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KOMPAS

Kalendárium
1. 1. 1942 – v New Yorku zemřel
hudební skladatel a jeden ze
spolutvůrců Osvobozeného
divadla Jaroslav Ježek;
2. 1. 1812 – v Dolních Kounicích
narozen moravský politik, novinář a
přírodovědec Jan Helcelet, mj.
zakladatel první sokolské jednoty na
Moravě;
2. 1. 1872 – v bavorském Neuendettelsau
umírá významný luteránský pastor a
spisovatel Johann Konrad Wilhelm
Löhe, zakladatel diakonského hnutí této
církve a podporovatel misijní práce
v Americe;
3. 1. 1892 – v jihoafrickém Bloemfonteinu
narozen spisovatel a profesor anglické
literatury John Ronald Reuel Tolkien,
autor Pána prstenů|;
3. 1. 2012 – v kanadském Torontu
zemřel český spisovatel Josef
Škvorecký;
5. 1. 1842 – v Jimramově zemřel
evangelický kazatel a superintendent Jiří Jan Opočenský, vydavatel evangelického
kancionálu z roku 1819;
5. 1. 1932 – v italské Alessandrii narozen
spisovatel a filozof Umberto Eco;
4 pokračování na straně 7
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 1. 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.

ÚVODNÍK

Každý ví,
časy se mění...

S

lova slavné písně Boba Dylana Times
they are changing, jak je do češtiny
převedl Zdeněk Rytíř a pro československé posluchače nazpívali Golden
Kids a později i Michal Tučný, se mi
opakovaně vynořovala v hlavě, když jsem
přemýšlel nad tématem tohoto „novoročního“ úvodníku. Dobře se hodila pro
ohlédnutí za událostmi starého roku i pro
výhled do nového roku. V písni se zpívá o
neustálých změnách, kterými se vyznačuje a
prochází lidský život, o tom, že co platí a
máme za pevně dané dnes, zítra už platit
vůbec nemusí a vše může být úplně jinak.
„Jednou jsi ztracen, zítra patří ti svět, každý ví, časy
(i člověk sám) se mění“, tak vidí píseň realitu
lidského života.
Pokud se ohlédneme zpátky, asi můžeme
dát písni za pravdu – minulý rok nám bylo
projít dalšími vlnami covidové pandemie a
ani samotné očkování nepřineslo onu
vládou slibovanou „tečku“ za covidem.
Mnozí z nás prožili ztrátu někoho blízkého a
asi všichni jsme pociťovali absenci

„normálního“ sborového života. Prožili
jsme i politické a společenské změny, zažili
nečekaná setkání, ale i rozloučení. Náš život
určitě procházel náročným a bouřlivým
obdobím mnoha změn. A podobné neklidné a proměnlivé období lze zřejmě
očekávat i v tomto roce. Jak obstát v takto
neklidné době, kde hledat sílu, naději a směr
k tomu, tohle všechno ustát a zvládnout?
Archimédes údajně prohlásil: Dejte mi
pevný bod a pohnu světem. My takový pevný bod
máme – je jím Kristus, který je stejný včera, dnes
i na věky (Žd 13,8). Jeho oběť za člověka a
Jeho Slovo nám ukazují cestu skrze všechnu
proměnlivost lidského života a dávají nám
pevný základ, na kterém můžeme i v bouřlivých časech stavět svůj život. Skrze Jeho
krev a smírčí oběť na kříži máte právo Božího
lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž
základem jsou apoštolové a proroci a úhelným
kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba
pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek
Boží, tak to vzkazoval apoštol Pavel do

