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Pobočka Diakonie:
Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821

Kalendárium
1. 1. – Mezinárodní den míru (slaven od
roku 1968).
2. 1. 1786 – v Brně začal fungovat Císařskokrálovský všeobecný zaopatřovací
ústav (dnešní Fakultní nemocnice u
svaté Anny).
2. 1. 1856 – do provozu uvedeno brněnské
Rosické nádraží (dnes Brno – dolní
nádraží).
2. 1. 1921 – v Klicperově divadle v Hradci
Králové se odehrála světová premiéra
Čapkovy hry R.U.R.
4. 1. 1846 – v Jimramově narozen teolog a
spisovatel Jan Karafiát.¬
4. 1. 1921 – v Paříži zemřel francouzský
bohemista, slavista a historik Ernest
Denis.¬
5. 1. 1921 – ve švýcarském Konolfingen
narozen spisovatel a dramatik
Friedrich Dürrenmatt.
6. 1. – svátek Zjevení Páně (Epifanie),
jinak též svátek Tří králů – je
vnímán jako oslava Krista coby krále
všech národů (které symbolicky
zastupují právě oni tři „králové“) –
liturgický konec vánočních svátků na
Západě, v pravoslavné církvi
(vzhledem k užívání juliánského
kalendáře) jde o počátek Vánoc.
10. 1. 1986 – v Praze umírá básník Jaroslav
Seifert.
4 pokračování na straně 7
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 1. 2021.
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
leden 2021
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici Boží.
Koloským 3,1

BLAHOPŘEJEME
KDY
KOMU JUBILANTŮM
5. 1.
5. 1.
7. 1.
10. 1.
13. 1.
13. 1.
24. 1.
25. 1.
31. 1.

sestře Anně Štiglerové z Brna
bratru Miloslavu Zvonařovi z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna-Lesné
sestře Daně Nykodýmové z Brna
sestře Věře Pagáčové z Brna
bratru Petru Janáčkovi z Brna
sestře Evě Luklové z Nosislavi
sestře Růženě Halámkové z Bohumilic
sestře Ludmile Herníkové z Brna

PROČ
82 let
74 let
77 let
71 let
74 let
72 let
74 let
72 let
80 let

NAROZENÍ
2. prosince 2020 se manželům
Pirochtovým narodila dcera
Barborka.

POŽEHNÁNÍ
13. prosince 2020 měl požehnání
Nátan Sabol.

ÚMRTÍ
1. ledna 2021 zemřel ve věku 33 let
Jakub Pavlíček. Poslední rozloučení
se konalo za účasti nejbližší rodiny
v sobotu 9. ledna ve 13 hodin u nás
v modlitebně a bylo přenášeno online.
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SLOVO DO NOVÉHO ROKU
Milé sestry a milí bratři, drazí přátelé,
máme za sebou rok 2020, který jsme
prožili s covidem, jenž nás omezoval v dosavadním způsobu života. Zdá se, že ani
v letošním roce 2021 nebude situace jiná,
když vstupujeme do tohoto nového roku
s opatřeními na nejpřísnějším stupni. Opět
budeme muset žít s řadou omezení.
Když se ohlížím zpět za uplynulým rokem, chci poděkovat všem, kdo umožnili
fungování sborových aktivit. Díky velice
kvalitním přenosům jsme se mohli účastnit
pravidelných bohoslužeb i biblických hodin.
V on-line prostoru fungovaly dorosty, mládež i některé skupinky. Tuším, že kromě
těchto oficiálních setkání jste mezi sebou
čile komunikovali, volali si a jeden za
druhého se modlili. Díky obětavé službě
ochotných srdcí a rukou jsme mohli
podpořit vaření polévek pro bezdomovce,
uskutečnil se filmový festival a mnohé další
aktivity. V letním uvolnění se uskutečnily
dorostové tábory a sborová dovolená. Na
konci léta jsme se rozloučili s naším
dosavadním správcem Janem Asszonyi a
jeho rodinou. Celý zbytek roku tak služba
Slovem ležela na bedrech br. Daniela
Komrsky a dalších bratrů.
Pokračující omezení a nepříznivá
epidemiologická situace nás však na prahu
nového roku nezbytně vedou k otázkám. Jak
dál? Co nás čeká v letošním roce? Vrátíme se
někdy k normálnímu způsobu života?
Nemáme odpovědi na všechny otázky.
Nevidíme do budoucnosti a nevíme, co nás
čeká jako jednotlivce ani jako společenství.
Vnímám však zcela jednoznačně, že
každý den, každá hodina i každá minuta je
4

