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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 24. 1. 2023. 
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.

4 pokračování na straně 7

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

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

vikář:
Vojtěch Barot (602 263 480)

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

1. 1. – svátek Obřezání Páně. - Připomíná 
událost z Lk 2,21.

1. 1. 1883 – v Praze na Malé Straně 
narozen spisovatel a novinář Eduard 
Bass (vl. jménem Eduard Schmidt).

1. 1. 1993 – rozdělení Československa a 
vznik České republiky a Slovenské 
republiky jako dvou samostatných 
států.

1. 1. 1998 – spojením Fakultní nemocnice 
Brno-Bohunice, Dětské nemocnice a 
Fakultní porodnice na Obilním trhu 
vzniká jednotná Fakultní nemocnice 
Brno.

3. 1. 1923 – v Lipnici nad Sázavou umírá 
spisovatel Jaroslav Hašek.

5. 1. 1923 – byl spáchán atentát na ministra 
financí ČSR Aloise Rašína. Atentát 
spáchal mladý anarchokomunista 
Josef  Šoupal. Ministr Rašín na 
následky postřelení zemřel 18. 2. 1923 
v podolském sanatoriu v Praze.

6. 1. – svátek Zjevení Páně (Epifanie), 
jinak též svátek Tří králů.|

10. 1. 1883 – narozen ruský 
spisovatel Lev 
Nikolajevič Tolstoj.

12. 1. 1928 – v Brně umírá 
spisovatel Rudolf  
Těsnohlídek.
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SBOROVÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč

LEDEN   2023

BLAHOPŘEJEME

Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.
2. Mojžíšova 33,14

5. 1.
5. 1.
7. 1.

10. 1.
13. 1.
13. 1.
25. 1.
25. 1.
31. 1.

84 let
76 let
79 let
73 let
76 let
74 let
74 let
71 let
82 let 

sestře Anně Štiglerové z Brna
bratru Miloslavu Zvonařovi z Brna
sestře Anně Dostálové z Brna-Lesné

sestře Věře Pagáčové z Brna
bratru Petru Janáčkovi z Brna
sestře Růženě Halámkové z Bohumilic
bratru Samuelovi Veselému z Brna
sestře Ludmile Herníkové z Brna

sestře Daně Nykodýmové z Brna

NAROZENÍ

w  31. prosince se manželům Elišce a Tomáši Formánkovým narodila dcera Eleanor.

ÚMRTÍ

w Ve čtvrtek 15. prosince náhle zemřela ve věku 82 let sestra Jitka Broklová. Pohřební 
rozloučení se konalo 23. prosince v naší modlitebně.
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VzpomínkaVzpomínka
na sestru Jitku Broklovouna sestru Jitku Broklovou

1940 – 20221940 – 2022

itka Broklová se narodila 3. listopadu 
1940 v Brně rodičům Antonii a Josefovi J
Broklovým, pocházejícím z Vysočiny     

z vesničky Krásné. Od narození bydleli 
společně v Brně na ulici Bašty, ale prázdniny 
i poslední rok války trávila se svým o čtyři 
roky starším bratrem Zdeňkem u prarodičů 
v Krásném, kde si na celý život oblíbila 
Vysočinu.

Společně s rodiči navštěvovali sbor dneš-
ní Církve bratrské zde na Kounicově ulici. 
Tady prošla pravidelnými setkáními pro děti, 
dorostence a mládež, společně jezdili na 
výlety a Jitka tak získávala přátele. V tomto 
sboru také pro sebe vnitřně přijala víru        
v Pána Ježíše.

Po vystudování jedenáctileté střední 
školy pokračovala na lékařské fakultě, kde   
v roce 1963 promovala a poté nastoupila na 
umístěnku na chirurgické oddělení do 
nemocnice v Novém Městě na Moravě, kam 

z Brna dojížděla. Krátce pracovala na ambu-
lanci v Dolní Rožínce. Její snahou však bylo 
získat práci v Brně, a tak přijala místo 
chirurga brněnské rychlé záchranné služby. 
Po půlroce, v roce 1969, začala pracovat na 
chirurgickém oddělení dětské nemocnice    
v Brně. Zde se často setkávala s dětmi svých 
přátel i členů sboru. Řada z těchto dětí, dnes 
často již čtyřicátníků i padesátníků, na ni 
ráda a vděčně vzpomíná. V 80. letech pak 
přešla na své poslední působiště – polikli-
niku, kde pracovala jako chirurg na 
ambulanci. Věnovala se také vyučování 
chirurgie na zdravotnických školách. V dů-
chodovém věku pak vypomáhala jako 
lékařka např. při akcích na brněnském 
závodním okruhu.

