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KalendáriumKalendárium
červenec
1. 7. 1742 – ve Štýrském Hradci zemřel český 

barokní hudební skladatel Bohuslav Matěj 
Černohorský.

1. 7. 1947 – ve švédském Lundu založen 
Světový luterský svaz. Tato celosvětová 
organizace sdružuje většinu luterských 
církví.

1. 7. 1952 – v Praze umírá český spisovatel 
Fráňa Šrámek.

5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje – jde o připomenutí jejich mise 
na Velkou Moravu v roce 863, samotné 
datum svátku je ale určené uměle bez 
opory v historických pramenech. Až do 
roku 1863 se slavil Den slovanských 
věrozvěstů 9. března.

9. 7. 1922 – kazatelem brněnského sboru 
Jednoty českobratrské (tj. našeho sboru) 
je zvolen Antonín Josef  Gayer (působil 
zde do roku 1928 a zažil stavbu nové 
modlitebny na Kounicově ulici).

10. 7. 1987 – na evangelizaci v Brně vystupuje 
jako host Joni Eareckson-Tada, 
křesťanská spisovatelka a zakladatelka 
misijní a diakonické organizace Joni and 
Friends.

14. 7. 1932 – v Řevnicích zemřel významný 
český historik Václav Novotný.

16. 7. 1902 – v Brně narozen architekt Mojmír 
Kyselka, autor rekonstrukce Domu pánů 
z Kunštátu nebo projektant budov ZŠ 
Jugoslávská či ZŠ Jana Babáka.

Foto na titulní stránce z výletu nedělní 
školy, kde nám, mimo jiné, byly předvedeny 
proslulé mokrohorské vodní slavnosti.

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 8. 2022. 
Příspěvky dodané po uzávěrce nemusí projít redakční úpravou. Připravují: Lenka Broklová 
(broklova@volny.cz), Petr Raus (raus.p@hotmail.com), Josef Vávra (gon@email.cz), David Fajfr 
(david.fajfr@seznam.cz), copy Martin Kulísek. Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. 
Děkujeme.
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč

ČERVENEC, SRPEN     2022

BLAHOPŘEJEME

Můžeme si však být jisti i tím, že už dnes nás slyší, když 
o něco prosíme v souladu s jeho vůlí. 

A nejen slyší, ale dává nám to, oč ho prosíme.        
1. Janův 5.14–15 BCZ

4. 7.
29. 7.
31. 7.

4. 8.
12. 8.
16. 8.

27. 8.

sestře Anně Gaiduschové z Brna 
bratru Stanislavu Farníkovi z Brna 
bratru Petru Láznickému z Brna 

sestře Olze Černé z Brna
bratru Janu Zezulovi z Brna sestře 
Noemi Komrskové z Brna sestře 
Věře Dostálové z Brna sestře  

78 let
74 let
84 let

88 let
70 let
71 let

79 let

ww 26. června bylo požehnáno
Eliáši Kulískovi, synu Ingrid
a Martina Kulískových.

POŽEHNÁNÍ
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Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ 6., 20. A 27. ČERVNA 2022 | BRNOJEDNÁNÍ 6., 20. A 27. ČERVNA 2022 | BRNO

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

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu.

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

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu.

1. Služba manželů Komrskových

2. Hledání nového vikáře

3. Rozhovor s bratrem Petrem Stanov-
ským

Na konci června končí působení sestry
Noemi Komrskové ve vedení Pobočky 
Diakonie Církve bratrské v Brně a bratra 
kazatele Daniela Komrsky jako druhého 
kazatele našeho sboru. S manželi 
Komrskovými se však zatím neloučíme, 
neboť ještě asi rok zůstávají v Brně. Jsme 
Pánu Bohu velmi vděčni a děkujeme za 
jejich dosavadní službu v Brně.

