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(gon@email.cz), (david.fajfr@seznam.cz),
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4 pokračování na straně 7

KalendáriumKalendárium

1. 2. 1921 – založena Veřejná knihovna 
města Brna (nynější Mahenova 
knihovna).¬

1. 2. 2001 – v Brně začíná působit 
Kancelář veřejného ochránce 
práv (tzv. ombudsmana).

2. února – Hromnice = svátek Uvedení 
Páně do chrámu/Očišťování 
Panny Marie. Připomíná 
událost, kdy Josef  s Marií přinesli 
malého Ježíše do chrámu 40. den 
po jeho narození (jak to 
předepisoval Mojžíšův zákon). 
Evangelium podle Lukáše 
popisuje příběh jeho setkání se 
Simeonem a Annou (viz Lk 
2,22–39).

4. 2. – Světový den boje proti rakovině.
9. 2. 1881 – v Petrohradě zemřel ruský 

spisovatel Fjodor Michajlovič 
Dostojevskij.

10. 2. 1961 – v Třebíči umírá spisovatel a 
kněz Jakub Deml.¬

15. 2. 1976 – kvůli podemletí vodou          
z prasklého podzemního potrubí 
se na Pekařské ulici u nemocnice 
sv. Anny propadla část 
tramvajového ostrůvku, při 
neštěstí zahynula jedna žena.

mailto:(broklova@volny.cz
mailto:(broklova@volny.cz
https://portal.cb.cz/2020-akce-40-dnu-s-bibli-bude-mit-v-roce-2021-tema-pane-nauc-nas-modlit-se
https://portal.cb.cz/2020-akce-40-dnu-s-bibli-bude-mit-v-roce-2021-tema-pane-nauc-nas-modlit-se
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únor 2021
K Hospodinu stále mé oči hledí, 

on moje nohy z pasti vyprostí!
Žalm 25,15, B21

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

SBOROVÁ KRONIKA

KDY         KOMU                                           PROČ

SLABOST – SÍLA
4 Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne 

toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš 
mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ 
A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na 
mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijí-
mám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a 
úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem 
sláb, jsem silný. 

(2. Korintským 12,8–10)

dá se mi, že jsme si příliš zvykli na 
pocit bezpečí a jistoty. Věda a vy-Zspělé technologie nás vedou k doj-

mu, že je možné všechno zvládnout, a to jak 
v oblasti našeho zdraví, tak v oblasti 
životního prostředí, zajištění dobré úrody, 
bydlení, oblečení a jídla. Na případné nemilé 
a nečekané události máme mnoho druhů 
pojištění. Snažíme se mít naspořeno, aby nás 
případný výpa-dek příjmu nějak nezaskočil. 

Chceme mít svůj 
život pevně v 
rukou. Díváme 
s e  s  ve l k ý m  
obdivem a úctou na lidi, kteří si vždy ví rady a 
hned mívají nějaké řešení.

Taky asi patřím k těm, kdo mají rádi 
všechno pod kontrolou. Snažím se být při-
praven na všechny nepříjemnosti, které by 
mě mohly potkat. Pokud se mi přece jen 
přihodí nějaká nemilá událost, hned začnu 
přemýšlet, na koho se obrátit, jak postu-
povat, abych ten problém co nejdříve vyřešil. 
Usilovně hledám, jak z toho ven, a zkouším 
jednu možnost za druhou. Často mi přitom 
vůbec nedojde, že je tu také Pán Bůh. Tato 
varianta bývá až ta poslední.

Bojíme se situací, kdy si nevíme rady, kdy 
nevíme kudy kam, kdy nevidíme žádné 
rozumné východisko.

sestře Ludmile Dvořáčkové z Brna

sestře Halině Heczkové z Brna

sestře Jaroslavě Pilkové z Brna

sestře Marii Kořínkové z Brna

sestře Martě Smolíkové z Brna

74 let

84 let

80 let

84 let

75 let

5. 2.

7. 2.

16. 2.

27. 2.

27. 2.
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Pán Bůh nás, čas od času, do takových 
situací staví, a je to dobře. Veškerá naše 
snaha a úsilí nikam nevedou. Docházejí nám 
síly a na dění kolem sebe nemáme žádný vliv.

V současné době něco takového proží-
váme celosvětově. Přijde drobný virus a 
nám se všechno hroutí. Zdá se, že již vidíme 
světlo na konci tunelu, a ona ta mrška nějak 
zmutuje a jsme zase na začátku. Celý svět 
vkládá obrovské prostředky do vývoje 
vakcín a léků, a pořád ji nemůže zkrotit.

