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KOMPAS

Kalendárium
1. 11. – Svátek všech svatých. Svátek je
připomínkou všech svatých, tedy nejen
těch, kteří byli kanonizováni, ale i těch,
„o jejichž svatosti neví kromě Boha
nikdo“, jak praví katolický katechismus.
Svátek všech svatých je pak následovaný
Dušičkami (2. 11.).
1. 11. 1872 – příjezd misionářů z Bostonské
misijní společnosti do Prahy.|
1. 11. 1952 – USA provedly první zkušební
výbuch vodíkové (termonukleární)
bomby na ostrůvku Elugelab v Tichém
oceánu.
1. 11. 1982 – americký baptistický kazatel Billy
(vl. jménem William Franklin) Graham
v Brně.|
1. 11. 1997 – v Soběšicích vysvěcen kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie
s klášterem klarisek.
6. 11. 1672 – v Drážďanech umírá nejvýznamnější předchůdce J. S. Bacha ve varhanní hudbě Heinrich Schütz.
6. 11. 1832 – založen Gustav-Adolfský spolek,
který podporoval činnost evangelických
sborů v rámci Německa i zahraničí (mj.
i v rakouské monarchii), a to i ekonomicky (podporoval výstavbu modliteben).
6. 11. 1872 – v Chýnově narozen sochař,
řezbář a grafik František Bílek.
11. 11. – Den válečných veteránů (výročí podpisu příměří na konci 1. světové války).
4 pokračování na straně 7
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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 25. 11. 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

Cesta obnovy

N

a sborovém dni 16. 10. nás br.
David Novák seznámil s programem pro obnovu sborů „Cesta
obnovy“. Na základě proběhlé diskuze na
sborovém dni i následného jednání
staršovstva staršovstvo rozhodlo, že bychom se rádi jako sbor vydali touto cestou.
Co to pro nás prakticky znamená?
Prvním krokem by mělo být ustavení
týmu „Cesty obnovy“, který bude pracovat
na tématech, která vnímá program „Cesty
obnovy“ jako podstatná pro duchovní
obnovení a oživení. Těmi jsou například:
„modlit se za proces obnovy sboru, hledat
biblický příběh, který vystihuje poslání a
historii našeho sboru, zamyslet se nad
nosnými momenty v minulosti našeho
sboru, zhodnotit, jestli a jak se nám daří
oslovovat naše okolí evangeliem...“ Tyto
úkoly jsou zároveň tématy setkávání týmu
„Cesty obnovy“. Nezbytnou součástí je pak
závěry týmu sdělovat sboru.
Tým se může dát naplno do práce po
semináři určeném pro celý sbor, který se
jmenuje „Veritas“. Mnozí víme, že Veritas
latinsky znamená pravda. Tématem
semináře je předložit společenství nosné
biblické principy, na kterých stojí církev. Tím
je dána možnost srovnání těchto principů
s realitou sboru. Tak se může otevřít příležitost k pokání, které je nosným prvkem každé
opravdové duchovní obnovy. Pokání není
v tomto smyslu jen prožívání pocitu lítosti,
nebo dokonce nějaké odsuzování minulosti.
Cílem pokání je přijmout znovu Boží principy pro svůj život i život celého společenství.