V rámci hledání nového vikáře pro náš
sbor započalo v červnu staršovstvo roz-
hovory s bratrem Vojtěchem Barotem, 
který nyní působí jako vikář v Opavě a také 
pracuje v Křesťanské akademii mladých. 
Jednání je otevřené a vstřícné. Předpoklá-
dáme, že pokud to bude možné, přivítáme 
bratra i některou neděli, kdy nám poslouží 
slovem a bude příležitost ke společnému 
setkání. Prosíme o přímluvné modlitby za 
toto společné hledání Boží vůle pro bratra, 
jeho manželku i náš sbor.

Staršovstvo vedlo rozhovor s bratrem 
Petrem Stanovským, který při svém hledání 

Pána Boha narazil na náš sbor a vyjádřil 
touhu po křtu a členství v naší církvi. Pro 
staršovstvo bylo velmi povzbudivé slyšet 
svědectví, jakým způsobem Pán Bůh v ži-
votě bratra jedná. Cesta přípravy ke křtu 
bude dále pokračovat.

Staršovstvo souhlasí s návrhem bratra
Luboše Rouse uspořádat opět po čase v na-
šem sboru akci Legoprojekt, při které je 
možné pozvat děti ve věku 6 až 12 let a 
případně jejich rodiče na stavění kostek lega 
do našeho sboru. Bližší informace budou 
upřesněny. Děkujeme bratrovi za jeho 
službu.

Staršovstvo zvážilo žádost Rady CB o 
možnost pořádat v Brně ve spolupráci 
s Radou a případně ostatními sbory CB 
Výroční konferenci CB v roce 2023. S ohle-
dem na rekonstrukci by se celá konference 
musela konat mimo naši modlitebnu. 
Kapacity hotelů s dostatečnými konfe-
renčními prostory a ne příliš vysokou cenou 
jsou však na příští rok již omezené. Také 
s ohledem na plánované vytížení potřebných 

4. Legoprojekt

5.  Pořádání celocírkevní Výroční kon-
ference CB 2023
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Ze života mládežeZe života mládeže

dobrovolníků a koordinátora v souvislosti  
s dalšími aktivitami (rekonstrukcí modli-
tebny a Cestou obnovy v našem sboru) 
uspořádání konference v příštím roce 
nedoporučujeme. 

V rámci hledání dalšího postupu
rekonstrukce staršovstvo rozhodlo, že 
pověří Atelier Štěpán vypracováním plánu 
rozdělení stavby rekonstrukce na etapy a 
vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby pouze pro první etapu. 
Etapou se rozumí celé období stavby včetně 

6. Rekonstrukce modlitebny

splacení půjčky na pokrytí všech nákladů. 
Přesný rozsah první etapy bude upřesněn na 
základě legislativních požadavků a priorit. 
Důvodem pro toto rozdělení je jednak 
značné zvýšení předpokládaných nákladů 
z důvodu nebývale rostoucích cen v tomto 
roce, jednak pokles možných půjček, které 
byly dosud zvažovány, a také předpokládané 
další výdaje sboru v souvislosti s eko-
nomickou situací.

V rámci hledání půjček na rekonstrukci 
došlo k oslovení dalších subjektů mimo náš 
sbor a církev. K příslibu dalších půjček však 
nedošlo.

4staršovstvo
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erven v mládeži po-
kračoval v duchu tématu Č„Jsme jen loutky?”, skrze 

které jsme se zamýšleli nad 
mocí Pána Boha a mocí církve. 
A po tak těžkých tématech      
v letních horkých dnech jsme 
po mládeži vyrazili do vy-
chlazeného kina nebo na 
studenou zmrzlinu J.

Poslední společné pondělí  
v tomto školním roce nemohlo 
přijít nic jiného než grilovačka 
na sborové zahradě, kde jsme 
se ohlíželi za uplynulým rokem 
a vzpomínali, co jsme spolu za 
celých těch devět měsíců 
prožili.

O prázdninách se část mlá-
dežníků bude podílet na 
organizaci dorostových táborů 
a v srpnu nás čeká mládežnická 
dovolená na Křižánkách. Moc 
se těšíme na společný čas na tak 
krásném a klidném místě.

