křesťanský filozof a
zakladatel Křesťanské revue Emanuel
Rádl.
12. – 13. 5. 1967 – brněnská konference naší
církve odhlasovala změnu názvu církve
z Jednoty českobratrské na Církev
bratrskou.|
12. 5. 1972 – v Praze zemřel František
Michálek Bartoš, historik a profesor
Husovy evangelické teologické fakulty
UK, jeden nejdůležitějších historiků
husitského období našich dějin.
18. 5. 1432 – na schůzce husitů se zástupci
koncilu v Chebu sjednán „Soudce
chebský“.|
18. 5. 1872 – ve velšském Trellecku narozen
matematik a filozof, nositel Nobelovy
ceny za literaturu Bertrand Arthur
William Russell. Po druhé světové válce
byl jednou z hlavních postav
pacifistického a protijaderného hnutí.
4 pokračování na straně 9
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 5. 2022.
Příspěvky dodané po uzávěrce nemusí projít redakční úpravou. Připravují: Lenka Broklová
(broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), Josef Vávra (gon@email.cz), David Fajfr
(david.fajfr@seznam.cz), copy Martin Kulísek. Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily.
Děkujeme.

SBOROVÁ KRONIKA
KVĚTEN 2022
Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud,
neboť je psáno:
‘Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.’
Římanům 12,19

BLAHOPŘEJEME

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
kdy
komu
1. 5.
2. 5.
3. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
14. 5.
16. 5.
19. 5.
22. 5.
23. 5.

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

proč
74 let
88 let
73 let
91 let
77 let
91 let
85 let
77 let
74 let
81 let
71 let

NAROZENÍ
V sobotu 23. 4. se manželům Sabolovým narodil syn Samuel.

POŽEHNÁNÍ
V neděli 10. 4. bylo požehnáno
Áronovi Horkému a Štěpánu Buršíkovi.

ÚMRTÍ
Ve čtvrtek 31. 3. zemřela ve věku 85 let sestra Marie Kořínková.
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Vzpomínka na sestru

Marii Kořínkovou

27. února 1937 – 31. března 2022

M

arie Kořínková, za svobodna
Němcová, se narodila 27. 2. 1937
v Petrovicích, okres Blansko.
Odtud pocházela její maminka. Když její
otec nechal postavit dům ve vesničce
Veselice nedaleko Petrovic, přestěhoval
rodinu tam. Na svět pak přicházely v rodině
Němcových další děti. Dcera Anička, syn
Bohumil a s odstupem času nejmladší ze čtyř
sourozenců Alois. Maruška, jako nejstarší
dcera, jako by měla s rodiči spoluodpovědnost za mladší sourozence, především
za nejmladšího. Anička s Bohumilem pak
byli parťáci, nerozlučná dvojice.
Otec Marie vystudoval v padesátých
letech střední lesnickou školu a z Veselice se
odstěhovali do Horní Blatné u Nejdku.
Ovšem pobyt tam pro rodinu, a tedy i Marii,
nebyl dlouhý. Mamince Marušky zdravotně
nesvědčilo podnebí, a tak se musela rodina
zase odstěhovat. Další zastávka na cestě
4

