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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 9. 2020. 
Připravují: Lenka Broklová (broklova@volny.cz), Petr Raus ), Josef Vávra 

 David Fajfr  copy Martin Kulísek.
Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

(petr.raus@cb.cz
(gon@email.cz), (david.fajfr@seznam.cz),

Září 2020
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4 pokračování na straně 7

1. 9. 1990 – vznikl Teologický seminář Církve 
bratrské (nynější ETS) v Praze.

4. 9. 1965 – v Lambaréné ve Francouzské 
rovníkové Africe (dnes Gabonu) zemřel 
Albert Schweitzer, protestanský teolog, 
misionář, varhaník, filozof  a lékař, 
zakladatel soukromé nemocnice v Lam-
baréné. V roce 1952 obdržel za svou 
tamní činnost Nobelovu cenu za mír.

8. 9. 1910 – otevřena modlitebna našeho 
sboru na Nových sadech č. p. 32.

17. 9. 1575 – zemřel v Curychu Johann 
Heinrich Bullinger, švýcarský 
protestantský teolog, žák Zwingliho, 
autor obou helvétských konfesí.

19. a 20. 9. – židovský svátek Roš ha–šana 
(Nový rok).¬

20. 9. 1870 – italská revoluční vojska dobývají 
Řím a vyhlašují jej za hlavní město 
sjednocené Itálie. Papeži je nadále 
vyhrazen jen pahorek Vatikán s okolím. 
Tato událost znamená zánik Papežského 
státu a de facto konec světské vlády 
papežů.

22. 9. 1530 – na sněmu v Augsburgu přeložil 
Filip Melanchton císaři Karlu V. Apologii 
Augsburské konfese, kterým 
protestantská strana reagovala na 
odmítnutí konfese ze strany katolíků.

22. 9. 1850 – první vzlet balónu s lidskou 
posádkou v Brně.

KalendáriumKalendárium

Na titulní stránce fotka v tábora malého dorostu.
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

MIMOŘÁDNOSTI

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ZÁŘÍ V NAŠEM SBORU

15

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

11. 9.:  13.30 Tvořivý kroužek
22. 9.:  10.00 Setkání seniorů zakončené vydatným obědem
25. 9.:  13.30 Tvořivý kroužek

Připravuje se; případná setkání budou upřesněna.

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

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

FOTBÁLEK

Nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže. Nekoná se za 
každého počasí. Bude se konat výhradně po předchozí domluvě 
s Tomášem Kotrbatým. Tel. 605 307 274, díky.

Neděle 4. 10.: 15.00 – členské shromáždění s dovolbou staršovstva
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září 2020

SBOROVÁ KRONIKA

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe.
Ž 55,23

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

NAROZENÍ

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Lydii Staré z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
sestře Martě Stojanové z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna
sestře Věře Frantové z Brna
bratru Milanu Nedbalovi z Brna
bratru Vladislavu Kahleovi z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

81 let
73 let
93 let
89 let
85 let
79 let
72 let
73 let
86 let

KŘEST A PŘIJETÍ DO SBORU

ÚMRTÍ

SBOROVÁ KRONIKA

V úterý 25. srpna se manželům Elišce a Jaroslavovi Štiglerovým narodila dcera Viola.

V neděli 23. srpna byla pokřtěna sestra Nela Pirochtová a společně se sestrou Věrou 
Dadákovou byly obě přijaty za plnoprávné členky sboru.

16. července zemřela ve věku 96 let sestra Věra Štěpánková, nejstarší členka našeho sboru. 
Pohřební rozloučení se konalo v naší modlitebně v sobotu 25. července.
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Z á ř í v b e s í d c e

Co se bude v besídce učit:

Další setkání učitelů se koná 20. září ihned po shromáždění.

Datum

Neděle 6. září

Neděle 13. září

Neděle 20. září

Neděle 27. září

Téma (č. úlohy)

Společné zahájení

Kázání na hoře: o modlitbě
(NZ 1/6)

(NZ 1/7)

(NZ 1/8)

Kázání na hoře: lakota a 
starosti

Kázání na hoře: úzká a 
široká cesta

Verš k zapamatování

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a 
naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 

Matouš 7, 7

Hledejte především jeho království a 
spravedlnost, a všechno ostatní vám 
bude přidáno.

Matouš 6,33

Těsná je brána a úzká cesta, která vede     
k životu, a málokdo ji nalézá.

Matouš 7,14

Po poněkud delší odmlce se po prázdninách rozjíždí i nedělní škola (besídka); 
samozřejmě vše s ohledem na aktuální nařízení a doporučení ohledně COVID-u, která se – 
jak všichni víme – mohou rychle měnit.