V roce 1982 se provdala za Františka 
Korbelu. Společně začali opravovat chalupu 
po jejích prarodičích a tetě v Krásném, 
vesničce jejího dětství. Tuto část společného 
života zkomplikovala vážná nemoc jejího 
manžela, jeho téměř půlroční bezvědomí, 
které mělo a má celoživotní následky. Jitka se 
v jeho nemoci o něho s láskou a trpělivě 
starala. Zde jí byla výhodou její lékařská 
praxe. Společně jezdili především na již 
opravenou chalupu, na zahrádku, měli řadu 
přátel, jak z rodiny, z tohoto sboru i z ka-
tolických kruhů. Mnozí z těchto lidí se 
snažili Jitce i Františkovi pomáhat a 
navštěvovat je, zvláště pak v posledních 
letech. Sama Jitka zároveň pomáhala 
ostatním svými zdravotními radami i prak-
tickou lékařskou pomocí.

Vlastní děti neměli, ale vždy se s Františ-
kem rádi viděli se svými neteřemi – Lenkou, 
Markétou a Michaelou.
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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.

V posledních letech se Jitka stále méně a 
méně ze svých i Františkových zdravotních 
důvodů mohla zúčastňovat bohoslužeb ve 
sboru. Pravidelně je však sledovala při 
online přenosech a přijímala z nich 
požehnání, udržovala kontakty s kazatelem, 
diakonií i mnohými dalšími členy.

V posledních době však především 
Františkovi začaly ubývat síly a byl odkázán 
na stále intenzivnější péči. Přesto společně 
chodívali na procházky a občas zajeli i na 
Vysočinu. Když se na začátku letošního 
roku zdravotní stav Františka výrazně 
zhoršil a nemohl se z pobytu v nemocnici 
vrátit domů, byl přijat do Domova 
důstojného stáří v Maloměřicích. Jitka ho 
zde pravidelně navštěvovala, rehabilitovala a 
věnovala se mu. I když sama měla zdravotní 
problémy a péče jí ubírala síly, vše se snažila  

s láskou zvládat. František byl za tuto její 
péči, stejně jako po celý život, velmi vděčný.

Těšila se na vánoční svátky, na Štědrý den 
s Františkem v Maloměřicích, na vánoční 
návštěvy u příbuzných a kamarádek. Ještě ve 
středu večer spokojeně telefonovala. Byl to 
její poslední telefonní hovor. Ve čtvrtek po 
poledni již telefon nezvedla. Zemřela doma, 
náhle, ve věku 82 let, pravděpodobně na 
srdeční selhání. Byla však naplněna Božími 
zaslíbeními, na stolečku u postele měla 
položeny mnohé biblické verše a především 
přání k jejím letošním listopadovým 
narozeninám od sboru. Verš, který je zde 
napsán, byl i jejím vyznáním: „Já však, 
Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: Ty jsi můj Bůh, 
moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Věříme, že     
i s tímto vyznáním z tohoto světa odcházela.

z pohřebního rozloučení, rodina

1.   Připravuje se úvodní setkání zájemců o 
práci v týmu Cesty obnovy. Termín 
bude ještě upřesněn. Náplní setkání by 
měly být modlitby za Cestu obnovy a 
organizace a rozdělení kompetencí       
v týmu.

2.   Řešení rekonstrukce sborového domu: 
Sborové pracovní skupině byly zaslány 
informace k postupu prací. Bude se 
jednat s architektem Štěpánem o 
smlouvě na vyhotovení projektové 
dokumentace 1. etapy rekonstrukce.

ww
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Střípky z iakonieDStřípky z iakonieD

3.   Ve dnech 3. – 5. března 2023 proběhne  
v našem sboru řádná vizitace. Našimi 
vizitátory budou br. kaz. Roman 
Toušek a Jan Drahokoupil.

