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PROGRAM NA ZÁŘÍ 2022

STŘÍPKY Z DIAKONIE



SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

kazatelé: 
Karel Hůlka (tel.: 604 991 260)

kancelář sboru (Lydie Křipačová):
v úterý (17 až 19) – tel.: 530 342 302

https://www.facebook.com/cirkev.bratrska.kounicova

Pobočka Diakonie: 

Miriam Kohoutová – tel.: 736 478 678

Fotografiemi a ilustracemi do tohoto čísla přispěli:  
mládež a webové stránky. 
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Foto na titulní stránce: 
mládež v Křižánkách 

Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 9. 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 a David Fajfr. Příspěvky možno posílat též na výše 
uvedené e-maily. Děkujeme.

1. 9. 1872 – v Krnově narozen rakouský 
architekt Leopold Bauer, autor Reis-
sigovy vily v Pisárkách, Nájemního 
domu barona S. Haupta na Masary-
kově ul. (bývalo v něm železářství 
Cimrman), kostela sv. Mikuláše           
v Bielsko–Białej či dvou vil rodiny 
Larischů v Krnově.

4. 9. 1847 – zemřel František Ladislav Hek, 
český buditel, spisovatel a skladatel – 
předobraz Jiráskova F. L. Věka.

5. 9. 1972 – zajetí 11 izraelských olympijských 
sportovců členy palestinské teroristické 
skupiny „Černé září“ na mnichovské 
olympiádě.

7. 9. 1692 – v Praze zemřel jezuitský kazatel, 
spisovatel a překladatel Matěj Václav 
Šteyer, jeden ze spoluautorů tzv. Svato-
václavské bible, která měla nahradit 
Bibli kralickou.

8. 9. 1882 – v Praze narozen 
spisovatel, etnograf  a 
cestovatel Alberto 
Vojtěch Frič.

9. 9. 1912 – v Domažlicích 
zemřel spisovatel Jaro-
slav Vrchlický, vl. jmé-
nem Emil Jakub Frida.

9. 9. 1972 – v Praze zemřel teolog, duchovní 
ČCE a učitel na Komenského evange-
lické bohoslovecké fakultě v Praze 
Josef  Bohumil Souček.|
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč

ZÁŘÍ   2022

BLAHOPŘEJEME

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.         
Izajáš 44.18

1. 9.
1. 9.

2. 9.
8. 9.

25. 9.
27. 9.

29. 9.

sestře Martě Řehákové z Brna
sestře Lydii Staré z Brna
sestře Ludmile Němcové z Brna
bratru Milanu Nedbalovi z Brna
bratru Zdeňku Štiglerovi z Brna

bratru Vladislavu Kahleovi z Brna
sestře Zdeňce Horňáčkové z Tišnova

sestře Věře Frantové z Brna

82 let
75 let
95 let
74 let
87 let
81 let

88 let

OHLÉDNUTÍ ZA SBOROVOU DOVOLENOU, 
ALE I DÁL

rpnová sborová dovolená proběhla 
spíš komorním způsobem. To Sumožňovalo duchovní program 

pojmout víc jako rozhovor. Obsahově byl 
program nesen důrazem na potřebu pojetí 
církve jako společenství tvořené vztahem     
k Bohu i vztahy mezi věřícími. Zdá se to být 
samozřejmostí, ale v obyčejném životě tomu 
tak úplně není. Církev se stává spíš místem, 
kam lidé docházejí na bohoslužby, nebo 
dokonce jen institucí spravující historické 
dědictví. Jistěže k životu církve patří konání 
bohoslužeb i péče o hmotné dědictví. Jak to 
ale vypadá, když tyto věci samozřejmostí 
nejsou?

Církev popisovaná v novozákonní knize 
Skutků žila uprostřed pohanské společnosti. 
Nemohla konat pravidelné nedělní 
bohoslužby, protože neděle jako sváteční 
den odpočinku tehdejší většinová společ-
nost neznala a neuznávala. Neměla ani žádný 
hmotný majetek. Během velikého proná-
sledování křesťanů kolem roku 250 n. l. na-
řídil římský prefekt římskému diákonu 
Vavřinci, aby vydal majetek církve úřadům. 
Vavřinec shromáždil chudé a nemocné, o 
které římský sbor pečoval, a dovedl je k pre-
fektovi. Po tomto provokativním skutku byl 
zatčen a odsouzen k smrti. Jak tedy církev    
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Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ ČERVENEC A SRPEN 2022 | BRNOJEDNÁNÍ ČERVENEC A SRPEN 2022 | BRNO

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

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala pouze v on-line režimu. 

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

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala pouze v on-line režimu. 

1.  Hledání nového vikáře

2.  Rekonstrukce modlitebny

Staršovstvo a bratr Vojtěch Barot se dohodli na působení bratra jako vikáře v našem 
sboru již od podzimu tohoto roku. Podařilo se také najít ubytování, které bude k dispozici již 
od září. V neděli 25. září nám bratr poslouží kázáním. Prosíme i nadále o přímluvné modlitby 
za působení bratra vikáře i jeho manželky v našem sboru.

