
4. 10.: 
11. 10.:
18. 10.:
25. 10.:

1. 11.:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

7. 10.:
14. 10.:
21. 10.:
28. 10.:

18.00
18.00
18.00
18.00

kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně; Neděle díkůvzdání
br. Lukáš Pacek
br. Josef Vávra
(Ekumenická bohoslužba – Husův sbor, Botanická ul.)
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně

BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY

STŘEDA

Nedělní škola

Mladší dorost

Starší dorost

Biblická skupinka

Modlitební chvíle

Zkouška pěveckého sboru

Zkouška dětského sborečku

Jednání staršovstva

Praktická služba

pravidelně souběžně s nedělní pobožností případně distančně s rodiči

každé úterý v 17.00 (pokud to bude možné)

každý čtvrtek v 17.00 (pokud to bude možné)

dle oznámení

bude upřesněno

dočasně pozastaveno

dočasně pozastaveno

v pondělí 5. a 19. 10. 17.30

dle oznámení

BOHUMILICE / neděle 10.00              BLANSKO / neděle 14.00
br. Josef Vávra
kaz. Daniel Komrska; Večeře Páně 
Bohumiličtí
Bohumiličtí

STANICE

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

PRAVIDELNÉ POBOŽNOSTI

kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska
kaz. Daniel Komrska 

NEDĚLE

4. 10.:
11. 10.:
18. 10.:
25. 10.:

w Vzhledem k nouzovému stavu může být vše jinak. Sledujte oznámení na webových 
stránkách sboru, případně stránky ústředí církve: 
https://portal.cb.cz/slozka/koronavirus
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PROGRAM NA Ř ÍJEN 2020

Biblické hodinyBiblické hodiny

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVAZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
NOVÍ ČLENOVÉ se představujíNOVÍ ČLENOVÉ se představují



SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatel: 

Daniel Komrska

 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

  

Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli:  
David Fajfr, archiv kaz. Hůlky, Nely Pirochtové a Věry 
Dadákové a webové stránky. 

Obsah

2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15

K O M P A S

Josef Vávra

rozhovor s kaz. Karlem Hůlkou

staršovstvo

Věra Dadáková, Nela Pirochtová

Petr Raus

Felix Davídek

Josef Vávra

Kalendárium
Sborová kronika
Představujeme
Zprávy ze staršovstva
Vyjádření staršovstva
Noví členové sboru se představují
Z instalace kaz. J. Asszonyi
Biblické hodiny jinak
Letopisy
Říjen v besídce
Říjen v našem sboru

Sborový list Sboru Církve bratrské Brno, Kounicova 15

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 22. 10. 
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),

Říjen 2020

KalendáriumKalendárium

4 pokračování na straně 8

Na titulní stránce je kazatel Karel Hůlka.

začátek října 1000 (či 1001) – vikingský 
mořeplavec Leif  Erikson přistává na 
pobřeží Ameriky a zakládá na Vin-
landu (pravděpodobně dnešní New-
foundland) několik vikingských 
osad. Archeologicky je přítomnost 
vikingů na Newfoundlandu dolože-
na na lokalitách L'Anse aux 
Meadows' a nově v Point Rosee.     
V Kanadě, USA a na Islandu je 
slaven den Leifa Eriksona 9. října.

2. 10. 1965 – provedením Janáčkovy opery 
Příhody lišky Bystroušky bylo 
slavnostně otevřeno Janáčkovo 
divadlo v Brně.

2. – 9. 10. – židovský svátek Sukot (Svátek 
stánků).¬

4. 10. – světový den zvířat (v den svátku sv. 
Františka).

5. 10. 1305 – na Špilberku se oženil český 
král Václav III. s Violou Těšínskou.

7. 10. 1950 – oficiálně založen řád 
Misionářek lásky pod vedením 
Matky Terezy.

16. 10. 1860 – zemřel brněnský továrník 
Israel Popper, spoluzakladatel 
brněnské židovské obce a 
židovského hřbitova.

18. 10. 1335 – na Starém Brně zemřela 
královna-vdova Eliška Rejčka.

20. 10. – Den stromů (připomínán a aktivně 
slaven vysazováním stromů v ČR od 
r. 2000).

KalendáriumKalendárium
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KLUB RODIČŮ A DĚTÍ / ČTVRTEK 9.45

MLÁDEŽ / PONDĚLÍ 17.30

DIAKONIE

MIMOŘÁDNOSTI

SPORTOVNÍ AKTIVITY

ŘÍJEN V NAŠEM SBORU

15

Sledujte na Facebooku a u vedoucích.