Nicméně zatím nám v setkávání během shromáždění nic nebrání. 

V neděli 6. 9. 2020 bude v úvodní části bohoslužby zahájení nového školního roku, děti 
tedy budou s rodiči v sále (nezapomeňte na roušky i pro ně), poté na pokyn budou odcházet 
do spodních prostor k vlastnímu programu, tam už roušky potřeba nejsou. 

Od neděle 13. 9. 2020 dále se budou děti scházet rovnou v besídkové místnosti. Tedy 
nemusí mít roušku. Společně zahájíme a až poté se děti rozejdou do skupinek se svými 
učiteli.

za NŠ Hana Buršíková
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ww Nový kostel na Lesné

arodila jsem se 28. března 1924     
v Rakovníku. Po šesti letech se Nnarodil můj bratr. Naše dětství 

bylo hezké a měli jsme se velmi rádi. V roce 
1939 jsem ukončila Měšťanskou školu dívčí. 
Další studium nebylo možné, protože otce 
jako ruského legionáře Němci v jeho 56 
letech předčasně penzionovali. Vyučila jsem 
se prodavačkou textilu a v roce 1943 jsem 
získala výuční list.

Do sboru Jednoty českobratrské nás        
s maminkou přivedla slečna Tomanová. 
Uvěřila jsem v šestnácti letech při 
evangelizaci bratrů Fajfra a Adámka. Zasáhl 
mě verš: „Jsem, který jsem.“ z 2. Mojžíšovy 
3,14. Uvědomila jsem si velikost Boha, jeho 
moc a slávu. Od té doby jsem věrně chodila 
do sboru a poznávala velikost Boží lásky a 
oběti Pána Ježíše Krista.

Následovaly dny společenství v mládeži, 
služba dětem v nedělní škole, přátelství        
s Martou Hynkovou a jejím prostřednictvím 

(dopisovala si s Benjamínem Šímou, který 
byl pracovně nasazen v Brně) seznámení      
s bratrem z brněnského sboru Bohuslavem 
Štěpánkem. Začali jsme si dopisovat a občas 
se i scházet. Vzali jsme se 15. ledna 1944. 
Heslo pro naše manželství „Neboj se, toliko 
věř“ (Marek 5,36) se nám na celá léta trvání 
našeho svazku stalo velkou oporou. Zvláště 
když jsem byla týden po svatbě nasazena 
skoro na rok (ročník 1924) na nucené práce 
do Německa. Odloučení bylo těžké, ale Pán 
nás oba posiloval.

Do Brna jsem přišla až koncem roku 1945 
s prvorozeným Pavlem. Po třech a půl letech 
se nám narodil druhý syn Petr. A heslo 
„Neboj se, toliko věř“ bylo stále posilou, ať 
při těžkém zranění Pavlíčka (měl roz-
říznutou ručku: tepny, šlachy, nervy), tak při 
náhlé smrti mého manžela, který zemřel v 49 
letech. Po jeho smrti nastaly dva problémy. 
Splatit stabilizační půjčku na byt (manžel se 
zavázal odpracovat v podniku 15 let) a najít 
si zaměstnání. A Pán Bůh zase zasáhl. Mohla 
jsem byt splácet po třísetkorunových 
měsíčních splátkách. A zaměstnání jsem 
našla blízko domova jako obsluhovatelka 
výměníkové stanice, kde jsem byla po 
složení zkoušek zaměstnána od roku 1971 až 
do penze.

Teď na konci svého života prosím denně 
o jediné. Aby mé děti a jejich rodiny 
zůstávaly v Boží ochraně a péči. Dal jsi mně 
tolik, Pane, mohu jen sčítat a vroucně 
děkovat. Hospodin dokoná za mne; nebo 
milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla 
rukou svých kdy opustíš. Žalm 138,8

4Věra Štěpánková

 arabské republiky pan J. E. Saïd Hindam, 
izraelský velvyslanec pan Daniel Meron a 
náš ministr zahraničních věcí pan Tomáš 
Petříček. Egyptský velvyslanec mluvil o tom, 
jak na periférii staré Káhiry byla v loňském 
roce otevřena obrovská koptská katedrála a 
ve stejný den poblíž rovněž největší mešita 
na Blízkém východě. Jakýsi pokus o smíření 
mezi křesťany a muslimy. To samo o sobě je 
jistě chvályhodné – nicméně stalo se, co asi 
nikdo nečekal. Nějací aktivisté rozvinuli své 
transparenty. Na jednom z nich stálo: NO 
DIALOGUE UNDER OCCUPATION a na 
druhém: Dialog v Egyptě neexistuje. Realita 
60 000 politických vězňů. Všiml jsem si, jak 
pracovníci ochranky znervózněli a začali 
přešlapovat na místě. Když jinak situace ne-
eskalovala, nechali aktivisty být. V otázkách, 
které pak mohli pokládat lidé z publika, 
zaznělo právě z úst aktivistů, že Egypt není 
demokratický stát, protože zavírá do vězení 
své odpůrce. Pan velvyslanec potom celkem 

emotivně vysvětloval, že se vlastně jedná o 
teroristy, které nelze nechat na svobodě 
(obvyklá výmluva diktátorských režimů).

