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Vychází vždy na začátku nového měsíce pro vnitrosborové účely. Uzávěrka příštího čísla 26. 3. 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). Příspěvky možno posílat též na výše uvedené e-maily. Děkujeme.

4 pokračování na straně 12

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
Brno Kounicova 15;

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

vikář:
Vojtěch Barot (tel.: 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

3. 3. 1883 – v Příbrami narozen malíř, foto-
graf  a mystik František Drtikol.

3. 3. 1903 – v Praze zemřel politik, právník a 
spisovatel František Ladislav Rieger, 
jeden z nejvýznamnějších představitelů 
Národní strany (tzv. staročechů).

3. 3. 1903 – zemřeli český spisovatel dětské 
literatury Josef  Kolář a grafik a ilustrátor 
Jiří Švengsbír.

4. 3. 1933 – prezident USA Franklin D. 
Roosevelt vyhlásil protikrizový plán 
New Deal (Nový úděl), který zavedením 
částečně plánovaného hospodářství 
(výrobní kvóty pro průmysl, částečné 
omezení zemědělské výroby a zvýšení 
ceny potravin) a díky velkým státním 
zakázkám pomohl výrazně snížit 
nezaměstnanost a umožnil USA 
překonat světovou hospodářskou krizi.

5. 3. 1953 – smrt sovětského diktátora Josifa 
V. Stalina.

6.–7. 3. – židovský svátek Purim. Je oslavou 
odvrácení genocidy Židů v Perské říši 
(snad v r. 473 či 452 př. Kr.); celý pří-
běh je podrobně popsán ve starozákonní 
knize Ester. Svátek začíná v pondělí 
večer a pokračuje až do středy (v Jeru-
zalémě až do čtvrtka). Slovo „púrím“ 
znamená „losy“ nebo „kostky“ – ty měl 
podle tradice vrhat hlavní nepřítel Židů 
Haman, když určoval chvíli, kdy by měl 
svůj plán na záhubu Židů provést.



3KOMPAS 3/2023 / WWW.CB.CZ/BRNO/

ÚVODNÍKÚVODNÍK
racuji na Masarykově univerzitě již 
čtvrtým rokem. V minulých letech Pjsme byli s kolegy z našeho odboru 

asi třikrát na obědě s kolegou z jiného 
odboru a z jiného patra. Není důležité, jak se 
jmenuje, ale říkejme mu třeba Jirka. 
Pracovně jsem Jirku potkával minimálně a   
v podstatě ho osobně vůbec neznám. 
Dokonce jsme si dosud ani nepotykali. 
Počátkem letošního roku se opět přihodilo, 
že jedno z pracovních setkání, kterého se 
zúčastnil i Jirka, vyústilo ve společný oběd. 
Při čekání na ostatní kolegy, než se ustrojí, 
jsme se s Jirkou dali do neformálního 
rozhovoru. S určitým ostychem i úlevou 
jsme si neohrabaně a v rozporu s bontonem 
potykali.

Již po cestě na oběd nám Jirka zcela 
přirozeně, otevřeně a bez uzardění začal 
vykládat o tom, že se začal otužovat, že je to 
zcela skvělá věc a že mu to moc pomáhá cítit 
se dobře. Otužuje se v Jundrově ve Svratce.  
S ostatními kolegy jsme si ho dobírali a měli 
jsme k jeho nadšení řadu uštěpačných 
poznámek. Těmi se ale vůbec nenechal 
odradit. Po cestě z oběda jsme v rozhovoru 
pokračovali a Jirka svoje nadšení pro 
otužování doplnil doporučením na Wim 
Hoffovo dýchání, přičemž se nám jal 
zasvěceně a nadšeně vysvětlovat, jaké skvělé 
účinky to mělo na jeho život. V tu chvíli naše 
úšklebky a uštěpačné poznámky dosáhly 
vrcholu, a aniž by se jimi Jirka dal odradit, 
pokračoval v doporučování otužování a 
Wim Hoffova dýchání. Navzdory tomu, že 
koupání ve Svratce považuji za nechutné a 
otužování za zbytečné nepohodlí, nakonec 
jsem si v duchu říkal, zda na tom otužování 
není něco, aby to stálo za vyzkoušení.

Později ten den odpoledne jsem o svém 
obědovém zážitku mluvil se svojí vedoucí,   
s níž se známe ještě z předchozí práce, už 
více než 15 let. S určitou nadsázkou jsem jí 
povídal, jak je hrozné, jaký je ten Jirka fanatik 
do otužování a že nás svým nadšením krmil 
po celou dobu oběda. V tu chvíli mě však 
zmrazila myšlenka, kterou jsem před svojí 
vedoucí vyslovil nahlas. Proč vlastně já ne-
jsem takto nadšený ze své víry a nevykládám 
všem lidem na potkání, jak je úžasné žít        
s Kristem, jak to změnilo můj život, jak mi to 
pomáhá každý den a že to mají také zkusit. 
Odpověď mojí vedoucí byla zcela lakonická: 
„To teda nevím.“

Od této chvíle mi tato zkušenost nedává 
spát a přemýšlím nad tím, proč nejsem tak 
nadšený ze spásy, ze vztahu s Pánem Ježí-
šem. Neřeším, že bych nebyl schopen svým 
kolegům říci, že jsem věřící. Kolegové to o 
mně ví. Děti některých kolegů byly na stavbě 
lego města, s jednou kolegyní se bavíme o 
víře, protože její nevěřící syn začal chodit     
s věřící dívkou a jako matka se bojí, aby 
nepropadl nějaké sektě. Moje vedoucí ví, že 
jsem starší ve sboru, všichni kolegové vědí, 
že vedu křesťanský dětský oddíl. Nikdo ale 
na mě nevidí tu touhu, nadšení, úlevu a 
radost ze spásy, jakou má Jirka ze svého 
otužování, která by činila moje svědectví 
atraktivní, aby si řekli, ten Lukáš má něco, co 
by stálo za to poznat a zkusit. Vlastně nemají 
vůbec důvod považovat křesťanskou víru za 
něco, o čem by stálo za to mluvit nebo 
přemýšlet.

