KOMPAS
SBOROVÝ LIST CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ, KOUNICOVA 15

Ročník XXVII • říjen • 2021

MLÁDEŽ
ZPRÁVY
Z DIAKONIE
ČLENSKÉ
SHROMÁŽDĚNÍ
ŘÍJEN
V BESÍDCE

PROGRAM NA ŘÍJEN 2021

Říjen 2021
Obsah

2
3
5
5
8
10
12
13
14
16

Kalendárium
Úvodník
Sborová kronika
Ze života mládeže
Zprávy z diakonie
Letopisy
Nedělní besídka
Zprávy ze staršovstva
Členské shromáždění
Říjen v našem sboru

Josef Vávra
Lukáš Pacek

Adéla Bischofová
Noemi Komrsková
Josef Vávra

staršovstvo
staršovstvo

Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli:
Adéla Bischofová, Míša Petriláková, Diakonie a webové
stránky.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
Brno Kounicova 15;
kazatelé:
Karel Hůlka (tel.: 604 991 260)
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

KOMPAS

Kalendárium
začátek října 1000 (či 1001) – první objevení
Ameriky – vikingský mořeplavec Leif
Erikson přistává na pobřeží Ameriky a
zakládá na Vinlandu (pravděpodobně
dnešní Newfoundland) několik
vikingských osad.
1. 10. 1931 – v Plzni narozen herec a umělec
mnoha oborů Jiří Suchý.
3. 10. 1226 – v kapli v Porciunkuli (Porziuncola) umírá František z Assisi.
3. 10. 1901 – v Brně se narodil básník František Halas.
3. 10. 1926 – v Novém Lískovci byl slavnostně
vysvěcen nový kostel sv. Jana Nepomuckého.
4. 10. 1991 – uzavřena partnerská dohoda
mezi Brnem a americkým Dallasem.
5. 10. 1781 – v Praze narozen rakouský filozof
a matematik Bernard Bolzano.
7. 10. 1486 – v Brně byl vytištěn nejstarší
moravský prvotisk Agenda olomucensis.
8. 10. 451 – zahájení ekumenického koncilu
v Chalkédónu (dnešní Kadıköy, městská
část Istanbulu).
10. 10. 1991 – Brno navštívil prezident SRN
Richard von Weizsäcker.
11. 10. 1531 – v bitvě u švýcarského Kappel
am Albis zemřel protestantský kazatel a
reformátor Ulrich Zwingli.|
4 pokračování na straně 7
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 10. 2021.
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.

ÚVODNÍK

Co nás čeká

Milé sestry a bratři,
staršovstvo svolalo na 17. října
členské shromáždění. Členové
sboru na něm budou seznámeni
s dosavadními výsledky prací provedených v souvislosti s rekonstrukcí a budou nastíněny
možnosti financování rekonstrukce i výhled
na další postup prací souvisejících s rekonstrukcí. V souvislosti s tím bych chtěl
poděkovat všem, kdo se zapojili do
dotazníkového šetření ohledně možností
financování rekonstrukce. Chtěl bych vás
všechny na toto shromáždění touto cestou
pozvat.
Před lety jsme se rozhodli vydat se cestou
postupných kroků, k nimž bude mít každý
možnost vyjádřit se tak, aby konečný stav byl
výsledkem určitého konsenzu podstatné
většiny členů sboru. Šetření z dotazníků
ukazuje, že si drtivá většina členů, ale i
nečlenů, přeje pokračovat v rekonstrukci a
vyjadřuje záměru, jak je prezentován studií
architektonického studia Štěpán, podporu.