Děkujeme za všechny mod-
litby za mládež, byl to pro nás 
vzácný a požehnaný rok.

4Adéla Bischofová
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Výlet nedělní školyVýlet nedělní školy

o kratší covidové odmlce se vedení
besídky už těšilo, až bude mociPpozvat děti na společný výlet. Na sraz 

jsme se sešli jako obvykle před modlitebnou 
a po rozloučení dětí s rodiči a po nástupu do 
objednaného autobusu jsme vyrazili. Bylo 
nás přes 20 dětí, které doprovázela skupina 
učitelů nedělní školy a pár oddaných rodičů. 
Naše cesta vedla zeleným krajem na jih od 
Brna, sluníčko nám svítilo a v autobuse 
vládla dobrá nálada. Když jsme se přiblížili 
k prvnímu bodu našeho výletu, kterým byl 
větrný mlýn v Kloboukách u Brna, statečný 
pan řidič se rozjel úzkou cestou až přímo 
pod mlýn, kde cesta končila (a když jsme 
vystoupili, odvážně zacouval zpět na silnici, 
po které jsme přijeli).

U mlýna na nás čekala paní průvodkyně, 
která nám povyprávěla o historii mlýna i 
okolí (mlýnů tu bývalo jednu dobu až osm!) a 
pak nás, navzdory tomu, že přitom pečovala 
o dvě malé děti a psa, provedla po mlýně     
s odborným výkladem. Ten byl ale zajímavý
a prokládaný otázkami, které udržovaly malé
hlavičky koncentrované. Po kousku historie
(koho by to zajímalo, doporučuji návštěvu
mlýna) přišel dětmi již očekávaný kousek
buchty a hlt občerstvující tekutiny.

Pak nás čekala krátká cesta do druhého 
cíle naší cesty. Tím byla modlitebna CB 
v naší stanici v Bohumilicích, přesněji řečeno 
její dvorek a zahrádka. Zde jsme poděkovali 
Pánu Bohu za krásné počasí a dobré jídlo a 
pak už každý popadl do ruky lákavě 
vyhlížející obří řízek a přikusoval chléb a 
kyselou okurku. Posilnění jsme se pak pustili 
do „Skákací výzvy“, kterou nám nachystala 
Pája Sychrová. Jak to vypadalo? Děti se, 
každé se svým bodovacím lístečkem v ruce, 
přesouvaly z jednoho stanoviště na druhé a 
plnily úkoly spojené různým způsobem se 
skákáním. U jednotlivých stanovišť 
asistovali dospělí účastníci akce. Po 
absolvování výzvy děti obdržely odměnu a 
mohly si také doplnit energii dobrými 
buchtami, kterými nás hojně zásobily 
laskavé bohumilické tetičky. Děti také 
průběžně dodržovaly pitný režim. Navíc 
jsme dostali lavor plný vody, a když ještě 
připravené učitelky besídky vylovily pár 
propriet k vodním hrátkám, nechybělo už 
dětem nic k úplné spokojenosti.

Čas příjemně plynul, až se přiblížila doba 
návratu. Opět autobusem s ochotným 
panem řidičem jsme se vraceli k Brnu; 
zvláště děti byly stále plné elánu. Na místě 
ranního srazu si pak rodiče rozebrali 
spokojené ratolesti a vraceli se k domovu.

Děkujeme Pánu Bohu za krásný společný 
čas, hezké počasí a bezproblémový den (bez 
úrazu) a také za ruce, které se podílely na 
jeho přípravě a zdárném průběhu.

