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SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
Brno Kounicova 15;
kazatel:
Karel Hůlka (tel.: 604 991 260)
kancelář sboru (Lydie Křipačová):
v úterý (17 až 19) – tel.: 530 342 302

Kalendárium
1. 10. 1867 – bylo zahájeno vyučování na
první české střední škole v Brně, 1. c.
k. Slovanském gymnáziu (původně
umístěném na dnešní Rooseveltově
ulici, nyní sídlem na tř. kpt. Jaroše).
4. 10. 1582 – zemřela
španělská mystička
Teresa de Cepeda y
Ahumada, známá jako
sv. Terezie od Ježíše.
4. 10. 1957 – SSSR vypouští
Sputnik – první umělou
družici Země.
5. 10. – židovský svátek Jom kipur.|
6. 10. 1772 – v pennsylvánském Betlehemu umírá
bratrský biskup, misionář a jeden ze spoluzakladatelů Ochranova
a Obnovené Jednoty
bratrské David Nitschmann.
10. – 16. 10. – židovský svátek
Sukot (Svátek stánků),
který připomíná 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.

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

Pobočka Diakonie:
Miriam Kohoutová - tel.: 736 478 678
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 10.
2022. Příspěvky dodané po uzávěrce nemusí projít redakční úpravou. 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 emaily. Děkujeme.

ÚVODNÍK

Co nás čeká
Milé sestry a milí bratři,
prázdniny skončily. Říká nám to nejen
pohled do kalendáře, ale také počasí, které
s počátkem září zavládlo. Ačkoliv máme
naději, že se ještě oteplí a přijde babí léto, je
zřejmé, že letní dny jsou definitivně pryč a
s nimi také doba prázdnin a odpočinku. Je
čas dát se znovu do práce.
Týká se to také života našeho sboru.
Znovu se rozběhly pravidelné aktivity a
vracíme se k úkolům, které jsme začali řešit
před prázdninami.
Předně bychom chtěli pokračovat v rozhovoru o Cestě obnovy našeho sboru, který
jsme započali. Další příležitost k jeho
pokračování budeme mít v neděli 16. října
2022, kdy budeme mít sborový den, na který
všechny zveme. Rozhovorem nás bude
provázet předseda naší církve bratr David
Novák. Bratr Novák se uvolil, že bude náš
sbor provázet Cestou obnovy i dále. V dopoledním shromáždění 16. 10. bude do
služby vikáře našeho sboru uveden bratr
Vojtěch Barot.
Dalším z dlouhodobých úkolů, kterými se
zabýváme, je rekonstrukce modlitebny.
V těchto týdnech bude architektonická
kancelář dokončovat posouzení, zda je
možné celý projekt rozdělit do etap a do
jakých. Z předběžného posouzení se zdá, že
by to mělo jít. Definitivní stanovisko očekáváme v nejbližších týdnech. Poté se předpokládá zpracování prováděcí projektové
dokumentace pro první etapu, poptávka a
výběr stavební firmy, nacenění stavebních

prací a uzavření
smlouvy na realizaci.
Za dobu prázdnin se v našem
sboru také některé věci změnily. Předně jde
o ukončení služby některých našich sborových pracovníků. Jedná se o Noemi a
Daniela Komrskovy. Bratr Daniel Komrska
se rozhodl, že již nadále nebude působit ve
funkci druhého kazatele, avšak jsme velice
vděční za jeho pokračující službu Slovem.
Sestra Noemi Komrsková již dříve avizovala, že bude chtít ukončit své působení
vedoucí naší Pobočky diakonie; tuto roli
převzala sestra Miriam Kohoutová, která je
do činnosti Pobočky již déle zapojena. Tým
vedoucích mládeže opouští sestra Adéla
Bischofová, která se provdala do Ostravy.
Děkujeme všem za věrnou službu. Od září
pak v našem sboru začal působit vikář bratr
Vojtěch Barot, kterého i s jeho manželkou
vítáme v našem středu.
S přicházející topnou sezonou budeme
pravděpodobně muset také řešit úspory
v provozu modlitebny. Zatím mapujeme
aktuální spotřebu energií, abychom upravili
teplotu ve sborových prostorách a mohli
ušetřit náklady na vytápění. Lze předpokládat, že minimálně při vytápění se budeme
muset uskromnit a topit méně. Takže nám
asi nezbude než chodit do shromáždění lépe
oblečeni. Modlitebnu však bude nezbytné
temperovat. Jedním z možných opatření je
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také pořádání biblických hodin v bočním
sálu. Spotřeba elektrické energie a její možné
úspory se jeví velmi malé a není nutné přijímat žádná drastická opatření při využívání
elektrických spotřebičů a svícení, vyjma
účelnějšího provozu myčky nádobí.

