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FARNÍHO SBORU  

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ  

V BRNĚ I. 
 

 

Jákob podvedl otce a bratra a pak zdrhnul. Je první večer na útěku. 

Hlavu má plnou strachu, starostí a nejistot. Nakonec usne a do snu se 

mu vloudí Bůh. 

Najednou je tu žebřík a po něm sestupují a vystupují andělé. Možná je 

to obraz toho, že mezi Bohem a lidmi probíhá komunikace – za světla 

jen těžko viditelná, protože vším možným zastíněná, přehlušená. 

Možná je mezi nebem a zemí dost hustý provoz... Nebe není tak prázd-

né, němé, jak se občas zdá. A nejsme Pánu Bohu lhostejní. Jen ho ně-

kdy nevidíme, nevnímáme. 

Ne Jákob si postavil žebřík do nebe. To Pán Bůh natáhl spojovník k to-

mu, který spí dole. – Bůh, který nemá potřebu srovnávat účty, kašlat 

na lidi? 

Jákob se nevyhne tomu, že bude muset s bratrem napravit vztahy, 

leccos bude bolet, do požehnání, které trochu ukradl, bude muset ještě 

vrůst. Snad mu však ten sen o žebříku s anděly má napovědět, že ne-

vypadl z božího zájmu, že přesto všechno, co provedl, tu trvá vztah. 

Pán Bůh vstupuje i do temných temnot nás. 
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Jákob se probudí. Cosi se v něm odehrálo. Sám pro to těžce hledá slo-

va. 

„Jistě je na tomto místě Hos-

podin, a já jsem to nevěděl!“ 

Bál se... (Gn 28,16.17a) 

Děsí se. Je to o dost jiný děs 

než z bratra, táty.  

Tak i tady je Bůh? 

Na tu druhou se vlastně zdrá-

há uvěřit. Bylo to víc než jen 

sen? Nebylo to jen zbožné 

přání zdeptané mysli? 

Jsou chvíle, kdy jsme hodně 

sami, a místa, na kterých 

jsme hodně sami. Někdy se 

až zpětně ukáže, že jsme tak 

úplně sami přeci jen nebyli... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ                                       
5. září    hudební nešpory 

30. září   charitativní koncert pro Diakonii ČCE (Betlém) 

2. října   pouť z Klobouk do Žarošic (seniorátní akce) 

3. října  instalace nových kazatelů 

3. října   hudební nešpory  

7. října   výročí Evangelické akademie 

7. listopadu   hudební nešpory 

20. listopadu   instalace synodní rady (celocírkevní akce) 

28. listopadu  skautská neděle 

5. prosince   hudební nešpory 
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TÝDEN VE SBORU 
neděle 

08:30  bohoslužby v Betlémském kostele 

10:00  bohoslužby v Červeném kostele 

od 12. září odcházejí děti po společném začátku  

do „nedělky“ 

14:00  bohoslužby v Rychmanově (druhou a čtvrtou neděli) 

 

pondělí 

19:00   YESle (bohoslužby v Betlémském kostele) 

 

úterý 

16:30   biblická hodina pro děti (od 14. září)  

16:30   dětský klub Ovečky (od 14. září) 

19:00   přípravka pro učitele a průvodce nedělní školy  

(jednou měsíčně) 

 

středa 

15:00   kavárnička     

odpoledne  příprava ke konfirmaci (od 15. září) 

18:00   mládež (od 15. září) 

18:00  kurz Alfa (od 29. září) 

 

čtvrtek 

09:45   klub otevřených dveří (od 16. září) 

14:00  setkání v Diakonii ČCE 

17:30   biblická hodina (od 30. září) 

18.30  staršovstvo (jednou měsíčně) 

19:00   Čtvrtek! (od 30. září) 

 

pátek 

18:30   zkouška pěveckého sboru (podle domluvy) 

 

Budou se konat také modlitební chvíle.  

A chystáme i nějaký on-line. 
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YESLE 

Jsou krátké bohoslužby, takové duchovní krmítko, v pondělí večer (od 

října do konce května) v 19 hodin v Betlémském kostele na Pellicově. 

Zajišťuje je seniorátní mládež spolu se seniorátní farářkou pro mládež. 

Dá se po nich zůstat 

v čajovně za varhanami a 

povídat o všem možném.  