putování rodičů Němcových s jejich dětmi
bylo Lesní Hluboké u Velké Bíteše. To už
byla slečna Marie mladá žena. Tam se
seznámila se svým budoucím manželem
Aloisem Kořínkem. Následovala další místa
střídaná v poměrně krátkém časovém
období. Byla to hájovna Studenec, polesí
v Pozďatíně a nakonec rodina definitivně
zakotvila v Třebíči. Nejprve v nájmu na
Jungmannově ulici, kde se také konala svatba
Marušky, potom její otec koupil dům na ulici
Chlumeckého pod nádražím. Mezitím na
krátkou dobu šli manželé Kořínkovi bydlet
do rodinného domku ve Veselici. Ale když
otec Marie koupil dům v Třebíči, odstěhovali
se Kořínkovi, tehdy už se synem Jiřím, do
Třebíče. Tam se jim potom narodila ještě
dcera Jitřenka.
Maruška byla zdravotní sestrou. Nejprve
pracovala jako dětská sestra, později pak
v nemocnici Třebíč na chirurgickém
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oddělení a na závěr své pracovní dráhy až do
důchodu v domově pro seniory v Třebíči.
Maruška uvěřila ve svých 17 letech,
respektive vědomě přijala nabídku svěřit
svůj život svému mistru, zachránci a Pánu,
Ježíši Kristu. Prvním impulzem ke konverzi
do Církve bratrské, tehdy Jednoty českobratrské, byla její teta Johana Trávníčková.
Ale velký vliv na ukotvení začínající víry a
duchovní růst měl bratr Benda, tehdejší
presbyter sboru. Jeho pastorační péče naší
rodině vlastně přináší ovoce až dodnes.
Maruščina maminka a všechny její děti se
staly členy církve, konkrétně sboru CB
v Brně. A také i děti Marušky a její vnoučata
pokračují v této dobré tradici víry. Za to byla
Marie Pánu Bohu velice vděčná. A přispěla
k tomu i sama svou důsledností, vytrvalostí,
zůstáváním ve víře a ve společenství. Ráda
zpívala křesťanské písně. Těšila se z každé
příležitosti prožít chvíle ve společenství
Božího lidu u Slov života.
Marie zastávala dobře svou práci, svou
profesi. Byla i dobrou matkou, i když
zaměstnání bylo časově velmi náročné. Byla
ovšem i snílek. Milovala krásno, ať už
v hudbě, literatuře nebo ve výtvarném
umění. Ráda četla, ale na tyto její zájmy jí
nezbývalo mnoho času. Čím naše milá
Maruška neoplývala, byla schopnost
diplomatického mluvení a jednání. Když
něco druhým říkala jako dobře míněnou
radu, někdy to vyznělo příliš přímočaře a
nesetkala se vždy s pochopením. Ale co naše
drahá Marie uměla velice dobře, bylo uznat
svou chybu. Uměla se upřímně omluvit, a
když někoho zarmoutila, bylo na ní skutečně
znát, že ji to upřímně mrzí. Nedělalo jí
problém se pokorně omluvit. A to ne všichni
lidé umí.
A teď moje osobní vděčná vzpomínka na
mou sestru Marušku. V době, kdy jsem

dorůstal a rodiče se mi nemohli věnovat,
moje maminka byla nemocná, tatínek právě
nebyl k mání, starala se o mě sestra Marie.
Byl jsem vlastně tak trochu součástí její nové
rodiny. Za to jsem jí vděčný. Jsme si tak
trochu podobni, i když já nejsem a nikdy
jsem nebyl tak nebojácný.
Maruška neměla sklony se v těžkých
situacích svého života litovat. V roce 2004 jí
zemřel v 72 letech jeho života manžel.
Marušku si v tu dobu vzala k sobě dcera
Jitřenka a starala se o ni až do chvíle, kdy
zdravotní problémy zesílily natolik, že
potřebovala ústavní péči. Tu nalezla v domově pro seniory v Brně na Kociánce. Syn
Jiří, dcera Jitřenka a sestra Anička ji tam
nenechali opuštěnou, ale pravidelně a velmi
často ji navštěvovali a potěšovali. Poslední
čas před jejím skonem tam syn Jiří trávil
s maminkou celé dny. Ale i Jitřenka, jak jen
mohla při zaměstnání, za maminkou
spěchala. Sestra Anička také. Věřím, že
Maruška vnímala tu lásku a péči svých
nejbližších, a myslím, že jí to hodně
pomáhalo v jinak ne příliš radostných
chvílích člověka, který je upoután na lůžko a
se vším odkázán na pomoc druhých.
Maruška zemřela pokojně brzy ráno 31.
března v domově pro seniory. Už se těšila za
svými milými, kteří ji předešli do pravého
domova. My jí to přejeme, ale jsme jen lidé a
je nám hodně smutno. Maruško, vděčně
vzpomínáme a za všechno, čím jsi nám
sloužila k našemu dobru, Ti ze srdce
děkujeme. A především děkujeme Bohu a
jeho Synu Ježíši Kristu, že Tě našel, přitáhl
k sobě, a že jsi mohla posloužit k víře i ve své
rodině. Maruško, sbohem a kéž je nám Bůh
milostiv, abychom mohli s důvěrou říci i na
shledanou v lepších časech.
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4Alois Němec, bratr, a rodina