MLidinka Horká
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Pozdrav z Diakonie

V

Pozdrav z Diakonie

naše setkávání před prázdninami.VBěhem prázdnin bude provoz 
Pobočky omezen na několik málo aktivit. 
Na setkání seniorů jsme v červnu 
vzpomínali, na co jsme se o prázdninách 
těšili, když jsme byli malí. Mnoho z nás mělo 
podobné vzpomínky, těšili jsme se na volný 
čas, svobodu, kamarády a příbuzné, hry a 
prostředí, kde jsme tento čas trávili (hory, 
pole se stohy slámy, voda, tábory pro děti). 
Některým z nás vyvstaly na mysli velice 
konkrétní vzpomínky a zážitky na návštěvu 
Genezaretského jezera či řeky Oslavy, 
chytání raků nebo ježdění na krávě. V jiných 
zanechaly silnou stopu zdánlivě běžné věci 
jako smetiště, noční obloha, chuť malinovky 
nebo vůně lipového květu a tymiánu.  

Rádi bychom poděkovali všem seniorům, 
kteří se společných setkání účastnili, a také 
všem, kdo pomáhali s organizací od přípravy 
židlí, prostírání stolů, vaření oběda až po 
přípravu programu nebo ozvučení. 
Děkujeme! 

V Tvořivém kroužku na prázdniny 
plánujeme společný výlet. Již před Nocí 
kostelů pro Vás Tvořivý kroužek také 
připravil ukázky výrobků ve výkladu v prů-
chodu z ulice. Na nástěnce je k vidění obraz, 
který jsme vytvořili společně. Jedná se o tvar 
hlavy, který má naše Pobočka v logu. Každý 
z účastníků kroužku si ze základního tvaru 

 Diakonii jsme v červnu ukončili kus utrhl a vyzdobil ho podle svého. Obraz 
symbolizuje to, že jsme každý jiný, ale přesto 
máme něco společného.

Diakonie si pro všechny zájemce na léto 
připravila tvořivé dílničky, které budou 
probíhat každou druhou středu (13. 7., 27. 
7., 10. 8., 24. 8. 2022) před biblickou hodi-
nou, a to od 14.00 do 17.30 hodin. Budeme 
vyrábět drobnosti, které zvládnou vyrobit 
dospělí, starší děti a mladší děti s pomocí 
dospělého. Každý účastník si bude hradit 
materiál na vyrábění. 

Dále pro Vás Diakonie připravila mini-
výstavu soch paní Dany Stojanové s názvem 
„Kapky života“, která bude zpřístupněna ve 
vestibulu po dobu letních prázdnin během 
tvořivých dílniček a jiných aktivit sboru. 
Jedná se o keramické sošky postaviček 
v různých životních situacích. Vstupné na 
výstavu je dobrovolné, ale bude možné si 
některé ze sošek zakoupit. Část výtěžku 
z výstavy bude věnována na podporu 
Pobočky Diakonie. U nástěnky Diakonie 
jsou k dispozici letáčky s informacemi o 
dílničkách i výstavě, které si můžete rozebrat 
a předat komukoliv, kdo by mohl mít o tyto 
aktivity zájem.   

Přejeme všem krásné léto, plné pří-
jemných dní a odpočinku. Pán s Vámi!

za Diakonii Miriam Kohoutová 

Střípky z DiakonieStřípky z Diakonie
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ECCLESIA SEMPER 
REFORMANDA EST 
aneb 
Církev stále se obnovující

ECCLESIA SEMPER 
REFORMANDA EST 
aneb 
Církev stále se obnovující

 posledním Kompase jsem se 
dozvěděl informace ze staršovstva, Vže náš sbor oslovil bratra předsedu 

Církve bratrské Davida Nováka, zdali by se 
neujal moderování naší další cesty ohledně 
duchovní obnovy sboru, a bratr toto po-
zvání přijal. Myslím, že David Novák patří   
k těm nejvíce kompetentním osobnostem   
v naší církvi, kteří tuto problematiku mají 
dobře promyšlenu a mohou být velice 
nápomocní v našem tápání. A tak děkuji 
především našemu Pánu, že jsme z Ducha 
svatého pozvali právě Davida. Moc se těším 
už na to, jak bratr uchopí a předá své 
myšlenky i zkušenosti z dosavadní činnosti  
v rámci projektu Cesta obnovy.