YESle jsou příležitost pro ty, 

kteří se chtějí na začátku pra-

covního týdne na chvilku za-

stavit a dočerpat. Pro ty, kteří 

se z různých důvodů nedostali 

na bohoslužby v neděli. A 

taky třeba pro ty, kteří hledají 

trošku alternativní nebo bez-

bariérové setkání. 

Jste srdečně zváni. 

 

BIBLICKÁ HODINA PRO DĚTI 

K biblické hodině se budeme s dětmi potkávat v úterý od 16:30 do 

17:30. Budeme se seznamovat, vyprávět si příběhy o Ježíšovi, hrát 

hry, zpívat. Čas od času podnikneme nějaké dobrodružství (pár skvě-

lých nápadů už máme). Bude to fajn. Moc se těšíme. 

 

OVEČKY 

V klubu Oveček se scházejí děti ve věku od 3 do 7 let. 

Na svém setkání společně zpívají, poslouchají příběhy (biblické i jiné), 

hrají divadlo, tvoří, modlí se i hrají hry. (Maminky jsou vítány, ale 

nejsou nezbytné ...) 

Naší touhou je, aby děti pocítily Boží lásku a přijetí, zahlédly Jeho veli-

kost a moudrost. 

Vždyť se přijďte podívat, židliček i místeček na koberci máme dost... 

 

KAVÁRNIČKA 
Každou středu odpoledne v 15 hodin bude pokračovat tradiční kavár-

nička, kde se pravidelně scházejí zejména dříve narození. Je však ote-

vřena všem, kdo se chtějí zapojit do společenství lidí, kteří se navzájem 

podpírají. Slaví tu své narozeniny, navštěvují se v nemoci a cestují po 

celém světě díky fotografiím, o které se s nimi dělí ti, kteří ještě vyráží 

do světa a za poznáním. Hlavní program tvoří biblická úvaha, modlitba 
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a píseň. Poté následují zprávy ze sboru, vzájemné sdílení při kávě a 

zákuscích a druhý program bývá věnován četbě knih, kultuře a cesto-

vání. Přijďte mezi nás – na kafe, na Boží slovo i na kus řeči.  

 

KONFIRMAČNÍ PŘÍPRAVA 

Promýšlíme více variant, jak by se toto setkání mohlo uskutečňovat. 

Rádi bychom se s konfirmandy a jejich rodiči začátkem září potkali a 

domluvili se na dalších podrobnostech. Během přípravy budeme spo-

lečně s konfirmandy přemýšlet nad tím, 

čemu věříme, nad čím máme pochybnosti, 

co je pro nás důležité. Bude dost prostoru 

pro otázky i hledání odpovědí. Pojedeme 

na víkendová soustředění (alespoň v to 

doufáme).  
Moc nám pomůže, když se ozvete a své 

děti ke konfirmační přípravě přihlásíte. 

 

MLÁDEŽ 

Středeční setkání pro každého, kdo se 

jako mládež cítí. Budeme se zamýšlet nad 

aktuálními tématy mladé generace, hle-

dat, jak k nim promlouvá Bible. Sem tam 

podnikneme něco tmelícího. 

 

KURZY ALFA                                        
Co to vlastně znamená věřit a jak se věří? Je víra o strachu? Existuje 

nebe a pro koho? Dá se Bůh potkat? Žil Ježíš a o čem je vlastně jeho 

příběh? Jak a proč číst starověký text Bible v 21. století? Nač je modlit-

ba – funguje? Jsme jen figurky na něčí šachovnici? Může se Bohu na-

dávat? Kdyby byl Bůh, nedopouštěl by zlo...  

Kurzy Alfa vznikly v Londýně v sedmdesátých letech 20. století. Za po-

sledních dvacet let jimi prošlo ve 169 zemích 23 milionů lidí mluvících 

112 jazyky. Probíhají ve stejném tvaru v římskokatolické církvi i ve 

většině církví protestantských. 

Alfa je příležitost zastavit se uprostřed shonu a potkat se s těmi, kdo 

také potřebují přemýšlet o životě, o jeho přesahu, hledají směr, nové 

cesty, náhledy na své otázky. Alfa je možnost v bezpečném prostředí 

mluvit o víře i o pochybách. Třídit si myšlenky a snažit se je formulo-

vat. Nechat se druhými pozvat do způsobů jejich přemýšlení i pochybo-

vání o Bohu a odcházet snad obohaceni o nové pohledy a zkušenosti.  