9. 10.:  13.30 Tvořivý kroužek
23. 10.:  13.30 Tvořivý kroužek

22. 10.: Logoklub

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.

Vzhledem k současným opatřením se aktivita bude konat bez 
diváků.

Neděle 4. 10. 15.00 – členské shromáždění s dovolbou staršovstva

w Vzhledem k nouzovému stavu může být vše jinak. Sledujte oznámení na webových 
stránkách sboru, případně stránky ústředí církve: 
https://portal.cb.cz/slozka/koronavirus
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říjen 2020

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě.

J 18,37

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

POŽEHNÁNÍ

bratru Jiřímu Křipačovi z Bílovic nad Svitavou
sestře Martě Heroldové z Brna
sestře Anně Dostálové (roz. Volaříková) z Brna
sestře Naději Veselé z Brna
sestře Jarmile Součkové z Brna
sestře Lydii Škrhové z Dambořic
sestře Dagmar Chlápkové z Bohumilic
sestře Aleně Farníkové z Brna
sestře Olze Černé z Bohumilic

72 let
73 let
70 let
77 let
87 let
75 let
74 let
71 let
83 let

w V neděli 6. září bylo požehnáno 
Alexandru a Williamu Nobilis.

SBOROVÁ KRONIKASBOROVÁ KRONIKA
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Říjen v besídce

Co se bude v besídce učit:

Další setkání učitelů se koná 25. října ihned po shromáždění.

Datum

Neděle 4. října

Neděle 11. října

Neděle 18. října

Neděle 25. října

Téma (č. úlohy)

Kázání na hoře: dům na 
skále a písku
(NZ 1/9)

(NZ 1/10)

(NZ 1/11)

Tonoucí Petr

Besídka nebude 
(Ekumenická bohoslužba na 
Botanické)

Uzdravení pohanské dívky

Verš k zapamatování

Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane―, 
vejde do království nebeského;  ale ten, 
kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 

Matouš 7,21 

Požehnán buď muž, který doufá v Hos-
podina, který důvěřuje Hospodinu. 
Jeremjáš 17,7 

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. 
Jan 6,37b 

Níže je uvedený plánovaný rozpis nedělních úloh.
Vzhledem k nouzovému stavu se program besídky může změnit. Sledujte proto webové 

stránky sboru, případně vás vedení besídky bude e-mailem o změnách včas informovat.
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= Byla ta dnešní návštěva v našem sboru Vaší 
první u nás v Brně?

Ve sboru v Brně jsem byl před lety jen na 
celocírkevní konferenci, což asi není úplně 
vypovídající zkušenost. Z této návštěvy si 
pamatuji hlavně konferenční bohoslužbu    
v „Červeném kostele“. Kázal bratr Jan Hábl 
na zvláštní text o záchraně utopené sekyrky 
prorokem Elíšou.

=S jakými pocity jste do Brna přijížděl?
Vzhledem k tomu, že šlo prakticky o moji 

první návštěvu v Brně, připadal jsem si tro-
chu jako kdysi na škole před zkouškou. Byl 
jsem v rozpacích, jaké vybrat kázání. Říkal 
jsem si, že takový sbor jako v Brně už určitě 
slyšel onačejší řečníky, kterým nemohu 
konkurovat. Proto jsem se nakonec rozhodl 
vyložit příběh o obětování Izáka právě jen    
s ohledem na základní důrazy evangelia.

= Řeknete nám něco o sobě?
Jsem v CB spíš taková náplava. Pocházím 

z pošumavských Klatov. Pán Bůh mě povo-
lal k víře ve 24 letech. Původním oborem 
jsem zemědělský inženýr. Nejprve jsem 
pracoval jako šlechtitel brambor a pak jsem 
nastoupil na odbor životního prostředí na 
městském úřadě. Kazatelem jsem se stal po 

deseti letech po svém příchodu do církve. 
Tehdy mě někteří bratři a sestry z klatov-
ského sboru oslovili, zda bych se nechtěl 
věnovat kazatelské službě. Opravdu jsem 
nechtěl. Ale věc mi nešla z hlavy, a tak mi 
postupně došlo, že to zřejmě není jen před-
stava některých lidí, ale možná Boží hlas, 
který bych měl poslechnout. Po tomto roz-
hodnutí jsem sloužil 10 let jako kazatel         
v Klatovech a nyní už 14 let sloužím v Dě-
číně, přičemž v posledních dvou letech mi    
k tomu ještě přibyla administrace v teplic-
kém sboru.