Dovolím si nabídnout několik postřehů 
Davida Nováka:

Nejedná se o nic nového, známou frázi 
„církev stále se reformující“ (ecclesia 
semper reformanda) použil již Karl Barth 
údajně inspirován Augustinem. Jinými slovy, 
zdravá církev potřebuje sama sebe stále 
znovu podrobovat re-formaci, tedy novému 
formování se. Nejde o to, být „trendy“, 
přizpůsobovat se poptávce, ale neustále 
hledat, jak staré a neměnné evangelium 
předávat v měnícím se světě.

Na první pohled se může zdát, že o 
obnově není třeba dlouze mluvit, že se stačí 
modlit. To jistě ano, modlitba je základ, 
zároveň si to ale nijak neprotiřečí s tím, že se 
pokoušíme provést některé konkrétní kroky, 
za které se modlíme. Lze namítnout, že je 
těžké popsat jakékoli znaky, které by 

duchovní zdraví sboru určovaly. Přece vše, 
co se v církvi děje, je Boží dílo. To jistě je, 
zároveň by nás ale tato realita neměla vést    
k fatalistickému a zároveň pseudodu-
chovnímu postoji typu: „Je to Boží dílo a já   
s tím nic neudělám.“ Jsme spolupracovníci 
na Božím díle, proto je legitimní věci 
pojmenovávat a s Boží pomocí se je po-
koušet i měnit.

Autoři cesty obnovy definovali čtyři 
druhy sborů: zabezpečený, v ohrožení živo-
ta, na hranici a nakonec sbor zdravý. Je nad 
možnosti tohoto článku popisovat, jak se od 
sebe jednotlivé typy sborů liší. V tomto bodě 
mnoho konferencí o církvi končí. Použi-
jeme-li lékařskou terminologii, končí 
diagnózou, maximálně obecnými prohlá-
šeními, že se musíme více modlit a více 
vyhlížet Boží moc a milost. To jistě ano, 
zároveň mi podobné rady připomínají, jako 
kdybychom alkoholikovi řekli, že nemá pít 
alkohol, nebo gamblerovi, že nemá chodit na 
automaty. Cílem cesty obnovy není pouze 
poskytnout diagnózu, to je jen počátek. Je 
pravda, že už získání diagnózy je bolestivé, 
to autor často zdůrazňoval. Jinými slovy 
pravda bolí, zároveň bolest z pravdy je 
cestou k novému začátku.

Informace mají hodnotu, pokud jsou 
realizovatelné v praxi. Písmo tento přístup 
shrnuje slovy: „Nebuďte jenom posluchači, 
ale i činitelé slova.“ Tedy nestačí pouze 
uronit slzu nad stavem sboru, nad svou 
milovanou církví, je třeba hledat zcela 
konkrétní nástroje a způsoby, jak to, co není 
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zdravé, napřímit a uzdravit. A to, co naopak 
zdravé je, pojmenovat a zachovat.

Je třeba dodat, že Cesta obnovy byla 
vyzkoušena ve stovkách sborů, a to pře-
devším v USA, ale i v mnoha sborech osmi 
evropských sesterských církví. Mnoho sbo-
rů by chtělo něco rychlého, instantního a 
rychle fungujícího. Jenže nic takového 
neexistuje. Pokud chce sbor projít promě-
nou, pak se musí připravit na dvě věci. Bude 
to trvat dlouho a bude to bolet. Zároveň to 
bude spojeno s překročením komfortní 
zóny, kdy možná některé věci budeme 
muset přestat dělat a naopak něco nového 
začneme.

V době, kdy se mi blížila padesátka, začal 
jsem si u sebe stále více uvědomovat dvě 
odporné vlastnosti. Jsou to cynismus a 

skepse. Cynismus má tendenci se věcem 
vysmívat a zlehčovat je, skepse pak opakovat 
Kazatelovo „nic nového pod sluncem“. 
Člověk už leccos zažil, leccos viděl a naučil 
se, že když příliš nedoufá, nepřijde ani 
zklamání. Proč se pokoušet o obnovu sboru, 
když nějak žijeme? Na odpověď musí každý 
přijít sám.