Nový ročník kurzů Alfa bude zahájen ve středu 29. září v 18 hodin. 
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Pozvěte, prosíme, ve svém 

okolí ty, kdo by mohli mít o 

tento cyklus deseti večerů 

zájem a přiveďte je mezi nás.  

Organizační tým hledá také 

nové spolupracovníky. Hlaste 

se bratru faráři.  

 

KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                                        
Klub je určen pro maminky s malými dětmi a schází se na faře na Ople-

talově každé první a třetí čtvrteční dopoledne v měsíci. Program je roz-

dělen na dvě části. První tvoří společné zpívání, zamyšlení a diskuse 

nad biblickým tématem, druhý program bývá v režii jedné z maminek. 

Těšit se můžete také na setkání s novými faráři, společné povídání a 

sdílení aj. 

Klub je nadále otevřen všem „novým“ maminkám, které by se chtěly k 

tomuto společenství připojit. Srdečně zve Kristina Hellerová. 

 

BIBLICKÁ HODINA 
Je setkáním menšího otevřeného společenství s biblickým textem. Po-

koušíme se Bibli poznávat, porozumět tomu, jak se v ní myslí a mluví a 

zaslechnout z jejího poselství něco do našeho života. Kromě čtení Bible, 

krátkého výkladu a rozhovoru o něm jsou součástí těchto shromáždění 

také modlitby a zpěv. Předností je možnost snadnějšího rozhovoru, 

sdílení vlastních otázek, pochybností i naopak toho, co nás oslovilo.  

Probírat budeme knihu Skutků apoštolských. 

 

ČTVRTEK! 
Zatím jednou měsíčně bychom se chtěli pokusit o setkání nad tématy z 

různých oblastí života, vědy, kultury, ale také společně číst Bibli, zpí-

vat, modlit se, poznávat se. Přijít může kdokoli. A byli bychom rádi, 

kdyby se účastníci zapojovali do přípravy programů, např. pověděli 

něco ze své profese. Mohla by to být příležitost pro ty, kdo nestíhají 
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biblické hodiny či kavárničku a přece se jednou za čas chtějí zastavit, 

potkat s dalšími věřícími, mluvit o životě, diskutovat, jak jde křesťan-

ská víra dnes žít.  

 

JANA HOFMANOVÁ 
Milé sestry a milí bratři, je stěží uvěřitelné, že v srpnu končí pětileté 

období duchovní služby, k níž jste mě volbou ve sboru Brno I povolali. 

Z hlediska sborové historie se to možná jeví jako pár let, ještě před 

rokem mě ostatně kdosi před-

stavoval jako „novou farářku“. 

V životě člověka je to však 

významný díl, jak jsem si 

zvlášť uvědomila, když mi 

poslední červnovou neděli z 

první lavice Šimon ukazoval, 

že mu je pět let, takže si ho 

vlastně pamatuju ještě v bříš-

ku. Děkuji vám všem, kteří 

jste mě přijali jako svou fa-

rářku, děkuji vám, kteří jste 

spolu se mnou hledali cesty 

služby, projevili podporu, důvěru, smysl pro humor i ochotu odpouštět. 

Jsem vděčná za mnohá milá setkání, za vzniklá přátelství, důležité ho-

vory, za společenství mládeže, kavárničky i dětí. Přeji vám, abyste spo-

lečně s novými faráři sboru prožívali radost a inspiraci Duchem svatým 

a aby jejich služba mezi vámi byla požehnaná. V těchto dnech se stě-

huji do Nymburka, abych mohla od září působit jako farářka na Evan-

gelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale za přátelské 

zprávy od vás budu samozřejmě ráda i nadále.  

 

email: jana.hofmanova@centrum.cz 

mobil: +420 724 083 774 
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JIŘÍ GRUBER 
Staršovstvo spolu s novými 

kazateli poprosilo Jiřího Gru-

bera, aby ještě nějakou dobu 

ve sboru na malý úvazek vy-

pomáhal, navzdory tomu, že 

by již měl nárok na odpoči-

nek...  

