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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 20. 12. 
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 e-
maily. Děkujeme. Příští číslo Kompasu vyjde v neděli 8. ledna 2023.
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4 pokračování na straně 7

KalendáriumKalendárium

2. 12. – Mezinárodní den boje za zrušení 
otroctví (připomíná se od r. 1984).

3. 12. 1902 – ve Slaném naro-
zena česká herečka a 
dramatička Olga 
Scheinpflugová, 
manželka Karla Čapka.

7. 12. 1947 – do provozu byla 
dána budova Biskupské-
ho gymnázia na Žlutém 
kopci.

10. 12. – Den lidských práv (na památku 
přijetí Všeobecné deklarace lidských 
práv OSN v roce 1948).

11. 12. 1617 – zbořen evangelický kostel        
v obci Hrob.|

12. 12. 1882 – v Čáslavi narozen spisovatel, 
dramaturg a zakladatel brněnské 
městské knihovny Jiří Mahen (vl. jmé-
nem Antonín Vančura).

12. 12. 1952 – v Praze umírá 
český orientalista 
Bedřich Hrozný.|

17. 12. 1927 – v Brně umírá 
moravský šlechtic a 
politik, poslední mo-
ravský zemský hejtman 
Otto Johann Philipp hrabě Serényi.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč

PROSINEC     2022

BLAHOPŘEJEME

On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do 
království svého milovaného Syna.

Koloským 1,13

sestře Jarmile Mikyskové z Brna

sestře Martě Kotrbaté z Brna

sestře Daně Mátlové z Brna

bratru Davidu Fajfrovi z Brna

bratru Antonínu Zezulovi z Brna

sestře Martě Stypové z Brna

SBOROVÁ KRONIKA

PŘIJETÍ ZA ČLENA SBORU

w V neděli 6. listopadu byl pokřtěn a přijat za člena našeho sboru bratr Petr Stanovský.

Zmatený je celý náš svět

Hrůza co bude dál

Někteří by chtěli být zpět

Egyptské hrnce a v čele hliněný král

Hle Beránek jenž snímá hřích přichází k nám!

Zmatený je celý náš svět

Kdo lže se nestydí

Plno slov a falešných vět

Chce mít víc, ještě víc, přesto však závidí

Hle Beránek jenž snímá hřích přichází k nám!

Zmatený je celý náš svět

Nic není jako dřív

Šílenec se zdá na dohled

Myslí si že je pán, ach Bože vyčisti ten chlív

Hle Beránek jenž snímá hřích přichází k nám!

ADVENTNÍ PÍSEŇ

ZMATENÝ SVĚT
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1. Staršovstvo pověřilo br. vikáře Vojtu 
Barota vysluhováním Večeře Páně.

2. Nadále probíhá příprava budování 
Týmu obnovy – doposud se staršovstvu 
přihlásilo 10 lidí. Děkujeme všem, kteří 
vyjádřili svou ochotu, a zveme i další, 
aby o možném zapojení se do této práce 
uvažovali.

3. Protože se mládež již nevejde do stá-
vajících prostor (z čehož máme radost), 
schválilo staršovstvo možnost použít 
zadní část šachovnicového sálu (pod 
promítací plochou) pro mládežnická 
setkávání. Možnost promítání i pro další 
akce zůstává zachována, pouze v zadní 
části sálu již nebudou běžné stoly, ale 
jiný nábytek (pohovky a menší stolky). 
Vybavení je samozřejmě možné využít   
i při nedělní kávě.

4. Staršovstvo souhlasilo s uspořádáním 
štědrovečerní večeře pro potřebné a 
osamělé v našem sboru, a to včetně 
jejího finančního zabezpečení.

5. Staršovstvo rozhodlo o uspořádání 
silvestrovského shromáždění od 17 hod. 
ve spodních místnostech.

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ PROSINEC 2022 | BRNOJEDNÁNÍ PROSINEC 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.

Přítomni: Vojtěch Barot, Petr Dadák, Karel Hůlka, Miroslav Křipač, Tomáš 

Nykodým, Lukáš Pacek, Jaroslav Štigler, Josef Vávra.

Jednání probíhala částečně v on-line režimu.