A tak se ptám, čím to je? Čím to je, že 
moje zkušenost ze života s Bohem není 
taková, že by na mě bylo vidět i to nadšení, 
radost a touha podělit se s druhými o skvělý 
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bratru Jiřímu Káňovi z Brna

sestře Janě Láznické z Brna

sestře Vlastě Smutné z Brna

sestře Vlastimile Trávníčkové z Veselice

bratru Pavlu Dostálovi z Brna

sestře Cecílii Brančové z Brna

sestře Ludmile Doležalové z Brna

sestře Martě Filipové z Hostěnic

bratru Františku Zvonařovi z Bohumilic

79 let

83 let

91 let

81 let

86 let

82 let

94 let

80 let

79 let

1. 3.

5. 3.

15. 3.

15. 3.

16. 3.

24. 3.

26. 3.

30. 3.

30. 3.

SBOROVÁ KRONIKA
BŘEZEN   2023

BLAHOPŘEJEME

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, 
na svoji rozumnost nespoléhej.         

Přísloví 3,5

život, nabídnout jim lepší život a možnost 
spásy? I když se snažím s většími či menšími 
úspěchy žít slušně a příkladně, tedy mnohdy 
spíše s menšími úspěchy, uvědomuji si, že 
moje svědectví není atraktivní. Že v mém 
životě není Kristus atraktivní. A i kdyby se 
naskytla příležitost vydat otevřené osobní 
svědectví, tato moje nenadšenost může 
působit zcela kontraproduktivně a pokry-
tecky. A těch otázek je víc. Proč to tak je? 
Mám vůbec chuť to změnit? Mohu to 
změnit sám? A nenaplňuje tento stav po-
selství Ducha svatého do Laodikeje, když 
sboru píše „Vím o tvých skutcích; nejsi studený 
ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že 
jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě       
v ústech.“ Nejde ale primárně o naše svědectví 
navenek, ale o to, co je v našem srdci. To, co 
se projevuje navenek, nezbytně odráží to, co 

je uvnitř. Zapálené srdce je to, o co jde. 
Všechno ostatní je prostředek a nástroj.

A jak to máte vy? Máte to jako já? Doká-
žete se na potkání nadšeně bavit o otužo-
vání, televizních seriálech, skvělé hudbě, 
sportovním utkání vašeho oblíbeného týmu, 
výsledku prezidentských voleb, autech, 
tábornickém vybavení, mediálních kauzách, 
o sboru či lidech v něm, o vaření a o čem-
koliv dalším, ale Kristus z vás takto na venek 
nevyvěrá? Pokud to máte jinak a Kristus       
z vás prýští, je to skvělé. Jste-li na tom stejně 
nebo podobně jako já, máte zájem s tím něco 
dělat? Jsme ochotni se znovu dát k dispozici 
Duchu svatému nebo je nám to už jedno a 
chtěli bychom už jen tak v klidu a nerušeně 
nějak zvlažnět?

Lukáš Pacek

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮMkdy komu proč
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Cesta obnovy únor 2023Cesta obnovy únor 2023
věnuje Tým obnovy. Velký význam má již 
samotné společné přemýšlení o těchto věcech,   
i kdyby nemělo dojít k ničemu dalšímu. I v roz-
hovorech o našem sboru, které mezi sebou 
vedeme, se ukazují dobré věci, ale i věci, které se 
nedaří a které bychom chtěli dělat lépe. Třeba 
společný modlitební zápas o konkrétní lidi, kteří 
naším sborem prošli a jsou na cestě od Boha.

Cesta obnovy, jak ji zamýšlíme, nemá a nesmí 
vést k samoúčelné aplikaci nových pořádků a 
způsobů, pokud nás k tomu nepovede Duch 
svatý skrze obnovená a zapálená srdce. Cesta 
obnovy nesmí přinést rozdělení. V Cestě obno-
vy nám tak jde o to, abychom se na základě 
rozhovorů, přemýšlení nad naším sborem a 
především modlitbami přiblížili k Pánu Ježíši 
Kristu a nechali Jeho, aby jednal v našich 
životech a životě našeho sboru. Dáváme tak 
Duchu svatému vědomě najevo, že jsme při-
praveni na jeho působení a že na Něj očeká-
váme. Chceme, aby ve vzájemném rozhovoru a 
diskusi mohly zaznít všechny hlasy a názory, aby 
nikdo neměl pocit, že by nemohl svůj názor 
projevit. Chceme vést otevřený rozhovor,         
v němž se budeme vzájemně respektovat a 
budeme se mít stále rádi, i když spolu třeba 
nebudeme souhlasit. K tomu je ale třeba 
otevřenost na všech stranách.

Zveme každého z Vás, abyste se ptali, pokud 
není ohledně Cesty obnovy něco jasné. Zveme 
všechny, aby se do tohoto rozhovoru zapojili. 
Například i jen tím, že z Cesty obnovy vyjádříte 
obavu nebo nesouhlas a upozorníte na důvody, 
které vás k nim vedou.

Na cestě našeho sboru je před námi jistě 
mnoho odboček a překážek, které mohou 
způsobit zlé věci. Otevřenost, vzájemná láska, 
pokora a respekt k sobě navzájem může mnoho 
překážek odstranit. A je ještě jedna věc, které se 
můžeme bát, ale která v zásadě není špatná. Co 
když nás Duch svatý opravdu zapálí a obnoví 
naše srdce? Jsme na to připraveni? Jsme ochotni 
dát se Bohu cele k dispozici?