KOMPAS 1/2022 / WWW.CB.CZ/BRNO/

3

efezského sboru (Ef 2,19–23). Pevný bod
bychom tedy měli – teď ještě pohnout tím
světem...
Před námi jako sborem jsou pro rok 2022
mnohé úkoly a věci k řešení – rekonstrukce
modlitebny, otázka, jak dál s pobočkou
Diakonie, jak zajistit tolik potřebnou
pastorační práci a péči o naše seniory,
mládež, rodiny – to abych jmenoval asi ty
nejpalčivější, ale výčet samozřejmě není
konečný. U některých z nich se určitý
způsob řešení začíná rýsovat, u jiných teprve
začínáme přemýšlet, jak na ně. Může se zdát,
že tolik a tak velkých úkolů bude nad naše
síly. Ale v tom všem nejsme sami. Můžeme

se spoléhat na to, že tam, kde my sami
nestačíme, Bůh má připravenu pomoc, o níž
třeba ještě ani netušíme. Nepotkala vás
zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát, tak
popsal svou životní zkušenost apoštol Pavel
v listu do sboru v Korintu (1K 10,13).
Věřím, že to je cesta vytyčená pro náš sbor
na tento rok. Důvěřovat v Boží věrnost a
pracovat na Božím díle uprostřed našeho
společenství i za jeho hranicemi. I když se
časy tolik mění, Bůh zůstává stejný...
4Josef Vávra

SBOROVÁ KRONIKA
LEDEN 2022
Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.
2. Mojžíšova 33,14

BLAHOPŘEJEME

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
kdy
komu
5. 1.
5. 1.
7. 1.
10. 1.
13. 1.
13. 1.
25. 1.
25. 1.
31. 1.
4

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 Růženě Halámkové z Bohumilic
bratru Samuelu Veselému z Brna
sestře Ludmile Herníkové z Brna
KOMPAS 1/2022 / WWW.CB.CZ/BRNO/

proč
83 let
75 let
78 let
72 let
75 let
73 let
73 let
70 let
81 let

Zprávy z Diakonie

Naši milí,
během adventu jsme v Diakonii v kroužku
chystali adventní kalendář, aby se nám lépe
připravovalo naše nitro. Pekly jsme a zdobily
perníčky, které jsme chystaly ke štědrovečerní
večeři s pozvánkami pro 40 lidí. (Pozvánky
rozděloval Jiří P. ve středu při rozdělování polévek
pro lidi bez domova.) Vzhledem k pandemii jsme salát i řízky s perníčky a přáním
předávali 24. 12. v 16 hodin před modlitebnou (pomáhali: Pavel B., Jana H., Inka K.).
Bylo nám to líto, že jsme přišli o obecenství, ale alespoň tímto způsobem jsme chtěli
sdílet lásku a radost.
Kroužek jsme teď také omezili, ale pro možné účastníky chystáme balíčky pro
domácí tvoření a doufáme, že budeme moci práci rozšířit podle věku i zájmu na
mladistvé a dospělé a opět se, jako očkovaní, scházet.
Protože jsme nevyčerpali peníze od města, které jsme dostali jako pomoc pro
občerstvení při našich seniorských setkáváních, mohli jsme i s pomocí Lydie K. a
Petra L. nakoupit a připravit balíčky jako příslib naděje, že se snad zase brzy setkáme.
V materiální pomoci ve čtvrtek dopoledne jsme už neměli skoro co vydávat
potřebným, ale dostali jsme část potravinové sbírky z Teen Challenge, tak se Marine
S. potěšila, že mohla zase těšit potřebné.
Děkujeme za Vaši ochotu přispět potřebám Diakonie při sbírce i při našem
adventním prodeji.
Stále probíhají terapie pro zápasící lidi v našem okolí, potřebných je hodně.
Pomáháme, ale i oni pomáhají tím, že za terapie platí na podporu další práce.
Většinou teď pracuji kvůli covidu on-line.
Přejeme všem požehnaný nový rok. Pán přišel, přichází i přijde. Haleluja.
Vaše Noemi a Miriam.
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dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM

Moliére
Ján Kollár
Astrid Lingren

6. 1. 1882 – v Semilech narozen spisovatel a
novinář Ivan Olbracht (vl. jménem Kamil
Albrecht Zeman), mj. autor Nikoly Šuhaje a Goletu v údolí;
6. 1. 1977 – publikováno Prohlášení Charty 77;
8. 1. 1422 – husitská vojska poráží Zikmunda Lucemburského
v bitvě u Habrů;
8. 1. 1642 – v italské Arcetri umírá fyzik a astronom Galileo
Galilei;
11. 1. 1872 – v Čáslavi otevřen evangelický učitelský seminář;
12. 1. 1782 – císař Josef II. vydává dekret o zrušení nepotřebných
řádů a klášterů;
13. 1. 1572 – umírá Jan Augusta|;
15. 1. 1622 – v Paříži narozen francouzský spisovatel a dramatik
Molière (vl. jménem Jean-Baptiste Poquelin);
16. 1. – Den památky Jana Palacha;
20. 1. 1612 - v Praze umírá císař Rudolf II.;
21. 1. 1862 – v Praze umírá česká spisovatelka Božena Němcová
(rod. jménem Barbora Panklová);
24. 1. 1852 – ve Vídni umírá spisovatel, jazykovědec a evangelický
pastor Ján Kollár;
27. 1. - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti;
27. 1. 1832 – narozen anglický matematik a spisovatel Lewis
Carrol (vl. jménem Charles Lutwidge Dodgson), autor
Alenky v říši divů;
28. 1. 2002 – ve Stockholmu zemřela švédská spisovatelka Astrid
(Anna Emilia) Lindgren(ová);
31. 1. 1962 – v Praze zemřel český komik a režisér Vlasta Burian.

Galileo Galilei

VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

w Události označené | jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 7).
6
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Vlasta Burian

4Josef Vávra

Letopisy
k lednovým výročím
3. 1. 1892 – narozen John Ronald Reuel
Tolkien, jeden z nejznámějších anglických
spisovatelů, byť se narodil v Jižní Africe
(resp. v tehdejším Oranžském státě). Už ve

třech letech se však s matkou vrátil do
Anglie, kde později vystudoval na Oxfordu
srovnávací filologii a anglistiku. Ve dvanácti
letech osiřel a byl vychováván kněžími
z birminghamské Kongregace oratoře sv. Filipa Neri. Přestože jeho rodina byla původně
baptistická, jeho matka před smrtí konverto-

vala ke katolictví a John vnímal příslušnost
ke katolicismu jako svůj osobní závazek
matce. Za první světové války vstoupil
dobrovolně do armády a jako příslušník
pluku Lancashirských střelců se zúčastnil
bitvy na Sommě, kde se nakazil zákopovou
horečkou a musel být převezen zpět do
Anglie do nemocnice. Do konce války už
pak do bojů nezasáhl. Ještě předtím se však
po sedmiletém čekání na svolení svého
opatrovníka John oženil s Edith Brattovou,
s níž měl pak čtyři děti. John pokračoval
v akademické kariéře a dosáhl titulu profesora nejprve na univerzitě v Leedsu a pak i
v Oxfordu. Ačkoliv Tolkienův přínos pro
odbornou filologii (zejména anglistiku) je
významný, světově proslulým se stal spíše
svojí tvorbou beletristickou – jeho knihy
Hobit a zejména Pán prstenů jsou zařazovány mezi nejvýznamnější knihy 20. století
(Pán prstenů má přes 150 miliónů prodaných výtisků, Hobit přes 140 miliónů,
celkově dosáhly pak jeho knihy podle
loňských údajů 600 miliónů prodaných
kusů). Jako člen literární skupiny Inklings
(Inkousťata) velmi silně zapůsobil na C. S.
Lewise, který byl jeho přítelem a rovněž
členem této skupiny, a zásadně přispěl k jeho
konverzi. Přítomnost a jasnost křesťanské
zvěsti ve vlastních dílech byla pak jedním ze
sporných bodů mezi oběma přáteli –
zatímco Lewis křesťanskou zvěst zřetelně a
úmyslně ve své tvorbě nechává zaznívat,
Tolkienovo křesťanství je v jeho knihách
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sice také přítomno, ale spíše implicitně, na
pozadí příběhů. Tolkien si získal od 50. let
20. století světové uznání. Zejména mladá
generace v 60. a 70. letech byla ovlivněna
jeho dílem, stal se pro ni svým způsobem
mluvčím (byť on sám nevěděl, jak a proč). J.
R. R. Tolkien zemřel v roce 1973.
13. 1. 1572 – umírá Jan Augusta. Augusta se
narodil roku 1500 do rodiny pražského
utrakvistického kloboučníka. Brzy po

dovršení dospělosti však z této církve na
protest proti poměrům, které v ní viděl za
svých vandrovních let, vystoupil a po
krátkém působení v sektě tzv. mikulášenců,
se nakonec přidal k Jednotě bratrské nejprve