darem života od našeho Pána. A bez ohledu
na vnější okolnosti, ať jsou jakékoliv, máme
žít. Ano, žít! Využít dar, který dostáváme a
který jsme dostali i dnes. Smyslem našeho
bytí není dosáhnout života, jaký byl před
coronou v březnu 2020. Smyslem a cílem
našeho života je dosáhnout života věčného.
A tento cíl tady byl, je a bude. A tak i v jiných
podmínkách je smyslem našich životů
s bázní a chvěním uvádět ve skutek své
spasení. Co to znamená?
Je to velice prosté! Usilovat o posvěcený
život, tedy život, který se podobá životu
Pána Ježíše. Ptejme se, co by dělal Pán Ježíš
na mém místě, v mé životní situaci. K nalezení odpovědí nezbytně potřebujeme být
napojeni na Boha a žít v jeho blízkosti, což
nejde bez osobního ztišení, četby Písma a
modliteb. Bez tohoto napojení a blízkosti
nepoznáme Boží vůli, ale budeme vytvářet
pouhou napodobeninu či karikaturu.
Absence společenství při pěstování zbožnosti je ztrátou, avšak mějme na paměti, že
samotné společenství není to, co nás spasí.
Spasí nás víra v Pána Ježíše. V současné
situaci dochází ke tříbení víry každého z nás.
Kdo se přidrží spasení a bude růst ve víře a
kdo bude naopak duchovně živořit či
ochabovat, případně kdo odpadne a zahyne?
To je z velké části jen a jen na našem
rozhodnutí a přičinění.
Co tedy mohu prakticky dělat? Vyčleňme
si pravidelný čas na setkání s Bohem. Čtěme
Bibli, přemýšlejme nad jejím poselstvím a
modleme se. Přemýšlejme a rozvažujme i
během dne nad tím, zda ve svém jednání,
řeči a přemýšlení následujeme svého Pána.
Věřím, že v úzkém sepětí s Bohem budeme
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růst, budeme moci prožívat radost navzdory
vnějším okolnostem a poznáme, co můžeme
dělat navzdory vnějším okolnostem.
Učme se také dále využít k dobrému tento
zvláštní čas k budování dobrých vztahů
v našich rodinách s dětmi a mezi manžely, se
svými rodiči a dalšími příbuznými. Modleme
se za sebe navzájem.
Můžeme vzít tuto dobu také jako
příležitost naučit se novým dovednostem,
ačkoliv jsme mysleli, že je už nebudeme
v životě potřebovat. Prostředky elektronické komunikace jsou dnes poměrně
dostupné a je možné naučit se je využívat
k bezkontaktní komunikaci. Využijme
technické prostředky k osobnímu i spo-

lečnému růstu v poznání Pána Ježíše Krista a
k životu v jeho blízkosti.
Závěrem bych chtěl připomenout
evangelijní příběh, kdy učedníci plavící po
Genezaretském jezeře potkají Ježíše, jak
proti nim kráčí po větrem rozbouřeném
moři. Petr požádal Ježíše, aby mohl jít za ním
po vodě, vystoupil z lodi a šel po vodě za
Ježíšem. Dokud šel Petr s pohledem
upřeným na Pána Ježíše, šel a nezakolísal.
V okamžiku, kdy se zaměřil na vnější
okolnosti, bouřící vlny a silný vítr, začal se
topit. Tak i my žijme rok 2021 s pohledem
upřeným na Ježíše a nenechme se vyděsit
vnějšími okolnostmi. Vždyť Pán Ježíš zná ty,
kdo jsou jeho!
vLukáš Pacek

Dorost distančně
w Asi nikdo si v posledním roce neužil tolik distančního setkávání jako děti.
A tak se i jako dorostenci rychle přizpůsobili i distančním on-line schůzkám.

A

le připojují se vůbec? Jak je schůzky
baví? Co se jim líbí a nelíbí? Provedli
jsme anketu mezi několika dorostenci.

