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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 9. 2021. 
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.

Příspěvky dodané po uzávěrce 

Září 2021

4 pokračování na straně 7

KalendáriumKalendárium
1. 9. 1941 – následkem přejetí německou 

sanitkou zahynul v Praze český básník 
Jiří Orten (vl. jm. Ohrenstein).

1. 9. 2001 – byl otevřen nákupní komplex 
Velký Špalíček.

6. až 8. 9. – židovský svátek Roš ha-šana 
(Nový rok). Následuje po něm deset 
dnů pokání, které vyvrcholí na Jom 
kipur – Den smíření.

8. 9. 1841 – v Nelahozevsi narozen český 
skladatel Antonín Dvořák.

13. 9. 1866 – z Brna po dvouměsíčním 
kvartýrování odešla pruská armáda.

13. 9. 1911 – T. A. Edison na návštěvě Brna.
14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže.|
14. 9. 1321 – v Ravenně zemřel italský 

básník a myslitel, „otec spisovné 
italštiny“ Dante Alighieri, autor světově 
proslulé Božské komedie.

14. 9. 1966 – v Brně narozen kněz, teolog a 
přírovědec Marek „Orko“ Vácha.

15. až 16. 9. – židovský svátek Jom kipur, 
Den smíření.|

15./16. 9. 921 – v noci zavražděna na 
hradisku Tetín svatá Ludmila, první 
česká světice (svatořečena 1143).|

16. 9. 1871 – v Blansku se narodil pozdější 
primář Zemské nemocnice (u sv. Anny) 
Jaroslav Bakeš, zakladatel Domu útěchy 
(dnes Masarykův onkologický ústav) na 
Žlutém kopci.



ÚVODNÍK

Milé sestry a milí bratři, drazí přátelé,

chci vás pozdravit na začátku nového 
školního roku, který je novým začátkem 
nejen pro školáky a studenty s jejich rodiči, 
ale také pro náš sbor. Myslím, že se dá 
napsat, že v životě našeho sboru začínáme 
novou epochu, jelikož začínají všechny 
obvyklé činnosti, které měly přes prázdniny 
volno. Dorosty, nedělní škola, mládež a 
další. Zde bych chtěl obzvláště zdůraznit, jak 
se těšíme, že v září zahajuje činnost mladší 
mládež pro mládežníky ve středoškolském 
věku. Vedle této mladší mládeže pak 
pokračuje také mládež pro starší. Chceme se 
společně modlit za nový začátek všech 
těchto aktivit, za moudrost a Boží vedení 
pro vedoucí a za požehnání všech setkání, 
která se chystají. Tento nový začátek je 
možné využít také k osobní účasti na 
bohoslužbách, na kterých je stále dost míst. 
Od září také mezi nás začnou chodit noví 
absolventi nedělní školy, kteří ukončili svoji 
docházku.

30 let Malého dorostu

Mimořádně bych vás chtěl upozornit na 
setkání, které se uskuteční v sobotu 11. 9. 
2021 při příležitosti 30 let od zahájení 
činnosti Malého dorostu. Chceme toto 
výročí využít k setkání všech, kdo Malým 
dorostem za uplynulých 30 let prošli jako 
dorostenci či jako vedoucí, a poděkovat 

Pánu Bohu za všechny ty roky, které nám dal 
prožít. Setkání je plánované s cílem oslovit 
zejména ty, kdo se vzdálili od Boha, aby 
mohli znovu slyšet, že je Pán Bůh čeká         
s otevřenou náručí. Zváni jsou všichni, kdo 
jsou jakkoliv spojení s Malým dorostem.

Nový správce sboru

Nová epocha v životě našeho sboru souvisí 
také s příchodem nového správce a jeho 
rodiny. V srpnu se přistěhovali Hůlkovi a 
bratr kazatel se hned od září ujme služby 
Slovem. Jak jste už pravděpodobně vícekrát 
slyšeli, vstupujeme do něčeho zcela nového; 
stejně tak i pro Hůlkovy je náš sbor a život    
v Brně něčím zcela novým. Myslím, že 
prospěje nám všem uvědomit si, že vše, co 
budeme zažívat, bude jiné a nové. Není na 
místě srovnávat a tlačit se navzájem do míst 
a způsobů, které jsou nám důvěrně známé 
nebo jsme je zažili. Odvažme se společně 
začít hledat nové věci, které nám Pán Bůh 
připravil. V osobě nového bratra kazatele 
získáváme erudovaného služebníka, který 
bude přinášet z pokladů Božího Slova jiné 
pohledy i jiné důrazy, bude mít jiný styl a 
formy, a přesto pevně doufáme a věříme, že 
bude přinášet pravé Slovo od našeho Pána, 
které má zaznít. Přijímejme se proto v lásce a 
s porozuměním, bez očekávání a předsudků, 
a buďme schopni přijmout nové věci, na 
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Do nového
školního

roku
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sestře Martě Řehákové z Brna

sestře Lydii Staré z Brna

sestře Ludmile Němcové z Brna

bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna

sestře Věře Frantové z Brna

bratru Vladislavu Kahleovi z Brna

sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

bratru Milanu Nedbalovi z Brna

1. 9.

