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SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
Brno Kounicova 15;
kazatel:
Daniel Komrska
tel.: 777 004 861
kancelář sboru (Lydie Křipačová):
v úterý (17 až 19) – tel.: 530 342 302
https://www.facebook.com/cirkev.bratrska.kounicova

Pobočka Diakonie:
Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821
Kateřina Vávrová – tel.: 731 858 371

Kalendárium
1. 11. – Památka všech svatých (Dušičky).
1. 11. 1755 – zničení Lisabonu
zemětřesením. ¬
3. 11. 2005 – v Nemocnici Milosrdných
bratří zřízen „babybox“.
6. 11. 1860 – v parku v Lužánkách
uspořádal Český pěvecký spolek první
českou besedu, které se zúčastnilo
několik stovek lidí.
7. 11. 630 – zahájen třetí konstantinopolský
koncil (do 16. 9. 631) – jeho
výsledkem bylo odsouzení učení
monotheletismu (učení o jediné vůli
Kristově).
7. 11. 1980 – dokončena dálnice D1 mezi
Prahou a Brnem.
8. 11. 1620 – proběhla bitva na Bílé hoře.
12. 11. 1375 – v Brně zemřel moravský
markrabě Jan Jindřich (mladší bratra
Karla IV.).
14. 11. 1535 – bratrská šlechta předložila ve
Vídni králi Ferdinandu I. Habsburskému tzv. Bratrskou konfesi.
15. 11. 1280 – zemřel Albert Veliký, myslitel
a učitel církve, jehož žákem byl Tomáš
Akvinský.
15. 11. 1630 – zemřel Johannes Kepler, matematik, astronom a astrolog působící
na dvoře Rudolfa II.
15. 11. 1670 – zemřel v Naardenu Jan Amos
Komenský. ¬
4 pokračování na straně 8
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Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 11.
2020. 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
listopad 2020
Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha,
který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.
Mi 7,7

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Štrimpflové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna
sestře Růženě Jílkové z Bohumilic
sestře Martě Dyntarové z Brna

80 let
81 let
87 let
76 let
70 let

PŘIJETÍ ZA PLNOPRÁVNÉHO ČLENA
w V neděli 4. října byl za plnoprávného člena přijat Matěj Bagar.

SLOVO STARŠÍHO
Slovo do éteru

J

e to zvláštní pocit, kázat do (téměř)
prázdného sálu. Vyřčená slova se
odráží od bílých stěn a vrací se k vám
s lehkou ozvěnou, protože není, kdo by
je tady pohltil (jak fyzikálně, tak v jejich
poselství). Když člověk mluví z kazatelny za normálních okolností, má pocit,
že jeho slova zapadají mezi lidi, tak jako
když rozsívač rozhazuje semena po poli.
Může mít kontakt s posluchači, vidět, jak
reagují na kázání. Teď tu zbyla hrstka
těch, kteří nemají internet a vejdou se do

vládou stanoveného limitu osob v budově. Jsem za ně vděčný, protože mi
zpřítomňují existenci sboru, ale zároveň
jejich malý počet jako by ještě zvýrazňoval prázdnotu modlitebny. Jsem rozpolcen mezi nutkavou potřebou mluvit
k této přítomné hrstce a vědomím, že
musím kázat také do kamery, která je
umístěna vedle varhan mimo prostor
těchto lidí, protože skrze ni mě sleduje
drtivá většina z vás. Musím se k mluvení
na kameru vědomě nutit a moc mi to
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nejde (asi mi pořad ještě chybí ta schopnost vidět „skrze kameru“ své diváky,
kterou si potřebují osvojit všichni lidé
„od televize“).
Na druhou stranu mi tento stav věcí
ale hodně evokuje situaci, kterou zažívali
apoštolové, když psali své dopisy
(epištoly) různým sborům. Také oni psali
svá poselství sborům na dálku, jen
s omezenou znalostí toho, v jaké situaci
se ten který sbor nachází (navíc ještě
s časovým zpožděním leckdy i několika
měsíců, než se dostaly zprávy ze sboru
k nim a zase od nich nazpět – v tomhle
máme dnes díky telefonům, emailům či
sociálním sítím přece jen trochu výhodu). To podstatné ale máme společné
– snahu pomoci, poradit, předat zdravé
učení, na kterém lze stavět život i za
nepříznivých podmínek. Stejně jako oni
mám(e) sbor na srdci a modlím(e) se za
něj, aby jej vedl a spravoval Pán Ježíš sám
svou milostí. Hledám(e) cesty, jak pomoci potřebným, jak povzbudit a vést
k bližšímu společenství s naším Pánem,
protože tam je zdroj všeho, co jako
jednotlivci i sbor potřebujeme.
Apoštol Pavel vzkázal Filipským:
A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní
– nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem
více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním
uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh,
který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu
líbí. Určitě se chceme snažit udržet ze
společenství maximum, které bude
možné a přípustné bez porušení
epidemiologických nařízení. Za svůj
duchovní život ale zodpovídá před
Pánem každý sám. Jako staršovstvo
vnímáme současnou situaci především
4