Ano, připojujeme se, je to dobrý, ale normální dorost je lepší.
Tomáš a Filip Křipačovi
Ano, připojoval jsem se. Byl jsem rád, že
jsme se mohli aspoň takto sejít a vidět se, ale
nebyl jsem rád, že jsme mohli hrát málo her
(malý výběr her).
Marek Nykodým
Na dorostu se mi líbilo, že jsme tam hráli
super hry a že jsem mohla vidět ostatní.
Anička Moržol

Nepřipojujeme se.
dva anonymní dorostenci
Připojuji se, baví mě, že se potkáme a
můžeme hrát různé hry i v této době, kdy se
nemůžeme potkat fyzicky.
Michal Křipač
On-line dorosty někdy byly fajn, ale moc
se tam psalo na počítači a bylo to moc
dlouhý, protože já už v ten den on-line
hodiny mám ve škole a potom je toho na mě
už moc.
Verča Dvořáková
Na on-line dorosty jsem chodil a bavily
mě.
Filip Štigler
5
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Normálně se mně dorosty strašně líbí, ale
protože on-line nejsou běhavé hry, tak mě to
tolik nebaví.
anonymní dorostenec
Připojoval jsem se s Markem. Bylo to
zajímavé, ale ne tak zábavné, jako když se
scházíme v dorostovce.
Ondra Nykodým

Připojoval jsem se na on-line dorost
pravidelně. Nejvíc mě při programu dorostu
bavil on-line fotbal (tzv. hexbal), ale i to
ostatní bylo v pohodě. Chyběl mi jen ten živý
kontakt s ostatními, ale na on-line setkávání
jsem zvyklý už ze školy a nemám s ním
problém.
Hanuš Vávra
Milí dorostenci, díky za odpovědi a přejeme vám,
abyste se zase co nejdřív mohli scházet naživo.
vLenka Broklová

NA OKRAJ
SBOR V DOBĚ CHRÁMOVÉ
(glosa převážně nevážná)

K

dyž se tak ohlížím za životem naše- vedením liturgie). Ti jsou podporováni
ho sboru v uplynulých měsících, věrnou službou levítů (Mirek Křipač, Petr
konkrétně za podobou on-line Dadák, naši zvukaři a sestry Inka Kulísková
bohoslužeb, udělal jsem jedno zajímavé a Lydie Křipačová), bez nichž by nebylo
pozorování. Většina z vás si to možná neu- možno on-line bohoslužby provádět. A
vědomuje, protože úplně nevidí „do střev“ v poslední době (díky upřesnění pravidel
on-line vysílání, ale on-line bohoslužby a systému PES pro bohoslužby) se nám tu
jejich realizace nám dávají možnost trochu mohla vytvořit i vrstva chrámových zpěváků
blíže „přičuchnout“ k pozadí (no, když to a hudebníků, kteří povýšili svými výkony
teď čtu, tak uznávám, že to je poněkud naše úsilí o chválu Boží na novou úroveň.
nešťastné spojení slov, ale co už) chrámo- Do našeho chrámu (modlitebny) pak
vého života starého Izraele. Podíváme-li se, pravidelně docházejí ti z věrných, kteří tu
s vědomím toho, jak vypadala chrámová zakořenili (a nemají možnost vzdáleného
služba v Izraeli, na naše onv velekněz Daniel p ř i p o j e n í ) , c o ž j s o u
line bohoslužby, zjistíme
především zástupci starší
nečekané podobnosti. Pogenerace (že by novodobí
suďte sami:
Simeoni a Anny?). Ostatní
Máme tady svého vevěrní pak podporují fungolekněze (br. kazatel Daniel
vání chrámu sledováním
Komrska) a kněží (bratři a
dění v něm ze všech míst,
sestry sloužící slovem a
kde jim Bůh dal zakotvit
6
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(tedy z diaspory). A také financují
chrám svými dary.
Tolik mé pozorování podobností
(možná najdete i nějaké další).
Samozřejmě, že tyto obdoby vznikly
z potřeby přizpůsobení se naší situaci
a provozu sboru v omezeních
daných „dobou covidovou“. Nicméně ta podoba je zajímavá – asi se
tu opakují určité vzorce pro zabezpečení fungování relativně většího v chrámoví zpěváci a hudebníci
svatostánku a „jeho“ věřících, které
se osvědčily už v dobách starého Izraele. Tak snad to ale nedotáhneme až k penězoměncům
a stánkařům na nádvoří chrámu (rozuměj na dvoře před modlitebnou) J.
vJosef Vávra