1. 9.

2. 9.

8. 9.

25. 9.

27. 9.

28. 9.

29. 9.

82 let

74 let

94 let

73 let

86 let

80 let

74 let

87 let

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

SBOROVÁ KRONIKA

ÚMRTÍ

které třeba nejsme zvyklí. Myslím, že i Hůl-
kovi, a to jak bratr kazatel, tak i jeho 
manželka a děti, zejména nejmladší syn Jan, 
velice ocení, pokud jim v Brně připravíme 
prostředí, kde se budou moci brzy cítit jako 
doma.

Buďme spojeni vírou

Nevíme, co nás na společné cestě za Pánem 
Bohem tento rok čeká. Jsou některé věci, ke 
kterým směřujeme jako sbor i jako 
společnost. Vnímám, že naše společnost je 
hluboce rozdělena mnoha tématy, ale mějme 
vždy na paměti, že nás spojuje víra v Ježíše 
Krista a život na cestě do nebeského 

království. Je jedno, zda volíme Losnu nebo 
Mažňáka, zda jsme pro očkování či ne, pro 
roušky či testy, lockdown či plný provoz. 
Toto jsou témata z hlediska věčnosti, a tedy i 
z našeho hlediska nepodstatná. Mějme 
především lásku, která vše spojuje v do-
konalosti. Lásku k Bohu a svým bližním        
i k sobě navzájem. Upněme svou naději na 
našeho Pána Ježíše Krista, který přemohl 
smrt, a vírou se spolehněme na dar spasení. 
Modleme se a očekávejme, jak bude Duch 
svatý jednat v našich životech i v životě 
našeho sboru.

Přeji vám všem dobrý vstup do nového 
školního roku. Pán s Vámi.

4Lukáš Pacek, místopředseda staršovstva

kdy komu proč

ZÁŘÍ  2021

BLAHOPŘEJEME

w Ve čtvrtek 1. července 2021 zemřela ve věku 98 let sestra Oldřiška Klobásová.

w V sobotu 14. srpna 2021 zemřel ve věku 93 let bratr Stanislav Herník. Poslední 
rozloučení proběhlo 26. srpna v naší modlitebně.

Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li 
při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.    

Jan 15,4
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Z mého života

Narodila jsem se v dělnické rodině. Byly 
jsme tři sestry. Otec nám tragicky zahynul    
v zaměstnání, když mi bylo deset roků, 
sestře osm a nejmladší dva roky. Maminka 
zůstala vdovou, a když se v letech 1940 
utvořil Křesťanský sbor ve Starém Lískovci, 
chodily jsme tam s maminkou a tetou na-
slouchat Božímu slovu. Po nějakém čase 
jsem uvěřila v Pána Ježíše a jeho zástupnou 
oběť a byla jsem i pokřtěna. V roce 1945 
jsem se provdala. Manžel byl katolík, ale      

k Božímu slovu do kostela nechodil. A tak, i 
když nechtěně, jsem se přizpůsobila a 
přestala jsem pokračovat na cestě víry.

V manželství se nám narodili syn Jiří a 
dcera Jana. Největší chybou mého života, 
které jsem nikdy nepřestala litovat, bylo, že 
jsem děti v dětství a mládí neučila poznávat 
Pána Boha a jeho lásku. Když byly velké, 
svědčila jsem jim, ale mé svědectví už 
nepřijímaly.

Vzdálená od cesty víry jsem byla až do 
svých padesáti let. Znovu, po nemoci a 
dlouholetých přímluvných modlitbách mé 
sestry Marie, jsem našla cestu zpět k Pánu 
Ježíši.

Moje kroky do Církve bratrské nasmě-
rovala sestra Růžena Rusková, která byla 
dlouholetou členkou sboru a pozvala mě do 
společenství věřících. Zde jsem našla svůj 
nový duchovní domov a stala se jeho člen-
kou. Čerpala jsem zde sílu z Božího slova     
v mnohých těžkých životních situacích. Po 
celou tu dobu návratu k Pánu Ježíši jsem se 
modlila za svoje děti a jejich rodiny, aby i ony 
a jejich rodiny našly cestu, která vede k po-
kání a ke spasení skrze víru Pána Ježíše.