Nemusí však jít zrovna o celosvětovou 
pandemii. Stačí, když se náš věk přehoupne 
polehounku a nenápadně do druhé polovi-
ny, a najednou támhle něco bolí, unavím se 
daleko rychleji než o pět let dříve, kolena 
rozbolí, přidají se závratě a stoupne mi tlak. 
Už ani nezvládnu zrýt zahradu za tři hodiny, 
jak to bylo dřív, a musím si práci rozložit na 
několik dnů atd. Když vykládám nákup        
z auta, musím si ho rozdělit do více tašek, 
nebo si na něj vezmu rudlíček. Jak to se 
mnou bude vypadat za pár let?

Potýkáme se s tím i v našem sboru. Kolik 
práce je před námi a kolem nás. Ztrácí se 
nám mladí lidé, kteří ve sboru vyrůstali, 
zápasíme o naše děti, blíží se rekonstrukce a 
náklady na ni přesahují naše představy, a to 
nemluvím o tom, že na ni máme každý jiný 
názor. Co bude po rekonstrukci? Bude to    
k něčemu? Nezůstane zrekonstruovaná 
modlitebna prázdná? Nezbude tu pár 
pamětníků, kteří budou vzpomínat na to, jak 
to tu vypadalo dříve, jak to tu žilo? Zdá se 
nám, že nám to všechno utíká mezi prsty.

A právě v takových chvílích je dobré si 
vzpomenout na tento verš. V naší slabosti je 
síla. Proč? Protože v ten okamžik, kdy 
předáme otěže svého života Pánu Bohu, On 
může jednat. Možná nebude reagovat tak, 
jak bychom si zrovna představovali, ale vždy 
všechno udělá v pravý čas a tím nejlepším 

způsobem. Cítíš, že už nemáš dost sil? Pán 
Bůh jí má dost. Pán Bůh je Bohem, který 
stojí o to, abychom ho svými těžkostmi, 
radostmi, zkrátka vším „obtěžovali“. Pán 
Bůh zná cestu i z té nejkomplikovanější 
situace.

Není to jen o tomto verši. Máme mnoho 
příkladů ze Starého i Nového zákona. 
Vezměme například Gedeóna a to, jak ho 
Pán Bůh vedl k výběru vojáků. Nakonec ho 
do boje poslal se třemi sty bojovníky. Co to 
je proti celé armádě?

Můžeme si také připomenout Davida      
s Goliášem nebo situaci, kdy učedníci Pána 
Ježíše řešili, jak nasytit tisíce lidí.

Co mají tyto situace společné? Lidé, kteří 
se v těchto situacích ocitli, mluvili s Pánem 
Bohem a On mluvil k nim. Měli s Pánem 
Bohem vztah. Předkládali mu svoje 
problémy, hledali jeho vůli, a nakonec udělali 
krok víry – a Pán Bůh jednal.

Věříme Pánu Bohu, že je stejný tehdy i 
dnes? Co znamená věřit Bohu?

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co 
doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře 
předků se Bůh přiznal svým svědectvím. (Židům 
11,1–2)

Učím na vysoké škole. Když v rámci 
výzkumu objevíme něco nového, snažíme se 
to co nejdříve ověřit pokusem. Prostě vy-
zkoušíme, jestli to skutečně funguje. 
Zkusme to udělat stejně ve svém životě        
s Pánem Bohem. Máme tolik zaslíbení.

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na 
vás záleží. (1. Petrova 5,7).

Všecko, co tady zmiňuji a cituji, jistě 
dobře známe. Vyzkoušeli jsme to už?

4Jaroslav Štigler st.



5KOMPAS 2/2021 / WWW.CB.CZ/BRNO/

Postní období, 

příležitost, 

nebo přežitek

ánoce končí svátkem Zjevení Páně, 
který připadá na 6. ledna, kdy Vmágové z východu rozpoznali, že 

Ježíš je Mesiáš. Po skončení vánočních 
svátku nastává mezidobí, které končí 
Popeleční středou, na kterou navazuje 
předvelikonoční půst. Letos připadne 
Popeleční středa na 17. února, touto středou 
začíná čtyřicetidenní postní období.