 Díky tomu může proběhnout 

předání informací a zkušenos-

tí pozvolněji a nebude nutné 

utnout všechny dobře navázané vztahy. 

Jiří Gruber bude v kanceláři zpravidla ve středu a bude se spolupodílet 

na biblických hodinách, kavárničce, kurzech Alfa a také bude dále při-

pravovat časopis Setkávání. 

 

email: jiri.gruber@evangnet.cz 

mobil: +420 776 216 072 

 

NOVÍ KAZATELÉ STRUČNĚ 
Iva Květonová (1976) se narodila na Obilním trhu a od té doby žije 

v Nosislavi. Studovala teologii v Praze a chvíli ve Wuppertalu v Porýní. 

V roce 2000 se vdala za Jiřího Květona z Řečkovic a postupně se jim 

narodily čtyři děti – Josef, Karolína, Vilemína a Justýna. Mají spolu taky 

králíky, ovce, včely, sad a vinohrad. Každé ráno chodí pečovat o babič-

ku na vozíku, se kterou má plno vtipných historek o umírání.  Založila 

v Nosislavi mateřský klub YMCA, pracovala deset let jako pastorační 

pracovnice a pět let jako spirituálka na Evangelické akademii v Brně. 

Vikariát dělala teprve před nedávnem v Blahoslavově domě. Je farář-

kou pro mládež, což jí dělá velkou radost, taky tím dost mládne. Působí 

v Komisi pro vikariát a jáhenskou praxi, kde má na starost čtrnáctiden-

ní katechetický seminář. Stará se o ovocnou alej, stříhá stromy (má 

ráda instruktážní videa pana Urbánka ze Židlochovic) a snaží se obstát 

ve všech svých životních rolích.  

 

Ondřej Macek (1980) vyrostl v Praze a v západních Čechách. Po gym-

náziu studoval teologii a chvíli také historii v Praze, ve Vídni a v Lipsku. 

V roce 2003 se oženil s Alžbětou Hudcovou a spolu mají Amose, Eliáše, 

Jael a Jeremiáše. Alžběta bude od září učit na Filipce – Škola příběhem 

– církevní základní škola. Letos v červnu mu odešel poslední rodič. Vi-

kariát absolvoval v Praze ve Strašnicích u Pavla Klineckého.  
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ANKETA 
 
Milé sestry, milí bratři,  

tato anonymní anketa má posloužit jako inspirace pro práci nových 

kazatelů a také staršovstva.  

Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejímu vyplnění.  

Tento list papíru lze vyjmout a vhodit do schránek v našich kostelích... 

Anketu můžete vyplnit také on-line na https://bit.ly/3rGYvsU 

... 

 

KAZATELÉ 

Co očekávám od nových kazatelů? 

 

 

 

 

 

Svého faráře a farářku bych rád potkal při... 

 

 

 

 

 

 

Faráře, farářku potřebuji na... 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT SBORU, PODNĚTY PRO ROZVOJ 

Ve sboru je pro mě důležité: 

 

 

 

 

V nabídce aktivit sboru bych přivítal/a: 
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Co máte na sboru rádi? 

 

 

 

 

Co byste ve sboru změnili? 

 

 

 

 

Proč patříte právě do sboru Brno I.? 

 

 

 

 

KOMUNIKACE 

Komunikace uvnitř sboru a informovanost o životě sboru je: 

o dobrá 

o dostačující 

o vůbec nevím, co se ve sboru děje 

 

O dění ve sboru jsem informován/a: 

o z oznámení při bohoslužbách 

o z časopisu Setkávání 

o z webových stránek sboru 

o z nástěnek 

o z osobního setkání  

o jinak: 

 

 

 

 

INTERNET 

Církev nejde dělat on-line, ale... 

 

Sledujete přenosy z bohoslužeb 

o pravidelně, už nemohu do kostela chodit 

o sleduji, je to pro mě pohodlnější 

o občas 

o vůbec 

o nemám techniku 
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Přenosy z bohoslužeb 

o stačí mi audio 

o uvítám i video 

 

Stál/a bych o to, aby se konalo i nějaké setkání jen on-line 

o ano 

o ne 

o jen v případě lockdownu 

 

BOHOSLUŽBY 

Co je pro Vás důležité při bohoslužbách? 