5

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 11. a 25. 4. 2022 | BRNO
Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Miroslav Křipač, Tomáš Nykodým, Lukáš
Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.
Omluven: Daniel Komrska
Jednání probíhala částečně v on-line režimu.
1. Diskuse o naplňování poslání
sboru
Staršovstvo projednalo reakce na Výroční
členské shromáždění, které proběhlo v březnu. Zdá se, že pro řadu členů jsou hledání
dalšího směřování sboru a hledání poslání
důležité a souhlasí s návrhem staršovstva
hledat odpovědi na tyto otázky. Společné
setkání k tomuto tématu je plánované na
neděli 22. května 2022 od 17 hodin v modlitebně. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
2. Pomoc Ukrajině
Mezi další formy pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině patří také
možnost zajištění překladů našich nedělních
bohoslužeb do ukrajinštiny (ruštiny) nebo
angličtiny. Připravujeme jak samotné
tlumočníky, tak technické zázemí, které by
umožnilo tuto službu nabídnout více lidem
najednou. Pokud víte o někom, kdo by byl
schopen a ochoten tlumočnictví nabídnout
ať už dobrovolnicky, nebo jako placenou
službu, kontaktujte, prosíme, staršovstvo.
Staršovstvo také rozhodlo o jednorázové
finanční a organizační pomoci konkrétním
potřebným osobám zasaženým válečným
konfliktem.
6

3. Pobočka Diakonie CB v našem
sboru
V rámci hledání dalšího směřování
Pobočky Diakonie CB v Brně proběhla
jednání se Správní radou a dalšími členy,
kterým leží tato práce na srdci. Předpokládáme, že hledání a další jednání budou
pokračovat. Prosíme o přímluvné modlitby
za sestru Noemi Komrskovou i za další
směřování Diakonie.
4. Noc kostelů 2022
Staršovstvo schválilo program letošní
Noci kostelů v našem sboru. Celé aktuální
znění je k nalezení na oficiální stránce
celostátní Noci kostelů na adrese:
https://www.nockostelu.cz/kostel/26/.
Hlavní část programu, která zahrnuje pásmo
písní, slova bratra kazatele a modlitby,
organizuje bratr Petr Nykodým. Pokud byste
se chtěli podílet na zajištění „pořadatelské“
služby nebo se jen chtěli připojit osobní
návštěvou v modlitebně, připomínáme
termín Noci kostelů – pátek 10. června
2022.
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5. Rekonstrukce modlitebny
V průběhu dubna byly osloveny některé
další dodavatelské společnosti pro zajištění
projektové dokumentace, zhotovení stavby
a také stavebního dozoru plánované
rekonstrukce modlitebny. Na základě toho
probíhají další jednání. Prosíme o další
přímluvné modlitby i za tuto fázi příprav
rekonstrukce.
6. Organizace nedělní školy v rámci
bohoslužeb
Staršovstvo odsouhlasilo podnět vedení
nedělní školy na vypuštění Slovíčka pro děti
z těch nedělních shromáždění, kdy probíhá
standardní setkání besídky. Slovíčka pro děti
byla zařazována zejména v době online
vysílání, kdy setkání nedělní školy neprobíhala, jako program určený pro děti.
V době konání besídky tak zbývá méně času
na program připravený pro děti.

výroční konference Církve bratrské v Hradci nad Moravicí. Ze zvolených delegátů se
letošní konference účastní za náš sbor bratři
Karel Hůlka, Petr Kvapil, Jaroslav Štigler,
Tomáš Nykodým. K nahlédnutí u delegátů
nebo u členů staršovstva je také program
konference.
8. Rozdělení zisku z roku 2021
Staršovstvo schválilo přidělení prostředků do fondů z provozního výsledku hospodaření za rok 2021 takto: fond stavební sborového domu 1 433 807 Kč, fond stavební
obytného domu 202 218 Kč a fond stavební
stanice Bohumilice 64 283 Kč.
9. Prodloužení nájmů v bytovém domě
Staršovstvo schválilo k jednání prodloužení nájmů u smluv na dobu určitou,
které vyprší v nejbližší době, dle původních
podmínek s nájemným zvýšeným s ohledem
na inflaci.