6. Staršovstvo informuje, že večírky v zim-
ní sezóně nebyly zrušeny. Stále se počítá 
s jejich pořádáním 1× měsíčně, jak již 
bylo dříve oznamováno, případně i čas-
těji, pokud se podaří zajistit program. 
Sledujte, prosíme, oznámení v Kompase 
a/nebo pravidelná oznámení při našich 
shromážděních. Také stále platí prosba 
každému, kdo by se chtěl spolupodílet 
na organizaci večírků – hlaste se, pro-
síme, komukoliv ze starších nebo bratru 
Petru Kvapilovi.

7. Staršovstvo rozhodlo o pořízení 600 ks 
biblických novoročních hesel.

8. Při řešení rekonstrukce sborového do-
mu se nově zvažuje i otázka kompletní 
změny vytápění (opustit plynový kotel). 
Staršovstvo doporučilo nechat si 
zvážit/nacenit možnost využití tepelné-
ho čerpadla.

9. Staršovstvo z důvodu prevence inflač-
ních ztrát rozhodlo o uložení části 
volných finančních prostředků na 
šestiměsíční termínovaný vklad u Fio 
banky.

staršovstvo
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PŘEDSTAVUJEME 

SBORU         NOVÉ ČLENY 
PŘEDSTAVUJEME 

         NOVÉ ČLENY SBORU

Petr Stanovský

Osobní vyznání víry

Bratři a sestry,
dnešní den je nejdůležitějším dnem mého 
života. Dnes vstupem do společenství Ježíše 
Krista a vaší komunity započne můj nový 
život, život křesťana. Život věřícího. A já 
mohu doopravdy říci, že věřím. Bůh měl 
plán, který mě dostal do této chvíle.

Celý život jsem věřil v něco vyššího nad 
sebou, ale má cesta k obrácení k víře 
skutečně započala před 8 lety. Na střední 
škole jsem si přečetl knihu Labyrint světa a 
ráj srdce od Jana Ámose Komenského. 
Upřímné vyznání víry a láska k Bohu v něm 
mě velmi zasáhla a usídlila se ve mně. Jak 
roky dále plynuly, začal jsem objevovat svou 
víru. Dříve jsem často pochyboval a trápil se 
nad životem. Měl jsem v sobě prázdno a 
propadal smutku a zoufalství nad vším. Čím 
blíže jsem se ale blížil přijetí Boha za vůdce 
svého života, tím více mě ty špatné pocity 
opouštěly. Čím dál silněji jsem začínal 

vnímat, že mě Bůh vede k sobě. Život, který 
často postrádá směr, jako by vždy šel skrytou 
cestou, kterou jsem si neuvědomoval. Jako 
bych šel tmou, pak se náhle rozsvítilo a já 
spatřil, že jdu celou dobu po jasné cestě k cíli. 
Byl jsem vedený k tomu uvěřit a vstoupit do 
církve, až bude ta pravá chvíle, která nyní 
nadešla. Nyní více chápu text písně Úžasná 
milost. Kdysi jsem byl ztracený, ale teď vím, 
jak dál. Byl jsem slepý, teď už vidím.

V únoru 2022 jsem po dlouhém od-
kládání začal s procesem přípravy na křest a 
vstupu do vašeho společenství. Postupně se 
mé názory a představy stále více vyjasňovaly 
a já si uvědomoval, že tahle volba byla vážně 
správná. Opustily mě všechny pochybnosti a 
více mě naplnil klid a důvěra v Boží vedení. 
V Žalmu 25 se píše: „Jak je tomu s mužem, jenž 
se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má 
zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo 
obdrží zemi.“

V létě jsem již více začal chápat to po-
selství, a když jsem před přáteli mluvil o tom, 
jak vnímám křesťanské hodnoty a co pro mě 
znamenají, cítil jsem, že Bůh mi umožnil 
porozumět. A já doopravdy uvěřil. Věřím, že 
Boží plán se mnou se naplňuje. Věřím, že 
Ježíš Kristus i pro mě zemřel na kříži a po 
třech dnech vstal z mrtvých a vstoupil na 
nebesa. Věřím v Boha a jsem připraven 
nechat jím nadále vést svůj život. Mám 
radost, že jsem mohl dojít až k tomuto dni.

Bratři a sestry, své vyznání zakončím slo-
vy z knihy Labyrint světa a ráj srdce: „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle.“ Bůh vám žehnej.