4staršovstvo

iž delší dobu se u nás ve sboru řeší zapojení 
do Cesty obnovy. Tuto záležitost jsme J
otevřeli v březnu loňského roku na výročním 

členském shromáždění, kde jsme se zabývali 
naplňováním svého poslání. Následně proběhlo 
několik setkání i další vysvětlení, včetně 
semináře Veritas k tématu Cesty obnovy. Je však 
stále možné, že důvody a cíle nebyly dosud 
dobře vysvětleny a někteří z vás možná vlastně 
neví, co si pod Cestou obnovy představit, zda 
jde o nějaký manažerský koncept, jak je v dnešní 
době moderní, nebo o něco jiného. Jestli nejde o 
nástroj, který by znegoval všechny dosavadní 
způsoby a posloužil jako hůl, kterou přinutíme 
všechny členy chovat se podle nových pořádků a 
způsobů, které někdo „duchovnější“ nastolí. 
Pokud máte ohledně Cesty obnovy otázky, je to 
spíše selhání nás, kteří Cestu obnovy navrhli a 
uvedli v našem sboru v život, nikoliv vás, kdo si 
nejste touto cestou úplně jisti. Možná jen proto, 
že máte málo informací nebo jsou tyto 
informace nepřesné.

V Cestě obnovy nejde o manažerskou 
metodu, díky které dostaneme náš sbor na tu 
„správnou cestu“. Nejde ani o zpochybnění 
toho, co jsme dělali dříve. Cesta obnovy nám 
nezajistí hořící srdce, neudělá nás více 
duchovními ani nenahradí působení Ducha 
svatého. Cesta obnovy není revoluce, která má 
za cíl otočit kolo dějin tím správným směrem.

Cestu obnovy vnímáme a chceme vnímat 
jako možnost společně se podívat sami na sebe, 
na to, kde jsme se tady vzali, jak tady žijeme        
a kam jít dále. Reflexe toho, co se odehrálo, a 
pohled zpět může přinést mnoho dobrého. 
Když nic jiného, tak nás pohled zpět určitě 
povede k vděčnosti za to, co nám Pán Bůh dal.  
A možná se nám také otevřou dveře a my 
budeme moci dát v našem společenství větší 
prostor Duchu svatému, který nás povede dále. 
K tomuto ohlédnutí není určitě špatné použít 
metodické nástroje, jako je například seminář 
Veritas nebo zkoumání své minulosti, okolního 
prostředí, nás samotných apod., čemuž se nyní 
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o semináři Veritas, který v našem sboru proběhl 29. ledna 2023, byl ustaven Tým 
obnovy (dále jen „TO“). TO se sešel bezprostředně po skončení semináře a začal Pplnit úkoly, které jsou připraveny v podkladových materiálech k Cestě obnovy. 

Úkolem TO je prozkoumat určitá témata, která souvisí se sborem a jeho životem. Zkoumání 
historie sboru, hledání biblického příběhu našeho sboru, zkoumání okolí, v němž se sbor 
nachází, a vnějších vztahů sboru, pohled dovnitř sboru na členskou základnu, služby atd.    
V neposlední řadě je úkolem TO modlitební zápas. TO si jednotlivé oblasti rozdělil a zahájil 
svoji práci. K práci jednotlivých týmů je zván každý z vás.

Na druhém setkání TO, které se uskutečnilo 19. února 2023, proběhla po úvodní 
modlitební chvíli s odstupem téměř jednoho měsíce druhá reflexe semináře Veritas. 
Jednotlivé týmy informovaly o dosavadních výsledcích své práce. Setkání bylo zakončeno 
dvěma svědectvími Járy Štiglera a Petra Baného. Ohledně svědectví se členové TO dohodli, 
že je budou průběžně zveřejňovat v Kompase, příležitostně mohou zaznít také během 
nedělních bohoslužeb.

Práce týmu obnovy je záležitostí několika měsíců. Jakmile budou mít jednotlivé týmy 
shromážděny informace, které budou moci prezentovat sboru, budete podle charakteru 
informací seznámeni s jejich výstupy. Do práce jednotlivých týmů je možné se stále zapojit, 
aniž byste se stali členy TO. Je možné se však přidat i do TO. 

Oblasti, kterým se Tým obnovy věnuje:

Funkce ÚkolÚkol Vedoucí týmuVedoucí týmu

Vytvoření silného 
modlitebního 
zázemí

Prosytit celý průběh obnovy modlitbami. Katka Dvořáková

Nalezení našeho 

biblického příběhu

Jak Bůh v našem sboru pracuje, a to 
prostřednictvím nalezení paralelního 
příběhu z Bible.

Jan Žralok Rous

Poučení z historie Odhalení životodárných příběhů víry       
z archivu a vzpomínek pamětníků našeho 
sboru.

Josef  Vávra

Zprostředkování 
pohledu dovnitř 
sboru

Jaký je současný stav našeho sboru. Lydie Horká
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Proč jsem se přihlásil do 

Týmu obnovy
Proč jsem se přihlásil do 

Týmu obnovy

Funkce ÚkolÚkol Vedoucí týmuVedoucí týmu

Zprostředkování 

pohledu vně sboru

Charakteristika okolí sboru, jaké jsou jeho 
potřeby. Měla by sloužit jako podklad pro 
práci Týmu směřování sboru.

Katka Vávrová

Organizace 
průzkum PULS ve 
sboru

Příprava a realizace vyplnění dotazníku 
PULS členy a přáteli sboru.

Luboš Rous

Více informací je možné získat na webových stránkách v sekci pro členy, dotazem u členů 
Týmu obnovy, na nástěnce ve vestibulu a dále na stránkách Kompasu.

4Tým obnovy

odlitební část týmu obnovy na-
bízí sboru od března individuální Mmodlitby po shromáždění.         