4.   Staršovstvo informuje, že se podařilo 
zajistit večírky v zimní sezóně. 15. ledna 
budou v rámci programu „Představte 
se“ hosty manželé Barotovi a 19. února 
pak přijede br. kaz. Dalimil Staněk. Pro 
bližší informace sledujte, prosíme, 
oznámení v Kompase a/nebo pravi-
delná oznámení při našich shromáždě-

ních. Také stále platí prosba ke 
každému, kdo by se chtěl spolupodílet 
na organizaci večírků – hlaste se, 
prosíme, komukoliv ze starších.

5.   25. března 2022 proběhne v prostorách 
našeho sboru konference Dětského 
odboru CB naší církve.

6.  Staršovstvo rozhodlo o přesunu místa     
k setkání na nedělní modlitební chvíle 
do besídkové místnosti od neděle 15. 
ledna 2023.

ok 2022 jsme v Diakonii zakončili 
adventním prodejem výrobků, 
předvánočním setkáním seniorů, R
besídkou Tvořivého kroužku a 

Štědrovečerním setkáním pro osamělé lidi.
Prodej výrobků ve vestibulu sboru se 

letos skládal z výrobků Tvořivého kroužku a 
z výrobků lidí, kteří do kroužku chodí nebo 
dříve chodili a chtěli něco tvořit i doma. 
Nejoblíbenějšími věcmi se pro kupující staly 
marmelády a obaly na knihy. Autorka 
marmelád, Jarmila Dalhaus, nám přinesla 
novinku v podobě marmelády s příchutí fíků 
a hroznů, která svojí 
neobvyklostí vzbu-
dila velikou oblibu. 
Tímto děkujeme 
všem, kdo jste ná-
kupem výrobků pod-
pořili činnost naší 
Pobočky Diakonie! 
Výtěžek použijeme 
na potřebné pro-
vozní výdaje.

Se seniory jsme se k předvánočnímu 
setkání sešli v úterý 13. 12. Tentokrát byla 
celá organizace poznamenaná velkou ne-
mocností, takže jsme se sešli v nízkém počtu 
pouze o patnácti seniorech, jednom člověku 
zajišťujícím program a dvou sestrách 
kuchařkách. Přečetli jsme si společně krátké 
proroctví z Izajáše 9,1 a 5, kde se píše: „Lid, 
který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, 
kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (…) 
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na 
jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 
„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, 

Vládce pokoje.“ Spo-
lečně jsme se za-
mýšleli nad tím, co 
pro každého z nás 
Vánoce znamenají a 
jak je slavíme. Během 
diskuse jsme objevili 
m n o h o  r ů z n ý ch  
aspektů Vánoc. Vět-
šina z nás si vybavila 
pozitivní věci – po-
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koj, klid, čas s rodinou, radost, vzpomínky   
z dětství a duchovní význam, ale někteří si 
uvědomili, že Vánoce mají spojeny i s nega-
tivními zážitky jako jsou krásné, ale velice 
rušné vánoční trhy, přehnaná komerce a 
shon kolem shánění dárků, bolest a smutek  
z toho, že nemohou být se svými blízkými, 
ať z důvodu vzdálenosti, zdraví, nebo kon-
fliktů v rodině.

Na konec diskuse jsme se zamýšleli nad 
tím, co můžeme druhým o Vánocích, a nejen 
o Vánocích věnovat, aniž bychom tím 
podporovali shon a komerci dnešní doby. 
Společně jsme vymysleli následující výčet: 
úsměv, pohlazení, povzbuzení, společenství, 
lásku, pozornost, pomoc, rozhovor, neod-
suzování, empatii, sounáležitost, zájem o 
druhého, návštěvu, naslouchání, sdílení, čas, 
snahu udělat radost. Zaznělo i to, že bychom 
neměli zapomínat na své okolí, zejména 
zvířata, a dokrmovat například ptáky.

V Tvořivém kroužku jsme se scházeli až 
do posledního čtvrtka před Vánocemi, kdy 
jsme si udělali vánoční besídku. Pro 
zpestření jsme tentokrát zpívali koledy a 
hráli deskovou hru s otázkami o životě Pána 
Ježíše, abychom si vánočního naroze-
ninového oslavence co nejvíce připomněli a 
dozvěděli se o Něm něco nového.