(vyznání z přijímání Petra do sboru)
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Střípky z iakonieDStřípky z iakonieD
Prosinec 2022Prosinec 2022

a listopadovém setkání seniorů 
jsme měli hosty, které pozval bratr NAntonín Zezula. Jejich totožnost 

byla pro všechny do poslední chvíle 
překvapením. Vyslechli jsme si autorské 
čtení vybraných básní paní Věry Hrdinové, 
která vydala několik básnických sbírek. 
Jedná se o básně ze života, ve kterých si 
každý může najít to své. Zavzpomínali jsme 
si tak společně s autorkou na vůni lipového 
květu a stohy slámy, na které má velká část 
našich seniorů vzpomínky z dětství. Naším 
druhým hostem byl pan Richard Květoň, 
který se věnuje hudbě. Zahrál nám na kytaru 
a foukací harmoniku (na oba nástroje 
současně) několik táborákových písní, ke 
kterým jsme se mohli připojit zpěvem.

Připravili jsme pro vás prodej výrobků 
Tvořivého kroužku, který bude k dispozici 
během adventu před a po koncertech, 
bohoslužbách a biblických hodinách. Pokud 
byste si rádi něco zakoupili mimo uvedenou 
dobu, můžete si žádanou věc vzít a peníze 
vhodit do kasičky u nástěnky Diakonie. 
Zakoupením výrobků podpoříte práci 
Diakonie – organizaci programů pro seniory 
a Tvořivý kroužek.

Rádi bychom poprosili ty z vás, kdo 
používáte okénkové adventní kalendáře   
s čokoládkami, abyste krabice od nich 
tento rok nevyhazovali, ale schovali je pro 
Tvořivý kroužek k tvoření na příští Vánoce. 
Jakmile čokoládky dojíte, můžete nám 
krabici nechat u nástěnky Diakonie ve 
vestibulu. Mockrát děkujeme!

Připravujeme letos také Štědrovečerní 
program pro ty, kdo by v tento den jinak byli 
sami. Zatím nemáme stanovený pevný čas, 
protože čekáme na nové jízdní řády. S ohle-
dem na dopravu mimo Brno, kdy bývají na 
Štědrý den zrušeny spoje v pozdních 
odpoledních a večerních hodinách, počítá-
me s tím, že program bude probíhat dříve, 
než v minulých letech. Jste-li sami osamělí 
nebo o někom osamělém víte, můžete se 
nám přihlásit (Miriam, kontaktem na 
Diakonii, případně Ince). Jednotlivým 
účastníkům budeme rozdávat pozvánky      
s potřebnými informacemi, jakmile se 
dopravní situace vyjasní (obvykle kolem 10. 
prosince).

V této souvislosti prosíme dobrovolníky, 
zejména sestry, které pečou vánoční cukroví, 
aby nám odložily trochu cukroví, které 
bychom mohli nabídnout návštěvníkům 
štědrovečerního programu. Množství 
necháme na uvážení každého jednotlivce,     
i malá krabička může udělat velkou radost. Je 
to příležitost k obdarování těch, kdo z něja-
kého důvodu nemohou Vánoce prožít se 
svými blízkými.

Na úterý 13. 12. 2022 od 10 hodin při-
pravujeme předvánoční setkání seniorů. 
Všichni senioři jsou srdečně zváni. Těšíme 
se na viděnou!

Přejeme Vám všem krásný čas advent-
ního očekávání, kdy si připomínáme příchod 
Pána Ježíše Krista na zem k nám, a pokojné 
prožití vánočních svátků v Boží blízkosti.

za Diakonii Miriam Kohoutová 
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

prosinec 2022dokončení ze strany 2

  S
v.

 F
ra

n
ti

še
k 

Sa
le

sk
ý 

   
   

   
   

   
  J

a
n

 C
a

m
p

a
n

u
s 

V
o

d
ň

a
n

sk
ý 

   
   

   
Jo

se
f 

P
iln

á
če

k 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 9).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 9).|

18. – 25. 12. – židovský svátek Chanuka (Svátek 
světel). Připomíná znovuzasvěcení jeruza-
lémského chrámu po vítězství v Makabej-
ských válkách. Podle pověsti byla v očiště-
ném Chrámu zapáleny lampy, jež hořely po 
8 dnů, ač olej měl stačit jen na den jeden.