V hlavním sále budou po skončení shro-
máždění připraveni dva lidé (obvykle muž a 
žena) označení cedulkou MODLITBY. 
Kdokoliv se na ně může obrátit a jít se s nimi 

 našem sboru probíhá Cesta 
obnovy, jejímž cílem je zjistit, v čem Vnáš sbor zaostává, dělat to lépe a 

podnítit osobní duchovní obnovu u 
každého, kdo se účastní jeho dění. Tým 
Cesty obnovy je skupina dobrovolníků, kteří 
vedou Cestu obnovy, ale mělo by se do ní 

Nabídky modliteb po shromážděníNabídky modliteb po shromáždění
modlit za své osobní potřeby, v reakci na 
kázání nebo z jakýchkoliv dalších důvodů. 
Zatím tímto způsobem budou sloužit Petr 
Baný, Felix Davídek, Matěj Bagar, Jiřina 
Packová a Kateřina Dvořáková. Pokud byste 
se k nám chtěli někdo přidat, obraťte se, 
prosím, na Katku Dvořákovou.

zapojit co nejvíce lidí (ideálně každý z na-
šeho sboru). Aby lidé v našem sboru věděli o 
tomto týmu, jeho členové postupně budou 
na stránkách Kompasu představovat svá 
svědectví – jak uvěřili v Krista a proč se dali 
do týmu Cesty obnovy.

Matěj Bagar
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                Matěj Bagar

řišel jsem do CB na Kounicově, když 
mi byly zhruba 4 roky. Vyrůstal jsem Pv křesťanském prostředí, a nemohu 

určit jednu chvíli, kdy jsem dal svůj život 
Kristu. Můj vztah s Kristem se vyvíjel. Byl 
jsem pokřtěn, když mi bylo 15 let. Přemýšlel 
jsem hodně nad otázkami, proč být křesťa-
nem a jaký by byl svět bez Boha. Došel jsem 
k tomu, že by to byl chaos bez významu a 
bez Ježíšova spasení a věčného života by ne-
mělo smysl něco dělat, protože všechno, co 
bychom dělali, by někdy ztratilo význam.

Má křesťanská víra je podepřená tím, že 
pozemské věci pominou a jen věci u Boha 
zůstanou na věčnost. Tedy, co dělám pro 

Boha, je nekonečně důležitější než to ostatní. 
Ne vše, co dělám, je pro Boha, neboť nejsem 
dokonalý, ale snažím se o to, aby můj život 
směřoval ke službě Bohu.

Jsem v tomto sboru dlouho, vnímám jeho 
nedostatky a chci, aby nedostatků v něm 
bylo co nejméně. Nemám zvláštní citový 
vztah k tomuto sboru, tedy nevadilo by mi 
moc jít někam jinam, ale pokud by to bylo, 
abych se vyhnul nedostatkům, bylo by to 
utíkání před povinnostmi a boření (ne 
budování) církve. Rád bych udělal něco pro 
odstranění těch nedostatků. Nevím, jak bych 
začal nějakou obnovu. Ale když jsem se 
dozvěděl o plánování Cesty obnovy v našem 
sboru, zaujalo mě to, a zapojil jsem se do 
týmu Cesty obnovy.

4Matěj

Jaroslav Štigler ml.

Opakované odevzdání se
Představte si svůj život jako linii. Když 
zažíváte těžkosti, linie je dole, když radosti, 
je nahoře. Zavřete oči a představte si ji. Jaký 
tvar má linka vašeho života? Je rovná? Tísní 
se po celou svoji délku dole, nebo je tak 
vysoko, že se ztrácí v oblacích?

Člověk někdy očekává, že když odevzdá 
svůj život Kristu, linka jeho života bude už 
jen rovná a vysoko, štěstí samo. Nechci 
zpochybňovat to, jak dokáže Boží láska 
rozjasnit naše životy. Ale věřím, že víc než 
narovnání linky našeho života nabízí Pán 
Ježíš, že tuto linku zdvojí. Bude s námi, když 
jsme v životě nahoře, i když jsme dole. Když 
je nám těžko, je s námi v našem pláči a poté 
nás opět táhne vzhůru.

Linka mého zatím snad mladého života je 
již teď až překvapivě vlnitá. Prožil jsem 
chvíle plné smutku, kterým jsem nerozuměl. 
Některým nerozumím dodnes. Vždy se ale 
vrátila i doba požehnání. Můj příběh o tom, 

jak jsem odevzdal svůj život Pánu Ježíši, je 
tedy spíš svědectví o opakovaném odevzdá-
ní se. O novém poznávání a zkoumání toho, 
jaký je Ježíš. Kromě křtu bylo jednou            
z těchto chvil i rozhodnutí stát se vedoucím 
mládeže. Velmi se mi líbí myšlenka dívat se 
na službu jako na privilegium. Je to pro mě 
velká čest, že mi Pán Ježíš svěřil tyto mladé 
lidi. Jednou z krásných výhod této služby je 
její pravidelnost. I když mám za sebou den 
plný selhání, stejně mířím na mládež, kde mě 
znovu a znovu Ježíš překvapuje a plní 
radostí. Milým rozhovorem, prostorem pro 
duchovní růst anebo jen rozptýlením myšle-
nek časem s přáteli.

Myšlenka opakovaného odevzdávání se 
Kristu se mi propojuje s myšlenkou Cesty 
obnovy, na kterou se vydal náš sbor. I proto 
jsem se přidal do přípravného týmu. Věřím, 
že je pro nás připravena cesta, na které nás 
možná potkají obtíže, ale bude to také cesta 
plná požehnání.

Přeji vám, ať je linka vašeho života 
zdvojená přítomností Pána Ježíše.

4Jára
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Cesta obnovy 
Ještě jedno ohlédnutí za seminářem Veritas

a semináři Veritas jsme měli jako 
sbor docela zajímavou příležitost Nzamyslet se společně nad tím, jak 

náš sbor funguje, jaký je charakter našeho 
společenství – je to určitě výtečný impuls      
k tomu, jak se zkusit na některé věci podívat 
z jiného úhlu, než jak jsme za dlouhé roky 
naší společné cesty zvyklí. Nicméně mě na 
semináři zaujalo ještě několik věcí, které ve 
mně vzbudily jisté otazníky a o které bych se 
s Vámi chtěl podělit.