leden 2021

dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

12. 1. 1806 – francouzská armáda po
dvouměsíčním kvartýrování opouští Brno.
12. 1. 1951 – na Zelném trhu otevřena budova
městské tržnice.
13. 1. 1961 – v Praze zemřel fotograf, malíř a grafik František
Drtikol.
15. 1. 1926 – v Písku zemřel historik a kastelolog August
Sedláček.
17. 1. 356 – umírá sv. Antonín zvaný Veliký (či Egyptský), Ř
zakladatel poustevnické mnišské tradice v Egyptě i
v křesťanstvu vůbec.
18. 1. 1411 – v Brně umírá markrabě moravský Jošt
Lucemburský.
25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla.
27. 1. – Mezinárodní den památky obětí holokaustu (slaven od
roku 2005).
27. 1. 1756 – v Salzburgu narozen Wolfgang Amadeus Mozart.
KOMPAS 1/2021 / WWW.CB.CZ/BRNO/

7

28. 1. 1896 – v Brně zemřel politik, historik a někdejší brněnský starosta Christian
d'Elvert.
31. 1. 1951 – vstoupila v platnost nová systemizace sborů naší církve vynucená
církevními zákony komunistického režimu – počet sborů byl nuceně snížen ze 40
na 28. Zrušeny (přeměněny na stanice) byly např. sbory v České Třebové, Kyjově
či Náchodě.
31. 1. 1956 – v anglickém Hartfieldu zemřel spisovatel Alan Alexandre Milne, tvůrce
Medvídka Pú.

w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (viz níže).

Letopisy

k lednovým výročím

4. 1. 1846 – narozen Jan Karafiát.
Pocházel ze skromných poměrů; jeho otec
byl rolník v Jimramově na Vysočině a Jan byl
devátý z deseti dětí. Po absolvování místní
evang elické školy
odešel Jan na studia do
piaristického gymnázia do Litomyšle a
odtud pak vyrazil
studovat teologii do
vestfálského
Güterslohu (a později
do Berlína, Bonnu a
nakonec do Vídně,
kde svá studia v roce
1869 úspěšně zakončil). Po studiích začal působit jako
kazatel (a varhaník a kostelník) v Roudnici
nad Labem, ale pro neshody s místním
farářem odešel na pozvání skotské
reformované církve na další studia do
Edinburghu. Po svém návratu v roce 1872
nejprve působil jako učitel a spirituál na
Evangelickém učitelském semináři v Čáslavi
8

a pak dvacet let jako farář na Velké Lhotě na
Vsetínsku. V roce 1876 vydává své
nejznámější literární dílo – knihu Broučci
(mimochodem autorská práva na toto dílo
posléze převedl na Českobratrskou církev
evangelickou, která díky penězům za ně
mohla sponzorovat vydávání biblí a
duchovní literatury). V roce 1895 odchází
Karafiát z Velké Lhoty do Prahy, kde se (už
mimo farářskou službu) věnuje práci na
revizi Kralické bible. Zemřel 31. ledna 1929
v Praze a je pochován na Vinohradském
hřbitově.
4. 1. 1921 – v Paříži zemřel Ernest Dennis
(u nás za první republiky počešťován na
Arnošta Denise). Denis byl známý
„čechofil“ a propagátor vzniku samostatného Československa. Narodil se v Nîmes
do hugenotské (protestantské) rodiny.
V roce 1870 se jako student zúčastnil obrany
Paříže před pruskými vojsky ve válce, kterou
však Francie prohrála. Do Denisových
rukou se tehdy dostal manifest českých
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v Denisovy sady v Brně 1820

poslanců říšské rady, který žádal císaře
Františka Josefa I., aby zasáhl a prosadil
ukončení pruského teroru na obsazeném
francouzském území. Tento manifest
poslanců národa, který sám postrádal
samostatnost, jej natolik zaujal, že se Denis
následně osobně vydal do Čech, kde strávil
plné dva roky. Čechy a české dějiny se pak
staly jeho celoživotní vášní a specializací.
Jako téma své doktorské práce si zvolil
osobnost Jana Husa, věnoval se také
dějinám českého protestantismu a Bílé hoře.
Působil na katedrách slavistiky na univerzitách v Bordeaux a Grenoblu a od roku
1896 i na pařížské Sorbonně, kde prosazuje a

