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kazatelé: 
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Daniel Komrska  (tel.: 777 004 861)

kancelář sboru (Lydie Křipačová):
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 2. 2022. 
Příspěvky dodané po uzávěrce nemusí projít redakční úpravou. Připravují: Lenka Broklová 
(broklova@volny.cz), Petr Raus (petr.raus@cb.cz), Josef Vávra (gon@email.cz), David Fajfr 
(david.fajfr@seznam.cz), copy Martin Kulísek. Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-
maily. Děkujeme.
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4 pokračování na str. 10

KalendáriumKalendárium

1. 2. 1992 – znovuotevření kostela Sv. Rodiny 
na Grohově

2. února – Hromnice = svátek Uvedení 
Páně do chrámu/Očišťování Panny 
Marie. V řeckém prostředí je tento 
svátek nazván Hypapanté, tzn. Setkání. 
Připomíná událost přinesení Ježíše Krista 
do chrámu 40. den po jeho narození (jak 
to předepisoval Mojžíšův zákon) a jeho 
setkání se Simeonem a Annou (viz Lk 
2,22–39). V katolické církvi je slaven 
jako Světový den zasvěcených osob, 
kdy se vzdává Bohu dík za povolávání   
k duchovní službě.

3. 2. 1947 – zemřel Josef  Lukášek, farář, 
superintendent a historik dějin evange-
lické církve;

3. 2. 1997 – v Praze zemřel spisovatel Bohu-
mil Hrabal;

4. 2. 1847 – v Nemocnici u sv. Anny provedl 
August Göttinger první operaci za 
použití éterové anestezie u nás;

5. 2. 1837 – v Northfield v Massa-
chusetts v USA narozen 
evangelista Dwight Lyman 
Moody, jeden z nejvýznam-
nějších amerických kazatelů 
19. století;

7. 2. 1862 – v nizozemském Rotterdamu 
zemřel František (Jan) Škroup, český 
dirigent, zpěvák a skladatel, autor hudby 
k české hymně;
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O zpěvu 
starém i novém

ÚVODNÍK

 podvečer 23. 1. proběhlo online 
setkání těch, které oslovují novější Vpísně označované také jako chvály. 

Předmětem tohoto setkání bylo mimo jiné 
uvažování nad tím, jak hledat vzájemné 
porozumění mezi příznivci různých 
hudebních stylů používaných pro boho-
služby. Pokusím se tímto článkem k této 
snaze nějak přispět.

Nejprve si dovolím poukázat na obecně 
známou skutečnost, že způsob prožívání     
a vyjadřování víry slovem i hudbou se          
v průběhu doby měnil, mění a bude měnit.  
V dávnější historii bylo předmětem dohadů 
dokonce i to, zda je možné Boha uctívat 
jinými než klasickými jazyky, tj. latinou, 
řečtinou a hebrejštinou. Cyril a Metoděj byli 
vnímáni ve své době jako rušitelé zavede-

ných pořádků. Chtěli našim prapředkům 
otevřít možnost hovořit s Bohem ve staro-
slověnštině – jazyce více či méně srozumi-
telném tehdejším slovanským kmenům. 
Podobně středověcí reformátoři jako Jan 
Hus nebo Martin Luther učinili pro část 
svých současníků kontroverzní kroky nejen 
v teologii, ale i v zavádění nových projevů 
zbožnosti.

Nejprve reformátoři začali s překladem 
latinských církevních hymnů do národních 
jazyků. Nakonec se Martin Luther, který 
nepostrádal zájem o hudbu i hudební na-
dání, odhodlal i k vlastní tvorbě duchovních 
písní. Vycházel přitom vstříc i dobovému 
lidovému vkusu a podkládal duchovními 
texty melodie tehdy populárních písní. Je 
také původcem myšlenky na zapojení shro-
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máždění věřících do bohoslužby společným 
zpěvem. To byl revoluční krok. Ve starší 
podobě bohoslužeb byl až na výjimky 
vyhrazen zpěv duchovních písní a 
melodická recitace liturgických a biblických 
textů (tzv. gregoriánský chorál) jen sboru 
kleriků (řeholníků, řeholnic a případně dětí 
ze škol spravovaných církví). Luther byl 
schopný skladatel s citem pro tvorbu snadno 
přístupnou ke zpěvu a zapamatování textu. 
Současný německý křesťanský hudebník 
Dieter Falk o něm říká: „Podle mého názoru 
byl Luther prvním popovým hudebníkem   
v církvi. A pop neznamená nic jiného než 
populární.“