Jisté je, že pokud se sbor nereformuje, 
časem se deformuje. Stává se uzavřenou a 
světu těžko pochopitelnou skupinou. Proto 
nám naši moudří předkové předali ono 
ecclesia semper reformanda est. A my 
vlastně neděláme nic jiného, než naplňujeme 
tento odkaz. Mám naději, že k tomu alespoň 
někde přispěje i Cesta obnovy.

Z časopisu Brána (4/2016) 
vybral Felix Davídek.

22. 7. 1822 – ve slezských Hynčicích narozen
Gregor Johann Mendel,  
přírodovědec a opat starobrněnského 
kláštera. 

22. 7. 1922 – v Plzni narozen skladatel a muzikolog Jiří Berkovec.
24. 7. 1802 – ve francouzském Villers-Cotterêts narozen francouzský spisovatel a

dramatik Alexander Dumas starší (vl. jménem Dumas Davy de la Pailleterie), mj.
autor Tří mušketýrů.

25. 7. 1912 – v Praze narozen malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták.
29. 7. 1817 – v Brně založeno Františkovo muzeum (dnešní Moravské zemské muzeum).
30. 7. 1862 – v Pardubicích narozena Božena Viková-Kunětická, česká spisovatelka a
politička, první žena zvolená do českého zemského sněmu (v roce 1912).

srpen
3. 8. 1841 – císař Ferdinand I. vydal rozhodnutí o výstavbě železnice z Brna do České
Třebové.
3. – 21. 8. 1927 – konala se Světová konference pro Víru a řád v Lausanne.

pozdější

|
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Letopisy 
k červencovým a srpnovým výročím
22. 7. 1822 – narození Gregora Johanna
Mendela. Pocházel z německé rolnické
rodiny (jeho otec byl však napůl Čech), ale
naučil se plynně i česky a sám se definoval
jako „Moravan německé řeči“. Vystudoval
piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou a
pak gymnázium v Opavě. Ve studiích po-
kračoval na filosofické fakultě Františkovy
univerzity (tj. olomoucké), kde jej velmi
oslovily přednášky z biologie a matematiky.
Kvůli finančním důvodům vstoupil do
semináře a v roce 1843 pak do augustini-
ánského kláštera na Starém Brně pod
řeholním jménem Gregor. Vystudoval pak
teologii a v roce 1847 byl vysvěcen na kněze.
Dále studoval na vídeňské univerzitě
matematiku, fyziku, chemii, botaniku,
zoologii a paleontologii, ale profesorské
zkoušky nesložil pro nemoc. V letech
1854–1864 prováděl na hrachu své proslulé
pokusy s dědičností, jejíž zákonitosti objevil

za použití biologie a statistiky, což byl na 
tehdejší dobu novátorský přístup. Výsledky 
svých pokusů pak představil na dvou 
schůzích Přírodovědného spolku (Natur-
forschender Verein) dne 8. února a 8. března 
1865 v budově Vyšší státní reálky na ulici 
Jánská 22. Byl také jedním z propagátorů 
včelařství a zabýval se třeba i meteorologií. 
Jako uznání jeho vědeckému úsilí (asi jediné 
za jeho života) byl v roce 1869 zvolen 
viceprezidentem Přírodovědného spolku 
v Brně. O rok dříve byl zvolen do funkce 
opata starobrněnského kláštera, kde působil 
až do své smrti v roce 1884.

25. 8. 1867 – vysvěcení luteránského kostela
Christuskirche (tzv. Červený kostel).
Brněnský luterský sbor byl založen již roku
1782 (po vydání tolerančního patentu), jeho
členy tvořili hlavně němečtí dělníci z br-
něných továren. Scházel se v bývalé sta-

9. 8. 1942 – v koncentračním táboře v Osvětimi-Březince zahynula sv. Terezie Benedikta
od Kříže (vl. jménem Edith Stein), karmelitánka a někdejší asistentka filosofa 
Edmunda Husserla.