Tato postupná příprava je pro nás všechny
náročnější v tom, že vyžaduje naše delší a
opakované zapojení do rozhodování. Mám
nicméně za to, že je lepší jít cestou postupných kroků za cenu toho, že nepřeválcujeme
rozumné oponentské názory a stavět
budeme až na základě vzájemné elementární
shody. Uznávám, že to může být únavné a že
už byste chtěli vidět hmatatelné výsledky. Já
také. Už bych byl nejraději, kdybychom měli
postaveno. Hotovo. Zkolaudováno. A mohli
jsme žít a soustředit se na své poslání. Je však
před námi ještě mnoho dílčích kroků.
Musíme nechat vypracovat prováděcí
projektovou dokumentaci, podle které se
bude stavba reálně provádět. Teprve na jejím
základě můžeme začít poptávat stavební
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firmy s žádostí o nabídku na provedení
prací. Následně můžeme uzavřít smlouvu o
provedení stavby a začít stavět. V mezidobí
je třeba pracovat na získávání finančních
prostředků na zaplacení stavby. Z předpokládané částky 38 milionů korun, na kterou
je cena stavby odhadnuta, máme momentálně k dispozici částku cca 19,2 mil Kč
(naspořené vlastní prostředky, investice,
dary a přísliby půjček z dotazníků). Dále
počítáme s půjčkami ze Stavebního fondu
CB a z Waderovy nadace a uvažujeme o tom,
že bychom si mohli půjčit od jiných sborů
CB případně jiných církví. Ohledně těchto
půjček bude třeba ještě začít jednat.
Komerční úvěry jsou pro nás těžko
dostupné, jelikož banka neumí pracovat
s našimi sbírkami jako zaručenými příjmy ke
splácení; jediné, na základě čeho nám je
banka ochotná půjčit, jsou příjmy z předního domu. Těmi ale nedosáhneme na celou
potřebnou částku. Z obecných zkušeností
všech, co kdy stavěli, je pak patrné, že se
málokdo vešel do původně plánované
částky a obvykle došlo k navýšení ceny.
S tímto je třeba také pracovat. V odhadu
ceny také není započtena daň z přidané
hodnoty ve výši 21 %, kterou budeme muset
zaplatit. Takže při započtení DPH a
navýšení ceny o 10 % se dostáváme k částce
celkových nákladů 50,5 mil Kč. Splácet
bychom mohli ročně zhruba 2,4 mil Kč, což
je za 10 let 24 milionů Kč při stejné
obětavosti a stejných nákladech na provoz.
Z výše uvedených čísel je zřejmé, že bychom
si mohli realizaci stavby v celém rozsahu
dovolit, nicméně je před námi mnoho práce
a bude od nás potřeba vyšší obětavost,
minimálně v době, kdy budeme splácet
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půjčky. Doufám, že nás tato situace spojí, že
se semkneme a že i nás naučí obětovat a
dávat Božímu dílu nejen ze svého nadbytku.
Modleme se za moudrost a za Boží vedení
nejen ve věci rekonstrukce, protože
současně s pracemi na rekonstrukci není
možné opomíjet naše další úkoly a práce,
které jsou před námi. Je to zejména úkol
věnovat se našemu duchovnímu růstu, úloha
žít každý den naplno s Ježíšem a dorůstat do
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Nesmíme opomíjet kázání Slova, péči o děti,
mládež, seniory, ale ani o střední generaci.
Ve výhledu bychom chtěli pozvat do Brna ke
službě vikáře, který by mohl růst pod
dohledem bratra Karla Hůlky a který by se
s ním podílel na službě. V neposlední řadě
nesmíme zapomenout ani na úlohu, kterou
máme při zvěstování evangelia vně našeho
sboru a na službu potřebným. Práce je jako
na kostele. A v tomto bude třeba, abyste se
zapojili, jak jen budete moci. Možná je to
ještě důležitější než naše zapojení do
rekonstrukce, protože sice stavíme na
Kounicově modlitebnu-chrám, ale daleko
důležitější je, abychom budovali chrám
svého srdce, protože jsme Božím chrámem a
Duch Boží v nás přebývá! A tak přemýšlím o
tom, zda jsem ochoten obětovat svůj život
pro Krista, dát mu svůj čas, svoje schopnosti
a prostředky a jít za ním zcela naplno,
nenechávat si zadní vrátka. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí
svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude
mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A
zač získá člověk svůj život zpět? A jak jste na tom
vy?
Váš v Kristu
Lukáš Pacek
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SBOROVÁ KRONIKA
ŘÍJEN 2021
BLAHOPŘEJEME

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě.
J 18,37

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
kdy
komu
1. 10.
11. 10.
11. 10.
12. 10.
15. 10.
19. 10.
22. 10.
23. 10.
29. 10.

bratru Jiřímu Křipačovi z Brna
sestře Martě Heroldové z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Bohumilic
sestře Dagmar Chlápkové z Bohumilic
sestře Aleně Farníkové z Brna
sestře Olze Černé z Bohumilic

proč
73 let
74 let
71 let
79 let
88 let
76 let
75 let
72 let
84 let

KŘEST
w V neděli 26. září byla pokřtěna Viola

Štiglerová.