Lutherova písňová tvorba se velice dobře 
ujala mezi lidmi. Současný německý teolog 
Burkhard Weitz říká: „Od počátku byl zpěv 
známkou luteránů a reformace se díky němu 
stala zpívajícím hnutím.“ Společný zpěv 
věřících se podílel velkou měrou na úspěchu 
reformace. Německý jezuita Adam Contzen 
v roce 1620 musel konstatovat, že písně 
Martina Luthera získaly pro věc reformace 
zřejmě víc lidí než jeho knihy a kázání. 
Sjednocující sílu písně ostatně využívala       
i hnutí se zcela sekulárním obsahem, jako 
byla Velká francouzská revoluce nebo 
americké občanské hnutí proti válce ve 
Vietnamu. Vědomě z myšlenek M. Luthera 
na sjednocení věřících písní čerpal afroame-
rický baptistický kazatel Martin Luther 
King, vůdce hnutí za zrušení rasové segre-
gace v USA v šedesátých letech minulého 
století. Proto se někteří odvažují mluvit o  
M. Lutherovi s jistou nadsázkou jako o za-
kladateli tradice protestsongu.

Nejde mi ale o to podat nějaký přehled 
vývoje hudby a zpěvu v církvi. To je potřeba 
nechat povolanějším. Jde mi především o to 

ukázat, že vyjadřování víry společným 
zpěvem a hudbou přinášelo dobré plody, 
pokud hledalo cestu k dobovému cítění. 
Mám za to, že není užitečné v první řadě 
řešit, který hudební žánr je dostatečně svatý a 
důstojný nebo zda se nachází na náležité 
kulturní výši. Martin Luther rozeznal, že jde 
především o to, aby mohl každý úd církve 
vyjádřit písní nebo prožít v hudbě jemu 
vlastním způsobem vztah k Bohu. Proto na 
jedné straně skládal prosté duchovní písně 
na lidové melodie a na druhé straně se jeho 
hluboké a krásné hudební myšlenky staly 
námětem skladeb velkých skladatelů, jako 
byl J. S. Bach.

Dnes stejně jako za časů Martina Luthera 
to znamená, že bychom si měli dávat v lásce 
svobodu ve svém prožívání hudby a písní. 
Náš vkus i schopnosti se budou nejen          
v oblasti hudby a zpěvu lišit. Proto pro 
někoho třeba i kontroverzní  tzv. „písně 
chval“ nebo krátce „chvály“ nejsou jen 
pokusem o tvorbu „křesťanského popu“. 
Jsou vyjádřením víry v době, kdy se různé 
druhy populární hudby staly něčím naprosto 
převládajícím. Také se v nich odráží nové 
zkušenosti víry jejich autorů a tím přináší 
těm, kdo je zpívají, novou lásku a touhu 
Boha chválit. To samozřejmě neznamená, že 
všechna starší křesťanská hudební tvorba 
patří do starého železa. Má jistě v církvi své 
místo, stejně jako ti, kdo pomocí ní vyjadřují 
svoji lásku a vděčnost našemu Pánu. Ať jsou 
nakonec naše hudební prožívání a vkus 
jakékoliv, jedno nás spojuje. Jak říká apoštol 
Pavel, společně běžíme k cíli, abychom získali 
nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 
(Fp 3,14). Pomáhejme si k tomuto cíli 
vzájemnou láskou, úctou a povzbuzováním.