Možná si pamatujete poslední slide: 
„Pane, jak se máme vymanit ze stability a 
směřovat k vitalitě?“ Zkuste se na chvíli 
zamyslet nad tím, co nám tato věta říká – 
taky začínáte mít pocit, že tu něco nehraje, 
neřkuli, že to je vlastně blbost? Opravdu 
chceme vyjít ze stability, tzn. chceme se stát 
nestabilním sborem? Nemám pocit, že toto 
by byla cesta Ducha svatého. Nestabilita 
často vede k zániku.

Nemyslím si, že by nás touto větou chtěl 
program Cesty obnovy vést ke špatným 
koncům. Jenom se vloudila nenápadná 
chybička – s Davidem Novákem jsme si to 
velmi rychle vyjasnili, ano jedná se o omyl, 
který je třeba upravit. Možná lépe hovořit o 
stagnaci – potom to samozřejmě dává smysl. 
(Nicméně na našich webových stránkách 
máme stále původní formulaci…). Jedna 
věc mě ale zneklidňuje – nezaregistroval 
jsem, že by někomu z nás tato věta vadila. Já 
jsem se v tu chvíli taky neozval – bylo třeba 
se nad tím ještě trošku zamyslet. Ale přesto 
mám pocit, že jako poslušné stádo oveček 
hezky odkýváme, co je před nás kladeno. Je 
to promítáno na čelní stěnu naší modlitebny, 
tak o tom netřeba přemýšlet.

S těmito myšlenkami jsem se vracel o krok 
zpět, kdy jsme přemýšleli o tom, kam zatřídit 
náš sbor. Je to sbor v ohrožení života, sbor 
stagnující, zabezpečený, nebo zdravý 
misijní? Že naprostá většina z nás podle 
popsaných znaků zařadila sbor do kategorie 
„zabezpečený“, je asi docela logické a zjevně 
to bylo očekáváno. Jenom mi na tom zase 
něco nesedělo – ta striktně oddělující čára 
mezi „zabezpečený“ a „zdravý misijní“. 
Jistě, chceme být živým sborem, ve kterém 
působí Duch svatý, ale je něco špatného na 
tom být sborem zabezpečeným? Proč 
nemůžeme být zabezpečeným a stabilním 
sborem, ve kterém Duch svatý působí?

Každé schéma, i tento schematický kruh 
charakterů sborů, v sobě logicky nese určité 
zjednodušení. Ale nemohu si pomoci – cítím 
v tom nenápadnou manipulaci, jistě 
nechtěnou a nezáměrnou, která nás vede ke 
způsobu uvažování buď – anebo: Jsme-li 
zabezpečeným sborem, nejsme a nemůžeme 
být současně sborem zdravým a misijním.

Život člověka i život sboru by jistě měl 
procházet vývojem, měl by být „cestou“ za 
Kristem. Ale co s námi bude, až projdeme 
tímto připraveným procesem. Budeme již 
zdravým a misijním sborem? Naučíme se vše 
potřebné a budeme si moci v příslušné 
kolonce odškrtnout „splněno“? Bude ještě 
potom, kam směřovat? Myslím, že obnova   
v Duchu svatém je nikdy nekončící proces, 
trvalá součást našeho života, kterou je 
obtížné převést do příruček, metodik, 
prezentací a závěrečných zpráv.

Nechci odrazovat od Cesty obnovy, jistě 
to pro nás může být dobrá příležitost k za-
myšlení nad naší společnou cestou a může   
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1. Staršovstvo reflektovalo poznatky ze 
setkání Veritas, vyjádřilo zejména radost 
a vděčnost z velkého zájmu členů sboru 
o Cestu obnovy. Následně bylo refero-
váno o složení a prvních počinech týmu 
Cesty obnovy. Staršovstvo děkuje všem, 
kteří se zapojili do práce v jednotlivých 
skupinách týmu. Současně zve i další 
dosud nezapojené členy, aby se k práci 
Týmu obnovy připojili.

2. Staršovstvo se shodlo na potřebě udržet 
kontakt s účastníky akce stavby lego-
vého městečka. Bude pro ně připraven 
„dotazník spokojenosti“, který po-
skytne zpětnou vazbu na tuto akci. Jeden 
z dotazů bude směřovat k zájmu o to, 
dozvědět se něco více o víře, Bohu a 
církvi a nabídne možnost zúčastnit se 
dalších akcí.

3. Staršovstvo souhlasí, aby k dříve 
oznámené sbírce na podporu zájezdu 
Sboru Effathy do Švédska přibylo 
osobní oznámení s prosbou sbírku na 
tuto akci.

4. Staršovstvo projednalo nabídku ročního 
kurzu ETS pro pracovníky sboru s tím, 
že tento kurz bude nabídnut zájemcům. 
Zároveň se diskutovalo o nabídce služby 
slovem (termínově) od br. Miloše Po-
borského a zvolen termín 16. 4. 2023.

5. Staršovstvo projednalo podrobný pro-
gram vizitace našeho sboru, který zaslali 
vizitátoři.

6. Staršovstvo schválilo program výroční-
ho členského shromáždění, který bude 

z ní nakonec vyplynout mnoho dobrého. 
Možná objevíme nové způsoby, jak být 
světlem a solí svému okolí. Jenom nesmíme 
zapomenout, že je třeba nejenom číst a 
naslouchat, ale taky přemýšlet a rozvažovat.

Procházím si znaky zabezpečeného a 
zdravého misijního sboru, jak nám dosud 
visí na nástěnce, a jsem rád, že mohu žít ve 

stabilním, zabezpečeném a zdravém (či 
živém) sboru, kde probíhá mnoho aktivit, u 
kterých můžeme vnímat Boží požehnání a 
působení Ducha svatého a přeji nám všem, 
aby nás Cestou obnovy provedl Duch svatý a 
aby nás vedl ke svobodě, radosti a 
rozmanitosti.