Každopádně jsem byl rád, že jsem se 
tohoto setkání mohl zúčastnit. Myslím si:  
nejenže můžeme, ale i máme vést dialog       
s příslušníky jiných vyznání a náboženství.  
V duchovních zásadách Církve bratrské 
stojí, že „V globálním světě již není možné 
hovořit o křesťanství bez kontextu nabídky 
ostatních světových náboženství. To před 
misii církve klade novou naléhavou úlohu: 
vydávat křesťanské svědectví v dialogu se 
světovými náboženstvími, včetně ateismu.“ 
To mě naplňuje radostí a optimismem. Proto 
rád chodím na tato setkání, kde poznávám 
jiné kultury a jiné víry.

Festival Meeting Brno bude pokračovat 
ještě od 4. do 14. září tohoto roku. Veškeré 
informace najdete na webu meetingbrno.cz. 
Všichni jste srdečně zváni.

4Felix Davídek

V z p o m í n k a n a s e s t r u

V ě r u Š t ě p á n k o v o u
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etošní ročník festivalu Meeting Brno 
byl z důvodu koronavirové krize 
rozdělen do dvou částí. První část L
proběhla v červenci, druhá pro-

běhne v září. Pro ty z vás, kteří neví nic o 
tomto festivalu, je možno říci stručně: je to 
multikulturní, mezižánrový a v mnohém na 
naši nedávnou minulost odkazující série 
diskusních fór, filmů, výstav, workshopů, 
setkání, procházek a pouti smíření, vážící se 
k našemu městu. Letošní, již pátý ročník 
festivalu má podtitul „vystup z řady“. Jeho 
první část, proběhla od 20. do 25. července a 
nabídla několik zajímavých příležitostí 
seznámit se s danou tématikou.

Proč o tomto festivalu píši do sborového 
časopisu? Inu proto, že se týká našeho města 
a že je v mnohém programu propojen i s naší 
ať už minulou, či současnou náboženskou 
tématikou. Prezidentkou festivalu se stala 
letos nově Martina Viktorie Kopecká – 

f a r á ř k a  
C í r k v e  
če skos lo -
venské hu-
sitské, psy-
choterapeu
tka a krizo-
vá  in t e r-
ventka. Od 

roku 2013 je ve vedení Světové rady církví. 
Papež František ji vyznamenal medailí a 
pozval ji na synodu ve Vatikánu. Učí se jezdit 
na kole a píše blog „Deník farářky“.

Nechci vypisovat všechna setkání, která 
jsem absolvoval – to by článek neúměrně 

prodloužilo. Zmíním se jen o dvou, která mě 
zvláště zaujala: První byla návštěva nového 
římskokatolického kostela v Brně-Lesné na 
Nezvalově ulici. Tato futuristická architek-
tura má jistě mnoho zajímavých prvků – 
například věž, z které je nádherný pohled na 
Brno, a také zajímavou zvonkohru. Nebo 
vnitřní interiér, který je situován do kruhu, a 
dva skořepinové kůry. Pro mě jako příznivce 
ekologického stavitelství však má stavba 
příliš malá okna – v kostele je pološero. 
Zajímavé je také, komu katolická církev 
tento nový kostel zasvětila. Jedná se o 
blahoslavenou Marii Restitutu Kafkovou, 
řádovou sestru, která vstoupila v roce 1914 
do františkánského řádu a sloužila jako 
hlavní sestra na operačním sále ve vídeňské 
nemocnici. Přestože po nástupu nacismu 
začaly pro řeholníky represe, Marie Restituta 
odvážně projevovala svou víru: režim 
zakázal, aby v nemocnicích na stěnách visely 
kříže, ale Restituta se rozhodla je tam 
ponechat. Později byla neprávem obviněna, 
že po nemocnici rozšiřovala posměšnou 
básničku o Hitlerovi. V roce 1942 byla 
zatčena, ve vykonstruovaném procesu od-
souzena a poté v roce 1943 sťata gilotinou. 
Ke všem svým pacientům byla hluboce 
laskavá a zároveň po svých podřízených 
přísně vyžadovala odpovědnou a pečlivou 
práci. Po vykonání svých povinností si ráda 
dopřávala pivo a guláš.