jako příležitost k osobnímu růstu a
možnosti jiným a novým způsobem
rozvíjet svůj vlastní duchovní život. Zároveň jsme si vědomi rizika podlehnutí
duchovnímu ochabnutí, pokušení a
zahálce, před kterými chceme varovat.
Proto i v této době chceme pomáhat
každému, aby mohl svůj duchovní život
rozvíjet. Spustili jsme z tohoto důvodu
možnost společného biblického studia
v předstihu biblických hodin s možností
zapojit se svými dotazy, zkušenostmi či
podněty pro bratra kazatele Komrsku.
Text k biblickým hodinám na každou
středu bude předem oznámen na našich
webových stránkách, aby si každý mohl
udělat čas k osobnímu ztišení a rozvažování (chtěl jsem napsat meditaci, ale
toto slovo, žel, má v dnešní době trochu
pachuť něčeho z východních náboženství či New age, ačkoliv křesťanskou
meditaci velmi doporučovali všichni
velcí učitelé církve). Chci a chceme vás
všechny proto povzbudit, abyste využili
tohoto i jiných nástrojů k posílení svého
„vnitřního člověka“ (pokud máte nějaký
nápad, co a jak by se dalo dělat k rozvoji
duchovního života jednotlivců či sboru,
určitě napište kazateli či bratrům
starším), k přiblížení se Bohu a růstu své
víry, lásky a naděje. Modlím(e) se za Vás
– modlete se, prosím, i vy za nás, za sbor i
za tento svět.
Kéž jste a zůstáváte v milostivých
rukou našeho Pána Ježíše Krista, pod
ochranou Boží a v naději očekáváte
vysvobození ode všeho zlého.
4Josef Vávra
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OHLÉDNUTÍ ZA
ČLENSKÝM
SHROMÁŽDĚNÍM
Milé sestry a milí bratři,
tato slova adresuji zejména členům sboru.
Chtěl bych se ohlédnout za členským
shromážděním, které se uskutečnilo v neděli
4. 10. 2020 odpoledne. Toto členské shromáždění bylo svoláno zejména za účelem
uskutečnění doplňkové volby zbývajících
členů staršovstva, jak bylo přislíbeno a dohodnuto při posledním členském shromáždění v červnu 2020. Mimo doplňkové
volby dvou starších byla na programu volba
revizorů sborového hospodaření a další
body jednání dle programu.
V neděli v 15.00 hodin začalo členské
shromáždění, které však ani v 15.15 nebylo
usnášeníschopné, tj. nemohlo podle Řádu o
ničem rozhodovat. Náš sbor měl v neděli
4. 10. 2020 celkem 247 členů, přičemž hlasovacího práva se vzdal jeden člen, tedy pro
rozhodování se vycházelo z počtu 246 členů.
Pro volbu staršovstva je nezbytné, aby se
jednání účastnila nadpoloviční většina členů,
tj. 124 (246/2+1), a to při započítání hlasů
odevzdaných v předstihové volbě. K dalšímu rozhodování postačí k usnášeníschopnosti přítomnost alespoň 1/3 členů, což je
82 (246/3). Žel v neděli se nás nesešlo dost
k tomu, aby bylo naše členské shromáždění
usnášeníschopné. Na shromáždění přišlo 76
členů a nadto 40 členů volilo v předstihové
volbě. K usnášeníschopnosti nám chyběla
tedy účast 6 členů a pro platnost volby 8
hlasů. To znamená, pokud by v neděli přišlo