4Oldřiška Klobásová

Vzpomínka
na sestru

Oldřišku Klobásovou

14. 7. 1923 – 1. 7. 2021
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Vzpomínka
na bratra

Stanislava Herníka

30. 4. 1928 – 14. 8. 2021

Vážení smuteční hosté, sestry a bratři. 

Loučíme se dnes s bratrem Stanislavem 
Herníkem, dlouholetým členem našeho 
sboru. Bratr Herník pocházel z Českomo-
ravské vysočiny, z malé vesničky Ubušínek 
nedaleko Jimramova. Rodný kraj a přírodu 
Vysočiny si zamiloval. V Ubušínku proto 
postavil chatu, na zalesněném svahu blízko 
svého rodného domku. Tady trávil veškerý 
volný čas. Po odchodu do důchodu zde 
pobýval od jara do zimy, naposledy ještě      
v roce 2019.

Život mu velmi naplňovalo společenství 
bratrů a sester v místním sboru Církve 
bratrské. Za toto společenství byl vděčný. Ve 
víře v Boha nacházel naději a posilu pro svůj 
život.

z pohřebního rozloučení, rodina

Na rozloučení od dcery Jany

Milá maminko, pro nás jsi neumřela, ale jen 
usnula, v naší mysli a srdci budeš žít stále.

Byla jsi moje máma a bez ohledu na to, 
kolik ti bylo let a kolik já mám let, budeš mi 
chybět, a nejen mně, i všem ostatním, kteří tě 
znali.

Byla jsi moje první a věčná kamarádka. 
Vím, že tvoji ztrátu nemusím překonat, 
pouze se s ní naučit žít.

Maminko, byla jsi srdcem i duší naší 
rodiny. Děkujeme ti za tvou lásku, bezpečí, 
moudrost, ochotu pomáhat, i za to, že jsme 
mohli být součástí tvého života a prožívat    
s tebou šťastné chvíle, i ty smutné.

Máme tě moc rádi, a tak to bude napořád.
Posíláme ti pusu do nebe, ať je ti tam už 

jenom krásně.
Sbohem, naše milá maminko, babičko, 

prababičko, teto, kamarádko, sestro a paní.
Nikdy nezapomeneme.

4Jana Stružková, dcera
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

září 2021dokončení ze strany 2

Osobní vzpomínka na bratra Herníka

Když bratr Herník sloužil v základní vo-
jenské službě, bylo to na ministerstvu 
národní obrany. Někdy diskutoval s vyso-
kými důstojníky o Bohu. To nebylo jedno-
duché a mohl být potrestán. Nestalo se, a 
místo toho jeden z nich projevil zájem získat 
Bibli. Úkol splnil a setkal se s výsledky, ještě 
později i v jiné domácnosti, také z MNO. 
Bylo to neobvyklé a také ani Stanislav nebyl 
nijak postižen za hlásání Slova Božího. Bylo 
to ještě složitější, ale samé dobré výsledky. 

Nestyděl se za hlásání Slova Božího ani na 
takovém MNO.

Druhý případ: Jel na zájezd do tehdejšího 
SSSR a vezl s sebou několik Biblí pro tamější 
křesťany. Bylo to trestné. Prošlo mu to.       
V podniku všichni věděli, že je věřící 
křesťan. Nikdy to nezapíral, vedení i KSČ se 
s tím smířily. A byly by další případy.

Pán Bůh byl vždy oslaven jeho zása-
dovostí... Vzpomínám již jen zlomek z jeho 
života. V nebi toho má jistě zapsáno mno-
hem více.

4Antonín Neuhybel

16. 9. 1886 – spolek Vesna otevřel v Marešově 
ulici první českou dívčí vyšší školu na 
Moravě.

16. až 17. 9. 1921 – 1. oficiální návštěva prezidenta 
T. G. Masaryka v Brně.

18. 9. 1941 – 18 lidí zahynulo při vlakovém neštěstí v Brně-Židenicích.
19. 9. 1926 – slavnostní otevření modlitebny sboru Jednoty českobratrské      

v Brně (tedy naší modlitebny – už se blížíme jejím kulatinám ).
21. až 22. 9. 1991 – v ČSR poprvé slaveny Dny evropského dědictví.
23. 9. 1871 – ve východočeském Opočně narozen malíř a grafik František 

Kupka.
23. 9. 1986 – položení základního kamene Divadla na provázku.
28. 9. 1941 – v budově Právnické fakulty MU začal zasedat stanný soud, který 

v době tzv 1. stanného práva (po příchodu Reinharda Heydricha na post 
zastupujícího říšského protektora) odsoudil 247 lidí k trestu smrti a 
stovky dalších poslal do koncentračních táborů.