20. 12. – Mezinárodní den lidské solidarity.
21. 12. 1952 – ve Vídni zemřel moravský historik, genealog a heraldik 

Josef  Pilnáček.
24. 12. – Štědrý den J.
25. 12. – Slavnost Narození Páně / Boží hod vánoční.
25. 12. 1852 – císař František Josef  I. vydal edikt, kterým rozhodl, že 

Brno přestává být vojensky uzavřeným městem, a že ponechává 
pouze Špilberk jako pevnost. To umožnilo následné zbourání 
většiny městských hradeb a vybudování reprezentativní městské 
okružní třídy (dnešní ul. Husova, Nádražní, Rooseveltova, 
Joštova) na jejich místě.

27. 12. 1572 – ve Vodňanech narozen český reformátor a rektor 
pražské univerzity Jan Campanus Vodňanský.

27. 12. 1852 – v Židenicích založen židovský hřbitov.
28. 12. – svátek (Svatých) Mláďátek – církevní svátek upomínající na 

vraždění dětí králem Herodem v Betlémě po narození Ježíše (viz 
Mt 2,16–18). Církev považuje tyto zavražděné děti za mučedníky 
víry.

28. 12. 1622 – v Lyonu umírá sv. František Saleský.
30. 12. 1922 – vytvořen Svaz sovětských socialistických republik.
30. 12. 1952 – v Praze zemřel český spisovatel Ivan Olbracht (vl. jmé-

nem Kamil Zeman).
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ChanukaChanuka

náme úsloví „Již staří Řekové…“ A 
právě ti mají na vzniku Chanuky ne Zprávě slavnou zásluhu. Král 

Antiochos IV. vládl území dnešního Izraele a 
Sýrie. V roce 168 př. Kr. usiloval přetvořit 
Židy ke svému obrazu a nastolil krutovládu. 
Obsadil v roce 165 př. Kr. Jeruzalém a nutil 
Židy k fénickému pohanskému kultu. Židé 
to těžce nesli. Zejména, když Antiochos IV. 
dal do jeruzalémského chrámu umístit 
obrazy, posvátné kameny a bůžky na 
chrámový oltář. Nutil zde Židy vzývat sochy 
Dia, Apollona, Diany, Afrodity. V nej-
posvátnějším místě chrámu se začala 
prosazovat rituální prostituce. To Židé 
označili za ohavnost, zpustošení a zne-
svěcení chrámu. Královské vojsko nutilo 
Židy vydávat a ničit Tóru (knihy Starého 
zákona). Zakazovala se obřízka, do synagog 
se umisťovaly modly.

To Židé nebyli schopni strávit. Bouřil se 
Jeruzalém, bouřil se venkov. Vážený kněz 
Matatiáš, otec pěti synů, zabil Žida, který byl 
ochoten obětovat Diovi. Proto musel se 
syny z města uprchnout. Jeden ze synů, Juda 
Makabejský (od slova makabi, tj. kladivo) se 
ujal vzbouřených Židů. Ti obsadili 
Jeruzalém, kam přitáhlo královské vojsko 
čítající 60 000 pěších a 1 500 jezdců. Juda 
velel 10 000 odhodlaných mužů.

Lidsky uvažováno, byl boj předem 
ztracený. Ale muži vedení Judou bojovali 
statečně a urputně. Sebejistý Antiochos IV. 
se po neúměrně velkých ztrátách svých 
mužů neporažen z bojiště stáhl do města 
Antiochie 500 km severně od Jeruzaléma.   
V roce 164 př. Kr. umírá na zranění po 
prohrané bitvě v Persii.

Proč a odkdy slaví Židé svátek Chanuka?

V Izraeli nastala veliká radost Židů. Oka-
mžitě začali s modlitbou, s díky a s chválami 
s úklidem škod. Vynesli z chrámu a zničili 
vše, co tam nepatřilo. Opravili propadlou 
střechu, vylomenou bránu a uvedli do 
pořádku dvůr zarostlý keři.

Žel, původní sedmiramenný svícen, me-
noru, včetně zlatého a stříbrného nádobí 
ukradli pro Antiocha IV. jeho vojáci. Kov 
roztavili na ražbu mincí pro financování 
vojska.