4Martin Raus

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Výpis ze zápisů

JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
JEDNÁNÍ ÚNOR 2023 | BRNOJEDNÁNÍ ÚNOR 2023 | 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.
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Stavění městečka z LegaStavění m   ěstečka z Lega

zveřejněn členům prostřednictvím 
Kompasu, mailů a na sborové nástěnce.

7. Byl projednán podnět ohledně pro-
vádění „vítací služby“ před nedělním 
shromážděním. Staršovstvo vnímá 
důležitost této věci, a proto hledá 
dobrovolníky, kteří by byli ochotni se 
této (ale i jakékoliv další) sborové službě 
věnovat.

8. Byla nadnesena otázka možnosti 
setkání/modlitby s kázajícím po 
shromáždění. Věc bude projednána na 
nejbližším setkání bratří sloužících 
slovem.

9. Staršovstvo s povděkem kvitovalo 
nabídku s. Katky Dvořákové vytvořit 
skupinku modlitebníků, kteří všem 
nabízejí možnost společných modliteb 
po nedělním shromáždění.

Během pololetních prázdnin se v našem sboru po více než deseti letech odehrála 
stavba města z Lega. Původně jsme ani nečekali, že se projektu zúčastní tolik dětí a 
především těch, co nejsou z našeho sboru. Ve výsledném městě bylo velké množství 

různých staveb od rodinných domků, přes vlakovou trať až po repliku Červeného kostela. 
Ten jsme si vybrali proto, že bylo k dispozici velké množství červených kostek, a díky 
kolektivní práci asi osmi dětí a tří vedoucích jsme to zvládli poměrně rychle.

10. Staršovstvo projednalo žádost ukrajin-
ských bratří a sester o možnost neděl-
ních bohoslužeb v našem sboru od 
14.30 v Šachovnicovém sále. Star-
šovstvu se tato aktivita jeví jako vhodná 
podpora ukrajinských uprchlíků a 
dojednává konkrétní podobu.

11. Staršovstvo souhlasilo, aby vikář Vojta 
Barot zažádal o zadání ordinační práce.

12. Staršovstvo projednalo možnost valori-
zace nájmů v předním domě.

13. Staršovstvo rozhodlo o uzavření 
smlouvy na zpracování dokumentace 
pro provedení stavby (realizační doku-
mentace, výkaz výměr s rozpočtem)       
s Atelierem Štěpán s.r.o.

staršovstvo
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KALENDÁRIUM
VĚCÍ  DUCHOVNÍCH  I  SVĚTSKÝCH

březen 2023dokončení ze strany 2

8. 3. – Mezinárodní den žen – výročí demonstrace švadlen v New 
Yorku v roce 1910.

8. 3. 1813 – během vánice zasáhl blesk věž kostela sv. Jakuba a zranil 
dvě ženy.

10. 3. 1948 – pod okny vládní vily v Praze nalezen mrtvý Jan Masaryk 
– spekuluje se, že za jeho smrt mohli agenti některé z komu-
nistických tajných služeb (StB či sovětské NKVD).

14. 3. 1953 – zemřel prezident Klement Gottwald. Jeho úmrtí 
přineslo konec „nejtužší“ totalitní fáze komunistického režimu  
v Československu.

17. 3. 1938 – náměstí Svobody bylo u příležitosti návštěvy Adolfa 
Hitlera na jeden den přejmenováno na Adolf-Hitler-Platz.

20. 3. 1763 – v duryňském Hildburghausenu narozen německý 
přírodovědec Christian Karl André. |

20. 3. 1933 – v Německu dostavěn první koncentrační tábor              
v Dachau.

22. 3. 1953 – v Brně narozena herečka a pozdější první dáma ČR 
Dagmar Havlová (roz. Veškrnová).

22. 3. – Mezinárodní den vody, vyhlášen OSN v roce 1993.
23. 3. 1853 – v chodském Trhanově narozen český lékař a spisovatel 

Josef  Thomayer.
28. 3. – Den učitelů (výročí narození J. A. Komenského v roce 1592).
30. 3. 1943 – ve Vídni byla sťata gilotinou brněnská řeholnice a 

ošetřovatelka Marie Restituta Kafková.|
31. 3. 1973 – v Praze zemřel český spisovatel Ota Pavel (vl. jménem 

Otto Popper).
4Josef  Vávra

Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 14).w Události označené  jsou rozvedeny v Letopisech (na straně 14).|
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Střípky z iakonieDStřípky z iakonieD

nor 2023 jsme v Diakonii měli plný 
aktivit. Hned na začátku měsíce jsme Úse v Tvořivém kroužku pustili do 

pletení a háčkování výbavičky pro miminko, 
které čekala jedna z pravidelných účastnic 
kroužku s termínem na začátku března. 
Někteří z nás už plést a háčkovat umí, takže 
mohli začít se samostatnou prací. Jiní se to 
teprve učí, a proto začínali s prvními očky. 
Nakonec se nám společnými silami podařilo 
uplést a uháčkovat čepičku, nákrčník a 
bačkůrky, rozpracované ještě zůstávají 
ponožky. Miminko nás překvapilo a přišlo 
na svět o něco dříve, takže se z něj už 
můžeme všichni společně radovat už nyní.

Do kroužku začala docházet jedna ze 
sester Ukrajinek, které docházejí do sboru. 
Učíme se díky tomu rozšiřovat svoji 
komunikaci „rukama nohama“, protože ne 
vždy se podaří, aby některý z účastníků mohl 
tlumočit.