7. Příprava celocírkevní Výroční
konference CB
Ve dnech 20. a 21. května proběhne

4staršovstvo

POZVÁNKA
k rozhovoru o našem sboru
Milé sestry a milí bratři, drazí přátelé,
staršovstvo vás zve k pokračování rozhovoru o našem sboru, který jsme započali na
výročním členském shromáždění. Rádi bychom umožnili každému z nás, aby se
zapojil do přemýšlení o tom, jak vidí naše sborové společenství Pán Ježíš Kristus, za
co by nás pochválil a co by nám naopak vytknul. Smyslem rozhovoru není hledání
chyb, ale snaha vrátit se k „lásce, kterou náš sbor měl na počátku“, k dobrým věcem, na
kterých stojí naše společenství. Součástí tohoto rozhovoru bude i bližší představení
programu Cesty obnovy, který je jednou z možností, jakým směrem se dále vydat.
Žádná cesta, ať bude jakákoliv, však nesmí být bez Ducha svatého.
K rozhovoru bychom se rádi sešli v neděli 22. května 2022 od 17.00 hodin ve
spodních místnostech naší modlitebny. Všechny srdečně zveme.
staršovstvo
KOMPAS 5/2022 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Ze života mládeže

N

a začátku dubna jsme se s mládeží
zúčastnili přednášky organizace
PAX o práci na Ukrajině. Na další
dva týdny jsme se pak ponořili do
velikonočního příběhu a jeho událostí. Přemýšleli jsme nad propojením velikonočních
příběhů Starého a Nového zákona. Na
Zelený čtvrtek jsme spolu s velkým dorostem prožili klidný večer u sederové
večeře a tradičního rozjímání na Kraví hoře.
4Adéla Bischofová

Hod beránka
Letos jsme se ve čtvrtek večer před Velikonocemi sešli po zhruba dvou letech, kdy se
Hod beránka nekonal. Bylo nás okolo 34 lidí
z mládeže i dorostu. Večeře byla ve stylu
židovského pesachu. Kdo chtěl, tak si mohl
vzít stylový kostým ve formě různých šátků
a hábitů. Každý měl před sebou talíř s několika surovinami – miskou se slanou vodou,
miskou s nastrouhanými jablky, nekvašenými chleby, vajíčky, salátem, ředkvičkami,
masem a hořkými bylinami. V průběhu
večeře jsme četli příběh o vyjití z Egypta, o
oběti Ježíše Krista a instrukce, jak se má
večeře podle židovských tradic jíst. O každé
8

surovině jsme se dozvěděli, jaký je její
tradiční význam. Během večeře jsme také
zpívali několik velikonočních písní.
Následoval odchod na Kraví horu, která
představovala Getsemane, kde každý dostal
papírek s několika otázkami k zamyšlení nad
životem Ježíše Krista a svým vlastním
životem. Počasí vyšlo krásně, bylo teplo a
svítil měsíc. Po zhruba hodince rozjímání
jsme se odebrali zpátky. Další den jsme
zakončili Hod beránka velkopátečním
shromážděním. Jsem ráda, že jsem se mohla
zúčastnit. Za výbornou večeři děkujeme
vedoucím mládeže, kmetům velkého
dorostu a především Lydince Křipačové J.
4Bětka Zachariášová
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Střípky z Diakonie

