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Kalendárium
červenec
1. 7. 1981 – zemřel český herec Jiří Voskovec
(vlastním jménem Jiří Wachsmann).
2. 7. 1961 – zemřel americký spisovatel Ernest
Hemingway.
5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje – jde o připomenutí jejich
mise na Velkou Moravu v roce 863,
samotné datum svátku je ale určené
uměle bez opory v historických
pramenech. Až do roku 1863 se slavil
Den slovanských věrozvěstů 9. března.
5. 7. 1936 – v Židenicích otevřen husitský
Chrám Spasitele.¬
8. 7. 1621 – narozen francouzský básník a
bajkář Jean de la Fontaine.
10. 7. 1091 – nejstarší písemná zmínka o
Brně.¬
10. 7. 1781 – česká dvorská kancelář povolila
soukromou četbu Bible všem a
zakázala její zabavování.
10. 7. 1846 – počátek budování plynového
osvětlení v Brně.
12. 7. 1536 – v Basileji zemřel humanista
Erasmus Rotterdamský.
13. 7. 1866 – návštěva pruského krále Viléma I. a kancléře Otto von Bismarcka
v Brně.
18. 7. 1756 – v Brně zřízen klášter
augustiniánů-poustevníků (dnešní
komplex Místodržitelského paláce).
4 pokračování na straně 6

KOMPAS

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 8. 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
červenec\srpen 2021
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
1Te 5,6

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
KDY

KOMU

PROČ

3. 7.
4. 7.
9. 7.
14. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

sestře Jitce Kašparové z Brna
sestře Anně Gaiduschové z Brna
sestře Danuši Kahleové z Brna
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
bratru Stanislavu Farníkovi z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna

75 let
77 let
71 let
98 let
73 let
89 let
83 let

3. 8.
4. 8.
16. 8.
23. 8.
27. 8.

sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
sestře Noemi Komrskové z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

79 let
87 let
70 let
97 let
78 let

POŽEHNÁNÍ
w 13. 6. měla požehnání Barborka, dcera manželů Pirochtových.
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Eva Luklová

1947 – 2021
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Vzpomínky
na sestru

Evu Luklovou
(24. 1. 1947 – 1. 5. 2021)
va Luklová se narodila 24. ledna
1947 v Brně jako druhé, prostřední
dítě Jana a Evy Mednanských. Její
rodiče byli členové Církve bratrské zde na
Kounicově ulici, kam své tři děti, Jana, Evu a
Mílu, od útlého věku vodili. Církev byla
středem života jejich rodiny. Eva chodila do
nedělní besídky, do dorostu a do mládeže.
Tam se poznala se svým budoucím
manželem, Janem Luklem, se kterým žili
nejdříve v Brně, ale později se přestěhovali
do Nosislavi, manželova rodiště, kde žili se
synem Janem.
Po přestěhování do Nosislavi Evička a
Jeníček (tak jim všichni říkali) zůstali členy
Církve bratrské v Brně, navštěvovali ale také
a měli rádi evangelický kostel v Nosislavi.
Eva také znala velmi dobře evangelický
kostel ve vesničce Javorník, rodišti své

E

matky, na úpatí Bílých Karpat, na Moravském Slovácku. Tam se sourozenci trávila
u babičky, dědečka, tety, strýce, bratrance a
sestřenice každé školní prázdniny, letní i
vánoční.
Eva vystudovala Střední zdravotnickou
školu v Brně, obor zubní laborantka. V tomto oboru pracovala až do odchodu do
důchodu. Potom se oba manželé, i přes
zdravotní problémy, stále věnovali své velké
zahradě, kde pěstovali bio produkty a
domácí zvířata.
Po úmrtí manžela před 16 měsíci se tato
práce stávala těžší a těžší, až ke konci
nezvládnutelná. Přesto však jedny z posledních hezkých chvil doma byly se synem
na zahradě.
4Jarmila Pospišiliková, sestra

