ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU
NEDĚLE

KOMPAS
SBOROVÝ LIST CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ , KOUNICOVA 15

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI
5. 7.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
12. 7.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
19. 7.: 10.00 kaz. Jan Asszonyi
26. 7.: 10.00 kaz. Daniel Komrska
2. 8.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
9. 8.: 10.00 br. Petr Raus
16. 8.: 10.00 br. Lukáš Pacek
23. 8.: 10.00 br. Josef Vávra
30. 8.: 10.00 kaz. Bronislav Kaleta
6. 9.: 10.00 kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně
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LOUČENÍ

STŘEDA
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
1. 7.: 18.00
Podle domluvy staršovstva by v průběhu prázdnin neměly být
8. 7.: 18.00
institucionalizované biblické hodiny s klasickým kázáním. Namísto
15. 7.: 18.00 klasických biblických hodin by byla „jen“ setkání zájemců nad předem
22. 7.: 18.00 daným textem, která by vedl někdo ze starších či z dalších zájemců. Témata
29. 7.: 18.00 budou vycházet z knihy Kázání na hoře, 13 studií pro jednotlivce i skupiny
5. 8. 18.00 (John Stott).
Texty budou vždy vyhlášeny předem. Vedení zatím není rozděleno –
12. 8. 18.00
pracuje
se na tom.
19. 8. 18.00
26. 8. 18.00
Nedělní škola, mladší a starší dorost, mládež
Biblická skupinka
Modlitební chvíle
Zkouška pěveckého sboru a dětského sborečku
Jednání staršovstva, praktická služba

prázdniny
dle oznámení
v neděli v 9.20 (sledujte oznámení)
pauza
dle oznámení

STANICE
BOHUMILICE / neděle 10.00
bude určeno

BLANSKO / neděle 14.00

Kalendárium

ON-LINE PŘENOSY
Z diakonie
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Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli:
David Fajfr, archiv Věry Čihákové, technik on-line
přenosu a webové stránky.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
Brno Kounicova 15;
kazatelé:
Jan Asszonyi (správce sboru)
tel.: 604 219 445
Daniel Komrska (druhý kazatel)
tel.: 777 004 861
kancelář sboru (Lydie Křipačová):
v úterý (17 až 19) – tel.: 530 342 302
https://www.facebook.com/cirkev.bratrska.kounicova

Pobočka Diakonie:
Noemi Komrsková – tel.: 777 004 821
Kateřina Vávrová – tel.: 731 858 371

K O M P A S

Kalendárium
červenec
červenec 1420 – sjednány čtyři artikuly
pražské;
6. 7. 1415 – upálení Mistra Jana Husa na koncilu v Kostnici (Konstanz);
6. 7. 1850 – k městu Brnu připojeno území
Starého Brna, Trnité a Zábrdovic a
následně vzniká politický okres
Brno-město;
11. 7. 1960 – je přijata nová socialistická ústava – Československo mění státní
znak a přejmenovává se na
Československou socialistickou
republiku.
13. 7. 1925 – tým prof. Karla Absolona
objevil v Dolních Věstonicích
sošku Věstonické venuše (k vidění
dnes v Anthroposu);
14. 7. 1420 – vítězství husitských vojsk nad
křižáky v bitvě na Vítkově (dnes
Praha-Žižkov);
17. 7. 1960 – ve věznici v Leopoldově zemřel
na následky mučení řeckokatolický
kněz a eparcha (tj. biskup) prešovský Pavel Peter Gojdič;
18. 7. 1870 – na jednání 1. vatikánského koncilu byla přijata konstituce „Pastor
aeternus“ prohlašující dogma o
papežské neomylnosti; ¬
28. 7. 1750 – zemřel Johann Sebastian Bach,
německý hudební skladatel a
vrcholný představitel barokní
(zejména varhanní) hudby.
4 pokračování na straně 9