INSTALACE
w V neděli 19. září byl uveden do služby

kazatele v našem sboru bratr kazatel
Karel Hůlka.
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Ze života mládeže
Nový začátek
Naše mládež odstartovala v půlce září
přespávačkou a hned následující pondělí
navázala první „mládeží“. Protože jsme si
chtěli pro společné setkávání vytvořit místo,
které bude „naše“, vzali jsme do svých
rukou jednu ze sborových místností, které se
říkalo pastoračka. Hned v pátek jsme se
pustili do vyklízení, malování, a pomocí
několika nových podsedáků, koberce,
nástěnek a malůvek na zdi si vytvořili svoji
novou klubovnu. Páteční večer jsme
proložili dobrou večeří a zakončili společným duchovním programem a filmem.
V sobotu jsme vyrazili na výlet, vyšlápli na
rozhlednu a prošli se po oboře. Tento
společný čas byl osvěžující a dělalo nám
velkou radost, že můžeme být spolu,
navzájem se poznávat a začínat tvořit
společenství, které bude otevřené všem
mladým lidem našeho sboru. Na prvních
mládežích i přespávačce se nás setkalo od 15

Pohledy mládežníků:
„Mládežová přespávačka se mi moc líbila.
Sešlo se nás asi dvacet a po společné večeři
jsme se pustili do úpravy nové klubovny.
Myslím, že se nám klubovna povedla a
nejlepší je, že se mohl zapojit úplně každý a
nakreslit něco na stěnu, takže je to dílo nás
všech. Těším se na další akce s mládeží.“ –
Bětka Zachariášová
„Bylo to super.“ – Jakub Štigler
6

do 20 lidí, až je nám naše nová klubovna
skoro malá J.
V nové mládežovce se budeme se
setkávat každé pondělí od 17.30 a vítaný je
každý mládežník. První sérií duchovních
programů, kterou jsme začali, je série o zklamání. Chceme společně mluvit o zklamání
ne jako o konci, ale jako o začátku něčeho
nového, pravdivějšího. Každý z nás zažívá
zklamání ze sebe sama, z druhých a někdy i
z víry, z Boha nebo společenství. Ale jak řekl
D. Bonhoeffer, zkušenost zklamání nejen
patří k víře, ale je i nevyhnutelná pro
dospělost naší víry; pro to, aby byla naše víra
zdravá. Pavel v epištole Římanům píše, že se
máme nejen společně radovat, ale i společně
plakat, a tak chceme i v naší mládeži vytvářet
prostředí, kde budeme pravdiví jeden
k druhému a skrze svá zklamání nechávat
Pána Boha měnit naše životy i to, jak se
díváme na všechno, co život přináší.
za vedení mládeže
Adéla Bischofová

„Přespávačka probíhala od pátku 10. 9.
do soboty. Během pátku jsme po večeři
v podobě hot-dogů, vymalovali novou
klubovnu (dříve pastoračku) a celkově si ji
upravili. V sobotu jsme vyrazili na krátký
výlet do obory a odpoledne jsme
pokračovali v úpravách mládežovky. Celou
akci jsem si užil a jsem rád, že mohla
proběhnout.“ – Michal Křipač
„Druhý víkend v září jsme se po prázdninách mohli vrátit k nám do modlitebny a užít
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si mládežovou akci, jakou nám vláda už
dlouho nedovolovala. O to lepší ale byla. Jak
je u nás zvykem, byla plná dobrého jídla, kdy
naším hlavním hřebem byly hot dogy, a
nebyli bychom to my mladí, kdybychom
nesoutěžili, kdo ho má hezčí. Hráli jsme hry,
koukali na film, řekli jsme si, co nás letos na
mládeži čeká a co bychom si na ní
představovali my mládežníci. Hlavním cílem
této akce ale bylo přemalovat a podle sebe
upravit bývalou pastoračku, která už teď
nese jméno mládežovka a je to nová
místnost, kde se mládež schází. „Naplnil je
zručností dělat všechnu práci řemeslnou, uměleckou

a výšivkářskou na přízi modrou, purpurovou,
karmínovou i na jemné plátno, stejně jako práci
tkalcovskou – aby konali veškerou práci a vymýšleli
nápady.“ (Exodus 35,35) Jak moc velkými
talenty nás Pán obdařil, můžete posoudit
sami. Během víkendu jsme stihli oslavit
i narozeniny Ády a před oficiálním koncem
si udělali výlet do obory Holedná, která je
skvělým útěkem do přírody uprostřed
města. Čekal nás výšlap na rozhlednu
s nádherným výhledem na Brno a mohli
jsme si zde prohlédnout daňky a divoká
prasata z naprosté blízkosti.“ – Ema Bagarová