13. 8. 1727 – obnovení Jednoty bratrské v Ochranově (Herrnhut v Sasku) – tzv. Slavná
večeře Páně v Berthelsdorfu.

16. 8. 1662 – v Brně se narodil kníže Jan Adam z Lichtenštejna, třetí vládnoucí kníže
lichtenštejnského rodu a velký mecenáš.

19. 8. 1662 – umírá francouzský filozof, matematik a teolog Blaise Pascal.
20. 8. 1912 – umírá William Booth, metodistický kazatel a zakladatel Armády spásy.
23. – 24. 8. 1572 – bartolomějská noc – hromadné vraždění francouzských protestantů

(hugenotů) vojsky krále Karla IX. během oslav svatby jeho sestry Markéty z Valois 
s Jindřichem Navarským.

25. 8. 1867 – v Brně vysvěcen luteránský kostel Christuskirche, nyní Českobratrský
chrám Jana Ámose Komenského (tzv. Červený kostel). |

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

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

Léto v našem sboru
edělní shromáždění i biblické
hodiny jsou přenášeny on-lineNprostřednictvím YouTube, platný 

odkaz najdete vždy na cb.cz/brno.

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

3. 7. kaz. Karel Hůlka + VP
10. 7. br. Jakub Janoch
17. 7. br. Josef  Vávra
24. 7. kaz. Karel Hůlka
31. 7. kaz. Daniel Komsrka
7. 8. kaz. Karel Hůlka + VP

14. 8. kaz. Daniel Komrska
21. 8. kaz. Daniel Komrska
28. 8. ještě v řešení
4. 9. kaz. Karel Hůlka + VP

Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.

Nedělní besídka, malý a velký dorost 
Na prázdninách

Zkoušky pěveckého sboru
Letní pomlka.

 

Tábory a pobyty
2. 7. – 16. 7. tábor velkého dorostu – údolí

Zlatého potoka (Míčovice)
16. 7. – 30. 7. tábor malého dorostu –

Na Radosti u Vimperka
13. 8. – 17. 8. pobyt mládeže na

Křižánkách
14. 8. – 21. 8. sborová dovolená Rezek

Klub rodičů a dětí
Další schůzky po prázdninách.

On-line setkání nad Biblí nebude

Biblické hodiny (středa 18.00)
6. 7. kaz. Karel Hůlka

13. 7. br. Petr Raus
20 .7. kaz. Karel Hůlka
27. 7. kaz. Karel Hůlka
3. 8. br. Josef  Vávra

10. 8. br. Petr Raus
17. 8. kaz. Daniel Komrska
24. 8. kaz. Karel Hůlka
31. 8. br. Josef  Vávra

vovské jízdárně na Kasární ulici (dnes část 
Husovy ulice). Po vydání únorové ústavy    
v roce 1861 zaručující svobodu vyznání byla 
vyhlášena soutěž na stavbu nového kostela, 
jejímž vítězem se stal vídeňský architekt 
Heinrich Ferstl. Základní kámen byl 
položen 7. září 1863 a 25. 8. 1867 byl kostel 
vysvěcen. Ve své době šlo o největší neka-
tolický chrám v monarchii. V roce 1874 se 
tento brněnský luterský sbor přeměnil na 4

unionovaný, aby se k němu mohli přihlásit 
(převážně čeští) reformovaní evangelíci – 
toto soužití však vydrželo jen několik let a 
pak si tato část sboru založila vlastní stanici 
v Nosislavi, jež si následně postavila vlastní 
kostel na Pellicově ulici. Za první republiky 
zůstal Christuskirche v rukou německé luter-
ské církve, po druhé světové válce jej pak 
převzala Českobratrská církev evangelická.

4Josef Vávra
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