bratrům z našeho sboru, tak i z jiných
brněnských sborů různých církví, a také
potřebným nevěřícím lidem. Výsledky naší
práce jsou viditelné a velmi povzbudivé.
Finanční prostředky získáváme formou
grantů (např. od města Brna), ale především
od dárců. Mnozí členové našeho sboru nás
pravidelně finančně podporují. Tímto
bychom jim chtěli moc poděkovat. Také

bychom chtěli pozvat k pravidelné (byť
i drobné) podpoře i další, kterým naše práce
dává smysl. Pravidelné příspěvky nám
umožní lépe plánovat a rozvíjet naše aktivity.
Přispívat je možné formou bankovního
převodu na číslo účtu: 2700892264/2010.
S přáním Božího požehnání,
za správní výbor
4Kateřina Dadáková.

ČERVENEC A SRPEN V NAŠEM SBORU
DIAKONIE \ KLUB RODIČŮ A DĚTÍ \ MLÁDEŽ
prázdniny

LETNÍ AKTIVITY
4. 7. – 18. 7. tábor velkého dorostu – údolí Zlatého potoka, obec Míčovice – část
obce Frantoly – informace poskytne Petr Dadák
18. 7. – 1. 8. tábor malého dorostu – Na Radosti u Vimperka – informace
poskytne Lukáš Pacek
15. 8. – 22. 8. sborová dovolená Gruň – informace poskytne Milan Hluchý
22. 8. – 29. 8. sborová dovolená Valašsko – informace poskytne Mija Veselá

SPORTOVNÍ AKTIVITY
FOTBÁLEK
Nedělní odpolední sportovní aktivita mládeže. Nekoná se za
každého viru. Přes prázdniny se bude konat výhradně po
předchozí domluvě s Tomášem Kotrbatým. Tel. 605 307 274,
díky.

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 8. 2020.
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.

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
KOMPAS 7-8/2020 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Z DIAKONIE
Roušky

V

dubnu jsme dostali zprávu od Jana
Komrsky z USA. Je to náš synovec,
který pracuje pro humanitární
zdravotní organizace. Jeho sbor v New
Jersey vaří polévky pro lidi bez domova.
V době ohrožení koronavirem neměli pro
klienty roušky. Oslovila jsem sestru
Danušku Mátlovou, Ludmilu Packovou a
Danielu Kořínkovou a společně jsme ušily
185 roušek, které jsme do USA poslaly. (Na
poštovné jsme dostaly dar od Křipačů.)
Trvalo šest týdnů, než roušky na místo
určení dorazily, ale nakonec se tak stalo a Jan
Komrska za tuto pomoc velmi děkuje i na
facebooku, kde vyzdvihuje česko-ame-

rickou spolupráci.
Jsme vděčné za
to, že jsme mohly
alespoň touto
„kapkou v moři“
při celosvětovém
ohrožení pomoci.
Jinak jsme se snažily pomoci v rámci
sborového domu, sboru i přátel. Moc si
vážíme toho, jak je náš národ (i kroužek)
tvořivý a schopný pomáhat.
Děkujeme za Boží ochranu a pomoc v této době.
Za Diakonii
4Noemi Komrsková.

Milé sestry,
milí bratři,
tímto dopisem bychom Vás chtěli pozvat
k tomu, abyste zvážili podporu naší pobočky
Diakonie CB.
Nízkopříjmové skupiny lidí (mnozí
senioři, nezaměstnaní, matky samoživitelky
apod.) mohou být ohrožené potížemi
psychického rázu plynoucími často z jejich
životní situace. Tito lidé potřebují nejen
materiální pomoc, ale i psychickou podporu
formou poradenství, pastorace, případně
terapie. V případě méně závažných potíží
nebo chvályhodného preventivního přístu10

pu ale není možné získat terapeutickou
pomoc hrazenou zdravotní pojišťovnou.
Pobočka Diakonie CB v Brně na takto
potřebné lidi pamatuje a nabízí preventivněléčebná setkávání různých forem (zdarma),
psychoterapeutickou pomoc (za sníženou
cenu) i materiální podporu. Formou terapie
jsme loni pravidelně pomáhali 32 klientům,
pastorační pomoc spojená s materiální
podporou se týká cca 60 lidí. Tvořivý
kroužek mívá 4 až 12 účastníků, pravidelně
se schází senioři. Pomáháme jak sestrám a
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Jak žít život hor
tady v údolí?