Chceme se ve všem spoléhat na Boží
vedení a pomoc. Věřím, že náš sbor je v Božích rukou a že nás povede a provede vším,
co je před námi. Na nás je jen, abychom šli
tam, kam nás chce On vést.
4Lukáš Pacek

SBOROVÁ KRONIKA
ŘÍJEN
BLAHOPŘEJEME

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě.
J 18,37

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
kdy
komu
1. 10.
11. 10.
11. 10.
12. 10.
15. 10.
19. 10.
22. 10.
23. 10.
29. 10.

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

Informace
w Sbírka na Teen Challenge vynesla 42 700 Kč.

4

2022
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proč
74 let
75 let
72 let
80 let
89 let
77 let
76 let
73 let
85 let

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2022 | BRNO
Přítomni: Petr Dadák, Karel Hůlka, Miroslav Křipač, Tomáš Nykodým, Lukáš
Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.
Hledání nového vikáře
Staršovstvu se podařilo zajistit působení
bratra Vojtěcha Barota jako vikáře v našem
sboru, včetně zajištění ubytování pro něj a
jeho manželku. Bratr bude oficiálně uveden
do služby 16. října předsedou Rady CB br.
Davidem Novákem. Prosíme, mysleme
i nadále na modlitbách na působení bratra
vikáře i jeho manželky v našem sboru.
Rekonstrukce modlitebny
Vzhledem k (aktuální a výhledové)
finanční situaci sboru se stále více uvažuje o
etapizaci rekonstrukce. První etapa by se tak
mohla zaměřit zejména na opravu stropu
(včetně podkroví), hlavního sálu a přední
fasády. Využití podkroví k veřejně přístupným aktivitám sboru však bude vyžadovat
vybudování výtahu. Staršovstvo nyní uvažuje o různých řešeních tohoto požadavku, mj.
i o stavebně jednodušší variantě vybudovat
výtah vně budovy. Bylo rozhodnuto nechat
si nacenit variantu s výtahem uvnitř, ale i variantu s výtahem venku.
Podzimní sborový den
Bylo rozhodnuto o konání podzimního
sborového dne 16. října 2022. Jako host
bude pozván br. David Novák, který v do-

poledním shromáždění uvede do služby br.
vikáře Vojtěcha Barota a v odpolední části
programu seznámí náš sbor s podrobnějšími
informacemi k Cestě obnovy.
Doplnění Správního výboru naší Pobočky Diakonie CB
Staršovstvo jmenovalo bratra Tomáše
Nykodýma členem Správního výboru
Pobočky Diakonie CB.
Obnovení nedělních večírků
Staršovstvo řešilo možnosti obnovení
nedělních večírků v zimní sezóně. Vzhledem
k pořádání Večerů modliteb a chval, které se
konají rovněž v neděli večer, se uvažuje o
pravidelném střídání „chválicích“ a „klasických“ večírků, a to ve frekvenci 1× za 14
dnů (šlo by tedy o jeden „chválicí“ a jeden
„klasický“ večírek měsíčně). Staršovstvo
oslovilo s prosbou o zajišťování těchto „klasických“ večírků br. Petra Kvapila, který je
ochoten se na jejich organizaci spolupodílet,
ale hledá další lidi, kteří by mu pomáhali.
Prosíme tedy ochotná srdce, aby kontaktovala buďto někoho ze staršovstva nebo
přímo br. Petra Kvapila.
4staršovstvo
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J