28. 9. 1971 – v Petrkově na Havlíčkobrodsku zemřel básník, malíř a grafik 
Bohuslav Reynek.

30. 9. 1941 – v Kounicových kolejích nacisty popraven za účast na odboji 
prof. Vladimír Groh.

4Josef  VávraUdálosti označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 10).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 10).|
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Jak bylo na táboře 

Malého dorostu
Jak bylo na táboře 

Malého dorostu

Odpovídají 
Štěpánka a Johanka Vávrovy.

Jak bylo na táboře Malého dorostu?
Obě: Docela dobře (Johanka dodává: 
Kromě dešťů, teda).

Co se vám tam nejvíc líbilo?
Štěpánka: Že jsme byli v přírodě.
Johanka: Mně se líbilo téma tábora.

Jak vypadala celotáborová hra?
Štěpánka: Celotáborová hra byla o rytířích.
Johanka: A o králi Artušovi. O rytířích 
kulatého stolu.

Byl k tomu i nějaký biblický program?
Štěpánka: Myslím, že jo. Pořád byly biblické 
programy.
Johanka: Program byl o králi Davidovi. 
Třeba, jak zhřešil s tou ženou a zabil jí 
muže. [míněna Batšeba a Urijáš – pozn. red.]

Po kolikáté jste byly na táboře?
Štěpánka: Potřetí.
Johanka: Podruhé.

Co vám na táboře chybělo?
Štěpánka: Maminka a tatínek.
Johanka: Pohodlná postel. A domov.

Bylo vám někdy smutno?
Štěpánka: Skoro pořád.
Johanka: Mně pořád ne, jenom někdy.

Kdo vám připravoval hry?
Obě: Různí kmeti.

Jaké byly soutěže?
Johanka: Docela dobrý, ale tu poslední jsme 
prohráli.
Štěpánka: Protože jsme měli prokletý týpko 
a byli jsme nakonec jen tři.

Měly jste s sebou něco, co jste 
nepotřebovaly?
Johanka: Moc oblečení.
Štěpánka: Baterku, protože se mi hned 
vybila.

Co jste dělaly, když nebyl společný 
program?
Štěpánka: Nudila jsem se.
Johanka: Hrála jsem si s Ladou. Třeba 
klackovou válku. To bylo dobrý.

Děkujeme za odpovědi.
Ptal se Josef  Vávra.
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Byl v něčem letošní tábor jiný?
Bylo nás víc.

To znamená kolik?
Dvacet jedna děcek, což vedlo k tomu, že 
mohly být družinkový soutěže. A měli jsme 
čtyři družiny. Po několika letech se zase 
obnovila Ahave… A ještě jsem byl poprvé 
rádcem.

Co tě na táboře baví?
Lezení (když jdeme na jeden den na skály), 
nebodované hry a honba.

Měl tábor nějakou jednotící myšlenku, 
téma?
Ne. Leda v biblickým programu. A jednou 
byl tematický den – vojenský.

O čem tedy byly programy?
Zaměřený třeba na vztahy mezi lidmi, 
někdy i trochu psychologický spojený          

Jak dlouho jsi už dorostenec?
Ty jo, to nevím, od osmi malej, od dvanácti 
velkej, takže tak sedm let.

A pokolikáté jsi byl letos na táboře?
Asi poosmé.

To víš přesně?
To jsem teď spočítal. Pamatuju si to podle 
témat. Hobit, Archeologové – tomu jsme 
tak říkali my, ale název byl asi jiný, Indiáni, 
Abraham, Hraničář a pak tři velký.

wKdyž jsem říkala Michalovi o rozhovor, 
nevypadal příliš nadšeně, ale souhlasil. Pak 
se však rozhovořil a vypadal, že by klidně 
pokračoval ještě dál… Rozhodně jsme se dost 
nasmáli… A vypadalo to, že ho to na táboře 
fakt dost bavilo J.

wKdyž jsem říkala Michalovi o rozhovor, 
nevypadal příliš nadšeně, ale souhlasil. Pak 
se však rozhovořil a vypadal, že by klidně 
pokračoval ještě dál… Rozhodně jsme se dost 
nasmáli… A vypadalo to, že ho to na táboře 
fakt dost bavilo J.

S Michalem Křipačem 
o táboře 

Velkého dorostu

S Michalem Křipačem 
o táboře 

Velkého dorostu
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s nějakým biblickým příběhem. Bylo to 
hodně o věcech, který jsme mohli zažívat 
během toho divnýho školního roku, kdy 
jsme byli pořád doma – třeba o samotě, o 
srovnávání se s druhými, o vztazích, o 
šikaně nebo celkově o životní orientaci, 
jakým směrem se má člověk vydat.