Druhé setkání, které mě zaujalo, neslo 
název: „Katedrála a mešita. Meziná-
boženský dialog a vzdělávání.“ Hostem na 
tomto setkání byl velvyslanec Egyptské 

Festival Meeting Brno
a mezináboženský 
Festival Meeting Brno
a mezináboženský dialogdialogdialogdialog

etošní tábor velkého dorostu se ko-
nal na stejném místě jako minulý rok L– poblíž města Prachatic, nedaleko 

konání tábora malého dorostu.
Téma tábora bylo víceméně o tom, že se 

poblíž tábora z nevysvětlitelných důvodů 
otevřela červí díra, kterou jsme mohli posílat 
dopisy na druhou stranu. Nejdříve jsme 
nevěděli, o co jde, ale za chvíli jsme se 
dozvěděli, že červí díra ústí poblíž vesnice – 
ještě za dob Slovanů. Naštěstí byl ve vesnici 
jeden člověk zvaný Krešimír, co ovládal 
písmo, a tak jsme dostávali i odpovědi. 
Postupně jsme se dozvídali víc o vesnici a 
jejích problémech, se kterými jsme se našim 
slovanským přátelům snažili pomoct. Za 
chvíli jsme zjistili, že dírou můžeme posílat i 
věci, které jsme kupovali pomocí do-
rostových peněz, které jsme získávali za 
odehrané hry. Tábor ubíhal a my jsme se 
snažili pomáhat co nejpraktičtěji. Museli 
jsme se zabývat problémy jako hladomor 
(ten se nám moc vyřešit nepovedl), 
nedostatek úrody (nerostlo jim obilí, tak 
jsme jim dali brambory) a potýkali jsme se    
s nemocí, která je schvacovala (leprou) – a na 

kterou jsme museli vymyslet lék. Potýkali 
jsme se ale i s dalšími malými problémy a 
rozhodnutími, která na vesnici měla též 
velký dopad (např. Krešimír oslepl apod.).

Tábor uběhl jako voda a Slované přežili   
(i když ne všichni), a přestože ne vždy se nám 
dařilo nejlépe a dlouhodobě jim pomoci, 
myslím, že na nás budou rádi vzpomínat a že 
my na ně též hned tak nezapomeneme.

Na konci tábora se konala dražba. 
Nakupovali jsme za zbylé peníze, získané ve 
všemožných hrách po celý tábor. V dražbě 
byly nože a jiné praktické věci, a vydražila se i 
nová Bible, několik náhrdelníků a jiných 
podobných věcí na upomínku.

Téma letošních biblických programů se 
točilo okolo blahoslavenství (Mt 5,1–11 + 
blaze čistého srdce), kterých jsme probrali 
všehovšudy dvanáct. Duchovní programy 
byly každý den a zvláště z některých jsem si 
vzal něco k srdci, stejně jako ostatní, co        
s námi byli na táboře.

4Filip Štigler

Tábor velkého dorostu
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Zprávy ze staršovstva
1. Oprava bytu v předním domě

V srpnu byla zahájena komplexní re-
konstrukce bytu v předním domě. Jedná se o 
třípokojový byt ve 2. patře. Jelikož v tomto 
bytě dosud nedošlo k žádným opravám, 
dojde v rámci rekonstrukce k celkové 
revitalizaci bytu a pořízení nového vybavení. 
Rekonstrukce by měla probíhat do konce 
měsíce září. Po dokončení rekonstrukce se 
předpokládá pronájem bytu na základě 
nabídkového řízení s počátkem nájmu         
v listopadu 2020.

2. Nájem garáže
Staršovstvo uvažuje o pronájmu garáže, 

která se nachází na dvorku vedle hlavního 
vchodu do modlitebny, s počátkem nájmu 
od října 2020.

3. Využití bytu správce
Staršovstvo předpokládá, že byt po 

správci sboru dočasně nabídne k užívání 
studentům z jiných sborů CB, kteří 
přicházejí do Brna studovat, a to do doby 
příchodu nového správce sboru.

4. Jednání o správci sboru
Staršovstvo pokračuje v jednání a v hle-

dání nového správce sboru. Navázalo na 
jednání s br. Karlem Hůlkou z CB Děčín, 
které zahájilo předchozí staršovstvo. Bratr 
Hůlka se rozhodl vstoupit s naším sborem 
do jednání o možnosti, že by přijal povolání 
do služby správce našeho sboru. Jednání 
jsou na počátku. Při této příležitosti nás br. 
Hůlka navštíví a poslouží slovem v neděli   
20. září 2020.