Na rozkaz Judy Makabejského nahradili 
vojáci sedmiramennou menoru sedmi 
kopími, na která umístili lampy. Do nich 
nalili olivový olej z nádobky opatřené pečetí 
velekněze. Ta se náhodou našla při úklidu 
chrámu. Oheň zázračně stačil svítit osm dní. 
A proto osm dní trvá svátek světel Chanuka. 
Svícen ze sedmi kopí sloužil v chrámu do 
zhotovení nové zlaté sedmiramenné 
menory. Od té doby se při slavení Chanuky, 
tedy svátku světel, rozsvěcuje sváteční 
svícen jménem Chanukia. Ten má devět 
ramen a svící. Devátou, pomocnou svící 
zvanou „sluha“ se zapaluje osm hlavních 
svící. Každý den jedna. Oslavy trvají osm 
dní, dnes jako tehdy. Děti i dospělí svátek 
světel milují. Dávají si dárky. Jí se mléčná 
jídla, sladké zákusky a moučníky. Svátek se 
během let posunuje v měsících listopadu a 
prosinci. Pořádají se průvody ulicemi. 
Všichni se radostně zdraví a modlí v rodin-
ném kruhu i v synagogách. Svátek při-
pomíná památku očištění a vysvěcení 
jeruzalémského chrámu po jeho znesvěcení 
Antiochem IV. v roce 165 př. Kr.

Pavel Dostál
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Letopisy 
k prosincovým výročím
11. 12. 1617 – zboření evangelického kostela 
v severočeském městě Hrob (nachází se 
poblíž Teplic). Luteránští měšťané města 
Hrobu si roku 1614 postavili nový pro-
testantský kostel s odvoláním na Rudolfův 
Majestát, který zaručoval v Čechách 
náboženskou svobodu a umožňoval také 
zakládání nových škol a kostelů. Problém 
však byl v tom, že se ustanovení Majestátu 
týkalo pouze zemských stavů (tj. šlechty a 
královských měst), nikoli však poddanských 
měst (tam rozhodovala jejich vrchnost). 
Město Hrob patřilo do majetku oseckého 
kláštera a místní cisterciáci jim nic takového 
nepovolili. Obrany jejich zájmů se ujal 
pražských arcibiskup Jan Lohelius, který si 
od Rudolfova nástupce Matyáše II. nechal 
potvrdit, že měšťané Hrobu nejsou v právu. 
Arcibiskup pak nechal Hrobským luterský 
kostel zavřít a následně jej dal i strhnout. 
Zboření hrobského kostela bylo jednou       
z věcí, které zapříčinily následné události 
stavovského povstání v našich zemích, které 
pak vedly k Bílé hoře.

12. 12. 1952 – umírá Bedřich Hrozný. Po-
cházel z rodiny evangelického faráře z Lysé 
nad Labem. Vystudoval orientalistiku na 
vídeňské univerzitě (za svého studia ovládl 
celkem deset starověkých jazyků) a na 
berlínské univerzitě pak získal doktorát.      
V roce 1904 se účastnil výzkumů v Turecku, 
Syropalestině a Egyptě. Po návratu pak 
získal místo ve vídeňské univerzitní 
knihovně. O rok později objevila německá 
expedice poblíž dnešní turecké obce 
Boğazkale pozůstatky starověkého města 
Chattušaš s archivem hliněných tabulek 