elikož nastalo září, začali jsme se scházet
i v mládeži. První mládež se konala až
dvanáctého září. O to víc jsme si ji ale
užili. Dělali jsme langoše, které jsme si
následně ochutili dle chuti – kečup, česnek,
sýr, džem... Také jsme se mohli zapojit do
soutěže o nejlépe nazdobený langoš. Zahráli
jsme si i pár her a pověděli si zážitky
z prázdnin. Jára měl zamyšlení nad textem o
Danielovi. Po oficiálním konci jsme dle
výběru hráli fotbálek, ameriku…

Na naší druhé mládeži jsme pokračovali
v zamýšlení nad textem o Danielovi. K tomu
jsme si zazpívali i pár chval. Měli jsme
možnost ochutnat pár pochutin dovezených
až z Kanady od Bagarů. Po konci mládeže
jsme hráli někteří BANG! a někteří Ligretto.
Kdo měl potom ještě čas a zájem, mohl
vyrazit do mekáče na hranolky.
Bětka Zachariášová a Věrka Benešová
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dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM

Svatopluk Karásek
95 tezí

11. 10. 1932 – na ulici Trnité otevřen Moravskoslezský ústav pro hluchoněmé.
11. 10. 1962 – zahájení Druhého vatikánského
koncilu (trval s přestávkami do 8. 12.
1965).|
12. 10. 1492 – Kryštof Kolumbus objevuje Nový svět (šlo o
ostrov San Salvador v Bahamském souostroví).
15. 10. 1582 – zaveden gregoriánský kalendář.|
17. 10. 1892 – v Písku narozen skladatel a dirigent Otakar
Jeremiáš.
18. 10. 1412 – papež deklaruje klatbu na Jana Husa za jeho kritiku
odpustků, vyhlášení křížové výpravy proti králi Ladislavovi
Neapolskému a za jeho podporu učení Johna Wycliffa. Hus
se proti papežské klatbě následně odvolává ke Kristu.
18. 10. 1942 – v Praze narozen evangelický farář a hudebník
Svatopluk Karásek.
25. 10. 732 – franský král Karel Martel porazil arabské armády
v bitvě u Poitiers a zastavil tak jejich expanzi do Evropy.
25. 10. 1932 – v Praze narozen malíř a filmový výtvarník Theodor
Pištěk ml. – mj. držitel Oscara za kostýmy k filmu Amadeus.
27. 10. 1912 – v Horních Heršpicích vysvěcen kostel sv. Klementa
Maria Hofbauera.
31. 10. 1517 – Martin Luther zveřejnil
„95 tezí“ proti odpustkům
(podle tradice je měl přibít na
dveře kostela ve Wittenbergu) –
slaví se jako Den reformace.

Kryštof Kolumbus

VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

w Události označené | jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 8).
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Informace
k topení v modlitebně
Milé sestry a milí bratři,
i sboru se dotýká zdražování energií, a to zejména
plynu. K prvnímu zdražení plynu došlo již 1. 1.
2022 a následně od 1. 7. V tuto chvíli plyn stojí cca
4,5 násobek ceny platné v roce 2021. I proto se budeme snažit šetřit na vytápění modlitebny.
Zejména v zimních měsících bude sál vytápěn na nižší teploty, než bývalo zvykem, a patrně
dojde k přesunu biblické hodiny z hlavního sálu. Prosím vás proto o shovívavost, než se
podaří režim topení upravit a vyladit. V zimních měsících pak o nošení teplejšího oblečení.
Cena elektrické energie se během roku zvýšila též. Oproti plynu se však nejedná o
zdražení násobné, ale o navýšení celkové ceny „jen“ o cca 30 %. Po prvotním průzkumu
spotřeby se zdá, že např. osvětlení při provozu modlitebny tvoří spíše zanedbatelnou část
spotřeby a nejnáročnějším spotřebičem je myčka, která ale zase šetří práci a spotřebu teplé
vody.
za staršovstvo Petr Dadák, hospodář