Poslední aktivitou Diakonie v tomto roce 
byla Štědrovečerní večeře pro osamělé lidi, 
kterou jsme pořádali ve spolupráci s dalšími 
členy sboru. Program jsme naplánovali od 
14.30 do 16.30, abychom vyšli vstříc našim 
mimobrněnským hostům, neboť na Štědrý 
den je mimo Brno komplikovaná doprava a 
spoje od určité hodiny nejezdí. Zazpívali 
jsme si společně několik vánočních písní, 
vyslechli jsme si vánoční příběh s přesahem 
do osobního života každého z nás, sdíleli 
jsme se o tom, za co jsme ve svém životě 
vděční, poděkovali jsme Pánu Bohu, a za 
poslechu koled jsme se společně navečeřeli.

Při přípravě jsme měli na večeři nahlášeno 
40 účastníků. Během posledního týdne před 
Vánocemi se však někteří odhlásili z důvodu 
nemoci a někteří na setkání nedorazili bez 
předchozí omluvy, takže se nás nakonec 
sešlo 25. S některými účastníky, kteří chtěli 
přijít, ale z důvodu nemoci nakonec ne-
mohli, jsme se domluvili, že jim připravíme 
balíčky, které jsme jim po programu předali. 
Večeře byla všemi účastníky velice chválena, 
rádi si přidávali a chválili si program, proto 
máme za to, že je na místě poděkovat všem 
členům sboru, kteří se na přípravě večeře      
i programu podíleli. Děkujeme zejména 
rodině Jaroslava Štiglera, která již několi-
kátým rokem připravovala bramborový 
salát, a Pavlu Bergerovi, Ince Kulískové a 
Janě Hůlkové za přípravu řízků; rovněž 
děkujeme všem sestrám, které věnovaly 
cukroví, protože bez přispění všech by 
nebylo možné naše hosty pohostit dobrým 
jídlem. Dále děkujeme Tomáši Kotrbatému 
za zajištění ozvučení a všem dalším, kdo se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě 
programu.

Omlouváme se, ale z důvodu zvýšené 
nemocnosti v organizačním týmu setkávání 
seniorů se nebude konat lednové setkání.        
S našimi seniory se, dá-li Pán, uvidíme až        
v únoru.

V Tvořivém kroužku se budeme po 
Novém roce opět scházet vždy ve čtvrtek 
(kromě svátků a prázdnin) od 14.00 hodin.  
Z důvodu nemoci však budou účastníci 
informováni formou SMS, kdy proběhne 
první setkání.

Do roku 2023 přejeme všem, abychom se 
dokázali jeden k druhému chovat s láskou a 
věnovat se druhým tak, jak jsme o tom 
mluvili s našimi seniory.

za Diakonii Miriam Kohoutová
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

leden 2023dokončení ze strany 2
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Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 9).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 9).|

13. 1. 1953 – v Sovětském svazu bylo „odhaleno“ 
„spiknutí lékařů“ – v Moskvě bylo zadrženo 
9 špičkových sovětských lékařů (z toho šest 
Židů) a byli obviněni, že úmyslně špatnou 
léčbou ničí zdraví svých pacientů – jejich soud chystaný na 5. března 
se měl stát startovním výstřelem rozsáhlé kampaně za likvidaci židů 
v SSSR. Kvůli náhlé Stalinově smrti 5. března však k tomu nedošlo.

14. 1. 993 – založen klášter v Břevnově.
19. 1. 1563 – vydán Heidelberský katechismus.
20. 1. 1928 – v Brně se narodila česká herečka Vlasta Fialová.
22. 1. 1933 – odehrál se „židenický puč“ - skupina českých fašistů 

přepadla v noci z 21. na 22. ledna kasárna v Židenicích a pokusila se 
tak odstartovat státní převrat. Vojáci s přivolanými četníky ale útok 
odrazili a útočníky zatkli.

24. 1. 1908 – založení první skautské organizace The Boy Scouts v Anglii.
25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla. Připomíná příběh o obrácení 

pronásledovatele křesťanů Saula z Tarsu skrze setkání se vzkříšeným 
Ježíšem ve vidění na cestě u Damašku (popsáno ve Sk 9) a jeho 
proměnu v apoštola Pavla.