Cyklus zamyšlení

(psáno v dubnu 2020)

P

rožíváme teď zvláštní dobu plnou nových
situací, které jsme si ještě před pár dny
nedovedli ani představit. A v této těžší
době nacházejí mnozí z nás útěchu nejen ve víře,
ale i v přírodě, která, ač pro mnohé už
zapomenutá, se stává místem odpočinku, oživení
každodenní všednosti i místem, kde člověk může
více vnímat Boha, protože je obklopen jeho stvořením.
Přesně tak jsem to mívala a mám dodnes i já. Příroda je místem, které mě
nabíjí a které k životu potřebuji. A tak jsem ráda, že jsem mohla díky rodině,
dorostu, přátelům poznat spoustu krásných míst. Ale aby člověk mohl ta
krásná místa objevit, musí za nimi putovat. A o putování bych dnes ráda něco
napsala.
Nevím, jak to máte vy, ale já jsem své první puťáky prožívala tak, že jsem se
celý den těšila na to, AŽ přijdeme na cílové místo toho dne. Nedokázala jsem si
dostatečně vychutnávat krásu putování krajinou. To, že člověk nemusí nic
řešit, jen jít, přemýšlet nad různými věcmi a kochat se okolím. Zlom přišel až u
posledního dorostového puťáku. Přesně si pamatuji na ten pocit, jak jsem
ráno ráda vycházela a moc jsem se těšila na to, že prostě jen půjdu. Na tu cestu.
Něco podobného jsem zažívala i teď na začátku své mateřské cesty. Zprvu
jsem si říkala: „Až bude po šestinedělí, budu klidnější. Až bude Nátan větší,
bude to jednodušší. Až bude spát celou noc, tak si konečně odpočinu. Až se
začne plazit, bude to zábavnější. A tak dále, a tak dále. Ale pak jsem si řekla, že
to je jak s puťákem. Že je škoda, abych pořád myslela jen na to AŽ a nebyla
vděčná za čas „putování“. A tak si teď s Nátanem a s Johanem (svým
manželem) užívám každou chvíli a jsem vděčná, že nám Pán Bůh tento čas
dává.
4Daniela Sabolová

Až
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SBOROVÁ KRONIKA
červenec\srpen 2020
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
1Te 5,6

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
KOMU
Červenec

Srpen

sestře Jitce Kašparové z Brna
sestře Anně Gaiduschové z Brna
sestře Oldřišce Klobásové z Brna
sestře Danuši Kahleové z Brna
sestře Bronislavě Bolkowé ze Sedlece u Mikulova
bratru Petru Láznickému z Brna
bratru Stanislavu Farníkovi z Brna

sestře Jiřině Douškové z Brna
sestře Olze Černé z Brna
bratru Bohuslavu Smutnému z Brna
sestře Věře Dostálové z Brna

ÚMRTÍ
Ve čtvrtek 30. 4. 2020 zemřela ve věku 86 let sestra Věra Čiháková. Pohřební rozloučení se
konalo v pátek 8. 5. 2020 v kostele ČCE v Brně-Židenicích, bohoslužbu vedli farářka Radka
Včelná a kazatel Jan Asszonyi.