ještě 6 členů na shromáždění a dva členové
volili v předstihové volbě, mohlo shromáždění proběhnout se vším všudy.
Jak se to mohlo stát?
Domnívám se, že příčin je více. Jednak, a
především, je asi třeba přisoudit menší účast
faktu, že více členů bylo nemocných, v karanténě nebo z obavy o svoje zdraví nepřišli.
Dále pak máme ve sboru skupinu členů,
kteří na shromáždění nechodí z důvodu
dlouhodobého pobytu v zahraničí, stáří
nebo nemoci, případně nepřišli kvůli pracovním povinnostem. Důvody obou těchto
skupin jsou pochopitelné a omluvitelné. Pak
je zde pravděpodobně třetí skupina členů,
kteří na členské shromáždění nepřišli záměrně, protože tím chtěli vyjádřit, že nechtějí volit žádného z navržených kandidátů.
Členové, kteří nechtějí volit žádného z kandidátů, mají možnost odevzdat prázdný
hlasovací lístek či uvést kandidáty své. Takový způsob hlasování jim umožní projevit
jejich názor na navržené kandidáty a
současně umožní regulérní průběh voleb.
Pak zbývají ještě členové, kteří záměrně dali
přednost vlastnímu programu, a tím vlastně
zmařili čas a úsilí všech, kdo na členské
shromáždění přišli. Navzdory tomu, že
členské shromáždění nebylo usnášeníschopné a nedošlo k volbám, měli jsme
možnost sdílet se vzájemně o něco více než
při běžných setkáních. Chtěl bych tak
poděkovat všem, kdo jste v neděli
odpoledne vážili cestu a věnovali našemu
5
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setkání váš čas. Pevně věřím, že jako
shromáždění Božího lidu nebylo naše
setkání zbytečné.
Ve staršovstvu 5. 10. jsme pak o nastalé
situaci rozsáhle diskutovali. Z této diskuse
vyplynuly dva podstatné závěry. Předně, že
mezi členy existuje velký prostor pro
pastorační práci, zejména ve skupině
starších a dlouhodobě nemocných členů
sboru a dále členů, kteří se dlouhodobě
neúčastní společných shromáždění a jsou ze
svého rozhodnutí na okraji či mimo
společenství. Jedná se o desítky členů. Na
dalších setkáních staršovstva bychom chtěli
projít seznam členů a přátel sboru a dohodnout se, jakým způsobem budeme s těmito
členy dále pracovat. V žádném případě
nehodláme nikomu navrhovat ukončení
členství nebo někoho ze sboru vylučovat.
Pastorační péči však vnímáme jako jeden z
úkolů staršovstva, tj. duchovně pečovat o
všechny členy. Není však reálné, aby toto
obsáhlo staršovstvo v sedmi osobách.
Pokud chceme, aby duchovní péče o členy
byla účinná, bude nezbytné zapojit další
spolupracovníky.
Druhá věc, kterou považujeme za
zásadní, je umožnit a navrhnout členům
sboru, pokud nemohou dlouhodobě do
shromáždění docházet z důvodu omezení
zdravotním stavem či věkem, aby se vzdali
svého práva volit a rozhodovat na členském
shromáždění, což umožňuje Řád správy
Církve bratrské, konkrétně § 26 tohoto
Řádu. Tato možnost je namístě tam, kde člen
nemůže se společenstvím plnohodnotně žít.
Například z důvodu dlouhodobého
zahraničního pobytu nebo z důvodu
nemožnosti na shromáždění docházet kvůli
nemoci či stáří. Člen může svoje právo volit a
rozhodovat kdykoliv získat zpět tím, že
přijde na členské shromáždění. Vzdání se
práva volit a rozhodovat se může týkat i jen
jednoho shromáždění. Pokud by se členové,
6

kteří fakticky na členské shromáždění
nedocházejí nebo ví, že na konkrétní
shromáždění přijít nemohou, vzdali svého
práva hlasovat, snížil by se počet nezbytně
přítomných členů k usnášeníschopnosti
shromáždění. Jiná práva člena tímto nejsou
dotčena. Nejedná se v žádném případě o
odložení starých a nepotřebných členů
někam do ústraní. Ruku v ruce s tím musí jít
pastorační péče, která je z velké části
zajišťována zejména Praktickým odborem
při pravidelných návštěvách, které jeho
členové konají. Tuto péči vnímáme jako
součást svého křesťanského poslání, kdy
tvoříme jednu rodinu a chceme se o sebe
navzájem starat a pečovat, zejména v duchovní rovině. Současně se domníváme, že
i společná setkání napříč generacemi nás
mohou vzájemně obohatit. V neposlední
řadě se každý z nás může podílet na práci pro
Boží království modlitbou. To je důležitá a
nenahraditelná služba, bez které jako sbor
nemůžeme být. A i když už do sboru nemůžete docházet, můžete svými modlitbami
zásadně přispět k budování Božího díla mezi
námi.
Závěrem bych chtěl povzbudit všechny
čtenáře tohoto článku, kteří nejsou členové
našeho sboru, ale života našeho společenství
se pravidelně a aktivně účastní, aby uvažovali
o tom, že by se mohli členy sboru stát.
Vyjádřili by tak prakticky svoji víru a své
životní postoje tím, že by se připojili ke
Kristově Církvi. K přijetí je nezbytný
rozhovor ve staršovstvu. Stejně tak bych
chtěl pozvat nepokřtěné účastníky našich
pobožností ke křtu, kterým by mohli
potvrdit svoji víru. Před křtem je vhodné
absolvovat přípravu na křest. Křest je
obvykle spojen s přijetím za člena. Ohledně
zájmu o členství či křest můžete kontaktovat
mě nebo br. kazatele Komrsku.
4za staršovstvo Lukáš Pacek
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Vzor vzdání se práva hlasovat na členském shromáždění
Sbor Církve bratrské v Brně
k rukám správce/administrátora
Kounicova 272/15
602 00 Brno
Vzdání se práva volit a rozhodovat na členském shromáždění
Já níže podepsaný ………………………………………………………, datum
narození…………………… se tímto vzdávám práva volit a rozhodovat v členských
shromážděních podle § 26 Řádu správy Církve bratrské.
V Brně dne
Jméno, příjmení, podpis
"