26. 1. 1993 – Václav Havel by zvolen prvním českým prezidentem.
27. 1. – Mezinárodní den památky obětí holokaustu.
27. 1. 1973 – podpis dohody o ukončení války ve Vietnamu.
28. 1. 1903 – v Tišnově se narodila Božena Komárková, křesťanská 

socioložka a filosofka, signatářka Charty 77. Za svou práci Původ a 
význam lidských práv jí byl v roce 1982 udělen čestný doktorát teologie 
na basilejské univerzitě. Po revoluci učila na Masarykově univerzitě 
filosofii.

30. 1. 1933 – Adolf  Hitler se stal říšským kancléřem.
30. 1. 1948 – zemřel indický politik a myslitel Móhamdás Karamdas 

(Mahátmá) Gándhí.
31. 1. 1888 – v italském Turíně umírá sv. Jan Bosco (vl. jménem Giovanni 

Melchiorre Bosco), katolický kněz, vychovatel a zakladatel řádu 
Salesiánů Dona Bosca.|

|
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Letopisy 
k lednovým výročím

6. 1. – svátek Tří králů. Liturgický konec 
vánočních svátků na Západě, v pravoslavné 
církvi jde (vzhledem k přetrvávajícímu 
užívání starého juliánského kalendáře         
v těchto církvích) o počátek Vánoc. 
Připomíná událost příchodu mudrců           
k narozenému Ježíši do Betléma (viz Mt 
2,1–12). Tato událost je církví chápána jako 
oslava Krista jako krále všech národů (které 
symbolicky představují právě oni tři 
„králové“ – Kašpar, Melichar a Baltazar – 
pocházející podle církevní tradice z různých 
národů a ras, konkrétně z Babylóna, Arábie a 
Persie). Biblicky však není doložen počet 
mudrců (v různých výkladech církevních 
otců a různých tradicích se jejich počet 
pohybuje od dvou do dvanácti), tím méně 
jejich jména ani původ. Nejstarší řecké 
rukopisy Matoušova evangelia používají      
k jejich označení výraz μάγοι, mágové. To 
odkazuje k perskému označení „maguš“, 
což bylo označení kněží perského kultu 
zoroastrismu (podle jména jeho zakladatele 
Zarathuštry), kteří mj. velmi prosluli jako 
vynikající astronomové a astrologové své 
doby. Myšlenka, že šlo o tři osoby, se poprvé 
objevuje ve 3. století v díle církevního učitele 
Órigéna, který k ní dospěl na základě počtu 
přinesených darů (zlato, kadidlo, myrrha). 
Jejich označení za krále pochází až ze          
6. století. Ve středověku bylo jejich zobra-
zování typizováno – jeden z nich je 
zobrazován jako mladík, druhý jako dospělý 
muž a poslední jako stařec. Tím symbolicky 
zastupují také všechna údobí lidského života 
a Kristovu vládu nad nimi. V katolické církvi 
je na svátek Tří králů svěcena křída a tou se 

pak píše ochranné požehnání nade dveře 
obydlí (známe K+M+B, které je vy-
světlováno jako formule „Kristus mansio-
nem benedicat“ = „Ať Kristus žehná 
tomuto obydlí“).

19. 1. 1563 – vydání Heidelberského 
katechismu. Nejstarší německá univerzita    
v Heidelbergu poměrně dlouho „odolávala“ 
reformačnímu hnutí, byť se na její půdě již 
roku 1518 (tj. rok po Lutherově vystoupení 
ve Wittenbergu) konala disputace, na níž 
Martin Luther obhajoval svou nauku o lidské 
hříšnosti a nesvobodě vůle a spravedlnosti   
z víry. Univerzita se však na reformační 
pozice posunula teprve v roce 1556 a stala se 
pak hlavní kalvinistickou školou pro celou 
německou oblast. Místní vládce, falcký 
kurfiřt Fridrich III., pak pověřil teologa 
Zachariáše Ursina sepsat učebnici víry pro 
jeho poddané. Tak byl vydán Heidelberský 
katechismus, který se brzy stal nejrozšíře-
nější věroučnou pomůckou v reformova-
ných církvích v Německu i mimo ně. 
Katechismus obsahuje 129 otázek a 
odpovědí, které byly následně rozčleněny na 
52 částí po několika otázkách, aby tak 
katechismus mohl být soustavně probrán při 
nedělních shromážděních v průběhu celého 
jednoho roku. Jeho úvodní otázka patří        
k nejznámějším a nejrozšířenějším nábo-
ženským textům německého protestantismu 
vůbec: 1. Co je tvým jediným potěšením v životě a ve 
smrti? Že se svou duší a tělem v životě i ve smrti 
nejsem sám svůj. Patřím však svému věrnému 
Spasiteli, Ježíši Kristu. On svou vzácnou krví 