Vzpomínka na sestru Věru Čihákovou
(17. 9. 1933 – 30. 4. 2020)
Pár slov o naší mamince

S

estra Věra Čiháková se narodila 17. 9. 1933 v Brně.
Dětství prožila ve Tvarožné, kde její tatínek působil
jako učitel a maminka se starala o domácnost, do které
zanedlouho přibyly další dvě děti. Rodina patřila do Jednoty
českobratrské (dnešní Církve bratrské), kde byl její dědeček
kazatelem.
Za války bydlela v Boskovicích, po válce pak v Brně, kde
vystudovala gymnázium a lékařskou fakultu. Po studiích
odešla se svým prvním manželem na tzv. umístěnku nejprve
4
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Letopisy
k červencovým
a srpnovým výročím
17. 7. 1960 – smrt Pavla Petera Gojdiče –
působil od r. 1927 jako administrátor
prešovské eparchie řeckokatolické církve,
v r. 1940 byl přes odpor slovenské vlády
jmenován jejím eparchou. Kriticky vystupoval proti antižidovské politice Tisova
režimu. Řeckokatolické kněží a kláštery tajně
nabádal, aby poskytovali pronásledovaným
Židům pomoc a podporu. Se stejnou odhodlaností pak vystupoval i proti komunistickým snahám spojit řeckokatolickou a
pravoslavnou církev, proto byl od roku 1949
v domácím vězení, v roce 1950 byl v rámci
„akce P“ (tj. nucené sloučení obou církví)
zatřen a následný rok pak odsouzen ve vykonstruovaném procesu za velezradu a
špionáž k doživotnímu vězení. Na následky
dlouhého věznění a krutého zacházení pak
zemřel v leopoldovské věznici.
18. 7. 1870 – dogma o papežské neomylnosti
– přijetím tohoto článku víry se snažila
katolická církev upevnit pozici papeže
značně oslabenou ve sporech s modernisty a
přijetím vědeckého pohledu na svět ve
společnosti. Neomylnost papeže má jasně
stanovené podmínky – má se týkat pouze
projevů papeže v roli učitele a pastýře církve
týkajících se víry nebo etiky (tedy nikoliv
každého jeho prohlášení). Citace z dokumentu:
Když římský velekněz mluví „ex cathedra“ (tj.
když svou nejvyšší apoštolskou autoritou z úřadu
pastýře a učitele všech křesťanů definuje nauku víry
nebo mravů, která má být zachovávána celou
církví), pak disponuje – díky pomoci, která mu byla

přislíbena ve svatém Petru – onou neomylností, jíž
chtěl božský Vykupitel vybavit svou církev při
definování nauky víry nebo mravů. Proto jsou
takovéto definice římského velekněze samy ze sebe –
a nikoliv na základě souhlasu církve –
nezměnitelné.
10. 8. 70 – zničení Chrámu – Tiš'a be-av (9.
den měsícu avu) je židovský postní svátek,
který připomíná zničení obou jeruzalémských Chrámů (Prvního v roce 586 př.
n. l. babylónským králem Nebúkadnesarem
II. a Druhého v roce 70 n. l. Římany). Podle
tradice však na tento den také připadá
rozhodnutí Izraelců nevstoupit do Kanaánu
a následný trest 40 let putování po poušti.
Podle rabínského chápání je tento den
předurčený jako den pohrom pro Izrael –
váže se k němu porážka povstání Bar
Kochby v r. 135 n. l., vypovězení Židů
z Anglie v r. 1290, ze Španělska v r. 1492 a
také odjezd prvních židovských transportů
z varšavského ghetta do koncentračních
táborů v r. 1942. Půst trvá od západu slunce
do objevení hvězd dalšího dne. Nenosí se
kožená obuv ani doplňky, nestuduje se Tóra,
nezdraví se. Při modlitbách je přikázáno od
západu slunce do poledne následujícího dne
sedět ve smutku na zemi nebo stoličce. Čte
se Pláč Jeremjášův a pronáší se žalozpěvy.
Světla v synagogách jsou ztlumena.
Připomínají se příčiny zboření prvního
Chrámu, o kterých tradice hovoří jako o
důsledku hříchů modloslužby, smilstva a
vraždy.
4Připravil Josef Vávra
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SLOVO STARŠÍHO SBORU