Pozdrav z Bohumilic
Chvála podzimu
Podzim je krásný
a má svoje taje.
Po ránu do mlhy zahalený,
podobný sklence chladnoucího čaje.
K poledni zvolna zlátne
a po mlze jen pára zbyla,
když slunce roztrhalo její šat –
zahrádka stromy již vybarvila.

Ze zrytých záhonů voní zem
i ježek se přichystal na zimu.
Osetá pole již též chtějí spát
a přejí si sněhovou peřinu.

A listí padá, padá, padá...
I holé větve podzim hladí.
Houby se choulí v mokré trávě,
do štěrbin schovali se ještěrky a hadi.

To všechno má od Boha daný řád,
a když zima postříbří chvojí,
podzim vše ke spánku připravil,
jen člověk tu v úžasu stojí.

Úroda ovoce v košíku
pod stromem podzim chválí.
Chystáme se na zimu
a poslední paprsky do zad nás pálí.

Vzdejme Pánu chválu a děkujme za chléb,
za klasy obilí, za ovoce, za celou přírodu,
za naši zemi.
Jsou to dary z Jeho štědré ruky.
za Bohumilické
4Růžena Jílková
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KALENDÁRIUM

list

VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

opa

d 20

dokončení ze strany 2

16. 11. 1940 – vytvoření (resp. uzavření) varšavského
židovského ghetta.
19. 11. 1805 – do Brna vstoupila francouzská vojska císaře
Napoleona I.
21. 11. 1920 – založen první metodistický sbor
v Československu v Praze-Vršovicích.
23. 11. 630 – zemřel svatý Kolumbán, zakladatel kláštera
v Bobbiu (Itálie), iroskotský misionář ve Francké říši.
25. 11. – Mezinárodní den proti násilí na ženách – výročí zavraždění sester Patrie,
Minervy a Marie Teresy Mirabalových, politických aktivistek z Dominikánské
republiky, zavražděných roku 1960 na pokyn tamního diktátora Rafaela Trujilla.
27. 11. 1095 – papež Urban II. vyhlašuje křížovou výpravu k osvobození Božího hrobu
z rukou muslimů.
29. 11. 1780 – zemřela císařovna Marie Terezie.

w Představitelé radnice Prahy 6 odhalili nedávno na Hradčanech poblíž vjezdu do tunelu
Blanka sochu Marie Terezie – rakouské císařovny a české královny, která vládla
v Habsburské monarchii mezi roky 1740 a 1780.

w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 9).
8
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Letopisy

k listopadovým výročím

1. 11. 1755 – zničení Lisabonu –
portugalská metropole byla v 9.40
ráno postižena několikaminutovým
silným zemětřesením, které bylo
následováno ničivou vlnou tsunami
(měla dosáhnout 20 m výšky). Zkáza byla dovršena silným požárem.
Lisabon byl téměř kompletně
zničen (80 % budov bylo srovnáno
se zemí), počet obětí se odhaduje na
60–80 tisíc. Katastrofa velmi
ovlivnila myšlení vzdělanců té doby
– odkazy na ni se objevují o
Rousseaua, Voltaira, Immanuel
Kant o zemětřesení napsal dokonce
tři samostatná díla. Dopad zemětřesení na
myšlení současníků, co se týče rozsahu a
závažnosti události, je v některých moderních historických pracích srovnáván
s holokaustem. Zároveň začala být celá věc
tehdejšími portugalskými úřady podrobně
zkoumána, což vedlo posléze k vytvoření
nové vědecké disciplíny – seismologie.
15. 11. 1670 – zemřel Jan Amos Komenský –
filozof, pedagog, biskup Jednoty bratrské
v době jejího největšího rozkvětu a zároveň
její nejvýznamnější pozůstalý činitel
(alespoň co se týče Jednoty v českých
zemích). Po smrti rodičů vyrůstal u tety ve
Strážnici, následně vychodil latinskou školu
v Přerově a pokračoval ve studiu na