4Karel Hůlka
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč

ÚNOR   2022

BLAHOPŘEJEME

„… naše způsobilost je z Boha, který nás učinil 
způsobilými služebníky…“        

2. Korintským 3,5–6, B21

sestře Ludmile Dvořáčkové z Brna
sestře Halině Heczkové z Brna
sestře Ludmile Packové z Brna
sestře Jaroslavě Pilkové z Brna
sestře Marii Kořínkové z Brna
sestře Martě Smolíkové z Brna

75 let
85 let
70 let
81 let
85 let
76 let

5. 2.
7. 2.

13. 2.
16. 2.
27. 2.
27. 2.

Ze života DiakonieZe života Diakonie
w 24. prosince jsme mohli rozdat 45 porcí 

štědrovečerní večeře: řízek se salátem a per-
níčky – a také zalaminovaný biblický verš         
s obrázkem. Modlíme se za to, aby příjemci 
pocítili doteky Boží lásky.
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w 27. prosince jsme mohli       
v Diakonii sousedsky oslavit 
devadesáté narozeniny paní 
Drahy. Paní Draha se u nás 
ve sboru cítí dobře a miluje 
Pána Ježíše. Tuto lásku spo-
lu sdílíme. Zazpívali jsme si 
spolu píseň: Díky za toto 
krásné ráno –  je to každo-
denní prosba a vyznání naší 
oslavenkyně.

Sborová služba potřebným

Jak jistě víte, aktivity našeho sboru 
zahrnují službu různým skupinám 
potřebných. Je zde ukotvena dlouholetá 

tradice služby seniorům, do níž je zapojeno 
mnoho členů sboru. Zejména sestry (ale 
nejen sestry) navštěvují osamělé seniory, 
hovoří s nimi a zprostředkovávají jim tak 
sborové společenství, i když už se tito 
senioři do shromáždění z různých důvodů 
nedostanou tak, jak by chtěli.

Jiní se věnují vaření a rozdávání teplých 
polévek v chladných měsících. K mnoha 
lidem v nouzi se tímto způsobem dostává 
jediné teplé jídlo, které mají k dispozici. 
Mnozí z příchozích také díky práci našeho 
sboru mohli zažít o něco štědřejší Vánoce, 
neboť jim byl na Štědrý den předán i balíček 
se štědrovečerní večeří.

V rámci Diakonie sboru je poskytován 
prostor Tvořivého kroužku všem, kdo se cítí 
být osamělí a chtěli by najít prostředí přijetí, 

bez ohledu na věk, znalosti, dovednosti nebo 
jiné požadavky.

A v neposlední řadě zde probíhá také 
setkávání klubu pro rodiče s dětmi, který je 
otevřen všem zájemcům.

Všem služebníkům tímto velmi děkujeme 
za jejich službu!

Přes veškeré aktivity sboru však zvláště    
v situaci celosvětové pandemie přibývá po-
třebných v našem okolí. Nacházíme lidi, 
kteří by pomoc potřebovali, a současně se 
nabízí dobrovolníci, kteří by rádi nějak 
pomohli, ale neví jak. Proto bychom rádi 
výše uvedené aktivity dostali do širšího 
povědomí celého sboru a poskytli tak 
prostor všem těm, kdo potřebují pomoci 
nebo by se rádi na službě druhým podíleli, 
aby se mohli zapojit. V blízké době bychom 
rádi vytvořili ve sborové službě potřebným 
systém, se kterým bude seznámen celý sbor.

4Miriam Kohoutová
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Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 3. a 17. 1. 2022 | BRNOJEDNÁNÍ 3. a 17. 1. 2022 | BRNO

Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Tomáš 

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu. 

Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Daniel Komrska, Miroslav Křipač, Tomáš 

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu. 

1. Téma sboru pro rok 2022 – 

otevřenost

2. Akce na rok 2022

Jedním z témat, na které bychom se jako 
staršovstvo i celý sboru chtěli letos více 
zaměřit, je zvěstování evangelia různými 
způsoby svému okolí. S tím souvisí téma 
otevřenosti: Jak se více otevřít svému okolí 
jako jednotlivci i jako sbor? Konkrétní 
závěry zatím nevíme. Prosíme o modlitby, 
aby nám Pán Bůh ukázal, jak můžeme lépe 
sloužit.