získává podporu francouzských politiků i
veřejnosti pro snahy slovanských národů (a
Čechů speciálně) o svébytnost. Nakonec se
dožil i vzniku Československé republiky, do
svobodného Československa dojel jako
vysoce ceněná osobnost v říjnu 1920. Jeho
zhoršující se zdravotní stav si ale vyžádal
zkrácení původního programu, dokonce si
vynutil i Denisovu několikadenní hospitalizaci v sanatoriu v pražském Podolí, kam
za ním tehdy přišli i prezident T. G. Masaryk
a Karel Kramář. Nedlouho po svém návratu
do Paříže pak Denis umírá. V Brně je na jeho
památku pojmenován park na hradbách pod
Petrovem (Denisovy sady).
Josef Vávra
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Zimní obrázek
s dovětkem
aneb
Když naši nejstarší
byli vážně malí

J

e pozdní odpoledne, začíná se šeřit a
lampy za chvíli budou přisvěcovat cestu
vracejícím se dětem domů. Táhnou za
sebou sáně, nohy a ruce je zebou a oblečení
je mokré. Jedno z děvčátek si prošoupalo
kabátek, když na Moravském náměstí neodolalo a sjíždělo z kopečka dolů. Jen kdyby
pod tím sněhem nebyla hromada písku... To
maminka spráskne ruce! A kabátek asi
zkrátí...
Obloha je tmavě modrá, táhnou se přes ni
černé cáry mraků a občas je překříží
obrovský houf holubů. Pod nohama to
křupe, hlava je příjemně prázdná a břicho už
volá po večeři. Nebylo to špatné, sáňkovat
po Kolišti, kolemjdoucích dnes nebylo tolik
a když tak včas uskočili. Mety oddělené
sněhuláky byl báječný nápad, vždycky se
našlo dost uhlíků před sklepními okýnky.
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Pravda, nemáme takový „smrťák“ jako
děcka z Řečkovic nebo ty, které sjíždějí
z Kraváku k Veveří, ale je to naše. Spokojeně
si v kebulkách přemílají malí opozdilci.
Poslední loučení a bratr táhne pár
konečných metrů malou sestru na sáňkách
domů. Úplně zmrzlou. Až si oba dají nohy
do lavóru, bude to bolet, ale na to teď
nemyslí. Zítra mají slíbeno jít bruslit za
Lužánky. K Vánocům hoch dostal od tatínka
šlajfky, brusle na kličku. Páni, to budou kluci
z Ponávky koukat! Sestra je jednou podědí,
musí holt vyrůst.
Kdyby nebylo lamp, nebylo by vidět na
cestu, okna ve vysokých domech svítí, v kuchyních je teplo a do postele přijde vyhřátá
koule nebo termofor – vždycky se to nějak
zařídí, aby v ní bylo teplo. Ale hlavně se v ní
rychle usne. Po celé té námaze venku, v těch
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haldách sněhu, v tom reji dětských nohou a
rukou a hlasů a křiku a smíchu. To člověka
utahá, i když je malý.
Ulice ztichla, poslední vrzající kroky a už
se otevírají dveře a maminka v zástěře vítá
své malé. Den bude končit. Jako každý den,
s modlitbou Páně na rtech a možná i
Hospodin je můj pastýř. Je to nutno. Bylo za
co děkovat. Bylo za co být vděčen.
I já mám být za co vděčna: za roky naslouchání
naší nejstarší sborové generaci. Výše uvedené líčení je
výsledek právě jednoho ze společně strávených

dopolední s mými vlastně již přáteli. Spřátelila jsem
se s mnohými staršími bratry i sestrami a musím říct,
že je to stejně báječné jako v zimě sáňkovat. Je to
v něčem výjimečné, dobrodružné, ale i radostné a
klidně i bolavé jako ty zmrzlé nohy, když je potřeba
vyslechnout smutný příběh. Děkuji Pánu Bohu za
tento čas a těším se na další povídání – až to čas
dovolí – třeba u kávy, u učebnice ruštiny nebo
v soukromí, byť už nebudu od 1. ledna 2021
zaměstnankyní Diakonie (přecházím do své
soukromé psychoterapeutické praxe). Mění se
okolnosti, ale vztah zůstává...
Kateřina Vávrová

VÝPIS ZE ZÁPISŮ

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 14. 12. 2020 | BRNO

Přítomni: Petr Dadák, Tomáš Nykodým, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Lukáš
Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.
Jednání staršovstva proběhlo s ohledem na aktuální situaci v on-line režimu.