V úterý 14. února proběhlo první setkání 
seniorů v letošním roce. Využili jsme toho, 
že tentokrát termín setkání vyšel na svátek 
sv. Valentýna, a bavili jsme se o lásce. Ne-
mluvili jsme však pouze o lásce partnerské, 
kterou si lidé ve světě připomínají v tento 
svátek, ale téma jsme vztáhli i na lásku 
rodičovskou, přátelskou a hlavně na Boží 
lásku k nám lidem. V diskusi s našimi seniory 
o různých zkušenostech s láskou byla 
nejčastěji zmiňována právě nesmírná láska 
Boží, kterou by každý měl poznat osobně. 
Dalšími významnými druhy lásky, které naši 
senioři zmiňovali, byla láska manželská a 
láska mateřská či rodičovská. Nakonec jsme 
se shodli na tom, že láska je cesta a práce; 

láska s sebou přináší vytrvalost, věrnost a 
trpělivost i vděk a porozumění; lásku 
můžeme darovat druhým v maličkostech. Je 
důležité lásku nejen přijímat, ale i dávat, a to 
všem bez rozdílu. Někoho máme rádi více, 
někoho méně, ale dle slov Pána Ježíše          
v Matoušově evangeliu 5,44 máme milovat   
i své nepřátele: „Já vám však říkám: Milujte 
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 
pronásledují.“ Abychom si lásku trochu 
přenesli do praxe, obdržel každý senior 
skládané papírové srdíčko. Toto srdíčko měli 
pak senioři za domácí úkol někomu darovat 
a říct mu u toho, že ho mají rádi, protože 
často zapomínáme dávat naši lásku najevo 
druhým. To, jestli senioři své srdíčko dají 
někomu z rodiny, přátelům, cizímu člověku 
či domácímu mazlíčkovi, jsme nechali na 
nich.

Během měsíce února Diakonie také 
pomáhala rodině pozůstalých po sestře 
Naději Veselé s vyklízením bytu. Rodina 
třídila věci a vše nepotřebné připravovala do 
krabic. Po domluvě s rodinou jsme              
v Diakonii krabice převzali a třídili podle 
toho, jak bychom mohli věci použít. Jednalo 
se zejména o časopisy k různým ručním 
pracím, vlny a bavlnky, ale také oblečení, 
kuchyňské vybavení a další domácí potřeby. 
Vlny, bavlnky, časopisy ke tvoření a podobné 
věci jsme nechali v Diakonii pro Tvořivý 
kroužek. Ostatní věci jsme roztřídili podle 
druhu a hledáme jim nové majitele – proto 
nabízíme různé věci potřebným v rámci 
materiální pomoci tak, aby se to, co jiní 
nepotřebují, dostalo do rukou těch, kteří to 
potřebují a dokáží využít. Část věcí se nám 
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Letopisy 
k březnovým výročím
20. 3. 1763 – narození 
Christ iana Karla 
André. Vystudoval 
právo, hudbu a pe-
dagogiku na jenské 
univerzitě, pak pů-
sobil jako pedagog    
v Eisenachu a v Gothě. 
V roce 1798 se přestě-
hoval do Brna a stal se ředitelem školy 
evangelicko-luteránské obce v Brně. Zde 
vydával noviny Patriotisches Tagebuch      
(v Praze pak rovněž časopis Hesperus) a 
zároveň se zapojil i do práce Společnosti pro 
podporu zemědělství, přírodovědy a 
vlastivědy (vznikla v roce 1770), stal se pak 
jejím sekretářem. V letech 1804–1805 
podrobně zkoumal hydrografii Moravského 
krasu a pokusil se podat vysvětlení vzniku 
tamních jeskyň a závrtů (publikoval také 
průvodce Moravským krasem). Roku 1803 
poprvé psal o nutnosti založení zemského 
muzea na Moravě a svůj názor rozpracoval 
konkrétněji roku 1806. V roce 1816 byl pak 
Společností pověřen sepsat memorandum 
navrhující založení „národního musea 

již podařilo věnovat uprchlíkům z Ukrajiny  
v našem okolí, kteří postrádají vybavení 
domácnosti, a několik věcí obdrželi lidé, 
kteří si přišli pro materiální pomoc.

Srdečně zveme všechny seniory na další 
setkání, které plánujeme na úterý 14. 3. 2023 
od 10 hodin. Připomínáme všem seniorům, 
aby se zamysleli nad svými novoročními 
hesly a vzali si je s sebou, budeme si o nich 
povídat.

V Tvořivém kroužku se scházíme vždy ve 
čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 14.00 
hodin v prostorách Diakonie. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni!

Před Velikonocemi bychom také rádi 
uspořádali tvořivé dílničky, o detailech 
budeme ještě informovat na nástěnce 
Diakonie.

4za Diakonii Miriam Kohoutová 

moravskoslezského“. Jeho úsilí o zřízení 
muzea se naplnilo v červnu 1817, kdy císař 
schválil vznik Františkova (nyní Morav-
ského zemského) muzea, jehož se tak André 
stal jedním ze spoluzakladatelů. Zajímal se 
také o genetiku – už v roce 1815 vypracoval 
pro Společnost výzkumný program, zdůraz-
ňující potřebu základního a aplikovaného 
výzkumu v přírodních vědách a pomohl také 
založit sekci chovu ovcí, první spolek 
chovatelů zvířat v kontinentální Evropě. 
Tady zkoumal metody umělého výběru a 
přenosu vlastností vlny z rodičů na potomky 
(snaha o vyšlechtění ovcí, které by měly 
výrazně více vlny). Proto je také považován 
za předchůdce Johanna Gregora Mendela. 
Tímto výzkumem se však zároveň dostal do 
hledáčku rakouských klerikálních kruhů a 
následně i cenzury, takže se v roce 1821 
rozhodl odejít z habsburské monarchie. 
Usadil se a až do své smrti žil ve Stuttgartu, 
kde vydával Landwirtschaftliche Zeitschrift 
a působil jako württenberský dvorní rada. 
Zemřel 19. 7. 1831 ve Stuttgartu. V roce 
1980 byla ve vinařské šlechtitelské stanici 
Velké Pavlovice vyšlechtěna nová moravská 
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odrůda vína a na jeho počest byla po-
jmenována André.