5. Informace k mimořádným opatřením 
ministra zdravotnictví

Dne 19. 8. 2020 byla vydána dvě Mimo-
řádná opatření ministra zdravotnictví, 
kterými je od  1. 9. opětovně zavedena po-
vinnost nosit roušky. Tato povinnost se 
vztahuje také na bohoslužby a i jiné aktivity   
v rámci sborové činnosti. Proto od 1. 9. 2020 
je možné setkávat se sice neomezeně, avšak 
pouze s rouškami. Z tohoto důvodu nedojde 
také k obnovení podávání kávy po nedělních 
bohoslužbách.

6. Zpráva o činnosti staršovstva
Staršovstvo se v průběhu prázdnin sešlo  

k jednání, při kterém starší vedli rozhovor    
o duchovních prioritách sboru a duchovních 
potřebách členů, pastoraci a službě. 
Staršovstvu leží na srdci duchovní růst 
jednotlivých členů a přátel sboru a jednotliví 
starší jsou ochotni poskytnout po domluvě 
duchovní rozhovory a modlitby. Mimo tato 
témata byla část jednání věnována hospo-
dářským (rekonstrukce bytu v předním 
domě, rekonstrukce modlitebny) a některým 
organizačním záležitostem.

7. Informace o termínu členské schůze
Staršovstvo rozhodlo o konání členské 

schůze, a to v termínu 4. 10. 2020 od 15.00 
hodin. Rezervujte si, prosíme, tento termín. 
Součástí této členské schůze bude také 
doplňková volba starších, která bude 
probíhat také v předstihu. Bližší informace a 
program budou zveřejněny po 7. 9. 2020 na 
sborovém webu a nástěnkách.

4staršovstvo
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Z červnové konference Církve bratrské
Rekapitulace konferenčních usnesení 

Výroční konference Církve bratrské 2020 
konané dne 27. 6. 2020

Konference schválila účetní závěrku 
Církve bratrské za rok 2019.

Konference schválila návrh č. 1 na zřízení 
Sboru Církve bratrské v Berouně ke dni      
1. ledna 2021 ve znění pozměňovacího 
návrhu.

Konference schválila návrh č. 2 na zřízení 
Sboru Církve bratrské v Plzni s názvem Sbor 
Církve bratrské v Plzni – Návrat ke dni       
1. července 2020.

Konference schválila návrh č. 3 na zřízení 
Sboru Církve bratrské v Šumperku s názvem 
Sbor Církve bratrské v Šumperku – Kostel 
Jinak ke dni 1. ledna 2021.

Konference schválila návrh č. 4 na zřízení 
přidruženého Sboru Církve bratrské v Praze 
– Bethel Church ke dni 1. července 2020.
Konference schválila návrh č. 5 na zrušení 
přidruženého Sboru Církve bratrské v Praze 
– The Chapel Prague ke dni 1. června 2020.
Konference zvolila Ing. Janu Bíbovou a 
Jiřího Šrámka za revizory Rady CB na 
období 1. 7. 2020 až 31. 5. 2024.

Konference zvolila Komisi pro Řád na 
období 27. 6. 2020 až 31. 5. 2024 ve složení 
Petr Geldner (kazatel – správce sboru), Da-
vid Novák (člen Rady), Pavel Chráska 
(nekazatel), David Kašper (kazatel), Tomáš 

Pospíchal (kazatel – správce sboru), Lukáš 
Pacek (nekazatel) a Luboš Dörfl (nekazatel).

Konference zvolila zástupce CB (syno-
dály) setkání Leuenberské konkordie: 
Davida Nováka, Ondřeje Svatoše, Daniela 
Jokla a Petra Rause.

Konference schválila návrh na ordinaci 
vikáře Vojtěcha Furáka za kazatele Církve 
bratrské.

Konference schválila návrh na ordinaci 
vikáře Richarda Hrdého za kazatele Církve 
bratrské.

Konference schválila návrh na ordinaci 
vikáře Tomáše Kolmana za kazatele Církve 
bratrské.

Konference schválila návrh na ordinaci 
vikáře Miroslava Pavlíčka za kazatele Církve 
bratrské.

Konference schválila návrh na ordinaci 
vikáře Daniela Šrámka za kazatele Církve 
bratrské.

Konference schválila návrh na ordinaci 
vikáře Tomáše Trávníčka za kazatele Církve 
bratrské.