dokonale zaplatil za všechny mé hříchy, zcela mne 
vykoupil z moci ďáblovy a opatruje mne tak, že bez 
vůle mého nebeského Otce mi z hlavy nespadne 
jediný vlas. Ano, vše mi musí sloužit ke zdaru. 
Proto mne svým svatým Duchem ujišťuje o věčném 
životě a působí, že jsem ze srdce ochoten a připraven 
pro něj nadále žít.

31. 1. 1888 – v italském Turíně umírá sv. Jan 
Bosco. Pocházel ze severoitalské rolnické 
rodiny. O rodinu se musela po brzké smrti 
jeho otce starat matka a malý Jan musel 
pomáhat na poli. Do školy se dostal nejprve 
v devíti letech a z počátku do ní docházel 
pouze v zimě. V té době prožil mystický 
zážitek – měl sen, ve kterém se mu zjevil muž 
zahalený v bílém plášti s oslnivě zářícím 
obličejem, a pak se objevila i matka toho 
muže. Dali se s Boscem do řeči a vysvětlili 
mu, že má krotit ostatní chlapce a 
vychovávat je. Aby zaujal chlapce z okolí, 
naučil se Bosco různá akrobatická čísla a 
pořádal pro chlapce představení. Než však 
představení začalo, vyzval je ke společné 
modlitbě a zpěvu písní. Poté zopakoval 
kázání, které slyšel na mši svaté a které si 
díky své výborné paměti slovo od slova 
pamatoval. Výborná paměť byla jednou      
z jeho předností, díky ní získal finanční 
podporu jednoho z místních kněží pro 
studium, kterou ale brzy přestal potřebovat, 
protože na svá studia začal pravidelně 
získávat stipendia pro nejlepší studenty 
ročníku. Po ukončení školy se rozhodl 
vstoupit do semináře a stát se knězem. 
Kněžskou dráhu nastoupil v Turíně v ne-
mocnici sv. Filomény. Stále se přitom 
věnoval práci s mládeží a pro svou práci 
založil nejprve jednu, posléze ale až tři 
oratoře, kde se s mladíky scházel. Když 
počet chlapců překročil 400, dostal se do 
hledáčku policie, která se obávala, že 
připravuje povstání, a bylo mu doporučeno 
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oratoř rozpustit. O jeho práci se však 
doslechl Francesco Pinardi a prodal mu malý 
kostelík, kde mohl dál působit. Roku 1848 
vydal král Karel Albert ústavu, která dávala 
náboženskou svobodu i židům a pro-
testantům. Katoličtí kněží byli tehdy terčem 
„svobodomyslné“ omladiny, která pak 
napadala katolické kostely a kaple. Sám 
Bosco čelil několika pokusům o atentát. 
Následující válka Piemontu s Rakouskem 
přinesla obsazení kněžských seminářů 
vojskem a Boscova oratoř se tehdy stala 
azylem pro vyhnané seminaristy. V dalších 
letech pak Bosco řeší otázku, jak zajistit 
pokračování své práce mezi mládeží a 
výchovu nových kněží pro ni. Roku 1858 
navštěvuje papeže Pia X. a představuje mu 
svou práci. O rok později pak oficiálně 
vzniká Společnost sv. Františka Saleského; 
kvůli oponentům v řadách kurie se však tato 
kongregace dočká církevního schválení až   
v roce 1869, resp. 1874, kdy jsou schváleny 
její stanovy. V té době již obhospodařuje 15 
italských ústavů pro mládež a další následně 
vznikají ve Francii, Španělsku a Jižní 
Americe, kam Bosco vyslal své misionáře do 
Argentiny. Počátkem roku 1888 Bosco 
umírá, ale jeho následovníci rozšířili jeho 
odkaz, myšlenky a způsoby práce s mládeží 
do mnoha zemí světa. Svoji metodu výchovy 
nazval Bosco preventivní systém. Ten stojí 
na třech pilířích: rozum – vychovatel reaguje 
na konkrétní situaci a snaží se domýšlet, jaké 
bude mít jeho jednání důsledky na daného 
jednotlivce; laskavost – snaží se být pro své 
svěřence spolupracovníkem, zajímat se o 
jejich zájmy, hrát s nimi hry atd.; nábo-
ženství – vychovatelova činnost má vy-
cházet z jeho vlastního hlubokého vztahu    
k Bohu. K tomu má také vést své svěřence.  
A jedna z jeho myšlenek o výchově: Bez lásky 
není důvěry a bez důvěry není výchovy.