univerzitě v německém Herbornu. V roce
1616 byl vysvěcen na kněze a působil na
bratrské škole ve Fulneku, kde také poznal
svoji první ženu Magdalénu Vizovskou. Po
porážce stavovského povstání na Bílé hoře
odešel z Fulneku a musel se začít skrývat,
následně jeho žena a děti zemřely na
morovou ránu. V roce 1624 se pod ochranou
Karla st. ze Žerotína usadil v Brandýse nad
Orlicí, kde se podruhé oženil (s Marií
Dorotou Cyrillovou). V roce 1628 však musí
odejít do exilu do polského Lešna, kde byl
zvolen biskupem a písařem a kde píše
mnoho ze svých knih – Česká didaktika,
Velká didaktika, Pansofia). Je zván na
univerzity v několika zemích, ale pozvání
dlouho odmítal. V roce 1641 se však vydává
na pozvání do Anglie, kde vystupuje s před-
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náškou v Královské akademii věd, následujícího roku se přes Amsterdam vydává do
Švédska, aby vedl reformu tamního školního
systému, kterou však pro spory s donátory
nedokončil. V roce 1648 umírá v Lešně jeho
druhá žena a Komenský vzhledem k rozdělení Evropy po uzavření Vestfálského
míru, který znamenal konec naděje na návrat
exulantů do českých zemí, píše
Kšaft umírající matky Jednoty
bratrské. O tři roky později
přijímá pozvání uherského
knížete Zikmunda Rákocziho a
ujímá se vedení školy v Šarišském
Potoku, kde také píše příručku
Pravidla mravů a Orbis pictus.
Roku 1655 napadá švédská
armáda Polsko (mluví se o tzv.
Potopě) a čeští protestantští
obránci Lešna mu otevírají brány
města, čímž město zachraňují
před obléháním. 7. dubna 1656 je
ale město obleženo polskými
silami a vypuká v něm požár,
který ničí také celou Komenského knihovnu. Komenský
sám je nucen coby kolaborant se
Švédy z Polska uprchnout a jen
tak tak si zachraňuje holý život.
Nakonec se usazuje v Amsterdamu, kde pak vydává svá díla
(z nichž mnohá musel již
poněkolikáté napsat zcela znovu,
protože prve byla zničena).
Zemřel 15. listopadu 1670 v severoholandském městečku Naarden, kam jej předtím pozval kázat
jeho přítel a mecenáš Lorenzo
van De Geer, a 22. listopadu byl
pohřben v místním valonském kostele při
klášteře III. řádu sv. Františka.
4Josef Vávra

10
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ
ČLENY SBORU
Matěj Bagar

J

sem Matěj Bagar. Do sboru CB na
Kounicově chodím zhruba od šesti let.
Byl jsem pokřtěn v roce 2014, v den, kdy
mi bylo 15 let. Přestože je běžné být při křtu
přijat do sboru, tehdy jsem přijat nebyl.
Proto jsem oslovil Jana Asszonyi a
domlouval jsem se s ním na svém přijetí do
sboru. To bylo na jaře, těsně před prvním
zrušením fyzických shromáždění. Po
obnovení fyzických shromáždění Jan
Asszonyi odešel ze sboru na Kounicově do
sboru v Olomouci, byl jsem tedy přijat
Danielem Komrskou.

Zajímám se o počítače, dělám judo, studuji
na Fakultě informatiky Masarykovy
univerzity. Moje způsoby přemýšlení a
vyjadřování se často liší od běžných způsobů
přemýšlení a vyjadřování. Ostatní lidé si
musí zvyknout na ty mé, aby se mnou mohli
efektivně komunikovat, já se snažím komunikovat tak, aby moje komunikace byla
kompatibilní s běžným způsobem komunikace.
4Matěj

LISTOPAD V NAŠEM SBORU

P

29. 11. první adventní neděle kaz. Daniel
Komrska – televizní přenos
6. 12. druhá adventní neděle kaz. Daniel
Komrska

Pravidelné pobožnosti

Biblické hodiny
Všechny středy bude mít kaz. Daniel
Komrska.

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.