Letopisy
k říjnovým výročím
5. 10. – svátek Jom kipur, „Den smíření“. Jde
o jeden z největších svátků židovského roku.
Podle tradice totiž tento den odpustil Bůh
Izraeli zhotovení zlatého telete na poušti a
tento den se také Abraham obřezal a uzavřel
tím smlouvu s Hospodinem. Tyto události se
připomínají více než dvacet čtyři hodin
trvajícím půstem a intenzivními modlitbami.
V Izraeli se v tento den v podstatě zastavuje
život – je zakázaná veškerá práce, jízdy
autem, obchody jsou uzavřené, nevysílá ani
televize a rozhlas. Vše je směřováno ke
konečnému usmíření člověka s Bohem skrze
pokání, modlitbu a dobročinnost. Na
večerní bohoslužbu se obléká modlitební
plášť „talit“ a bílé pohřební roucho „kitl“,
které symbolizují odevzdanost věřícího do
8

Boží vůle. Na Jom kipur 6. října 1973 se
pokusily armády Egypta a Sýrie využít
tohoto „zastavení života“ Izraele a zahájily
jomkipurskou válku. Izrael byl ale schopen
jejich útok po několika týdnech odrazit a
vytlačit je ze svého území.
11. 10. 1962 – zahájení II. vatikánského
koncilu. Koncil měl podle původních plánů
papežské kurie jen rychle odsouhlasit
připravené návrhy dokumentů, ale díky úsilí
papeže Jana XXIII. a vzhledem ke
značnému odporu významné části biskupů
proti diktátu kurie se záhy přeměnil na
platformu, kde se začala uskutečňovat
proměna uzavřeného konzervativního
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katolicismu 19. století do podoby modernější církve 20. století. Došlo k významným
změnám v liturgii (mj. sloužení mší v národních jazycích) a praxi života církve (ekumenismus, snaha o otevření církve světu a jeho
potřebám). Papež Jan XXIII. prý měl při
přípravách koncilu jeho funkci popsat takto:
„Chci nechat otevřená okna církve, abychom viděli
na lidi venku a oni se zase mohli dívat dovnitř.“
15. 10. 1582 – papež Řehoř
XIII. provádí korekci kalendáře. Dosavadní juliánský kalendář zavedený roku
46 př. n. l. Gaiem Juliem
Caesarem počítal s rokem
dlouhým 365 a ¼ dne
(„přebývající“ část dne byla
kompenzována přidáním jednoho dne navíc
každé 4 roky), tento kalendář se odchyloval
(přesahoval) o 11 minut od tzv. tropického
roku, který odráží skutečnou délku oběhu
Země kolem Slunce. V průběhu let tak
docházelo k posouvání kalendáře od
astronomické reality, což od vrcholného
středověku bylo již zcela zřetelné zejména