Pokání jsou otevřené dveře do nového života s Bohem, a nikoliv zeď, o kterou se máme
rozbít.
Seminář „Veritas“ by se mohl uskutečnit
v lednu příštího roku. Vyplývá to z časových
možností br. Davida Nováka, který se uvolil,
že bude průvodcem našeho sboru na „Cestě
obnovy“.
V programu „Cesta obnovy“ nejde jen o
jakousi inventuru a analýzu stavu sboru. Věříme, že nejdůležitější je práce Ducha svatého, který může dát nové nadšení i směr nově
sloužit věci evangelia. Pokud budeme mít na
zřeteli tento cíl, ostatní věci už budou řešitelné. Písmo totiž říká: „Hledejte především
jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6,33)
Jeden z členů celocírkevního týmu „Cesta
obnovy“ br. Pavel Plchot píše v předmluvě
skript sloužících k vedení „Cesty obnovy“:
„Klíčová pro celý proces obnovy církve je
láska, kterou máme k Bohu a k našim
bližním. Pokud Pán Bůh chce působit a
vstupovat výraznějším způsobem do života
církve, je to z lásky. Vidím jako důležité to
připomenout, protože mnohé pokusy o
obnovu církve jsou plné odsouzení,
neodpuštění, obviňování, a tedy nelásky.
Což neznamená se vyhýbat nepříjemným
zkušenostem, tématům či problémům, ale
dělat to s vědomím vlastní křehkosti a
zlomenosti. Jinak řečeno, nejde především o
to určit, kdo za to může, ale spíše, proč a jak
nám případné problémy či historické
události brání v cestě naplňování Kristova
poslání.“
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A k samotné „Cestě obnovy“ dodává:
„Cesta obnovy není návod, jak rychle dát
věci do pořádku, ale pozvání na cestu
hledání Boží tváře a otevřenosti Duchu
svatému v tom, co On chce dělat a jak si nás
chce použít. Samotná cesta je stejně důležitá
jako výstupy či cíle, ke kterým budete
směřovat.“ Bratr Pavel Plchot doporučuje
hledět na „Cestu obnovy“ ne jako na
program, ale spíš jako na proces, který nám
pomáhá jít po Božích cestách.

Cesta obnovy tedy není jen nějaké
skoncování se „starými pořádky“ a nastolení
„nových řádů“. Jde o to, abychom měli, jako
společenství i jako jednotlivci, stále podíl na
velikém Božím příběhu záchrany lidí. Písmo
říká o našem Pánu: „On je smírnou obětí za
naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy
celého světa.“ (1. Janova 2,2). Společenství
Božího lidu žije a roste posláním, které nám
náš Pán svěřil.
Karel Hůlka

SBOROVÁ KRONIKA
LISTOPAD
BLAHOPŘEJEME

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
kdy
komu
3. 11.
9. 11.
9. 11.
18. 11.
21. 11.
23. 11.
24. 11.
26. 11.

sestře Jitce Broklové z Brna
sestře Blance Strimpflové z Brna
sestře Věře Dadákové z Brna
bratru Theodoru Sturmovi z Brna
sestře Růženě Jílkové z Bohumilic
bratru Danielu Komrskovi z Brna
sestře Martě Dyntarové z Brna
bratru Tomáši Veselému z Mokré Hory

ÚMRTÍ
w V sobotu 15. října 2022 zemřel ve věku
94 let bratr Antonín Neuhybel.
Pohřební rozloučení se konalo 22. října
v naší modlitebně.

4
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Hospodin bude po tvém boku,
bude střežit před pastí tvou nohu.
Přísloví 3,26

proč
82 let
83 let
78 let
89 let
78 let
71 let
72 let
71 let

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ LISTOPAD 2022 | BRNO
Přítomni: Vojtěch Barot, Petr Dadák, Karel Hůlka, Miroslav Křipač, Tomáš
Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.
Jednání probíhala částečně v on-line režimu.
s podrobnějšími informacemi k Cestě
obnovy. Na základě vesměs pozitivních
ohlasů bylo rozhodnuto o potvrzení našeho
zájmu o tuto věc u br. Nováka. V nejbližších
týdnech budou prostřednictvím různých
sborových komunikačních kanálů (Kompas,
web, nástěnka) prezentovány propozice
tohoto projektu a úkoly, které bude mít před
sebou Tým obnovy. Do týmu obnovy
staršovstvo hledá dobrovolníky, ochotné se
naplňování těchto úkolů ujmout.