1. 11. Společná bohoslužba CB – káže
David Novák, předseda Rady CB
8. 11. br. Josef Vávra
15. 11. kaz. Daniel Komrska
22. 11. kaz. Bronislav Kaleta

Ostatní akce jsou prozatím zrušeny.
Sledujete cb.cz/brno a sborový facebook,
kde naleznete aktuální informace podle
momentální situace.
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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Staršovstvo Sboru Církve bratrské v Brně
činí dle ustanovení § 1780 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku výzvu
k podávání nabídek na uzavření nájemní
smlouvy na nájem bytu v bytovém domě
č. p. 272 v části obce Veveří, obec Brno na
ulici Kounicova 272/15, 602 00 Brno, ve
4. poschodí označeného jako byt 13D o
dispozici 2+1 o výměře 75,88 m2.
2

Cena nájmu: 12.140,–Kč (160,– Kč/m ).
Uchazeč může v rámci nabídky nabídnout
jinou cenu.
Mimo nájem bude nájemce hradit zálohy
na služby poskytované pronajímatelem
(úklid a osvětlení společných prostor, vodné
a stočné, revize výtahu, revize plynového
kotle) v částce cca 450,– Kč za osobu a
zálohy poskytovatelům plynu a elektřiny za
ohřev užitkové teplé vody a elektřinu v bytě.
Počátek nájmu: 1. ledna 2021.
Doba nájmu: 1 rok s možností prodloužení.
Termín pro podávání nabídek: do 30. 11.
2020.
Termín pro výběr nabídky: do 15. 12. 2020
(po tomto termínu budou uchazeči informování o tom, zda byla jejich nabídka přijata
či nikoliv a vyzváni k uzavření smlouvy).
Informace o povaze nákladů spojených
s užíváním bytu poskytne Lydie Křipačová
na základě dotazů kripacova@gmail.com,
prohlídku bytu je možné sjednat s Inkou
Kulískovou ivonakuliskova@seznam.cz.

12

Obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat:
– Označení osoby, která nabídku podává,
tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu
trvalého bydliště, případně korespondenční
adresu, telefonní a emailový kontakt.
– Počet osob, které budou byt využívat.
– Výši nabízené ceny nájmu či potvrzení
nabídky v ceně 12.140,– Kč.
– Podpis osoby podávající nabídku.
NEÚPLNOU NABÍDKU MŮŽE STARŠOVSTVO VYŘADIT.
Místo pro podání nabídek:
Sbor Církve bratrské v Brně
Kounicova 272/15
602 00 Brno
Nabídka musí být doručena v zalepené
obálce a opatřená nápisem
“NEOTVÍRAT – NABÍDKA NÁJMU
BYTU 13D”.
Nabídka může být zaslána poštou nebo
předána setře Lydii Křipačové.
Kritéria hodnocení:
Staršovstvo všechny nabídky zhodnotí
dle svého uvážení a zohlední zejména
nabízenou cenu nájmu, přičemž výše ceny je
rozhodujícím kritériem při výběru nejvhodnější nabídky, a rozhodne o nejvhodnější
nabídce a o uzavření smlouvy s uchazečem.
Staršovstvo si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nepřijmout a žádnou smlouvu
neuzavřít.
Komunikace, mimo podání nabídek,
bude probíhat emailovou formou.
4staršovstvo
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FFDM 2020
B

ylo to na hraně, ale i v letošním
listopadu nás čeká Filmový festival
dorostu a mládeže. Sice bude jiný,
než jak jsme zvyklí, ale jsme rádi, že dostupné technologie nám dovolují uspořádat
festival alespoň na dálku.
Hlavními body festivalu budou dvě živá
vysílání. První vysílání nás čeká 5. listopadu,
to bude tak trochu na rozehřátí, a druhé
bude 28. listopadu. Součástí těchto vysílání
budou samozřejmě filmy, diskuze, soutěže,
snad i nějaký zajímavý host, témata k zamyšlení, duchovní program, hry a aktivity,
které nás na chvilku dostanou od počítačů,
Duchovní program bude provázený
veršem z 1. Petrovy 5,7: Všechnu svou starost
uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Chceme

se spolu s účastníky zamyslet nad tím, jak
v těžkostech a nejistotě dnešního světa můžeme najít pevnou půdu pod nohama ve
vztahu s Pánem Bohem.
I když si nebudeme moct potřást rukou
nebo sedět bok po boku u filmu, těšíme se na
vzdálené připojení s účastníky, které nám
alespoň na chvilku umožní zažít přátelskou a
otevřenou atmosféru festivalu tak, jak ji
známe.
A proto zveme všechny dorostence a
mládežníky nad 12 let, protože zmiňovanou
atmosféru tvoří především oni.
Na všechny se moc těšíme!
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za tým pořadatelů Adéla Bischofová
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VÝPIS ZE ZÁPISŮ

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 26. 9. - 26. 10. 2020 | BRNO
Přítomni: Petr Dadák, Tomáš Nykodým, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Lukáš
Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra
Jednání staršovstva probíhala s ohledem na aktuální situaci č ástečně v on-line
režimu v pravidelných i mimořádných časech.