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,
jistě mi dáte za pravdu, že prožíváme zcela
mimořádné období jak v osobních životech, tak v životě sboru. Poslední měsíce
zcela zásadním způsobem ovlivnila epidemie coronaviru a každého z nás se dotkla
určitým způsobem, někoho více jiného
méně. Někdo danou dobu využil jako
příležitost, pro jiného to bylo období strachu
a obav, co situace přinese. Epidemie také
velmi podstatně zasáhla do běžného chodu
věcí v našem sboru. Opět, ohlédneme-li se
zpět, tato doba přinesla některé špatné věci,
ale mohlo vzniknout i něco nového a
pozitivního.
Náš život i ten sborový se postupně vrací
k předkoronavirovému normálu, tedy máme
možnost se opět osobně scházet, uskutečnila se členská schůze a bylo zvoleno
nové staršovstvo. Na druhou stranu jsme již
dospěli do doby, kdy se naplňuje čas služby
našeho správce sboru, a tak se návrat
k běžnému rytmu kryje s koncem služby
bratra kazatele Asszonyi.
Tyto okolnosti zásadním způsobem
ovlivní situaci našeho sboru a předurčí
8

několik příštích měsíců a možná i let.
Nevíme, co nás čeká. Zda přijde nový
správce a kdy, a jak vše do té doby
zvládneme. Ať hledíme do budoucna s obavami nebo s očekáváním brzkého příchodu
nového správce, je jisté, že po nějakou dobu,
nejméně v řádech měsíců, si budeme muset
vystačit sami.
Nebudeme však sami. Vždy nás bude
doprovázet Kristus, který nám nabízí svoji
lásku, odpuštění, pomoc a ukázal nám, co
máme dělat. Jako jednotlivci i jako
společenství. Jsme Jeho nevěsta a žádný
ženich by svoji nevěstu neopustil a nenechal
na pospas. Pokud Ho nevěsta sama neopustí.
Doba příští tak bude dobou, kdy se
budeme učit více spoléhat na Pána Ježíše,
kdy se Ho budeme učit více milovat a hledat
jeho vůli, kdy se k němu budeme muset více
přimknout, a to je správně. 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.
A když člověk neví nebo je bezradný nebo
má strach, ale i kdykoliv jindy, je dobré přijít
k Ježíši a modlit se. Modleme se proto za
sebe navzájem, za sbor, za staršovstvo, za
odcházejícího i nového správce. Prosme za
Ducha svatého. Věřím, že Pán Ježíš a Duch
svatý nás povede dál, dáme-li se vést. Duchu
svatý, prosím přijď!
4Lukáš Pacek
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do Ostravy a posléze do Jeseníku. Zde se jí
narodila dcera Věra, ve druhém manželství
pak dcera Eva. Prožila tu celý svůj profesní
život, kdy se věnovala své milované
psychiatrii. Její druhý manžel byl farář
Českobratrské církve evangelické a života v
jesenickém sboru se rodina aktivně
účastnila. Sbor Církve bratrské tu měl pouze
kazatelskou stanici. I sem Věra docházela a
nepřestala být členkou Církve bratrské.
Na důchod se pak vrátila tak, jak si to celý
svůj život přála, do Brna, kde žili její

sourozenci i širší rodina. Také se mohla
vrátit do svého mateřského sboru Církve
bratrské na Kounicově ulici. S rodinou dcery
se podílela i na životě evangelického sboru
v Brně-Židenicích. V roce 1993 ovdověla a
zhoršující se zdravotní stav jí toho v posledních letech umožňoval stále méně. Od
listopadu minulého roku byla zcela nepohyblivá a odkázaná na pomoc svých nejbližších. Zemřela tiše ve spánku, k ránu 30.
dubna 2020.
z pohřebního rozloučení