Služba nového vikáře
Staršovstvo se shodlo s bratrem Vojtěchem Barotem na důrazech jeho služby
v našem sboru – bratr bude působit ve
službě Slovem, dále bude členem týmu
vedení mládeže a chce se rovněž aktivně
zapojit jako hudebník do pořádání Večerů
modliteb a chval i v chválící mládežnické
skupince. Jeho souběžným úkolem na
nejbližší období bude zároveň bližší osobní
poznávání celého našeho sboru a jeho členů.
Bratr byl 16. října oficiálně uveden do
vikářské služby předsedou Rady CB br.
Davidem Novákem. Prosíme, mysleme i nadále na modlitbách na působení bratra
vikáře i jeho manželky v našem sboru.

Společná konference CB (ČR+SR)
Jako delegát na tuto jednodenní
konferenci za náš sbor pojede br. Stanislav
Červený.

Změna termínu setkávání staršovstva
Vzhledem k zapojení br. Barota do práce
staršovstva vznikla v jeho případě časová
kolize setkávání staršovstva a mládeže.
Proto se staršovstvo rozhodlo změnit čas
svých setkání. Nově se tedy staršovstvo
bude scházet ve čtvrtky od 17.30 hod.

Členské záležitosti
Sestra Adéla Jurčová (dříve Bischofová)
požádala k 1. 10. 2022 o převedení členství
do Sboru CB Ostrava.
Žaneta Marvanová požádala o vystoupení ze sboru, Jan Marvan požádal o převod do
sboru CB Královopolská.

Cesta obnovy sboru
Na podzimním sborovém dnu 16. října
2022 br. David Novák seznámil náš sbor

Rozhovor s Petrem Stanovským
Bratr Petr Stanovský projevil zájem o
křest a přijetí do sboru. Na základě rozho-
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voru s ním staršovstvo souhlasilo a pověřilo
br. kazatele Hůlku vykonáním křtu. Termín
bude upřesněn.
Hospodářské záležitosti
Staršovstvo schválilo návrh br. emer. kaz.
Komrsky na pořízení vánočního dárku pro
naše seniory. Dále byl schválen dar naší

Pobočce Diakonie CB ve výši 42 tisíc Kč
(odpovídá výši nájemného za rok 2021) a
uhrazení nákladů na stěhování manželů
Barotových do Brna. Bude rovněž vyhlášena
sbírka na Diakonii CB, která bude probíhat
v době od 6. do 20. listopadu 2022.
staršovstvo

Střípky z Diakonie
Listopad 2022

O

d 1. října 2022 má Diakonie novou
vedoucí. Stala jsem se jí já, Miriam
Kohoutová. Těm, se kterými se
neznáme, bych se ráda trochu představila.
Jmenuji se Miriam Kohoutová (rozená
Halámková) a pocházím z Bohumilic, kde
jsem vyrůstala ve stanici sboru a později
jsem se zde stala i členkou sboru. To je
důvod, proč se zřídkakdy objevím na
shromáždění v Brně. Můžeme se spolu
setkat na setkání seniorů a v Tvořivém
kroužku, kde bývám pravidelně. Případně ve
všední dny dojíždím do Brna a pracuji
v prostorách Diakonie v předním domě.
Jak již píšu výše, vyrostla jsem ve sborové
rodině. Pána Ježíše jsem do svého života
přijala ve svých devíti letech. Ve sboru jsem
se jako mládežník podílela na organizaci
English campů a na vedení besídky. Po
maturitě jsem odjela studovat na vysokou
školu nejdříve do Olomouce, poté do Prahy.
V obou městech jsem studovala obory zaměřené na pastorační a diakonickou práci.
V Praze jsem se seznámila se svým
manželem; po dokončení studia jsme se vzali
a odstěhovali se zpět do Bohumilic, kde nyní
6