říjen 2021

dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM
VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

Karel Havlíček Borovský

Joža Úprka

Tycho Brahe

Alois Mrštík

12. 10. 1931 – v Riu de Janeiru odhalena socha
Krista Spasitele.
13. 10. 1781 – císař Josef II. vydal toleranční patent. |
14. 10. 1861 – v Jimramově se narodil spisovatel, dramatik a publicista Alois
Mrštík.
18. 10. 1866 – císař František Josef I. rozhodl o zřízení slovanského
gymnázia v Králově Poli u Brna. Šlo o první českou střední školu
v Brně.
20. 10. – Den stromů – svátek vyhlášený OSN v roce 1951, kdy „konference
shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně
ve všech členských státech slavil světový svátek stromů, a to v době, kdy se to za
lokálních podmínek zdá být příhodné.“
24. 10. 1601 – v Praze u dvora Rudolfa II. zemřel dánský astronom Tycho
Brahe. Pohřben je ve staroměstském kostele Panny Marie před Týnem.
26. 10. 1861 – v Kněždubu u Hodonína narozen malíř a grafik Joža Úprka.
31. 10. 1821 – narozen spisovatel Karel Havlíček Borovský.

w Události označené | jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 10).
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Začal nový
školní rok
Zprávy z Diakonie
a pozvánka ke spolupráci
Psychoterapeutická poradna

Materiální pomoc

Snažila jsem se o prázdninách nepracovat,
abych mohla být v klidu s vnoučaty a nabrala
nové síly – ale moc se mi to nedařilo. Někteří
lidé byli a jsou ve velkých zápasech, stále se
hlásí noví žadatelé o pomoc. Někteří se cítí
podobně, jak to zachytila ve své básni jedna
sestra – Anežka Michutová, která napsala
báseň pro svou kamarádku v trápení. Možná
nám pomůže chápat, jak se mnozí naši mladí
cítí, a budeme hledat cesty porozumění a
podpory. Prosíme, modlete se s námi za lidi
v trápení i za službu, kterou jim můžeme
poskytovat.

O prázdninách jsme měli ve skladu poslední
zbytky potravin a věcí pro potřebné. Jsme
rádi, že 9. 9. 2021 dostáváme novou nadílku
materiální pomoci z programu Pompo.
Takto spolupracuje Evropská unie,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, ústředí
Diakonie CB a naše Pobočka Diakonie
Církve bratrské v Brně.
Administrativu této služby převzala
sestra Marine Serobyan, velmi dobře se
zapracovala a dobře jedná s potřebnými.
Pomoc vydává vždy ve čtvrtek dopoledne,
jiným potřebným pak vydává pomoc Noemi
a Inka, dle dohody.

Snažím se, a přesto selhávám,
chodím se svázanýma nohama.
Vím, že nic nebude jako dřív,
můj mozek chtěl by přitom víc.
Já vím, že to není snadné
stát v davu a ještě rovně.
Vím, že rány hojí se pomalu
A že tlak stoupá směrem nahoru.

8

Tvořivý kroužek
Vedení kroužku přebírá Miriam Kohoutová
(Halámková). Chceme se setkávat opět
dvakrát za měsíc. Časy upřesníme v oznámeních a na nástěnce. Pokud bude více zájemců, budeme moci službu rozšířit.
Účastníci budou muset být očkovaní,
nebo mít s sebou potvrzení o testu.
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Setkávání seniorů
Připravujeme znovu setkávání seniorů
v úterý v 10 hodin jednou za měsíc; den
upřesníme na nástěnce a ve sborových
oznámeních. Potřebujeme se domluvit, zda
bychom mohli podávat alespoň kávu
s moučníkem. Určitě bude třeba, aby