 

 

 

 

 

Co byste v bohoslužbách uvítali nebo změnili? 

 

 

 

 

 

Jaké by podle Vás mělo být kázání? 

 

 

 

 

 

OTEVŘENOST A MISIJNÍ PŮSOBENÍ (EVANGELIZACE) 

Myslíte si, že je náš sbor dostatečně otevřený vůči veřejnosti? 

o ano 

o spíše ano 

o neumím posoudit 

o spíše ne 

o ne 

 

Jaké akce/doporučení navrhujete pro větší misijní působení sboru? 
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PROSTORY 

Máte nějaké nápady či poznámky k prostorům (kostely, fary), ve kte-

rých se sbor schází? (Jak na Vás působí? Jsou dostatečné? Co byste 

případně změnili? Co byste si přáli?) 

 

 

 

 

 

FINANCE 

Víte o tom, že od roku 2030 musí naše církev platit své kazatele pouze 

z vlastních zdrojů? 

o ano, uvědomuji si to 

o nevím, potřeboval/a bych více informací 

o moc se o to nezajímám 

 

Máte přehled o ekonomické situaci sboru? (co jsou to repartice, perso-

nální fond, salár, za co sbor vydává své prostředky...) 

o ano 

o relativně ano 

o moc ne 

 

 

 

 

INICIATIVA A DOBROVOLNOST 

Sbor funguje hodně díky tomu, že se jeho členové aktivně podílejí na 

tom, co se v něm děje. Leckteří pomáháte dlouhodobě a třeba byste 

rádi dělali něco jiného, než dosud. Nebo Vás naopak nikdo zatím nepo-

zval k tomu, co byste dělali rádi.  

Máte-li chuť se připojit či do něčeho nově zapojit, napište nám to třeba 

na samostatný lístek s Vašimi kontakty nebo emailem. 
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V letech 2009 až 2021 byl farářem v Nosislavi. Angažoval se v Diakonii 

ČCE a také je členem komise pro vzdělávání kazatelů. Po smrti svého 

učitele Pavla Filipiho byl vyzván, aby vypomohl s výukou praktické teo-

logie na ETF UK. Přeložil, napsal a vydal pár knih. Má terapeutický vý-

cvik v PCA. 

 

NOVÍ KAZATELÉ KONTAKTY 
Ondřej Macek 

email: ondrej.macek@evangnet.cz 

mobil: +420 739 244 754 

 

Iva Květonová 

email: iva.kvetonova@evangnet.cz 

mobil: +420 734 857 003 
 

NOVÍ KAZATELÉ OBSÁHLEJI 
Francouzský spisovatel Marcel Proust (1871–1922) kdysi sestavil třia-

třicet otázek, které kladl svým přátelům pro pobavení. Otázky vešly ve 

známost natolik, že se k nim, různě upraveným, vracejí lidé dodnes... 

některé z nich jsme použili pro představení nových kazatelů... 

 

Kde bys chtěla žít? Kde bys chtěl žít? 

Iva: 49.0137658N, 16.6637806E; je tam klid a hodně lidí říká, že to 

tam vypadá jako ve Francii 

Ondřej: Pellicova 6... na nějakou dobu mě to stěhování vyčerpalo... ale 

takový malý pozemek s maringotkou na Vysočině s pár stromy kadlá-

tek a jabloní by se mi také líbil 

 

Jak si představuješ pozemské štěstí? 

Iva: dost často jej vlastně žiju, jen si to uvědomit; čas s lidmi, kteří 

jsou mi milí 

Ondřej: večer s vínem, ciabattou a blízkými lidmi 

 

Jaké chyby nejčastěji omlouváš? (Pro kterou lidskou chybu máš 

největší pochopení?) 

Iva: sama se neobejdu bez velkorysosti druhých, tak se o ni snažím 

Ondřej: všechny, mám sám dost másla na hlavě 

 

Co je pro Tebe největším neštěstím? 

Iva: tvrdé srdce 

Ondřej: neporozumění 
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Tvoji oblíbení filmoví hrdinové? 

Iva: moc filmy nestíhám…tak John Luther, sympaťák a bedna   

Ondřej: John McClane – zloduši dostanou na pr... a svět je zachráněn 

 

 

Jakou historickou postavu obdivuješ? 