bydlíme. Několik let jsem pomáhala v Tvořivém kroužku jako dobrovolník a nyní již
rok pracuji v Diakonii jako plnohodnotný
pracovník a od října i jako vedoucí pobočky.
Aktuálně tedy Diakonie zaměstnává mě
(Miriam) na plný úvazek, dále na dohody
Marine Serobyan, která má na starosti
materiální pomoc, a Davida Kubíčka, kazatele CB z Králova Pole, který se věnuje
psychoterapiím. Dále se na aktivitách
Diakonie významným dílem podílí několik
dobrovolníků, kteří pomáhají s vařením na
setkání seniorů a s dalšími aktivitami. Velká
část z nich se podílí právě na organizaci
Setkání seniorů – zejména sestry ze sboru,
které vaří výborné obědy v čele s Inkou
Kulískovou, a Hana Maršálová, která mívá
na starosti úvodní zamyšlení.
Po velice dlouhé době jsme v Diakonii
obdrželi novou zásilku potravin a hygienických potřeb. Kdo potřebujete nebo
víte o někom, komu by tato pomoc byla
užitečná, prosím, neváhejte se na nás obrátit.
Výdej pomoci má na starosti Marine, se
kterou se můžete vidět na shromáždění.
Pokud byste se s ní nepotkali, můžete se
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nahlásit Ince, která nám předá informaci a
pomoc pro Vás připravíme. Třetí možností
je kontaktovat přímo mě na tel. čísle 736 478
678. Během listopadu již začneme i s pravidelným výdejem ve čtvrtky dopoledne.
Srdečně zveme všechny seniory na
setkání seniorů, které připravujeme na úterý
8. 11. 2022 od 10 hodin. Tentokrát, dá-li Pán,
budeme mít na setkání hosta, který si připraví část programu. Prosím, kdo můžete,

ohlaste předem svoji účast Ince, Marine
nebo Miriam (tel. 736 478 678), abychom
měli představu, s kolika obědy počítat.
V Tvořivém kroužku se scházíme každý
čtvrtek (kromě prázdnin a svátků, tzn.
17. 11. 2022 kroužek nebude) od 14 hodin
v prostorách Diakonie. Pomalu už vyrábíme
vánoční výrobky a vymýšlíme akce na
advent. Všichni zájemci jsou vítáni!
Miriam Kohoutová

listopad 2022

dokončení ze strany 2

KALENDÁRIUM

Bohumír Štědroň

14. 11. 1882 – v Brně otevřeno Městské divadlo
Na Hradbách (dnešní Mahenovo divadlo).
16. 11. 1632 – bitvě u Lützenu padl švédský král
Gustav II. Adolf.
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii,
Mezinárodní den studentstva (výročí nacistické perzekuce českých
studentů v roce 1939 a výročí Sametové revoluce).
18. 11. 1922 – v Paříži zemřel francouzský spisovatel Marcel Proust.
22. 11. 1867 – v Chrlicích proběhly první dostihové závody.
23. 11. 1792 – v Chlumci nad Cidlinou narozen český spisovatel Václav
Kliment Klicpera.
24. 11. 1572 – v Edinburku umírá skotský presbyterský kazatel a spisovatel John Knox, mj. spoluautor Skotského vyznání víry z r. 1560.
24. 11. 1632 – v Amsterdamu narozen holandský židovský filozof
Benedikt (Baruch) de Spinoza.
24. 11. 1982 – v Brně umírá hudební vědec Bohumír Štědroň.
25. 11. – Mezinárodní den proti násilí na ženách.
25. 11. 1922 – v Porubě u Ostravy narozen skladatel, klavírista, dramatik a
pedagog Ilja Hurník.
29. 11. 1632 – v Mohuči umírá český „zimní král“ Fridrich V. Falcký.
29. 11. 1947 – valné shromáždění OSN schválilo plán na rozdělení
Palestiny. Na paměť této události je 29. listopad připomínán jako
Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny.

Václav Kliment Klicpera

VĚCÍ DUCHOVNÍCH I SVĚTSKÝCH

w Události označené | jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 9).
KOMPAS 11/2022 / WWW.CB.CZ/BRNO/
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Obnova sboru