Konference zvolila na funkční období 
2021–2025 předsedu Rady Církve bratrské 
kazatele Davida Nováka, 1. místopředsedu 
Rady Církve bratrské kazatele Bronislava 
Matulíka a 2. místopředsedu Rady Církve 
bratrské Tadeáše Filipka.

4Petr Raus

záchrannou akci, která byla připravována od 
roku 1964. Kostel byl „podříznut“ a naložen 
na 53 speciálně k tomu vyrobených 
transportních podvozků, které jej poté 
dopravily po obloukové kolejové dráze na 
místo (proto také má tento kostel dnes 
hlavní oltář a presbytář orientován jižně, a 
nikoliv východně, jak je u kostelů obvyklé). 

Akce posloužila komunistické vládě jako 
propagace toho, jak se socialistické Česko-
slovensko stará o církevní památky. Až do 
roku 2004 byla tato akce zapsána v Guines-
sově knize rekordů jako přesun nejtěžšího 
stavebního objektu vcelku.

4Josef  Vávra
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25. 9. 1555 – na sněmu v Augsburgu vyhlášen náboženský 
mír mezi císařem Karlem V. a říšskými knížaty.

26. 9. 1905 – v Brně narozen Georg Placzek, fyzik, v USA 
se podílel mj. na Projektu Manhattan (výroba atomové 
bomby).

28. 9. – židovský svátek Jom kipur (Den smíření).¬
28. 9. 935 – zavraždění českého kníže Václava v kostele sv. 

Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.
28. 9. 1930 – první ročník automobilových závodů 

Masarykův okruh (tehdy se jel na trase Bosonohy-Nový Lískovec-Pisárky-
Kohoutovice-Žebětín-Ostrovačice-Veselka-Bosonohy).

28. 9. 1935 – slavnostní otevření Nové radnice v Brně.
30. 9. 1941 – v Kounicových kolejích nacisty popraven za účast v odboji prof. Vladimír 

Groh.
30. 9. 1975 – začal přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.¬
30. 9. 2005 – po rekonstrukci znovu otevřeno brněnské divadlo Reduta.

Sbírky na rekonstrukci modlitebny
Staršovstvo vyhlašuje od října 2020 pra-

videlné sbírky na rekonstrukci modlitebny. 
Na podzim 2020 bude výtěžek sbírky určen 
konkrétně na právě probíhající přípravné 
práce pro řízení na stavebním úřadě (pro-
jektové práce, statický posudek, zaměření, 
posouzení vlivu na okolí a podobně).

Přispět na rekonstrukci je možné 
některým z těchto způsobů:

1. V hotovosti každou první neděli        
v měsíci.

Pravidelné nedělní sbírky (vložením 
hotovosti do sáčku nebo kasičky na dveřích 
hlavního sálu modlitebny) budou každou 
první neděli v měsíci určeny na rekon-
strukci modlitebny.

2. V hotovosti v obálce nadepsané 
,,rekonstrukce modlitebny“.

Dary na rekonstrukci v obálce je možné 
předat kdykoliv libovolnému členu star-
šovstva nebo sestře Křipačové.

3. Bezhotovostním bankovním převo-
dem.

Dary na rekonstrukci je možné zasílat 
kdykoliv bezhotovostně na účet sboru:

Číslo účtu: 2101004413/2010
rekonstrukce 

modlitebny
QR platba:

4staršovstvo

Zpráva pro příjemce: 
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Letopisy 
    zářijovým výročímk
Letopisy 
    zářijovým výročímk
19. – 20. 9. – židovský svátek Roš ha-šana – 
je počátkem nového roku (z důvodů 
nejednoznačnosti určení nového měsíce 
trvá tento svátek dva dny). Podle rabínské 
tradice byl tehdy stvořen člověk, narozeni 
praotci Abraham a Jákob, Josef  předveden   
z vězení před faraóna a Židé vysvobozeni    
z Egypta. Zároveň je i dnem soudu všeho 
stvořeného – následuje po něm deset dnů 
pokání, které vyvrcholí na Jom kipur – Den 
smíření. Podle rabínů jsou v tento den 
otevřeny tři knihy – kniha života, kam jsou 
zaspání spravedliví, kniha smrti, kam jsou 
zapisováni velcí hříšnici, a prostřední kniha, 
v níž jsou všichni ostatní – ti pak mají 
možnost až do Jom kipur se napravit a 
zvrátit svůj osud. Jde o vážný svátek kvůli 
skutečnosti soudu, takže při bohoslužbách 
nejsou čteny tradiční žalmy (halel). Cha-
rakteristickým prvkem tradiční novoroční 
bohoslužby bývá troubení na šofar, beraní 
roh, který má svým zvukem napomáhat 
otevírat srdce hříšníků a obracet je ke 
Stvořiteli. Dalším zvykem jsou společná 
shromáždění u ryb-níků řek či moře (tzv. 
tašlich=odhodíš), při nichž Židé symbolicky 
odhazují do vody své hříchy. Nový rok se 
neobejde bez svátečních jídel: med a jablka 
symbolizují naději a odkazují i na tradiční 
novoroční pozdrav Šana tova u-metuka, 
tedy sladký nový rok.