E

terén doskoku nebyly ideální. Strach jsme
měli všichni. Když přišla řada na Evičku,
neprotestovala, nezdržovala a jednoduše
skočila. Dodnes ji vidím, jak tu vzdálenost
překonala, jako by to dělala každý den.
Dodatečně si uvědomuji, že tak, jak byla
tehdy statečná a jak zvládla situaci, tak stejně
zvládala svůj život. Měla k řešení mnoho
těžkostí, ale vždy je vyřešila v tichosti a
s noblesou.
4Marta Obermannová

vičku jsem poznala zde ve sboru a
od té doby ji mám ve svém srdci
jako noblesní, jemnou, kultivovanou a přátelskou osobnost.
Krátce vám vylíčím jednu situaci, která
Evičku charakterizuje. Byli jsme s mládeží ve
Vysokých Tatrách a jeden den jsme se vypravili zdolat Lomnický štít. Dostali jsme se do
místa, kde bylo potřeba přeskočit průrvu.
Byla širší než dlouhý krok. Nešlo o to jen
překonat vzdálenost, ale hloubka pod námi a
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asto se mne lidé ptají: „Jak zvládáš
odchod obou rodičů v tak krátké
době?“ Nezbývá mi, než odpovědět:
„S pomocí Boží zvládám.“ Víte, naplňuje
mne vděčnost. Vděčnost za tolik věcí!
Rodiče mne adoptovali a dali mi tím
rodinu. Vychovávali mne ve víře. Učili mne
znát a respektovat přírodu. Ukázali mi, jak se
starat o slabé a nemocné. Je toho tolik.
Maminka odešla po dlouhé těžké nemoci
a mne znovu naplňuje vděčnost, že nás Pán
Bůh touto dobou provázel každý den.
Její nemoc (mozkový nádor posledního
stupně) byla nečekaná a krutá a vyžadovala
dlouhou hospitalizaci v různých zařízeních.
Perspektiva byla špatná. Odchod tělesné
schránky a s tím spojené bolesti byly těžké a
ke konci byly tišeny už jen silnou medikací.
O to víc děkuji za společné a intenzivní
dva měsíce v teple domova přes Vánoce a
maminčiny narozeniny. Jsem vděčný i za
momenty, kdy jsem nám oběma doma mohl
brnkat na klavír písně z našeho kancionálu.
Daly nám oběma sílu situaci zvládnout a
možnost na okamžik se ztišit. Děkuji za

Č

možnost návštěv v době pobytu v hospici,
kde maminka svůj boj dobojovala, a že jsem
jí v této době mohl být na blízku. Ano, v té
době sedmi měsíců jsme prošli těžkými
momenty zoufalství. Ale byly i momenty
krásné, které zůstanou. A při tom všem jsme
cítili každý den vaše modlitby a obrovskou
Boží přítomnost a vůli. I když jsem měl tak
často pocit, že Pán Bůh příliš dlouho mlčí,
byl to právě On, kdo nám dával naději
v beznaději. On měl vše ve své režii a ozval
se vždy v pravý moment.
Maminka odešla ve spánku a bez bolesti,
vypadala klidná a vyrovnaná. V ono ráno
1. května v 6 hodin zářily do jejího nemocničního pokoje paprsky vycházejícího
slunce, mraky na obloze se rozestoupily, jako
by se nebeská brána otevřela, slunce hřálo na
tváři, jako by hladilo. Boží přítomnost byla
téměř hmatatelná. Krásný moment!
Vím, že maminka je u Pána, který ji zbavil
bolestí a trápení, a raduje se z jeho obrovské
lásky a moci spolu s taťkou.
4Jan Lukl, syn