= A něco o své rodině?
I když jsme s manželkou z jednoho města, 

poznali jsme se až ve sboru. Takže naše man-
želství je do určité míry také něčím, co Pán 
Bůh připravil. Máme čtyři děti, které se už 
vlastně dětmi úplně nazývat nedají, dvě 
dcery ve věku 22 a 20 let a dva kluky 17 a 15 
let. Moje manželka je povoláním účetní a ve 
sboru slouží jako jedna z vedoucích besídky 
pro nejmenší.

V neděli 20. září jsme ve sboru přivítali 
Karla Hůlku, kazatele Sboru CB v Děčíně,  
s nímž v současné době probíhá jednání    
o jeho případné službě kazatele a 
správce našeho sboru.

P ř e d s t a v u j e m e

K a z a t e l K a r e l H ů l k a
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Letopisy 
            k říjnovým výročím
2. – 9. 10. – židovský svátek Sukot (Svátek 
stánků). Svátek má připomenout pobyt 
Izraelitů v poušti a jejich odhodlání odejít    
z egyptského otroctví. Jde o poutní svátek; 
Židé staví provizorní chýše (suky), do nichž 
se na sedm dní uchylují ze svých domovů a 
za teplejších nocí v nich i spí. Chýše se          
v Izraeli stavějí z palmových listů či 
rákosových rohoží, u nás se používají větve 
jehličnatých stromů. Chýše musí být alespoň 
tak velká, aby v ní jeden člověk mohl 
pohodlně sedět a jíst; střecha má být jen tak 
hustá, aby skrze ni mohly být vidět hvězdy. 
Liturgie předepisuje při ranní bohoslužbě 
uchopit palmovou ratolest, citrusový plod, 
myrtu a vrbu a zamávat jimi na všechny čtyři 
světové strany, což má symbolizovat 
poznání, že Boží přítomnost lze hledat 
všude. V synagogách se konají průvody 
hošanot (z hebr. hošia-na = prosím, 
zachraň), které obcházejí vyvýšené pódium, 
z nějž se čítává Tóra (tzv. bima). Poslední 
den pak průvod obchází bimu sedmkráte, 
čímž se připomíná pád Jericha a konec 
provizoria života na poušti.

22. 10. 1965 – 
zemřel teolog 
Paul Til l ich. 
Tillich působil 
po 1. světové 
válce jako pro-
fesor teologie 
na univerzitách 
v Marburgu, 
L i p s k u  a  
Frankfurtu. Na 
počátku tř i -
cátých let se 
však kvůli své-
mu veřejnému působení dostal do konfliktu 
s nastupujícím nacismem a byl propuštěn ze 
svého profesorského místa. Dostal nabídku 
působit na teologickém semináři v New 
Yorku, kam také odjel. V USA pak pu-
blikoval své nejzásadnější práce – trojdílnou 
Systematickou teologii a pro širší čtenářskou 
obec určené práce Odvaha být a Dynamika 
víry. Ve své teologii se pokoušel smířit 
kulturu své doby a víru. Používal metodu 
korelace (přirovnání resp. vzájemné sou-
vztažnosti) k tomu, aby ukázal, že zásadní 
životní otázky vznášené tehdejším 
existencialismem mohou být zodpovězeny 
křesťanským zjevením.

4Josef  Vávra
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w S manželkou Janou, dcerami Eliškou a Barborou syny 
Františkem a Janem.

= Co říká na Vaše případné působení v Brně 
Vaše manželka?

Už v době naší svatby jí bylo jasné, že si 
bere kazatele Církve bratrské, který obvykle 
nesetrvává na místě. Nyní oba dva prožívá-
me, že zřejmě nastal čas k nějaké změně.

= Co považujete ve službě kazatele za nejdůle-
žitější?

To vyplývá už ze samotného názvu 
duchovní služby v naší církvi – kazatel. Jeho 
úlohou je nejprve kázat Boží slovo. Tím 
nemyslím, že ostatní očekávání kladená na 
osobu kazatele – například v oblasti pasto-
race a vedení – jsou nedůležitá. Jen se snažím 
vystihnout, co by mělo mít, alespoň v mém 
porozumění, ústřední úlohu. Dodávám ale, 
že už samotné kázání by mělo mít pastorační 
rozměr a obsahovat pokud možno jasné 
výzvy, napomenutí a povzbuzení a nemělo 
by ustrnout u pouhých výkladových pozná-
mek k biblickému textu, byť by byly sebe-
fundovanější a sebeobjevnější.