Možné a zvažované mimořádné akce 
našeho sboru na rok 2022:

– Koncert skupiny SouZnění z CB Pra-
ha-Soukenická (neděle 20. 2. 2022 17.00)

–  Výroční členské shromáždění (neděle 
27. 3. 2022 15.00)

–  Velikonoční výlet – venkovní setkání 
(pondělí 18. 4. 2022)

–  Jarní sborový den (termín zatím 
neupřesněn, venkovní setkání?)

– Celocírkevní konf. (20. – 21. 5. 2022)
– Noc kostelů (10. 6. 2022) 
– Setkání malého dorostu (červen)
– Tábory dorostů (červenec)
– Prázdninová akce mládeže (srpen)
– Sborová dovolená (14. – 21. 8. 2022)

– Podzimní sborový den
– Večírky

V průběhu ledna probíhaly další roz-
hovory v rámci hledání vhodné formy 
sborové práce v oblasti praktické pomoci 
potřebným, diakonie a pastorační pomoci. 
Hledáme, zda a jakým způsobem různé 
činnosti ve službě potřebným mezi sebou 
propojit tak, aby práce mohla i dále dobře 
pokračovat. Dobrou příležitostí pro všech-
ny, kdo sloužili, slouží nebo se teprve zvažují 
zapojit do služby, se ukázalo listopadové 
setkání všech zájemců se staršovstvem a 
kazateli. Rádi bychom proto uspořádali další 
společné setkání v pondělí 7. 2. 2022 v 17 
hodin, na které je zván opravdu každý.

Staršovstvo pokračovalo v hledání cesty, 
jak dál ve stanici Bohumilice, dalšími rozho-
vory. Prosíme o přímluvné modlitby i za 
bratry a sestry v Bohumilicích.

Opět po čase proběhlo setkání s vedoucí-
mi mládeže. S velkou vděčností Pánu Bohu    

3. Pastorace, diakonie a praktická 
pomoc v našem sboru

4. Stanice Bohumilice

5. Mládež
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Ze života mládežeZe života mládeže
Prosinec v mládežiProsinec v mládeži

i vedoucím staršovstvo přijalo zprávy o tom, 
jak se mládežníkům daří.

 

Setkání k tématu financování rekonstruk-
ce proběhlo 10. ledna 2022. Vyplynuly z něj 
dva základní směry dalšího postupu: na za-
čátek února je naplánováno v našem sboru 
výjezdní jednání Stavebního odboru Rady 
Církve bratrské, na kterém bude mimo jiné 
podrobněji představen záměr rekonstrukce 
přímo s prohlídkou modlitebny. Projednána 
bude také možnost půjčky na rekonstrukci  
z prostředků Stavebního odboru.

Na základě konzultací je nyní zpracová-
ván návrh, jakým způsobem oslovit ostatní 
sbory a případně i samotné věřící s možností 

6. Rekonstrukce modlitebny

w

w

w

půjčky na rekonstrukci. Některé sbory již 
předběžně tuto možnost přislíbily.

Naše modlitebna je nyní otevřená pro 
všechny zájemce. 

Aktuálně prosíme v souladu s vládními 
opatřeními o:

w ochranu nosu a úst pomocí respirátorů 

ve všech vnitřních prostorách

w doporučené rozestupy 

w omezení návštěvy modlitebny pokud 

trpíte příznaky respiračního onemocnění

Stále zůstává tradiční on-line přenos pro 

všechny, kdo nemají možnost osobní účasti.
4

7. Opatření pro setkávání v modlitebně

staršovstvo

 předvánoční době jsme se v mládeži 
zamýšleli, jak jinak než nad vánočním 
příběhem. Dvě prosincové mládeže jsme V
si udělali teplé kakao se šlehačkou, 

ovocný punč, zasedli do pohodlných gaučů a při 
záři vánočních světýlek přemýšleli nad příběhem 
narození Ježíše z pohledu Josefa a Marie. Na jejich 
příběh jsme se podívali nejenom skrze biblické 
texty, ale i skrze román o životě Marie od autorky 
Francine Riversové.