Než vyjde v březnu nové číslo Kompasu, 
budeme už žít přípravou na Velikonoce. 
Proto už v tuto dobu píšeme, v takovém 
předstihu, o postní době a o Velikonocích. 
Píšeme o tom ze dvou důvodů.

Prvním z nich je, že i letos je pro nás 
připraven cyklus biblického čtení 40 dní      
s Biblí, který může každý z nás využít. 
Podklady pro čtení naleznete na webových 
stránkách 

https://portal.cb.cz/2020akce40dnusbi
blibudemitvroce2021temapanenaucnasmo
dlitse. 

Od února bude k dispozici také na sbo-
rových webových stránkách. Tématem 
letošního čtení je „Pane, nauč nás modlit 
se“. Čtení počíná od 24. února 2021 a při-
pojit se může každý. Individuálně nebo 
společně. Tomuto tématu se budeme věno-
vat také při našich online setkáních.

Druhým důvodem je, že máme příležitost 
využít postní období, abychom odložili ně-

co, co nás oddaluje od obecenství s Pánem 
Bohem. Dříve lidé nejčastěji odkládali jídlo a 
starost o něj a postili se tím, že nejedli a 
někdy i nepili. V dnešní době nemusí být 
jídlo něčím, čemu věnujeme hlavní péči       
v našich dnech. Nám dnes stačí zajít do 
obchodu a jídlo si obstarat. Dříve bylo 
obstarání jídla složitější, zabíralo mnohdy 
celý den a oproštění se od jídla dávalo lidem 
velké množství volného času na to, být         
s Bohem. My dnes máme jiné věci, které 
zabírají náš čas, který bychom mohli strávit  
s naším Pánem. Půst může být také o našem 
rozhodnutí něčeho se vzdát pro Pána Boha, 
a tím si intenzivněji uvědomovat, co pro nás 
udělal. A tak přemýšlejme o tom, čeho se     
v postní době můžeme vzdát. Může to být 
drobnost, například oblíbený TV pořad, hra, 
Facebook či cokoliv jiného. Můžeme 
přemýšlet i o tom, že se vzdáme alkoholu, 
kávy nebo sladkostí. Případně jiných nezá-
vadných či závadných neřestí a obětujeme je 
tak našemu Pánu.

Přejeme vám v nadcházejícím postním 
období Boží blízkost.

4Lukáš Pacek
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ÚVODNÍ SLOVO 
DAVIDA BENI 
K LETOŠNÍMU ČTENÍ

PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE

ane , nauč nás 
modlit se, žádali Pučedníci Pána 

Ježíše (Lk 11,1nn). Jan 
Křtitel tomu své žáky 
učil, Pane, nauč nás 
tomu také… Ježíšovou 
bezprostřední odpo-
vědí na učednickou 
prosbu byla slova, 

známá po staletí jako modlitba Páně neboli 
Otčenáš. Odpovědí v širším slova smyslu 
bylo celé Ježíšovo vyučování, ba celý jeho 
život – a jeho umírání –, jak ho zvěstuje 
evangelium. Ježíšova modlitba a Ježíšův 

modlitební, a vůbec celý život představovaly 
potřebnou odpověď pro učedníky tehdy; a 
stejně žádoucí odpověď představují pro nás 
dnes. Vždyť i my musíme Krista opakovaně 
žádat: „Pane, nauč nás modlit se.“ Ano – 
hádám a snad nikomu nadmíru nekřivdím – 
ani my se většinou ještě neumíme modlit. Či 
raději doznám sám za sebe: Ano, neumím se 
modlit. A necítím se způsobilý o modlitbě 
psát. Vím z osobní zkušenosti, co je mo-
dlitební ztišení, co jsou vyslyšené modlitby. 
Ale znám i modlitební nejistotu a 
bezradnost. Vždyť ani nevíme, jak a za co se 

modlit (Ř 8,26). Znám 
nevyslyšené modlitby. 
Vím, jak prázdná jsou 
leckdy slova mých mo-
dliteb; a jak může člověka 
tížit Boží ticho, o které se 
modlitba rozbíjí. Znám 
nedověru, ale i obyčejnou roztěkanost, 
lenivost, nechuť k modlitbě… Ovšem tím 
spíše vás také v letošním období před 
Velikonocemi zvu do Písma! Konkrétně ke 
slovům modlitby Páně a k vyprávění 
Lukášova evangelia – ono zmiňuje 
učednickou prosbu a lze je právem nazvat 
evangeliem modlitby. Zvu vás k modlitbě. 