= A co za nejtěžší?
Neumím označit nějakou 

„nejtěžší věc“. Možná je těch 
těžkých věcí víc. Za všechny bych 
chtěl jmenovat třeba už zmiňo-
vané hledání pastoračního pře-
sahu kázání, aby se stávalo živým 
Božím slovem pro sbor. Za 
těžkou považuji i kázeň, protože 
žijeme v době mělkých vztahů, 
které se mohou snadno i při po-
někud větším napětí rozpadnout. 
Z kázně, která má sloužit k ná-
pravě a uzdravení, se pak snadno 
stane příčina odcizení nebo 
rozdělení.

= Co Vám dělá radost?
Rád se zaobírám Biblí v její 

mnohotvárnosti a zároveň hlu-
boké duchovní jednotě. Texty Bible pak 
přestanou být tím, co člověk už tolikrát četl a 
co přece „zná“, ale stanou se něčím pře-
kvapivým a živým. Vzhledem k mému před-
chozímu životnímu směřování zůstává pro 
mě také zdrojem pokoje, odpočinku a 
radosti příroda.

= A co Vás baví?
Kromě toho, co je uvedeno v předchozím 

bodě, mě posledních 10–15 let zaujal možná 
pro někoho vzdálený svět správy operačních 
systémů a stavby webových stránek. 

= Chtěl byste nám ještě něco říct?
Atmosféra nedělního společenství sboru, 

byť trochu tlumená rouškami, na nás dýchla 
vlídným přijetím, za které bychom chtěli 
alespoň takto poděkovat.

Děkujeme. Ptala se Lenka Broklová.
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Biblické hodiny jinakBiblické hodiny jinak
oté, co se částečně obnovila sborová 
práce po jarní koronavirové pře-
stávce, začaly opět o prázdninách P

biblické hodiny. Staršovstvo rozhodlo o jiné 
formě tohoto setkávání nad biblickým 
textem. Místo kázání byl zvolen formát s do-
brovolným zapojením všech      
v diskusi.

Jako téma bylo zvoleno tzv. 
Kázání na hoře – zřejmě nej-
známější část Ježíšova učení – 
podle vypracovaného modelu    
s otázkami od Johna Stotta.

Scházíme se v Karpíškově 
sále v kruhu, vidíme si do tváře   
(i když už teď zakryté rouškami), 
nasloucháme si a diskutujeme.

O prázdninách vedli tato 
setkání bratři starší a víceméně se 
drželi připraveného schématu. Od září pak 
vedení převzal bratr kazatel Daniel Komrs-
ka, který diskusi nejen moderuje, ale i při-
dává výklad biblického textu z pozice své 
kazatelské funkce a svého teologického 
vzdělání. Jsem za tyto „poznámky na okraji“ 
vděčný.

K soukromému studiu a následně i k dis-
kusi ve skupině používáme tištěné texty od 
už zmíněného Johna Stotta – jsou to texty 
jistě v mnohém inspirativní a vedou k pře-
mýšlení, což je samozřejmě správné. 
Nicméně občas se vyskytnou i otázky, které 
přijímám s určitými rozpaky – například      
v oddíle „Křesťanovo náboženství“ byla 
otázka: Proč si myslíte, že náboženští lidé a 
lidé, kteří slouží v církvi, jsou tak často 
negativně ukazováni v kinech a televizi? 
nebo v oddíle „Křesťanova ctižádost“: 
Když jste byli dětmi a vyrůstali jste, čím jste 
chtěli být?

Jiné otázky jsou zase formulovány velmi 
cíleně na náš intelekt, nutí nás zapojit 
všechny mozkové závity. Tak v oddíle 
„Křesťanovy vztahy“ byla tato otázka (tý-
kala se Mt 7,6): Náš vztah k „psům“ a 
„sviním“: Jsou to překvapující výrazy z Je-

žíšových úst. Jakou skupinu lidí si 
myslíte, že Ježíš přirovnává         
k „psům“ a „sviním“? Proč je 
zbytečné, ale i nebezpečné 
hovořit s takovými lidmi o 
evangeliu?