při výpočtu data Velikonoc. Proto papež
Řehoř XIII. vydal 24. února 1582 bulu Inter
gravissimas, která nařizovala vypustit po
svátku. sv. Františka z Assisi (4. října) 10 dní
tak, aby po tomto svátku následoval hned
15. říjen. Reformu kalendáře podle pokynů
papežské buly však provedly jen některé
(zejména katolické) země – řada zemí
provedla tuto reformu až později. V našich
zemích původně vyhlásil reformu pražský
arcibiskup Martin Medek z Mohelnice na 14.
listopadu 1582, ovšem setkal se s odmítnutím protestantské šlechty i pražských astronomů a následně ji odmítl i český zemský
sněm. Posléze ji nařídil až císař Rudolf II.
mandátem z prosince 1583 – v Čechách pak
reforma proběhla 6. – 17. ledna 1584, ve
Slezsku 12. – 23. ledna 1584. Moravské stavy
tento první Rudolfův mandát ignorovaly a
k reformě byly donuceny až druhým červencovým mandátem císaře – reforma pak proběhla 3. – 14. října 1584. Uhry přijaly gregoriánský kalendář roku 1587, Velká Británie v roce 1752, Švédsko 1753, Rusko 1918,
Rumunsko až roku 1923. Pravoslavné církve
reformu nepřijaly nikdy.
4Josef Vávra

Střípky z Diakonie
Říjen 2022

P

rázdniny jsme s Diakonií zakončili
výletem Tvořivého kroužku do
Olomouce. Dopředu jsme se domluvili, která místa bychom rádi navštívili, a
naplánovali si cestu. Viděli jsme kostel sv.
Gorazda, který nás zaujal svou barevností a
architekturou typickou pro pravoslavné
stavby. Měli jsme možnost nahlédnout do
katedrály sv. Václava a prohlédnout si Sloup

Nejsvětější Trojice. Největší úspěch u všech
účastníků sklidily želvy Arionovy kašny a
orloj na Horním náměstí.
Se začátkem nového školního roku jsme
začali s našimi pravidelnými aktivitami.
V úterý 13. 9. 2022 jsme se poprvé po
prázdninách sešli s našimi seniory. Povídali
jsme si o starostech, které prožíváme.
K zamyšlení a povzbuzení nám posloužil
9
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text z Matoušova evangelia 6,26–34: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste
o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď
prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o
oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie,
jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že
ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako
jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní
trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece,
neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy
starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít?
Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí
pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno
potřebujete. Hledejte především jeho království a
spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své
starosti. Každý den má dost vlastního trápení.”
Slova Pána Ježíše nám pomohla si
uvědomit, že ať už máme ve svém životě

jakékoliv starosti, nejsme na ně sami a vždy
se máme na koho obrátit s prosbou o
pomoc. Věnovali jsme čas modlitbám za lidi
v našem okolí, o kterých víme, že prožívají
něco těžkého. Mysleli jsme na ty, kdo jsou
v této době přímo zasaženi válkami ve světě
a věnovali jsme zvláštní chvíli modlitbám
za ně.
Další setkání seniorů připravujeme na
úterý 11. 10. 2022 od 10 hodin. Všichni
senioři jsou srdečně zváni ke společnému
posezení a dobrému obědu!
V Tvořivém kroužku se v tomto pololetí
budeme scházet každý čtvrtek (kromě
prázdnin a svátků) od 14 hodin. Pustili jsme
se do tvoření podzimních výrobků, které
budeme postupně přidávat do výkladní
skříně v průchodu v přední budově, kde
budou k dispozici k prohlédnutí.
za Diakonii Miriam Kohoutová