Přičemž v záhlaví a v jádru četby, studia i 
modliteb ať je právě ona primární prosba: 
„Pane, nauč nás modlit se.“ Tento 
„katechismus“ nabízí uvedení do modlitby, 
rozpis čtení z Lukášova evangelia a z Třetí a 
Čtvrté knihy žalmů (Ž 73–106), dále pracov-
ní listy pro studium modlitby Páně ve sku-
pinkách či biblických hodinách a nakonec 
povzbuzení k domácím pobožnostem         
s čítankou několika klasických modliteb.

4David Beňa
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

únor 2021dokončení ze strany 2

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech 
(viz str. 8).

w 
(viz str. 8).
Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech ¬

18. 2. 1126 – bitva u Chlumce (u Ústí nad Labem), 
v níž český kníže Soběslav I. porazil 
římského krále Lothara III. Jde o první 
bitvu, které byla chápána jako „národní“ 
bitva Čechů proti Němcům – kníže 
Soběslav nechal do boje nést praporec svatého Vojtěcha a kopí svatého Václava 
coby českých zemských patronů. Jako poděkování za jejich pomoc při vítězné 
bitvě pak dal Soběslav I. opravit rotundu (později sv. Jiří) na Řípu.

18. 2. 1546 – v německém Eislebenu umírá kazatel a reformátor církve Martin Luther.
19. 2. 1901 – v Brně narozen herec Hugo Haas.

22. 2. 1471 – v Praze umírá utrakvistický biskup Jan Rokycana.¬
24. 2. – svátek sv. apoštola Matěje. Matěj byl Ježíšovým učedníkem už od doby Ježíšova 

křtu, ale apoštolem byl zvolen až po Ježíšově 
smrti, kdy se losem doplňoval apoštolský 
kruh po zavržení Jidáše a los padl právě na 
Matěje (viz Sk 1,23–26). Podle tradice působil 
jako misionář v Gruzii, kde snad i zemřel.
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Letopisy 
            k únorovým výročím

1. 2. 1921 – založení Mahenovy knihovny – 
instituce, bez níž si mnoho Brňanů (včetně 
autora) nedovede kulturní život v moravské 
metropoli představit. Již koncem roku 1920 
byl na podnět knihovní rady vypracován 
seznam všech spolkových knihoven v Brně a 
vypsán konkurs na funkci knihovníka.        
1. února 1921 byla Brněnská veřejná 
knihovna obecní oficiálně založena a jejím 
prvním knihovníkem byl zvolen Antonín 
Vančura (tj. Jiří Mahen). Jejím prvním 
sídlem byly dvě místnosti na německé škole 
na Veveří 26. Otevřena pro veřejnost byla 
20. listopadu 1922 spolu se 14 pobočkami 
po celém Brně. Její úvodní fond zahrnoval 
přes 13 tisíc knih (pro srovnání dnes spra-
vuje přes 750 tisíc knih). V roce 1926 se kvůli 
nedostatečným prostorám knihovna stěhuje 
do německé dívčí školy na rohu Jakubské a 
Rašínovy ulice (dnešní ZŠ Rašínova), kde 
otevírá i veřejnou čítárnu. Koncem roku 
1939 nedostačují ani tyto prostory a 
knihovna se stěhuje do domu na Solniční 9. 
Období Protektorátu přečkala knihovna     

v omezeném provozu – byly uzavřeny něk-
teré pobočky i veřejná čítárna, nacistická 
městská správa odvezla z knihovny 140 
„závadných“ knih a řadu dalších zakázala 
půjčovat. Po osvobození se knihovna více 
zaměřila i na vzdělávání svých čtenářů a 
kulturní působení. V roce 1951 pak pře-
sídlila do objektu Schrattenbachova paláce, 
který poskytoval mnohem větší prostory 
pro knihovní i kulturní činnost. V této 
budově sídlí knihovna až dodnes.