30. 3. 1943 – exekuce Marie Restituty Kaf-
kové. Narodila se 1. května 1894 v Brně jako 
Helena Kafková, byla dcerou husovického 
obuvníka. Její rodina se ale již  v roce 1896 
přestěhovala do Vídně. Zde nejprve 
pracovala jako trafikantka a pak jako 
ošetřovatelka ve vídeňské městské nemoc-
nici v Lainzu, kde potkala jeptišky z řádu 
Sester františkánek křesťanské lásky. Do 
tohoto řádu pak v roce 1914 (proti vůli 
rodičů) vstoupila a přijala řeholní jméno 
Marie Restituta. Pracovala jako zdravotní 
sestra (posléze jako vrchní sestra) na 
operačním sále v nemocnici v Mödlingu a 
poté v řádové nemocnici ve Vídni. Po 
anšlusu Rakouska se dostala do křížku         
s nacistickými úřady, poprvé když odmítla   
z prostor nemocnice odstranit krucifixy     
(a další spory pak následovaly). Na základě 

Bratr Otakar Wilfert – Vliv nového paradigmatu vědy na spiritualitu

bjasněny budou některé nové poznatky vědy a způsob jejich 

zahrnutí do výuky laserů na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. OZmíněny budou poznatky ze studia ETS v Praze a zkušenosti z výuky 

– včetně reakce studentů na nové objevy nevysvětlitelné klasickou teorií. 

Společně s novým paradigmatem vědy a jeho vlivem na spiritualitu bude 

ukázán přínos významných vědců, nositelů Nobelovy ceny.

Bratr Wilfert v současné době působí jako emeritní profesor na Fakultě 

elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně, kde se ve 

vědecké práci a ve výuce věnuje „Kvantové elektronice, laserové technice a 

optickým komunikacím“. Pro rozšíření svých znalostí v teologii si zvolil 

studium na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Pravidelně se 

zúčastňuje bohoslužeb a dalších aktivit našeho sboru.

K večírku 19. dubnaK večírku 19. dubna

udání lékaře byla na 
Popeleční středu 18. 
února 1942 přímo na 
o p e r a č n í m  s á l e  
zatčena a obviněna   
z šíření protina-
cistických materiálů, 
následně pak 29. 
října 1942 odsou-
zena k smrti a 30. března 1943 sťata gilo-
tinou. V době svého třináctiměsíčního 
věznění v cele Zemského soudu ve Vídni se 
obětavě starala o své spoluvězeňkyně, 
snažila se jim ulehčit jejich stav a byla pro ně 
svědectvím křesťanské lásky a víry. V roce 
1998 byla katolickou církví prohlášena za 
blahoslavenou a její svátek je připomínán 29. 
října (hlavně ve vídeňské a brněnské diecézi), 
tedy v den jejího odsouzení. Její jméno dnes 
v Brně nese park v Husovicích a také nově 
postavený kostel na Lesné.

4Josef  Vávra



Březen 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 )

5. 3. kaz. Karel Hůlka, následuje 
vizitační shromáždění

12. 3. kaz. Daniel Komrska (VP)
19. 3. vik. Vojtěch Barot
26. 3. Mládež
 
Modlitební chvíle vždy v neděli v 9.20.

26. 3. v 15.00 
Výroční členské shromáždění

Večírky a ostatní setkání
19. 3. Večírek – bratr Otakar Wilfert 

Nedělní besídka 
V únoru budou na programu témata o 

Jákobovi. Nicméně v neděli 12. a 19. 3. jsou 
prázdniny a besídka se nekoná. 

Biblické hodiny (18.00)
1. 3. vik. Vojtěch Barot
8. 3. vik. Vojtěch Barot

15. 3. kaz. Karel Hůlka
22.  3. br. Josef  Vávra
29. 3. br. Petr Raus

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
Dle oznámení.

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 14. 3. v 10.00

Vizitace
3.–5. března nás čeká řádná vizitace. 

Vizitaci budou provádět členové Rady CB 
bratr Jan Drahokoupil ml. a bratr kazatel 
Roman Toušek, kontrolu hospodaření 
provede sestra Lydie Boszczyková. 

Výroční členské shromáždění 
Program viz příloha

Fotbálek (Brusleníčko?)
Informace o nové sezóně ochotně podá 

Tomáš Kotrbatý (605 307 274). 

 Ostatní případná setkání – sledujte ozná-
mení.



POZVÁNKA 
NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SBORU CÍRKVE 

BRATRSKÉ V BRNĚ ZA ROK 2022

Milá sestro, milý bratře, 

staršovstvo Tě srdečně zve na výroční členské shromáždění za rok 2022, které se 
uskuteční

v neděli 26. března 2023 od 15.00 hodin 
v modlitebně Církve bratrské Kounicova 15 

s následujícím programem: 

1. BIBLICKÝ ÚVOD a VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ 
2. VOLBA ZAPISOVATELE 

Návrh usnesení: 
Zápis z tohoto výročního členského shromáždění pořídí zapisovatel 
staršovstva bratr Tomáš Nykodým. 

3. ROZPRAVA O NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ SBORU VČETNĚ STANICE (současně 
diskuze k Cestě obnovy)

4. HODNOCENÍ ČINNOSTI STARŠOVSTVA 
5. HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK 
6. VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE (VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY) 
7. ZPRÁVA REVIZORŮ 
8. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Návrh usnesení: 
Účetní závěrka Sboru Církve bratrské v Brně za rok 2022 je členy sboru 
přijata bez výhrad. 

9. DISKUSE 
10. MODLITEBNÍ ZÁVĚR 

Pro usnášeníschopnost tohoto shromáždění se vyžaduje účast nadpoloviční 
většiny všech členů. 
Podněty k projednání na VČS prosím podávejte elektronicky na adresu 
lukas.pacek@gmail.com nebo komukoliv ze staršovstva.

staršovstvo 
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