červenec, srpen 2021

dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH
19. 7. 1921 – v Brně zemřel sociálnědemokratický politik a novinář Josef Hybeš.
31. 7. 1556 – v Římě zemřel
Ignác z Loyoly, zakladatel řádu Tovaryšstva Ježíšova
(jezuitů).
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srpen
6. 8. – svátek Proměnění Páně – připomíná příběh proměnění Ježíše Krista na hoře a
jeho rozmluvu s Mojžíšem a Eliášem před zraky apoštolů Petra, Jakuba a Jana (Mt
17,1–6; Mk 9,1–8; Lk 9,28–36).
6. 8. 1221 – v Boloni zemřel sv. Dominik, zakladatel řádu dominikánů.
9. 8. 1821 – v Mikulově narozen Hieronymus Lorm (vl. jm. Heinrich Landesmann),
německý spisovatel a vynálezce prstové abecedy pro hluchoslepé (tzv. doteková
abeceda).
11. 8. 1896 – v hotelu Grand se uskutečnilo první kinematografické promítání v Brně.
13. 8. 1961 – po neúspěchu sovětského plánu na získání Západního Berlína
prostřednictvím blokády (Spojenci ji tehdy překonali leteckým mostem) byl uznán
jeho status nezávislého území a zahájena stavba Berlínské zdi, které oddělila
kapitalistický Západní Berlín od jeho socialistického okolí a východní části města.
14. 8. 1431 – husité poráží křižácké vojsko v bitvě u Domažlic.
14. 8. 1941 – v Osvětimi-Březince zemřel polský katolický kněz Maxmilián Kolbe.¬
15. 8. – svátek Nanebevzetí Panny Marie (v pravoslavné církvi slaven jako Zesnutí
přesvaté Bohorodice 28. srpna) – nejvýznamnější mariánský svátek církve.
15. 8. 1771 – narozen skotský spisovatel Walter Scott.
20. 8. 1946 – v Bosonohách narozen pozdější brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
sv. Dominik

Berlínská zeď

Hieronymus Lorm
Bitva u Domažlic
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Letopisy
k červencovým a srpnovým výročím
5. 7. 1936 – slavnostní otevření Chrámu
Spasitele v Židenicích. Věřící Církve
československé se v Židenicích scházeli na

různých provizorních místech již od roku
1921. Po vzniku samostatné náboženské
obce v Židenicích se ihned začalo uvažovat

o stavbě kostela. Byl pro něj záhy zakoupen
pozemek na Karáskově náměstí. Stavba
podle projektu architekta Stanislava Kučery
však byla kvůli chybějícím financím zahájena
až v roce 1935. I přes problémy s podmáčeným podložím stavby (nedaleko
protéká řeka Svitava), kvůli němuž bylo
nutno projekt upravovat, byl již o rok
později chrám slavnostně otevřen za
přítomnosti patriarchy Gustava Procházky a
biskupa Josefa Stejskala. Ve věži tohoto
kostela jsou zavěšeny tři zvony – Spasitel
(500 kg) a dva menší: Jan-Františka (280 kg)
a J. A. Komenský (190 kg). Monumentální
kulisovité průčelí kostela je zapsáno do
seznamu kulturních památek ČR.
10. 7. 1091 – nejstarší zmínka o Brně.
Nachází se v Kosmově Kronice české, kde
kronikář k tomuto datu píše, že král Vratislav
[I.] „vtrhl s vojskem do Moravy, aby jej [knížete
Konráda] podobně vypudil ze země, která jemu
losem a provázkem dědickým a udělením od otce
právem byla připadla. Přitáhli ke hradu, který slove
Brnem, kdež král obstoupen velmoži zemskými
nařizuje obležení do kola...“ K této události se
také váže pověst o Zderadově sloupu, který
byl prý vztyčen na paměť dvořana Zderada,
který urazil králova syna Břetislava, a ten jej
posléze dal úkladně zavraždit (ve skuteč-
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nosti ale sloup vymezoval, kam až sahá
správní a soudní moc brněnské městské
rady).
14. 8. 1941 – smrt Maxmiliána Kolbeho.
Max Kolbe byl polský minoritský kněz,
filosof, misionář a mučedník. 30 km
západně od Varšavy vystavěl klášter
Niepokalanów (Neposkrvněných), v němž
zřídil tiskárnu produkující katolické
časopisy. Byl horlivým evangelizátorem a
pastorem, přičemž při obou činnostech
prosazoval použití moderních prostředků.
Za druhé světové války se klášter
Niepokalanów stal tajným útočištěm
uprchlíků před nacisty, řeholní bratři
působili i aktivně v odboji. Za tuto činnost
byl Kolbe v roce 1941 zatčen a poslán do
koncentračního tábora Osvětim-Březinka.
Zemřel dobrovolně, když nabídl svůj život
výměnou za život otce rodiny Franciszka
Gajowniczka, který byl jako jeden z deseti
vybraných vězňů odsouzen k smrti
vyhladověním kvůli útěku vězně z tábora.
Gajowniczek se díky tomu dožil konce války
a zemřel v roce 1995. Maxmilián Kolbe byl

vybraných vězňů odsouzen k smrti
vyhladověním kvůli útěku vězně z tábora.
Gajowniczek se díky tomu dožil konce války
a zemřel v roce 1995. Maxmilián Kolbe byl
Janem Pavlem II. prohlášen za svatého 10.
října 1982.
4Josef Vávra