10. 2. 1961 – umírá spiso-
vatel Jakub Deml – po-
cházel z česko-německé 
rodiny z Tasova, v jedenácti 
letech byl poslán k německé 
rodině do Rakouska a po 
návratu mluvil nějakou 
dobu až do smrti své matky 
jen německy (styděl se, že je 
Čech). Vystudoval gymnázium v Třebíči, 
poté vstoupil v Brně do semináře a roku 
1902 byl vysvěcen. Již za studií začal 
publikovat a na semináři se spřátelil s Oto-
karem Březinou a hnutím katolické moder-
ny. Pak však začal vystupovat jak proti 
modernistům, tak i proti klerikalismu vůbec, 
což mu přineslo biskupský zákaz publiko-
vání. Na vlastní žádost byl poté zproštěn 
kněžských povinností. Vznik první 
republiky sice nejprve upřímně uvítal, ale 
když rozeznal její skryté protikatolické 
zaměření, neváhal se pustit do ostré kritiky 
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jejích představitelů, ba i samotného 
prezidenta Masaryka. Demlova prvore-
publiková tvorba byla nezřídka terčem 
cenzurních zásahů, některá jeho díla byla i 
zabavována. V roce 1934 vydal asi své 
nejznámější dílo Zapomenuté světlo, které 
se dočkalo silné kritické odezvy (jak kladné, 
tak i ostře odsuzující). Za druhé republiky 
byl Deml jedním z nejtvrdších kritiků Karla 
Čapka a obou našich prvorepublikových 
prezidentů a jejich dosavadního (jak chápal 
Deml, ale i další druhorepublikoví před-
stavitelé) protiněmeckého směřování 
Československa. Velmi silně se tehdy a        
v době Protektorátu projevovalo i jeho 
antisemitské smýšlení (které ale nebylo cizí 
ani mnoha jeho současníkům), za nacistické 
okupace působil Deml ve Veřejné osvětové 
službě, protektorátní kulturně-ideologické 
organizaci hlásající nezbytnost spolupráce s 
Němci a antisemitské učení. Pro tuto 
činnost byl po válce Deml obviněn za 
kolaboraci s Němci, soud jej však (patrně na 
základě přímluvy Demlova přítele 
Vítězslava Nezvala) nakonec osvobodil. Po 
komunistickém převratu již Deml nemohl 
publikovat. Zbytek svého života strávil        
v ústraní v rodném Tasově.

22. 2. 1471 – v Praze umírá 
Jan Rokycana – Jan se 
narodil do rodiny kováře 
sídlícího na předměstí 
Rokycan (místo jeho dnes 
již neexistujícího rodného 
domku ukazuje pamětní 
deska na břehu říčky 
Klabavy v Rokycanech).   

V mládí krátce žil v místním augustini-
ánském klášteře, který proslul svou 
náklonností k hnutí „moderní zbožnosti“ 
(devotio moderna), které mělo mnoho 
styčných bodů s počínajícím reformačním 

hnutím v církvi. Jan pak odešel na studia do 
Prahy, kde se seznámil s učením Jana Husa a 
po Husově upálení se postavil za učení 
mistra Jakoubka ze Stříbra proti radikálním 
názorům Jana Želivského. Vystupoval také 
proti táboritskému hnutí; Janovou zásluhou 
došlo ke smíření pražského svazu se Žižkou 
v roce 1424. Od roku 1427 působí jako 
kazatel v Týnském chrámu, od roku 1429 
jako generální vikář arcibiskupství pražské-
ho a v roce 1435 se stává rektorem pražské 
univerzity. Téhož roku byl českým sněmem 
zvolen arcibiskupem pražským, nicméně 
tato volba nikdy nedosáhla kanonické 
platnosti pro odpor papežské kurie. V roce 
1436 mu byla pro spory se Zikmundem a 
následně Albrechtem Habsburským 
odebrána Týnská fara a Jan odchází do 
Hradce Králové. Vystupoval jako důležitý 
činovník ve všech zásadních politicko-
náboženských záležitostech u nás ve 40.–60. 
letech 15. století. V roce 1462 byl Rokycana 
postižen papežskou klatbou, která byla o 
čtyři roky později uvržena i na samotného 
krále Jiřího z Poděbrad. Zvláštní byl Rokyca-
nův vztah k Jednotě bratrské – na počátku 
byl velmi blízko vytvářející se laické komu-
nitě kolem Řehoře Krajčího (bratra Řehoře) 
scházející se v klášteře Na Slovanech; bratr 
Řehoř dokonce Rokycanu vyzýval, aby se 
stal jejich vůdcem, což ale Jan odmítl. 
Vyjednal však posléze u zemského správce 
Jiřího z Poděbrad pro tuto skupinu možnost 
usadit se na Jiříkově panství v Kunvaldě, kde 
byla také Jednota bratrská oficiálně 
ustavena. Postupem času se ale Rokycana 
stával vůči Jednotě bratrské kritičtějším, 
protože vnímal její existenci a veřejné 
působení jako dobrou záminku všem, kteří 
se snažili ukázat Čechy jako odpadlíky od 
církve a kacíře, což značně ztěžovalo situaci 
utrakvistické církve.