Iva: všechny odvážné 

Ondřej: každého, kdo se zvládl postavit totalitě, rasismu a černobílému 

vidění 

 

Tvoje oblíbené hrdinky / Tvoji hrdinové v současnosti? 

Iva: mámy a tátové dětí s postižením 

Ondřej: ti, kdo udělají nezištně něco pro druhého 

 

Tvůj oblíbený malíř / Tvoje 

oblíbená malířka? 

Iva: street art, kresby, nápi-

sy, objekty – nemusím mít 

doma sbírku a chodit do gale-

rií, Timo, Banksy… Bůh a jeho 

překvapivé obrazy zarámova-

né v našem velkém okně; 

kresby, které mají nápad a 

vtip – Marika Toman Bumbál-

ková, Petr Sís, Sára Konvalin-
ková  

Ondřej: František Kaván, historická malba 19. století, Bohuslav Rey-

nek, Dorota Zlatohlávková, Marika Bumbálková a tak 

 

Tvůj oblíbený spisovatel / Tvoje oblíbená spisovatelka? 

Iva: Viktor Fischl, Arnold Lobel, E. M. Remarque 

Ondřej: Alexandra Berková, Jaroslav Hašek, bratři Langerové, Chaim 

Potok, I. B. Singer, knihovna je zrovna v banánovkách 

 

Tvůj oblíbený skladatel / Tvoje oblíbená skladatelka? 

Iva: poslední roky spíš ticho; hudbu hlavně v autě a koncerty; Dan 

Bárta, V. Mišík, Jan Spálený, Matej Benko, Patti Smith, H. Hegero-

vá….barokní hudba, jazz, rock, big beat 

Ondřej: ticho, romantický klavír 19. století, J. S. Bach, klasický jazz, 

klezmer, ale také Jarda Svoboda, Jelen, Zrní, Szidi Tobias – prostě 

podle stavu duše 
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Tvůj oblíbený básník / Tvoje oblíbená básnířka? 

Iva: Radek Malý a Jan Skácel 

Ondřej: Jan Skácel – proto ostatně Morava 

 

Jakých vlastností si u žen nejvíce ceníš? 

Iva: vytrvalost, laskavost, kolik toho někdy unesou 

Ondřej: dokážou se zapřít a makat pro druhé 

 

Jakých vlastností si u mužů nejvíce ceníš? 

Iva: schopnost nadhledu, spolehlivost 

Ondřej: přátelství 

 

Tvoje oblíbená ctnost? 

Iva: statečnost, moudrost, spravedlnost 

Ondřej: nebýt sobec 

 

Tvoje oblíbená činnost? 

Iva: chození po horách kvůli výhledům; sbírání hub; zpěv; vrtání se 

v hlíně; ležení v trávě a nic nemuset; koukání do ohně a do vody 

Ondřej: někdy cesta, někdy povídání 

 

Kým nebo čím bys chtěla být, kdybys nebyla sama sebou... kdy-

bys nebyl sám sebou? 

Iva: Ivou Květonovou, to je dostatečně velká životní výzva 

Ondřej: už tak je to dost náročné, ale být tichým společníkem 

v nějakém vinařství by nemuselo být zlé 

 

Vlastnost, které si na sobě ceníš? 

Iva: trpělivost, spolehlivost 

Ondřej: tuhle otázku vzdávám 

 

Čeho si nejvíce ceníš na svých přátelích? 

Iva: dlouhodechosti 

Ondřej: že jsou 

 

Tvoje největší nectnost? / Tvůj největší nedostatek? 

Iva: ach jo, že neumím nad některými věcmi snadno mávnout rukou 

Ondřej: těch jsou mraky 

 

Tvůj sen o štěstí? 

Iva: sním o tom, že smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už 

nebude 

Ondřej: stačí být pořádně teď a tady 
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Tvoje oblíbená barva?  

Iva: červenobílý proužek 

Ondřej: modrobílý proužek 

 

Tvoje oblíbená květina? 

Iva: slunečnice, levandule, tulipán, vlastně všechny kromě karafiátu 

Ondřej: růže, šeřík, jahoda a salát 

 

Tvůj oblíbený pták? 