Osobně pokládám tato setkání 
v nové formě za krok správným 
směrem. Diskuse ve skupině 
může být totiž pro každého 
obohacující a inspirativní. 
Diskuse také tříbí naše názory a 
dává prostor k vyjádření každému 

– což napomáhá k umenšení případných 
egocentrických postojů.

Ovšem jedna věc mě zaráží: stále se 
zmenšující počet účastníků. Na začátku 
prázdnin přicházelo kolem dvaceti, jednou 
bylo zcela zaplněno, odhaduji počet na cca 
25. Naposledy se nás sešlo už jen osm. 
Nevím, zdali je tento trend ovlivněn 
zhoršující se epidemiologickou situací nebo 
prostým nezájmem. Pokud by to byl ten 
druhý případ, signalizovalo by to pře-
trvávající krizi ve společném sborovém 
biblickém vzdělávání.

Pane, prosíme, ukaž nám východisko       
z této situace; kéž je pro nás studium Božího 
slova natolik přitažlivé, abychom toužili být 
proměněni jeho poselstvím a stalo se nám 
tak každodenním průvodcem našeho života. 
Amen.

4Felix Davídek
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Zprávy ze staršovstva
JEDNÁNÍ 5. – 25. 9. 2020 | BRNO

1. Pravidelná setkání staršovstva
Počínaje novým školním rokem byla 

obnovena pravidelná setkání staršovstva 
osobně jednou za dva týdny, vždy v pondělí 
od 17.30 hod.

2. Práce mládeže, dorostu a skupinek
Zástupci vedení mládeže a dalších aktivit 

(skupinek, Filmového festivalu dorostu a 
mládeže) představili staršovstvu svoje 
představy možného dalšího postupu v této 
oblasti sborové práce. Stávající tým vedení 
mládeže končí svoji činnost v původní 
podobě a formuje se nová otevřená skupina 
mládežníků převážně z řad vysokoškolských 
studentů. Kromě toho se schází několik 
samotných domácích skupinek. Přechod 
dorostenců mezi malým a velkým dorostem 
se však nejen v našem sboru ukazuje jako 
snadnější než přechod dorostenců do 
mládeže.

Proběhlo také první společné setkání 
vedoucích dorostů, mládeže, skupinek, 
Festivalu a staršovstva (asi 20 zástupců). 
Staršovstvo vyjádřilo podporu zapojeným 
pracovníkům při hledání cest k oslovení 
dnešní mladé generace a bude dále v tomto 
společném hledání pokračovat.

3. Hledání nového správce sboru
Staršovstvo vedlo rozhovor s br. kaz. 

Karlem Hůlkou a jeho manželkou o jejich 
možném působení v našem sboru. Bratr 
kazatel je absolventem Evangelické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy a kromě 
vedení sborů v Děčíně a Teplicích je ne-

mocničním kaplanem a členem Odboru pro 
vzdělávání při Radě Církve bratrské. Hledání 
případné společné cesty bude i nadále po-
kračovat.

4. Hledání administrátora
Rada Církve bratrské v současné době 

hledá pro náš sbor administrátora, který       
u nás bude působit v době nepřítomnosti 
správce sboru.

5. Práce Diakonie
Staršovstvo započalo jednání o další 

podobě práce v rámci naší pobočky 
Diakonie CB, ale i obecně o diakonské práci 
a praktické službě. Rozhovory s jednotlivými 
pracovníky budou dále pokračovat.

6. Mimořádné členské shromáždění
Staršovstvo provedlo přípravy uspořá-

dání mimořádného členského shromáždění 
4. října 2020 v 15 hodin, jehož hlavním 
bodem bude volba zbývajících členů 
staršovstva. Vzalo na vědomí rozhodnutí 
Volební komise o postupu volby, která je      
v kompetenci komise.

7. Rekonstrukce modlitebny
V průběhu září probíhají v modlitebně 

přípravné práce k vypracování projektové 
dokumentace k rekonstrukci. Dokončena 
byla například technická zpráva prove-
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Instalace v Olomouci

4Petr Raus

 neděli 20. září odpoledne se           
v Olomouci sešlo slavnostní Vshromáždění místního sboru 

Církve bratrské. Do své služby tomuto 
sboru byl slavnostně uveden kazatel Jan 
Asszonyi, dosavadní správce sboru našeho.