4Josef  Vávra
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Přítomni: Petr Dadák, Tomáš Nykodým, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Lukáš

Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání staršovstva proběhlo s ohledem na aktuální situaci v on-line režimu.

1. Hledání správce sboru
Dalším krokem v hledání nového správce 

sboru je bližší seznámení se s bratrem 
kazatelem Karlem Hůlkou, který byl v mi-
nulém roce osloven minulým i stávajícím 
staršovstvem, a po zvážení pozvání k práci  
v našem sboru přijal. V následujícím období 
nastává příležitost ke vzájemnému bližšímu 
poznávání, které je však značně ovlivněno 
mimořádnými opatřeními vlády. Zatím 
žádný sbor nestál v podobné situaci volby 
úplně nového správce sboru v této době. 
Staršovstvo tak hledá nové cesty, jak i přes 
nepřízeň opatření co nejlépe volbu umožnit.

První změnou oproti obvyklému postu-
pu je posunutí termínu výročního členského 
shromáždění s volbou správce sboru na 
měsíc květen. Zároveň předpokládáme, že 
bude možné opět využít předstihovou 
volbu, která umožní hlasovat většímu počtu 
osob i za vyšších hygienických opatření. 
Bratr kazatel Karel Hůlka přijal také pozvání 
k nedělnímu kázání vždy jednou za měsíc, 
zatím pravděpodobně v on-line režimu        
s možností návštěvy bohoslužby pro ty, kdo 
nemají internet. Rádi bychom uspořádali 
také tradiční večírek pravděpodobně opět 

on-line formou s možností rozhovoru         
s bratrem kazatelem koncem března. Pro-
síme o přímluvné modlitby za bratra kaza-
tele, náš sbor i nadcházející volbu.

Spolu s volbou správce sboru připravuje 
staršovstvo předběžně na měsíc květen 
tradiční výroční členské shromáždění s dal-
šími body k projednání. Březnová schůze 
tedy nebude.

Opatření stanovená vládou v rámci nou-
zového stavu na konci prosince zůstala        
v platnosti po celý leden. On-line forma 
vysílání nedělních bohoslužeb a středečních 
biblických hodin zůstává zachována, 
zejména díky bratru kazateli Komrskovi. 
Zároveň s ohledem na kladné ohlasy celo-
církevních bohoslužeb se i nadále jednou 
měsíčně připojíme k této bohoslužbě, která 
je on-line přenášena i do naší modlitebny. 
On-line probíhají i nadále setkání dorostů a 
mládeže. Naopak mimo on-line prostor 
zůstává tradiční příprava polévek pro 

2. Výroční členské shromáždění

3. Život sboru v době mimořádných 
opatření
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potřebné ve středu, kterou věrně zajišťuje 
skupina dobrovolníků. Nepravidelně také 
pokračuje rozesílání dopisů formou e-mailu 
případně papírových dopisů poštou. Pokud 
máte námět na další možnosti, jak v této 
nelehké době pomoci, dejte nám, prosíme, 
vědět. Jakákoliv zpětná vazba je pro 
staršovstvo velmi cenná!

On-line setkání členů sboru každý pátek 
od 20 hodin na stránkách cb.cz/brno se 
nově začalo zaměřovat na konkrétní témata. 
Dvě setkání byla věnována kontrastu mezi 
zákonickým fundamentalismem a libe-
ralismem v životě křesťana. Další se pak 
zaměřilo na přemýšlení nad veršem pro sbor 
na rok 2021. Jsme vděčni, že přichází stále 
noví účastníci. Pokud byste o setkání měli 
zájem například v jiné době nebo v jiném 
formátu, dejte nám, prosíme, vědět.

Také v lednu jsme hledali cesty ke spojení 
s některými členy či přáteli sboru, kteří již 
delší dobu s námi nejsou v kontaktu, a 
naopak s těmi, kteří uvažují o křtu a členství 
v našem sboru.

Staršovstvo se průběžně zabývalo 
novými možnostmi působení našeho sboru 
navenek. Jednou ze zvažovaných možností 
je uspořádání „english campu“ v příštím 
roce a další aktivity mládeže.