Je některý, který ti utkvěl v paměti?
Asi program od Quapky o zkoušení 
nových věcí.

Je tábor víc soutěžní, nebo spíš se 
společným programem, hrami, výlety?
Spíš společný program.

Za nás bývaly na táboře rostlinkové, 
dřevařské, biblické soutěže, honba za 
pokladem, hrála se jakási varianta 
baseballu… Jak vypadají soutěže a hry 
teď?
Podobně, měli jsme rostlinkovou, biblic-
kou, honbu… Taky třídenní program        
s detektivním tématem od Pavla Dvořáka. 
Měli jsme zjistit, kdo zavinil smrt 
horolezkyně. Za každou soutěž jsme 
dostali minuty výslechu, kdy jsme se Pavla 
ptali a ten nám dával indicie. Záleželo na 
tom, jak jsme se ptali, jestli jsme ty minuty 
správně využili. Pavel to měl hrozně dobře 
promyšlený, musel to připravovat snad rok. 
To bylo fakt dobře udělaný.

To jste soutěžili jako jednotlivci?
Ne, po družinkách.

A zjistili jste pachatele?
Daldar byl první s menším počtem 
nápověd a my ostatní později.

Bývá ještě soutěž o zvelebení tábora?
Co?

Tak to asi nebývá… To je soutěž na 

začátku tábora, kdy každá družina 
vyrobí co nejvíce věcí, které zpříjemní 
tábor. Třeba držák na toaletní papír, 
mostek přes potok…
My jsme jeli dva dny před začátkem tábora 
na stavěčku, takže už bylo hodně věcí 
hotových. Vysekali jsme místo na stany, 
začali jsme stavět kuchyň… A pak se něco 
dělalo během tábora.

Čím se bavíte ve volném čase, když 
nejste „organizovaní“? Co vás baví?
Tak třeba se dá jít do potoka, odpočíváme, 
plníme zkoušky…

Jaký zkoušky?
Měli jsme seznam zkoušek, které jsme 
mohli plnit, a za každých pět zkoušek jsme 
dostali odměnu – žebradlo, nátepník a 
meč. Třeba vyřezávání, uzly, dvakrát jít 
ráno do potoka… Mně se to tak zalíbilo, 
že jsem chodil dál…

Kdo získal meč?
Myslím, že Šimon, Jonáš a Verča.
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Kdo veškerý program připravoval?
Tak nějak všichni. Dady, Peťa Buršík, Da-
dula, Dan Smutný, Quapka, Bety Bagaro-
vá, Jenda Bukáček z Ostravy, ten byl taky 
zdravotník. Vojta Horký měl vojenský den. 
Dan připravil soutěž z Matoušova 
evangelia, ale bylo to strašně těžký.

Kdo vařil?
Formánkovi z Prahy, vařili dobře, měli 
jsme svačiny, špagety s opravdovým 
masem, palačinky, hamburgry – ty jsme si 
dělali sami.

Co byste si ještě na táboře přáli?
Mně chyběl jinej celodenní výlet než hon-
ba, na to jsem se docela těšil…

Máš nějakou veselou historku?
Když jsme jeli na stavěčku, Hugo chtěl jet 
s Davidem v dodávce. A já jsem jel taky. A 
to byl zážitek. Asi po pěti minutách David 
řekl, že musíme jet pro jíl na výrobu ka-
men. Tak jsme jeli k Ústřednímu hřbitovu, 
kde je blízko nějakej val s hromadou jílu. 
Zaparkovali jsme u krematoria, měli jsme 
na vše ale jen 15 minut, protože jsme 
neměli drobné na parkování. Vzali jsme 
rychle z auta plechové lavory, velký pytle 
na odpad a lopatky, šli jsme přes tu 
frekventovanou silnici, kde jelo jedno auto 
za druhým, přes pásku zákaz vstupu, 
rychle jsme nahrabali jíl a šli jsme zase       
s těmi plnými pytli zpátky. Klíčových bylo 
těch 15 minut.

Bylo to aspoň v noci, aby to mělo své 
kouzlo?
Ne, v pět odpoledne. A pak bylo ještě 
dobrý, když jsme dojeli a skládali jsme 
vozík…

Jak vydržíš na táboře bez mobilu nebo 
minimálně s mobilem? Máš s sebou 

dostatečně nabité powerbanky?
Nemám s sebou telefon.