Olomoucká modlitebna není velká, 
shromáždění se proto sešlo v Oblastním 
muzeu, které je od modlitebny Církve 
bratrské vzdálené jen pár kroků a svoje 
prostory sboru nabízí opakovaně, kdykoli je 
třeba svolat větší akci. Tentokrát byla sice 
účast poznamenaná koronavirovou situací, 
přesto bylo ve větším muzejním sále 
příjemněji, než by asi bylo v modlitebně.

Své zastoupení měl v Olomouci několika 
svými vyslanci i brněnský sbor; místo-
předseda staršovstva Lukáš Pacek shro-
máždění v průběhu instalace oslovil, stejně 
jako minulý olomoucký kazatel Dalimil 
Staněk (v těchto dnech už instalovaný na 
sboru ve Zlíně), a zástupce olomoucké 
ekumény, kazatel tamního sboru Bratrské 
jednoty baptistů Petr Coufal.

Instalace představuje v životě sboru i       
v životě kazatele významný předěl. Nabízí 
příležitost ohlédnout se zpátky, ocenit 
minulou zkušenost, stejně tak ale vybízí        
k pohledu dopředu, probouzí nové naděje a 
nové plány.

Je možné minulost docenit? Na to je asi 
ještě brzy, ocenit ji ale možné je a v případě 
našeho brněnského sboru je to i na místě. 
Jsem hluboce přesvědčen, že kazatel Jan 
Asszonyi sboru prospěl zásadní měrou. 
Primárně tím, že jeho zbožnost odpovídala 
typu zbožnosti, kterým tento sbor po deseti-

letí žil. Jeho zvěst i jeho služba mohly padat 
na připravenou půdu, nenarážely na 
předsudky a apriorní překážky. Zůstat u 
tohoto vysvětlení by ale bylo málo. Vedle 
typových předpokladů tu stál i hluboký 
zájem, píle, osobní nasazení, a to i ve dnech, 
kdy to vůbec nebylo snadné. Odtud mohla 
vyrůst skutečnost, že bratr kazatel sbor 
provedl docela zásadní proměnou; dnešní 
Kounicova už není tak úplně tím sborem, do 
kterého před 16 lety přišel.

Pohled dopředu se už nezaměřuje na 
poměry v Brně, ale v Olomouci, mluvit o 
něm by měli Olomoučtí. Formulaci někte-
rých jejich nadějí jsem slyšel. Zdá se mi, že se 
bratr kazatel vrací do situace v něčem 
obdobné, do jaké přicházel před lety v Brně.   
V jiných aspektech ale ne, po letech služby 
kazatele Dalimila Staňka je sbor jinak 
připravený, pole Božího lidu jinak zorané, 
než tomu bylo v Brně. Zkušenost nového 
soužití bude v mnohém nová, jiná než ta 
minulá. Tak to ale má být, život není 
stereotyp, řeka života je v každém okamžiku 
jiná, nová.

K úkolům sborů patří mimo jiné i modlit 
se za své kazatele a pastýře. Hospodin to od 
nás očekává. Svěřujeme tedy svého 
dosavadního kazatele do Božích rukou a 
vyprošujeme mu i na jeho novém působišti 
hojnost Boží ochrany, síly, vedení i po-
žehnání. A stejně tak chceme ve svých 
modlitbách pamatovat i na jeho nástupce 
tady u nás, na Kounicově ulici v Brně.
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deného průzkumu (sond) aktuálního stavu 
modlitebny dle doporučení statika. Výsled-
ky práce a další kroky se očekávají v průběhu 
podzimu.

Staršovstvo rozhodlo o uspořádání sbírek 
na rekonstrukci každou první neděli v mě-
síci. Účelem těchto sbírek jsou konkrétní 
právě probíhající odborné práce na 
vypracování projektové dokumentace, které 
není možné zajistit dobrovolnicky.

8. Byt v předním domě a garáž v modli-

tebně
Staršovstvo vypsalo výzvu k podávání 

nabídek na uzavření nájemní smlouvy na byt 
o velikosti 3+1 v předním domě, který právě 
prochází rekonstrukcí, a na dočasný pro-
nájem uvolněné garáže v modlitebně.

9. Sborová dovolená
Staršovstvo projednalo možnost uspo-

řádání sborové dovolené na novém místě    
v Krkonoších v termínu 15. 8. – 22. 8. 2021. 
Podrobnosti budou oznámeny.