Podněty od všech zájemců ke koncepci 
projektové dokumentace rekonstrukce byly 
předány k dalšímu zpracování. Rovněž pro-
běhlo jednání o možnosti statického řešení 
střechy za pomoci br. Sturma, jako podklad 
další práce. Budovu si prohlédli zástupci 
městské části a byly upřesněny podklady pro 

4.  On-line setkání členů a přátel sboru

5.  Oslovení členů

6.  Další možnosti působení našeho sboru

7.  Rekonstrukce modlitebny

rozhodnutí příslušné komise samosprávy 
ohledně možnosti zřídit únikovou cestu 
směrem do ulice Veveří. Probíhají také 
přípravy dalšího upřesnění financování 
rekonstrukce včetně upřesnění odhadu výše 
nákladů rekonstrukce.

Uvolněné byty o velikosti 2 + 1 v předním 
domě procházejí v lednu a únoru menší 
rekonstrukcí, na kterou navazuje aktuální 
vyhlášení výzvy k podání nabídek na pro-
nájem pro všechny zájemce. Podrobnosti 
jsou uvedeny na webových stránkách sboru.

Oproti minulým rokům nebudou letos 
vydávána potvrzení o darech osobně v míst-
nosti za šatnou, ale byla zaslána poštou. 
Děkujeme všem dárcům, kteří v loňském 
roce podpořili náš sbor také finančně. 
Prosíme všechny, kdo dosud potvrzení ne-
obdrželi a vědí, že je budou ještě potřebovat, 
aby kontaktovali kancelář sboru.

Ve spolupráci se sborovou kanceláří 
připravuje hospodář a staršovstvo rozpočet 
sboru na rok 2021 v aktualizované podobě. 
Předpokládáme zveřejnění v sekci pro členy 
webových stránek sboru spolu s dalšími 
podrobnějšími podklady a tradičně pak ve 
Výroční zprávě.

S ohledem na pokračující práci na 
rekonstrukci v letošním roce se staršovstvo 
rozhodlo prozatím nevyužít možnost ulo-
žení další finanční částky v rámci dlouho-
dobějších investičních nástrojů.

Ve spolupráci s br. Jaroslavem Štiglerem 
ml. započaly práce na aktualizaci webové a 

8.  Pronájem bytů 2 + 1

9.  Potvrzení o darech

10. Příprava rozpočtu

11. Hospodaření s investičními nástroji

12.  Nové webové stránky
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vizuální prezentace sboru. Uvědomujeme si, 
že on-line komunikace může napomoci 
oslovit v dnešní době nově příchozí zase 
jiným způsobem. Případní zájemci o tuto 
problematiku nás mohou kontaktovat na 
adrese kripac@gmail.com.

13. Aktualizace směrnic
Staršovstvo aktualizovalo mzdové směr-

nice v souladu s nově platnou legislativou od 
letošního roku.

4staršovstvo sboru

Dorosty i mládež
Pokračují v on-line setkáních. Bližší 

informace u vedoucích.

Páteční on-line setkání
Pravidelná setkání ke společnému pře-

mýšlení nad Biblí a modlitbám bývá vždy 
v pátek ve 20 hodin. Odkaz pro připojení je 
umístěn zpravidla hodinu před setkáním na 
webových stránkách sboru.

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí

dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.

Ú N O R V N A Š E M S B O R U
o dobu, kdy nebude možná osobní
účast na bohoslužbách, budouPnedělní shromáždění i biblické

hodiny přenášeny on-line prostřednictvím 
YouTube, platný odkaz najdete vždy na 
cb.cz/brno.

Neděle (10.00 – pokud není uvedeno jinak)
7. 2. br. Josef  Vávra

14. 2.  9.00 – celocírkevní online bohoslužba
21. 2. kaz. Karel Hůlka
28. 2. br. Petr Raus
7. 3. br. Josef  Vávra

Biblické hodiny (18.00)
Všechny středy bude mít kázání Daniel 

Komrska
3. 2. Mt 4,12–25 Začátek činnosti Pána

Ježíše
10. 2. Mt 9,18–26 Vzkříšení Jairovy dcery
17. 2. Mt 9,27–31 Uzdravení dvou slepců
24. 2. začíná 40 dní s Biblí a středeční bib-

lické hodiny budou až do Velikonoc
věnovány textům z tohoto cyklu, tedy 
Modlitbě Páně.

sestra Lída Hojková – 10. ledna 2021
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