Tos mě teda překvapil. A co ostatní?
Pokud vím, tak jeden nejmenovaný 
dorostenec (jméno je redakci známo J) měl   
s sebou asi pět powerbank, někteří měli 
cestovní solární panely….

Tak snad svítilo dostatečně slunko… 
Pršelo vám taky?
Jo, pršelo…

Jak se měnila nálada v dešti?
Chtěli jsme jít spát…, ale nepřišlo mi, že 
by to bylo nějaký horší. Stany vydržely a 
nepropršely.

Jaká jste byli parta?
Dobrá.

Pro koho tábor je?
Člověk by se neměl bát opustit komfortní 
zónu, protože když očekávám, že se budu 
koupat v teplé vodě, budu zklamanej.

A pro koho není?
Pro ty, kteří se bojí tu komfortní zónu 
opustit.

A co bys řekl těm, kteří pojedou příští 
rok s velkým dorostem poprvé? V čem 
je to jiné než malý dorost?
Je tam větší svoboda a důvěra v dorostence 
(což je jasný, protože už jsme starší), 
můžeš jít spát pod širák, i když na tebe 
bude pršet. Je to víc o tom, že takový, jaký 
já si to tady udělám, takový to budu mít. Je 
to víc o přežití než o normálním progra-
mu. Vlastně součástí programu je i práce.

Ptala se Lenka Broklová.
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14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže. Svatý 
kříž (tj. ten, na němž byl ukřižován Pán Ježíš) 
měla podle starokřesťanských autorů nalézt 
císařovna Helena v roce 325 či 326 v prů-
běhu své pouti do Jeruzaléma. Císař 
Konstantin pak dal nad místem nálezu 

vystavět baziliku Svatého hrobu, v níž měl   
v roce 335 Kristův kříž znovu vztyčit. Roku 
614 byl však Jeruzalém dobyt Peršany, kteří 
vzali ostatky svatého kříže spolu s další 
kořistí. Císař Herakleitos je v rámci bojů       
s Peršany v letech 628–630 získal zpět. 
Svátek Povýšení svatého kříže je podle 
legend buďto připomínkou jeho vztyčení 
císařem Konstantinem, nebo oslavou jeho 
znovuzískání od Peršanů.

15. až 16. 9. – Jom kipur. Asi největší 
židovský svátek vůbec. V tento den odpustil 
podle židovské tradice Bůh Izraelcům 
vyhotovení zlatého telete na poušti a došlo 
také k obřezání Abrahama a jeho uzavření 
smlouvy s Bohem. Jde o přísný postní den, 
kdy je zakázáno nejen jíst a pít, ale i pohlavní 
styk, používání kosmetiky a mytí těla (kromě 
prstů a očí). Před započetím tohoto svátku je 
zvykem žádat o odpuštění všechny, kdo 

Letopisy 
k záříjovým výročím

mohou být dotčeni jakoukoliv křivdou ze 
strany prosebníka, a také pojíst „poslední 
jídlo“. Poté se již má člověk intenzivně 
věnovat očišťování sebe i svého života a 
pokání, aby mohl dojít konečnému účelu 
tohoto dne – odvrácení spravedlivého 
Božího hněvu, odpuštění hříchů a pokoje 
mysli před Bohem. Svátek začíná večerní 
modlitbou Kol nidrej, ve které se prosí o 
zproštění všech slibů a závazků vůči Bohu, 
které člověk od minulého Jom kipur učinil 
(závazky vůči lidem se neruší, ty je potřeba 
stále plnit). Ze svatostánku v synagoze je 
slavnostně vynesena Tóra a čte se z ní. 
Součásti bohoslužby jsou speciální tiché 
modlitby, tzv. Amidy, vyznání hříchů a 
modlitba Avinu Malkenu (Otče náš, Králi 
náš). Další den pokračují ranní a odpolední 
modlitby, přičemž odpoledne se z Tóry čte 
příběh o Jonášovi (jako předobrazu 
napraveného hříšníka). Jom kipur pak končí 

bohoslužbou zvanou Ne´ila (Uzamčení), 
která je završena troubením na šofar a 
vyznáním Šema Jisra´el, které vede lid          
k obnovení smlouvy s Bohem. Smyslem 
svátku Jom kipur je tedy očištění od hříchů a 
návrat na Boží cestu života.