účastníci byli očkovaní nebo testovaní,
abychom nikoho neohrozili nákazou dalších
zmutovaných virů. Na naše setkání se těší i
sestra Hana Maršálová, která by se se seniory
ráda seznámila. Byla by ochotná i
navštěvovat ty, kteří by stáli o obecenství.
4Noemi Komrsková

Informace k bazárku
Rádi vzpomínáme na bazárky s názvem
„Přineseš odneseš”, které jsme několikrát
pořádali s Máriou Uhlíkovou (Kulískovou),
Katkou Vávrovou, Inkou Kulískovou a
dalšími. Cílem tenkrát bylo seznámit se
s lidmi v okolí našeho sboru, dát jim najevo,
že nás zajímají, a zároveň pomoci
materiálně. Mnozí příchozí říkali, že si nikdy
nevšimli, že je tu sbor. Měli jsme radost, že se
naše cíle naplňovaly, a dokonce natolik, že
s námi spolupracovala třeba naše kadeřnice,
soused z vedlejšího domu, sousedka z ulice a
podobně. Děkujeme Vám, kteří jste
pomáhali, jakkoliv spolupracovali a hovořili
s návštěvníky.
Tentokrát jsme si uvědomili, že potřebujeme tuto činnost posunout. Potřebujeme

rozvíjet svoji dobročinnost. Činit i takovéto,
třeba malé dobro je v situaci, ve které ve
sboru jsme, opravdu žádoucí. Je to možnost
pomoci Diakonii profesionalizovat a
rozvinout pomoc lidem uvnitř sboru i okolo
nás. Máme také možnost podpořit
rekonstrukci modlitebny, jakkoliv, třeba i jen
pár korunami. Pán Bůh pracuje se svým
lidem tak, že chce vidět naše srdce v našem
snažení a pak je ochoten rozmnožit naše
malé dary. Prosme o požehnání našeho
snažení.
Podzim už chystá i Vánoce: třeba najdeme dárky „second hand” na Dobročinném
bazaru a ušetříme tak na dary pro
rekonstrukci.
4Noemi Komrsková

w Na fotografiích ukázky práce tvořivého kroužku
KOMPAS 10/2021 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Letopisy
k říjnovým výročím
11. 10. 1531 – smrt
Ulricha Zwingliho –
Zwingli pocházel z kantonu St. Gallen, vystudoval teologii v Bernu, Vídni a Basileji a stal
se farářem v městě Glarus, a pak v Einsiedeln.
V roce 1518 byl jmenován kazatelem v hlavní curyšské katedrále
Grossmünster, což bylo místo sice málo
placené, ale zato s velkým společenským
dopadem. To se projevilo zejména v letech
1522–1523, kdy se Zwingli na základě
vlastního biblického poznání postavil proti
celibátu a postním předpisům a deklaroval
nadřazenost Písma nad ostatními církevními
nařízeními a pravidly. V roce 1523
publikoval 67 článků, které následně vedly
k zásadní reformaci církve a charakteru
bohoslužeb (nahrazení mše prostým
shromážděním se zaměřením na výklad
Bible, odstraňování obrazů a soch, reforma
křestní praxe atd.) v Curychu. Tento
reformní proud se pak rozšířil i do dalších
významných měst jako Basilej a Bern. Když
byl Zwingli v roce 1528 pozván na disputaci
do Bernu, formálně stanovil hlavní teze své
reformace: 1) církev se rodí z Božího Slova a
Kristus je její hlavou; 2) zákony člověka
zavazují jen potud, pokud odpovídají Písmu;
3) ospravedlnění člověka je jen v Kristu; 4)
Písmo neučí o tělesné přítomnosti Krista
v chlebu a víně Večeře Páně; 5) mše je
10