28. 9. – židovský svátek Jom kipur (Den 
smíření)* – završuje období přísného do-
držování Zákona a pokání. Jedním z nej-

důležitějších předpisů na Jom kipur je půst 
(od jídla i pití), drží se od západu slunce do 
setmění následujícího dne (příkaz lze údajně 
porušit pouze v případě obavy z ohrožení 
života). V předvečer Jom kipur je proto 
zvykem se hodně najíst (půst se lépe zvládá   
s plným břichem J). Dále se lidé mají 
dodržovat zákaz koupání, používání kos-
metiky, sexu a nenosí se kožená obuv. 
Součástí Jom kipur je vzpomínka na zemřelé, 
pro něž se také prosí za odpuštění hříchů. 
Jom kipur byl jediným dnem v roce, kdy 
mohl velekněz po rituálním očištění v mikvi 
vstoupit do Nejsvětější svatyně do Boží 
blízkosti.

30. 9. 1975 – pře-
sun mosteckého 
kostela – Děkan-
ský kostel Nane-
bevze t í  Panny  
Marie byl pře-
sunován z místa 
„starého“ Mostu, 
který ležel na uhel-
né sloji, a byl proto 
určen  k odtěžení. Původně měl být přesunut 
o cca 900 m jižně k průmyslové škole (dnešní 
Oblastní muzeum Most), ale kvůli změně 
ředitele prováděcí organizace Transfera a 
nedůvěře v původní jeho projekt byl 
nakonec odsunut jihovýchodně na jinou 
841,1 m vzdálenou pozici u špitálu sv. 
Ducha. Přesun byl ukončen 27. 10. 1975. Šlo 
o unikátní stavebně-technicky inženýrskou 
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SLOVO ČLENA SBORU
ilovaní bratři a sestry, přátelé a 
příznivci našeho sboru, srdečně MVás pozdravuji a vyprošuji Vám 

každému osobně hojnost Božího po-
žehnání.

V posledním čísle Kompasu jsem si s vel-
kým zájmem přečetl „Slovo staršího sboru“ 
Lukáše Packa. Je to jedno z nemnoha oslo-
vení nás, prostých řadových členů, někým    
z vedení sboru. Jsem za to velmi vděčný.

Bratr Lukáš připomněl koronavirovou 
krizi, která se dotkla každého z nás a také 
zcela zásadně fungování prakticky všech 
církví; výjimkou nebyl ani náš sbor. Vzpo-
míná si snad někdo z pamětníků, že by se 
nemohly z moci úřední konat bohoslužby 
po dobu bezmála tří měsíců? Pokud vím, tak 
ani za nacistické okupace, ani za vlády 
komunistické totality k tomuto nikdy nedo-
šlo. A teď nás napadl takový malý, nevidi-
telný tvoreček a celá planeta je ochromena.

Bratr Lukáš píše o tom, že „tato doba 
přinesla některé špatné věci, ale mohlo 
vzniknout i něco nového a pozitivního“. 
Nevím, co bratr Lukáš míní tím pozitivním – 
z mého pohledu vidím prakticky jen samá 
negativa.

Vždyť všechny bohoslužby a všechna 
setkání byla na dlouhou dobu zrušena. Slyšel 
jsem v rádiu jásot některých představitelů 
církve (včetně oblíbeného Marka Váchy), že 
konečně, konečně přišla doba, kdy můžeme 
naplno být ve spojení on-line. Promiňte, já 
ten jásot nesdílím. Vždyť poměrně početná 
skupina věřících (zvláště ze starší generace) 
nemá k této technice přístup. Důvody 
mohou být různé. Takže jsem byl po tři 
měsíce bez jakéhokoliv spojení se svým 

sborem. Abych mluvil pravdu – jeden 
kontakt se přece objevil – bratr kazatel i se 
svou rodinou mně poslal pohlednici k Veli-
konocům, za kterouž mu chci poděkovat.

Stále vládne velký chaos prakticky v celé 
společnosti, co se týče koronaviru. Jeden den 
se nějaké opatření zavede na určitou dobu, 
následující den se změní (naposledy to bylo 
se znovuzavedením roušek od 1. září). Jak se 
v tom má člověk orientovat? Myslím, že 
spoustě lidí to přináší velký stres, zvláště 
starší generaci.