A co jsme si z jejich příběhů odnesli do vlastního života? Především to, že i když se           
v životech lidí v čase Pána Ježíše, a stejně tak i v našem čase, dějí věci mimo naši kontrolu, Pán 
Bůh to má vždycky pod kontrolou. Někdy kvůli velikosti problému, který máme přímo před 
očima, nevidíme velikost Boží moci. Boží moc je ale ve skutečnosti mnohem větší než 
cokoli, co nás v životě potkává, a s tím chceme vstupovat i do dalšího roku, který máme před 
sebou. Stejně tak, jako si Pán Bůh použil mladou a nezkušenou Marii a nevěřícího Josefa se 
strachem v očích, používá si i nás a vyzbrojuje nás ke svým plánům.

Na vánoční mládež, poslední pondělí před Vánoci, jsme se vydali putovat po našem 
městě. Na různých místech jsme se zastavili a opět přemýšleli o příběhu Ježíšova narození    
z pohledu pastýřů, mudrců a andělů. Skrze jejich prožití jsme si připomněli, že Pán Ježíš 
přišel a přichází pro každého z nás.
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Nový rok jsme vykopli sérií programů o 
společenství. Začali jsme programem o ‚spo-
lečenství uvnitř mládeže‘ a společně se zamysleli 
i nad novým veršem pro mládež na rok 2022, 
který zní:

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

(1. Korintským 13,5–6)

Některé z myšlenek našich mládežníků   
v kontextu tématu ‚společenství uvnitř mládeže‘ a 
nově vylosovaného verše pro mládež:

„Přála bych si, aby naše mládež byla 
společenstvím plným lidí, kteří jsou laskaví, 
nehledají svůj prospěch, ale vždy se radují    
z pravdy.“

„Mládež = společenství nedokonalých a 
rozdílných mladých lidí, které spojuje touha 
hledat a poznávat Boha, společně čelí 
problémům, výzvám a zažívají spolu 
spoustu legrace.“

„V tom textu je popis lásky, ten považuju 
za základní ze všech popisů lásky. Že máme 

tyto vlastnosti, indikuje, že máme mezi 
sebou lásku. Také to jsou vlastnosti 
umožňující dobré fungování mládeže. Z to-
ho vyplývá, že když budeme mít lásku mezi 
sebou, pravděpodobně bude lépe fungovat 
mládež.“

„Láska nás všechny spojuje, a tak si přeji, 
aby vztahy mezi námi byly, jak se popisuje    
v tom verši.“

„Verš popisuje, jaká by mládež měla být.“

„Přál bych si, abychom se v novém roce   
v mládeži nenechali vydráždit. Abychom 
nehledali svůj prospěch. Ale byli otevření a 
měli se rádi.“

Na další mládeži v lednu jsme pokračovali 
tématem ‚sbor‘ a jako hosta jsme si do mlá-
deže pozvali našeho milého bratra kazatele 
Karla Hůlku. Další týden jsme se s Ester 
Pučálkovou podívali na téma ‚církve‘. Tuto 
sérii zakončíme tématem ‚náboženství‘, na 
které se k nám připojí bratr kazatel Jan 
Asszonyi.

4Adéla Bischofová 

w w Zveme všechny, kdo se podílí na službě potřebným na společné setkání 7. 2. 
2022 od 17 hodin v šachovnicovém sále. Rádi bychom navázali na setkání, 
které proběhlo na konci listopadu. Tentokrát se chceme věnovat jedné zcela 
konkrétní oblasti služby, a to pastoraci a návštěvám. Staršovstvo spolu s bratry 
kazateli chce i dále mapovat a řešit tuto oblast práce v našem sboru. Budeme 
rádi, když s námi budete sdílet své zkušenosti a my se tak dozvíme, co potřebují 
naši senioři i ti, kteří je navštěvují. Srdečně zveme i všechny, kteří o této službě 
třeba jen začínají uvažovat.