8

v Mladé Boleslavi a pak v Turnově. Roku
1531 byl ordinován v Brandýse nad Orlicí
knězem a působil pak v Benátkách nad
Jizerou. Roku 1537 byl zvolen biskupem a
následně správcem sboru v Litomyšli.
Odtud vedl čilou korespondenci s Martinem
Lutherem a poslal do Wittenbergu na studia i
řadu bratrských mládenců. Snažil se i změnit
dosavadní rezervovaný postoj Jednoty ke
vzdělání a humanismu. Usiloval o navázání
spolupráce s husity a vyvedení Jednoty
z izolace a dosavadního postavení mimo
zákon. Po porážce protihabsburského
povstání v roce 1547 byl Augusta na císařův
pokyn uvězněn na Křivoklátě, kde byl pak
držen 16 let. Vedení Jednoty s ním ale
dokázalo udržet kontakt a zajistit vydání
některých jeho spisů tiskem. Na počátku 60.
let byla pak Augustovi nabídnuta možnost
propuštění, pokud přestoupí zpět k utrakvismu, což nakonec Augusta učinil. Vedení
Jednoty jej kvůli tomu vyloučilo z církve, ale
po možnosti vzájemného rozhovoru jej
znovu přijalo a byl mu vrácen i biskupský
úřad. V dalších letech se pak ale začaly
projevovat spory mezi vedením Jednoty a
Augustou, zejména ve věcech orientace na
utrakvistickou církev – zatímco Augusta
silně prosazoval úzkou navázanost na ni,
ostatní biskupové se snažili spíše posilovat
samostatnost Jednoty. Tento spor nakonec
dospěl až k odebrání biskupské hodnosti a
tím i ztrátě vlivu Jana Augusty v Jednotě.
Jeho snaha o bližší spolupráci mezi nekatolickými církvemi však dozrála po jeho smrti
ve vydání České konfese (1575).
4Josef Vávra
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Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 6. 12. 2021 | BRNO
Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Tomáš
Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.
Jednání probíhala částečně v on-line režimu.
1. Pastorace, diakonie a praktická
pomoc v našem sboru
Poslední listopadové úterý proběhlo
společné setkání pracovníků, kteří se chtějí
podílet na praktické, pastorační a diakonské
práci. Tato práce zůstává rozdělena mezi
různé pracovníky, ať už v rámci původního
odboru praktické služby, v rámci naší
pobočky Diakonie či samostatně v rámci
dalších aktivit (jako je například vaření
polévek pro potřebné). Od září se do služby
zapojil také bratr kazatel Hůlka, který se
postupně v rámci návštěv seznamuje jak se
členy sboru, kteří potřebují pastorační
pomoc, tak s jednotlivými pracovníky.
I z těchto setkání vyplývá potřeba vzájemné koordinace, abychom měli aktuální
kontakt a přehled o všech, kdo se nemohou
účastnit společných setkání sboru nebo
potřebují pomoc. Podobně je potřeba
udržovat přehled o všech, kdo slouží nebo
chtějí dále sloužit, ať už v rámci jakékoliv
sborové součásti, nebo samostatně.
Této koordinaci by se v následujícím
období chtělo věnovat staršovstvo, v čele
s bratrem kazatelem Hůlkou a ve spolupráci
s ostatními pracovníky sboru a Diakonie.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří se
nejen v uplynulém roce zapojili do této
práce v našem sboru!