V

současné době je činnost Diakonie
ovlivněna dlouhodobými
zdravotními problémy vedoucí
pobočky, sestry Noemi Komrskové. Přesto
se snažíme udržet veškeré aktivity v chodu.
Tvořivý kroužek se schází pravidelně
každou středu od 14.30 do 17.00 hodin. Ke
společnému tvoření se nás obvykle schází
kolem šesti lidí různého věku a různých
dovedností. Při velikonoční tvorbě jsme si
vyzkoušeli malování vajíčkových skořápek
horkým voskem a mramorování lakem na
nehty. Do kroužku dochází pravidelní, ale i
noví účastníci. Každý zájemce je v kroužku
srdečně vítán!
V úterý 12. 4. 2022 jsme se opět sešli
s našimi milými seniory ke společnému
programu a obědu. Tentokrát jsme si
pochutnali na eintopfu podle receptu bratra

kazatele Daniela Komrsky. V čase plném
zpráv o válce na Ukrajině jsme se sdíleli o
tom, kde nalézáme povzbuzení. K zamyšlení
nám posloužil text z Izajáše 43,18–19, kde se
píše: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti
nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to
raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou
krajinou řeky. Zjistili jsme, že povzbuzení
nalézáme u Boha, v Písmu a v modlitbě, ale
také v přátelských vztazích, v práci, v pohybu a v setkávání s lidmi, kteří jsou přátelští
a ochotní pomoci.
Buďme proto pro druhé takovými lidmi,
u kterých ostatní nachází povzbuzení,
buďme přátelskými a ochotnými pomoci!
Další setkání seniorů proběhne v úterý
3. 5. 2022 od 10 hodin. Všichni senioři jsou
srdečně zváni!
za Diakonii Miriam Kohoutová

Otevřenost a duchovní obnova
sboru - spojené nádoby
(několik poznámek jako reakce na článek
„K obnově sboru“)
Milovaní bratři a sestry,
všechny vás srdečně zdravím pozdravem
Pána Ježíše „Pokoj vám!“ a zároveň se
omlouvám, že jsem se tak dlouho odmlčel
z důvodu omezení možnosti posílat e-maily
z knihovny redakci. Teď se vše postupně
vrací do normálu, a tak, dá-li Pán, rád bych
se s vámi opět setkával na stránkách
sborového časopisu.

V minulém čísle Kompasu jsem si s velkým zájmem přečetl článek „K obnově
sboru“, který za staršovstvo napsal bratr
Lukáš Pacek. Myslím si, že to je zatím
nejotevřenější a současně nejodvážnější
sdělení staršovstva sboru v posledních
několika letech. Věty „jako by se staršovstvo
zříkalo odpovědnosti…“ či „že přijde nějaký
Deus ex machina, zatřese celým sborem…“,
„tento způsob nevede ke kýženému
výsledku…“, „to je přece absolutně
šílené...“, „staršovstvo dospělo ke zjištění, že
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náš sbor nenaplňuje své poslání…“, „nevíme, jak tento nedostatek napravit…“ vypovídají velmi pokorně a pravdivě o situaci
našeho sboru, který se, podle mého úsudku,
nachází v krizi a potřebuje s tím něco udělat.
Jak se mohu nebo mám k tomuto sdělení
postavit? Mám mlčet, nebo podat pomocnou ruku? Modlím se k Bohu, aby mi ukázal
cestu, jak se mám zachovat. Zatím
instinktivně přemýšlím a dospívám k závěru, že nemohu zůstat lhostejným.
Staršovstvo vyhlásilo pro tento rok téma
pro sbor: OTEVŘENOST. Je to obrovská
výzva pro každého a především pro mě.
Opravdu jsem nebo aspoň chci být otevřený
pro každého v tomto sboru? Nehraji si
náhodou nějakou svou falešnou hru na
vlastním písečku? Jsem dostatečně čitelný
pro ostatní? Nemám nasazenou masku
přetvářky, která brání v kontaktu se mnou?
Je můj soused v lavici nebo přede mnou
v daném okamžiku ten nejdůležitější, komu
mám nenásilně projevit pozornost? Myslím,
že mám obrovské rezervy v tom všem...
Bože, buď milostiv mně hříšnému...
Současně s otevřeností přichází i výzva
k duchovní obnově, což pokládám za spojité
nádoby. Jedno bez druhého nelze úspěšně
zrealizovat.