1. Hledání správce sboru
Hledání nového správce sboru a zvažo-vání
před Pánem Bohem, jakým způsobem dále
pokračovat po odchodu bratra kazatele
Asszonyi, pokročilo do další fáze. Bratr
kazatel Karel Hůlka, správce sboru v Děčíně
a administrátor v Teplicích, přijal pozvání
předchozího i stávajícího staršovstva, aby se
stal, dá-li Pán Bůh, naším správcem sboru
od září příštího roku. Jeho působení bude
v dalším kroku schvalovat členské shromáždění. S ohledem na aktuální vládní

opatření a také na členská shromáždění
v minulém roce, začalo staršovstvo zvažovat
jednotlivé možnosti uskutečnění nejen
samotné volby, ale i její přípravy tak, aby měl
každý člen sboru dostatek možností se v této
věci rozhodnout a svůj hlas připojit. Prosíme i nadále o přímluvné modlitby za nového
správce sboru i celý náš sbor.
2. Život sboru v době mimořádných
opatření
Vládní opatření pro bohoslužby byly ke
11
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konci roku upřesněny tak, že počet
návštěvníků zohledňuje i velikost bohoslužebného prostoru. Pro naši modlitebnu
to znamená, že je i v nejvyšších stupních
opatření dostatek prostoru pro všechny
zájemce, kteří nemají přístup k on-line
vysílání, což umožnilo otevřít modlitebnu
pro další zájemce. V případě zájmu o osobní
účast na bohoslužbách sledujte prosíme
aktuální informace na webových stránkách
cb.cz/brno, případně kontaktujte naši
sborovou kancelář. Upřesněná opatření také
zahrnují přesnější pokyny pro společný
zpěv. Hromadný zpěv, který je i podle
zahraničních studií výrazně rizikovější pro
přenos kapénkových infekcí, není ani nadále
povolen, ale je možný živý zpěv několika
zpěváků v dostatečné vzdálenosti. Děkujeme proto zpěvákům a hudebníkům, kteří
se do této služby ochotně zapojili. Na Hod
Boží vánoční jsme také mohli slavit Večeři
Páně mimořádně i on-line formou, která
dočasně nahrazuje osobní účast.
3. On-line setkání členů a přátel sboru
On-line setkání členů sboru bude pokračovat i v příštím roce od pátku 8. 1. 2021
ve 20.00. Zváni jsou všichni, kdo mají
internetové připojení, stačí se připojit
v uvedený čas na stránku cb.cz/brno.
4. Diakonie
Ve svém působení v rámci pobočky
Diakonie CB končí k 31. 12. 2020 sestra
Kateřina Vávrová. Děkujeme sestře za její
práci. Pokračuje tak hledání dalších forem
práce Diakonie. V rámci cílené sbírky na
Diakonii na podzim bylo vybráno 37 700
Kč. Částka 11 310 Kč byla zaslána do ústředí
Diakonie v rámci celocírkevní sbírky a částka 26 390 Kč byla předána do naší brněnské
pobočky. Všem dárcům, kteří podpořili
práci Diakonie touto formou nebo přímými
dary na účet Diakonie děkujeme.
12

5. Rekonstrukce modlitebny
Další setkání ve věci rekonstrukce modlitebny proběhlo 7. prosince 2020 v 17.30 pro
všechny zájemce. Podněty a připomínky
budou postupně vypořádány a zohledněny
v další fázi příprav. Staršovstvo se dále zabývalo otázkou dalších možností financování a
hledání dalších způsobů využití modlitebny
navenek. Cílená sbírka na rekonstrukci vynesla v roce 2020 celkem 719 790 Kč. Také
v tomto případě všem dárcům děkujeme.
6. Pronájem bytu 2 + 1 ve 3. patře
předního domu
V předním domě se v příštím roce uvolní
další byt 2 + 1. Podmínky pronájmu budou
následně upřesněny.
7. Podpora komerčních pronájmů v
předním domě
Nájemníci komerčních prostor v předním domě (antikvariát a knihkupectví s galerií) požádali za součinnosti kanceláře
sboru a br. hospodáře Petra Dadáka o
podporu státu v rámci výzvy „COVID –
nájemné“, neboť i provoz těchto obchodů je
vládními opatřeními značně omezen.
8. Andělský strom
Organizátoři sbírky Andělský strom
děkují všem, kdo se zapojili do této pomoci, i
sboru za možnost využití spodních prostor
naší modlitebny k balení dárků.
9. Akce 40 dní s Biblí
Staršovstvo souhlasí s připojením sboru
k akci 40 dní s Biblí, kterou i v příštím roce
pořádá Církev bratrská od 24. února 2021.
Podrobnější program zapojení bude ještě
upřesněn.
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vstaršovstvo