Zderadův sloup v Brně
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VÝPIS ZE ZÁPISŮ

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 1. – 30. 6. 2021 | BRNO
Přítomni: Petr Dadák, Tomáš Nykodým, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Lukáš
Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.
Jednání staršovstva probíhala s ohledem na aktuální situaci částečně v on-line
režimu v pravidelných i mimořádných časech.

1. Očekávání příchodu správce sboru
V rámci přípravy příchodu nového
správce sboru a jeho rodiny proběhla
většina prací v kazatelském bytě. Termín
stěhování je objednán na srpen 2021.
Instalace bratra kazatele do služby správce
našeho sboru proběhne v rámci pravidelného dopoledního shromáždění v neděli
19. září 2021.
2. Výroční členské shromáždění
Staršovstvo projednalo podněty z výročního členského shromáždění, které
proběhlo v neděli 20. června 2021.
Děkujeme všem členům, kteří podali svůj
podnět ať už v rámci samotného shromáždění, nebo po něm. Reakce členů jsou
cenným zdrojem, který zohledňujeme ve
své práci.
3. Aktuální opatření ministerstva zdravotnictví
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví omezují i nadále účast ve
společných shromážděních tak, aby byl

zachován rozestup mezi členy různých
domácností alespoň dva metry. To v podmínkách naší modlitebny znamená omezení
na nejvýše 60 účastníků jednoho shromáždění. Předpokládáme, že s ohledem na
dobu prázdnin a dovolených bude možné,
aby shromáždění navštívil osobně kdokoli,
kdo má zájem. Aktuální opatření jsou vždy
přístupná na webových stránkách sboru
cb.cz/brno.
4. Rekonstrukce modlitebny
V průběhu června byla podána žádost
o sloučené stavební a územní řízení ve věci
rekonstrukce naší modlitebny. Zároveň
staršovstvo představilo návrh dalšího postupu. Pro finální rozhodnutí o rekonstrukci
a její podobě bude dobré nejprve znát názor
všech členů a přátel sboru, kteří se chtějí
podílet na rekonstrukci osobní finanční i
jinou pomocí. Jako hlavní účel zrekonstruované budovy modlitebny navrhujeme její původní poslání. Tím je modlitebna
jako místo setkání s Pánem Bohem. Všechny
další cíle (jako je volnočasové centrum,
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místo pro konání kulturních akcí či
architektonická památka) jsou jen služebné
cíle. Proto předpokládáme, že hlavním
zdrojem příjmů k naplnění tohoto účelu
budou dary nás věřících. Pokud se najde
dostatek dárců, kteří si vezmou za svůj cíl
vytvořit nově zrekonstruovanou modlitebnu jako příležitost pro lidi z okolí,
můžeme stanovit základ financování celé
rekonstrukce. Ve vestibulu modlitebny je
proto předložen dotazník, který má za cíl
zjistit, kolik ochotných dárců by tento záměr
podpořilo. Dotazník bude možné odevzdat
do neděle 19. září 2021. Více podrobností
bude oznámeno na nástěnce, webových
stránkách a v zářijovém Kompasu.
5. Celocírkevní konference
Staršovstvo spolu se zvolenými delegáty
projednalo doporučení k hlasování v rámci
jednotlivých návrhů celocírkevní konference včetně volby Rady Církve bratrské.
Následně pak přijalo zprávu o průběhu
konference jak od Rady, tak od zvolených
delegátů.
6. Modlitební chvilky
V rámci otevření našich shromáždění pro
osobní účast došlo od poloviny června
k obnovení modlitebních chvilek před
nedělní bohoslužbou v 9.20.
7. Stanice Bohumilice
Staršovstvo projednalo možnost znovuobnovení služby slovem jednou měsíčně
v Bohumilicích ze strany brněnských
sloužících. S ohledem na aktuální situaci
zajištění služeb v Brně, tzn. bez přítomnosti
správce sboru, není v tuto chvíli možné tuto