10

Jedna z možností, kterou nabízí i Rada
Církve bratrské, je několikaletý program
duchovní obrody sboru pod názvem Cesta
obnovy, jíž sbor po etapách prochází,
diagnostikuje své nemoci a za silného vanutí
Božího ducha nachází řešení krize a
východisko z ní. Touto cestou obnovy prošla
či prochází řada sborů CB, mají první
zkušenosti, které můžou poskytnout těm
začínajícím. Návštěva předsedy Odboru pro
obnovu sborů, bratra kazatele Pavla Plchota,
a posléze i bratra předsedy Rady Církve
bratrské Davida Nováka signalizují první
kroky na této možné cestě. Jak přijme tuto
nabídku náš sbor, respektive každý z nás?
Bratři a sestry, máme jedinečnou možnost
s pomocí Ducha svatého vykročit na novou
dosud nepoznanou cestu směrem k lidem,
kteří dosud neznají obdivuhodnou lásku
našeho Boha, tápají a někteří z nich se třeba
už takříkajíc topí v různých problémech,
z nichž nevidí východisko. A my známe
toho, který je „Cesta, Pravda i Život“.
Necháme si tento poklad jenom pro sebe,
nebo ho nabídneme i ostatním? Kéž nám dá
Pán Bůh svou milost pro to druhé. Amen.
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Pomoc Ukrajině
organizovaná Diakonií CB

P

o téměř osmdesáti letech jsme začali
žít ve stínu války. Denně čteme
znepokojivé zprávy, naše města se
plní běženci. Všichni se snažíme pomáhat a
ani Církev bratrská nezůstala nečinná. Naopak, můžeme být na naše bratrstvo hrdí.
Ihned druhý den po vypuknutí konfliktu
byl zřízen veřejný transparentní účet
Diakonie CB a zatím lidé přispěli na konto
cca 5 000 000 korun. Církev bratrská se
rozhodla, že veškerou finanční pomoc bude
centralizovat právě na tento jediný účet.
Z něj jsou z části financované různé místní
projekty, které „rozjely“ místní sbory.
Přispělo se například vsetínskému a lhoteckému sboru CB, které rozvinuly pomoc
Ukrajině ve velkém. Rovněž byly financovány aktivity sboru v Husinci a v Táboře,
Hrádku, Horní Suché, Praze-Soukenické a
v dalších komunitách. Ve vyjmenovaných

sborech je obvykle dlouhodobě aktivní
ukrajinský bratr nebo sestra. Tím jsou
motivace i spojení na východ navázány
přirozeně. Například v Horní Suché je
kazatelem Jevhen Fustov z Mariupolu a na
Soukenické se schází přímo ukrajinský sbor.
Tyto sbory se starají o utečence a posílají
humanitární pomoc na východ. Diakonie
zejména financovala zásilky běžných léků a
zdravotnického materiálu.
Kromě podpory našich sborů jsme při
naší návštěvě předali 5000 € přímo oblastní
radě Svazu evangelijních křesťanů baptistů
v Zakarpatí. Slovenská část CB k této částce
přidala rovněž stejný obnos. Společně
s bratry Slováky jsme tedy předali 10 000 €.
Bratři na Zakarpatí tuto částku využijí
zejména k financování pomoci v oblastech
postižených válkou. Podkarpatská Rus se
stala jednou z výchozích oblastí pro
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distribuci pomoci a zároveň velkým utečeneckým táborem. Realizujeme také pomoc
v projektu „Pastoři pastorům“.
Na Zakarpatí, konkrétně do užhorodské
nemocnice, Diakonie CB zafinancovala
nákup chirurgických setů a obvazového