VERŠE NA ROK 2021
Sbor

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je
nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

Staršovstvo

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, probudil nás Bůh
k životu spolus Kristem a všechny viny nám odpustil.

Ko 2,13

Hospodářská
rada

Pán je plný soucitu a slitování.

Jk 5,11

Nedělní škola

Zapusťte v Kristu kořeny, na něm postavte základy,
pevně se drže víry, znovu a znovu vzdávejte díky.

Malý dorost

Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého
truchlení skončí.

Iz 60,20

Velký dorost

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému.

Iz 40,29

Mládež

Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám
před svýmotcem v nebi.

Gn 11,1

Dětský
sboreček

K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami
nepohrdne.

Ž 102,18

Pěvecký sbor

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Fp 4,7

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.

Ef 4,15

Klub rodičů
a dětí

Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď
bezúhonný.

Gn 11,1

Praktická
služba

Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází
z jeho úst.

Př 2,6

Diakonie

Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale máte právo Božího
lidu a patříte k Boží ochraně.

Ef 2,19

Modlitební
chvilky

Vlastním tělem zrušil Kristus nepřátelství, aby z těch rozdělených lidí stvořil sám v sobě jednoho nového člověka.

Ef 2,15

Večírky

Nebojte se, vždyť Hospodin Váš Bůh bojuje za Vás.

Dt 3,22

Biblické
skupinky

Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi
blízcí.

Ef 2,13

Kompas
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Ko 3,1

Ko 2,7
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ROZVRH
ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB V BRNĚ
10. – 17. LEDNA 2021

Tváří v tvář
DEN

neděle
10. 1.

pondělí
11. 1.

úterý
12. 1.

středa
13. 1.

14

BIBLICKÝ TEXT

Ž 27,7–14

TÉMATA
- Jak k nám jako jednotlivcům nebo církvím Bůh promlouval v době
epidemie? Jaké otázky nám položil? Co jsme se naučili?
- Modleme se za obnovu modlitebního života církve i nás
samotných v dobách dobrých i zlých. Za obnovu naslouchajícího
interaktivního života s Bohem, který přináší novou inspiraci.
- Modleme se za Boží vedení v době covidové i post-covidové,
abychom jako církev i jednotlivci byli připravení na výzvy, které
přijdou.

Gn 4,8–16

- Modleme se za to, kde se my sami skrýváme před Bohem. Kéž Bůh
přinese světlo a své „nikoli“ do našich temných míst.
- Modleme se za ty, kdo se vzdálili Bohu, odešli od něj, cítí se
zavrženi nebo se před ním skrývají pro svůj hřích. Kéž prožijí Boží
lásku a milost.
- Modleme se za naše nevěřící přátele a příbuzné.
- Modleme se za to, abychom jako církev byli dobrým svědectvím o
tom, jaký Bůh skutečně je.

Gn 32,25–33,10

- Modleme se za rodiny, které trpí odloučením během epidemie
a za její ukončení.
- Modleme se za ty, kdo ztratili své blízké během epidemie.
- Modleme se za smíření v rodinách, které jsou rozděleny.
- Modleme se za rodiny a děti.

Ex 33,3–23

- Modleme se za to, abychom byli církví, která přináší naději a pokoj
tam, kde je strach a úzkost.
- Modleme se za to, abychom byli otevření vůči Božímu jednání
v našich životech i v našich společenstvích.
- Modleme se za další sbory a církve v našem městě a jejich potřeby.
Kéž je na nich zjevná Boží přítomnost, kéž jsou světlem a solí a
městem na hoře, které nemůže být skryto.
- Modleme se za obnovu církve.
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DEN

čtvrtek
14. 1.

pátek
15. 1.

sobota
16. 1.

neděle
17. 1.