2. Rekonstrukce modlitebny
V prosinci nabylo právní moci
společného územní rozhodnutí a stavební
povolení pro rekonstrukci naší modlitebny.
Proběhla také společná schůzka pracovníků,
kteří se chtějí na rekonstrukci dále podílet.
V další fázi příprav půjde zejména o dopracování podrobné projektové dokumentace
pro provedení stavby, hledání dodavatele
stavby a stavebního dozoru.
Další oblast, která je před námi, je navržení způsobu financování rekonstrukce.
Setkání k tomuto tématu proběhne 10.
ledna 2022 od 17.30.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli,
případně dokonce pravidelně přispívají na
rekonstrukci naší modlitebny!
3. Bezpečnost práce a provozní bezpečnost
V rámci provozu sboru a nájemního
domu probíhá nyní aktualizace postupů
v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci pracovníků sboru a také provozní
bezpečnosti v rámci provozu prostor
vlastněných sborem.
4staršovstvo
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VERŠE NA ROK 2022
2K 9,6

Sbor

Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

Staršovstvo

Fp 4,6–7

Nedělní škola

2K 1,4

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou
útěchou, jaké se nám dostává od Boha.

Malý dorost

Žd 12,1–2a

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který
vede naši víru od počátku až do cíle.

Žd 10,23

Velký dorost

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Mládež

1K 13,5–6

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá
radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Pěvecký sbor a pěvecké a hudební skupiny

Ž 127,1

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Dětský sboreček

Fp 2,14–15

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez
poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují
svět.

Pastorační, praktická a diakonská pomoc

J 15,16a

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce.

J 13,34

Klub rodičů a dětí

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem.

Mt 10,16

Modlitební chvilky

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

1S 26,23

Domácí biblické skupinky
Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost.

1Te 5,14

Kompas

Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se
všemi mějte trpělivost.
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Bohumilice
2. Korintským 9,6

Sbor-stanice

Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře
sklízet.

Matouš 7,7

Staršovstvo

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.

Nedělní škola

Židům 10,24

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům.

AHhST
V předvečer vánočních svátků a radostného
rozsvěcování adventních svíček, jejichž
plaménky se rozpustile odráží v dětských
očích plných očekávání, nás z této bohulibé
nálady vytrhl zlověstně vypadající plakát,
ocitnuvší se ve foyeru skoro rekonstruované
modlitebny: AHhST hlásala nekompromisně šifra mistra Leonarda juniora. Pod
touto šifrou se o takřka bezzubý úsměv
pokoušela nepočetná skupina neoholených
individuí převážně seniorského věku.
„Je zle,“ utrousil kdosi při zběžném pohledu na plakát s inkriminovanou
černobílou fotografií.
„Už příští neděli?“ zoufale zahuhlal jiný.
Nicméně tito postarší bratři v zákulisí sršeli
optimismem.
„Všechno, co jsme vybudovali, a vše, co jsme
dobyli v posledních pěti dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili
kluby, arény, kostely a stadiony... Toto bude
závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední
šance pro ty, kteří nás ještě neviděli.“
Zkouška za zkouškou vlévala do jejich
zkorodovaných tepen nový žár a do jejich

všemi mutacemi covidu rozcupovaných
plicních kanálků dech, který jejich chraplavé
hlasy proměňoval ve zvonivé andělské
chóry. Zdálo se, že je nemůže zastavit ani
sebezákeřnější překážka. I stalo se. Avšak
i s narychlo povolaným náhradníkem
(ještěže covidová opatření nebránila
přesunům osob mezi okresy) přišla ona
hodina pravdy.
Neděle je zde, a jak to vše probíhalo?
Ti, kdo byli přítomni, ani nemusejí dál
číst, zažili to. Ti, kdo se nezúčastnili, rovněž
dál číst nemusejí. Stejně neuvěří. Pokud
ovšem přesto chcete vědět, jak vše proběhlo,
počkejte si na příští číslo Kompasu, kde pod
rubrikou End of the Road bude vše pravdivě
(totiž skoro) vylíčeno.
4Žu-Ja OČN
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Leden 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. 1. kaz. Daniel Komrska
2. 1. kaz. Karel Hůlka + VP
9. 1. kaz. Karel Hůlka
16. 1. br. Josef Vávra
23. 1. br. Petr Raus
30. 1. kaz. Daniel Komrska
6. 2. kaz. Karel Hůlka + VP