Iva: luňák červený a všichni pěvci až na špačky 

Ondřej: naše slepice – mají dobrodružné povahy; volavka; a pak kaž-

dý, který doletí na krmítko 

 

Tvoje oblíbená jména? 

Iva: spíš mám oblíbené lidi, co je nosí 

Ondřej: Alžběta, Amos, Eliáš, Jael, Jeremiáš – soudě podle frekvence 

denního používání 

 

Nejoblíbenější jídlo a pití? 

Iva: losos a ryby obecně, ze-

leninové saláty, víno, pivo, 

černý a zelený čaj bez příchutí 

a bez cukru, káva, maliny; 

neoblibuji buchtičky se šodó, 

puding a dršťkovou polévku 

Ondřej: dobrý salát, maso, 

víno, zelený čaj, sýr (jsem 

alergický na česnek a nepiji 

kávu...) 

 

Co nejvíc nesnášíš? 

Iva: balení na rodinnou dovo-

lenou; porcování králíků poz-

dě v noci (to nezvládnu bez 

skleničky červeného); včelí 

bodnutí; když najdu sborovou 

kytaru bez ladičky a bez stru-

ny 

Ondřej: když někdo říká, co 

by se mělo, a sám nic neudělá 

 

Které historické postavy se 

Ti nejvíce hnusí? 
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Iva: Hitler, Stalin a mnoho mnoho dalších, kteří mučili, ponižovali, zabí-

jeli 

Ondřej: egomaniaci 

 

Kterou reformu (proměnu světa, historickou událost) nejvíce 

obdivuješ? 

Iva: tu, o které nám řekl Ježíš, nic lepšího jsem zatím neslyšela 

Ondřej: křesťanství mělo slušnou šanci, ale asi ji dost prokaučovalo; 

listopad 1989; Pařížská dohoda – žel také nenaplněná 

 

Kterou vojenskou operaci v historii nejvíce obdivuješ? 

Iva: přála bych si zemi bez válek a lidi beze zbraní 

Ondřej: když už to musí být, tak legionáře, odboj za II. světové 

 

Jaký talent bys chtěla mít? Jaký talent bys chtěl mít? 

Iva: nebýt líná rozvíjet ty, co mám 

Ondřej: cokoliv se sluchem 

 

Jak byste chtěla zemřít? Jak bys chtěl zemřít? 

Iva: aby byl někdo blízký se mnou a aby umírání netrvalo příliš dlouho 

Ondřej: nebýt na to úplně sám 

 

Tvůj současný stav mysli? 

Iva: ještě dopíšu ten dotazník a pak rychle posbírat meruňky 

Ondřej: napětí 

 

Tvé motto nebo oblíbený citát? 

Iva: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své du-

še, z celé své mysli a z celé své síly! Miluj svého bližního jako sám se-

be! Tohle je nějak nade všemi, které jsem kdy slyšela nebo četla. 

Ondřej: Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k ně-

mu, objal ho a políbil. 

 

A teď několik farářských otázek... 

 

Proč jsi farářkou? Proč jsi farářem? 

Iva: díky jinému faráři; dává mi to smysl; navíc být farářem je v TOP 

desítce povolání 

Ondřej: ve své době byli ti, kteří mě nejvíc ovlivňovali, farářkami či 

faráři; pořád mi připadá, že křesťanská víra může dobře proměňovat, 

prohlubovat, rozvíjet život; dát v rozhovoru blízkost a společně se po-

modlit je nejvíc 
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Co tě na tom baví? 

Iva: že můžu být lidem blízko, jít kus cesty s nimi a oni jsou za to ně-

kdy fakt vděční; veliká pestrost práce; určitá svoboda; zkoušet přibli-

žovat, co nám přišel říct Ježíš 

Ondřej: povídání s lidmi o důležitých i nedůležitých věcech; hledání 

toho, jak Bible mluví k nám 

 

Největší strach? 

Iva: že někoho odradím nebo zraním 

Ondřej: že neuslyším 

 

Na farářování nemáš rá-

da... nemáš rád? 

Iva: když se dělají věci jen 

proto, aby se dělaly; nároky, 

co všechno by měl farář umět 

Ondřej: statistické dotazníky 

a jinou úředničinu, prostě to, 

když sbor provozujeme a ne-

tvoříme 

 

Největší farářská noční 

můra? 