A jaká pozitiva to přineslo našemu sboru? 
Nevím o žádném. Někteří mají tu výhodu, že 
mohou sledovat bohoslužbu on-line. Ale 
ruku na srdce: Cítíte před monitorem dotek 
Boží moci, jste naplněni Duchem svatým 
tak, že chcete zvěstovat Ježíše svému okolí? 
A jak vnímáte to, že nemáte kolem sebe 
spolubratry a spolusestry ve víře, že nemáte 
společenství?

Tato koronavirová krize ale zdaleka 
nekončí. Nikdo v tuto chvílí neví, co přinese 
letošní podzim a zima. Nikdo neví, zda se 
znovu nezavřou naše kostely a modlitebny.  
S napětím očekávám začátek nového 
školního roku. Budeme mít opět nedělní 
besídku? A v jaké podobě? Budou muset mít 
děti v besídce povinně roušky? Neumím si to 
představit.

Tato doba je dobou zkoušky pro každého 
z nás. Doba, která je velkou výzvou pro 
církev i pro náš sbor. Ale to není ještě 
všechno. Druhou, stejně závažnou okolností 
pro náš sbor je fakt, že nás opouští bratr 
kazatel Asszonyi. Přicházíme o pastýře. A 
nového ne a ne najít. I když si umím 
představit, že bez prvního kazatele a 
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současně správce sboru můžeme nějakou 
dobu fungovat, stejně se to na životě sboru 
musí zákonitě nějak projevit.

Nechci však být pesimistou. Také já 
věřím v nekončící a ničím neohraničenou 
milost našeho Pána. Chci věřit, že On nás 
provede tímto „údolím stínu smrti“ bez 
vážnější újmy.

Chci také reagovat na tato slova bratra 
Lukáše: „Je to také příležitost pro to, 
abychom se na náš sbor podívali novým 
způsobem, a doba, kdy bude více záležet na 
každém z nás, jak bude naše společenství 
vypadat, protože „v posledu“ to není 
správce sboru, kdo sbor tvoří, ale jeho 
členové. Vezměme proto to, co přichází, 
jako příležitost, nikoliv jako ztracený čas.“ 
Tak to je výzva. Výzva pro každého z nás. 
Sice v tuto chvíli mluvím jen sám za sebe, ale 
snad se ke mně připojí i mnozí další. 
Odpovídám tedy v zastoupení: „Bratři starší, 
chceme být vaší oporou a pomocí ve stavu 

jakoby dvojího ohrožení. Chceme přiložit, 
každý podle svých obdarování, ruku k dílu 
tam, kde to bude potřeba. Čekáme na vaši 
konkrétnější představu, kde a v čem je 
potřeba pomoci.“

Nakonec se obracím, milovaní bratři a 
sestry na vás – prosté členy a příznivce 
sboru. Neustávejme v modlitbách. Našich 
modliteb před Pánem nebude nikdy dost. 
Modleme se za našeho nového kazatele – 
kéž je to muž zapálený Kristovou láskou, 
plný Ducha svatého, plný touhy nést 
evangelium „všemu stvoření“. Modleme se 
za náš sbor a za duchovní probuzení v něm, 
modleme se i za sebe navzájem – kéž se 
proměňujeme do Jeho, Kristovy podoby a 
jsme jeden druhému oporou a světlem na 
cestě. To všechno, aby byl oslaven Bůh         
v Trojici, Jediný, kdo je hoden vší lásky a 
všeho uctívání. Amen.

4Felix Davídek

edakce Trans World Radia oslaví v září 30 let samostatného fungování na území naší 
republiky a my si chceme toto výročí připomenout. Rozhodli jsme se pro formu dne Rotevřených dveří, kdy mohou naši posluchači a příznivci přijít k nám, seznámit se     

s prostředím, ve kterém vzniká vysílání, možná si něco málo z naší práce vyzkoušet  a také si 
popovídat s lidmi, kteří se na vysílání podílejí.

Chceme vás tedy pozvat na sobotu 19. září k nám do rádia, které sídlí na Horníkově 36     
v Líšni. Den otevřených dveří proběhne od 10 do 17 hodin. Pokud se dostavíte kolem 
poledne, můžete být přítomni společné modlitební chvíli, ve které chceme vyjadřovat 
vděčnost Bohu za mnoho dobrého, co mohlo být skrze tento nástroj v naší zemi uděláno, a 
vyprošovat pro TWR požehnání do budoucna.

Těšíme se na vás. 
4Tým TWR

Den otevřených dveří v TWR