materiálu. A zejména jsme koupili sofistikovaný nástroj určený na operační sál.
V místní nemocnici jsou mimo jiné
ošetřováni vojáci z fronty.
Na Slovensku vznikl Odbor pro
humanitární pomoc. Příhraniční sbory se
staly tranzitními místy, ze kterých jsou
rozmísťováni utečenci na Slovensku, do
Čech, ale i do celé Evropy. Většina sborů má
své běžence, o které se stará. I zde byla
vyhlášena obdobná sbírka a je podobně
rozdělována.
Děkuji jménem Diakonie za všechny
peníze, které jste poslali. Věřím, že z nich
vzejde mnohý užitek. Přispívat můžete i nadále.
Petr Kučera,
předseda Správní rady Diakonie CB

w Z jednání s oblastní radou v Zakarpatí. Vlevo je Ivan Kondor, oblastní
presbyter a vpravo bratr Lubo z Prešova, nástupce bratra Heczka.
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dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM

4Josef Vávra

Zdeněk Neubauer
Oskar Poříska

19. 5. 1762 – v hornolužickém Rammenau
narozen německý filozof Johann Gottlieb
Fichte, jeden z hlavních prosazovatelů
založení univerzity v Berlíně.
20. 5. 1802 – v Bystřici nad Pernštejnem narozen významný
moravský historik a archivář (ale i falsifikátor) Antonín Boček.
23. 5. 1852 – kostel sv. Máří Magdalény vážně poškozen požárem
vzniklým v hostinci U Hvězdy u Měnínské brány.
26. 5. 1952 – v Poděbradech umírá první biskup obnovené Jednoty
bratrské Václav Vančura.
27. 5. 1942 – českoslovenští odbojáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík
provedli úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha.
30. 5. 1942 – v Brně narozen Zdeněk Neubauer, křesťanský filozof a
biolog, profesor na Univerzitě Karlově.
31. 5. 1892 – v Petrkově na Havlíčkobrodsku narozen básník a malíř
Bohuslav Reynek, dlouholetý spolupracovník katolického
vydavatele Josefa Floriána ve Staré Říši.
31. 5. 1962 – ve věznici Ayalon v izraelské Ramle byl popraven
nacistický válečný zločinec, jeden z hlavních organizátorů
holocaustu Adolf Eichmann.
31. 5. 1982 – v Brně umírá architekt a urbanista Oskar Poříska –
autor např. zastávkové čekárny na Obilním trhu nebo
Městské ubytovací kanceláře pro výstavu soudobé kultury
(nyní Čedok na rohu Masarykovy a Nádražní ulice).

B. A. W. Russell

VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

w Události označené | jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 14).
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Letopisy
ke květnovým výročím
10. 5. 1627 – vyhlášení Obnoveného zřízení
zemského v Čechách. Šlo o reakci
Ferdinanda II. Habsburského na porážku
stavovského povstání v českých zemích.
Obnovené zřízení zemské bylo základním
zákonem, tedy jakousi „ústavou“ našich
zemí platnou až do roku 1848. Země
Koruny české byly prohlášeny za dědičnou
habsburskou državu (do té doby byl panovník volen stavy), katolické náboženství
bylo vyhlášeno za jediné povolené v českých
zemích, je obnoveno postavení duchovenstva mezi stavy (v Čechách ztratilo
duchovenstvo své zástupce mezi stavy na
zemském sněmu za husitské doby),
panovník si osobuje právo jmenovat zemské
úředníky (tedy zásadně se omezuje možnost
vytvoření nezávislé samosprávy) a německý
jazyk je při jednáních zrovnoprávněn s českým (do té doby se jednalo v češtině, což
logicky zvýhodňovalo české stavy před
německým obyvatelstvem země; od této
doby se tato situace obrací). V praxi tedy šlo
o významný krok směrem k panovnickému
absolutismu a zásadní omezení náboženské
svobody u nás. Toto Obnovené zřízení
zemské platilo pouze pro Čechy, pro Moravu bylo vydáno o rok později.
12. – 13. 5. 1967 – změna názvu naší církve
z Jednoty českobratrské na Církev bratrskou. Po připojení sborů slovenského
Modrého kríže a těšínských sborů Spolku
rozhodných křesťanů do rámce naší církve
(v důsledku nových církevních zákonů
z roku 1951) se v dalších letech opakovaně
vynořovaly námitky proti názvu církve –
členové zmíněných sborů totiž pociťovali
14