Iva: na něco zapomenu; za-

jedu do vyjetých kolejí; ztra-

tím nadhled; budu kázat vodu 

a pít víno 

Ondřej: nejsem tam, kde 

mám být; spletu jméno; vy-

konfirmuji či jinak odradím; 

řeknu, co jsem říkat neměl; 

neslyšel jsem, co jsem slyšet 

měl; nejsem dost nachystaný 

 

Farářské přání? 

Iva: aby všichni jedno byli 

Ondřej: občas zažít, že se evangelium potkalo s člověkem 

 

Oblíbený příběh z Bible? 

Iva: každý příběh je pro mě super dobrodružství  

Ondřej: to už všichni vědí, nebo záhy zjistí 
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Oblíbená postava církevních dějin? 

Iva: Komenský, Dietrich Bonhoeffer 

Ondřej: tajní evangelíci 

 

Oblíbená duchovní píseň? 

Iva: Moc předivná 

Ondřej: Čeho třeba..; Moc předivná 

 

Ježíš... 

Iva: největší borec 

Ondřej: čím dál tím důležitější a také pořád, myslím, námi dost nepo-

chopený, nepřijatý; prostě je CESTOU 

 

Církev je... 

Iva: když jsou lidi spolu, modlí se, jí a pijí, čtou Bibli, mají pořádně 

otevřenou náruč pro druhé (a 

taky třeba peněženku) a snaží 

se dělat něco proto, aby v ní 

bylo dobře a mile 

Ondřej: společné (!) čtení 

Bible, společná (!) modlitba; 

bytí spolu, podpírání se, rado-

vání; diakonie 

 

Diakonie... protože... 

 Iva: víra v praxi; nejen mlu-

vit, ale taky dělat 

Ondřej: dostal jsi, dej, má to 

smysl – láska má být praktická 

 

Hezké bohoslužby... 

Iva: dobrá hudba, radost, něco k inspiraci, k zasmání, modlitba, slovo, 

které pronikne do hloubky 

Ondřej: stručné, přátelské a zároveň slavnost 

 

Peklo... 

Iva: to si děláme vždycky, když se nemáme rádi 

Ondřej: samota, nepochopení, ubližování, strach 

 
Vzkaz novým sestrám a bratřím? 

Iva: ráda s vámi půjdu kus cesty, když o to budete stát; nemějte oba-

vu si o to říct 
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Ondřej: těším se...; když budete chtít, potřebovat si promluvit, prosím, 

ozvěte se! – od toho tu chci být. 

 

UČITELÉ NEDĚLKY, BAND 
Ti, kteří pravidelně připravují 

setkání pro děti při 

bohoslužbách hledají do svých 

řad posily. 

Jednou měsíčně je možné se 

účastnit setkání, na kterém 

probíhá příprava na témata, 

která se v nedělce probírají. 

K dispozici jsou dobře 

nachystané materiály 

k setkáním s dětmi. 

Nemusíte učit často, velkou 

pomocí je i služba jednou za 

měsíc či za dva.  

Předávat evangelium dětem je jedno z toho nejdůležitějšího, co se ve 

sboru děje. 

Svůj pedagogický talent si můžete i jen vyzkoušet! 

 

Hledají se také hráči na hudební nástroje, kteří by byli ochotni vytvořit 

malý kostelový band a občas hrát při bohoslužbách. 

 

FS ČCE V BRNĚ I. 
IČO: 49 46 79 64.  

https://cervenykostel.cz/ 

 

K pravidelným i mimořádným sborovým akcím v průběhu celého týdne 

se scházíme ve sborových místnostech fary na Opletalově ulici č. 6 v 

Brně. Některé bohoslužby jsou v Betlémském kostele na Pellicově ulici. 

 

Potřebujete-li pomoc nebo radu, volejte či pište farářům  

nebo 542 211 453, přijďte osobně na faru;  

nebo využijte e-mail: brno1@evangnet.cz. 

Úřední hodiny na faře jsou denně od 9 do 12 hodin. 

 

Číslo našeho účtu: 13 41 63 53 59 / 0800, Česká spořitelna, pobočka 

Brno, Kounicova. Za všechny vaše dary a příspěvky děkujeme. Bez 

nich se moc fungovat nedá. 