hrubou urážkou oběti a smrti Krista; 6) neexistuje žádný biblický podklad učení o
přímluvě mrtvých, očistec či uctívání
obrazů; 7) manželství je zákonné pro
všechny (namířeno proti celibátu kněží).
V průběhu svého působení se mnohokrát
názorově střetl s různými oponenty, včetně
např. Martina Luthera, který s Zwinglim sice
souhlasil v odmítnutí eucharistického
obětování, ale odmítl jeho učení o fyzické
nepřítomnosti Krista ve svátosti chleba a
vína (Zwingli měl za to, že Kristus je při
slavení Večeře Páně přítomen pouze
duchovně skrze přítomnost Ducha svatého
ve věřících, zatímco Luther byl přesvědčen,
že Kristus je jistým způsobem přítomen ve
svátosti i fyzicky). Působení Zwingliho
reformačního hnutí přineslo švýcarským
kantonům rozdělení, když pět z nich
odmítlo Zwingliho učení a zůstalo na
katolických pozicích. To pak vedlo i k válečným střetům mezi jejich armádami.
Zwingli byl v Curychu zastáncem názoru, že
tyto katolické kantony je potřeba přesvědčit
o pravdě Boží všemi prostředky, což
nakonec vedlo k jeho záhubě. V říjnu 1531
při tzv. druhé kappelské válce byl Zwingli,
který curyšským sborům sloužil jako kaplan,
zabit na bitevním poli. Po této bitvě a
Zwingliho smrti došly obě znepřátelené
strany k dohodě o ponechání vyznávání víry
v kantonech tak, jak si samy ustanovily.
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13. 10. 1781 – toleranční patent Josefa II. –
Patent povoloval v habsburské monarchii
vyznávat a provozovat i tři nekatolická
křesťanská vyznání – konkrétně augšpurské
(luterství), helvétské (kalvinismus) a
řeckopravoslavné. Privilegovaná a státem
podporovaná však i nadále zůstávala (až do
vydání tzv. protestantského patentu v roce
1861) katolická církev. Nekatolické církve
měly řadu omezení – jejich bohoslužby se
musely odehrávat v soukromí, nekatolické
kostely a modlitebny musely stát mimo
hlavní ulice a nesměly mít věže ani zvonice.
Kdokoli chtěl oficiálně přestoupit k některé
z těchto nekatolických církví, musel v roce
1782 své rozhodnutí obhájit u úřední komise
k tomu určené, v následujících letech pak
musel (až do roku 1861) absolvovat
šestitýdenní duchovní cvičení u místního
katolického kněze, které se muselo vykonat

v celé délce – v praxi bývalo ale přerušováno, čímž docházelo k prodlužování
doby nutné k přestupu z katolické církve.
Evangelíci museli stavět své kostely a platit
svého faráře ze svých vlastních prostředků a
nadto ještě odvádět dávky místně
příslušnému katolickému faráři. Přestože
patent ještě nenastolil skutečnou náboženskou svobodu a šlo jen o pouhou
toleranci nekatolíků, i tak znamenal
významný krok kupředu pro všechny
evangelické křesťany – umožňoval jim
oficiální existenci jejich církve a i mnohem
větší možnost vlastního společenského a
hospodářského uplatnění (tento hospodářský aspekt, od něhož si Josef II. sliboval i
hospodářský růst celé monarchie, hrál asi při
rozhodování o vydání tolerančního patentu
roli pomyslného jazýčku na vahách).
4Josef Vávra
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Říjen v besídce
Níže je uvedený plánovaný rozpis nedělních úloh.
Vzhledem k neobvyklému stavu se program besídky může změnit. Sledujte proto webové
stránky sboru, případně vás vedení besídky bude e-mailem o změnách včas informovat.

Co se bude v besídce učit:
Datum

Téma (č. úlohy)

Verš k zapamatování

Neděle 3. října

Podobenství o
nemilosrdném služebníku
(NZ 1/13)

Snášejte se navzájem a odpouštějte si,
má-li kdo něco proti druhému.
Koloským 3,13

Podobenství o dělnících na
vinici (NZ 1/14)

Hospodin je spravedlivý ve všech svých
cestách, milosrdný ve všech svých
skutcích.
Žalm 145,17

Neděle 10. října

Neděle 17. října

Neděle 24. října

Neděle 31. října

Kdo však činí vůli Boží, zůstává na
Podobenství o dvou synech věky.
1. Janova 2,17b
(NZ 1/15)
Podobenství o hostině
(NZ 1/16)

Pojďte, vše už je připraveno.
Lukáš 14,17b

Podobenství o deseti
družičkách (NZ 1/17)

Bděte tedy, neboť neznáte dne ani
hodiny.
Matouš 25,13

V neděli 24. října po shromáždění proběhne v dolních
místnostech setkání učitelů (u zalévané kávy).
12
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Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 13. A 27. 9. 2021 | BRNO

Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Tomáš
Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