10. Mimořádná opatření
V rámci aktuálních mimořádných opatře-

ní se staršovstvo snaží postupovat jednak     
s ohledem na nařízení státních orgánů, 
doporučení Ekumenické rady církví i Rady 
Církve bratrské, ale také i s ohledem na 
informace o postupu ostatních institucí dle 
epidemiologické situace přímo v městě Brně 
a dalších odborných studií. Rozhodnutí o 

omezeních sborové práce nejsou jedno-
duchá. V září platí například možnost 
pohybu ve vnitřních prostorách modlitebny 
pouze s ochranou obličeje, mimořádný 
postup při vysluhování Večeře Páně, 
pozastavení kolování sáčků hotovostních 
sbírek, omezení pobytu uvnitř modlitebny 
po shromáždění a zvýšená dezinfekce. 
Staršovstvo z tohoto důvodu také doporu-
čuje omezit společné zpěvy a setkání pě-
veckého sboru a skupinek dle zahraničních 
doporučení pro pěvecké sbory (zejména 
nadstandardně velké rozestupy), i s ohledem 
na studie prokazující zvýšené riziko šíření 
kapénkových infekcí během zpěvu, 
případně sborový zpěv prozatím přerušit.   
V současné době se také plánuje konání 
letošního Filmového festivalu v omezené 
podobě.

V případě, že by došlo k dalšímu omezení 
setkání ve vnitřních prostorách modlitebny, 
je připraveno náhradní vysílání on-line, které 
je již nyní dostupné každému, kdo se z růz-
ných důvodů nemůže účastnit osobně. 
Zároveň však staršovstvo usiluje o zacho-
vání nějaké formy osobního setkávání         
v menším počtu, které by posloužilo všem, 
kdo nemají možnost on-line přístupu.

11. Plán služeb
Staršovstvo projednalo plán služeb na 

podzimní období a Vánoce.

4staršovstvo
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Nela Pirochtová
Srdečně zdravím celý sbor,

někteří mě znáte pravděpodobně od 
vidění, s dalšími z vás se znám osobně a 
ostatní, doufám, poznám postupem času.

Jmenuji se Nela Pirochtová a se svým 
manželem Pavlem a dětmi Honzíkem (4 
roky) a Terezkou (2 roky) žijeme pátým 
rokem v Brně ve Slatině. Své dětství jsem 
strávila s rodiči a mladší sestrou v Náměšti 
nad Oslavou. Od malička jsem chtěla 
pracovat s dětmi, a tak jsem vystudovala 
pedagogickou fakultu a stala se učitelkou na 
prvním stupni základní školy. Při rodičovské 
dovolené vedu různé kroužky pro nejmenší 
děti. Ve volném čase ráda tancuji, šiji na stroji 
a především trávím čas se svojí rodinou.

O našem sboru jsem se dozvěděla od 
Elišky Kořínkové, když jsme po narození 

Honzíka začali řešit možnosti jeho křtu. Já 
sama jsem vyrůstala ve věřící rodině, kde 
jsme si o Pánu Bohu vyprávěli, ale nikdy 
jsme pravidelně do kostela ani do jiného 
sboru nechodili. Ze začátku jsem na 
shromáždění chodila proto, že jsem to 
považovala za správné, ale postupem času 
jsem začala cítit, že to k životu potřebuji a 
mám dobrý pocit, že můžu trávit čas s lidmi, 
kteří jsou na stejné cestě jako já. V našem 
sboru se dostalo Honzíkovi i Terezce 
požehnání a já tu byla letos v srpnu pokřtěna.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě mého křtu, celému 
sboru za vlídné přijetí a své rodině za 
podporu, kterou mi celý život dávají. 

4Nela Pirochtová
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Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 13).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 13).¬

KALENDÁRIUM

dokončení ze strany 2

21. 10. 1435 – pražským arcibiskupem zvolen Jan 
Rokycana.

22. 10. 1965 – v Chicagu zemřel významný německý 
teolog Paul Tillich.¬

24. 10. – světový den OSN (výročí vstupu v platnost 
Charty OSN v r. 1945).

25. 10. 1925 – slavnostně zahájen provoz Husova sboru 
Církve československé husitské na Botanické ul.

27. 10. 1935 – v Židenicích vysvěcen nový kostel svatého Cyrila a Metoděje (na 
Gajdošově ulici).

28. 10. 1905 – posvěceny nově vystavěné věže katedrály sv. Petra a Pavla.
29. 10. 1910 – zemřel Henry Dunant, zakladatel Červeného kříže.