BIBLICKÝ TEXT

TÉMATA

Jb 13,13–14,6

- Modleme se za všechny, které epidemie nejrůznějším způsobem
postihla. Jak jim můžeme být povzbuzením a pomocí?
- Modleme se za ty, kdo jsou nemocní a trpí a zoufají si.
- Modleme se za lidi ve zdravotnictví a sociálních službách.
- Modleme se za to, aby strach a nejistota nevedly k radikalizaci naší
společnosti.
- Modleme se za odvahu udělat, co je třeba, abychom krizí prošli
silnější, za moudrost pro ty, kdo jsou v moci postavení a jejichž
rozhodnutí ovlivňují životy nás všech.

Mt 5,38–48

- Modleme se, aby nás Bůh vnitřně proměňoval tak, abychom na
zranění a nepřátelství reagovali Kristovým způsobem.
- Modleme se za to, abychom my sami i církev byli známi svou láskou
k lidem a abychom uměli „překvapivě“ milovat.
- Modleme se, abychom působili pokoj a v uměřenosti tlumili
rozjitřenou dobu.
- Modleme se za požehnání pro naše město a vztahy v něm.

2K 3,18–4,7

- Modleme se za odpuštění tam, kde jako církev nejsme odrazem
Krista.
- Modleme se za odvahu a kreativitu při zvěstování evangelia jako
dobré zprávy. Za věrohodné a hluboké pozvání lidí do Boží blízkosti.
Za misijní rozměr církve a její otevření se lidem mimo ni.
- Modleme se, aby naše slova i skutky co nejvíce odrážely Boží
záměry.
- Modleme se za další generaci mladých lidí v církvi, aby s autentičností objevili, jak oslovit svou generaci evangeliem Ježíše Krista.

Mt 26,62–70

- Modleme se, aby v nás Bůh v prostředí nejistoty, strachu, izolace a
smutku obnovoval radost, pokoj a svou perspektivu v pohledu na
dění kolem nás.
- Modleme se za odvahu být k dispozici lidem kolem nás i v této
době a sloužit, kde je třeba. Ke komu nás Bůh posílá?
- Modleme se za naše duchovní i politické vedoucí, kteří nás vedou
v době krize, aby měli moudrost a sílu větší než svou vlastní.
- Modleme se za církev, která čelí pronásledování a útlaku ve
světě.Krista.

Sbírka je věnována na rozvoj Evangelikálního fóra. Své dary na tento účel můžete
zasílat s variabilním symbolem 31300 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010.
Další informace najdete na www.ea.cz.
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LEDEN V NAŠEM SBORU

P

o dobu, kdy nebude možná osobní
účast na bohoslužbách, budou
nedělní shromáždění i biblické
hodiny přenášeny on-line prostřednictvím
YouTube, platný odkaz najdete vždy na
cb.cz/brno.
Neděle (10.00 – pokud není uvedeno jinak)
3. ledna kaz. Daniel Komrska
10. ledna sestra Lída Hojková (TWR)
17. ledna 9.30 – celocírkevní bohoslužba
on-line
24. ledna br. Petr Raus
31. ledna kaz. Daniel Komrska
Biblické hodiny (18.00)
Všechny středy (vyjma 13. ledna viz
Alianční týden modliteb) připravuje Daniel
Komrska, budeme pokračovat ve čtení
Matoušova evangelia.

Dorosty i mládež
Pokračují v on-line setkáních. Bližší
informace u vedoucích.
Páteční on-line setkání
Pravidelné setkání ke společnému sdílení
a modlitbám bývá vždy v pátek ve 20 hodin.
Odkaz pro připojení je umístěn zpravidla
hodinu před setkáním na webových
stránkách sboru. První setkání v roce 2021
bude v pátek 8. ledna 2021.
Alianční týden modliteb
Na 10. – 17. 1. 2021 byl plánovaný ATM,
ale nemáme žádné informace o nějaké online alternativě. Pokud by se ještě něco
změnilo, dáme vědět na našich webových
stránkách, kde naleznete aktuální informace
podle momentální situace.
Brusleníčko
Podle možností se bude konat oblíbená
zimní kratochvíle. Informace podá Tomáš
Kotrbatý (605 307 274).

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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