1. Příchod správce sboru
Staršovstvo s vděčností přijalo zapojení
bratra kazatele Hůlky do služby správce
sboru. Na základě toho mohl být navržen a
projednán plán služeb do konce roku 2021
včetně plánované dovolené bratra kazatele
Komrsky. Děkujeme velmi bratřím
kazatelům za jejich službu a také ostatním
bratřím, kteří se pravidelně i mimořádně
podílí na službě slovem v nedělních
bohoslužbách, středečních biblických
hodinách i při mimořádných příležitostech.
Zároveň se s příchodem nového správce
sboru opět otevírá otázka možnosti služby
Brněnských na samostatné stanici v Bohumilicích i jinými způsoby, než je zajištění
online přenosů z Brna přes internet.
2. Podzimní sbírky
Přestože aktuální prioritou sborových
financování je řešení otázky rekonstrukce,
staršovstvo se zabývalo možnostmi zapojení
se do tradičních i nových příležitostí, jak
pomoci i mimo náš sbor. Termíny a náplň
podzimních sbírek budou ještě upřesněny.

Kromě těchto sbírek přispěl náš sbor opět
na chod Evangelikálního teologického
semináře, se kterým spolupracujeme na
možnostech služby slovem studentů.
Nejedná se však o mimořádnou sbírku, ale o
příspěvek daný konferenčním usnesením.
3. Zapojení pracovníků do služby ve sboru
Zatímco s novým školním rokem se
naplno rozběhla řada činností (modlitební
chvilka, klub rodičů, besídka, malý a velký
dorost, mládež, aktivity Diakonie včetně
setkání seniorů, tvořivého kroužku a
Bazaru, online páteční setkání, pěvecký sbor
a další hudební doprovod, připravuje se opět
vaření polévek pro potřebné a další aktivity),
některé další činnosti běží zatím v omezeném režimu, případně stojí na jednotlivcích,
které by staršovstvo rádo podpořilo. S tím
souvisí hledání nových pracovníků, kteří by
byli schopni se do dalších činností zapojit.
Výsledek tohoto hledání bude předmětem
dalších jednání. Zájemci o zapojení do
služby budou čím dál více potřeba.
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4. Rekonstrukce
Staršovstvo projednalo další možné
kroky ve věci dotazníku na rekonstrukci,
jeho vyhodnocení a z toho plynoucích
dalších kroků. Členské shromáždění
k rekonstrukci je plánováno na 17. října
2021 od 15 hodin. Více informací je
uvedeno v Úvodníku tohoto čísla Kompasu;
podrobnosti budou členům zaslány a budou
zveřejněny i na nástěnce a na webových
stránkách sboru.
5. Večírky
Vedle nedělních bohoslužeb a středečních biblických hodin a skupinek jsou
večírky jednou z dalších pravidelných akcí
zimního období. Staršovstvo ve spolupráci
s některými členy hledá možnosti, jak
večírky nebo jinou formu setkávání obnovit.
Cílem je vytvořit prostor k setkávání, na
kterém bychom se opět mohli jako sbor více
poznávat, a to napříč všemi generacemi.

Pokud máte o taková setkání zájem, dejte
staršovstvu vědět, jakou formu byste uvítali.
6. Nedělní káva ve spodních místnostech
Staršovstvo průběžně sleduje a vyhodnocuje možnosti setkávání s ohledem na
platná opatření a rizika. Zatímco jiná
setkání, například setkání seniorů, jsou
pořádána v režimu návštěvníků, kteří jsou
registrovaní (je možné je konkrétně
kontaktovat i zpětně), testovaní, případně
očkovaní nebo po prodělané nemoci, u bohoslužeb a následných setkání ve společných
místnostech toto neplatí. Bohoslužby, a tedy
i setkání po nich jsou nyní otevřené pro
všechny (pouze se zakrytým nosem a ústy a
s dodržením rozestupů). Jakmile to však
situace dovolí, bude i tato aktivita, věříme,
opět obnovena.
za staršovstvo Miroslav Křipač

POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ
Milá sestro, milý bratře,
staršovstvo Tě srdečně zve k účasti na členském shromáždění, které se uskuteční v neděli 17. 10. 2021 od 15.00 hodin v modlitebně Církve bratrské na Kounicově 15, 602 00
Brno. Jeho tématem bude informování o dosavadních výsledcích prací provedených
v souvislosti s rekonstrukcí modlitebny, nastínění možností financování této
rekonstrukce a projednání výhledu na další postup prací souvisejících s rekonstrukcí.