ON-LINE
VIDEOPŘENOSY

BOHOSLUŽEB

L

etos uplynulo deset let od prvního
internetového přenosu zvuku z bohoslužeb a dalších akcí našeho sboru. Tento automatizovaný způsob vysílání
slouží všem, kdo se z různých důvodů nemohou zúčastnit bohoslužeb osobně nebo
v daném čase. Pravidelně tímto způsobem
sledovalo naše přenosy asi 40 až 50 posluchačů každou neděli živě, další potom
prostřednictvím archivu.
S příchodem prvních mimořádných
opatření v březnu 2020 vyvstala otázka, zda
by bylo možné přenášet pomocí internetu
i obraz a zprostředkovat tak lépe společnou
bohoslužbu v době, kdy osobní přítomnost
na ní nebyla možná. Samotná bohoslužba
zakázaná nebyla. Podobně jako řada ostatních sborů a farností jsme tak přistoupili

k on-line vysílání. Původně formou rozhovorů, následně formou kázání „prázdnému
sálu“ s písněmi z nahrávek. Další možností
by bylo vysílat záběry předtočené (vč. záběrů
z prostor mimo modlitebnu, například
v bytě kazatele) nebo pořádat on-line
videokonference, které jsou ale vhodné pro
menší počet účastníků a využívaly je proto
menší skupinky, oba dorosty a mládež našeho sboru. I s ohledem na naše technické
možnosti a ve snaze vyjít vstříc posluchačům, kteří navštěvují naše shromáždění,
jsme zvolili právě variantu živého on-line
videopřenosu přímo z hlavního sálu modlitebny.
Pro technické zajištění přenosu jsme
mohli využít zapůjčenou techniku, která byla
již dříve použita například pro Filmový
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kterého by bylo nutné podrobně zaškolit
další pracovníky. Zároveň postupně končí
vysílání z jiných sborů, kterým by bylo
případně možné naše vysílání částečně
nahradit.
Proto staršovstvo rozhodlo, že dojde
alespoň prozatím k zachování vysílání i
v době, kdy omezení nebudou tak přísná, a
tedy společnému sejití nebudou bránit vnější
okolnosti. Vysílání tak zatím zůstane pro ty,
kdo se nemohou účastnit z různých osobních důvodů, a také i pro ty, kdo tímto
způsobem náš sbor teprve najdou a může je
oslovit. U většiny sborů včetně toho našeho
se ukázalo, že vysílání sledují i lidé, kteří sbor
jinak nenavštěvují. Přestože vysílání není a
nebude tak kvalitní jako mají některé sbory či
farnosti s profesionální technikou, pokusíme se je z těchto důvodů zachovat i do
budoucna, alespoň v jisté omezené „automatizované“ podobě. Ta využívá starší
levnější techniku, která už může být instalovaná nastálo a umožňuje automatizovaný
přenos.
Období mimořádných opatření ukázalo,
jak nesnadno dokáže ve skutečnosti technika, kterou máme k dispozici, nahradit skutečné osobní setkání. V době psaní tohoto
článku ještě osobní účast v plné míře není
možná a on-line vysílání je jen neúplná náhrada. Ta hlavní otázka, kterou si klade snad
každý vysílající technik, však zní, zda bude
mít se svojí technikou co vysílat. Proto patří
velké poděkování zejména oběma bratrům
kazatelům připravujícím i takto nesnadně
kázání, a dále sestrám a bratrům, kteří se ujali
přípravy a vedení liturgie, přípravě písní,
čtení, slovíček pro děti, varhaníkovi i hudebním skupinám, a také přípravě modlitebny
včetně výzdoby a nezbytné desinfekce.
Největší dík patří Pánu Bohu, který byl
s námi i během těchto on-line setkání.
4technici on-line přenosu

VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝ CH

LÉ TO

festival nebo Dětskou vánoční slavnost.
Vysílání živě je však složitější, takže ne vše se
podařilo napoprvé a v zásadě k postupným
změnám dochází dodnes. Někdy selhala
technika (zaznamenali jsme výpadek vysílacího kanálu nebo chybu v počítačovém
programu, který zajišťuje vysílání), častěji se
nepodařilo vše zapnout správně z naší
strany. Přesto tento způsob vysílání oslovil
jak samotné posluchače z našeho sboru i
z okolí (asi 120 připojených zařízení živě a
dalších asi 200 zhlédnutí z archivu), tak
některé další sbory, se kterými technické
řešení sdílíme. Povzbuzující také byly zprávy
i od řady nejstarších členů sboru, kteří měli
možnost buďto od počátku, nebo v průběhu
sledovat naše vysílání. Asi třetina všech
posluchačů je dle přibližných statistik starší
65 let.
Vysílání má ale také další specifika.
Například volba písní, které jsou součástí
on-line bohoslužby, jednak vychází z dostupných nahrávek (ne všechny písně
kancionálu nebo našeho pěveckého sboru
jsou k dispozici ve formě nahrávky), jednak
je potřeba zohlednit autorská práva, která
jsou v případě on-line vysílání a jeho archivu
podstatně přísnější, pokud nevysíláme písně
„našich“ autorů a interpretů. Takto se naopak podařilo „oživit“ některé starší písně,
které již v našich shromážděních běžně
nezaznívají a mohou také leckoho oslovit.
S postupujícím rozvolňováním opatření
se však stále palčivěji objevovala otázka, zda
a jak zajistit vysílání do budoucna, zvláště
když k plnému rozvolnění, resp. k možnosti
navštívit shromáždění například při snížené
imunitě, nemusí dojít brzy. Technika
potřebná pro přenosy totiž na počátku
zabírala větší část sálu na galerii a pod galerií,
což bylo možné jen v době, kdy do sálu
nesměli posluchači vůbec. Navíc původní
nastavení obrazu a zvuku u této techniky
vyžadovalo poměrně velký ruční zásah, do

srpen
1. 8. 1975 – na setkání Konference o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě v Helsinkách podepsán Závěrečný akt (tzv.
Helsinské dohody).
6. 8. 1945 – USA svrhli atomovou bombu na Hirošimu (9. 8.
následovalo svržení plutoniové bomby na Nagasaki)
– připomínán jako Světový den boje za zákaz
jadrných zbraní;
10. 8. 70 – zničení Druhého jeruzalémského chrámu za povstání židů proti římské nadvládě.
V Izraeli připomínán jako svátek Tiš'a be-av.¬
12. 8. – od roku 2000 slaven jako Mezinárodní den mládeže;
15. 8. – svátek Nanebevzetí Panny Marie (v pravoslavné církvi slaven jako Zesnutí přesvaté
Bohorodice 28. srpna) – nejvýznamnější mariánský svátek církve.
18. 8. 330 zemřela císařovna Helena, matka Konstantina Velikého, podporovatelka
křesťanství, která s pomocí svého syna dala postavit řadu kostelů.
18. 8. 1830 – narodil se císař František Josef I.
18. 8. 1990 – zemřel Josef Zvěřina, český katolický kněz a teolog,
profesor na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, signatář
Charty 77, jedna z důležitých osobností tzv. podzemní církve
za komunismu. Po zinscenovaném procesu s katolickými
kněžími byl v letech 1952–1965 vězněn, v období normalizace přednášel teologii a publikoval v samizdatu. Věnoval se
duchovnímu vedení kněžských adeptů a řeholnic. Známý je
jeho výrok: „Strach a lež jsou nejmocnější spojenci všech diktatur.“
28. 8. 430 – v severoafrickém městě Hippo Regius zemřel sv. Augustin,
teolog, biskup a jeden z nejvýznamnějších učitelů církve.
w Události označené ¬ jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 13).

Volby do staršovstva
Na členské schůzi 21. 6. 2020 byli za starší zvoleni br. Petr Dadák, Miroslav Křipač,
Tomáš Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler st. a Josef Vávra. Z celkového počtu osmi
starších tak bylo zvoleno šest. Další dva starší budou voleni v doplňkové volbě, která se
uskuteční na členské schůzi po prázdninách. Termín schůze ani program dosud nebyl
stanoven a členové o něm budou informováni v maximálním možném předstihu.
Staršovstvo při svém jednání zvolilo statutární zástupce. Místopředsedou staršovstva
Lukáše Packa a hospodářem Petra Dadáka.
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