1. Život sboru v době mimořádných opatření
Mezi hlavní body říjnových jednání staršovstva patřilo zajištění služeb sboru v době
mimořádných opatření vlády, ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů, které se postupně
mění s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci. Hlavním tématem byla otázka, co
může být největším problémem pro naše členy v době, kdy se nebudou moci účastnit
pravidelných bohoslužeb. Zvažovány byly různé varianty v několika oblastech. Závěr
z těchto jednání je prozatím v těchto následujících bodech, nicméně situace se může i nadále
měnit, proto sledujte stránky cb.cz/brno:
1.1. Nedělní bohoslužby on-line
Staršovstvo rozhodlo o přesunu podoby bohoslužeb do on-line režimu dle vnějších
podmínek omezujících možnosti scházení většího počtu osob. Zároveň však ponechalo
možnost návštěv bohoslužeb pro všechny, kdo nemají v současné době přístup k internetu.
Počet návštěvníků se tak ustálil až do 22. října 2020, kdy došlo k úplnému uzavření
modlitebny. Podobně jako na jaře je o naše on-line bohoslužby poměrně velký zájem, jak od
návštěvníků z našeho sboru, tak z ostatních sborů, neboť ne všechny sbory mají možnost
vysílat bohoslužby formou on-line přenosu pro veřejnost. Rovněž se podařilo zachovat ve
velké míře způsob liturgie. Jsme vděčni bratru kazateli i bratrům kázajícím, že se podařilo
plynule převést bohoslužby do on-line režimu.
1.2. Biblická zamyšlení o samotě
Druhou formou života sboru, na kterou se staršovstvo zaměřilo, bylo uspořádání poněkud
méně tradiční výzvy k mimořádným osobním zamyšlením nad Biblí o samotě. Pokud
okolnosti nedovolují hromadná společná setkání, může to být, vedle snahy o setkání on-line,
právě také příležitost pro hlubší setkávání s Pánem Bohem o samotě. Pro tato biblická
14
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zamyšlení jsou připravovány jednotlivé texty, které jsou následně předmětem nedělních
kázání a středečních biblických hodin. Nad daným textem tak máme příležitost přemýšlet
hlouběji i v pracovní týden, pokud je řada ostatních všedních povinností omezena.
1.3. Biblické hodiny
Podobně jako nedělní bohoslužby se pokusíme on-line vysílat také biblické hodiny. Od
původního formátu formou živé diskuse nad konkrétním textem z Matoušova evangelia se
pokusíme v biblických hodinách vrátit k danému textu formou výkladu, případně spolu
s odpověďmi na dané otázky, které může zaslat bratru kazatelovi kdokoliv předem.
1.4. Oslovení členů sboru
Staršovstvo se rozhodlo oslovit prostřednictvím dopisu nebo e-mailu od bratra místopředsedy všechny členy sboru, abychom mohli zůstat alespoň i touto formou v kontaktu
v době mimořádných opatření.
1.5. Besídka
Společná setkávání besídky byla ovlivněna dalšími opatřeními platnými pouze pro akce pro
děti. V současné době probíhá oslovení dětí prostřednictvím Slovíčka pro děti během
společného nedělního přenosu. Připojili jsme se pomocí odkazů na našich webových
stránkách také ke slovíčkům pro děti, která připravil vsetínský sbor Církve bratrské formou
krátkých videí na téma jednotlivých podobenství z Nového zákona.
1.6. Dorosty a mládež
Oba dorosty přešly také do on-line režimu. On-line se letos připravuje i tradiční Filmový
festival dorostu a mládeže.
1.7. Společný zpěv
Jednou z otázek, které staršovstvo zvažovalo, bylo omezení společného zpěvu v době, kdy
ještě byly společné bohoslužby povoleny. Podle řady studií a svědectví z konkrétních případů
šíření nákazy je společný zpět více rizikový pro přenos respiračních infekcí. Proto se
staršovstvo přiklonilo k omezení společného zpěvu nahlas a ponechání zpěvu jednotlivců
v srdci, jak je psáno v listu Koloským 3.16: „zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy
a duchovní písně“.
1.8. Polévky pro potřebné
Také letos se zapojili dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomoci potřebným při přípravě a
rozdávání polévky. Staršovstvo se rozhodlo opět tuto službu podpořit. Jsme vděčni za
jednotlivé pomocníky v minulých letech i za ty, kteří se budou chtít k této pomoci připojit
letos.
1.9. Modlitební i praktická pomoc
Staršovstvo se připojuje k řadě členů a přátel sboru, kteří jsou i v této době ochotni sloužit
všem potřebným modlitbami, telefonickým rozhovorem i praktickou pomocí. Pokud
potřebujete pomoci nebo víte o někom, kdo by pomoc potřeboval, neváhejte kontaktovat
KOMPAS 11/2020 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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kohokoliv ze starších, případně sborovou kancelář na telefonu 608278141 nebo e-mailem na
adrese brno.kounicova@cb.cz.
Děkujeme všem, kdo se v době mimořádných opatření zapojili do pomoci
potřebným, ať už v rámci našeho sboru nebo v rámci jiných aktivit!