14
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Program jednání bude následující:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

PREZENCE (od 14.30)
BIBLICKÝ ÚVOD
VOLBA ZAPISOVATELE
Návrh usnesení:
Zápis z tohoto členského shromáždění pořídí zapisovatel staršovstva
bratr Tomáš Nykodým.
PREZENTACE DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ, NÁVRHU FINANCOVÁNÍ,
VÝHLED DALŠÍCH PRACÍ
DISKUZE
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ
Návrh usnesení:
Členské shromáždění souhlasí s dosavadním postupem ve věci
rekonstrukce a pověřuje staršovstvo k těmto dalším krokům:
a. Vypracování projektové dokumentace provedení stavby včetně
varianty možného rozdělení stavby na etapy, ze kterého
vzniknou podklady pro přesný výpočet cen jednotlivých prací.
b. Vést jednání k zajištění financování rekonstrukce v plné variantě
formou darů a půjček včetně půjčky ze Stavebního fondu Církve
bratrské, Waderovy nadace, dalších sborů a jiných dárců.
MODLITEBNÍ ZÁVĚR

Podrobnější informace k programu jsou k dispozici na webových stránkách sboru
www.cb.cz/brno v sekci pro členy a rovněž na nástěnce ve vestibulu.
Toto členské shromáždění je schopno se usnášet, bude-li přítomna alespoň jedna
třetina členů s hlasovacím právem. Členské shromáždění rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů s hlasovacím právem. Právo hlasovat nemají nezletilí členové.
Pozor, sbor má podle vládou vyhlášených opatření povinnost a odpovědnost
zkontrolovat tzv. bezinfekčnost účastníků shromáždění ohledně nemoci covid-19. Proto
je pro účast na členském shromáždění, v souladu s aktuálními vládními opatřeními
účinnými od 30. 9. 2021, nutno se při příchodu prokázat negativním testem (antigenní či
PCR test) na přítomnost viru covid-19, potvrzením o prodělané nemoci covid-19 nebo
potvrzením o absolvovaném očkování. Osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19, je účast zakázaná. Tyto podmínky jsou tedy odlišné od podmínek
účasti na bohoslužbách!
Pro děti bude po dobu členského shromáždění zajištěn program ve spodních
místnostech.
Lukáš Pacek, místopředseda staršovstva
KOMPAS 10/2021 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Říjen v našem sboru

P

o dobu, kdy nebude možná plnohodnotná osobní účast na bohoslužbách, budou nedělní shromáždění i
biblické hodiny přenášeny on-line
prostřednictvím YouTube, platný odkaz
najdete vždy na cb.cz/brno.
Pravidelné i mimořádné pobožnosti
(v 10.00, pokud není uvedeno jinak )
3. 10. kaz. Karel Hůlka + VP (Neděle
díkůvzdání)
10. 10. bratr Josef Vávra
17. 10. kaz. Karel Hůlka
24. 10. bratr Petr Raus
31. 10. kaz. Karel Hůlka
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.
Biblické hodiny (18.00)
6. 10. kaz. Karel Hůlka
13.10. kaz. Karel Hůlka
20. 10. kaz. Karel Hůlka
27. 10. kaz. Karel Hůlka

Klub rodičů a dětí
Čtvrtek 7. a 21. 10. – 9.45
Zkoušky pěveckého sboru
Každý pátek 16.45.
Fotbálek
Je možné se zase hlásit na nedělní
fotbálek, a to přes aplikaci Týmuj.cz, vždy
nejpozději do čtvrtka do 15.30 hod. Podle
toho, kolik lidí se přihlásí, bude (nebo nebude) fotbal v neděli od 15.30 do 17.00 hod.
Cena zatím zůstává stejná (50 Kč).
4Tomáš Kotrbatý.
Časopis Brána (časopis CB)
Pořizuji nový seznam předplatitelů
časopisu Brána. Kdo by chtěl tento časopis
(v tištěné, papírové podobě) odebírat v roce
2022, ať se přihlásí do konce října 2021.
Děkuji.
4Anna Zachariášová
Členské shromáždění k rekonstrukci
17. 10. 15.00

Dorosty i mládež
Mládež – pondělí 17.30
Malý dorost – úterý 17.00 –19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00–19.00

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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