QaA

Ocenění

celoživotního díla
28. září letošního roku předal předseda Senátu
České republiky, pan Miloš Vystrčil, Stříbrnou
medaili předsedy Senátu Parlamentu České
republiky vedle jiných laureátů i členovi našeho
sboru Milanu Hluchému. Zdůvodnění tohoto
ocenění, ve kterém je stručně popsáno
Milanovo celoživotní dílo, končí slovy: „Svou
činností výrazným způsobem přispívá k přechodu na ekologické zemědělství a lesnictví
nejen u nás, ale i na Slovensku, v Maďarsku či
Polsku a nově také ve Vietnamu a Jižní Africe.“
Získání takového ocenění je bezesporu
důvodem k radosti. Písmo nás vybízí radovat se
spolu s těmi, kteří se radují, a být vděční. Proto
se za touto událostí ohlížíme i v našem
sborovém časopise.
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= Milane, o Tvé činnosti jsme toho na půdě
našeho sboru už slyšeli poměrně dost, přece si ještě
znovu připomeňme: Proč je ekologizace zemědělství
tak významná?
Současný způsob průmyslového zemědělství (obrovské plochy monokultur,
masové aplikace pesticidů a hnojiv atd.) je
neudržitelný. Kam vede znásilňování
přírody, nám v posledních letech ukázal ve
smrkových monokulturách kůrovec.
Přesněji řečeno, ten byl už jen poslední
kapkou v řetězu špatného hospodaření bez
ohledu na přírodní zákonitosti. Na orné
půdě se u nás blížíme katastrofě mnohonásobně většího rozsahu. Dnes stačí pár týdnů
bez deště a na jižní Moravě se místo
obvyklých deseti tun kukuřice sklízí tuna
jedna, nebo také nic. Mluví se o katastrofálním suchu. A přitom o pár kilometrů dál
v Rakousku je na biofarmách normální
sklizeň. Rozdíl je v tom, že u nás kukuřice
neproroste „zabetonovanou“ vrstvu půdy,
aby kořeny dosáhla na vodu v hloubce 130
centimetrů.
V zemědělské krajině dnes hmyz kromě
škůdců prakticky chybí. Pokud dnes
ovocnáři k opylení kvetoucích stromů
nepoužijí uměle chované čmeláky, je sklizeň
mnoha druhů ovoce tak malá, že produkce
už není rentabilní. A v chudších tropických
oblastech je proces devastace krajiny ještě
mnohem rychlejší. Pokud nezačneme velmi
rychle hospodařit v souladu s přírodou, čeká
nás, jak čteme v 6. kapitole knihy Zjevení,
doba, kdy bude za denní mzdu jen mírka pšenice,
za denní mzdu jen tři mírky ječmene (Zj 6,6). Tedy
hlad. Pokud je možné tento stav odvrátit či
snad jen oddálit, je mou povinností jako
křesťana se o to snažit.

= V konečném důsledku tedy jde o přežití
lidstva. Nepostará se o ně ale Pán Bůh i bez naší
snahy? Není druhý Kristův příchod a závěr dějin,
tedy budoucnost lidstva, čistě jen v rukou Božích?

Domnívám se, že Pán Bůh člověku svěřil
tuto krásnou planetu s tím, že o ni má
pečovat, být pastýřem stvoření. Ne ji ničit. A
pak je tu osobní rovina odpovědnosti. Čteme, že není možné, aby na svět nepřišlo zlo, ale
běda tomu, skrze koho přichází. Ten, kdo vidí
problém, hřích, je před Bohem povinen
ostatní varovat. Je třeba hledat cesty a ukázat, že lze žít a produkovat potraviny i bez
ničení toho, co nám Pán dal.
= Argumentuješ naší zodpovědností před
Hospodinem. Jak moc Tě berou lidé z praxe vážně?
Je to různé. A bylo by to asi i zajímavé
téma, třeba na některý z večírků. Kdybych
měl zmínit něco z toho, co se podařilo: V ČR
hospodaří asi 8 % vinařů v režimu certifikované ekologické produkce a na dalších asi
70 % vinic se hospodaří v režimu Integrované produkce, což je volnější způsob
ekologického hospodaření. Díky tomu
například spotřeba insekticidů a akaricidů
(přípravky proti hmyzu a roztočům) klesla
v našich vinicích za posledních 20 let o
neuvěřitelných 99 %. (V ostatních oblastech
zemědělství se za tutéž dobu zvýšila na
trojnásobek). Už asi 8 let učím v Rakousku
ochranu révy vinné v kurzech pro vinaře,
kteří se rozhodnou svůj podnik převést do
režimu ekologického vinohradnictví. A Rakousko má dnes 22 % vinic v certifikované
bioprodukci. To je s odstupem nejvíc
v Evropě. Nebo polské ovocnářství. Polsko
má dnes desítky tisíc hektarů jabloňových
sadů v režimu bioprodukce či nízkoreziduální produkce. Ovocem s těmito
certifikáty úspěšně dobývá světové trhy. Na
tomto procesu se významně podílí i naši
poradci a ekologické přípravky a postupy,
které jsme v Polsku zaregistrovali a uvedli na
trh. Bez toho by to nebylo možné. Za jeden
z největších úspěchů považuji i to, že na
každoročním setkání odborných pracovníků firem skupiny Biocont (CZ, SK, PL,
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HU, VN) se dnes sejde kolem šedesáti
odborných pracovníků – poradců, manažerů a výzkumníků, kteří dál efektivně
rozvíjejí tuto práci. V podstatě jde o výsledek