M

ilí bratři a sestry, přátelé, tak jsme
se mohli po dlouhé dvouleté
covidové přestávce opět sejít na
tradičním sborovém dnu. Byla a
je to velmi milá tradice se sdílet při této
příležitosti a zároveň být přítomni tak trochu
jiné bohoslužbě, než na kterou jsme zvyklí.
Změna je především v osobě kazatele, který
bývá pravidelně pozván z jiného sboru, což
je vždy povzbuzením, neboť „cizí“ kazatel
přichází většinou s nějakým novým
pohledem a samozřejmě i výkladem Božího
slova. Tak tomu bylo i letos, kdy jsme pozvali
– snad to nevyzní extrémně pateticky –
člověka z naší církve z nejpovolanějších –
přímo bratra předsedu Davida Nováka.
Při dopolední bohoslužbě byl nejprve
uveden do služby náš nový vikář bratr

Vojtěch Barot, který působil naposledy ve
sboru v Opavě. Pak se již ujal slova David
Novák a jako základ kázání si vybral příběh o
neplodném fíkovníku (Lk 13, 6–9). Začal
příkladem ze života: Jeho syn pracuje
v informačních technologiích, takovýmto
lidem se lidově říká ajťáci. „Zásadní
problém ajťáků jsou záda. Ale existuje na to
medikament: lék Aulin. Ovšem stalo se, že
časem Aulin přestal zabírat. Stalo se, že
jednoho dne známý syna nemohl vstát.
8

Prudká nesnesitelná bolest. Převoz do
nemocnice. Nevratné změny na páteři. Bylo
potřeba se podívat pravdě do očí. Bylo
potřeba cvičit a protahovat si záda i během
práce, jinak nebyla šance na zlepšení...“
S tímto příběhem z běžného života nám asi
chtěl David přiblížit duchovní skutečnost,
která trápí náš sbor... Takové moderní
podobenství...
Několik zajímavých a inspirativních
Davidových myšlenek: „Bez pravdivého
pohledu na sebe sama se nemám možnost ve
svém vývoji dále posunout. Pokud člověk
chce něco změnit, musí si přiznat pravdu...
Lidé ve sboru nejsou proměňováni.
Potřebujeme také přiznat pochybení a
změnit mysl – to je prakticky činit pokání
(i jako sbor)... Obnova sboru je proces. Je
potřeba si položit otázku: Chceme opravdu
změnu? Někdo může navrhnout: Udělejme
na toto téma seminář... Ovšem seminář
nepomůže, pokud se nechceme změnit...
Bez konkrétních kroků se nelze posunout.“
Příběh o neplodném fíkovníku dává
naději i nám. „Nech ho tu ještě rok, pane.
Okopám ho a pohnojím, snad začne nést
ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.“ Chcemeli změnu, pak bude potřeba vyjít z naší komfortní sborové zóny. Církev je organismus,
méně by měla být organizace. Zapomnělo se
na nadšení zakladatelů. S Boží pomocí je
potřeba věci měnit. Nikdo jiný to za nás
neudělá. Pozor na křesťanský fatalismus:
„Nechme to na Bohu, na Duchu svatém.
Svěřme se Mu, nechejme Ho působit.
Modleme se vroucně za Boží vůli.“ Tato
představa může být ale zavádějící. Pokud my
sami neuděláme první krok – zásadní
rozhodnutí, že se chceme změnit, je pramalá
šance na pokrok. Pouze modlitby a
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spoléhání se na Boha nemusí přinést žádnou
proměnu, žádný posun.
Oběd byl vynikající, výborně jsem si
pochutnal na guláši s chlebem. Díky Bohu za
prostřený stůl a díky také všem, kdo tuto
hostinu připravili. Je to jedna z věcí, které v
našem sboru vysoce hodnotím: ochota být
štědrý a pohostinný. To je opravdová deviza.
To si zachovejme...
Odpoledne pokračoval program už zcela
konkrétním představením „Cesty obnovy“
opět v režii Davida Nováka a našeho
kazatele Karla Hůlky. Nebudu už podrobně
rozebírat jednotlivé etapy této naší případné
„Cesty“, bylo by toho hodně a článek by byl
neúnosně dlouhý. Druhá část odpoledního
programu by se dala nazvat. „Otázky z publika“. Diskuze po počátečních rozpacích se
přece později trochu rozproudila: zapojilo se
kolem dvaceti tázajících.