Josef  Vávra
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Sbor

Staršovstvo

 Nedělní škola

Mládež

Dětský sboreček

Pěvecký sbor a pěvecké a hudební skupiny

Pastorační, praktická a diakonská pomoc Přísloví 23,17

VERŠE NA ROK 2023
1. Mojžíšova 26,24

Římanům 12,9

1. Samuelova 26,23

Židům 12,1–2a

Efezským 4,32

Filipským 1,6

Matouš 7,1

Klub rodičů a dětí Galatským 6,9

Kompas

Modlitební chvilky

Domácí biblické skupinky

Římanům 8,6

Efezským 5,9–10

Židům 13,5

Neboj se, nebo s tebou já jsem, a požehnám tobě.

Láska, nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme.

Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost.

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i 
hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám 
uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do 
cíle.

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh 
v Kristu odpustil vám.

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše 
Krista.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý 
den.

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený 
čas.

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 
zkoumejte, co se líbí Pánu.

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh 
řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“

Malý dorost

Velký dorost

Židům 11,1
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Bohumilice

Sbor-stanice

Staršovstvo

Nedělní škola

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodinovo.

On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí 
rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, 
abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se 
chválou jeho slávy.

Filipským 4,13

Žalm 113,3

Efezským 1,11–12

V novém roce
V novém roce každý z nás,
novou milost potřebuje.
Také denně v soukromí,
zpytovat své svědomí.

V novém roce každý z nás,
potřebuje Boží sílu.
I kdyby té své dost měl,
daleko by nedošel.

V novém roce každý z nás,
hledá Pokoj pro duši.
Neklid zmítá celým světem,
nevyhne se Božím dětem.

V novém roce každý z nás,
očekává lásky víc.
Nejen čekat, nejen brát.
Začni lásku rozdávat.

V novém roce z hloubi srdce
oslavujme svého Pána.
Ať nás vede, ať nás chrání,
s láskou dá též požehnání.

Vstoupili jsme do nového roku. Na cestu, 
která je před námi, nám Pán dává svá 
zaslíbení. On chce, abychom vykročili s dů-
věrou. Slibuje, že nás bude předcházet na 
každém kroku. Vložme tedy svoji ruku do 
Jeho pravice a vykročme s nadějným 
očekáváním a v jistotě víry.

za Bohumilické Růžena Jílková
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ROZVRH
ALIANČNÍHO    TÝDNE MODLITEB V BRNĚ

8. – 15. LEDNA 2023, VŽDY V 18.00 HOD

Dobrý pastýř
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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.

Leden 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 )

1. 1. br. Petr Raus
8. 1. kaz. Karel Hůlka + VP

15. 1. kaz. Petr Dvořáček (CB Betanie)
22. 1. kaz. Karel Hůlka
29. 1. vik. Vojtěch Barot
 
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.

Večírky a ostatní setkání

15. 1. Představte se sami – Jana a Vojtěch 
Barotovi

29. 1. ve 14.00 (po společném obědě) 
Cesta obnovy – seminář Veritas – 
seminář vede kaz. David Novák.

Nedělní besídka 
V lednu budou na programu novo-

zákonní témata. 

Biblické hodiny (18.00)
4. 1. kaz. Karel Hůlka

11. 1. ATM – úvod k modlitbám 
Rostislav Navrátil (In-life)

18. 1. br. Petr Raus
25. 1. br. Josef  Vávra
1. 2. kaz. Karel Hůlka

 

Zkoušky pěveckého sboru
Středa 19.00 – 20.30

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

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
V lednu se nekoná.

gStavba města z kostek Le o 
(30. 1. – 5. 2. )
Více informací viz prosincové číslo 

Kompasu.
 
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).
 

 Ostatní setkání dle aktuální situace – sleduj-
te oznámení.
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