VYJÁDŘENÍ STARŠOVSTVA 
K POSLEDNÍMU OPATŘENÍ VLÁDY

VYJÁDŘENÍ STARŠOVSTVA 
K POSLEDNÍMU OPATŘENÍ VLÁDY
I v měsíci říjnu se budeme scházet ke společným bohoslužbám v neděli v 10 hodin a ve 
středu v 18 hodin. S ohledem na opatření vlády vydané dne 30. 9. 2020 bude v případě, že 
účast na bohoslužbě přesáhne 100 návštěvníků, zajištěn přenos a společné sledování 
bohoslužby v šachovnicovém sále tak, aby v hlavním sále nebylo více jak 100 osob. Toto 
opatření bude uplatněno od neděle 11. 10. 2020. Při příchodu na svá místa a při jiném 
pohybu v prostoru modlitebny dodržujte prosím předepsané rozestupy.     

Platné informace ohledně scházení dětí v nedělní škole a v dorostech bude vždy 
rozesíláno e-mailem, tak jak tomu bylo i doposud.

V návaznosti na platná opatření budeme aktualizovat informace na webových 
stránkách sboru a také na sborovém Facebooku. 

Pro všechny, kdo se nebudou moci osobně účastnit bohoslužeb budou i nadále 
fungovat on-line přenosy nedělních ranních bohoslužeb. Aktuální odkaz na vysílání 
najdete vždy na cb.cz/brno.

V případě dotazů pište prosím na adresu brno.kounicova@cb.cz nebo 
kripacova@gmail.com, případně můžete volat sestře Lydii Křipačové (telefon 608 278 
141).
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Noví členové sboru se představují

Věra Dadáková

menuji se Věra Dadáková. Narodila jsem 
se v roce 1942 ve věřící rodině Emě a J
Josefu Markovým. Bydleli jsme v Ada-

mově. Pokřtili mne jako dítě v Blahoslavově 
domě. Můj bratr se narodil v roce 1947. 
Základní školu jsem navštěvovala v Ada-
mově, kde jsem chodila do náboženství. 
Vyučoval nás evangelický farář bratr Venc, 
který dojížděl k několika žákům z Brna. 
Roku 1955 jsme se přestěhovali do Brna. Do 
dorostu jsem chodila do Blahoslavova 
domu, kde jsem byla i konfirmovaná. Pak 
jsem studovala průmyslovou školu elektro-
technickou. Po maturitě v roce 1960 jsem 
nastoupila na umístěnku do Geofyziky 
Brno. Po přijímacích zkouškách v roce 1968 
jsem studovala dálkově na elektrofakultě 
VUT v Brně, obor měření. Po celou dobu 
studia jsem pracovala v automatizaci 

železniční dopravy. Ještě před promocí, 
během studia v roce 1973, jsem se vdala za 
ing. Jaroslava Dadáka. Za tři roky se nám 
narodil syn Lukáš, který v Brně vystudoval 
medicínu. 

Po sedmi letech, v roce 1983, se nám 
narodil druhý syn Petr, který dostudoval 
informatiku na Masarykově univerzitě. 

Po první mateřské dovolené jsem na-
stoupila do Konstrukty Trenčín, která měla 
pobočku v Brně. Zde jsem pracovala až do 
roku 1992, kdy se podnik rozpadl. Z důvodů 
změn v elektrotechnických podnicích jsem         
v obtížném životním období přišla o za-
městnání. Životní nesnáze se ještě pro-
hloubily rozvodem. V padesáti letech jsem 
přešla do školství a začala jsem učit              
v učilištích Diváky a poté v Brně. Poslední 
zaměstnání před důchodem jsem si našla ve 
fakultní nemocnici jako technik. V této 
existenčně těžké době jsem vychovávala obě 
děti sama, vděčím také své mamince za její 
pomoc a za to, že mne přivedla k víře. O svou 
maminku jsem se starala 6 let – až do její 
smrti. 

Dosud chodím na univerzitu třetího věku, 
baví mne fotografování a navštěvuji cvičení 
pilates. 

V těžkých životních situacích jsem zjistila, 
že víra v Boha mně byla velkou oporou. 
Vážím si toho, že jsem byla přijata za členku 
sboru. Věřím, že mne i mou rodinu bude 
Pán Bůh ochraňovat, a za to se i modlím. 

4Věra Dadáková