Shrnuto: Díky Bohu za letošní sborový
den, za nové impulsy a podněty, díky za
Davida Nováka i za nás navzájem. Jsme na
rozcestí. Máme možnost učinit první krůčky
ke změně. Chtějme se posunout. Ne kvůli
nám samým, ale především pro naše bližní,
kterým máme zvěstovat evangelium. Kéž se
tak stane s Boží pomocí. Amen.
Felix Davídek

Letopisy
k listopadovým výročím
1. 11. 1872 – příjezd misionářů z Bostonské misijní společnosti do Prahy.
Uskutečnilo se z podnětu jejich člena Dr.
Wilhelma G. Schaufflera, který při přípravě
překladů Starého zákona do sefardštiny
pobýval několik let ve Vídni a pořádal bytová
setkání místních evangelíků. Jeho syn Henry
Albert Schauffler se spojil s pastorem
connecticutského sboru Gilead Albertem
W. Clarkem a tento následně s pastorem
dalšího blízkého sboru E. A. Adamsem, a
tito všichni se i se svými rodinami vypravili
do Čech. H. A. Schauffler vyrazil tři měsíce
před dalšími dvěma a cestoval po Čechách,
Rakousku a Uhrách, aby „zrekognoskoval
terén“. Oba zbylí pastoři jej pak následovali,
přičemž teprve po příjezdu do Londýna se

dozvěděli, že jejich konečným cílem je
Praha. Tam dorazili 1. 11. 1872 večer na
smíchovské nádraží. Zahájili misijní práci a
začali také kontaktovat evangelické pastory
po Čechách i na Moravě, včetně radechovského Jana Balcara. V Praze konali
shromáždění v Bartolomějské ulici a měli
také řadu nedělních škol na několika místech
po Praze. V únoru roku 1874 se dohodli, že
si rozdělí práci – Schaufflerovi půjdou do
Brna, Adamsovi zůstanou v Praze a Clarkovi
pojedou do Innsbrucku. Činnost manželů
Schaufflerových v Brně pak stojí u základů
našeho vlastního sboru. Jejich misionářská
činnost však brzy přivolala nevoli
klerikálních kruhů a v roce 1875 dostal
pastor Schauffler pokutu 40 zl. za
9
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1. 11. 1982 – Billy Graham v Brně. Brněnská
zastávka byla součástí jeho cesty do Československa. Přiletěl do Prahy 29. 10. 1982 na
pozvání ústředí baptistické církve v ČSSR a
kromě shromáždění v Praze, Brně a Bratislavě navštívil ještě památníky v Lidicích a
na bratislavském Slavíně. Tehdejší tisk jej
prezentoval hlavně jako bojovníka za mír a
proti jaderné válce (viz https://sitviry.cz/baptiste/stripkyzhistoriebillygraha
m1982/), nicméně dochované texty z jeho
tehdejších kázání v Brně, kde kázal v kostele
na Botanické (celé k dohledání na stránkách
https://cce–javornik.estranky.cz) jsou
výrazně misijní a vyznavačská a mají svou
sílu i dnes:
Máme dva druhy očí. Fyzické oči, a ten druhý
zrak jsou duchovní oči. A Bible učí, že naše
duchovní oči jsou oslepené. Dnešní svět hledá pokoj.
Vytvořili jsme obrovské bomby, které mohou v několika hodinách zničit celý svět. Milióny lidí se modlí
za mír. Celé lidstvo touží po míru. A přece je na světě
řada válek, které kdykoli mohou přerůst ve světovou
válku. A proto je křesťanskou zodpovědností
zasazovat se o mír. Ale naše duchovní oči jsou slepé.
A zatímco se modlíme za mír a zasazujeme se o mír,
jdeme a blížíme se k válce, když budujeme větší a
mocnější zbraně. My jsme slepí ke skutečné situaci.