Z průzkumů legislativních povinností rozdělení rekonstrukce na etapy vyplývá, že pokud 
by nedošlo ke změně dispozic spodních místností (suterénu) již v první etapě, nebylo by 
nutné budovat ani problematickou únikovou cestu. První etapa by se tak mohla zaměřit 
zejména na opravu stropu (včetně podkroví), hlavního sálu a přední fasády.

Naopak užití podkroví k veřejně přístupným aktivitám sboru bude i nadále vyžadovat 
vybudování výtahu. Uvažuje se i o stavebně jednodušší variantě vybudovat výtah vně 
budovy.

4staršovstvo

v podmínkách, kdy chybělo vše, co pova-
žujeme za samozřejmé, mohla žít? 

Kniha Skutků předkládá jednoduché a 
stále platné vysvětlení. Církev žila z moci 
Božího slova. Hned druhá kapitola této 
knihy nám vypráví o kázání apoštola Petra   
k lidem, kteří se shromáždili na jeruzalém-
ském chrámovém nádvoří. Ale žila také tím, 
že udržovala společenství víry. Čteme: 
„Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech 4 

lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným 
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí...“ 
(Skutky 2,46–47a). Formy se jistě od doby 
před dvěma tisíci lety změnily. Máme veřejná 
shromáždění, při kterých je hlásáno Boží 
slovo, a to nejen v neděli. Ale máme i tu 
druhou nohu, na které stál život první 
církve? Jak se daří udržovat a rozvíjet naše 
společenství?

4 Karel Hůlka
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Střípky z Diakonie 
Září 2022

Střípky z Diakonie 
Září 2022

Ze života mládežeZe života mládeže
Společně na Křižánkách

 Diakonii jsme o letošních velkých 
prázdninách museli veškeré na-Vplánované aktivity omezit na 

minimum, protože Miriam Kohoutová, 
která zajišťuje aktivity Diakonie, byla téměř 
po celou dobu prázdnin nemocná. 
Plánované tvořivé dílničky kvůli tomu 
musely být zrušeny a k dispozici byla pouze 
výstava sošek paní Dany Stojanové ve 
vestibulu shromáždění.

Omlouváme se tímto všem, kdo se 
chystali na dílničky přijít, nepodařilo se nám 
najít zástup, který by aktivity vedl místo 
nemocné Miriam. Současně děkujeme 
všem, kdo zhlédli výstavu soch a případně se 
rozhodli podpořit Diakonii zakoupením 
některé ze sošek nebo vhozením příspěvku 
do kasičky. Jak bylo avizováno dopředu, část 
výtěžku z prodeje soch bude využita na 

provoz Diakonie a druhá část bude 
příspěvkem autorce na materiál k dalšímu 
tvoření.

S novým školním rokem, který právě 
začíná, bude Diakonie obnovovat své 
pravidelné aktivity. Připravujeme program 
Tvořivého kroužku i setkání seniorů. 
Úvodní setkání Tvořivého kroužku se chystá 
na pátek 2. 9. 2022. Budeme zde domlouvat 
den a čas, kdy se budeme v tomto školním 
roce scházet.

Srdečně zveme všechny seniory na první 
setkání seniorů po prázdninách, které 
proběhne v úterý 13. 9. 2022 od 10.00 hodin 
ve spodních místnostech sboru.

Další aktuality a termíny pravidelných 
aktivit sledujte na nástěnkách Diakonie ve 
vestibulu a v průjezdu. Přejeme příjemný 
začátek nového školního roku!

4Miriam Kohoutová

a mládežák jsme vyjeli v sobotu 13. 
srpna z Brna po 10. hodině. Jeli Njsme vlakem a potom autobusem. 

Když jsme dojeli na místo do Křižánek, 
sehnali jsme klíče a ubytovali jsme se. 
Celkem nás tam bylo 13. Večer u ohně jsme i 
jako každý další den měli duchovní program. 
Sledovali jsme příběh apoštola Pavla.

Další den v neděli jsme byli při boho-
službě požádáni, abychom zahráli nějaké 
písničky. Odpoledne jsme se vydali na krátký 
výlet k Devíti skalám.

V pondělí mělo pršet, takže jsme 
neměli připravený žádný výlet. Nakonec 
ale nepršelo a večer jsme se šli podívat na 
západ k rybníku.

Na úterý jsme měli naplánovaný 
výlet, kde jsme mimo jiné byli v cukrárně 
ve Sněžném. Celkově jsme ušli zhruba 
23 km.

Ve středu jsme se sbalili, udělali jsme 
zápis do kroniky a po obědě jsme odjeli.

4Jakub Antonín Štigler
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

září 2022dokončení ze strany 2
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Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 11).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 11).|

12. 9. 1862 – hrad Špilberk je předán do správy 
městu Brnu.

13. 9. 1932 – ve slovenských Vrútkách narozen 
herec Radoslav Brzobohatý (zemřel           
v Praze 12. 9. 2012).

14. 9. 407 – zemřel konstantinopolský patriarcha Jan řečený Zlatoústý, 
vynikající kazatel a učitel církve.