KrátceKrátce

Leden v mládežiLeden v mládeži
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

leden 2022dokončení ze strany 2

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 11).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 11).| N
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7. 2. 1922 – ve Vnorovech narozen básník Jan 
Skácel;

8. 2. 1872 – v Hannoveru narozen německý 
filozof, psycholog a novinář Theodor 
Lessing;| 

9. 2. 1942 – v Brně narozen hudební skladatel a muzikolog Miloš 
Štědroň;

10. 2. 1962 – v Praze zemřel malíř a rytec Max (Maxmilián Theodor 
Jan) Švabinský;

11. 2. 1547 – zemřel bratrský biskup Jan Roh z Domažlic;|
12. 2. 1897 – ve Fryštáku narozen Břetislav Bakala, dirigent a 

zakladatel Státní filharmonie Brno;
15. 2. 1882 – v Brně narozen sochař Václav Mach – autor např. 

plastik na budově Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu 
nebo na budově polikliniky Zahradníkova;

16. 2. 1497 – v německém Brettenu se narodil Philipp Melanchthon, 
teolog a pedagog, spolupracovník Martina Luthera. Je nazýván 
titulem Učitel Německa, neboť zásadním způsobem 
zreformoval školství v německých zemích.

18. 2. 1932 – v Čáslavi narozen režisér Miloš Forman;
21. 2. 1902 – ve Vídni zemřel český lékař, cestovatel a kartograf  

Emil Holub;
21. 2. 1947 – v Brně narozen herec Franta Kocourek;
23. 2. 1662 – v Berlíně zemřel luterský skladatel a autor duchovních 

písní Johann Crüger;
23. 2. 1942 – v brazilském Pétropolis zemřel v exilu rakouský 

židovský spisovatel Stephan Zweig;
24. 2. 1912 – v Plzni narozen výtvarník, loutkář a sochař Jiří Trnka;
25. 2. 1852 – v Ernstthalu u Saské Kamenice narozen spisovatel 

Karel (Karl Friedrich) May;
27. 2. 1912 – v Brně narozena herečka Nataša Gollová.

4Josef  Vávra
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Letopisy 
k lednovým výročím

8. 2. 1872 – narozen 
Theodor Lessing, 
německý  f i lozof ,  
psycholog a novinář. 
Pocházel z rodiny 
židovského lékaře 
(původním příjme-
ním byl Lewy). Začal 
sice studovat me-
dicínu, ale pak změnil 

obor a získal doktorát z filozofie a psy-
chologie na univerzitě v Erlangen. V průbě-
hu svých studií konvertoval k protestantis-
mu, ale později se vrátil k judaismu. 
Spolupracoval s německou sociální 
demokracií a pro levicové německé odbory. 
Zároveň se snažil o rehabilitaci a podporu 
židovství. Za první světové války pracoval 
jako lékař v lazaretu a stal se z něj bojovník 
za mír. Jako novinář psal i pro pražské 
německé noviny Prager Tageblatt, kde 
publikoval i svůj známý článek Hindenburg, 
v němž ostře kritizoval zvolení maršála von 
Hindenburga německým prezidentem – 
popsal ho v něm jako manipulovatelného, 
bezzásadového člověka (nazval ho doslova 
„intelektuální nulou“) a předpovídal, že se   
z něj vlivem jeho okolí stane tyran. Tento 
článek mu vynesl nenávist německých 
nacionalistů, studenti na jeho hannoverské 
univerzitě vyvolávali nepokoje na jeho 
hodinách a požadovali jeho vyloučení ze 
školy. Když se v Německu dostali k moci 
nacisté, Lessing s rodinou utekl do 
Československa a usadil se v Mariánských 
Lázních (nacisté pak vypsali na jeho hlavu 
odměnu 80 tisíc marek). Zde byl také dne 31. 
srpna 1933 zastřelen ve své pracovně dvojicí 
henleinovců, kteří pak uprchli do Německa. 