10

Billy Graham na obr. vpravo

„rozšiřování nepovolených tiskopisů“ a
úřední zákaz konat bytová shromáždění.
Schauffler se odvolal, ale až v roce 1877
dosáhl zrušení tohoto zákazu (byť s podmínkou, že shromáždění se nesmí účastnit
děti školou povinné, což neumožnilo
obnovení úspěšné nedělní školy). Schaufflerovi působili hlavně v německojazyčné
brněnské komunitě, a to až do svého
odjezdu zpět do Ameriky v roce 1881.
Bartimeus byl také slepý. On nemohl vidět svoje
vlastní hadry, svoji bídu a špínu. Ale nemohl vidět
ani tu krásu kolem sebe. Bible říká: Říkáš, že jsi
bohatý a zbohatl jsi a nikoho nepotřebuješ. A nevíš,
že jsi chudý a slepý a nahý. Jak jsme se stali slepými?
Bible říká, že jejich mysl bůh tohoto světa oslepil,
totiž nevěřící… Je mnoho věcí o ďáblu, kterým
nerozumíme. Bible je plná tajemství. I o ďáblu.
Odkud přišel? Proč Bůh dovolil, aby existoval?
Někdy dostaneme odpověď. Ale teď ještě neznáme
všechny odpovědi. A víme, že tady na světě je moc zla
a je personifikována ďáblem. A je to ďábel, o kterém
Bible říká, že nás oslepil. Jenom Duch svatý může
otevřít naše oči, a pozvednout nás k pravdě.
Slyšel jsem o ženě, která měla papouška. Každý
večer dávala papouška do klece spát a vždycky klec
zakryla přehozem. Řekla mu: „Dobrou noc,
Polly!“ a papoušek odpověděl: „Dobrou noc!“. Ráno
sundala ten přehoz a řekla: „Dobré ráno, Polly!“ A
papoušek odpověděl „Dobré ráno!“ A tak to šlo den
za dnem a večer za večerem. Ale jednoho rána
sundala přehoz a říká: „Dobré ráno, Polly!“ Ale
papoušek řekl: „Dobrou noc!“ „Ale Polly, vždyť je
ráno, máme krásný den!“ A papoušek znovu řekl:
„Dobrou noc!“ A tak se ta žena podívala zblízka a
zhrozila se toho, co uviděla. V noci se kočka dostala
do klece a vyškrábala mu oči. A on byl nyní slepý.
Bible říká, že byl čas, kdy jsme všichni viděli, ale
ďábel přišel a poškodil naše oči.
Josef Vávra
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Listopad 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 )
6. 11. kaz. Karel Hůlka + Večeře Páně
13. 11. kaz. Karel Hůlka
20. 11. vik. Vojtěch Barot
27. 11. em. kaz. Daniel Komrska
(1. adventní neděle)
4. 12. kaz. Karel Hůlka + Večeře Páně
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.
Nedělní besídka vždy v neděli současně
s pobožností.
Biblické hodiny (18.00)
2. 11. kaz. Karel Hůlka
9. 11. kaz. Karel Hůlka
16. 11. br. Josef Vávra
23. 11. kaz. Karel Hůlka
30. 11. kaz. Karel Hůlka
7. 12. br. Petr Raus
Dorosty i mládež
Mládež – pondělí 17.30
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 až 20.30
Dětský pěvecký sboreček
V neděli po bohoslužbě.
On-line biblická skupinka
Pátek 20.00, odkaz pro připojení je vždy
na webových stránkách sboru.
Setkání seniorů
8. 11. v 10.00 (s obědem)
Sbírka na Diakonii
Od 6. do 20. listopadu bude probíhat
sbírka na Diakonii. Vybrané prostředky
budou rozděleny mezi Pobočku Diakonie
Církve bratrské v Brně (70 %) a Diakonii
Církve bratrské (30 %). Své dary můžete
posílat na sborový účet 2101004413/2010
s poznámkou „Sbírka na Diakonii“, případně předávat v označené obálce bratru
hospodáři Petru Dadákovi nebo sestře Lydii
Křipačové.
Brusleníčko
Od druhé poloviny listopadu je možné
společně provozovat atraktivní sport. Informace podá Tomáš Kotrbatý (605 307 274).

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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