
Celocírkevní sbírka na 

Hlavní dar lásky 2021 

Milé sestry a milí bratři! 

Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty na loňském zasedání rozhodlo, že Hlavní dar lásky 2021 

bude určen pro sbor v Brně-Židenicích na statické zajištění kostela.  

Už delší dobu se na kostele objevovaly trhliny a drobná 

porušení. V poslední době však došlo k jejich výraznému 

rozšíření. Stávající porušení se rozšířila a trhliny 

prodloužily. Jak je vidět na obrázku, došlo i k vyklonění 

stěn v oblasti presbyterny. Proto jsme požádali o statické 

posouzení kostela. Ve zprávě statika se uvádí: 

„Porušení vzniklá na objektu a nalezená při průzkumech 

jsou typickými projevy nerovnoměrného prosedání 

základových spár a pohybů základových spár na podloží 

objemově nestálém. Poruchy nalezené na objektu svědčí 

o tom, že schodiště a kancelář již svojí nestabilní hmotou 

ovlivňují chování, výskyt poruch, trhlin a snižují tuhost 

lodi kostela. Tyto poruchy nejsou uklidněné a budou se 

nadále rozšiřovat, pokud nedojde k řádnému zajištění 

objektu.“ Na základě toho jsme nechali zpracovat 

projektovou dokumentaci statického zajištění včetně 

rozpočtu, podle kterého náklady dosáhnou 1 756 000 Kč. 

Takovou částku nedokážeme ve sboru v krátké době 

shromáždit, ačkoli jsme začali peníze na opravu kostela 

hned intenzivně sbírat. Naše finanční rezervy jsou 

vyčerpané po mnoha velkých opravách sborových budov 

v minulých letech. Statické zajištění kostela však kvůli 

dalšímu hrozícímu poškození nelze odkládat. 

Krátká historie kostela 

Kostel židenického sboru je zapsán v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR jako drobná 

funkcionalistická stavba, doplňující soubor židenických 

kostelů z meziválečného období, je hodnotnou 

architektonickou památkou i významnou urbanistickou 

komponentou zástavby Židenic. Byl postaven na přelomu roku 1934/1935 podle projektu Ing. arch. 

Miloslava Tejce. Do základního kamene byla vložena listina s textem, který končí: „S pokornou nadějí, 

že tento chrám bude základem výchovy našich dítek, oporou dospělých, nadevše však všem svědectvím 

Boží lásky, milosti a odpuštění, klademe tento kámen s přáním, abychom všichni, upřímně se majíce 

v lásce, rostli v Toho, jenž jest hlava naše, totiž v Krista“. Otevřen byl 2. června 1935 synodním 

seniorem dr. Josefem Součkem. Za 2. světové války byl při leteckém bombardování Brna 25. srpna 

1944 téměř zničen. Ihned se začalo s opravou, ale další nálet při přechodu fronty 24. dubna 1945 zkázu 

budovy dokončil. Velkým úsilím celého sboru a za přispění jiných sborů se podařilo kostel znovu 

postavit a otevřít 2. června 1946. Od té doby nám kostel slouží dodnes. Věříme, že když se těm, co byli 

před námi, podařilo kostel postavit vlastně dvakrát, podaří se nám dnes kostel opravit a udržet pro ty, 

co přijdou po nás.  

Víme, že dnešní doba je stále nejistá, poznamenaná pandemií. Mnohým přináší existenční starosti, 

sborům i jednotlivcům. Tím více budeme vděčni vám všem, kdo se ke sbírce připojíte.  

Přejeme vám požehnané Velikonoce a do následujících dnů trpělivost, zdraví, dobrou mysl a naději. 

Za Farní sbor v Brně-Židenicích 

Radka Včelná, farářka, a Miroslav Maňák, kurátor 



 

 

 

 