Hrob Theodora Lessinga v Mariánských 
Lázních nese epitaf  „První oběť fašismu          
v ČSR“.

11. 2. 1547 – zemřel 
Jan Roh z Domažlic. 
Jan Roh pocházel     
z rodiny domažlické-
ho hrnčíře. Již v brz-
kém věku se rozhodl 
pro dráhu duchov-
ního, v roce 1515 
studoval na bratrské 
škole v Turnově,      
v roce 1518 byl již     
v Brandýse nad Orlicí ordinován na kněze.  
V roce 1522 se vydal k Lutherovi, kterého 
pak navštívil ještě několikrát a byl s ním        
v dlouhodobém kontaktu. Pro Jednotu byl 
jedním z hlavních spojnic s luterským 
centrem ve Wittenbergu a propagátorem 
sbližování Jednoty s luterstvím. Roku 1529 
byl zvolen biskupem a usadil se pak v Mladé 
Boleslavi. Jako biskup se zasloužil o revizi 
bratrského vyznání a jeho vydání tiskem ve 
Wittenbergu a Augsburgu v němčině a 
latině. Roku 1541 vyšla jeho redakce 
bratrského kancionálu pod názvem Piesně 
chval Božských. Piesně duchovnie 
evanjelistské, znovu přehlédnuté, 
zpravené a zhromážděné. V roce 1546 se 
však s luterstvím rozešel, na synodě v Mladé 
Boleslavi se přihlásil k učení Lukáše 
Pražského a vyzval bratry k obnovení zájmu 
o domácí duchovní tradici. Zemřel v únoru 
následujícího roku.

4Josef  Vávra
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Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí 

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

Únor v našem sboru

edělní shromáždění i biblické 
hodiny jsou přenášeny on-line Nprostřednictvím YouTube, platný 

odkaz najdete vždy na cb.cz/brno.

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

6. 2. kaz. Karel Hůlka + VP
13. 2. br. Josef  Vávra
20. 2. kaz. Bronislav Matulík
27. 2. bude určeno
6. 3. kaz. Karel Hůlka + VP

 
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.

20. 2.  17.00 Večer chval se skupinou 
SouZnění. Repertoár skupiny je 
od písní z kancionálu až po 
vlastní současnou tvorbu.

Nedělní besídka 
Menší děti (po třetí skupinku včetně)       

s rozdělením do dvou skupin tradičně ve 
spodních místnostech, ostatní on-line 
(odkaz je na webových stránkách). V únoru 
budou na programu novozákonní témata. 

Biblické hodiny (18.00)
2. 2. kaz. Karel Hůlka
9. 2. br. Petr Raus

16 .2. kaz. Karel Hůlka
23. 2. kaz. Karel Hůlka
2. 3. br. Petr Raus

 

Dorosty i mládež 
Mládež – pondělí 17.30 – 19.30
Malý dorost – úterý 17.00 – 19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00 – 19.00
Vzhledem k epidemiologické situaci 

mohou být setkání online, v tom případě bu-
dou rodiče a/nebo dorostenci informováni 
dopředu (e-mail, facebook dorostu).

Klub rodičů a dětí
Středa – 9.00 (1× za 14 dní)
Přesné informace, pozvánky a aktuality 

sledujte, prosím, na webu Církve bratrské a 
na facebooku pod názvem CBmamaCluB, 
případně mohou být rozesílány e-mailem.

Podle možnosti se koná na kluzišti za 
Lužánkami v neděli v 16.00 – 18.00. Bližší 
infor mace podá Tomáš Kotrbatý              
(tel.: 605 307 274).

On-line setkání nad Biblí je každý 
pátek od 20 hodin. Adresa pro připojení 
je vždy v pátek večer na sborovém webu 
( ).

  

 Ostatní setkání dle aktuální situace – sleduj-
te oznámení.

Brusleníčko

 

cb.cz/brno
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