výchovy a vytváření podmínek, jak to známe
z Bible ve formě učednictví.
Milane, díky! Ať Pán Bůh Tobě i Tvému dílu
dál bohatě žehná.
Ptal se Petr Raus.

Říjen v našem sboru

N

edělní shromáždění i biblické
hodiny jsou přenášeny on-line
prostřednictvím YouTube, platný
odkaz najdete vždy na cb.cz/brno.
Pravidelné i mimořádné pobožnosti
(v 10.00, pokud není uvedeno jinak )
2. 10. kaz. Karel Hůlka + VP
9. 10. br. Josef Vávra
16. 10. kaz. David Novák (sborový den)
23. 10. kaz. Karel Hůlka
30. 10. br. Petr Raus
6. 11. kaz. Karel Hůlka + VP
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.
Nedělní besídka vždy v neděli současně
s pobožností.
V říjnu se seznámíme se starozákonními
příběhy:
2. 10. Jóbovo obnovení
9. 10. Abramovo povolání
16. 10. Abram v Egyptě
23. 10. Rozchod Abrama s Lotem
30. 10. prázdniny

Biblické hodiny (18.00)
5. 10. vik. Vojtěch Barot
12.10. kaz. Karel Hůlka
19. 10. br. Petr Raus
26. 10. vik. Vojtěch Barot
2. 11. kaz. Karel Hůlka
Dorosty i mládež
Mládež – pondělí 17.30 – 19.30
Malý dorost – úterý 17.00 – 19.00
Velký dorost – čtvrtek 17.00 –19.00
Klub rodičů a dětí
Každou středu – 9.30
Zkoušky pěveckého sboru
Každou středu – 19.00 – 20.30
Dětský pěvecký sboreček
V neděli po bohoslužbě.
Setkání seniorů
11. 10. v 10.00 (s obědem)
Ostatní setkání dle aktuální situace –
sledujte oznámení.

Nezapomeňte na změnu času!

Oznámení pro Kompas zpracovává Lydie Křipačová. Prosíme, abyste oznámení týkající se akcí
dalšího měsíce směřovali právě k Lydii, nebo zasílali do redakční rady Kompasu.
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Všichni jste srdečně zváni na

Podzimní
sborový den
CB Brno, Kounicova – 16. října 2022
dopoledne v 10.00
odpoledne v 14.00
Speciální host: kaz. David Novák
Během dopoledního shromáždění proběhne uvedení bratra Vojtěcha Barota do služby vikáře,
kázáním poslouží bratr David Novák.

ö
Společný oběd, na který jste všichni srdečně zváni, prosíme, hlaste se osobně u Lydie Křipačové,
nebo e-mailem na kripacova@gmail.com, nebo se zapište do tabulky na nástěnce,
abychom věděli, kolik obědů připravit.

ö
Odpolední program začne ve 14 hodin, i zde bude naším hostem bratr David Novák
a program bude koncipován jako rozhovor k Cestě obnovy našeho sboru.

ö
Hlídání samostatných dětí během odpoledního programu je zajištěno.