psaných klínovým písmem v doposud 
neznámém jazyce. Po vypuknutí 1. světové 
války byl Bedřich Hrozný zařazen jako písař 
štábu rakouské armády ve Vídni, avšak 
pokračoval v bádání nad neznámým jazy-
kem z tabulek. Při jejich „četbě“ narazil na 
následující skupinu znaků: nu ninda–an 
e–ez–za–at–te–ni wa–a–tar–ma e–ku–ut–te–ni. 
Hrozný věděl, že znak ninda znamená 
sumersky „chléb“. K chlebu by logicky patři-
la také voda a skupina znaků wa–a–tar mu 
evokovala anglické slovo „water“ a německé 
„Wasser“. Protože chléb se jí a voda pije a 
skupina znaků e–ez–za–at–te–ni mu při-
pomínala německé sloveso „essen“, usoudil 
tedy, že v onom doposud nesrozumitelném 
textu nemůže jít o nic jiného než o jedení 
chleba a pití vody, a tudíž, že chetitština je 
zřejmě jazykem indoevropským. Další 
měsíce práce nad textem mu pak tuto teorii 
potvrdily. Roku 1917 publikoval výsledky 
své práce ve studii Die Sprache der Hethiter, 
která zaznamenala celosvětový ohlas. Po 
válce získal místo na Karlově univerzitě, kde 
založil českou orientalistiku. Podařilo se mu 
v dalších letech získat prostředky na vyko-
pávky v Malé Asii, kdy vykopal v tureckém 
Kültepe archiv hliněných tabulek asyrských 
kupců a na další expedici pak objevil 
chetitské město Kaneš. V roce 1939 odmítl 
nabídku emigrace a byl zvolen rektorem 
Karlovy univerzity. V roce 1944 byl stižen 
mrtvicí a k vědecké práci se již nevrátil, ačko-
liv publikoval texty „populárně-naučné“ o 
svých objevech. Bedřich Hrozný zemřel      
v prosinci 1952 a byl pochován na evangelic-
kém hřbitově v rodné Lysé nad Labem.

Josef  Vávra
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Ze života mládežeZe života mládeže
Brodfest 2022 
(říjnový celostátní sjezd mládeže nejen CB)

Michal Křipač
1. Poprvé.
2. Semináře Time management, Jak 

zvládat úzkost a LGBTQ pohledem 
Božího příběhu. Potom ze sportů 
chvíli frisbee a potom štafeta.

3. Nejvíc mě oslovovaly společné 
programy. A nejvíce se mi asi líbilo, 
že jsme tam byli spolu.

František Hůlka
1. Byl jsem poprvé.
2. Seminář o apatii, jak rozpoznávat 

chyby v kázání a seminář, jak zvlá-
dat úzkost.

3. Seminář o kázání se mi hodně líbil, a 
ačkoliv jsem se nezúčastnil, byla 
štafeta velká sranda, protože jsem si 
mohl pořádně zakřičet při fandění.

Věra Benešová
1. Podruhé.
2. Semináře jsem si vybrala: Jak neko-

munikovat blbě, Jak pomáhat za 
pomoci kladení dobrých otázek a o 

LGBTQ pohledem Božího příbě-
hu. Taky jsem se zúčastnila štafety.

3. Programy a chvály.

Ema Bagarová
1. Na Brodfest jsem jela letos poprvé. 

Měla jsem jet už i minule, ale 
nakonec jsem byla nemocná. A 
předešlé ročníky jsem registrovala, 
ale v té době jsem měla jiné priority.

2. Semináře o apologetice a Jak se ptát 
dobré otázky. Dále jsem se účastnila 
seznamky, koncertů a sobotních 
sportů společně s naší mládeží.

3. Hodně mě oslovily hlavní pro-
gramy. A moc se mi líbila atmosféra 
na štafetě. A jak jsme trávili čas 
spolu jako mládež. Měli možnost se 
lépe poznat a zažít se v jiném 
prostředí.

Ptala se Bětka Zachariášová.

Dotazník k některým účastníkům z řad naší mládeže:

Otázky:
1. Pokolikáté jsi byl/a na Brodfestu?
2. Kterých aktivit ses zúčastnil/a?
3. Co se ti nejvíc líbilo/zaujalo tě/oslovilo tě?
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LEGOPROJE  OPĚT V BRNĚKT
o 11 letech se u nás ve sboru bude 
znovu pořádat Legoprojekt. Mnozí  
z Vás si na něj jistě pamatujete a pro P

ty, kteří tuto akci neznají, jen připomenu, že 
Legoprojekt je rozsáhlá misijní akce 
zaměřená na děti ve věku od 6 do 12 let. Br. 
kaz. Romanu Neumannovi se podařilo z Ně-
mecka zajistit dar cca 0,5 milionu lego 
kostiček ke stavbě města o 
rozloze 8×3,5 m. Za dobu 
užívání se jeho množství 
ještě více rozrostlo a dál 
plní svoji základní funkci. 
Tyto kostičky putují po 
jednotlivých sborech CB  
v naší zemi i na Slovensku, 
kde slouží k poznání a při-
blížení evangelia dětem. 
Více informací o Legoprojektu lze najít na 
i n t e r n e t o v ý c h  s t r á n k á c h  
www.cb.cz/legoprojekt/.