14. 9. 1937 – v Lánech zemřel první československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk.

15. 9. 1782 – první oficiální evangelická (luterská) bohoslužba v Brně.
16. 9. 1732 – poddaní na opočenském panství žádají vrchnost o povolení 

evangelické bratrské víry.
17. 9. 1922 – v Brně zemřel poslední moravský rabín Baruch Jakob 

Placzek, otec továrníka Alfreda Placzeka a děd fyzika Georga 
Placzeka.

18. 9. 1972 – v Brně zemřel architekt Bohuslav Fuchs, autor brněnského 
hotelu Avion, Zábrdovických lázní či pomníku Rudé armády na 
Moravském náměstí.

21. 9. – Mezinárodní den míru.|
21. 9. 1522 – tiskař Melchior Lotter vydává Lutherův německý překlad 

písem Nového zákona (tzv. zářijová Bible).
21. 9. 1902 – v Praze na Smíchově narozena malířka a grafička Marie 

Čermínová, známá pod pseudonymem Toyen, jedna z předních 
postav českého surrealismu.

24. 9. 1862 – císař František Josef  I. navštívil Špilberk a nově vybudo-
vaný park kolem něj.

25.–27. 9. – židovský svátek Roš ha–šana (Nový rok). Následuje po něm 
deset dnů pokání, které vyvrcholí na Jom kipur – Den smíření.

28. 9. – Den české státnosti – výročí zavraždění sv. Václava u kostela sv. 
Kosmy a Damiána ve (Staré) Boleslavi. 

28. 9. 1452 – město Tábor se podřizuje pražskému biskupovi Janu 
Rokycanovi.

30. 9. 2002 – v Praze zemřel spisovatel a scénárista Miloš Macourek, 
autor Macha a Šebestové, Arabely, Žofky a mnoha dalších českých 
pohádek, filmů a seriálů.
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Letopisy 
k zářijovým výročím

9. 9. 1972 umírá Josef  Bohumil Souček. 
Pražský rodák vystudoval teologii a historii 
na Karlově univerzitě, studoval též v Basileji 
či Paříži. Studia zakončil ziskem doktorátu   
z teologie v roce 1930, když se ve své 
disertační práci věnoval výkladům Kralické 
Šestidílky. V letech 1930–1945 byl tajem-
níkem Synodní rady ČCE. Od roku 1945 
působil jako profesor Nového zákona na 
Evangelické teologické fakultě v Praze, v 60. 
letech byl i jejím proděkanem a následně 
děkanem. Byl iniciátorem a jednou z vůd-
čích osobností projektu ekumenického 
překladu Bible, v němž vedl jeho novozá-
konní sekci. Měl blízký přátelský vztah        
k Janu Patočkovi, přátelil se i s J. L. Hro-
mádkou. Mezi jeho žáky patřili Milan 
Balabán, Ladislav Hejdánek, Jan Heller, Jan 
Šimsa a další. Prof. Souček vydal mnoho 
výkladů k Novému zákonu, podílel se i na 
Biblickém slovníku.

21. 9. – Mezinárodní den míru. V roce 1981 
rozhodla Organizace spojených národů, že 
třetí úterý v září, kdy se zahajují pravidelná 
zasedání Valného shromáždění OSN, bude 
připomínáno jako Mezinárodní den míru     
k připomínce a posílení mírových ideálů. 
Zasedání OSN je tento den ohlašováno 
zvoněním Zvonu míru, na jehož zhotovení 
přispěly děti ze všech kontinentů. Od roku 
2002 rozhodnutím OSN připadá Mezi-
národní den míru pevně na 21. září (dříve 
totiž bylo jeho datum pohyblivé vzhledem   
k datu zahajování zasedání VS OSN).

4Josef  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.

Září v našem sboru
edělní shromáždění i biblické 
hodiny jsou přenášeny on-line Nprostřednictvím YouTube, platný 

odkaz najdete vždy na cb.cz/brno.

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

4. 9. kaz. Karel Hůlka + VP
11. 9. kaz. Karel Hůlka
18. 9. Teen Challenge
25. 9. br. Vojtěch Barot

 
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.

Nedělní besídka vždy v neděli současně 
s pobožností.

Dorosty a mládež
Mládež – pondělí 17.30 – 19.30
Malý dorost – úterý 17.00 – 19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00 – 19.00

 

Zpěváci
Pěvecký sbor – čas zkoušek pěveckého 

sboru se od nové sezóny mění na středu do 
19.00 do 20.30 hod v Karpíškově sále. 
Začneme ve středu 7. 9. 2022 – noví zpěváci 
budou vítáni!

Dětský pěvecký sboreček – zkoušky po 
nedělní bohoslužbě, noví zpěváčci jsou 
vítáni.

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

14. 9.  br. Petr Raus
21. 9.  kaz. Karel Hůlka
28. 9.  kaz. Karel Hůlka

Večer chval a modliteb – 18. 9. v 18.00

Setkání seniorů – 13. 9. v 10.00 (s obě-
dem)

Klub rodičů a dětí – 14. 9. v 9.30 
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