2. Hledání nového správce sboru
V říjnu probíhaly další rozhovory v rámci hledání nového správce sboru. Prosíme o
přímluvné modlitby za nového správce i za náš sbor a jeho nové působení v našem městě.

3. Hledání administrátora
Rada Církve bratrské jmenovala bratra kazatele Daniela Komrsku administrátorem našeho
sboru s účinností od 1. října 2020. Staršovstvo projednalo další administrativní záležitosti
v této věci. V současné době má náš sbor opět řádné statutární zástupce. Jsme velmi vděčni
za působení bratra kazatele v našem sboru i za jeho roli administrátora. Prosíme o přímluvné
modlitby za něj i jeho manželku.

4. Reflexe členského shromáždění 10. října 2020
Staršovstvo zvažovalo další postup ve věci dovolby starších sboru do původně schváleného
počtu 8 starších (předchozí staršovstvo mělo ke konci svého období 10 členů). Vzhledem
k situaci se staršovstvo přiklání odložit rozhodnutí o volbě nebo snížení počtu členů na
nejbližší řádné výroční členské shromáždění s tím, že do té doby bude pracovat v menším
počtu. K dalšímu zvážení je rovněž otázka, proč se tolik členů do společných členských
shromáždění dlouhodobě, i mimo letošní mimořádnou situaci, nezapojuje.

5. Vedení liturgie
Staršovstvo oslovilo některé další členy, aby se zapojili do služby vedení nedělních
shromáždění.

6. Práce Diakonie
Staršovstvo pokračovalo v rozhovorech o budoucí podobě pobočky Diakonie Církve
bratrské a další pastorační a diakonské práci v našem sboru s jednotlivými pracovníky. V dalším kroku by bylo vhodné uspořádat plně otevřené společné setkání se všemi zájemci,
jakmile to situace dovolí.

7. Stanice Bohumilice
Ve stanici Bohumilice nebylo na další období zvoleno staršovstvo samostatné stanice.
Zároveň bez správce sboru není snadné zajistit službu slovem v původním rozsahu, byť
nově je možnost on-line přenosů do modlitebny v Bohumilicích z modlitebny v Brně. Téma
dalšího směřování stanice j e dalším námětem modliteb a rozhovorů do budoucna.

8. Pronájem bytu 3 + 1 ve 2. patře předního domu
Staršovstvo rozhodlo o pronájmu právě zrekonstruovaného bytu 3 + 1 v předním domě na
základě původní výzvy a obdržených nabídek. Byt bude znovu obsazen od 1. listopadu 2020.
16
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9. Pronájem garáže v modlitebně
Staršovstvo rozhodlo o krátkodobém pronájmu garáže určené původně pro správce sboru
na základě původní výzvy a obdržené nabídky.

10. Pronájem bytu 2 + 1 ve 4. patře předního domu
Předběžně od ledna 2021 bude v předním domě uvolněn k pronájmu další byt velikosti 2 + 1.
Staršovstvo rozhodlo o vypsání výzvy k podání nabídek na tento pronájem v nejbližším
možném termínu.

11. Pronájem bytu kazatele v 5. patře předního domu
Uvolněný byt po bratru kazateli zatím není obsazen s ohledem na uzavření vysokých škol
v Brně. Tento byt není možné pronajmout dlouhodobě, neboť staršovstvo i nadále počítá
s jeho využitím pro potřeby správce sboru.

12. Oprava plynového potrubí v předním domě
Staršovstvo rozhodlo o mimořádné opravě plynového vedení v předním domě s ohledem na
havarijní stav.

13. Půjčka sboru Církve bratrské Betanie
Staršovstvo vešlo v jednání se Sborem Církve bratrské v Brně-Betanie ohledně možnosti
krátkodobé překlenovací půjčky pro nákup nemovitosti pro setkávání sboru. Podmínky
půjčky budou dále upřesňovány.

14. Návrhy na výroční konferenci
Rada Církve bratrské vyhlásila termín pro podávání návrhů pro příští celocírkevní
konferenci do 30. listopadu 2020. Ve stejném termínu je možné Komisi pro Řád CB podat
návrhy na změny v těchto dokumentech. Vzhledem k tomu, že členové sborů podávají svoje
případné návrhy prostřednictvím staršovstva, je možné se obrátit na staršovstvo s podněty
v této věci.
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