U nás tato akce proběhne od 2. do 5. úno-
ra 2023 a jistým způsobem zasáhne do dění 
celého sboru. Stavbu budou obsazeny 
spodní prostory, čímž budou z části ome-
zeny ostatní aktivity, zejména velký dorost, 
částečně nedělní škola a setkání u kávy. 
Všechny aktivity budou samozřejmě pro-
bíhat, ale základna tvaru velkého kříže, na 
němž bude legové městečko postaveno, 
bude spodním místnostem dominovat. 
Současně ubude část stolů ze šachovnico-
vého sálu, aby posloužily jako podstavce pod 
celou stavbu.

Stavba bude probíhat ve čtvrtek 2. a v pá-
tek 3. února od 16 do 19 hodin, v sobotu 4. 
února pak od 9 do 12 hodin. V neděli 5. 
února bude po shromáždění možnost pro-
hlídky celé stavby a odpoledne musí být vše 
rozebráno, uloženo do krabic a převezeno 
na další místo. V rámci akce budou dětem 

během přestávek ve stavění vyprávěny a 
pomocí lega předváděny biblické příběhy. 
Současně zde budou navazovány kontakty a 
děti i s rodiči budou zvány do dalších sbo-
rových aktivit, především do dorostu.

Při této příležitosti chci požádat zejména 
rodiče menších dětí, aby nenechali své 
ratolesti přestavovat a rozebírat stavbu. 

Současně prosím i naše 
sborové děti o pozvání 
svých spolužáků a kama-
rádů. Celá akce by měla 
být pro cca 40 dětí, ale 
když bude dostatek 
ochotných spolupracov-
níků, tak je možné počet i 
navýšit. Nemusíte mít 
obavu, volných kostiček 

bude dost J.
Přihlásit se na stavění bude možné na 

sborových internetových stránkách, kde      
k tomu účelu bude vytvořen patřičný formu-
lář, nebo přímo u mě. Všem zájemcům o 
tuto akci (a to jak organizátorům, tak sta-
vebníkům) chci zdůraznit, že přihlášení je 
závazné a je potřeba, pokud možno, 
zúčastnit se celé akce, tedy všechny tři dny.

Celý projekt bude organizovat tým 
minimálně 10 až15 lidí. Kdyby měl někdo 
chuť se na této akci podílet, ať se u mě 
přihlásí, jinak jistě některé z Vás oslovím        
s prosbou o pomoc menším dětem se 
stavěním, výdej lego sad, přípravu svačiny 
(opět pak poprosíme ochotné pekařky o 
napečení buchet a úklid po svačině), 
vyprávění biblických příběhů...

Chci Vás všechny poprosit o modlitební 
podporu celé této akce nejen v našem sboru.

Děkuji!
za Legotým – Luboš Rous
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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.

Prosinec 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. 12. kaz. Karel Hůlka + Večeře Páně
 11. 12. br. Josef  Vávra
18. 12. kaz. Karel Hůlka
25. 12. kaz. Karel Hůlka (Hod Boží 

vánoční)
1. 1. 2023 br. Petr Raus (novoroční 

bohoslužba)

Večírky 
4. 12. koncert Ad Hoc (17.00)

 18. 12. Dětská vánoční slavnost (16.30)
31. 12. shromáždění na ukončení roku 

(17.00)

Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.  

Nedělní besídka vždy v neděli současně 
s pobožností.

Biblické hodiny (18.00)

7. 12. vik. Vojtěch Barot
14. 12. kaz. Karel Hůlka
21. 12. br. Josef  Vávra
28. 12. nebude

  

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

Zkoušky pěveckého sboru
Každou středu – 19.00 až 20.30

Dětský pěvecký sboreček
V neděli po bohoslužbě.

Klub rodičů a dětí
Každou středu – 9.30

On-line biblická skupinka
Pátek 20.00, odkaz pro připojení je vždy 

na webových stránkách sboru.

Setkání seniorů
Úterý 13. 12. v 10.00 (s obědem)
 
Brusleníčko
Od druhé poloviny listopadu je možné 

společně provozovat atraktivní sport. Brus-
líme za Lužánkami za 100 Kč od 15.00 do 
20.00 hod. Informace podá Tomáš Kotrbatý 
(605 307 274).
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