službu obnovit. Pokusíme se však zachovat
v maximální možné míře video přenosy
bohoslužeb z brněnské modlitebny i po
dobu prázdnin a také po dobu případného
úplného otevření modlitebny. Video přenosy mohou alespoň částečně pomoci tím,
že budou přenášeny do modlitebny v Bohumilicích, kde se místní sejdou ke společnému
přenosu. Staršovstvo také odsouhlasilo
nákup nové projekční techniky do modlitebny v Bohumilicích pro tyto video
přenosy z prostředků stanice.
8. Studenti Evangelikálního teologického
semináře
Staršovstvo opět po čase prostřednictvím
br. kazatele Komrsky oslovilo vedení ETS
s nabídkou služby slovem studentů v rámci
praxe. Nyní dochází k hledání vhodných
termínů.
9. Setkání vedoucích dorostů a mládeže
V neděli 20. června 2021 proběhlo další
setkání zástupců vedení mládeže, dorostů a
skupinek se členy staršovstva. Hlavním
cílem bylo vzájemné informování o
uplynulém období, jednotlivých záměrech
na prázdniny a příští školní rok a společné
modlitby. První setkání mládeže s novým
vedením je plánováno na pondělí 13. září
2021.
10. Byty v bytovém domě
Staršovstvo prodloužilo nájem stávajícím
nájemníkům, kterým končí smlouva na dobu
určitou.
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Z výroční konferece
Církve bratrské
ýroční konference Církve bratrské 2021 se uskutečnila dne 19. 6. 2021 ve sboru
Praha-Soukenická. Sešlo se zde asi 163 delegátů ze všech sborů naší církve. Kromě
„standardní“ konferenční agendy – rozhovoru nad výroční zprávou o činnosti a
hospodaření Rady CB, hlasování o účetní uzávěrce, hlasování o konferenčních
návrzích, rozhovoru o činnosti a financování ETS, činnosti Diakonie CB, časopisu Brána a
také všech celocírkevních pracovníků a odborů – měla konference za úkol volbu zbývajících
členů Rady CB a hlasování o ordinaci osmi nových kazatelů.

V

K loni zvolenému Předsednictvu ve složení David Novák (předseda), Bronislav Matulík
(1. místopředseda) a Tadeáš Filipek (2. místopředseda) byli do rady zvoleni bratři: Jan
Drahokoupil (nekazatel), Petr Dvořáček (kazatel), Tomáš Hurta (nekazatel), Ondřej Kubů
(nekazatel), Jaroslav Pokorný (kazatel) a Roman Toušek (kazatel).

Na konferenci byli ordinováni tito noví kazatelé Církve bratrské: Jevhen Fursov, Vít
Hlásek, Zdeněk Kašpárek, Martin Kop, Jan Macek, Jiří Musil, Aleš Navrátil a Lukáš Skala.

4Tomáš Nykodým
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LÉTO 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.

Biblické hodiny (18.00)
Všechny středy bude mít Daniel Komrska.

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

Fotbálek
Standardní letní příprava na novou
sezónu. Setkání pouze dle domluvy a momentální formy.

4. 7. Daniel Komrska + VP
11. 7. Petr Raus
18. 7. Josef Vávra
25. 7. Bronislav Kaleta
1. 8. Daniel Komrska + VP
8. 8. Daniel Komrska
15. 8. Petr Raus
22. 8. Jakub Janoch (student ETS)
29. 8. Josef Vávra

Páteční on-line setkání
dle aktuálních oznámení.

Sborová dovolená
15. – 22. 8. v Krkonoších na Rezku (pozn.:
Opravdu je to od neděle do neděle.)
Již dopředu upozorňujeme, že v neděli
19. září během dopoledního shromáždění
proběhne instalace bratra kazatele Karla
Hůlky.

5. 9. Daniel Komrska + VP

REZEK

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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