Dorosty i mládež
Mládež – pondělí 17.30 – 19.30
Malý dorost – úterý 17.00 –19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00–19.00
Vzhledem k epidemiologické situaci
mohou být setkání online, v tom případě budou rodiče a/nebo dorostenci informováni
dopředu (e-mail, facebook dorostu).
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.

Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.
Nedělní besídka
Menší děti (po třetí skupinku včetně)
s rozdělením do dvou skupin tradičně ve
spodních místnostech, ostatní on-line
(odkaz je na webových stránkách). V lednu
budou na programu novozákonní témata.
Biblické hodiny (18.00)
5. 1. kaz. Daniel Komrska
12. 1. ATM – úvod k modlitbám Pavel
Harabus (AC)
19. 1. kaz. Karel Hůlka
26. 1. br. Petr Raus
2. 2. kaz. Karel Hůlka
Zkoušky pěveckého sboru
Každý pátek 16.45.

Brusleníčko
Podle možnosti se koná na kluzišti za
Lužánkami v neděli v 16.00–18.00. Bližší
i n f o r m a c e p o d á To m á š Ko t r b a t ý
(tel.: 605 307 274).
Mimořádná setkání k rekonstrukci
modlitebny
V pondělí 10. 1. 2022 v 17.30 budeme
řešit financování.
Zveme všechny, kdo mají zájem se
jakýmkoliv způsobem podílet na práci na
rekonstrukci modlitebny.
Ostatní setkání dle aktuální situace – sledujte oznámení.

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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ROZVRH
ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB V BRNĚ
9. – 16. LEDNA 2022, VŽDY V 18.00 HOD

Šabat
DEN

MÍSTO

Ne 9. 1.

Českobratrská církev evangelická Pavel Coufal BJB
Lidická 79

Po 10. 1. Slovo Života

ÚVODNÍ SLOVO

TÉMA
Šabat a identita

Igor Mamojka
AS

Šabat a Boží
zaopatření

Apoštolská církev

Karel Hůlka
CB

Šabat a odpočinek

St 12. 1.

Církev bratrská
Kounicova 15

Pavel Harabus
AC

Šabat a soucit

Čt 13. 1.

Bratrská jednota baptistů
Smetanova 20

Jiří Krejčí
KřS

Šabat a paměť

Střední 10

Martin Horák
ČCE

Šabat a radost

Křesťanské sbory
Šámalova 15a

Josef Pavliňák
In Life

Šabat a štědrost

Petr Rohan
ECM

Šabat a naděje

Nové sady 37

Út 11. 1. Životského 10

Pá 14. 1. Církev adventistů sedmého dne
So 15. 1.

Ne 16. 1. Evangelická církev metodistická
Středisko Archa, Lýskova

Téma: Šabat – žít podle Božího rytmu
ATM je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která
je pořádána již od roku 1856. Je příležitostí pro křesťany různých denominací, sborů a
farností v jednotlivých městech začít společně nový rok v modlitbách, modlit se za sebe
navzájem, za svá města, šíření evangelia a aktuální témata.
Smyslem tohoto Aliančního týdne modliteb 2022 není protestovat proti práci o nedělích.
Týden modliteb je příležitostí znovuobjevit svobodu uprostřed světa neúprosných
požadavků a tlaku. Každý den se zaměříme na jeden aspekt šabatu: identitu, zaopatření,
odpočinek, soucit, připomínání si, radost, štědrost a naději. Společnou modlitbou se chceme
navzájem povzbudit k tomu, abychom již nyní „tančili v rytmu nebe“. To zahrnuje mnohem
více než jen duchovní zdraví pro naši vlastní duši, ale modlitbou se zavazujeme k budování
zdravých komunit, společenství a sborů.