15./16. 9. 921 – zavraždění svaté Ludmily. 
Ludmila pocházela z rodu pšovských knížat 
(Pšov je dnešní Mělník) a byla provdána za 
přemyslovského knížete Bořivoje. Spolu      
s ním se nechala na Moravě pokřtít 

arcibiskupem Metodějem. Po smrti manžela 
spravovala několik let přemyslovské 
knížectví, než se ho ujal nejprve její syn 
Spytihněv a posléze jeho mladší bratr 

Vratislav. Pak se věnovala výchově svých 
vnuků Boleslava a Václava, které podle 
legend vedla k úctě ke vzdělání a k Bohu. 
Nakonec se dostala do sporu se svou 
snachou Drahomírou jednak o vliv na děti, 
jednak i o politickou orientaci země. 
Ludmila se pak stáhla na hradisko Tetín na 
Berounsku, ale Drahomíra se rozhodla 
skoncovat s jejím vlivem v knížectví, proto 
najala dva ozbrojence Tunna a Gomona 
(historici spekulují o jejich vikingském 
původu) a ti ji v noci z 15. na 16. září 921 na 
Tetíně uškrtili jejím závojem (či šálou). Na 
místě jejího skonu se (podle legend) začaly 
dít zázraky, proto tam kněžna Drahomíra 
nechala postavit kostel zasvěcený svatému 
Michalovi (aby zázraky mohly být při-
pisovány jeho působení, a nikoliv zemřelé 
konkurentce). Když se ujal vlády kníže 
Václav, nechal Ludmiliny ostatky přenést do 
baziliky sv. Jiří na pražském Hradě. Kněžna 
Ludmila byla prohlášena za svatou v roce 
1143 a stala se jedním ze symbolů a ochránců 
české státnosti.

Josef  Vávra
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Máme být Božím obrazem
žít s Jeho jménem.
Být světlem a solí
svému okolí.
Světlem být
podle Ježíše žít.
Jak úžasná Boží láska je
krásná je Jeho Naděje.
Na cestu života Ježíš svítí
Cesta je kamením dlážděna
roste na ní krásné kvítí
v Knize života jsou zapsána
naše jména

Máme být Božím obrazem
žít s Jeho jménem.
Být světlem a solí
svému okolí.
Světlem být
podle Ježíše žít.
Jak úžasná Boží láska je
krásná je Jeho Naděje.
Na cestu života Ježíš svítí
Cesta je kamením dlážděna
roste na ní krásné kvítí
v Knize života jsou zapsána
naše jména

Marta Kotrbatá

Pozdrav celému sboruPozdrav celému sboru



1. Příchod správce sboru

2. Aktuální opatření Ministerstva zdra-
votnictví

Po dokončení oprav kazatelského bytu    
v předním domě proběhlo v polovině srpna 
zdárně také stěhování rodiny bratra kazatele 
Hůlky do Brna. Staršovstvo přivítalo bratra 
kazatele také na svém srpnovém osobním 
jednání. Instalace bratra kazatele do služby 
správce našeho sboru proběhne v rámci 
pravidelného dopoledního shromáždění     
v neděli 19. září 2021 za přítomnosti bratra 
kazatele Davida Nováka, předsedy Rady 
Církve bratrské. 

Staršovstvo postupně projednalo a 
aktualizovalo změny v opatřeních, které 
umožnily mimo jiné od srpna navýšit počet 
účastníků bohoslužeb. Pro naši modlitebnu 
stále platí, že není možné zajistit potřebné 
dostatečné rozestupy alespoň 1,5 metru 
mezi členy jedné domácnosti při plném 
obsazení modlitebny. Proto je stále nutné 
částečně omezit počet účastníků. Místa jsou 
však po celou dobu dostupná, proto kdo-

koliv, kdo má zájem, může i nadále přijít na 
kterékoliv naše pravidelné setkání. Pouze 
prosíme, abyste dali předem vědět a to 
buďto jednoduchým zápisem na webových 
stránkách cb.cz/brno a nebo pomocí 
sborové kanceláře na tel. čísle 608 278 141. 
Zároveň zůstavají v provozu online přenosy 
audio i video, u kterých došlo pouze v prů-
běhu prázdnin několikrát k mírnému ome-
zení rozsahu s důvodu dovolených.

Během prázdnin probíhalo průběžně 
doplnění dalších podrobnosti k naší žádosti 
o sloučené stavební a územní řízení ve věci 
rekonstrukce naší modlitebny. V termínu do 
19. září 2021 je možné vyplnit dotazník, 
který se týká rekonstrukce. Prosíme všechny 
členy či návštěvníky naší modlitebny o 
vyplnění. Formulář je dostupný u nástěnky 
ve vestibulu modlitebny, v e-mailovém 
dopise, případně je možné jej vyplnit také 
online na adrese prezentace rekonstrukce 
m o d l i t e b n y  v e  t v a r u :  

.  