původní název Jednota českobratrská jako
vnitřně nacionalistický, a proto se s ním jen
obtížně ztotožňovali. Po dlouhých debatách
byl tedy brněnské konferenci navržen nový
název, který by odstranil tento národnostní
osten a umožnil slovenským a polským
věřícím lepší ztotožnění s církví. Pro změnu
názvu církve tehdy hlasovalo 78 delegátů,
proti bylo 21 (zdrželo se 11 delegátů). Návrh
byl tedy přijat potřebnou dvoutřetinovou
většinou. Změna jména byla odsouhlasena
Ministerstvem kultury a informací s platností od 1. dubna 1968.
18. 5. 1432 – sjednání „Soudce chebského“.
Šlo o dohodu mezi husity a vyslanci
basilejského koncilu, že při chystaném
koncilním jednání o možnosti uznání čtyř
artikulů pražských budou za hlavní rozhodčí
hledisko považovány „lex divina, praxis
Christi, apostolica et ecclesiae primitivae una cum
conciliis doctoribusque, fundantibus se veraciter in
eadem pro veracissimo et indefferenti iudice […]“,
tedy Božský zákon, skutky Kristovy, apoštolů a
prvotní církve spolu s koncily a doktory, kteří na
předešlé pravdivě navazují. Šlo o významný
ústupek koncilu; až doposavad totiž platilo,
že právo určovat správnost věrouky vždy
patřilo církevním představitelům (hlavně
papeži či koncilu). Husitským vyjednávačům
se podařilo dobře využít chvíle po
předchozím vítězství nad křížovou
výpravou u Domažlic (14. 8. 1431) a přimět
zástupce koncilu po tomto otřesu
akceptovat husitský pohled na posuzování
duchovních záležitostí, kdy jako rozhodující
má být nadosobní a nadinstitucionální
autorita Písma svatého. To byl zcela zásadní
průlom v myšlení, který otevřel cestu k následnému přijetí smírných basilejských
kompaktát (do nichž byla také ustanovení
Soudce chebského začleněna).
4Josef Vávra
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Květen v našem sboru

N

edělní shromáždění i biblické
hodiny jsou přenášeny on-line
prostřednictvím YouTube, platný
odkaz najdete vždy na cb.cz/brno.
Pravidelné i mimořádné pobožnosti
(v 10.00, pokud není uvedeno jinak )
1. 5. kaz. Karel Hůlka + Večeře Páně
8. 5. kaz. Karel Hůlka (Den matek)
15. 5. br. Josef Vávra
22. 5. br. Petr Raus
29. 5. kaz. Karel Hůlka
5. 6. kaz. Karel Hůlka

Klub rodičů a dětí
Středa – 9.00 (1× za 14 dní)
Přesné informace, pozvánky a aktuality
sledujte, prosím, na webu Církve bratrské a
na facebooku pod názvem CBmamaCluB,
případně mohou být rozesílány e-mailem.
Tvořivý kroužek bude každou středu
14.30 – 17.30
Setkání seniorů – 3. května v 10.00
22. 5. 17.00 Večírek na téma Brněnský
sbor a jeho život
29. 5. 17.00 Večer chval a modliteb

Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.
Nedělní besídka vždy v neděli současně
s pobožností.

On-line setkání nad Biblí je každý pátek
od 20 hodin. Adresa pro připojení je vždy
v pátek večer na sborovém webu
(cb.cz/brno).

Biblické hodiny (18.00)
4. 5. br. Josef Vávra
11. 5. br. Petr Raus
18. 5. kaz. Karel Hůlka
25. 5. kaz. Karel Hůlka
1. 6. br. Josef Vávra
Zkoušky pěveckého sboru
Každý pátek 16.45.
Dorosty i mládež
Mládež – pondělí 17.30 – 19.30
Malý dorost – úterý 17.00 –19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00 –19.00

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
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