3. Rekonstrukce modlitebny – dotazník

https://modlitebna.online/dotaznik/

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 1. 7. – 31. 8. 2021 | BRNOJEDNÁNÍ 1. 7. – 31. 8. 2021 | BRNO

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

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání staršovstva probíhala s ohledem na aktuální situaci částečně v on-line 

režimu v pravidelných i mimořádných časech.

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

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání staršovstva probíhala s ohledem na aktuální situaci částečně v on-line 

režimu v pravidelných i mimořádných časech.
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4. Modlitební chvilky a modlitební zeď

5. Obnovení setkání besídky, dorostů a 
mládeže

6. Byt 3 + 1 v bytovém domě

V návaznosti na obnovení modlitebních 
chvilek a na základě podnětů některých 
členů rozhodlo staršovstvo o vytvoření on-
line modlitební zdi, na které bude možné 
sdílet aktuální témata ke společným i 
osobním modlitbám, která se týkají nejen 
našeho sboru. Témata bude možné zasílat 
jak v důvěrném režimu pro kazatele a 
staršovstvo, tak jako možnost pro sdílení 
ostatním členům sboru. Předpokládané 
uvedení zdi do provozu je v průběhu měsíce 
září.

S novým školním rokem dochází k obno-
vení činnosti besídky, obou dorostů a také 
setkání mládeže pod novým týmem 
vedoucích. Mládež se nově bude scházet     
v místnosti za varhanami drobně upravené  
k tomuto účelu z prostředků ,,fondu mlá-
deže“. Pastorační rozhovory konané v této 
místnosti v jinou dobu, stejně jako pravi-
delná setkání staršovstva konaná ve stejnou 
dobu tímto nebudou dotčena. 

Staršovstvo obdrželo nabídky na uvolně-
ný byt 3 + 1, ze kterých vybralo nové nájem-
ce s nastěhováním co nejdříve, nejpozději 

pak do konce září. Nájemní smlouvy by pro-
to měly navazovat bez zbytečných prodlev.

Staršovstvo s vděčností za všechny pra-
covníky, kteří se i letos rozhodli zapojit do 
služby vaření polévek pro chudé, od-
souhlasilo úhradu materiálních nákladů na 
celou akci dle předpokládané výše i letos      
z prostředků sboru. Děkujeme všem, kdo se 
na této službě věrně a pravidelně podílí i 
všem dárcům, kteří jsou ochotni tuto čin-
nost jmenovitě podpořit svými finančními 
dary.

V rámci rekonstrukce kazatelského bytu 
došlo k obměně kotle a renovaci komínů      
s ohledem na stávající normy. Při té příleži-
tosti byla oprava provedena také ve dvou 
dalších bytech s dosluhujícími kotli a komí-
ny. Postupně tak dochází k modernizaci i 
této části předního domu.

Staršovstvo odsouhlasilo drobnější vý-
daje na úpravy instalace a servis elektroniky 
varhan. Péči o naše varhany postupně 
začnou po bratru Starém přebírat varhanáři 
ve spolupráci s našimi varhaníky. Děkujeme.

7. Vaření polévek v zimě

8. Oprava kotlů a komínů v předním domě

9. Servis varhan
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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.

Biblické hodiny (18.00)
1. 9. kaz. Daniel Komrska
8.9. br. Josef  Vávra

15. 9. kaz. Karel Hůlka
22. 9. br. Lukáš Pacek
29. 9. kaz. Daniel Komrska

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

V září je to 30 let, co započala činnost 
Malého dorostu, proto je na sobotu 11. 9. 
(přesunuto z organizačních důvodů na 
příští rok) naplánováno setkání všech, kteří 
za tu dobu Malým dorostem prošli.

 Podrobnosti jsou na sborovém webu.

Klub rodičů a dětí
Čtvrtek  9. a 23. 9. – 9.45

Zkoušky pěveckého sboru
Každý pátek 16.45

Fotbálek
Stále v karanténě. 

Zář í v našem sboru
o dobu, kdy nebude možná osobní 
účast na bohoslužbách, budou Pnedělní 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 )

5. 9. kaz. Karel Hůlka + VP
12. 9. br. Petr Raus
19. 9. kaz. David Novák – instalace bratra 

kazatele Karla Hůlky
26. 9. kaz. Jan Asszonyi – křest Violky 

Štiglerové

Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20  
pravděpodobně v besídkové místnosti.

 

Nedělní besídka
Od neděle 5. září se bude opět scházet  
ve standardním režimu. Na začátku shromáždění 
budou děti v sále s rodiči a následně odejdou dle 
pokynů liturgika do svých místností.

 V neděli 5. září odejdou nejprve do společné 
besídkové místnosti, kde se děti rozdělí do skupinek.

Roušky a dobrou náladu s sebou.
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